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Általános szempontok korunk egészségügyének 

megítélésében

Az egészségügy és az orvoslás egyéni és társadalmi megítélése 

hagyományosan kiemelkedő.

Az orvosbiológiai tudományos-technológiai ismeretek lineáris növekedése 

korszakhatárhoz érkezett.  

A 21. század egészségügyi rendszereit új szakmai, etikai, társadalmi 

alapokra kell építeni.
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Az egészségügyi korszakváltás peremfeltételei

1. Fokozódó forrásigény a tudományos-technológiai fejlődés következtében

2.   Fokozódó forrásigény az ellátást igénylők körének bővülése következtében

3. Az egészségügyre fordított kiadások felügyelete, fékezése

4.   Az orvosi beavatkozások költséghatékonysági jellemzése 

5.   Az egészségüggyel szembeni elvárások

6.   Egészségtudatos magatartás, öngondoskodás

7.   Az orvosi ellátórendszerben érvényesülő morális elvek összehangolása

8.   Feladatok és felelősség az ellátórendszer racionális működtetésében

9.   A közösségi gyógyítás és a magánellátás együttélése 

10.   Az ellátórendszer összehangolását célzó koncepció, a rendszerszerű működés igénye



A korszakváltás gócpontjai I.

Szakmai, morális és politikai szempontok 

alapján a társadalmaknak eleget kell tenniük az 

egészségügy fokozódó dologi és személyi 

forrásigényének.

1.    Fokozódó forrásigény a tudományos-technológiai fejlődés 

következtében

2. Fokozódó forrásigény az ellátást igénylők körének bővülése 

következtében



A korszakváltás gócpontjai II.

A rendelkezésre álló források költséghatékony 

felhasználása érdekében szakmai és etikai szempontok 

alapján megalkotott szabályzókra és folyamatos 

kontrollra van szükség.

3. Az egészségügyre fordított kiadások felügyelete, fékezése

4. Az orvosi beavatkozások költséghatékonysági jellemzése 

5. Az egészségüggyel szembeni elvárások

6. Egészségtudatos magatartás, öngondoskodás

7. Az orvosi ellátórendszerben érvényesülő morális elvek összehangolása 



A korszakváltás gócpontjai III.

A társadalmi munkamegosztás 21. századi 

rendjében az egészségügyért tevékenykedők közti 

együttműködésnek kiemelt jelentőséget kell kapnia.

8.  Feladatok és felelősség az ellátórendszer racionális működtetésében

9. A közösségi gyógyítás és a magánellátás együttélése 

10. Az ellátórendszer összehangolását célzó koncepció, a rendszerszerű működés igénye





„Az egészség nem minden, de egészség nélkül nincs semmi.”

Schopenhauer



A korszakváltás gócpontjai

Szakmai, morális és politikai szempontok alapján a társadalmaknak 

eleget kell tenniük az egészségügy fokozódó dologi és személyi 

forrásigényének.

A rendelkezésre álló források költséghatékony felhasználása 

érdekében szakmai és etikai szempontok alapján megalkotott 

szabályzókra és folyamatos kontrollra van szükség.

A társadalmi szektorok közti együttműködés koordinálásában a 

rendszerként szervezett egészségügynek kiemelt jelentőséget kell 

kapnia.
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