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Sajtóközlemény 
Gyors javulásának köszönhetően a magyar 

egészségügy jelenleg az Európai 
Egészségügyi Fogyasztói Index szerint a 

14. helyen áll 
 

Brüsszel, 2008. November 13. 

 

Magyarország az európai egészségügyi rendszerek rangsorában a fogyasztók 

véleménye alapján a 14. helyet foglalja el, a mai napon Brüsszelben kiadott Európai 

Egészségügyi Fogyasztói Index (EHCI) 2008 szerint. Ezzel Magyarország 10 helyet 

javított az előző évi pozíciójához képest, a számos pozitív változásnak és bevezetett 

kezdeményezésnek köszönhetően. Az EU egészségügyi rendszereit évente felmérő 

Európai Egészségügyi Fogyasztói Index 31 országot értékelve tette a 14. helyre a 

magyar egészségügyet. A rangsort Hollandia vezeti 839 ponttal, majd Dánia (a 

Diabetes Index 2008 első helyzettje), Ausztria (az Európai Egészségügyi Fogyasztói 

Index 2007 legjobbja), Luxemburg és végül Svédország következnek. 

 

Hat kategóriában, 34 teljesítménymutatót vizsgálva, Magyarország 647 pontot ért el a maximális 

1.000 pontból. A jobb helyezés alapja a javuló betegtájékoztatás, például a bevezetett Dr.Info 

szolgáltatás, ami az orvosnyilvántartás, a szolgáltatói katalógus, a gyógyszerkönyv és az egyéb 

egészségügyi információkat tartalmazó tudástár igényes kísérlete. Ezen kívül Magyarország azért 

is kapott jobb helyezést, mert nagyszámú különböző specialistával rendelkezik (fül-orr-gégész, 

szemész, onkológus, traumatológus, sebész, nőgyógyász, urológus, bőrgyógyász, pszichiáter és 

addiktológus). 

 

“Jó munkát végeztek a betegek jogai, a tájékoztatás és az internetes egészségügyi portálok 

terén, ami jól mutatja a rendszer modernizálásáért tett erőfeszítéseket. Ennek ellenére, ha a 

teljesítményről van szó, Magyarország lejjebb kerül a rangsorban”, állapítja meg Dr. Arne 

Björnberg, az Európai Egészségügyi Fogyasztói Index Kutatási Igazgatója. 

 

Mit lehet még tenni Magyarországon az ellátás javítása érdekében? 

 

“A gyógyszerellátás javítása segíthetné Magyarország jövőbeni eredményességét.” - állítja a 

Health Consumer Powerhouse elnöke, Mr. Johan Hjertqvist, az Index eredményességi mutatóinak 

elemzése során. 

 

Mi az Egészségügyi Index? 

Az Európai Egészségügyi Fogyasztói Index az európai egészségügyi rendszerek éves rangsora, 

melyet hat kulcsterület vizsgálata alapján állítanak fel: betegjog és betegtájékoztatás, e-

egészségügy, várólisták hossza, eredményességi mutatók, a szolgáltatások típusa és 

elérhetősége, valamint a gyógyszerellátás. Az Index 31 országot vizsgál. Az Európai Egészségügyi 

Fogyasztói Indexet először 2005-ben publikálták állami statisztikák és független felmérések 

alapján. Készítője a Health Consumer Powerhouse, elemző és információs szervezet. Mint minden 

más HCP Index esetében, a szervezet munkája itt is a fogyasztóközpontú szemléletet tükrözi. 
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Sajtóközlemény 
További információ és elemzés: 

http://www.healthpowerhouse.com/archives/cat_media_room.html 

 

A Health Consumer Powerhouse bemutatása: www.healthpowerhouse.com 

 

A Health Consumer Powerhouse kapcsolattartója: Ms Kajsa Wilhelmsson, +32 (0) 496-23 55 30. 
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