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BNO Betegségek Nemzetközi Osztályozása 

E-alap Egészségbiztosítási Alap 

GDP Gross Domestic Product (Nemzeti össztermék) 

DMFT Damaged, Missing, Filled Tooth (A szuvas, tömött és 

hiányzó fogak száma) 

HBCS Homogén Betegség Csoport 

KK Klinikai Központ 

KSH Központi Statisztikai Hivatal 

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia (Lengyel Nemzeti 

Egészségbiztosító 

NHS National Health System 

OEP Országos Egészségbiztosítási Pénztár 

OECD Organisation for Economic Cooperation and Development 

(Gazdasági Együttműködés és Fejlesztés Szervezet)  

CPI Community Periodontal Index (fogágybetegségek 

morbiditási adatait mutató index) 

PTE Pécsi Tudományegyetem 

TEK Területi ellátási kötelezettség 

TVK Teljesítmény-volumen korlát 

UDA Units of Dental Activity 

WHO World Health Organization 
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1. BEVEZETÉS 

 

 

 

 

Jelenleg Európa egyes államainak egészségügyi rendszerét megvizsgálva, 

megállapíthatjuk, hogy rendkívül hasonló elemekkel találkozunk, de a kisebb nagyobb 

különbségek következtében az egyes rendszerek mégis mások.  A különbségek 

elsősorban a biztosítási rendszerekben, illetve azok adminisztrációjában keresendők, 

amelyek nagyrészt történelmi hagyományokra épülnek. Az ellátás szintjén történő 

szabályozás, a páciensek hozzájárulása az ellátáshoz, illetve az ellátók 

finanszírozásának alakulása teszi az egészségügyi piacot rendkívül sokszínűvé.  

Minden ország belügyének markáns meghatározója az egészségügyi ellátó rendszer 

szervezése és fenntartása. Minden ország jelentős összegeket fordít egészségügyi 

rendszereire, de ez a ráfordítás az egyes országok között is jelentős különbségeket 

mutat.  Azt OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) 

országok, melyeknek hazánk is tagja, átlagosan GDP-jük 6,69%-át fordítják az 

egészségügyre (2011-es adat. Forrás: OECD statisztikák). A listát Hollandia vezeti, ahol 

a kimutatások szerint a ráfordítás közel 9,5%. Hazánkban ez az érték 2011-ben 4,9%, 

ami az OECD-hez tartozó országok között az ötödik legalacsonyabb, majd 2014-ben 

7,1%-ra emelkedett. 

Ezek olyan mértékű ráfordítások, amelyek komoly hatással vannak az adott országok 

gazdaságára. Természetesen ez az összeg tovább osztódik az egészségügy különböző 

szereplői között. Ilyen szereplő a fogászati járó- és a szájsebészeti fekvőbeteg ellátás.  

 



 4 

 

 

2. CÉLKITŰZÉSEK 

 

 

 

 

Dolgozatomnak a célja, hogy bemutassa hazánk fogászati alap és szakellátásának 

általános rendszerét a finanszírozás szemszögéből. További célom, hogy a hazai mellett 

más országok finanszírozási rendszeréről is általános képet adjak, rámutatva a legfőbb 

hasonlóságokra és különbségekre, különös tekintettel az egyes ellátási formák 

finanszírozására. Dolgozatom további részében pedig a finanszírozás területenkénti 

különbözőségeit kívánom bemutatni, keresve a finanszírozásban jelentkező 

egyenetlenségek lehetséges okait.   

 

Az értekezés célkitűzéseit az alábbiak szerint összegezzük: 

 

 A hazai fogászati alap- és szakellátás közösségi finanszírozási rendszerének 

bemutatása (4. fejezet) 

 A magyarországi fogászati ellátás finanszírozásának területenkénti 

különbözőségeinek bemutatása (5. fejezet) 

 Nemzetközi fogászati finanszírozási modellek ismertetése 

 Az egyes magyarországi fogászati járóbeteg beavatkozásokra jutó, az 

egészségbiztosító által nyújtott finanszírozási összegek összehasonlítása más 

európai országokban nyújtott finanszírozási összegekkel (6. fejezet) 

 Okok és lehetséges megoldások keresése a területi különbözőségekre 

 A fogászati beavatkozásokhoz szorosan kapcsolódó arc-, állcsont- és 

szájsebészeti osztályok teljesítménymutatóinak bemutatása (7. fejezet) 

 Az egyes indikátorok meghatározásában szerepet játszó okok részletezése 
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3. A MAGYAR LAKOSSÁG FOGAZATI ÉS SZÁJ-EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA 

 

 

 

 

Nagyon sokféle indikátor létezik arra, hogy megmutassuk egy egészségügyi rendszer 

hatékonyságát, eredményességét. A nemzetközi szakirodalom számos ilyen mutatót 

használ, mint például az egészségügyre fordított GDP arány, kórházi ágyszám, stb. A 

fogászati ellátással kapcsolatban is több ilyen indikátort használtam elemzéseim során 

(pl. 100.000 lakosra jutó fogorvos szám), de a fogászati ellátó rendszer legfontosabb 

indikátorai azok a mutatók, amelyek a lakosság szájüreggel, fogakkal kapcsolatos 

egészségi állapotát, a szájegészséghez kapcsolt életminőséget mutatják. Ezeket az 

indikátorokat számos nemzetközi szervezet (WHO, OECD) rendszeresen gyűjti és 

elemzi, valamint a kapott eredményeket felhasználja rövid és hosszú távú egészségügyi 

stratégiájának megalkotásához. 

Az általános életminőség fogalmán belül használatos a szájegészséggel kapcsolatos 

életminőség fogalma (Oral Health Related Quality of Life – OHRQoL), amely a 

szájbetegségek olyan lényeges következményeivel foglakozik, mint a fájdalom, 

funkcionális korlátozottság vagy a különböző pszichológiai és szociális hatások. Ahogy 

az egészségügyi ellátás fejlődik, és költségei szélsőségesen emelkednek, egyre inkább 

megnő az igény olyan mérésekre, melyek segítségével követhető, hogyan élik meg a 

betegek a szájegészséggel kapcsolatos változásokat, pontosabban a terápia 

hatékonyságát. Az ennek felmérésére szolgáló egészség-indikátorok fejlesztése 

felgyorsult a nyolcvanas évektől. A legjobban használhatónak az olyan kérdőívek 

bizonyultak, melyek a fogászati élmények alapján rangsorolt problémákat 

kérdéscsoportokban fogalmazzák meg. Világszerte elterjedt a Szájegészség Hatás Profil 

(Oral Health Impact Profile, OHIP) kérdőív. Az eredeti angol nyelvű változat (OHIP-E) 

1994-ben került kifejlesztésre. A fogalmi alapot a Locker-féle szájegészségi állapotra 

vonatkozó modell biztosította, mely alapján meghatározásra kerültek a szájegészségi 

állapotot, illetve a szájegészséggel kapcsolatos életminőséget jellemző 

fogalomcsoportok (dimenziók). Miután hazai körülmények között ugyancsak fontos a 

szájegészség életminőségre kifejtett hatásának felmérése, ezért időszerű lett az OHIP 
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eszköz magyar adaptációja. A fordítási protokoll követésével a magyar változat (OHIP-

H 53) négy, a német változatból átvett kérdéssel kiegészülve került tesztelésre és 

elfogadásra [1,2] 

A nemzetközileg alkalmazott indikátorok közül ki kell emelni a DMFT indexet, amelyet 

legáltalánosabban alkalmaznak világszerte. A DMFT rövidítés jelentése: D (decayed) 

sérült vagy szuvas fogak, M (missing) a hiányzó fogak száma és F (filled) a tömött 

fogak számát jelenti. Vagyis az index kiszámításakor összeadódik azoknak a fogaknak a 

száma, amelyek rendszerint a dentális plakk miatt destruálódtak, hiányoznak vagy már 

el is vannak látva. Minél nagyobb a kapott érték, annál több fog érintett a káriesz és 

annak következményes betegségeiben. Magyarországon 1985-ben kezdődött az index 

rendszeres alkalmazása elsősorban a fiatalkorú lakosság körében. Ezt követően 5 éves 

rendszerességgel készültek ilyen jellegű statisztikai felmérések. 

Az elsősorban caries vagy fogágy betegség formájában megjelenő elváltozások a fejlett 

országokban igen nagy számban fordulnak elő. A gyermekek körében ez az arány 60-

90% közötti, a felnőttek esetén ez a szám ennél is magasabb (WHO, 2003). A 

szuvasodástól vagy fogágybetegségtől szenvedő páciensek fájdalomról, diszkomfort 

érzésről vagy a megjelenésükkel kapcsolatos elégedetlenségükről számolnak be 

leggyakrabban.  

Egy 2006-os felmérés szerint az OECD országok közül Németországban, az Egyesült 

Királyságban, Luxemburgban, Hollandiában, Dániában és Svájcban a legalacsonyabb a 

DMFT index a 12 éves gyermekek körében. Ezekben az országokban egy 12 éves 

gyermeknek átlagosan kevesebb, mint egy tömött, szuvas vagy hiányzó maradó foga 

van. Ezzel ellentétben, egyes országokban ez az érték akár a 3-at is meghaladhatja. A 

sereghajtó Lengyelország, ahol a DMFT index átlaga 3,8 volt ebben az életkorban. 

Magyarország sem büszkélkedhet jó adatokkal, hiszen 3,3-as értékével csak 

Lengyelországot előzi meg és az OECD országok közül az utolsó előtti. [3]  Az OECD 

országok átlaga a vizsgált időszakban 1,6 volt.  
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3.1. ábra DMFT átlagok az OECD országokban (2006). Forrás: OECD stat 

 

A 2006-os felmérés adatai már kedvezőnek számítanak, hiszen az elmúl 25 évben ez a 

mutató nagyon sokat javult a legtöbb országban. 1980-ban az OECD átlag 4,7 volt. Tíz 

év alatt 2,7-re esett vissza és 2006-ig egészen 1,6-ra javult. Az 1980-tól eltelt vizsgálati 

időszakban Lengyelország kivételével a csökkenés mindenhol legalább 5 százalék volt. 

Ezzel ezek az országok képesek voltak teljesíteni a WHO azon rövidtávú elképzelését, 

amely szerint az ezredfordulóra a DMFT átlagot 3-as értékig, vagy az alá kell vinni a 12 

éves gyermekeknél. Ezen a ponton kapcsolódik össze az egészségügyi rendszerek 

szervezése és finanszírozása. A legtöbb OECD országban egyre nagyobb szerep jut a 

primer prevenciónak, amelynek célja az esetleg kialakuló károsodások megelőzése. A 

kevésbé fejlett országokban is ez lenne a legfőbb irány, viszont a lakosság egészségi 

állapota a tercier prevenció előtérbe hozatalát teszi szükségessé. Tercier prevenció alatt 

a betegségekből fakadó károsodások, a tartós egészségdeficitet okozó -

 életminőséget rontó; funkciózavart, tartós fájdalmat, tartós ellátást igénylő – állapotok 

Németország 

Egyesült Királyság 

Dánia 

Luxemburg 

Hollandia 

Svájc 

Svédország 

Ausztrália 

Belgium 

Írország 

Finnország 

Franciaország 

Olaszország 

Spanyolország 

U.S.A. 

Ausztria 

Portugália 

OECD átlag 

Új-Zéland 

Norvégia 

Japán 

Törökország 

Görögország 

Izland 

Korea 

Szlovákia 

Csehország 

Magyarország 

Lengyelország 
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megelőzését értjük. Eszköztárába tartozik a hatékony, korszerű, szövődménymentes 

gyógyítás és a korai rehabilitáció, amivel elkerülhető a definitív károsodások 

kialakulása. Ezért a tercier prevenciót előnyben részesítő országokban a rehabilitáció 

élvezi a fő támogatást a finanszírozási oldalról is.  

Meg kell azonban említeni, hogy néhány országban, úgymint Ausztriában, 

Ausztráliában vagy az Egyesült Államokban a DMF átlagok csökkenése megtorpant, 

vagy kismértékű növekedés is tapasztalható volt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. ábra A DMFT érték és az 1.000 lakosra jutó fogorvos szám kapcsolata. Forrás: 

OECD statisztika 2009. 

 

A fogorvosi ellátás szervezése és a fogazat állapota között azonban nem mutatható ki 

szoros összefüggés (3.2. ábra). Nagyon gyenge összefüggés felfedezhető, hiszen 

azokban az országokban, ahol magas a DMFT érték, alacsony az 1.000 lakosra jutó 

fogorvos szám. Azonban vannak kivételek is. Megfigyelhető, hogy például az Egyesült 

Királyságban vagy Hollandiában, ahol a DMFT érték a legalacsonyabbak között van, az 

1.000 főre eső fogorvosok száma kevesebb, mint hazánkban.   

Természetesen egy ország lakosságának száj- és fogazati egészségi állapotát nem tudjuk 

csupán a fiatalkorúak helyzetének elemzésével megítélni. Ugyanennyire lényeges az 

idősebb, 60 év felettiek korcsoportját vizsgálni. Ez azért is rendkívül lényeges és 

időszerű, mert a születések számának csökkenésével és a várható élettartam 

növekedésével egyes társadalmakon belül a 60 év felettiek részaránya folyamatosan 

CPI-

0DMFT 

Fogorvos/1000 lakos 
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emelkedik. Egyes számítások szerint 2050-re a lakosságnak akár a fele is a 60 év feletti 

korcsoporthoz fog tartozni. A vizsgálatok azt is megvilágítják, hogy elsősorban a 

fejlettebb országokban magasabb az időskorúak részaránya. Az idősödő társadalmakban 

a különböző megbetegedések típusai és azok előfordulási gyakoriságai is változnak. 

Nagymértékben emelkedik a krónikus megbetegedések prevalenciája, és az azokhoz 

köthető más eltérések is. Globálisan az idősebb korcsoportokban nagyobb a 

fogelvesztés, fogágybetegség, xerostomia és szájüregi daganatok előfordulási 

gyakorisága. A rágóapparátus ilyenformán történő megváltozása kihat az egész 

szervezet egészségére. A fogazat hiánya miatt kialakuló ételszelekció gastro-intestinalis 

betegségekhez és hiánybetegségekhez vezethet, azok kísérő elváltozásaival. Eddig már 

több tanulmány is igazolta többek között a krónikus periodontitis és a diabetes, 

koraszülés, COPD, illetve az atherosclerosis kapcsolatát. Ugyancsak több szerző 

igazolta az elhanyagolt fogazat és a szájüregi tumorok előfordulási gyakorisága közötti 

szoros relációt.  

Petersen és munkatársai 2010-ben publikálták a WHO megbízásából készült 

felmérésüket, amelyben az idősebb korcsoportok szájegészséggel kapcsolatos állapotát 

mérték fel. [4] A világméretű kérdőíves vizsgálat mind a hat WHO régiót lefedte.    

Vizsgálatuk első mutatója a DMFT index volt. Különösen az amerikai, kelet-mediterrán 

és európai régióban volt magas ez az érték. Az afrikai régióban az átlag DMFT ugyan 

alacsony, viszont az második értékét adó M (missing, hiányzó) fogak aránya messze 

meghaladja a többi régió hasonló adatát. Ez az adat feltételezi, hogy a fogazat 

problémáinak ellátása ezeken a területeken elsősorban radikális; a kérdéses fog 

eltávolítása a legfőbb terápiás megoldás.  

