


„Látni, amit mindenki lát,
és gondolni, amit még senki sem gondolt.”

(Szent-Györgyi Albert)

Képzeljenek el egy egészségügyi intézményt, egy klinikát, ahol
jutányos hozzájárulással minden magyar állampolgár elérhetne
egy magánszínvonalú szakorvosi betegellátást, sorbaállás és hosz-
szú várakozási idő nélkül.

A klinikát az állam tartja fenn az összes berendezéssel és sze-
mélyzettel éppúgy, mint egy kórházban, beleértve az orvosi ren-
delőket, műtőket, az ehhez kapcsolódó előkészítő és megfigyelő
állomásokat, valamint a nem több mint 50 kórházi ágyat a műtét
utáni felépülés egy-két napjára, az összes laboratóriumi, diagnosz-
tikai eszközt és legalább egy-egy CT és MRI vizsgálati lehetőséget.

Minden jól képzett és minősített szakorvos dolgozhat ezen a kli-
nikán, ám bérfizetés helyett valós szolgáltatásukért kapják a jöve-
delmet, amit részben az állam, részben a magánbeteg biztosít.
Nincs többé hierarchia, „piramis-ranglista”, paraszolvencia. Min-
den orvos a saját betegét kezeli teljes felelősséggel, s mindezt a be-
tegek által könnyen vállalható anyagi térítés ellenében.

E kiadvány összefoglalja cikkeimet, amelyek a Magyar Hírlap-
ban jelentek meg, valamint a tárgyhoz kapcsolódó további gondo-
lataimat, és kérdésemet Orbán Viktor miniszterelnök úrhoz.

„A nemzet az egészségügy teljes megújulását várja” – mondta
Dr. Kásler Miklós miniszter úr. Most itt az idő cselekedni.

Dr. Szele György
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Forradalmi javaslatok
a magyar egészségügy megújulásához

Tíz év alatt elérhetjük a nyugat-európai színvonalat

Magyar Hírlap,
2018. szeptember 14.

Magyarországon ma óriási különbségek vannak a társadalombiz-
tosítás által finanszírozott és a magánrendelők által nyújtott egész-
ségügyi ellátás praktikus kivitelezésében és minőségében.

Egy feudális ízű, elavult és igazságtalan elosztás uralkodik
egészségügyünkben, amit meg kell, és meg is lehet változtatni az
állam és a magánszektor együttműködésével.

A jelenlegi állapot tarthatatlan.
A várakozási idő speciális szakorvosi vizsgálatra és beavatko-

zásra – a sürgős eseteket leszámítva – három, négy hónap, miköz-
ben ugyanerre a vizsgálatra ugyanazon intézményben, magánor-
vos-magánbeteg relációban, 25.000.-Ft ellenében egy-két nap alatt
sor kerülhet.

Nemrégiben, egy volt nagykövet barátom, aki már nem tudott
menni a fájdalmai miatt, és nem bírta kivárni a többhónapos vára-
kozási időt, másfél millió forintot fizetett, hogy magánúton, –
ugyanazon állami intézményben – várakozás nélkül kerüljön sor
a térdműtétjére.

Egy MRI felvételre több mint két hónapot kell várni, 35.000.- fo-
rintért azonban, akár már másnapra elkészül.

Saját tapasztalatom, hogy minden alkalommal, amikor kivizs-
gálásra vagy ellenőrző vizitre mentem, reggel 9 órára kaptam idő-
pontot, de akkor már több mint harminc beteg várakozott ott, aki-
ket ugyanerre az időpontra rendeltek be.
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A betegeknek ez a teljesen értelmetlen csoportosítása csaknem
minden egészségügyi intézményben bevett szokás. S csak arra jó,
hogy megkeserítse a betegek életét.

Az úgynevezett hálapénz szisztéma mételyként ül az egészség-
ügyi rendszeren. Elveszi a gyógyítás sikerének és a gyógyulás örö-
mének varázsát, miközben kétségekkel veszünk részt benne, akár-
melyik oldalán állunk is ennek az ósdi szokásnak. Ez amellett,
hogy a jobb érzésű orvosok számára megalázó, a betegeknek sú-
lyos anyagi megterhelést jelent. Ráadásul törvénybe ütköző csele-
kedetek fogalmai társulhatnak hozzá.

