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§réd László, Láató Inre|

A rendszerváltís és annak következtében a tírsadalmat, ezen beliil a honvéd-
séget érintő hatísok jelentő§ változísokEt okoztak a katonaegészségiigr terüetén
i§

Az l987-88-as évek létszímváltozísai az egészségtigyi szolgílatot csak mér-
sékelten érintették, ezért tdiszlokíciókbol adódó egzisztenciális és egyéb feszüt-
ségek kevésbé jellemezték állományrnkat.

Afeltételrendszer bizonytalansága (anyagi, tecbnikaí és elhelyezési) mellett
a sorállomány egé§?sfui áUpotínak éwől{we történő romlása, az addig folyama-
tosan javuló ettátási minősógi szintet produkíló t stagnátásra kész-
tette és napjainkban ís ez a jellemző tendencia.

Ahivatásosállomínykörébenegykényszerűfiatalodáskövetkezettbe(beosztísok
megszűnése, leszerelések, nyugdíjaztatások) melynek következtében szolgála-
tunknál ezen aktív állomínykategória vonatkozísában ery elláüísi sz-abad kapaci-
tís keletkezett. Ezek a hivatásos állományúak körében azt eredményezték, hogy
idüt, hossá ápolísi időtartamú és a kiilönbiiző nagyhalálozású szív- és keringési
rendszer betegésck saíma csökkent, ami több egyéb ok mellett a központi lntéze-
teink leterheltségét, igénybevételét c.sökkentették Ez időszak alatt szinte minden
kórházunk bekapcsolódott a polgíri egész§ógüsri íigyeleti rendszerbe, valamint
egyes, a katonaegászségüg;ne jellemző szakterüetek regionális ellótísi feladato-
kat isvállalt* Ezíltal szinte éwő éwe emelkedett és emelkedik a kórházainkban
a nem igényjogosult betegek száma. Az 1988-as évi 3 540 %*al szsmfu 1992. év-
benmírSl{0%voltazellítísbanrészesült,nenigényj€o§dtákaránya.Akedvezőt-
len tendenciák meltett mepyugtató viszont aa hory az qészségügyi szakállomány

t Dr. svéd L,á§dó ov6 ezredes, a MH Egészségü8yi §zolgálatf&röke, Dr. [ásztó Imre orvoo
ezredes, a MH EgászségÜgyi §zolgálatfóoök helyettes

192



feltöltöttsége ez alatt az idő§zak alatt stabilizálódott - mely elstisorban a csapatta-
gozatbanörvendetes-szakmaifelkésziiltségiikmin@epedigmindentagozatban
nőtt.

A napjainkban zajló folyamstokra áttérve megállpítható, hory egne er&ö-
dik a kötűé§ az állani egészségíi$/i szolgálathoz és ennak tervezett, illetve már
bevezetésre keriilt reformjaihoz. Ha mindezekhez hozzóvessziik a honvédségen
belü bekövetkezettés még bekövetkező szpwezeti, struktúrílis módosításokat,
akkor - volgálatunkvonatkozís.íban - e6r igen sajótm Lep rajzolódik ki.

A bekeqészsegüsii ellá!ís terüeten tevékenységiink pontosan meghatáro-
zott. Ennekértelmébena katonaegészségíiryalapvető rendeltetéseaz tgenyjogo-
srrltak kor szinvonalának megfelelő, knető l€teljesebb qészségü$ri ellátísínak
biaosíüísa, belérwe a megelőzés 6 rehabilitíció feladatait is.