A másik alkalmazott indikátor a CPI (Community Periodontal Index) volt, ami a fogágy 

állapotáról ad felvilágosítást. Értéke 0-tól 4-ig változik az elváltozás súlyosságának 

függvényében. A fogágy vizsgálata azért is fontos, mert idősebbeknél a fogelvesztés 

leggyakoribb oka nem a caries és következményes betegségei, sokkal inkább a fogágy 

különböző gyulladásos folyamata, amelyek progressziójának eredményeként az 

alveolaris csont leépülése a fog tartószerkezetének elvesztését eredményezi.  A CPI 

átlagértéke 2 és 3 között van. A magasabb érték a rosszabb szájhigiénét jelenti. A CPI 

országon belüli megoszlása is változatos képet mutat. A legsúlyosabb CPI-4-es érték 

gyakorisága az idősebb korcsoportban 5 és 20 százalék között változik.  
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3.3  ábra A maximum CPI értékek átlagos százalékos megoszlása a 65-74 éves 

korcsoportban  

 

 

A harmadik vizsgált indikátor a fogelvesztés, illetve a teljes foghiányos állapot 

előfordulási gyakorisága. A felmérésbe bevont országokat a Világbank rangsora alapján 

is felosztották, ennek megfelelően alacsony, közepesen alacsony, közepesen magas és 

magas átlagjövedelemmel rendelkező országokat különítettek el.  

A teljes foghiányos állapot elsősorban az európai, amerikai és kelet mediterrán régióra 

volt jellemző. Afrikában volt a legkisebb az előfordulási gyakorisága. Ahogy azt a 3.4. 

ábra is mutatja, a magasabb átlagjövedelmű országokban nagyobb a teljesen fogatlan 

személyek száma. Ezzel szemben a szegényebb országokban ez az arány alacsony. 

Ennek valószínűsíthető oka, hogy a magasabb átlagjövedelemmel rendelkező 

országokban a fogazati problémák egyik lehetséges megoldását, a fogeltávolítást 

választják előszeretettel. Ezekben az országokban azonban a fogak pótlásának 
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gyakorlata is magasabb, így összességében a rágás hatékonyságának megőrzésében jobb 

mutatókkal rendelkeznek, mint az alacsony jövedelmű országok.  

 

 

 

 

3.4. ábra Fogatlanság (%) és szájjal/foggal kapcsolatos problémák az elmúlt évben (%) 

a 65-74 éves korcsoportban különböző átlagjövedelmű országokban. Forrás: The World 

Health Survey, Petersen 2009b, WHO 2006 

 

Amikor a szájüreg egészségi állapotának adatait vizsgáljuk, nem mehetünk el a fej-nyak 

területén kialakuló rosszindulatú tumorok mortalitási és morbiditási adatai mellett. A 

szájüregi tumorok száma rohamos növekedést mutat az utóbbi évtizedekben. Az ajak-, 

szájüregi- és garat tumorokból mintegy 450.000 új esetet diagnosztizáltak 2008-ban 

világszerte. Ez a teljes diagnosztizálásra került rosszindulatú elváltozások 3 százaléka. 

Etiológiai faktorok között szerepel a rossz szájhigiéné, a dohányzás, az 

alkoholfogyasztás és különböző kémiai és fizikai irritáló anyagok.  

A világ egyes régiói között jelentős eltérések találhatók. Az jól látható, hogy a férfiak 

körében mindenhol gyakoribb ez az elváltozás. Legnagyobb arányban Dél-közép 

Ázsiában és Közép-kelet Európában fordul elő. [5] Az ázsiai részen egyértelműen a 

dohányzás elterjedése, az alkoholfogyasztás és egyéb élvezeti szerek, mint például a 

bétel dió rágása a legfőbb etiológiai faktor.  Egyes magas kockázatú országokban, 

úgymint Sri Lanka, India, Pakisztán és Banglades, az ajak és szájüreg rosszindulatú 

elváltozása az első vagy második leggyakoribb malignus folyamat a férfiak körében és 
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az új esetek akár 15 százalékát is kiteszi évente. Azt, hogy Európában és Észak-

Amerikában is igen magas az előfordulási gyakorisága, sok tényezővel magyarázzák. 

Ezeken a területeken szintén magas a dohányosok száma és viszonylag nagy 

mennyiségű alkoholt fogyasztanak a lakosság egészére vetítve. Mindezek mellett új 

etiológiai faktorok szerepét is igazolták és egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítanak 

nekik. Ezek közül is érdemes kiemelni a Human Papilloma Vírust (HPV), amelynek 

számos tumorhoz, többek között a szájüregi tumorokhoz való asszociációját sikerült 

igazolni. Bizonyos táplálkozási szokások is említhetők, mint például a csípős, fűszeres 

ételek közkedveltsége.   

 

 

3.5. ábra Az ajak- és szájüregi tumorok előfordulási gyakorisága a világ régióiban 

(WHO stat. 2008.) 

 

Ha csak az európai országokat nézzük, akkor látható, hogy ebben a vonatkozásban 

Magyarország az első helyen áll (3.6. ábra). Legkedvezőbb helyzet Cipruson és 

Görögországban van. Náluk magasan az európai átlag alatt van az említett tumorféleség 

előfordulási gyakorisága. 
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Magyarországon a vezető rosszindulatú tumorféleség a tüdőrák. Különösen a férfiak 

körében gyakori és a nők között is rohamosan emelkedik a tüdőrák halálozási aránya, és 

2003 óta megelőzi az emlőrák okozta halálozást. A gyermek- és fiatalkorúak közötti 

dohányzás növekedésével magyarázható, hogy már a fiatal, 40–59 év közötti 

korosztályban is megemelkedett a tüdőrák-halálozás. A nők körében előretört tüdőrák-

előfordulás mutatja leginkább ezt a szoros összefüggést, ugyanis a női tüdőrák 

megbetegedések száma 1995 óta háromszorosára nőtt (1340-ről 4016-ra). A másik 

daganatféleség, az ajak-szájüregi rákok halálozásának emelkedése is jellemző a hazai 

állapotokra. Ennek a daganatnak a kialakulásában is döntő szerepe van a dohányzásnak, 

és a tömény alkohol fogyasztásának, az elhanyagolt szájhigiénének, a környezeti-

munkahelyi ártalmaknak és az onkogén vírusfertőzéseknek. Az emelkedés itt is főleg a 

férfiakra jellemző, a férfi nő arány egy a négyhez. Az emlő, prosztata és emésztőszervi 

rákoknál a genetikai adottságok mellett főleg a táplálkozási tényezőknek és az 

elhízásnak, a mozgásszegény életformának tulajdonítanak jelentőséget. [6]  
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3.6. ábra Az ajak- és szájüregi tumorok előfordulási gyakorisága Európában (Forrás: 

OECD, 2008.) 

 

A férfiak között mind a fejlett, mind a fejlődő országokban a tüdőrák vezeti a halálozási 

statisztikát. A második és harmadik helyen a fejlődő országokban a májrák és a 

gyomorrák van, míg a fejlett országokban a vastagbél-, végbél- és a prosztatarák 

következik. A nőknél mindkét régióban az emlőrák vezeti a morbiditási statisztikát, de a 

mortalitásban a fejlődő országokban a méhnyakrák vezet. A második, harmadik és 

negyedik helyen a rákhalálozásban az emlő-, gyomor- és tüdőrák látható a fejlődő 

országokban, míg a fejlett országokban az emlőrák után tüdőrák, vastagbél-, végbélrák 

és gyomorrák következik. 

Daganatos betegségek a haláloki statisztikában a második helyet foglalják el 

Magyarországon (23%). A hazai rákhalálozásból kiemelkedik a tüdőrák-halálozás, ami 

a világon mindkét nemben a legelső. Ennek oka igen összetett, a dohányzás mellett a 
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környezet, munkahely és a fokozott stressz is közrejátszik a betegség halmozódásában. 

Magyarországon halnak meg legtöbben a dohányzás következtében, holott nem nálunk 

a legmagasabb az egy főre jutó cigarettafogyasztás.  

2013-ban hazánkban 75 458 új daganatos beteget regisztráltak, ebből 38 117 férfit és 37 

341 nőt. A rákban elhalálozottak száma 32 776 volt, amiből 18 236 férfi és 14 540 nő 

szerepelt. Ugyanebben az évben az is megfigyelhető volt, hogy a daganatos 

megbetegedések számában alig van különbség a nemek között, ugyanakkor a halálozás 

a férfiaknál gyakoribb. A másik tendencia, ami jellemző a hazai állapotokra, a szájüregi 

daganatok miatti halálozás emelkedése. A kórokok közül itt is elsősorban a dohányzás, 

a tömény alkohol fogyasztása és a rossz szájhigiéné emelendő ki. Szerepe van az 

onkogén vírusoknak is, különösen az EB-vírusnak és a HPV-víruscsaládnak. A hazai 

statisztikák szerint is a férfiak szájüregi halálozása jóval magasabb a nőknél, 4:1, bár az 

idősebb, hatvan év feletti nők körében az esetszám egyre emelkedik. A nemek közötti 

különbséget a dohányzás mértékének különbözősége, a férfiakra jellemző tömény 

alkohol és cigaretta együttes fogyasztása, a férfiak elhanyagoltabb fogazata és 

szájhigiénés állapota magyarázhatja. A férfiak egyébként is jobban elhanyagolják az 

egészségüket, mint a nők, és későn kerülnek orvoshoz.  

A daganatos betegségeket, mint a hazai mortalitás második leggyakoribb okát a 

különböző népegészségügyi programok kiemelten kezelik. Ezért ez a primer és 

szekunder prevenció egyik legfőbb területe. A primer prevenciós stratégiák elsősorban a 

kóroki tényezők távoltartását célozzák meg, míg a szekunder prevenció a korai 

felismerésre, tehát a szűrőprogramok hatékonyságának fokozására teszi a hangsúlyt. Ez 

utóbbitól várható a rákhalálozás csökkentése, amire viszont egyelőre semmilyen jel nem 

mutat. Nálunk is, mint az összes fejlett ipari országban csökkenés mutatható ki a 

gyomorrák és a méhnyakrák okozta halálozás terén, ugyanakkor a tüdő-, szájüregi, 

emlőrák, prosztata- és vastagbélrák előfordulása emelkedett. Mindezek a tények 

ismeretében a hangsúly a prevenció mellett a korai felismerés felé fordult. A fogorvosi 

ellátás szerves része és minden fogorvosnak feladata a rákszűrés. Ezen túlmenően 

folynak a vizsgálatok olyan olcsó, nem invazív módszer kifejlesztésére, amely lehetővé 

teszi nagyszámú beteg gyors szűrését. A PTE ÁOK Fogászati és Szájsebészeti 

Klinikájának egyik kutatási területe a szájüregi tumorokhoz kapcsolható fehérjék 

kimutatása nyálból MALDI-TOFF módszer segítségével. A kezdeti eredmények 

rendkívül kedvezőek.  
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év rákhalálozás 

összesen 
tüdő vastagbél-

végbél 
ajak-

szájüreg 
emlő 

    férfi nő férfi nő férfi nő   

1975 25 514 3414 755 1477 1548 383 79 1674 

1980 27 550 4167 992 1718 1820 585 114 1800 

1990 30 871 5416 1492 2146 2090 945 175 2095 

2000 33 280 5725 2097 2514 2372 1413 275 2316 

2003 33 530 5849 2352 2787 2311 1456 304 2309 

2008 32 770 5597 2733 2563 2190 1860 391 2108 

 

3.1. táblázat A daganatos betegségek halálozása és az új esetek gyakorisága az 1975 és 

2008 közötti időszakban nemenkénti bontásban. Forrás: KSH 
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4. A FOGÁSZATI ELLÁTÁS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI FINANSZÍROZÁSA 

MAGYARORSZÁGON 
a 

 

 

 

 

Összefoglalás 

 

Célkitűzés: Jelen fejezet célja bemutatni a fogászati ellátás egészségbiztosítási 

(közösségi) finanszírozásának aktuális adatait. 

Adatok és módszerek: Az értékelés bázisát az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 

(OEP) területi szerveivel finanszírozási szerződéses viszonyban álló, fogászati 

alapellátást, szakellátást, egyetemi – kiemelt szintű – ellátást végző fogorvosi 

szolgálatok, járóbeteg szakellátások és fekvőbeteg osztályok 2006-2008. évi 

teljesítményjelentései képezik. A vizsgálatban az OEP adatait használtuk, a 2006-2008. 

közötti időszakra vonatkozóan. 

Eredmények: Hazánkban 2008-év végén 3378 szolgálat végzett fogászati alap- és 

szakellátást. Ezek mellett az országban 17 fekvőbeteg osztály állt rendelkezésre 154 

ággyal, ami kiegészül az ehhez kapcsolódó járóbeteg szakellátással. Az alap- és 

szakellátás kapcsán az említett évben 7,6 millió esetet láttak el, illetve 23,6 millió 

beavatkozást végeztek. A teljes, fogászati célú kiadás 2008-ban 24.92 milliárd forint 

volt. 

Következtetés: Magyarországon legmagasabb az alapellátást végzők juttatása és 

legalacsonyabb az aktív járóbeteg szakellátásoké. A teljes fogászati célú kiadások az 

egészségbiztosítási kiadásoknak mintegy 2%-a és a vizsgált periódusban nem módosult 

számottevően.  

 

 

                                                 
a Jelen fejezet a következő publikáció alapján készült: 

Marada Gy, Nagy Á, Benke B, Boncz I. A fogászati ellátás egészségbiztosítási finanszírozása 

Magyarországon. Fogorv Sz.2012;105(1):3-8. 
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BEVEZETÉS, CÉLKITŰZÉS 

 

Az egészségügy, és ezen belül a fogászat finanszírozása régóta sokat vitatott kérdés 

Magyarországon. A jelenlegi rendszerben az ellátók két nagy csoportra oszthatók 

[6,14]. Első csoportba tartoznak az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral (OEP) 

szerződött szolgáltatók, míg a második csoportot a magánorvosi ellátás keretében 

működő praxisok teszik ki. Az első csoportba tarozó fogorvosok költségeit elsősorban 

az OEP téríti a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet szerint. Ennek megfelelően az elvégzett 

beavatkozásokat megfelelő formában jelentik a társadalombiztosító felé. Végezhetnek 

azonban ezen felül is járóbeteg ellátást, amelynek díja az ellátott pácienst terheli. Egyre 

nagyobb népszerűségnek örvend a különböző egészségpénztárak által kínált támogatási 

forma [7]. Ez a támogatás igénybe vehető a nem OEP finanszírozott ellátásokra is. Ez 

utóbbi két finanszírozási forma áll döntően rendelkezésére az OEP szerződéssel nem 

rendelkező praxisok számára is. Ezekben az esetekben az ellátás jelentésének formája 

lényegesen eltérő. Ennek eredményeként nem is rendelkezünk átfogó részletes 

statisztikákkal az érintett szolgálatok betegellátási adataira vonatkozóan [8]. 

A magyarországi fogászati ellátás két forrásból valósul meg: a közfinanszírozott 

ellátás az OEP révén illetve a magánforrásokból finanszírozott ellátások [9,10]. 

Dolgozatunk témáját az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott 

ellátások elemzése jelenti. Az OEP finanszírozásnak két fő összetevője van. A 

nagyobb részt az egészségügyi ellátás után tételesen az Egészségügyi Alapból történő 

díjfizetés teszi ki (fee for service). A másik finanszírozási forma a fix díj 

(bázisfinanszírozás). A bázisfinanszírozás számítása döntően a praxisban lévő 

lakosságszámra, illetve kor szerinti összetételére épül. A fogászati alapellátásban a 

fogászati szolgálat a területi ellátási kötelezettség szerint a szolgálathoz tartozó - és a 

szerződésben megállapított - lakosok számától függően a korcsoportonkénti szorzóval 

korrigált pontszám alapján havi alapdíjas finanszírozásban részesül. A díjfizetés 

alapjául szolgáló korcsoportos pontszám értéke 34,4 Ft/hó volt (2010. július). Ettől 

eltérő módon, de ugyancsak havidíjra jogosult az egyetemi képzést végző intézmény 

is. A szakellátást nyújtó rendelések, heti 30 órás rendelési idő esetén 1900 pontnak 

megfelelő összegű havi alapdíjra jogosultak [11,12,13]. A fogászati ellátás 
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finanszírozási és egészségpolitikai vonatkozásai nemzetközi viszonylatban is egyre 

nagyobb jelentőséggel bírnak [14, 15,16,17,18]. 