Az ország lakóinak többsége jelentősen alacsonyabb szintű egész-
ségügyi ellátásban részesül, mint a társadalom azon rétege – talán
tíz százaléka –, akik meg tudják fizetni a magas színvonalú, de rend-
kívül drága magánorvosi ellátást. Az ellentétek világosak és bán-
tóak. Valamit tennünk kell, hogy a polgári társadalom minden tagja
lehetőséget kapjon, egy magasabb, kielégítő színvonalú egészség-
ügyi ellátásra. A mérleget valahogy egyensúlyba kell hozni!

Ezt a célt szolgálnák a javaslataim.

*
Az állam, vagyis az egészségügyi kormányzat társuljon egy

partnerkapcsolatban az orvosi és a magántársadalommal!
Ez a partnerkapcsolat úgynevezett Állami Magánbeteg Kliniká-

kat – a továbbiakban ÁMK – létesítene és működtetne.
Miről is van itt szó? Hogy is működne ez a klinika, ez a kapcso-

lat?
Az egészségügyi kormányzat új Állami Magánbeteg Klinikákat

létesít, egy teljesesen új épületben, – modern kórház-technológiá-
val, diagnosztikai berendezésekkel és orvosi eszközökkel –, vagy
egy már meglévő kórházi épület felújításával, ám hasonló orvos-
technikai felszereltséggel. Alapvetően fontos, hogy az új klinika
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minden vonatkozásban versenyképes legyen a legjobb magánkli-
nikákkal.

Hogy nézne ki, és hogy működne egy ilyen új ÁMK?
Volna, mondjuk 10 műtője, és ennek megfelelő számú felvételi

és műtéti előkészítő szobája, valamint egy műtét utáni megfigyelő
osztálya. Nem több mint 50 ágy tartozna a klinikához. A legtöbb
beteg a műtét után még aznap hazamegy, vagy legkésőbb a műtét
utáni nap reggelén, kivéve azokat a betegeket, akik három, négy-
napos utókezelést igényelnek, mielőtt a rehabilitációs intézetben
vagy otthonukban folytatnák felépülésüket. Tehát nincs szükség
sok ágyra.

A klinikának volna 20-30 modernül felszerelt vizsgálószobája,
ill. rendelője, ahol a klinikához bejegyzett szakorvosok fogadhatják
magánbetegeiket akár műtéttel kapcsolatban, akár csak kivizsgálás
céljából.

A klinikának lenne egy teljesen felszerelt laboratóriuma, EKG,
ultrahang, röntgen, és ami a legfontosabb, CT és MRI berendezése.
Természetesen egyéb diagnosztikai lehetőségek is megfontolásra
kerülhetnek.

A klinikát egy teljes jogú adminisztrátor vezetné, nincsenek fő-
igazgatók, meg igazgatók, meg aligazgatók. Egy háromtagú bizott-
ság irányítaná az intézetet, az egészségügyi kormányzat, az orvosi-
és a magánszektor egy-egy képviselőjével.

Az ország bármely szakorvosa kérheti részvételét ebbe a prog-
ramba, s a klinika teljes jogú tagjaként rendelkezhet a vizsgálószo-
bák, rendelők, műtők és diagnosztikai eszközök használatáról.

Az állam, vagyis az egészségügyi kormányzat építi meg, szereli
fel, rendezi be és látja el az intézetet az ellátáshoz szükséges inf-
rastruktúrával. A magánbeteg beutalás nélkül kérhet egy vizsgálati
megbeszélést bármelyik szakorvossal, aki szerepel a klinika listá-
ján. Természetesen kérheti a már ismert, saját specialistáját, vagy
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ha nincs ilyen kapcsolata, a klinika kötheti össze egy, a listáján sze-
replő szakorvossal.

A szakorvos rendeli el a szükséges vizsgálatokat és jegyzi elő a
beteget műtétre, közös megállapodás szerint. A szakorvosi és min-
den egyéb vizsgálatnak 2-3 napon belül meg kell történnie, műtétre
pedig senkinek nem kell várnia 2-3 hétnél tovább.

