Egy év alatt hat helyet rontott a magyar egészségügy
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Az európai egészségügyi rendszerek rangsorában Magyarország a 14-ik helyről a 20-ik helyre
csúszott vissza a brüsszeli székhelyű Health Consumer Powerhouse nevű cég felmérése
szerint. A kutatás a hosszú várólistákat, illetve a betegek nem megfelelő tájékoztatási
rendszerét emeli ki, bár elismeri, hogy ez utóbbiban tapasztalható némi fejlődés.
Az Európai Egészségügyi Fogyasztói Index 38 mutató alapján elsősorban a betegek számára
fontos szempontokat figyelve rangsorol 33 európai országot. A legfontosabb területek: a
betegjog és betegtájékoztatás, e-egészségügy, várólisták hossza, eredményességi mutatók, a
szolgáltatások típusa és elérhetősége, valamint a gyógyszerellátás. Az indexet állami
statisztikák, a beteg véleménye és független felmérések alapján állítják össze.
Eszerint Magyarország a maximális 1000 pontból 633 pont kapott. Ezzel a régió országai közül
Szlovénia (668 pont) illetve a Cseh Köztársaság (667 pont) mögé, de Lengyelország (565 pont)
és Szlovákia (560 pont) elé került, a felmérés készítői ugyanis értékelték, hogy hazánk néhány
éve már próbálkozik az egészségügyi reform végrehajtásával. A dokumentum azonban
hiányolja a meggyőző eredményeket.
"A jelenlegi magyar kezelési eredmények meglepően alacsony szinten állnak a 60 éves állami
egészségügyi tapasztalat ellenére. Ez a kínos helyzet még rosszabb lehet a pénzügyi válság
miatt" - véli Dr. Arne Björnberg, az Európai Egészségügyi Fogyasztói Index Kutatási
Igazgatója, aki szerint egyre hosszabbak a várólisták Magyarországon.
A betegek egyébként Hollandiában kapják a legjobb szolgáltatást. A listát második éve vezető
ország ezúttal rekordnak számító 875 pontot kapott. A második Dánia (819 pont) majd Izland
(811 pont) és Ausztria (795 pont) következnek.
A Health Consumer Powerhouse az idei mérésekből azt a következtetést vonta le, hogy az
európai egészségügy élenjáró szereplői kezdik alkalmazni az egészségügyi tájékoztatás
rendszerét, és bevonni a betegeket a döntéshozatalba, kikényszerítve ezzel a rendszer
tökéletesebbé válását. A rangsor alján szereplők viszont kitartanak a régi típusú, hierarchikus
rendszerben működő és kevéssé átlátható egészségügy mellett.
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