Jelen fejezet célja bemutatni a fogászati ellátás egészségbiztosítási (közösségi) 

finanszírozásának adatait a vizsgált időszakban.  

 

ADATOK ÉS MÓDSZEREK 

 

Az értékelés alapját az Országos Egészségbiztosítási Pénztár területi szerveivel 

finanszírozási szerződéses viszonyban álló, területi ellátási kötelezettséggel fogászati 

alapellátást, szakellátást, egyetemi – kiemelt szintű – ellátást végző fogorvosi 

szolgálatok, járóbeteg szakellátások és fekvőbeteg osztályok 2006-2008. évi 

teljesítményjelentései képezik. A vizsgálatban az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 

(OEP) adatait használtuk, a 2006-2008. közötti időszakra vonatkozóan [19]. 

Az ellátási szintek a vizsgálati periódus jogi szabályozása alapján alapellátás, 

szakellátás és egyetemi ellátás szintekre tagolódnak. Az egyetemi szintű szakellátás 

keretében alapellátó szolgálat és emelt szintű szakellátás, a szakellátás keretében 

szájsebészet, fogszabályozás, gyermekfogászat, fogászati röntgen és parodontológia, 

végül az alapellátás keretében felnőtt szolgálat, vegyes szolgálat, iskola és ifjúsági 

fogászat és gyermek, ifjúsági fogászati szolgálat működhet [20, 21]. 

Első lépésben bemutattuk a fogászati ellátás elvi finanszírozási csatornáit, majd az 

elemzés további részében már csak a közfinanszírozott, OEP által térített ellátásokat 

vizsgáljuk. Ezt követően bemutatjuk az OEP finanszírozott fogászati ellátás 

finanszírozási és igénybevételi jellemzőit 2006-2008. között, a finanszírozott 

szolgáltatók száma és teljesítményük jellemzői alapján (4.1. táblázat). Majd az OEP 

fogászati alap- és szakellátás kiadásait szemléltetjük (4.2. táblázat).  

A 4.3. táblázatban az OEP finanszírozott fogászati alap- és szakellátási esetek, 

beavatkozások, pontok számát és megoszlását mutatjuk be a szolgálat típusa szerint. Itt 

terjedelmi korlátok miatt csak a 2008. év adatait adjuk meg. 

A 4.4. táblázat az OEP járóbeteg szakellátási kassza fogászati célú (13-as szakmakód) 

kiadásait, míg a 4.5. táblázat az OEP aktív fekvőbeteg szakellátási kassza fogászati célú 

(13-as és A4-es szakmakód) kiadásait és teljesítménymutatói szemlélteti a 2006-2008. 

közötti időszakra. 

Végezetül előző számításaink eredményei alapján meghatároztuk az OEP összesített 

fogászati célú kiadásait 2006-2008 között (4.6. táblázat).   
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EREDMÉNYEK 

 

Az OEP szerződéssel rendelkező fogászati szolgáltatók év végi száma 2348-2360 között 

mozgott a vizsgált években és érdemben nem változott. Ezzel szemben a finanszírozott 

szolgálatok száma 3426-ról 3378-ra csökkent 2006 és 2008 között. A fogászati ellátás 

teljesítmény mutatói (esetek száma, beavatkozások száma, száz lakosra jutó esetek 

száma, száz lakosra jutó beavatkozások száma) pedig radikális csökkenést mutattak a 

vizsgált években. Az alapellátási vállalkozástámogatási átalánydíjban (eszköz + ingatlan 

támogatásban) részesült szolgálatok és szolgáltatók száma illetve a számukra kifizetett 

díj egyaránt jelentősen csökkent (4.1. táblázat). 

 

Megnevezés 2006. 2007. 2008. 

A finanszírozott     

    -  szolgáltatók év végi száma 2.356 2.348 2.360 

    -  szolgálatok év végi száma 3.426 3.386 3.378 

A finanszírozott     

    -  szolgáltatók havi átlagos száma 2.334 2.347 2.351 

    -  szolgálatok havi átlagos száma 3.424 3.412 3.379 

Esetek száma, ezer 9.347 8.164 7.651 

Beavatkozások száma, millió 29,5 28,2 23,7 

Száz lakosra jutó esetek száma 93 81 76 

Száz lakosra jutó beavatkozások száma 293 281 236 

Alapellátási vállalkozástámogatási átalánydíjban 

részesült (eszköz+ingatlan) 

   

    -  szolgáltatók száma 1.926 1.384 715 

    -  szolgálatok száma 2.191 1.513 764 

Alapellátási vállalkozástámogatási átalánydíj, 

millió Ft 

1.441,9 477,1 225,2 

 

4.1. táblázat Az OEP finanszírozott fogászati ellátás jellemzői 2006-2008 között 
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Ha az OEP fogászati alap- és szakellátási kiadásait megvizsgáljuk, azt láthatjuk, hogy 

lényeges emelkedés a kifizetés mértékében a vizsgált periódusban nem volt 

tapasztalható (4.2. táblázat). A kiadások közti különbség alapját a 2007 februárjában 

bevezetett, majd 2008 márciusában eltörölt vizitdíj képezte. A vizitdíjból befolyó 

összeg 2007-ben 769,2 millió Ft, míg 2008-ban 635,1 millió Ft volt.  

 

 

 2006. 2007. 2008. 

Fogászati alap- és szakellátás 21.665,3 22.545,0 23.943,1 

ebből - vizitdíj 0,0 769,2 635,1 

 

4.2. táblázat Az OEP fogászati alap- és szakellátás kiadásai (millió forint) 

 

A fogászati alap- és szakellátási esetek, beavatkozások, pontok száma és megoszlása a 

szolgálat típusa szerint a 4.3. táblázatban került bemutatásra. A dentális eredetű 

kórformák ellátásának jelentős része a fogászati alapellátás keretében történik (esetek 

84%-a, beavatkozások 86,7%-a és a pontok 83,6%-a). Ezen belül is kiemelkedő a 

vegyes fogászati alapellátás szerepe, hisz az esetek 55%-a (beavatkozások 57,1 és a 

pontok 59,5%-a) kerül ellátásra ebben a formában. Ennek megfelelően az OEP kiadások 

jelentős része is ebben a szektorban koncentrálódott (4.3. táblázat). A 2008. évi kiadás 

23,9 milliárd forint volt.  

Az alapellátáshoz viszonyítva a szakellátás súlya (4.3. táblázat) az OEP kiadási oldalán 

kisebb (esetek száma 12,9%, beavatkozások száma 10%, pontok száma 13,3%). 

Szinesíti, és egyben javítja a képet, hogy számos beavatkozás nem csak szakellátás 

keretében zajlik, hanem az alapellátásban is finanszírozza a biztosító. A harmadik 

szolgálati ellátási típus az egyetemi fogászati ellátás. Ilyen ellátási formával csak a négy 

fogorvosképző hely esetén találkozhatunk. A teljes finanszírozásból is csak ennek 

megfelelően arányosan kis százalékot könyvelhetnek el.   
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A szolgálat típusa Szolgálatok  

száma 
Esetek Beavatkozások Pontok 

száma, 

ezer  

% száma, 

ezer 

% száma, 

millió 

% 

Fogászati alapellátás  2794 6430 84 20521 86,7 4944,4 83,6 

  Felnőtt 457 961,1 12,63 193,2 13,5 838,2 14,2 

  Iskolai, ifjúsági 219 603,2 7,9 1885,6 8 324,5 5,5 

  Gyermek 215 614,8 8 1828,2 7,7 257,2 4,4 

  Ügyelet 29 39,8 0,5 100,9 0,4 5,3 0,1 

  Vegyes 1874 4211 55 13513,1 57,1 3519 59,5 

Fogászati szakellátás 428 985,8 12,9 2375,6 10 787,2 13,3 

  Fogszabályozás 145 413,6 5,4 987,7 4,2 409,2 6,9 

  Fogyatékos 

gyermekellátás  

16 4,9 0,1 20,2 0,1 5 0,1 

  Fogyatékos felnőttellátás 1 0,2 0 0,4 0 0,2 0 

  Gyermek szakellátás 3 0,4 0 1,4 0 0,4 0 

  Parodontológia 11 14,5 0,2 80,1 0,3 19,3 0,3 

  Röntgen 135 313 4,1 510,6 2,2 178 3 

  Szájsebészet 117 239,3 3,1 775,2 3,3 175,1 3 

Egyetemi fogászati 

ellátás 

157 234,8 3,1 768,6 3,2 179,5 3 

  Egyetemi alapellátás 21 22,2 0,3 79,9 0,3 13,7 0,2 

  Egyetemi szakellátás 137 212,7 2,8 688,7 2,9 165,8 2,8 

Összesen  3379 7650,7 100 23665,3 100 5911 100 

 

4.3. táblázat A fogászati alap- és szakellátási esetek, beavatkozások, pontok száma és 

megoszlása a szolgálat típusa szerint (2008)  

 

Összességében elmondható, hogy az említett háromféle szolgálati típusba sorolható 

praxisok 2008-ban több mint 7,5 millió esetet láttak el, 23,6 millió beavatkozást 

végeztek és 5911 millió pontot termeltek, aminek a finanszírozása a már ismertetett 

német-pont típusú finanszírozási rendszerben került kiegyenlítésre [22].   

Azért, hogy teljes képet kapjunk a dentális eredetű kórformák ellátásáról, illetve a 

fogászati betegellátásra fordított OEP kiadásokról, mindenképpen meg kell említeni az 

OEP járóbeteg szakellátási kassza fogászati célú (13-as szakmakód) kiadásait és 

teljesítménymutatóit (2006-2008) (4.4. táblázat). Ebben az ellátási formában ellátott 

páciensek kezeléseinek finanszírozása más forrásból valósult meg. A bevezetőben 

említett finanszírozási formák helyett ezekért az ellátásokért járó juttatást az OEP a 

járóbeteg szakellátási kasszájából téríti. Az összes járóbeteg szakellátáson megjelenő 

páciensek számához viszonyítva a fogászati szakellátások betegszáma lényegesen 

alacsonyabb. 2008-ban 1245 volt az átlagos betegszám, míg országosan a teljes 

betegszám meghaladta a 31 milliót. A vizsgált időszakban a 13-as szakmakódú 
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fogászati szakellátás betegszáma változást mutatott. 2006-ban 1922 volt és ez a szám 

2008-ra 1245-re csökkent. A beavatkozások száma nem mutatja ezt a csökkenő 

tendenciát, 6640-ről 6075-re módosult. Az ellátások átlagos havi díja 2008-ban 309.000 

forint volt.  

 

 

4.4. táblázat Az OEP járóbeteg szakellátási kassza fogászati célú (13-as szakmakód) 

kiadásai és teljesítménymutatói (2006-2008) 

 

Súlyosabb, illetve speciális fogászati vagy szájsebészeti ellátást igénylő esetek 

mindenképpen aktív fekvőbeteg osztályon történő elhelyezést és kezelést igényelnek. A 

4.5. táblázat az OEP aktív fekvőbeteg szakellátási kassza fogászati célú (13-as és A4-es 

szakmakód) kiadásait és teljesítménymutatóit (2006-2008) foglalja össze. Ebből látható, 

hogy a fogászati és szájsebészeti beavatkozásokra fenntartott ágyszám az összes 

ágyszámhoz viszonyítva alacsony. 2006-ban az ágyszám 199 volt és ez csökkent 33%-

val 2008-ra 154-re. Ezzel párhuzamosan a fekvőbeteg osztályok száma változatlan 

maradt, 17 volt. Ettől lényegesen eltér a finanszírozási esetszám. A 2006-ban jelentett 

9952 eset a vizsgált időszak végére 5403-ra redukálódott, amely 46%os csökkenést 

jelent. Országos szinten, más fekvőosztályokon ilyen csökkenő tendencia szintén nem 

tapasztalható. Ez a jelentős csökkenés magával hozta az ápolási napok számának 

csökkenését is. Az eddig részletezett adatoknak némileg ellentmond, hogy az ágyszám 

csökkentés ellenére az ágykihasználtság is jelentősen csökkent. Az OEP aktív 

fekvőbeteg szakellátási ráfordítása 2008-ban 751,6 millió forint volt.  
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4.5. táblázat Az OEP aktív fekvőbeteg szakellátási kassza fogászati célú (13-as és A4-

es szakmakód) kiadásai és teljesítménymutatói (2006-2008)  

 

A fentebb részletezett kiadások összegzéseként elmondható, hogy az OEP összesített 

fogászati célú kiadásai a vizsgált időszakban 24 milliárd forintot meghaladó összeget 

tett ki éves átlagban. A 4.6. táblázatból látható, hogy ebben a kiadásban nem volt 

jelentős változás, az ellátásra fordított összeg érdemben nem nőtt.  

 

 

Ellátás típusok 2006.* 2007.* 2008.* 

Fogászati alap-és szakellátás 21.665,3 22.545,0 23.943,1 

Alapellátási vállalkozástámogatási átalánydíj 1.441,9 477,1 225,2 

Járóbeteg szakellátás 4,2 4,7 3,7 

Aktív fekvőbeteg szakellátás 1.245,0 861,9 751,6 

Összesen: 24.356,4 23.888,7 24.923,7 

 

4.6. táblázat Az OEP összesített fogászati célú kiadásai 2006-2008. között (* millió 

forint) 

 

A kiadások túlnyomó része a fogászati alap- és szakellátás felé áramlik, és a 

vállalkozástámogatási átalánydíj, a járóbeteg szakellátás és az aktív fekvőbeteg 

szakellátás együttes finanszírozása ennek csak 10%-a. 
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MEGBESZÉLÉS 

 

Az egészségbiztosítási ellátások kiadása mintegy 1300 milliárd forint évente (2008-ban 

1388,5151 milliárd forint). Ennek átlagosan 2%-át (2008-ban 23,9 milliárd forint) 

fordítják fogászati ellátások finanszírozásra. Ez – összehasonlítva az alapellátás másik 

pillérét kitevő háziorvosi ellátással – rendkívül alacsony, egy praxisra bontva annak 

maximum 60%-a [23]. A progresszív betegellátás elvének megfelelően a legtöbb 

páciens a fogászati alapellátó praxisokban kap kezelést, így érthető, hogy részarányát 

tekintve ennek a szegmensnek a legnagyobb a támogatása. Ezen túl fogászati 

szakellátásra is jelentős összegeket fordít az OEP. A piramisszerű elrendezéshez 

igazodva az egyetemi szintű ellátás finanszírozására arányaiban kevesebb pénz jut, de 

az előző két kategóriához viszonyítva az ellátott esetek száma is kevesebb.  

Az elvégzett kezelések és a szolgáltatók díjazása egy külön fogászati kasszából valósul 

meg, fix összegű támogatás és teljesítményarányos finanszírozás kombinációjaként. 