Na, nézzük, mibe kerül mindez?
Az állam költségeit fedezni fogja az alkoholfogyasztáson és do-

hányzáson alapuló „egészségügyi hozzájárulás” bevétele, amire
még visszatérünk.

Az orvosok jövedelme direkt módon áll arányban a szolgáltatá-
sukkal, mivel azt közvetlenül a betegek fizetik be. A klinika is hoz-
zájárulhat ehhez. A hálapénz összeegyeztethetetlen az intézmény
alapelveivel, annak tehát bármely formája tiltott.

Elképzelésem szerint, a beteg fizetne 5.000 forintot a szakorvos-
nak egy vizsgálatért, és hasonló összeget a laboratóriumi és egyéb
diagnosztikai eljárásokért.

Egy CT vagy MRI felvétel 10.000 forintba kerülne, és három na-
pon belül elkészülne. A műtétek ára 10.000 és 30.000 forint között
lenne, egy megszabott árlista alapján, és megtörténhet néhány hé-
ten belül. Így egy csípőprotézis költsége például, a legmodernebb
körülmények között, a legújabb technológia felhasználásával, a be-
teg által választott ortopéd sebész szakorvos műtéti költségével
együtt, nem kerülne többe cca. 50.000 forintnál. Hasonlítsuk ezt
össze nagykövet barátom másfél milliós számlájával.

Igen, ezek ugyan még mindig komoly összegek, de gondolom,
a polgári társadalom erre képes lenne, ha másképp nem, akkor a
családtagok segítségével.

A jól képzett fiatalabb szakorvosok számára itt volna a nagy le-
hetőség, hogy a feudális rendszerből kiváljanak, és felépítsék saját
magánpraxisukat.

8



Ki tudja, így talán még azok az orvosok is hazajönnének magyar
betegeket gyógyítani ebben az új struktúrában, akik a jobb életmód
reményében nyugatra mentek.

Tisztelt kollégáim, nyissuk ki az ablakokat, engedjük be a friss
levegőt, hozzuk a magyar egészségügyet Európa élvonalába, kö-
vessük a politikai elit példáját!

Az ÁMK lehetőséget és alkalmat adna arra, hogy kialakuljon
egy egészséges verseny a betegekért.

Kérdezhetné valaki, hogy fér össze az állam a magánszektorral?
Hát úgy, hogy az állam, vagyis az egészségügyi kormányzat, a ma-
gánember, a beteg érdekeit kell hogy képviselje, nem pedig a saját
bürokráciájának a fontosságát.

Az ÁMK megvalósításában és üzemeltetésében az állami sze-
repvállalás elkerülhetetlen az erőforrásokhoz való hozzáférhetőség
szempontjából. A magánszektor és az orvosi társadalom ma még
vajmi keveset tudna tenni a fejlődés beindításához, de hármójuk
közös, konstruktív kapcsolata meghozhatja a kívánt eredményt.

*
A javaslatok további része szorosan kapcsolódik a tarthatatlan je-

lenlegi állapotok, mint az alkoholizmus, a dohányzás és a tömegek
elhízásának kérdéséhez. Ez a három ártalmas függőség közrejátszik
a betegségek nagy részének kialakulásában, amivel óriási terhet ró
az államháztartásra, és végső fokon ez a legfőbb oka, hogy kevesebb
marad azoknak, akik nem szenvednek ezektől a szenvedélyektől.

Ennek az értekezésnek nem célja, hogy kampányt indítson ezek-
nek a közegészségügyi problémáknak a kiküszöbölésére, csupán
ki akar emelni néhány tényt, és azok alapján javaslatot tenni, hogy
az alkoholfogyasztók és dohányzók, fizessenek egészségügyi hoz-
zájárulást, amiért olyan nagy terhet rónak a többiekre. Ez részben
fedezné az ÁMK költségeit.
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Magyarország alkoholfogyasztásban a világ tizedik helyére ke-
rült. (WHO) Javasolom, hogy 20 százalékos egészségügyi hozzá-
járulással adakozzunk, minden alkoholt tartalmazó ital vásárlása-
kor. Ezzel talán sikerülne némileg csökkenteni az erős ívók számát,
s egyben jelentős anyagi alapot teremteni egészségügyünk sikeres
megújulásához.