Az előzőek figyelembevételével a szakterüetíinket érintő szímtalan változís
köztil csupín azok bemutatísíra töreksziink, amelyek valamilyen formában befo-
lyásoljrík az igényjogosult állományunk eüátásínak színvona,lát. A válogatás a le-
hetőségek nagy száma miatt szubjektív és nem foglalja magába pelűul az önálló
bemutatást és polémíát igénylő központi honvédkórházi rekonstrukciót sem. Ha-
sonlóképpen nem érintjiik a szolgálat vezetéének, a védelmi feladatokra történő
felkészüésnek, illetve az "Iví' §zeryezeteinek sajátos problémakörét sem. A kérdés
kózéppontjába a bókeelláLís szempontjából meghatározóan fontos alapellótást, a
katonaí gyóg;rintézetek finnnszírozísának rendszerét, valamint a gyóg;rítómunka
színvonalára jelent& befolyást gyakorló egészségügyi anyagi és techDikai eltátíst
állítottuk

t|zalapetlátás és a háziorvosi ellátás

Az egészségüg3rben az elmúlt 2-3 évben bekövetkezett változísok közűl az
egyiklegfontosabb azalapellátásreformja, melyúj felfogásűése.zzelpárbuzamo-
san megváltozott finanszírozísú ellátási formát hozott létre. Ez a reform értelem-
szerűen érintette az összes eltítási formát, mely korábban az alapellátás
rendszerébenmegtalólhttóvolt.Igymegszűnikpelűulazüzemegészségiigyannak
ellenére, hogy önóttó szakképesítés és mtíkfiésének még 5 éwel ezelőtt is komoly
jelentőséget tulajdonítottak A honvédegészségügy szempontjából mindez már
csakazért is érdekes,merta csapettagozat alapellórása azüzemegészségiigyiellá-
tás speciális formíjaként van elfogadva és nyilvántarWa.

Ezért is fontos, hogy a Népjóléti Minisztérium és az Orságos Társada-
tombiztosítási Főigazgatóság (OTD a lefolytatott tárgyalásaink eredményekép-
pen megadta az elvi lehetőséget a hivatásos honvédorvosok háziorvcsi
tevékenységéhea Ezt a lehet@et azonban helyő@enként és katonai szenrcze-
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tenként, a konkrét lehetőségek firyelembevételével szíikséges megvizsgálni, mert
ez az ellítísi formn nem vevélyeztetheti a harckészültséget ésiz adott egész-
segrq4yorgálatalaprendeltetésébőladódófeladatinakavégrehajtását.Ígyennek
víllalásíhoz az áilomínyilletékes pa,rancsnok engedélye és a, Ó*os közveüen
szakmai elölj áníjánakhazzÁjiirutása szükséges.

A háziorvosi ellátás fettétetrendszerébe * mint alapvető követelmények - a
szakmai képzés és továbbképzés, a háziorvosi tevékenységet lehetővé tevő óu"ta-
rendbiztmítíxi,asztikségesszemé$feltételekésacsapatrendelőmegfelelőszin-
tű felszereltége tartoznak A legfontosabb és legfelelcísségteljesebb eieme ennek
azellátísiformínakafolyamatoshozzíférhetőségbiztasítása.Ezutóbbiokoáat-
ja a legtöbb problémát, hiszen a küönbiiző biztosítísi feladatoknak (övészetek,
terepen végrehajtott különböző szintű és tartalr"ú kiképzések, stb.) az egész-
ségíigyi szolgálatnak alaprendeltetésóböl eredcíen meg keü felelnie.

A hóziorvosi rendszerű ellítás bevezetését fentiekMll következően csak az
egJrnél többorvo§ssl -ésmegfeletőenképzett ápolókkal -rendelkezőkatonai szer-
vezeteknél látjuk lehetségesnek, A katonaegészségüryi alapellátásban jelenleg et-
lított évi 320 ezer betegen felül, a háziorvosi rendszerű ellátást elstísorban az
tényjogmrrlt köretlen h ouÁtartozíkraés nyugdíjasainkra látjuk lehetségesnek
kiterjesaeni.