Ezen kívül más forrást is felhasznál az OEP a térítés nyújtására. Elsősorban a járóbeteg 

szakellátások és az aktív fekvőbeteg ellátások tartoznak ebbe a kategóriába. A 13-as 

szakmakódú fogászati szakellátás elsősorban a fekvőbeteg szakellátáshoz csatlakozik. A 

fekvőbeteg szakellátásoknak is két kategóriáját lehet megkülönböztetni: fogászat és 

szájsebészet, valamint dento-alveloaris sebészet. A fekvőosztályok ilyen módon történő 

megkülönböztetése inkább történelmi, mint racionális. Finanszírozásuk vizsgálatakor 

figyelembe kell venni, hogy ezek támogatási formája eltér az előzőektől, ezért 

elsősorban a HBCs alapú elszámolást használó intézményekkel érdemes összevetni.  

Összességében elmondható, hogy a fogászati járó- illetve fekvőbeteg ellátásra fordított 

összeg a vizsgált periódusban érdemben nem változott, annak ellenére, hogy a bevételi 

források és a támogatási formák között jelentős átstrukturálások történtek (pl. vizitdíj, 

vállalkozástámogatási átalánydíj). További elemzés témája lehet a fogászati ellátás 

finanszírozásában a területi egyenlőtlenségek vizsgálata. 
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5. A FOGÁSZATI ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK TERÜLETI 

KÜLÖNBÖZŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON 2008-2011 KÖZÖTT b 

 

 

 

 

Összefoglalás 

 

Célkitűzés: A kutatások ezen szakaszában bemutatjuk a fogászati ellátás 

egészségbiztosítási (közösségi) finanszírozásának területi egyenlőtlenségeit 

Magyarország megyéinek és régióinak vonatkozásában.  

Adatok és módszerek: Az értékelés bázisát az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 

(OEP) területi szerveivel finanszírozási szerződéses viszonyban álló, fogászati 

alapellátást, szakellátást, egyetemi – kiemelt szintű – ellátást végző fogorvosi 

szolgálatok, járóbeteg szakellátások és fekvőbeteg osztályok 2008-2011. évi 

teljesítményjelentései képezik. Indikátorként a 100 lakosra jutó esetszámot illetve 

beavatkozás számot, valamint az egy esetre jutó beavatkozásszámot és az egy 

beavatkozásra jutó finanszírozási összeget használtuk.  

Eredmények: Hazánkban 2011-év végén 3366 szolgálat végzett fogászati alap- és 

szakellátást. A 100 lakosra jutó esetszám átlagosan 71 volt; a különböző megyékben 55 

és 95 között változott. Ugyanezen megyékben a 100 lakosra jutó beavatkozás szám 149 

és 268 közötti érték volt, átlagosan 199. Az egy esetre jutó beavatkozásszám átlag 

értéke 2,8 (2,56-3,13) volt. Az egy beavatkozásra jutó finanszírozási összeg átlagos 

értéke 1122Ft volt és megyénkénti megoszlása számottevő különbséget mutatott (1018-

1217Ft). A járóbeteg szakellátások száma az egyetemi képzőhellyel rendelkező 

megyékben eltér a lakosság eloszlásától, a progresszív betegellátásnak megfelelően 

magasabb a finanszírozott szolgáltatók száma. A négy kiemelt megyében a 

legmagasabb a száz lakosra jutó eset és beavatkozás szám is. Az egy beavatkozásra jutó 

teljesítménydíj és finanszírozási összeg pedig ellentétes tendenciát mutat.  

                                                 
b Jelen fejezet a következő publikáció alapján készült: 

Marada Gy, Nagy Á, Benke B, Boncz I. A fogászati ellátás igénybevételének területi különbözőségei 

Magyarországon 2008-2011 között. Népegészségügy, 2013; 91(3): 232-240 
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Következtetés: A vizsgált időszakban a fogászati ellátás egészségbiztosítási 

finanszírozása jelentős eltérést mutatott Magyarország megyéi és régiói között. Azokon 

a településeken, ahol az alapellátáson felül emeltszintű vagy egyetemi szintű ellátás is 

történik, magasabb az OEP-el szerződésben álló szolgáltatók száma.  

 

BEVEZETÉS 

 

Korábbi közleményekben már részletesen foglalkoztak a magyarországi, Országos 

Egészségbiztosítási Pénztárral (OEP) szerződésben álló szolgáltatók és szolgálatok 

finanszírozási adataival [24, 25, 26, 27]. Ezek a közlemények áttekintést adnak azokról 

a jogszabályokról, amik a finanszírozás és az ellátási szintek tagozódását szabályozzák, 

illetve a fogászati ellátás bizonyos egészségbiztosítási aspektusairól.  

Hazánkban az alap és az emelt szintű fogorvosi ellátást végző szolgálatok számát 

elsősorban a lakosság számához igyekeznek igazítani. Az egyes ellátási körzetek 

lélekszámát úgy alakították ki, hogy az érintett településeken felnőtt szolgálat esetén 

4000, vegyes szolgálat esetén 3600, gyermekszolgálat esetén 1500 fő alá ne csökkenjen. 

[28] A legtöbb esetben így a körzetek eloszlása jól követi a lakosság számának 

eloszlását. Vannak azonban olyan települések vagy régiók, ahol ettől jelentősen eltérő 

adatokkal találkozhatunk.  

Az adatok különbözősége elsősorban abból ered, hogy a nagyobb városok, illetve 

megyeszékhelyek nem csak alap, hanem emelt szintű ellátást biztosító körzetekkel is 

rendelkeznek. Ezen kívül biztosítják a sürgősségi betegellátás feltételeit is. Budapesten 

kívül Debrecenben, Pécsett és Szegeden található fogorvos képzőhely. Ezek a városok 

állnak a területi ellátás csúcsán, amelynek értelmében egyetemi szintű ellátásokat is 

fenntartanak.  

Az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének területi eltérései a hazai 

szakirodalomban is jól dokumentáltak. A járóbeteg szakellátás [29], az aktív [30, 31] és 

krónikus [32] fekvőbeteg szakellátás és az otthoni szakápolás [33] igénybevételének 

területi egyenlőtlenségei feltárásra kerültek. Ez idáig azonban nem készült olyan 

elemzés, amely a fogászati ellátás igénybevételének területi egyenlőtlenségeit vizsgálta 

volna országos szinten. 

Kutatásunk ezen szakaszában bemutatjuk a fogászati betegellátás finanszírozásának 

területi különbözőségeit Magyarország megyéi és régiói között. 
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ADATOK ÉS MÓDSZEREK 

 

Az értékelés alapját az Országos Egészségbiztosítási Pénztár területi szerveivel 

finanszírozási szerződéses viszonyban álló, területi ellátási kötelezettséggel fogászati 

alapellátást, szakellátást, egyetemi – kiemelt szintű – ellátást végző fogorvosi 

szolgálatok és járóbeteg szakellátások 2006-2011. évi teljesítményjelentései képezik. A 

vizsgálatban az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) adatait használtuk, a 2006-

2011. közötti időszakra vonatkozóan [34]. A megyei és területi eloszlás pontosabb 

vizsgálata során figyelembe kell venni a demográfiai adatokat is, ehhez a lakosságszám 

adatokat a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatbázisából nyertük [35]. 

A fogászati ellátás finanszírozásakor két fogalmat kell elkülöníteni: teljesítménydíj és 

finanszírozási összeg. A teljesítménydíj a fogorvos által elvégzett és az OEP felé 

jelentett beavatkozások után járó összeg. Ezt az összeget a beavatkozáshoz rendelt 

pontérték aktuális forint értékével felszorozva kapjuk. A finanszírozási összeg ezen 

túlmenően magában foglalja a bázisfinanszírozást és az OEP által nyújtott egyéb 

finanszírozott összegeket is. Tehát a finanszírozási összeg jelenti a szolgálatok 

tényleges havi bevételét. [36] 

Elsőként elemeztük az esetek és beavatkozások számát az OEP finanszírozott fogászati 

szolgáltatók 2008. és 2011. év végi adataival együtt (5.1. táblázat).  

Az egy esetre jutó beavatkozások számát is ismertetjük megyénkénti bontásban (5.3. 

ábra)  

A továbbiakban finanszírozási adatokat hasonlítunk össze. A fogászati ellátás 2008-as 

és 2011-es finanszírozási adatai közül elsőként az egy beavatkozásra jutó finanszírozási 

összeget adjuk meg. Az adatokat szintén megyénkénti bontásban és az országos 

átlaghoz való hasonlítással szemléltetjük (5.4. ábra). 

A beavatkozásra jutó finanszírozási díj mellett jól szemlélteti az ellátó körzetek 

bevételeit az egy beavatkozásra jutó teljesítménydíj is. Így ennek bemutatására is külön 

kitérünk (5.5. ábra). 

Végezetül részletesen ismertetjük és összevetjük az egyes megyékre jutó finanszírozási 

összegek nagyságát, valamint az egy beavatkozásra jutó finanszírozási összeget és 

teljesítmény díjat.  
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A magyar egészségügyi rendszer strukturális, működési és finanszírozási jellemzőinek 

részletesebb bemutatása máshol megtalálható [37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 

48, 49, 50, 51]. 

 

EREDMÉNYEK 

 

Ha a népesség adatait összevetjük a finanszírozott szolgálatok számával (5.1. táblázat) 

akkor látható, hogy a praxisok száma a legtöbb megyében jól követi a demográfiai 

változásokat. A szolgáltatók havi átlagos száma a vizsgált időszakban 3379-ről 3366-ra 

csökkent. A legjelentősebb csökkenést Budapesten tapasztaltuk, ahol 27-tel kevesebb 

szolgáltató állt szerződésben az OEP-el 2011 végére, mint 2008-ban. Szintén 

kismértékű csökkenést mutat a táblázat a Közép-Magyarországi régióban (1098-ról 

1071-re). Ezzel szemben az elmaradottabb régiókban, Észak-Magyarországon, Észak- 

és Dél-Alföldön, ugyan kismértékű, de szolgáltató szám növekedés volt látható. 

Általában magas szolgálatszámmal jellemezhetőek a megyeszékhelyek és ezeken belül 

is kiemelkednek azok, ahol egyetemi szintű fogorvosképzés is folyik. Itt a progresszív 

betegellátási rendnek megfelelően elsősorban a szakszolgálatok és az egyetemi szintű 

szakellátó körzetek száma magas.  

Az I. táblázat adatainak elemzéséhez külön kell választani az esetek számát a 

beavatkozások számától. Az esetszám az ellátott páciensek számát jelöli, míg a 

beavatkozásszám azoknak a tevékenységeknek a száma, amit a fogorvos egy páciensen 

egy ellátás során végez.  Minél magasabb az esetszám annál jobb fogászati ellátottságot 

feltételezünk, mert annál több páciens veszi igénybe a fogorvosi szolgáltatásokat. Az 

alacsonyabb beavatkozásszám pedig a jobb dentális egészségi állapotra utalhat, hiszen 

az ellátott páciensnél esetenként kevesebb beavatkozásra van szükség. Ennek 

igazolásához azonban ismernünk kell az ellátottak körét, az ellátás szintjét és a 

beavatkozások típusát. Jelen fejezetnek azonban nem célja ezen adatok ismertetése.   
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5.1. táblázat OEP finanszírozott fogászati szolgáltatások kapacitás és igénybevételi 

adatai megyei bontásban (2008, 2011) 

 

Magyarországon 2008-ban átlagosan 76, 2011-ben már csak 71 eset jutott száz lakosra 

(5.1. ábra). Komárom-Esztergom (58, ill. 55), Vas (62, ill. 54), Győr-Moson-Sopron 

(63, ill. 57) és Békés megyében (66, ill. 62) a legalacsonyabb ez a szám. Az országos 

átlag fölött csak az orvosegyetemmel rendelkező megyeszékhelyeket találjuk. Ezek 

közül is a legmagasabb értéket (104, ill. 95) Baranya megyében találjuk. 
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5.1. ábra 100 lakosra jutó esetszám megyei bontásban (2008, 2011) 

 

Az ábra mutatja, hogy a száz lakosra jutó esetszám Nógrád megye kivételével 

valamennyi megyében csökkent a vizsgált időszakban. Budapest esetén történt a 

legnagyobb csökkenés (11,5%), ami az országos átlag (6,6%) közel kétszerese. 

Ha a száz lakosra jutó beavatkozások számát nézzük (5.2. ábra), az előzőhöz hasonló 

eloszlást kapunk. Legalacsonyabb Komárom-Esztergom (169, ill. 149) és Győr-Moson-

Sopron megyében (182, ill. 148). Az országos átlaghoz (236, ill. 199) viszonyítva 

szintén az előbb is említett négy városunk ért el magasabb értéket. Legmagasabb 

Baranya megyében, ahol 100 lakosra jutó beavatkozásszám eléri a 335 beavatkozás/100 

lakos számot 2008-ban és 268-at 2011-ben.  
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5.2. ábra 100 lakosra jutó beavatkozásszám megyei bontásban (2008, 2011) 

 

Vizsgálhatjuk továbbá az egy esetre jutó beavatkozások számát is (5.3. ábra). Az 

országos átlag ebben a tekintetben 3,09 beavatkozás/eset volt 2008-ban. Az előző két 

ábra adatait szemlélve nem meglepő, hogy itt is csökkenés tapasztalható. Ez azt jelenti, 

hogy az országos átlag már csak 2,83 beavatkozás/eset 2011-ben. Az egy esetre jutó 

beavatkozásszám legalacsonyabb Veszprém (2,87, ill. 2,66), Pest (2,88, ill. 2,56) és 

Győr-Moson-Sopron megyékben (2,89, ill. 2,62). Ebben az összevetésben a 

legmagasabb értékekkel elsősorban a magas lélekszámú megyék rendelkeztek. 

Kiemelkedő Zala megye, ahol a vizsgált mutató eléri a 3,58, ill. 3,13 

beavatkozás/esetszámot. Az országos átlagnál magasabb értéket értek el Békés (3,41, 

ill. 3,09), Hajdú-Bihar (3,35, ill. 2,98) és Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben (3,28, ill. 

3,02) is.  
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5.3. ábra Egy esetre jutó beavatkozásszám megyei bontásban (2008, 2011) 

 

Az 5.4. ábra mutatja, hogy országos átlagban az egy beavatkozásra fordított 

finanszírozási összeg 974 Forint volt 2008-ban és 1.122Ft 2011-ben. Ennek a mutatónak 

a vizsgálata során is fellelhetők területenkénti különbségek. Legkisebb a beavatkozások 

finanszírozása Zala megyében (865 Ft, ill 1.018 Ft), ahol a legmagasabb volt a 

beavatkozás/esetszám érték. Szintén országos átlag alatti a Baranya megyében elvégzett 

beavatkozások finanszírozás is (899 Ft, ill. 1.065 Ft), pedig itt volt a legmagasabb a 100 

lakosra jutó esetszám és a beavatkozások száma is. Tizenegy megyénk is országos átlag 

feletti mutatóval rendelkezik, közülük is kiemelkedik Győr-Moson-Sopron (1082 Ft, ill. 

1.187 Ft), Békés (1049 Ft, ill. 1.194 Ft), Pest (1046 Ft, ill. 1.285 Ft) és Vas megye 

(1040 Ft, ill. 1.217 Ft). 
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5.4. ábra Az egy beavatkozásra jutó finanszírozás összege megyei bontásban (2008, 

2011) 

 

Természetszerűen a finanszírozási összegnél alacsonyabb értéket kapunk, ha a 

teljesítménydíjat vizsgáljuk (5.5. ábra). Országos átlagban az OEP 645 Ft-ot fizetett 

beavatkozásonként a szolgáltató számára 2008-ban és 725 Ft-ot 2011-ben. Ez 

természetesen átlagérték és az egyes beavatkozások finanszírozása ettől eltérő. Itt is a 

legalacsonyabb értéket Zala megye esetén figyelhetjük meg (563 Ft, ill. 631 Ft). Szintén 

alacsony értéket találunk Baranya megye (596 Ft, ill. 671 Ft) és Budapest (587 Ft, ill. 