Magyarországon a férfiak 45%, a nők35 % dohányzik. Az átlag-
fogyasztás személyenként napi egy csomag cigaretta.

Javaslom, hogy a dohányzók 200 forint egészségügyi hozzájá-
rulást fizessenek minden csomag cigarettáért, és arányosan az
egyéb dohánytermékért.

A magyar a legkövérebb európai nemzet, világviszonylatban pe-
dig a negyedik helyen áll. (OECD) Ijesztő látni, mennyi elhízott
ember él közöttünk. Becslésem szerint a 40 év fölötti nők 75-80 szá-
zaléka túlsúlyos, kövér. A férfiaknál ez az arány 35-40 százalék.
Nem kívánom részletezni, hogy az elhízottság mennyi betegséget
okoz, és hogyan kerüljük el, csupán arra szeretnék rávilágítani,
hogy mi módon tudnánk befolyásolni ezt az önsorsrontó kóros ál-
lapotot.

No, ne ijedjenek meg. Itt nem gondolok egészségügyi hozzájá-
rulásra minden darab pogácsa vagy édes-tészta elfogyasztása után,
sőt, az ellenkezőjét javaslom. A túlsúlyos beteg minden leadott kiló
után kapna egy 3.000 forintos egészségügyi jutalékot, amit ő vagy
családtagja bármikor felhasználhat, bármilyen ÁMK számla ki-
egyenlítésére.

Reméljük, hogy a társadalom nagy része képes és hajlandó lesz
részt venni ebben a partnerkapcsolatban, ami a magán-betegellátás
nívójára emeli a közegészségügyi ellátását, egy töredékéért annak,
amit ma csak a leggazdagabbak tudnak megfizetni.

Én bízom benne és hiszem, hogy közös akarattal és közös erőfe-
szítéssel, egészségügyünk megújítható.
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A Jegybank Versenyképességi programja

Magyar Hírlap,
2019. március 27.

„Látni, amit mindenki lát, és gondolni, amit még senki sem gon-
dolt” – Szent-Györgyi Albert.

Ezzel az idézettel vezeti be a Magyar Nemzeti Bank Versenyké-
pességi programjának 330 pontját, amiből 33 javaslat egy egészsé-
ges társadalom felépítését szolgálná.

Ehhez szeretném hozzáfűzni J. F. Kennedy idézetét: „Ha nem
mi, akkor ki más, és ha nem most, akkor mikor?”

A javaslatok egy része óriási lehetőséget nyújtana, és nagyban
alátámasztja véleményemet, amely a Magyar Hírlapban jelent meg
néhány hónappal ezelőtt.

Így a betegségek megelőzésével kapcsolatos javaslataik, mint az
egészséges életmódra való törekvés, az egészséges étkezés előse-
gítése és a röviditalok fogyasztására, valamint a dohányzásra ja-
vasolt jövedéki adó növelése, mind megtalálhatóak az indítvá-
nyomban.

A Versenyképességi program felismeri, hogy az állam végre ne
ellenségként, hanem lehetőségként tekintsen a magánszektorra. Ja-
vaslataim ennél továbbmennek: legyen az állam is egy „magán-
vállalkozó”, társuljon az egyénnel, a beteggel és az orvostársada-
lommal.

Javaslataim megoldanák a piaci magánfinanszírozás problémáit
azáltal, hogy az állam partnerkapcsolatot létesít a magánbetegek-
kel, akik esetenként hozzájárulnának a költségekhez.

A Versenyképességi program egy piaci alapú, átlátható bérezési
rendszer kialakítását javasolja.
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Lényegében ez az, amit én is ajánlottam, ahol nincsenek szürke
foltok, hanem kristálytisztán meg van határozva, milyen szolgál-
tatást nyújt az állam, mi az orvos számla ellenébeni bevétele, és mi
a beteg hozzájárulása az egyedi esetekben.

És természetesen az általam javasolt klinikán a CT és az MRI 24
órán át működhetne, ha a szükség úgy kívánná.

Az állami ellátó intézmények kezét jelentősen megköti, hogy az
orvosokat központilag meghatározott, kötött életpályamodell sze-
rint kell foglalkoztatniuk – mondja a program.

