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Sajtóközlemény 
A fogyasztók új európai Szív-Indexe szerint Magyarország a 

24-ik helyen áll 
 

Brüsszel, 2008 július 3 
 
A mai nap folyamán Brüsszelben beindított első Európai Fogyasztói Szív-Index szerint 

Magyarország, teljesítményének figyelembevétele alapján, 29 résztvevő között a 24-ik 

helyet foglalja el. A 836 pontot nyert és következésképpen vezetőszerepet betöltő 

Luxemburgot - Franciaország, Norvégia és Svájc követi. 

A Szív-Index Európa egészségápolási rendszereinek összehasonlítását a fogyasztók 

állásfoglalása szempontjából eszközölte.Így Magyarország teljesitménye öt 

kategóriában felmért 28 kimutatás szerint, a maximális 1.000-hez viszonyítva 553 

pontot ért el.    

“Jóllehet Magyarországnak a szív-ápoláshoz való hozzáférési lehetősége megfelelőnek bizonyult, 

egészségügyi eredményei csalódást keltőek és ez a tény a magyar egészségápolási szolgáltatások 

legutóbbi összehasonlító adataiban is megmutatkozott” jegyezte meg Dr. Arne Björnberg a Szív-

Index Kutatási Osztályának Igazgatója. 

 

Miben lehetne a jelenleginél többet tenni Magyarországon? 

“ Az egyik gyenge pont a rendszer átláthatóságának a hiányában mutatkozik meg. Ugyanis a 

legjobb egészségügyi szolgáltató kikeresésére irányúló tájékoztatás nem áll a fogyasztók 

rendelkezésére. Ezenkívül, ha a szakorvosok leveleik másolatait betegeiknek is eljuttatnák, 

hatékonyabban tudnának pacienseikkel kommunikálni. A rendelkezésre álló pénzt is bölcsebben 

lehetne felhasználni, ha ezt a megelőzésre - a vérnyomás ellenőrzésére és a dohányzás 

abbahagyásának elősegítésére - forditanák. Ilyképpen anyagi erőforrások szabadulnának fel és a 

befektetéseket is jobb mederbe lehetne terelni” állapította meg a magyarországi index analízise 

során Johan Hjertqvist, a Health Consumer Powerhouse elnöke. 
 

Mit jelent a Szív-Index?  

A európai Szív-Index a fogyasztók számára öt kulcsterületen tárja fel a sziv és érrendszerrel 

kapcsolatos egészségápolás európai besorolását az információ, a fogyasztók jogai és választása, 

a hozzaférhetőség, a megelőzés és az elért eredmény tekintetében. A Szív-Index a hivatalos 

statisztikai adatok és az önálló kutatás alapján kerül megszerkesztésre és a “Health Consumer 

Powerhouse” nevü analizáló és informácios szervezet segitségével alakult meg. Az általuk 

szerkesztett index révén HCP egy a fogyasztókra összpontositott pozícióban fejti ki 

tevékenységét, a Pfizer Inc. pedig korlátozatlan kutatási célokat szolgáló adományai révén 

biztosítja a Szív-Index folyamatos szerkesztését. 

 

További  információ és magyarázat az alanti honlapon található: 
http://www.healthpowerhouse.com/archives/cat media room.html 

A “ Health Consumer Powerhouse” vonatkozásában: 
www.healthpowerhouse.com 

 

A Health Consumer Powerhouse kapcsolatot tartó megbízottja: Ms Kajsa Wilhemssons  

Tel: +32 (0)496-23 55 30. 
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