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Magyarország az Európai Unió fogyasztóbarát 

egészségügyi ellátási versengésének a 
középmezőnyében 

 
 

A 2006. évi Euro Health Fogyasztói Index megállapítása szerint a 
magyarországi egészségügyi ellátást „már 60 éve az állam finanszírozza, 
azonban a gyógykezelési eredmények kimenetele lehangoló”. 
 
Az EU egészségügyi ellátórendszereinek éves felmérése, az Euro Health Consumer Index a 
magyarországi egészségügyi ellátást az Unión belüli közegészségügyi ellátórendszerek között a 14. 
helyre sorolja be. Az Európa 26 országában végzett felmérés szerint a magyarokat kiszolgáló 
egészségügyi ellátórendszer jellemzője a gyenge fogyasztói kommunikáció és az új gyógyszerek 
hiánya. A 2006. évi Index győztese Franciaország. Szorosan utána következik Hollandia (a 2005. évi 
győztes), Németország és Svédország. Magyarország új szereplő az Index felmérésében. A 2006. évi 
Euro Health Fogyasztói Indexet a mai napon bocsátották ki Brüsszelben. Az ellátórendszerek 
fogyasztóinak lehetőségük van arra, hogy elküldjék véleményüket kormányaik számára. 

 
A 28 teljesítmény mutatószámot lefedő öt kategóriában Magyarország az elérhető 750 pontból 453 
pontot ért el. A magyarországi egészségügyi ellátórendszer a felső szinten helyezkedik el a betegjogi 
törvény és ombudsman, a saját kórtörténethez való hozzáférés és ismétlődő gyógyszerfelírás, az aznapi 
családi orvosi ellátás, a gyermekparalízis elleni oltás széles körű elterjedtsége, a közegészségügyi 
ellátás részét képező fogászati kezelés és az új gyógyszerek általánosságban jó hozzáférhetősége 
tekintetében. A gyenge pontokat általánosságban a gyógyászati kezelések gyenge kimenetele, az új rák 
elleni gyógyszerek alkalmazásának a lassú bevezetése és az elkerülhető halálesetek magas száma 
jelenti. 
 
„Tizenkét évnél is tovább tart a felülről lefelé építkező tervgazdasági rendszerről a fogyasztói 
rendszerre való átállás. A magyarországi eredmények nem túl jók, annak ellenére, hogy az 
egészségügyi ellátás 60 éve államilag finanszírozott” jelentette ki Dr. Arne Björnberg, az Euro Health 
Fogyasztói Index igazgatója. 
 
Mit kell tenni Magyarországon? 
 
Az Index által feltárt tényekre alapozva az Index szolgáltatója, a Health Consumer Powerhouse (HCP), 
minden ország számára javaslatokat tesz az egészségügyi rendszer fogyasztói pozíciójának 
megerősítésére és a rendszer javítására. Magyarország esetében a cselekvési területek a következők: 
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• A betegek érdekeit képviselő szervezetek bevonása a döntéshozatali eljárásba 
• Az eredmények minőségének javítása 

  • Orvosi műhibák biztosítási rendszerének a biztosítása 
 
Felhívás a cselekvésre 
 
A www.healthpowerhouse.com honlapról a fogyasztók Európa minden részéből üzeneteket küldhetnek 
országuk egészségügyi minisztériuma számára arról, hogy milyen intézkedéseket kellene tenni. Ez az 
első alkalom, amikor az egészségügy fogyasztóit Európa egészében felkérjük, hogy vegyenek részt az 
európai egészségügyi ellátórendszerek fogyasztóbarát rendszerré történő átalakítását célzó 
kampányban. 
 
Az Indexről 
 
Az Euro Health Fogyasztói Index az Európai egészségügyi ellátórendszereknek az éves minősítése a 
fogyasztók számára alapvetően fontos öt kulcsterület vonatkozásában, ezek: a betegek jogai és 
tájékoztatása, várakozási idők rutin kezelésekre, az ellátás eredményei, a rendszer bőkezűsége és a 
gyógykezelés hozzáférhetősége. Először 2005-ben tették közzé. Az Index összeállítása közzétett 
statisztikák és független kutatás alapján történik. Az Index elkészítője a (Brüsszelben székelő) elemző 
és tájékoztató szervezet, a Health Consumer Powerhouse. Az Index fogyasztóközpontú álláspontot 
képvisel. 
 
A 2006. évi Index és a magyarázó jelentés megtekinthető/letölthető a következő címen: 
www.healthpowerhouse.com/ehci 
 
A Health Consumer Powerhouse ismertetése: www.healthpowerhouse.com 
 
A Health Consumer Powerhouse illetékes ügyintézője: Ms Kajsa Wilhelmsson +32 (0)496-23 55 30. 
 
 