Itt van tehát az archaikus piramisrendszer, a ranglista, ami biz-
tosít talán egy kiszámítható bérpályát, de nem ad lehetőséget a jól
képzett fiatal szakorvosoknak az előrehaladásra, minősítésük,
egyéni képességük és szorgalmuk arányában. Jövedelmüknek or-
vosi szolgálatukon, betegellátási minőségén és mennyiségén kell
alapulnia, nem pedig béren és a „paraszolvencia” dicstelen, milli-
árdokat felemésztő korrupcióján. Ezt is megemlíti a program.

A Magyar Nemzeti Bank javaslatai hatalmas lépéseket tesznek
a magyar egészségügy versenyképességi sikeréhez, és az én javas-
lataim ebben a megvilágításában már nem is tűnnek olyan forra-
dalminak.
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További gondolatok

A nemzet az egészségügy teljes megújulását várja, a kormány
pedig minden segítséget megad ahhoz, hogy új egészségkultúra
alakuljon ki Magyarországon – mondta Dr. Kásler Miklós, az em-
beri erőforrások minisztere a Magyar Kórházszövetség egri kong-
resszusán.

Óriási jelentősége van ezeknek a szavaknak.
Ficzere Andrea, a szövetség újonnan megválasztott elnöke sze-

rint egy Magyarország méretű országban indokolatlan ennyi aktív
ellátást nyújtó kórház fenntartása, és javulna az ellátás színvonala,
ha kevesebb lenne a kórház. Arra kell fölkészülnünk, hogy a jövő
kórházában csak a súlyos, komplikált betegségeket és a politrau-
matizált eseteket fogják majd ellátni, az összes többit pedig az alap-
ellátásban, a kis kórházakban és a szakrendelőkben.

Hozzátenném: vagy az általam javasolt állami magánbeteg kli-
nikákon.

Az egyetemi- és szakorvos-képesítő kórházak, intézetek folytat-
nák működésüket nagyrészt a jelenlegi formában, de a többi kór-
házat fokozatosan, ahogy az igény megkívánja, át kellene szer-
vezni az általam javasolt, vagy ahhoz hasonlóan működő állami
magánklinikává.

Állami magánklinika, ez úgy hangzik, mint fából vaskarika –
mondhatná valaki. Ám ne csak a fát és a vasat lássuk meg ebben,
hanem a kereket is, aminek a feltalálása szinte hihetetlen mérték-
ben járult hozzá a civilizáció fejlődéséhez.

Ahogy a társadalom felismeri az újfajta klinikákban rejlő lehe-
tőségeket és megtapasztalja előnyeit, szerepük egyre hangsúlyo-
sabbá válhat, s ez ki fog hatni a teljes egészségügyi ellátásra, s an-
nak általános javulásához vezet.
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Ha a betegek jelentős része egy esetenkénti jutányos, számlával
elismert hozzájárulással magas színvonalú ellátásban részesülhet,
és nem kell többé amiatt nyugtalankodnia, hogy titokban csúszta-
tott megvesztegetéssel, mikor és hogyan juthat előnyökhöz, akkor
talán a „paraszolvencia” is versenyképtelenné válik. Reményeim
szerint azt éppen a betegek fogják fölszámolni az által,  hogy szí-
vesebben fizetnek némi hozzájárulást, törvényes úton, számla el-
lenében, sem mint horribilis összegű „hálapénzt”.

Az új struktúra bevezetésével talán fiatal szakorvosaink is ha-
zatérnek nyugatról, és a szakorvos képesítésre is nőni fog az ér-
deklődés.

A társadalomnak egy olyan betegellátási rendszerre van szük-
sége, ami biztosítja a betegek számára a magánszínvonalú szakor-
vosi vizsgálatot és kezelést, amihez hozzájárulásuk ellenében a le-
hető legrövidebb időn belül hozzájuthatnak.

Az egyetemi és szakorvos-képesítő kórházak, szakorvosi rende-
lők és rehabilitációs intézmények továbbra is elérhetőek lesznek
mindenki számára, beleértve természetesen azokat is, akik nem
tudnak, vagy nem akarnak részt venni ebben az új programban.
Ahogy az új klinikák átveszik a betegellátás nagy részét, remélhe-
tőleg ezeknek az intézeteknek a megterhelése is könnyebbé válik.

