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Az Amerikai Kereskedelmi Kamara, a Joint Venture Szövetség, a 

Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara, a Svájci-Magyar 

Kereskedelmi Kamara és a Svéd Kereskedelmi Kamara üdvözli a 

kormány által az értékalapú egészségügy irányában elindított 

egészségügyi reformot és készen állnak arra, hogy az elindult 

folyamatot javaslataikkal támogassák.  

 

Hiszünk abban, hogy a reform csak akkor lehet sikeres, ha 

kialakításában, a prioritások meghatározásában részt vesz az 

egészségügyi ökoszisztéma valamennyi szereplője, beleértve az 

egészségipar és a kapcsolódó iparágak szereplőit. 

 

  

 

  
A Kamarák kérik, hogy a reformot irányító minisztériumok hozzanak 

létre egy olyan fórumot, ahol lehetőség nyílik a reformmal kapcsolatos 

rendszeres és konstruktív egyeztetésekre.   

 

  

 

  
A Kamarák tagvállalatai közé olyan innovatív egészségipari, 

technológiai, fejlesztő és szolgáltató vállalatok tartoznak, melyek 

befektetéseik, tudományos kutatásaik, és széleskörű tapasztalataik 

révén hatékonyan támogathatják az értékalapú, emberközpontú, és 

fenntartható egészségügy irányába vivő reformfolyamatot. 



A Kamarák készek együttműködni az értékalapú egészségügy 

kialakításában 

Külön figyelmet javaslunk szentelni az alábbi területeknek: 

AZ EGÉSZSÉG  =  BEFEKTETÉS 

• Az egészség a nemzeti versenyképességünk egyik tartópillére, amihez modern és 

hatékony, a legfrissebb tudományos eredményeket és nemzetközi gyakorlatokat 

figyelembe vevő egészségügyi stratégiára van szükség.   

• Az egészségügyre fordított kiadások emelése a 2021-es büdzsében tovább erősíti a 

költségvetés-tervezés felelősségteljes gyakorlatát. 

• Fontosnak tartjuk, hogy az egészségügyi stratégia össztársadalmi érdekeken alapuljon, 

és ne kizárólag a betegellátásra, hanem jövőbe mutató módon a megelőzésre, a 

népesség egészségi állapotának javítására is külön hangsúlyt fektessen, amelyben 

fontos szerepet tölthetnek be a különböző edukációs programok. 

• Világos jövőkép és koncepció kialakítása az egészségügyhöz kapcsolódó valamennyi 

szereplő érdemi bevonásával.  

• Pénzügyileg stabil, adósságmentesen gazdálkodó intézményrendszer és valós 

költségeken alapuló finanszírozás kialakítása. 

• Az egészségipar és a kapcsolódó iparágak befektetéseit ösztönző környezet kialakítása, 

a kutatás-fejlesztési kedvezmények rendszerének módosítása, az innovációs és 

egészségipari stratégia figyelembevételével. 

• A vállalatok érdekeltségének megteremtése a dolgozóik egészségügyi ellátásának 

finanszírozásában. 

 

AZ EMBER VAN A KÖZÉPPONTBAN 

• A népesség egészségi állapotának javítása, és a krónikus betegségek kialakulásának 

megelőzése és korai felismerése nemzetstratégiai érdek. 

• A páciens az első: szükségletei, igényei és az életminőségében és életkilátásában 

elérhető eredmények irányítsák a döntéseket. 

• A páciens bevonása a gyógyítási folyamatba, tapasztalataik mérése.  

•  A betegeket, érintetteket képviselő szervezetek bevonása a döntéshozatali 

folyamatokba. 

• Az egészség-nyereséget nyújtó innovációhoz való gyors és transzparens hozzáférés 

biztosítása valamennyi rászoruló páciens számára. 

• A mennyiségi szemlélet helyett a minőségi szemlélet előtérbe helyezése, a minőségi 

indikátorok auditált mérése. 

• Integrált, eredmény alapú finanszírozási módszerek kialakítása, siló szempontú 

megközelítés helyett. 

 

 

 

 

 

 

 



TRANSZPARENS SZABÁLYOZÓI KÖRNYEZET 

• Átlátható, kiszámítható és stabil, a legfrissebb tudományos eredményeket és 

nemzetközi gyakorlatokat figyelembe vevő szabályozói környezet, szakmai protokollok 

kialakítása. 

• A betegellátás minőségi mutatóinak mérése és nyilvánossá tétele. 

• Az állami- és a magánegészségügyi ellátás szabályozott, szinergikus 

együttműködésének kialakítása. 

 

MAGAS FOKÚ DIGITALIZÁCIÓ 

• Minőségi adatok rendelkezésre állása, és a különböző rendszerekben található 

adatbázisok összekötése (NEAK, EESZT, betegségregiszterek, stb). 

• A big data alapú elemzések elősegítése a közadatok felhasználhatóvá tételével. 

• A telemedicina további erősítése a szakellátásban. 

• E-health megoldások integrációja az egészségügyi ellátás folyamatába. 
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