705 Ft) esetén is. A tíz, országos átlagnál magasabb értéket mutató megye rangsorát 

Békés megye vezeti a 723 Ft-os illetve 799 Ft-os átlagos beavatkozásdíjjal. Hasonlóan 

magas értéket láthatunk Pest (717 Ft, ill. 849 Ft) és Jász-Nagykun-Szolnok megyékben 

(705 Ft, ill. 765 Ft) is.  
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5.5. ábra Az egy beavatkozásra jutó teljesítménydíj összege megyei bontásban (2008, 

2011) 

 

 

MEGBESZÉLÉS 

 

Vizsgálatunk ezen szakaszának célja a fogászati ellátás igénybevételében mutatkozó 

területi egyenlőtlenségek feltárása volt. A vizsgált időszakban jelentős eltérés 

mutatkozott Magyarország egyes megyéi, illetve régiói között a fogászati ellátás 

finanszírozását vizsgálva. A finanszírozás különbözőségei természetesen együtt járnak 

az alap-, szak- és egyetemi szintű szakellátásokon végzett beavatkozások számával. A 

magasabb beavatkozásszám azonban nem járt feltétlenül együtt magasabb 

finanszírozási összeggel. 

Az adatokból látható, hogy az elvégzett beavatkozások száma, illetve az esetszám jól 

követi a progresszív betegellátás rendszerét. Azokban a megyékben a legmagasabb az 

ellátott esetek száma, ahol fogorvos képzőhely található és lehetőség nyílik a 

legmagasabb szintű, egyetemi szintű szakellátás megvalósítására. A legmagasabb 

értékeket ennek megfelelően Budapest, Baranya, Hajdu-Bihar és Csongrád megye 
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adatait vizsgálva kapjuk.  A többi megye esetében az esetek és beavatkozások száma jól 

összevethető a demográfiai adatokkal.  

Az esetek és beavatkozások finanszírozása is hasonló különbözőségeket mutat. Itt is 

kiemelhetjük azokat a területeket, ahol a legmagasabb szintű ellátás zajlik és a 

legmagasabb az elvégzett beavatkozások száma. Az adatokat vizsgálva megállapítható, 

hogy a finanszírozási összeg eloszlása sokkal inkább követi a közigazgatási egységek 

demográfiai adatait, mintsem a beavatkozások számát. Ez elvben azt jelenti, hogy a 

magasabb szintű ellátás, ami idő és sok esetben költség igényesebb, nem jár együtt a 

finanszírozási összeg és a teljesítménydíj emelkedésével. 

A vizsgált időszak adatait tovább elemezve megállapítható, hogy 2008. és 2011. között 

jelentős változás következett be a beavatkozások és esetek számát, illetve a 

finanszírozási adatokat tekintve. Ez összhangba hozható a 2008-ban bevezetett 

szabálymódosítással, ami szabályozza az egyes fogászati beavatkozásokra fordítandó 

minimális időkeretet [52]. Elsősorban ennek köszönhetően az esetek száma országos 

átlagban 8 %-os, míg a beavatkozások száma az országos átlagot tekintve mintegy 17%-

os visszaesést mutat. A táblázatból az is látható, hogy a fogászati ellátásokra fordított 

összeg a vizsgált periódusban hozzávetőlegesen 757 millió forinttal (3,3%) csökkent. 

Mindezekkel ellentétben a beavatkozásokra jutó finanszírozási összeg és a 

beavatkozásokra jutó teljesítménydíj emelkedést mutat. Az előbbi országos átlagban 

14,2%, míg az utóbbi adat emelkedése 11,1%-ot ért el. 

A fogászati ellátás finanszírozása Európa egyes országai között is eltérést mutat [53]. 

Az egyes országokon belüli területi egyenetlenségek a száj egészségi állapotának egyéb 

indikátorai, mint például a felnőtt lakosság szuvas fogainak számában is megnyilvánul, 

hangsúlyozva azt, hogy a fogászati ellátáshoz való hozzáférés döntően meghatározza a 

lakosság fogazati állapotát [54]. Ugyanakkor tanulmányok igazolták, hogy a 

finanszírozás emelkedése javítja a fogászati ellátáshoz történő hozzáférést, mert növeli a 

fogorvosok szerepvállalását a közösségi ellátásban [55]. A hazánkhoz hasonló 

országokban, mint például Lengyelország, adminisztratív lépéseket tettek a 

decentralizáltság elérésére, ami további reformintézkedéseket is vont maga után. [56] 

Szintén tanulmány igazolta, hogy a területi egyenetlenségek megszüntetésének egyik 

lehetséges megoldása a fogorvosi szolgáltatást igénybe vevők motiválása, esetleg 

anyagi kompenzálása, aminek részeként a preventív szűréseken való részvétel 

kedvezményt jelentett a biztosítási díjban vagy a kezelés árában. [57] Jelentős lehet a 
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finanszírozási összeg megoszlásának további vizsgálata is, hiszen ezeknek az adatoknak 

a birtokában az ellátók hatékonysága nagymértékben javítható. [58] 

Skandináv tanulmányok szerint a fogászati ellátás igénybevételében mutatkozó 

eltérések egyik fontos oka a jövedelem különbség [59]. Görögországban az 

igénybevétel a prevenció helyett az ellátás irányába tolódott el [60]. Egy, 13 európai 

országra kiterjedő vizsgálat kimutatta, hogy a fogászati ellátások igénybevételének 

szocio-ökonómiai egyenlőtlenségei már gyerekkorban elkezdődnek; később pedig a 

felsőfokú végzettség jelent nagyobb esélyt a rendszeres fogászati vizsgálaton való 

részvételre [61]. Egy, az Egyesült Államokban végzett felmérés 1997-2010 között 

vizsgálta a fogászati ellátás igénybevételét. A felmérés eredményei azt mutatják, hogy a 

fogászati ellátások igénybevétele már a gazdasági válság előtt, 2003-2008 között 

csökkent, de 2008-2010 között további érdemi csökkenést nem találtak [62]. 

Összességében megállapítható, hogy a fogászati járóbeteg ellátásra fordított összeg, az 

ellátások igénybevételének területi különbözőségei a vizsgált periódusban érdemben 

nem változtak, annak ellenére, hogy a bevételi források és a támogatási formák között 

jelentős átstrukturálások történtek (pl. vizitdíj, vállalkozástámogatási átalánydíj, 

minimumidő). Természetesen további vizsgálat szükséges, hogy meghatározzuk az 

egyes alapellátásból a szakellátások felé irányított páciensek számát, illetve a szak- és 

emelt szintű ellátások igénybevételi és költség viszonyait.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 38 

 

 

 

6. A FOGÁSZATI ELLÁTÁS FINANSZÍROZÁSA NÉMETORSZÁGBAN, AZ 

EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN, MAGYARORSZÁGON ÉS 

LENGYELORSZÁGBANc 

 

 

 

Összefoglalás 

 

Bevezetés: Az egészségügyi ellátások közül a fogászati beavatkozások száma a 

legmagasabb és a finanszírozása is jelentős kiadásokat jelent.  

Célkitűzés: A vizsgálat célja négy európai ország egészségügyi rendszerének 

összehasonlítása a közösségi fogászati ellátás oldaláról.  

Adatok és módszerek: A fogászati ellátásra fordított összegek és módszerek 

összehasonlításának alapját az egészségbiztosítók által biztosított adatok képezték. A 

vizsgálatban a következő indikátorokat értékeltük: a közösségi fogászat arányszámait és 

a legfontosabb szájegészséghez kapcsolódó indexeket. Az általános fogászati ellátások 

közül a prevenciós, konzerváló fogászati, endodonciai és szájsebészeti beavatkozásokat 

választottuk.  

Eredmények: Az egy aktív fogorvosra jutó lakosok száma Németországban (1247 

lakos/fogorvos) a legkedvezőbb, míg Magyarországon (2020 lakos/fogorvos) a 

legrosszabb. A szájegészséghez kapcsolt indikátorok jelentős különbséget mutatnak a 

Nyugat- és Kelet-európai országok között. Ezzel ellentétben a teljes foghiányos lakosok 

százalékában nincs jelentős különbség. A közösségi fogászati ellátás finanszírozására 

fordított összeg jelentősen magasabb Németországban és az Egyesült Királyságban.  

Következtetés: A fogászati ellátás finanszírozása lényegesen különbözik a vizsgált 

országokban.  

 

                                                 
c Jelen fejezet a következő publikáció alapján készült: 

Marada Gy, Nagy Á, Sebestyén A, Endrei D, Radnai M, Boncz I. A fogászati ellátás finanszírozása 

Németországban, az Egyesült Királyságban, Magyarországon és Lengyelországban. Orv. Hetil., 2016, 

157(14), 547–553. 
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BEVEZETÉS 

 

Minden európai ország rendelkezik önálló egészségügyi rendszerrel, de elsősorban 

történelmi okokra visszavezethetően különbség is van közöttük, amit főleg a strukturális 

felépítésben és az adminisztrációs különbségekben látható. Nyugat-Európában 

elsősorban két eltérő rendszer honosodott meg: a Bismarck féle szolidaritás elvű 

társadalombiztosítási rendszer és a Beveridge féle állami egészségügyi modell. Közép- 

és Kelet-Európában a szocialista rendszer az egészségügyben is erősen éreztette hatását. 

A korábbi rendszerekkel szakítva ezek az országok a Szemaskó modellt adaptálták és a 

rendszerváltozásig fenn is tartották [63, 64].  

Az egészségügyi rendszer célja, hogy növelje az egészségügyi ellátáshoz való 

hozzáférést, de a szűkös források miatt a döntéshozók feladata a forrás allokáció 

megfelelő kidolgozása [65]. Szinte minden országban javult a lakosság szájegészségi 

állapota az elmúlt évtizedekben, ám ennek ellenére a fogászati ellátás mindenhol az 

egészségpolitika fontos meghatározója. A fogászati ellátás számos országban egyre 

inkább a magán fogorvosi ellátás felé tolódik el a központilag finanszírozott ellátással 

szemben. Azokban az országokban ahol a szájegészséget meghatározó legfontosabb 

indikátorok, mint például a DMFT (Index of  Decayed, Missing, Filled Teeth, a szuvas, 

hiányzó és tömött fogak számát jelző index) és parodontológiai indexek a lakosság 

megfelelő egészségi állapotát mutatják, az ellátásban inkább a közösségi ellátási forma 

kerül előtérbe az egyéni ellátással szemben [66]. A döntésthozók elsődleges feladata a 

különböző prevenciós stratégiák kidolgozása és a szűrőhálózat kiépítése. Azokban az 

országokban azonban, ahol a lakosság túlnyomó többségénél a mutatók nem ilyen 

kedvezőek, a közösségi ellátás során nem csak a megelőzés a feladat, hanem biztosítani 

kell a minél nagyobb arányú hozzáférést is a különböző ellátási formákhoz [67, 68, 69].  

A fogászati ellátásra fordított összeg szinte minden országban folyamatosan növekszik, 

de a finanszírozási formákban jelentős különbségek mutatkoznak. [70, 71, 72, 73]  

A fejezet célja, hogy bemutassa a fogászati ellátás közösségi finanszírozási formáit két 

Közép-európai és két Nyugat-európai ország példáján keresztül, a legfontosabb 

szájegészséghez kapcsolódó indexek és egészségpolitikai mutatószámok segítségével. 
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 Németország Egyesült 

Királyság 
Magyarország Lengyelország 

Egészségügyi 

rendszer 
Bismarck Beveridge Bismarck Bismarck 

GDP per capita €28,314 €29,052 €15,840 €13,995 
Egészségügyi 

kiadások (GDP 

%-a) 

10,9 8,3 4,9 6,2 

Finanszírozók 

száma 
132 

Krankenkasse 
1 NHS 1 OEP 1 NFZ 

Egy fogorvosra 

jutó lakosok 

száma 

1.247 1.974 2.020 1.752 

Évente végző 

fogorvosok száma 
1.539 844 210 809 

Fogászati ellátást 

nyújtók 
magán/ 

közösségi 
magán/ 

közösségi 
magán/ 

közösségi 
magán/ 

közösségi 
Nem 

finanszírozott 

beavatkozások   

Egyes anyagok 

(pl. 

aranyötvözet, 

cirkónia) 

Pl. kozmetikai 

fogászati 

beavatkozások 

Pl. rögzített 

fogpótlás 18-62 

év között, 

fogászati 

implantátum 

Pl. néhány 

anyag, mint pl. 

fényrekötő 

kompozit, 

aranyötvözet 
Közösségi ellátás 

finanszírozásának 

alapja 

beavatkozás 

alapú 

elszámolás 

kezelés alapú 

elszámolás 
beavatkozás 

alapú 

elszámolás 

beavatkozás 

alapú 

elszámolás 

 

6.1. táblázat Az egészségügyi rendszer fő jellemzői Németországban, az Egyesült 

Királyságban, Magyarországon és Lengyelországban  

 

ADATOK ÉS MÓDSZEREK 

 

A Nyugat-európai országok közül Németországot és az Egyesült Királyságot 

választottuk, mint a két eltérő egészségügyi rendszer hagyományosan elsőként 

bevezetőjét. A közép-európai országok közül pedig hazánk mellett a lengyel modell 

elemzését végeztük el. Mindegyik ország egészségügyi rendszerének részletes 

bemutatása és elemzése már számos közleményben megjelent, így ezekből jelen 

dolgozatban csak a fogászati ellátás szempontjából lényeges területeket emeljük ki. [74, 

75, 76, 77, 78, 79]   

A vizsgálat alapját az EU (European Union) és az OECD (Organization for Economic 

Co-operation and Development) éves jelentései képezik. [80] Ezek mellett azt az EU 

által kibocsájtott, a fogászati ellátás rendszereivel foglalkozó kézikönyvet is 
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felhasználtuk, amely részletes információt szolgáltat többek között 32 európai ország 

fogászati ellátási rendszeréről, az ellátás szabályozásáról, valamint a képzés 

sajátosságairól. Az egyes beavatkozások finanszírozási értékének összehasonlításához 

az egészségbiztosítók által közzétett adatok szolgáltattak információt. [81, 82, 83, 84]  

A vizsgálatban a következő indikátorokat hasonlítottuk össze: az aktív fogorvosok 

aránya, DMFT index 12 éves korban, nulla DMFT indexű lakosok aránya a 12 éves 

korcsoportban és a teljesen fogatlan emberek aránya a lakosság körében.  

A DMFT indexet már több mint 70 éve alkalmazzuk világszerte a caries és fogászati 

epidemiológiai vizsgálatokban. Az indexet a maradó fogazatban alkalmazzuk, ahol 

szuvas, a hiányzó és a tömött fogak számát adjuk össze és az értéke egy vizsgált egyén 

esetén 0 és 28 vagy 32 között lehet, attól függően, hogy a bölcsességfogakat számítjuk 

vagy sem. Részletesebb adatot kapunk, ha a fogakat tovább bontjuk fogfelszínekre 

(DMFS). Ilyenkor a vizsgált egyén értékei 0 és 128 vagy 148 közötti lehet.  A maradó 

fogak mellett létezik az indexnek egy tejfogazatra adaptált változata is (dmfs). [85] A 

finanszírozási adatokból az általános fogászati beavatkozások, a konzerváló fogászat, 

endodoncia és szájsebészet szakirányokat határoztuk meg.    