Itt vannak hát javaslataim mellett, a kórházi és gazdasági szak-
értők javaslatai, és az egri kongresszus fényében nyilvánvaló az
egészségügyi kormányzat elkötelezettsége is.

Végre eljött a cselekvés ideje!
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Kérdésem Orbán Viktor miniszterelnök úrhoz

A Magyarország Barátai Alapítvány díszvacsoráján, május 3-án
Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr és több mint kétszáz résztvevő
jelenlétében az alábbi kérdéssel fordultam Orbán Viktor miniszter-
elnök úrhoz:

Igen tisztelt és nagyra becsült Miniszterelnök Úr!
Nevem Dr. Szele György, amerikai magyar orvos, író vagyok,

egyike a visszidenseknek, aki hat évvel ezelőtt tért haza Magyar-
országra, hogy megírja történelmi regényeit, először angolul,
„From Hungary with Love”, aztán magyar nyelven, „Egy Széchényi
varázsa” címmel

Kérdésem a magyar egészségügy megújulásával kapcsolatos.
Dr. Kásler Miklós miniszter úr azt mondta az egri kórházkong-

resszuson, hogy „A nemzet az egészségügy teljes megújulását
várja”.

E témával kapcsolatban a Magyar Nemzeti Bank 2019-es Ver-
senyképességi programjának Egészséges társadalom című fejezeté-
ben olyan javaslatokat tesz, amelyek hasonlóak azokhoz, amelye-
ket én publikáltam a Magyar Hírlapban tavaly ősszel, „Forradalmi
javaslatok a magyar egészségügy megújulásához” címmel.

Nevezetesen egy piaci alapú, átlátható bérezési rendszer kiala-
kítását javasolják, ahol az orvosok nem egy központilag meghatá-
rozott, kötött életpályamodell szerint lennének foglalkoztatva, ha-
nem egyéni szorgalmuk, képességük, minősítésük szerint.

Hogy az állam végre ne ellenségként, hanem lehetőségként te-
kintsen a magánszektorra, sőt vegye át a magánvállalkozó szere-
pét, és lépjen partnerkapcsolatba az egyénnel, a beteggel és az or-
vosokkal.

15



Kérdésem az volna, lehet-e remélni, hogy az egészségügyi kor-
mányzat nemcsak fontolgatni fogja ezeket a javaslatokat, hanem
cselekedni is fog annak érdekében, hogy betegellátási rendszerünk
mielőbb megújuljon.

Miniszterelnök úr kitérő választ adott, amiből arra kellett követ-
keztetnem, hogy sem az én javaslataim, sem pedig a Jegybank Ver-
senyképességi programja nem jutott el hozzá, jóllehet mindkét
anyagot továbbítottam a címére postai és elektronikus úton is.

Válaszában megerősítette, hogy a kormány elsődleges célja az
állami és a magán egészségügyi rendszer minél egyértelműbb szét-
választása.

E céllal tökéletesen egyet kell értenünk, de ennek megvalósítása
a jelenlegi struktúrában elképzelhetetlen. El lehet ugyan választani
a két rendszert fizikailag, hogy ne működjenek ugyanazon térben
és időben, meg lehet határozni, hogy egy orvos hogyan ossza meg
munkaidejét az állami és a magánszolgáltatás között, de amíg az
állami szolgálatban lévő orvos elfogadja a paraszolvenciát s ezzel
egyértelműen magánorvossá is válik, addig a két rendszer szétvá-
lasztása lehetetlen.

Mindez csak egy olyan, általam is leírt struktúrában lenne meg-
valósítható, ahol nincsenek szürke foltok, hanem kristálytisztán
meg van határozva, hogy milyen szolgáltatást nyújt az állam, mi
az orvos nyugtával igazolt bevétele, és mi a beteg hozzájárulása az
egyedi esetekben.

A magyar társadalom várja a döntéshozók cselekedetét, hogy az
egészségügyi ellátás igazán és teljesen megújuljon.
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