
AZ EGÉSZSÉGÜGY PROBLÉMÁI 
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Amiről nem szoktunk beszélni



• Az elmúlt kilenc évben tragikusan romlott az egészségügy helyzete

• Romlott a lakosság egészségi állapota

• Csökkent a dolgozók – orvosok és szakdolgozók létszáma

• A korfa jelentősen eltolódott az idősebb korosztály felé

• Továbbra is az 1.számú nemzeti sport maradt – a futbalt megelőzve –a 
járulék és adófizetés elkerülése.Mivel már járulék sincs,maradt az 
adó..



Az élet szinte minden területén rendszerváltás történt – kivéve az 
egészségügyben – itt továbbra is érvényes az 1972.évei II.tv.

Mindenkinek állampolgári jogon jár a legmagasabb szintű,ingyenes 
egészségügyi ellátás.

Ez határozza meg a lakosság igényeit az ellátással szemben



• A külföldre távozott fiatal munkaerő adófizetésének hiánya komoly 
problémát jelent a nyugdíjak és az egészségügyi ellátások 
finanszírozása terén 

• Mivel a jelenlegi kormányzatot legkevésbé sem érdekli az egészségügy 
helyzete – szemben a sport és egyházi kiadásokkal – a színvonal 
fokozatosan romlik (igen gyorsan)



• Egyre nagyobb az igény a krónikus,ápolási ellátásokra,amit a 
hozzátartozók döntően állami feladatnak gondolnak.

• Komoly problémát okoz a kórházakban a „a haza nem vitt” idős 
betegek elhelyezésének kérdése

• A hagyományos családmodell felbomlásával,az otthon ápolási 
feladatok presztizsének csökkenésével egyre nehezebben megoldható 
az idős betegek elhelyezése



Korábban sosem látott mértékben élnek családok az idős betegek 
nyugdíjából,házaik,lakásaik el és kiadásából – a szülőket pe3dig 
tartósan kórházban kívánják elhelyezni – messzemenően nem csak az 
ápolásra szorulókat

Külön problémát – és egyre súlyosabb – jelent a hajléktalanok, 
munkanélküliek, feketén foglalkoztatottak ellátása, kezelése



• Egyre nagyobb számban élnek utcán munkaképes emberek, 
alkoholizálnak, dohányoznak,kábítószereznek – kórházba kerülésük 
esetén pedig igen nehezen megoldható rehabilitációjuk,ill. 
elhelyezésük

• Fiatal,erős emberek, akik SOHA nem dolgoztak és nem is akarnak 
munkát vállalni, vagy a fekete gazdaságban dolgoztak,járulékot nem 
fizettek, ellátásuk az egészségügy büdzséjét terheli



• A 90-es évek közepén megszűnt a középfokú nővérképzés,így az 
utánpótlás biztosítása rendkívül nehéz,az utóbbi években állították 
vissza a középfokú nővérképzést,de á

• A Ratkó-korszak végének szülöttei most lesznek nyugdíjasok,ami 
megint komoly kiesést jelent az egészségügyi dolgozók 
vonatkozásában – kevesebben akarnak dolgozni,fáradtak,kiégtek



• Számos ok (a fentiek miatt is) vezetett el oda, hogy egyre több 
egészségügyi dolgozó hagyja el a pályát,országot,vagy csak az állami 
egészségügyet

• Már Budapesten is szinte minden szakmában orvos és vezető hiány 
van,szakdolgozókról nem is beszélve – gondoljunk bele,egy nyugdíj 
előtt álló,60+os szakdolgozó nettó jövedelme 240 óra túlórával! Havi 
200 ezer forint



• A sokat emlegetett paraszolvenciáról szólva:

• NEM ÁLTALÁNOS

• Jelentősen szakmafüggő

• A lakosság elszegényedésével egyre kevesebb

• A fizetős ellátások igénybe vételével szintén jelentősen csökkent



• Nem szoktunk beszélni a kórházi fertőzések hihetetlen nagy számáról 
és ennek szövődményeiről

• A legjobb és legmegbízhatóbb orvos a Google és Marika néni,a 
szomszédasszony

• A TV reklámok több,mint fele gyógyszerreklám, ennek szövődményei 
beláthatatlanok

• Öngyógyítás, az antibiotikummal, soha le nem bomló vegyületekkel 
szennyezett környezet hatása – ennek eredménye az egyre növekvő 
harc a baktériumok és antibiotikumok között



• A kórházi fertőzések nagy számának oka egyrészt a túlzott 
antibiotikus therápia

• Még súlyosabb probléma a TAKARÍTÁS ELÉGTELEN VOLTA!!!!!

• Koraszülött osztályokon soha nem látott baktériumok terjedése – pl. 
húsevő baktérium



• Beteg utak szervezetlensége súlyos terhet jelent az ellátó rendszer 
számára

• Mivel a szociális otthonok nem kapnak finanszírozást az elemi 
ellátásra,a „ping-pong” a szociális otthonok és a kórházak között 
rendszeres

• Az idős betegek ellátásának költségeit messzemenően nem fedezi a 
finanszírozás



• KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


