
 
Magyarország drámaian visszaesett a ma közzétett európai egészségügyi rangsorban 
“Megfigyel listán lenne a helye” 
 
(Brüsszel, 2012. május 15.) 
 
Magyarország a nagy vesztesekegyike, ami a brüsszeli Európai Parlamentben ma közzétett 
Európai Egészségügyi Fogyasztási Indexet (EHCI) illeti. Magyarország csupán 577  pontot 
kapott, így a 20. helyr l (2009) a 28. helyre esett vissza! Az összehasonlításban a hollandok 
872 pontot kaptak a lehetséges 1 000-b l, ket pedig Dánia (822), Izland (799), Luxemburg 
(791) és Belgium (783) követi. Az EHCI indexet 2005 óta teszi közzé a svéd székhely  Health 
Consumer Powerhouse (HCP) kutatóintézet. 
 
Vajon mi a magyar visszamin sítés oka? 
 
- "Magyarországon 60 éven át állami finanszírozású egészségügyi rendszer m ködött, ám a feltételek 
évr l évre romlanak" mondja Dr Arne Björnberg, a HCP ügyvezet je és az EHCI csapat vezet je. 
Magyarország jelenleg a balkáni új EU-tagok pontját éri el. Az olyan alapvet  szolgáltatások, mint 
például a gyermekek oltása még m ködnek, ám az egyenl ség és a méltányosság terén már egyre 
inkább hiány mutatkozik. 
  
- Dr Björnberg szerint Magyarországnak Ausztria, Németország és Olaszország mellet egy EU 
megfigyel listán lenne a helye. Az egészségügyi szolgáltatások színvonalának visszaesése riasztó, 
ami Brüsszelt igencsak aggasztja, hisz az EU az egészségügyi szakadékok csökkentésére törekszik. 
 
Általános javulás – figyelmeztet  jelekkel 
Az EHCI index az európai egészségügy folyamatos javulását tükrözi, amit a jobb eredmények és 
általános feltételek támasztanak alá. A gazdasági válság hatásával kapcsolatos figyelmeztet  jelek 
talán kissé túlzottnak tekinthet k. Az egészségügyben évtizedeken keresztül költségcsökkentésr l és 
min ségromlásról lehetett csak hallani, holott a valóságban inkább ellentétes fejl dés mutatkozott. Az 
index azonban három különböz  területre hívja fel a figyelmet, amelyek krízisre utalhatnak: 
 
- A gazdasági válság által jobban sújtott országokban n nek a drága m tétek várólistái 
 
- N  a nem támogatott kezelések körének aránya 
 
- Az újfajta gyógyszerekhez való hozzáférés nem javul, s t inkább visszaesik. 
 
A gazdaság állapotától függetlenül Európa még mindig kórházi fert zési terület. A 34 mért ország 
közül minden második esetében az EHCI vörös figyelmeztetést jelez a fert zések kockázatánál. 
 
- "Egy olyan EU kezdeményezés, ami megtiltja az antibiotikumok recept nélküli értékesítését, 
csökkentené ezt a számot" véli Johan Hjertqvist, a HCP alapítója és elnöke. Ez többet jelentene a 
betegek biztonsága terén bármilyen más EU er feszítésnél! 
 



 
 
Az indexr l 
Az EHCI az európai egészségügy mérési szabványává vált. A 2012-es kiadás 34 európai ország 
nemzeti egészségügyi rendszerét rangsorolja 42 olyan mutató szerint, amelyek az egészségügyi 
fogyasztók szempontjából kulcsfontosságú, öt különböz  területet fednek le: betegjogok és -
tájékoztatás, várólisták hossza, eredményesség, megel zés/szolgáltatások köre és elérhet sége, 
valamint a gyógyszerellátás. Az index állami statisztikákból, a betegek véleményéb l és az alapító, a 
svéd székhely  Health Consumer Powerhouse kutatóintézet független kutatásából tev dik össze. 
 
A 2012-es EHCI elkészítéséhez szabadon felhasználható támogatást nyújtott az EFPIA (Európai 
Gyógyszergyártók Szövetsége), a Pfizer Inc, a Novartis SA és a Medicover SA. 
  
További tájékoztatás és az értelmez  jelentés a következ  helyen érhet  el: 
www.healthpowerhouse.com/ehci2012 
 
Az EHCI indexszel kapcsolatban forduljon Dr. Arne Björnberg hez, 
arne.bjornberg@healthpowerhouse.com    
+46 705 84 84 51. 
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