 

EREDMÉNYEK 

 

Németország 

Németországban a fogászati ellátást döntően magán fogorvosok végzik és az ellátás 

finanszírozása a biztosítók által történik. Számos beavatkozás támogatott, de a 

támogatáson felüli összeget vagy kiegészítő biztosítással tudja fedezni a páciens, vagy 

saját magának kell azt állni. A biztosított támogatással tud igénybe venni olyan rutin 

beavatkozásokat, mint a szájhigiénés ellátás, fogeltávolítás, amalgám vagy esztétikus 

tömés, gyökérkezelés, nem sebészi parodontológiai ellátás vagy fogászati 

röntgenfelvétel készítése. A fogpótlások készítését meghatározott százalékig támogatják 

a biztosítók, de ezt több tényező, például a páciens fogazati állapota is befolyásolhatja. 

A nagyobb költséggel járó fogorvosi beavatkozásokat, mint például rögzített és kivehető 

fogpótlások, fogszabályozó kezelések, a biztosítók előzetesen elkészített és jóváhagyott 

kezelési és költségterv (“Heil- und Kostenplan”) alapján támogatják. Vannak olyan 

beavatkozások is, amelyeket egyáltalán nem lehet támogatott formában igénybe venni. 

Ilyen például a betétek készítése vagy a fogászati implantátum beültetése. A német 

kormány a fogászati ellátásra fordítható összeget is meghatározza. Amennyiben a 
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fogorvosok által végzett támogatott ellátások ezt az összeghatárt meghaladják, az egyes 

ellátások támogatásának mértéke is csökken. 

A német finanszírozási rendszer sajátossága, hogy egy szorzó faktort alkalmaz a 

költségek számításához. Minden beavatkozáshoz a biztosítók egy pontértéket rendelnek, 

hasonlóan a magyar finanszírozási rendszerhez. Ezután a beavatkozáshoz rendelt 

pontértéket egy meghatározott szorzóval növelik. A szorzó tükrözi a beavatkozás 

bonyolultságát és a ráfordított időt. Így a bonyolultabb és több időt igénybe vevő 

beavatkozások pontjait 3,5-tel, míg az átlagos időráfordítást igénylő beavatkozások 

pontjait 2,3-mal szorozzák. 2012-ben 5,62€ volt egy pont összegben kifejezett értéke. 

Ezen felül a rendelők további költségeket is jelenthetnek, mint például a felhasznált 

lenyomatanyag mennyiségét.  

2008-ban Németországban hozzávetőlegesen 63.000 általános fogászati praxis 

működött. Ezzel ellentétben a közösségi ellátó helyek száma csak mintegy 450 volt. Az 

egyetemeken közel 2.000 fogorvost alkalmaztak főállásban. 2008-ban 1.247 lakosra 

jutott egy aktív fogorvos. Németország a GDP-nek 0,8%-át fordította fogászati 

kezelések finanszírozására (2004).  

A DMFT index átlaga 12 éves korban 0,7 volt, míg ugyanezen korcsoport 70,1%-a 

rendelkezett 0-s DMFT értékkel (2005). A lakosság 22,6%-a volt 65 éves korában 

teljesen fogatlan (6.3. táblázat). [86]  

 

 

6.1. ábra Az egészségügyi és fogászati kiadások az egyes országokban a GDP 

százalékában kifejezve (forrás: OECD, 2011)  

 

Egyesült Királyság 
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Az Egyesült Királyságban a fogászati ellátást elsősorban az NHS-el (National Health 

Service) szerződött magán fogorvosok látják el. 2006. április 1-től az elszámolási 

rendszer megváltozott. A korábbi, elsősorban beavatkozásonkénti elszámolást egy 

kezelés alapú rendszer váltotta fel (UDA rendszer, vagy Units of Dental Activity). [87] 

Az UDA rendszer hasonló a sok országban üzemeltetett pontrendszerhez. A különbség 

az, hogy itt az elszámolás alapját nem az egyes beavatkozások képezik, hanem az egész 

kezelési tervben szereplő ellátás. Minden kezelés, és a hozzárendelt finanszírozási 

egység, a komplexitásától függően súlyszámot kap, ami alapján az ellátást egy 

finanszírozási kategóriába, vagy sávba sorolják.  

 

Sávok Súlyszám Példa: 

Sáv 1 1  klinikai vizsgálat 

 röntgenfelvétel készítése 

 fogkőeltávolítás 

 prevenciós beavatkozások (pl. barázdazárás) 

Sáv 2 3  parodontitis sebészi és nem sebészi kezelése 

 tömések 

 gyökérkezelés 

 fogeltávolítás 

Sáv 3 12  héj 

 betétek készítése 

 koronák 

 hidak 

 fogsorok 

 

6.2. táblázat Az Egyesült Királyság UDA finanszírozási rendszer sávjainak 

összefoglalása [87] 

 

A finanszírozási egység számszerűsített értéke nem azonos, abban területenkénti 

eltérések figyelhetők meg. Az adott terület finanszírozási egységének értékét a helyi 

NHS szervezetek határozzák meg a fogorvosok bevonásával. Átlagban egy egység 15-

25£ közötti térítési díjat jelent a fogorvos számára. Az „egyszerűbb” fogászati ellátások, 

mint például a betegvizsgálat, röntgenfelvétel készítése, szájhigiénés tanácsadás és 

kezelés, 1 UDA egységet jelent. Ha ennél összetettebb kezelést hajt végre egy fogorvos, 

mint például egy borítókorona elkészítése, az 12 UDA egységnek felel meg. Viszont ez 

független a készített fogművek számától, csupán egy vagy akár 10 elkészülő pótlás 

esetén is ugyanaz a finanszírozás. Az UDA rendszer azt is jelenti, hogy mindig a 
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magasabb szintű beavatkozást tekintik az elszámolás alapjának. A fogorvosnak egyfajta 

garanciát is vállalnia kell az elvégzett kezelésekre, hiszen hasonló finanszírozási sávba 

eső kezelés két hónapon belül nem számolható el. Járulékos költségek elszámolására 

nincs lehetőség, a finanszírozás magában foglalja labor és technikai díjakat is (6.2. 

táblázat).        

2008-ban az Egyesült Királyságban a magán fogorvosi praxisok becsült száma 24.000 

volt. További 1.800 közösségi finanszírozású ellátó hely üzemelt és közel 2.400 

fogorvos dolgozott egyetemeken és kórházakban. Szintén ebben az évben 1976 lakosra 

jutott egy fogorvos. 2004-ben a GDP 0,6%-át fordították fogászati ellátás 

finanszírozására.  

2005-ben a DMFT index a 12 éves korcsoportban 0,8 volt és ugyanennek a 

korcsoportnak 62%-a volt teljesen ép fogazatú. A 65 éves lakosok 36%-a volt teljesen 

fogatlan (6.3. táblázat). [85] 

 

Magyarország 

A fogászati ellátást Magyarországon a magán és az OEP-el (Országos 

Egészségbiztosítási Pénztár) szerződött fogászati alap és szakellátást nyújtó szolgáltatók 

biztosítják. A finanszírozott szolgáltatóknál a havi finanszírozás fix díjból és 

teljesítmény díjból tevődik össze. Az OEP által finanszírozott fogászati alapellátás 

felnőtt, vegyes, valamint gyermek és ifjúsági körzetekben valósul meg, ahol a fix díjat a 

praxis létszámától függően degresszióval korrigált korcsoportos (0-18 év, 19-62 év és 

62 év felettiek) pontszáma képezi. A finanszírozott fogászati szakellátás röntgen, 

fogszabályozás, szájsebészet, paradontológia, valamint egyetemi szakellátás szintjein 

történik, ahol a havi fix díj nagyságát jogszabály határozza meg. A teljesítmény díjazása 

a jelentett beavatkozásokhoz tartozó német típusú pontrendszer alapján történik zárt 

kasszából. 

A fogászati vizsgálat, fogmegtartó kezelések (pl. tömés készítése, gyökérkezelés és 

tömés), parodontológiai kezelések, fogeltávolítás és fogkő eltávolítás térítésmentes a 

páciens életkorától függetlenül [88]. A többi beavatkozás, mint például a rögzített 

fogpótlások, fogászati implantátumok, rögzített fogszabályozó készülékek készítése a 

páciensek számára csak térítés ellenében vehetők igénybe [89]. Az aktív keresők a 19-

62 év közötti korcsoportban a fogorvosi ellátás és a technikai díj 100%-t kötelesek 

téríteni. A 18 év alattiak, a 62 év felettiek, a terhesek és a kevesebb, mint 3 hónapja 
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szültek a fogorvosi díj megfizetése alól mentesülnek és a technikai díj is co-payment 

rendszerben valósul meg.  

4.040 általános fogorvosi praxis működött hazánkban 2008-ban. Ezzel szemben az 

állami fenntartású ellátó helyek száma körülbelül 40 volt. 240 fogorvos dolgozott a 

vizsgált időszakban egyetemeken vagy kórházakban. Egy fogorvosra 2.020 lakos jutott. 

2007-ben Magyarországon a GDP 0,08%-át fordították fogászati ellátásra. 

A szájegészséget mutató indikátorok közül az átlagos DMFT index a 12 éves 

korcsoportban 3,3 volt (2001) és ugyanennek a csoportnak csak 16%- ért el nullás 

értéket. 65 éves korára a lakosság 30%-a vált teljesen fogatlanná 2006-ban (3. táblázat). 

[85] 

 

 Egy 

fogorvosra 

jutó 

lakosok 

száma 

DMFT 

12 éves 

korban 

Nulla DMFT 

indexű 12 

éves korú 

gyermekek 

aránya  

DMFT a 35-44 

éves 

korcsoportban 

65 évesen 

teljesen 

fogatlanok 

aránya 

Németország 1.247 0,7 70,1% 16,3  22,6% 
Egyesült 

Királyság 
1.976 0,8 62,0% 19  36,0% 

Magyarország 2.020 3,3 16,0% 15 30,0% 
Lengyelország 1.752 3,1 19,3% 19,2 42,0% 

 

6.3. táblázat A legfontosabb szájegészségi indikátorok összefoglalása 

 

 

Lengyelország 

Lengyelországban a fogászati ellátást magán fogorvosok látják el és a finanszírozást a 

Nemzeti Egészségbiztosítótól (Narodowy Fundusz Zdrowia, NFZ) kapják. A 

biztosítottak jogosultak a legtöbb fogászati ellátás igénybevételére ingyenesen, akár 

szájsebészeti beavatkozásokat is beleértve, a biztosító és a kamara által közösen 

meghatározott fogászati anyagok felhasználásával. AZ NFZ által biztosítottak csak az 

illetékes minisztérium által meghatározott beavatkozások listájában szereplő ellátási 

formákat vehetik igénybe teljesen díjmentesen. A listában nem szereplő 

beavatkozásokért fizetniük kell. A térítésmentesen igénybe vehető ellátások listája nem 

egységes, korcsoportonként változik annak tartalma. A gyermekek és fiatalkorúak 

számára biztosított ellátások sora lényegesen bővebb.  
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20.240 általános fogászati praxis működött Lengyelországban 2008-ban, és körülbelül 

1.450 volt az állami fenntartású rendelő. Közülük sok egyetemek, kórházak és katonai 

központok igazgatási területén található. 2008-ban 1.752 fogorvos jutott egy lakosra. 

2004-ben a GDP 0,2%-t költötték fogászati ellátásra.  

A DMFT index a 12 éves gyermekeket vizsgálva 3,1 átlagértéket hozott 2007-ben és 

19,3%-uk ért el nulla értéket. 65 éves korban a lakosság kb. 42%-át találták teljesen 

fogatlannak 2005-ben; 6.3. táblázat). [85] 

 

A négy ország összehasonlítása 

Az egyes országok fogászati ellátásának finanszírozását a 6.4. táblázat alapján 

összehasonlítva azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a különböző egészségügyi 

rendszerek eltérő ellátások felé próbálják a rendelkezésre álló forrásokat allokálni. 

Németországban, ahol a szájegészséggel összefüggő indikátorok jó egészségi állapotot 

mutatnak, elsősorban a prevencióra és a felvilágosításra fektetnek hangsúlyt. Az 

Egyesült Királyságban az UDA rendszer megalkotásának is az volt az elsődleges célja, 

hogy javítsa a megelőző tevékenység hatékonyságát. Ennek kicsit ellentmond, hogy 

minden ezzel kapcsolatos tevékenység a legalacsonyabb finanszírozási sávba esik. 

Magyarországon és Lengyelországban számos beavatkozás, amely egyes protokollok 

részét képezi, külön nem számlázhatók a biztosítók felé. Ilyen például a tanulmányi 

minta készítése, a fogak vitalitásának vizsgálata, amelyek egyébként a betegvizsgálat és 

kezelési terv készítésének szerves része. Hasonlóan ehhez, részfolyamatok 

elszámolására sincs külön lehetőség, azok a kezelés végén kerülnek finanszírozásra. 

Ilyen például a rögzített fogpótlás készítése során vett lenyomat, harapásregisztrálás. Ez 

az elv mind a négy vizsgált országban azonos.  

Ha a fogmegtartó kezeléseket vizsgáljuk, azt láthatjuk, hogy az ilyen jellegű 

beavatkozások mind a négy országban a finanszírozott ellátások kategóriájába esnek. 

Szinte minden országban különbséget tesznek azonban az alkalmazott tömőanyag 

kérdésében. Lengyelországban csak a plasztikus (amalgám, önkötő kompozit, üveg-

ionomer) tömőanyaggal készített tömés finanszírozott. A gyökérkezelések és tömések 

finanszírozása során a fogorvos az eset összetettségével (gyökércsatornák száma) 

arányos kompenzációban részesül. Az Egyesült Királyságban a gyökércsatorna 

bemenetének preparálása a sürgősségi beavatkozások között van és az 1,2-es szorzóval 

rendelkező sávba került besorolásra.  
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6.4. táblázat Egyes fogászati kezelések térítési díjainak összehasonlítása 

Németországban, Angliában, Magyarországon és Lengyelországban (saját szerkesztés) 

(* 1€=296,91 Ft, MNB, 2014.01.01., **1£=356,76 Ft, MNB, 2014.01.01., ***1 pont=2,093 Ft, 2013. december, 

****1 pont = 1,08zł (0,25€), 2013. december) 

 

A szájsebészeti beavatkozások finanszírozásában nincs különbség Magyarországon és 

az Egyesült Királyságban a fogeltávolítás illetően, nem tesznek különbséget az egy 

vagy a többgyökerű fogak között. Különbség van azonban a fogak hagyományos úton 

történő és a sebészi feltárással végzett beavatkozások között. Sebészi feltárással végzett 

eltávolításért Lengyelországban másfélszer, Németországban háromszor és 

Magyarországon hatszor magasabb a finanszírozási összeg, mint az egyszerű 

fogeltávolításért. Magyarország kivételével az impaktált fogak és az állcsontciszták 
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eltávolítása ugyanazzal az értékkel finanszírozott. Hazánkban a ciszta eltávolító műtét a 

legmagasabb összeggel kompenzált szájsebészeti beavatkozás.   

 

MEGBESZÉLÉS  

 

A fogászati ellátások közösségi finanszírozása különbözik a vizsgált országokban. [90, 

91, 92] Alapvető különbség, hogy Magyarországon, Lengyelországban és 

Németországban elsősorban beavatkozás alapú elszámolási rendszert alkalmaznak a 

biztosítók. Ezen három ország közül Németországban a legmagasabb a beavatkozások 

finanszírozásának átlagösszege, amely Lengyelországhoz képest háromszor, míg 

Magyarországhoz képest közel tízszer magasabb összeget jelent.  

Az Egyesült Királyságban a jelenleg is működő UDA rendszert 2006-ban vezették be. 