Aháziorvosí ellátásváltalásíra, finanszírozásiáravonatkozóan - ismereteink
szerint - még további központi rendelkezések kőzzétételevárható, így továbbra is
feladatunk az alapeüátís terüeténvégbemenőváltozísok figyelemmel kíséráse és
e testüetiinket is érintők lehetséges adaptálása. Megfel elő előkészitőmunkít kö-
vetőennéhányhelyőrségben ezértbekellvezetui aháziorvosi ellátástésazegyéves
műkiidést követően kertilhet csak sor a szerzett tapasztalatok feldolgo zÁsátra.En-
nek eredménye határozza meg további lépeseinket.

A katonai 3yó5rín tézetek íinan§zírozá§a

Az MH kórházait és szanatórírrmait l 990. január a? aől aHonvédelmi Mi-
nisztérium, szociális és Népjólótí Minisztérium és az országos Társada-
166§izrtosítási Főigazgatóság képviselői által l989. decembei 07-én al6írt
"MEGALI-APODÁS" atapján az OTFfinanszíro rz a.Ezmagába foglatja a közvet-
P3 tetgqet|ítással kapcsolatos kiadásokat (a gy§glszerektől a dolgozók fizeté:ú-
ig), továbbá az intézetek működtetéséhez sziikségó anyagi hátteret.

Jelenleg az oTFmintegy2.600 MFt támogatást biztosít 8yógyintézeteink mű-
kiidtetésére. Feltétlenü szükséges azonban megvonni ennek a fÉanszirozÁsifor-
T,Í""k 3 éves tapasztalatait. Már az indutásnát (1990.) gondot jelentett, hory az
évestímogatástazintézetekeryenlőhavirészekrelebontvakapúk,rüggetlenúaz
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ellátott betegek szímától, illetve a műkiidést jelent&en befolyásoló évsza}októl. A
kéxíbbiek során, amikor az OTF kinttévcísége már több 10 milliárd forintra enel-
kedett,komolyproblómák jelentkeáek. Igynem ismerték el azMH tr990. szeptem-

berében végriúajtott bóremelését intézeteink vonatkozósában, a honvédségi
készletekkil vásárolt gyógrszerek költségeinek ellentétetezéset. továbbá lz &re-
melkedósek jelent& rését.

Nem véietlen, hory mindezek alapján olyan hangok is felerősiidtek, melyek az
ietézetek táíea általi finanszírozísának a vi§§zeátlíüá§ít javasolják Azonban ez *

kérdés ennyire nen eryszerűsíthető le, mivel az OTFbefolyása az eüátás több te-
rüetén is érvényesiit. Iry pontosan m€ nem határoáató mértékben (pontosan

nem lehet trrdni, hogy orvosaink évente hány receptet írnak fel), tímogatják az
igényjogosultjaink tészéte a receptíe fetírt gyogyszerek" gyógyászati segéd-

es*biot vésfuiását" Ennek alapj;án vílik lehetővé az,bogta kíitöntxlző he|yőr-

segekben szolgálatot teljesítők kiilön térítés nélkül vehessék igénybe az állami
egészségügy tiilönbiiző intéeeteinek szolgíltat^ásait. Mivel a tírsadalombiztosíüá§
támogatás8 meg egyéb más területeken is érvényesü (pl. nyugdíjak folymítása) a
kérdést csak komplexen és nem eg;res teriileteit kiragadve lehet elememi.

A komplexit"ís jegrében az államí egászségiigy több terüetén tapasztalható
egy olyan törekvés" mely az oTF monopolhelyzetének a megszüntetéére irán3d.
A BJ\{ saját biztosító kialakítását kezdeményezte, de java§atuk a kormány elé ter*
jesztést kÖvet kn L992. tkzéne€torpaüt. szolgálatunk Ílláspontja is az, hogy az
-elvégzett 

gazdasógossági számvetésetq iüetve törvényi megalapozás ut-á,n a tárcá-
nakisszorgalmamiakelleryönáttóHonvedEgészségtigriBiztosítóIntézetfelállÍ-
tásít.