Bevezetésének célja az volt, hogy a fogorvosokat a beavatkozás után járó finanszírozás 

helyett egy komplexebb ellátási forma felé irányítsák elsősorban prevenciós elveket 

szem előtt tartva. A fogorvosok képviselői a bevezetés óta számos aggályt és kételyt 

fogalmaztak meg, mely szerint az új rendszer, amely csak az elérni kívánt terápiás célt 

tartja szem előtt, nem tartja szem előtt a fogorvosok és a páciensek érdekeit. Számos 

esetben a páciens „alulkezelt”, mert a fogorvos nem biztosítja a komplex (és 

leggyakrabban költséges) terápiát, még akkor sem, ha az klinikailag szükséges lenne. 

Az UDA rendszerben az azonos sávba tartozó ellátások azonos összeggel kerülnek 

finanszírozásra. Ez nehézzé teszi a többi országgal való összehasonlítást, de ha a 

kezelések átlagos finanszírozási értékét nézzük, akkor az alig marad el a német 

értékektől. Szintén az UDA rendszer sajátossága, hogy nem nagyon tesz különbséget a 

felhasznált anyagok között és a fogorvos szabad döntésére bízza a választást. Mivel a 

finanszírozásban sem jelenik meg a különbség, így a felhasználó a legtöbb esetben az 

olcsóbb és alacsonyabb minőségi szintet képviselő termékeket részesítik előnyben.  

A korábban Szemasko modellt követő két ország egészségbiztosítási rendszere 

manapság inkább a Bismarck modellhez áll közelebb. Különbség, hogy míg a magyar 

rendszer erőteljesen centralizált, addig Lengyelországban a feladatokat 2003-tól a 16 

regionális szervezet látja el az adminisztratív feladatokat.     

Ha a finanszírozási összegeket tekintjük, akkor azok hazánkban a legalacsonyabbak, de 

Lengyelországban is csak kismértékben jobb az egyébként alulfinanszírozott 

ellátórendszer helyzete. Mindkét ország kormánya számos erőfeszítést tesz ennek 
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kompenzálására, de a hátrányos helyzetből induló országokban ez jelenleg is komoly 

problémát jelent a szűkös források megfelelő allokációjával is.  

Minden vizsgált ország egészségügyi rendszerének elsődleges feladata, hogy a lehető 

legmagasabb színvonalú ellátást biztosítsa a lakosság számára. A gazdasági 

egyenlőtlenségek ellenére azok az országok, amelyek GDP-jük magasabb százalékát 

tudják fogászati ellátásra fordítani, a közösségi ellátás szintjén nem tudnak magasabb 

minőségű szolgáltatást biztosítani. Magyarországon és Lengyelországban a 

szájegészséghez kapcsolódó indikátorok (DMFT index a 12 éves korcsoportban és a 

nulla DMFT indexszel rendelkezők aránya ugyanebben az életkorban) a fiatalabb 

korcsoportokban rosszabb értékeket mutatnak a nyugati országok hasonló adataival 

összehasonlítva. Ez a különbség azonban a bevezetett prevenciós intézkedéseknek és a 

felvilágosító munkának köszönhetően folyamatosan csökken. [93] A teljesen fogatlan 

lakosság részaránya a 65 éves korcsoportban viszont nem mutat számottevő eltérést a 

vizsgált országokban.  

A kelet- és közép-európai országok számára mindenképpen kihívást jelent egy olyan 

egészségügyi finanszírozási rendszer a megalkotása, amely homogén modellként képes 

integrálni a régió szomszédos országai által is adaptált nyugat-európai modelleket. 

Mindezek mellett azonban figyelemmel kell lenniük a saját lakosságuk egyedi 

szükségleteire is, amely sok esetben nagyon eltér más nemzetek vagy kultúrák 

sajátosságaitól és mindezeket figyelembe véve képes megfelelni a jövő kihívásainak is.  

[94, 95] 
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7. AZ ARC-, ÁLLCSONT-SZÁJSEBÉSZETI AKTÍV FEKVŐBETEG 

OSZTÁLYOK TELJESÍTMÉNYMUTATÓI 
d 

 

 

 

 

Összefoglalás 

 

Bevezetés: Hazánkban az arc-, állcsont- és szájsebészeti osztályok száma és szerkezete 

jelentős átalakuláson ment keresztül az elmúlt évtizedekben.  

Célkitűzés: Vizsgálatunk célja bemutatni a maxillofacialis aktív fekvőbeteg osztályok 

aktuális teljesítménymutatóit, valamint ezen mutatók alapján az ellátó helyek 

összehasonlítása.   

Adatok és módszerek: Elemzésünkhöz az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) 

által szerződött illetve finanszírozott ágyak számát vettük alapul. Az összevetéshez 

használt teljesítményadatok az OEP adatbázisából származnak. A vizsgálatban a 

következő indikátorokat értékeltük: ágyszámok megoszlását intézeti típus szerint, a 

finanszírozási esetek számát, a súlyszám összeget, a case-mix indexet, az elszámolt 

ápolási napok számát, ágykihasználtságot, valamint az átlagos ápolási időt. 

Eredmények: A vizsgált időszakban az aktív ágyak 40%-a (65) volt egyetemi klinikán. 

Ehhez hasonló megoszlást mutat a finanszírozási esetek száma is. Az egyetemi 

klinikákon magasabb a súlyszám összeg és a case-mix index értéke is. A arc-, állcsont-

szájsebészeti osztályok ágykihasználtsága (45,75%) elmarad az országos átlagtól. 

Következtetés: A vizsgált időszakban az indikátorok jelentős eltéréseket mutattak az 

egyes intézmények között.  

 

 

                                                 
d Jelen fejezet a következő publikáció alapján készült:  

Marada Gy, Nagy Á, Sebestyén A, Zemplényi A, Radnai M, Boncz I. Az arc-, állcsont-szájsebészeti aktív 

fekvőbeteg osztályok teljesítménymutatói. Orv. Hetil., 2017, 158(12), 447–453. 
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BEVEZETÉS 

 

A arc-, állcsont- és szájsebészet az egyik legrégebbi és legnagyobb hagyományokra 

visszatekintő ága a műtétes szakmáknak. Árkövy József irányítása mellett 1908-ban 

alakult meg hazánkban az Egyetemi Stomatologiai Klinika, amely Európában elsőként 

fekvőbeteg osztállyal is rendelkezett [96]. A fogászat fejlődésével szinte párhuzamosan 

fejlődött a maxillofaciális sebészet is, bizonyítva a két szakterület szoros kapcsolatát. A 

maxillofaciális sebészet fontosságát mutatja, hogy a II. világháborút követően szinte 

minden nagyobb megyei kórházban volt szájsebészeti osztály. A szájsebészet kifejezés 

két területet ölel fel: a maxillofaciális és a dentoalveoláris sebészetet. Annak ellenére, 

hogy ez a két szakterület napjainkban jól elkülönült, a hazai és nemzetközi társaságok 

mindig hangsúlyozzák a szoros összetartozásukat. 

Korábban az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) az aktív fekvőbeteg 

szakellátási formák között két szakmakóddal (13-as (Fogászati ellátás) és A4-es 

(Dentoalveolaris sebészet)) is szerepeltetett fekvőbeteg osztályokat. Az egészségügyi 

szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet 2. számú mellékletének 2012. 

június 1-jén hatályba lépett módosítása a 0303-as szakmakódú „arc- és állcsont-

szájsebészet” megnevezést 1700-as szakmakódú „arc-, állcsont-szájsebészet” 

megnevezésű osztályokká módosította [97]. Az utóbbi évtizedekben a maxillofaciális 

osztályok száma csökkent [98], és ezzel párhuzamosan a szerkezeti átstrukturálások 

ellenére is az ágyszámokban hasonló csökkenés figyelhető meg. 

Vizsgálatunk célja volt elemezni az arc-, állcsont-szájsebészet aktív fekvőbeteg 

osztályok aktuális teljesítménymutatóit a 2015-ös évre vonatkozóan, valamint ezen 

mutatók alapján összehasonlítani az ellátó helyeket.   

 

ADATOK ÉS MÓDSZEREK 

 

Elemzésünkhöz az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) által szerződött illetve 

finanszírozott ágyak számát vettük alapul, melyeket a hivatkozott 2006. évi CXXXII. 

törvény, illetve ennek végrehajtási utasításai hirdettek ki. Az arc-, állcsont-szájsebészeti 

ágyak alatt az OEP kódolási rendszer szerinti 1700-as szakmakód szerinti aktív kórházi 
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ágyakat értettük. Az összevetéshez használt teljesítményadatokat az OEP adatbázisából 

kaptuk.  

Első lépésben megvizsgáltuk az arc-, állcsont-, szájsebészet osztállyal rendelkező ellátó 

helyek ágyszám megoszlását intézeti típus szerint. Ugyancsak intézeti típus szerinti 

bontásban hasonlítottuk össze az összesített teljesítményadatok közül a finanszírozott 

esetek számát, a finanszírozási esetek számát, a súlyszám összeget, a case-mix indexet, 

valamint az elszámolt ápolási napok számát. (7.1. táblázat) 

Ezt követően az aktív fekvőbeteg osztályok teljesítménymutatóit arc-, állcsont-, 

szájsebészet fekvőosztállyal rendelkező kórházak, ill. klinikák esetén is megvizsgáltuk. 

(7.2. táblázat) 

A teljesítménymutatók közül külön értékeltük a case-mix indexet, azaz az elszámolt 

súlyszám és az elszámolt finanszírozási esetszám hányadosát (7.1. ábra), az egyes 

osztályok ágykihasználtságát, azaz a teljesített és a teljesíthető ápolási napok 

hányadosát (7.2. ábra), az átlagos ápolási időt (az elszámolt nap és finanszírozott eset 

hányadosa) (7.3. ábra), a napi ágykihasználtságot (a teljesített betegnapok és az ágyak 

számának adott időszakra számított átlaga) (7.4. ábra), valamint a napi ágykihasználtság 

megoszlását (7.5. ábra). 

A magyar egészségügyi rendszer strukturális és finanszírozási kérdései máshol 

részletesen tárgyalásra kerültek [99, 100, 101, 102]. 

 

EREDMÉNYEK 

 

Az 7.1. táblázatból megállapítható, hogy az arc-, állcsont-, szájsebészet osztályok teljes 

ágyszáma a vizsgált időszakban 162 volt. Ennek 40%-a (65 ágy) működik a négy 

egyetemi klinikán. A fennmaradó 60%-on (97 ágy) pedig a többi tíz ellátó hely 

osztozik. Ezek is döntő többséggel megyei intézetek, kórházak és a fennmaradó két 

intézmény pedig a fővárosi ágyszámot gyarapítja. Az ágyszámok megoszlásával közel 

megegyező az elszámolt esetek száma is. A 11.176 eset 42%-át (4.661 eset) látták el 

egyetemi klinikán. A megyei intézetek a fennmaradó esetek 48%-át (5.416 eset), a 

fővárosi és egyéb intézetek pedig 10%-át látták el a teljes esetszámnak.  
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Intézet típus  Szakma  Finanszír

ozási eset 

Súlyszám 

összeg 

Case-

mix 

index 

Elszámo

lt 

ápolási 

nap 

Kód Megnevezés Kód Megnevezé

s 

ágyszá

m 

2 Egyetemek 1700 Arc-, 

állcsont-, 

szájsebészet                                                                             

65 4 661 4 998,75 1,097 11 065,0 

4 Megyei 

intézetek 

1700 Arc-, 

állcsont-, 

szájsebészet                                                                             

79 5 416 4 311,20 0,831 12 126,0 

5 Fővárosi 

intézetek 

1700 Arc-, 

állcsont-, 

szájsebészet                                                                             

8 510 357,21 0,718 1 395,0 

7 MÁV, MH, 

BM, Egyéb 

intézetek   

1700 Arc-, 

állcsont-, 

szájsebészet                                                                             

10 589 617,25 1,066 2 341,0 

 

7.1. táblázat Aktív fekvőbeteg és kúraszerű ellátás összesített teljesítmény adatai 

intézeti típus szerinti bontásban (OEP adatbázis, 2015) 

 

A táblázat további elemzésével összevethetjük a case-mix indexeket is. A case-mix 

(eset-összetételi) index HBCs (Homogén Betegcsoportok) alapú elszámolásban 

használt, az aktív fekvőbeteg-ellátás finanszírozási rendszere szerint elszámolható, adott 

időszak alatt ellátott finanszírozási esetek összetételét költségigényesség szempontjából 

jellemző mutató, amely az elszámolt súlyszám és az elszámolt finanszírozási esetszám 

hányadosa. Értéke átlagos szakmai igényességű ellátások esetén: 1. Az ennél magasabb 

szám azt jelzi, hogy az intézmény az átlagosnál magasabb szakmai színvonalú vagy 

nagyobb bonyolultságú eseteket kezel. Ennek megfelelőn azt várjuk, hogy az egyetemi 

klinikák magasabb case-mix index értékkel rendelkezzenek, amit a táblázatunk alá is 

támaszt. Az egyetemek értéke 1,09769, míg a megyei intézeteké 0,83180. A Magyar 

Honvédség Egészségügyi Központjának mutatói az egyetemeken látottakhoz közeli 

értéket mutatott (1,06659).  

Az elszámolt ápolási napokat vizsgálva ismételten ágyszámarányos megoszlást kapunk. 

Az egyetemi klinikák összesen 11.065 (41%) napot számolhattak el, míg a megyei 

intézetek esetén ez a szám 12.126 (45%).  

Az egyes intézmények külön-külön értékelése a 7.2 táblázatban látható. A négy 

egyetemi klinika közül a Semmelweis Egyetem rendelkezik a legmagasabb ágyszámmal 

(26), ezt követi a Debreceni Egyetem (18), majd a Szegedi Tudományegyetem (11) és 

legkevesebb ágy a Pécsi Tudományegyetem klinikáján található (10).  
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A súlyszám összeg vizsgálata az ágyszámok és az elszámolt esetek számától eltérő 

megoszlást hozott. Ezek alapján az egyetemi maxillofaciális osztályokon jelentett esetek 

súlyszám összege 4.998,75, ami az országos adat 48%-a. A fővárosi és egyéb intézetek 

részaránya a súlyszám összeg tekintetében hasonló az ágyszámokhoz (9%), vagyis a 

megyei intézetek térnek el a finanszírozott esetek százalékos megoszlásától negatív 

irányban. A megyei intézetek esetén a súlyszám összeg 41% volt. 