Az említett gazdaságo§§ági sámvetés azt mutatja, ho§ra védelmi tárca által
évente befizetett 8,6 mitliárd Ft-tal szemben a katonaegészségügne a társada-
lombiztosíLís cgk2,2-2,5milliárdFt-otbiztosít.Természetes,hogyakiilöqbilzet_
ben anyugdíjas állományellátásáhozsziikségesfinanszíroaísi tételekszerepelnek,
amelyviszonvalószínűegnememésztifelakiilöntiizetet,Azistény,hogyatársa_
datombiztmíLís áltel intézeteink részóre biztosított iisszeg nagyon nehezen teÁezi
költségeinkei.Egy 1-2miüiárdFt-osfinanszíroásinövekedésaszakmaímunlúnk
minőségi szintjét képes lenne a kor színvonalához emelni.

Egészségfuyi anyagi és technikai e§átás he|yzete

A finanszírozís kapcsán vázolt gondok teljes súlyrkkal jelennek meg ezen a
terüeten, esetenként és hetyenként magít az eüátást veszélyeztetxe. Akórházak
tartalékkészleteinek fokozatos cxikkenése míatt (azlz akésdetek fokozato§ fel-
élése következtében) ma már rendkívül beszűkült annak a lehetősége, hogy 8

gyógrszerellátásban jelentkező gondokat azintézetenbelül kompenzílhas§ík

195



Emellett e zzal irs szímolni kell, hory katasztrófahebzetek ellátásához intézeteink
nem rendelkeznek megfelelő tartalékokkal.

Nemvagrunk jotűhetpetben a műszerekvonaüoásóbqn sem.Az intézete-
inket finanszíroó tírsadalombiaosítás által folyóoított iisszegek dekladltan csak
a kisebb értékűműszerekbészerzését tesziklehetővé.Varyisa csúcstecbnikát je-
lentő theúpfisésdiagposztikai esz!öókmegvételéhezazanyagihátteret a trrlaj-
donoinak, vagris a védelmí tírcínak kellene biztcítania. Azonban a védelmi
költsfovetésí előirányzatreálértékénekcsörtenéseméga szintentartá§tsem teszi
lebetővé.Alehívhatóössz4qas/§ágótésreálértekénekcsökkenésétjólmutatjaaz
elmúlt létéme biaosított ?23,ílle§rc 255 MFt. Ez összességé,ben a műszerpark
elöregedéséhez é§ áttételesen az ellítás színvonalónak nemLívánatos csökkenésé-
bezvezet.

Az Ol3 által biztosított pénzö§§z€el tehítnen bizonyrrltak elegendőnek
ry§grintézeteink zavartalan működtetéséhez.EzÉrt időnként és belyenként ko.
molyműkfiésizavarokkeletkeztek,melyeknekfeloldásátahonvédelmi tárcavál-
lalta magára a sziikséges frnziisszegek más területekrö történő átírányításával.

Szükéges azonban arra is rámutatni, hogy ryósyintézeteink munkájában
olyanköltségigényesfeladatokisverepelnek,amelyeknemtartomakazOTFáltal
preferólt tevékenységi formák közó. Ebbe a esoportba sorolhatók a szúirő- és alkal-
masságivizsgálatok, a csapatolüozkijáró szűrőcsoportokműködtetése, valamint
a gyógrintézetelüez tartozó csapategészségügyi szolgálatok segítő ellenőrzései is.
Az iltézetek folyamatos és zavaroktól mentes működtetéséhez mindenképpen
szükséges, hogy az így kíeső t'nziisszeg póüását a honvédelmí tírca biztosítsa.

Az alapellátís, a finenszíroás, valamínt a gyógyítás tárgyi feltétele mind_
mínd fontos eleme a megbízható egészségíigl elláüísnak, annak a kuratív tevé-
kenységnek, aminek jó szinten történő művelését joggal várja el tőlünk a
honvédség igényjogosult állománya. A szolgálat vezetésénik tehát nem is lehet
rnósélja,mintúrylereagílniaváltozísokat,horyakatonaegészségügytevékeny-
sógének színvonala a korábbi értékeket megőrire folyamatosan fejlődhessen.
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