 

Intézet megnevezése Finan-

szírozási 

esetszám 

Ágyszámok Súlyszám 

összeg 

Súlyszám/ágy Case-

mix 

index 

Bács-Kiskun Megyei 

Oktatókórház, Kecskemét 

2 696 15 2 249,27 149,95 0,881 

Békés Megyei Pándy Kálmán 

Kórház, Gyula 

302 12 240,85 20,07 0,897 

Csolnoky Ferenc Kórház, 

Veszprém 

273 10 286,00 28,6 1,100 

Debreceni Egyetem Klinikai 

Központ 

1 145 18 1 279,43 71,07 1,152 

J-N-Szolnok Megyei Hetényi Géza 

Kórház és Rendelőintézet, Szolnok 

1 061 7 651,75 93,10 0,616 

Markusovszky Egyetemi 

Oktatókórház, Szombathely 

210 7 249,86 35,69 1,217 

Magyar Honvédség Egészségügyi 

Központ, Budapest 

589 10 617,62 61,762 1,066 

Pécsi Tudományegyetem Klinikai 

Központ 

554 10 639,42 63,942 1,201 

Petz Aladár Megyei Oktató 

Kórház, Győr 

431 14 211,63 15,11 0,499 

Semmelweis Egyetem 975 26 1 417,90 54,53 1,504 

Somogy Megyei Kaposi Mór 

Oktató Kórház, Kaposvár 

411 7 399,58 57,08 1,024 

Szt. János Kórház és Észak-budai 

Egyesített Kórház 

510 8 357,27 44,65 0,718 

SZTE Szent-Györgyi A. Klinikai 

Központ Szeged 

1 988 11 1 665,06 151,36 0,844 

Zala Megyei Kórház  Zalaegerszeg 32 7 23,84 3,40 0,850 

 

7.2. táblázat Aktív fekvőbeteg- és kúraszerű ellátás összesített teljesítmény adatai 

intézeti bontásban (OEP adatbázis, 2015) 

 

A finanszírozási eseteket vizsgálva a négy egyetemi klinikán, a Debreceni Egyetem és a 

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjának klinikáin a megoszlás közel 

ágyszámarányos. Jelentős viszont az eltérés a Semmelweis Egyetem és a Szegedi 
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Tudományegyetem esetében. Előbbiben található az egyetemi ágyszámok 40%-a, 

viszont a klinikákon ellátok eseteknek csak 21%-a (975) köthető ehhez az 

intézményhez. A Szegedi Egyetem klinikájával pedig fordított a helyzet. A viszonylag 

alacsony ágyszám ellenére a klinikák által ellátott esetek 43%-át (1998) itt kezelték.   

A megyei intézmények közül szembetűnő a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház 

teljesítménymutatója, hiszen a megyei intézmények teljes finanszírozási esetszámának 

50%-át, és az országos teljes esetszámnak is a 24%-át ebben az intézményben 

jelentették az egészségpénztár felé. Ennek megfelelően a súlyszámok összege is ebben 

az intézményben a legmagasabb, megelőzve mind a négy egyetemi klinikát és a további 

intézeteket is.  

Ha a teljesítménymutatók közül az egy aktív ágyra jutó súlyszámot vizsgáljuk, az 

adatok rendkívül nagy szórást mutatnak. Két intézmény rendelkezik az átlaghoz képest 

(60,74) lényegesen magasabb értékkel. A Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház esetén ez 

az érték 149,95, míg a Szegedi Tudományegyetem klinikájánál ez 151,37. Az átlaghoz 

képest negatív irányú jelentős eltérést pedig a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház 

(15,11) és a Zala Megyei Kórház (3,4) mutat.     
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7. 1. ábra Az egyes megyék arc-, állcsont-szájsebészeti aktív fekvőbeteg ellátására 

jellemző case-mix index értékek az országos átlaghoz viszonyítva (OEP adatbázis,2015) 

 

A case-mix index összevetésében az egyetemi klinikák közül a szegedi egy alatti értéket 

ért el (0,845), míg a másik három mind egy feletti mutatóval szerepel. A többi intézet 

adatait áttekintve látható, hogy a megyei intézetek közül is volt olyan, amelyik egy 

fölötti index értéket ért el (Csolnoky Ferenc Kórház: 1,1; Markusovszky Egyetemi 

Oktatókórház: 1,22; Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház: 1,02) valamint egy 

nem megyei intézmény is (Magyar Honvédség Egészségügyi Központ: 1,06) hasonló 

eredményt mutatott. Legalacsonyabb index értéket a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház 

esetén találtunk. Az intézetek case-mix index értékeit, illetve azoknak az országos 

átlagtól való eltérését mutatja a 7.1. ábra. 

Ezt követően részletesen megvizsgáltuk az arc-, állcsont-, szájsebészeti osztályok 

ágykihasználtságát (7.2. ábra). Ehhez a teljesített betegnapok és az ágyak számának 

adott időszakra számított átlagát vettük alapul. Az adatok elemzése során azt 

tapasztaltuk, hogy az arc-, állcsont-szájsebészeti fekvőbeteg osztályok 

ágykihasználtságának országos átlagértéke (45,75) elmarad az országos átlagtól (70,81). 
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Az intézetek közül csak a szegedi klinika (91,93) és a kecskeméti kórház (70,81) ért el 

az országos átlagnál magasabb értéket. A további három egyetemi klinika mind elmarad 

a maxillofaciális osztályok átlagától. Legalacsonyabb ágykihasználtsági értéket a 

zalaegerszegi kórház kapcsán találtuk, melynek kihasználtsága éves átlagban nem érte 

el a 10%-ot (8,49), amivel a többi hasonló osztálytól is messze elmaradt. Ugyan nem 

ennyire alacsony, de az országos átlag felét sem éri el ez a teljesítménymutató Somogy 

Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház (27,2), a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (28) és 

a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház (26,83) esetén a megyei intézetek közül.  

Ezt követően az átlagos kezelési idő került elemzésre (7.3. ábra). Ebben az elemzésben 

az egyetemi klinikák hasonló, kettő körüli értéket értek el. Legmagasabb volt a 

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház értéke (5,6), legalacsonyabbat pedig a Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórházhoz kapcsolódóan találtuk (1,5). 
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7.2. ábra Az egyes intézetek ágykihasználtsága és az országos átlag (OEP 

adatbázis,2015) 

 

 

 

7.3. ábra A maxillofacialis beavatkozások átlagos ápolási ideje megyei bontásban és 

Budapesten (OEP adatbázis, 2015) 
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Végezetül a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjának Fogászati és Szájsebészeti 

Klinika Arc-, állcsont-szájsebészeti osztályának ágykihasználtsági mutatóit vizsgáltuk 

napi bontásban (7.4. ábra), illetve az ágykihasználtság megoszlását (7.5. ábra). A 7.4. 

ábrából leolvasható, hogy a vizsgált naptári évben az osztály tíz aktív ágyán egyetlen 

napon volt 90%-os a kihasználtság és 80%-ot is csak 4 napon értek el. Ezzel szemben 

sokkal magasabb azoknak a napoknak a száma, amikor csak egy ágy volt kihasználva és 

olyan időszakot is találunk, amikor az ágyakon egyáltalán nem folyt ellátás.  A 7.5. ábra 

szemléletesen mutatja, hogy 29 napon nem volt fekvőbeteg ellátás és az év jelentős 

részében (204 naptári napon) csak 20-40%-os kihasználtsággal működött az osztály. 

 

 

 

7.4. ábra Napi ágykihasználtság a PTE KK Fogászati és Szájsebészeti Klinika Arc-, 

állcsont-szájsebészeti fekvőbeteg osztályán 2015-ben (saját szerkesztés) 
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7.5. ábra Ágykihasználtság eloszlása a PTE KK Fogászati és Szájsebészeti Klinika 

Arc-, állcsont-szájsebészeti fekvőbeteg osztályán (saját szerkesztés, 2015) 

 

 

MEGBESZÉLÉS 

 

A maxillo-facialis sebészet nem csak hazánkban, hanem az iparilag fejlett országokban 

fontossága ellenére is alulfinanszírozott szakmának számít. Ennek egyik oka a 

különböző betegbiztosítási és finanszírozási rendszerekben keresendő. Példaként 

említhetjük az Egyesült Államokat, ahol a fej-nyak terület traumatológiai ellátásának 

költségeit mindössze alig 40%-ban finanszírozzák, ami arra vezethető vissza, hogy a 

pácienseknek csak kis százaléka rendelkezik megfelelő biztosítással [103]. Szakmai 

szempontból viszont ez a szakterület rendkívül összetett és számos társszakma alapos 

ismeretét igényli. A fogászattal való szoros kapcsolatát is jól mutatja, hogy számos 

országban a fej-, nyaksebészet művelőinek az általános orvosi diploma mellett 

fogorvosi diplomával is rendelkezniük kell [104, 105, 106, 107, 108].  

A maxillofaciális beavatkozások magas költségei miatt számos országban (pl. 

Franciaország, Egyesült Államok) tettek különböző intézkedéseket a szűkös források 
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legoptimálisabb allokációjára [109, 110]. Hagyományosan a nagyobb fej-nyak terület 

sebészi beavatkozásai intézeti ellátáshoz és kórházi ápoláshoz kapcsolódnak. Ennek 

elsődleges okai között szerepel az altatás utáni megfigyelés szükségessége, a légutak 

potenciális instabilitása, vérzés veszélye, a szájon át történő táplálás nehezítettsége és a 

fájdalomkontroll. Az ebből adódó magas költségek csökkentésére számos eredményes 

próbálkozás született például az egynapos sebészet bevezetésével, amit az általános 

érzéstelenítés és a műtéti technikák rohamos fejlődése tett lehetővé [111, 112, 113, 114, 

115].  

Magyarországon az egészségügyben az utóbbi évtizedek egyik legnagyobb kérdése a 

szűkös források leghatékonyabb elosztása [116, 117, 118, 119, 120]. Számos döntés és 

határozat mentén több alkalommal is mélyreható kórházi ágyszám átrendezés történt, 

ami érintette az aktív ágyak számát és az egyes szakmák közötti megoszlásukat is. 

Sajnálatos módon az az arc-, állcsont, szájsebészeti fekvőbeteg osztályok száma 

csökkent az osztályokhoz tartozó ágyszámkapacitásokkal együtt. Mindezek miatt a 

42.335 aktív ágyból csak 162 volt kapcsolható a 17-es szakmakódhoz a vizsgált 

időszakban. Ezzel a harmadik legkevesebb ággyal rendelkező fekvőbeteg ellátási forma 

és csak a plasztikai- és égéssebészetet (156 ágy) és a gyermek- és ifjúságpszichiátriát 

(138) előzi meg. A szakmai kollégium szerint ez a szám rendkívül alacsony, annak 

ellenére, hogy az utóbbi években az arc-, állcsont, szájsebészeti osztályok jelentősége 

egyre fokozódott, amit számos adat is alátámaszt. 2011 és 2015 között például Baranya 

megyében az állcsonttörést okozó traumás sérülések száma 67-ről 124-re emelkedett 

(nem publikált adat). Ugyan némi javulás a fej-nyak terület rosszindulatú daganatainak 

mortalitásában és morbiditásában is mutatkozik, de még mindig vezetőek vagyunk 

ebben a mutatóban Európában. A növekvő esetszám ellenére számos nehézség miatt a 

maxillofaciális osztályok nehezen tudják kapacitásaikat növelni. Szinte valamennyi 

ellátó hely teljes mértékben kihasználja teljesítmény volumenkorlát által (TVK) nyújtott 

lehetőségeket és ezért az akut ellátások számának emelkedésével elsősorban az elektív 

beavatkozások számának emelkedése, és akár várólisták kialakulása is valószínűsíthető.  

Az egészségbiztosító hazánkban törvényi kötelezettsége mentén (2006. évi CXXXII. 

törvény 4. § (1) bekezdése) rendszeresen vizsgálja azokat az indikátorokat és 

teljesítménymutatókat, amelyek segítségével elemzi többek között a szakellátást nyújtó 

egészségügyi szolgáltatók lekötött kapacitásának kihasználtságát és a kapacitásváltozás 

szükségességét. Jelenleg az ágyszámok eloszlása egyenetlen, a lakosság közel 50%-a 

olyan helyen él, ahol nincs arc-, állcsont-szájsebészeti ellátás. A progresszív 
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betegellátás mentén pedig az egyetemi klinikák ágyszáma is döntően magasabb, mint a 

regionális ellátást nyújtó megyei intézetekben. Kivétel ez alól a kecskeméti és győri 

oktatókórház, ahol magasabb ágyszámmal találkozunk, mint a pécsi és a szegedi klinika 

esetén. Kecskeméten a finanszírozási esetek és a súlyszám összeg magas száma 

indokolja is ezt az ágyszámot, a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház esetén viszont nem 

indokolt ez az ágyszám. 

A biztosító a teljesítménymutatók és indikátorok közül az ágykihasználtsági adatokat is 

figyelembe veszi a szükséges kapacitások tervezésekor. Az eltérő szakmák gyakran 

eltérő ágykihasználtsággal rendelkeznek és ezért nem is lehet egy műtétes szakmát egy 

belgyógyászati osztállyal összevetni ezen mutató kizárólagos figyelembevételével. A 

sebészeti szakma ágykihasználtsága a vizsgált időszakban alig haladta meg a 65%-ot 

(67,51%), viszont a szakmához kapcsolódó kórházi ágyak száma 4599 volt, szemben az 

arc-, állcsont, szájsebészeti osztályok 162 ágyával. A maxillofacialis sebészethez 

hasonló ágyszámmal dolgozó manuális szakmaként a plasztikai- és égéssebészetet 

hozhatjuk példaként, ahol az országos ágykihasználtság nagyon hasonló arányt mutat 

(54,79%) az arc-, állcsont, szájsebészettel. Ezek az adatok is mutatják, hogy a manuális 

szakmákban az alacsony ágyszám alacsony kihasználtságot eredményez. Az arc-, 

állcsont, szájsebészeti osztályok esetén ezen túlmenően további speciális szempontokat 

is figyelembe kell venni ennek az indikátornak a vizsgálata során.  Az alacsony 

ágyszámú osztályok esetén a férfi-női betegek felvételének tervezhetősége, valamint a 

sürgősségi esetek számára fenntartott ágykapacitás, illetve a fej-nyaki régióban kiemelt 

jelentőségű fertőző, gyulladásos betegek szakmailag indokolt elkülönítése mind hatással 

van az ágykihasználtságra. Ezen kívül mindössze négy olyan intézmény van hazánkban, 

ahol az állandó aneszteziológiai háttér biztosított, a többi ellátó helyen általában heti két 

napra korlátozódik az általános érzéstelenítésben végzett ellátások lehetősége. Az 

országban több helyen fogászati centrumokat adtak át fogyatékkal élők ellátásának 

javítására, ami sok esetben szintén a maxillofaciális osztályok ágyszámkapacitásainak 

terhére valósult meg. Azt, hogy a betegellátásban mégsem alakult ki eddig nehézség, az 

többek között a korszerű anyagok és módszerek alkalmazásának és a megfelelő szakmai 

háttérnek köszönhető, amely képes volt megteremteni az egynapos sebészet hátterét. A 

későbbiekben is valószínűsíthető, hogy egyre nagyobb szerepet kap ez az ellátási 

formára. 

Ahogy arra korábbi tanulmányok rámutattak a teljesített betegnapok és az ágyak 

számának adott évre számított átlaga sok esetben nem tükrözi a valós viszonyokat 
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[121]. Gresz és mtsai a napi ágykihasználtság megoszlását javasolja, ami grafikusan jól 

ábrázolható és sokkal jobban mutatja a tényleges ágykihasználtságot. A Pécsi 

Tudományegyetem Fogászati és Szájsebészeti Klinikájának adataiból elkészítettük a 

napi ágykihasználtság (7.4. ábra) és a napi ágykihasználtság megoszlásának grafikonját 

(7.5. ábra) a vizsgált időszakra. Ennek a grafikonnak az elemzésével választ találhatunk 

olyan kérdésekre, hogy van-e az évnek olyan időszaka, amikor az ágyak leginkább 

kihasználtak, illetve van-e olyan, amikor szinte üresen állnak.  

Mindezeken túl talán a legnagyobb gondot a szakorvoshiány jelenti. A vizsgált 

időszakban sem volt már minden intézményben maxillofaciális szakvizsgával 

rendelkező szakember. Sajnálatos módon ez a tény is közrejátszott abban, hogy a 

vizsgált időszak óta eltelt időben újabb két osztály működése szűnt meg (Veszprém, 

Zalaegerszeg), emelve ezzel a megmaradt osztályok leterheltségét. Ezzel együtt a 

területi egyenetlenség is tovább romlott.  

Az adatokból látható, hogy az ágyszám kapacitások és a volumenkorlát emelése nélkül 

az arc-, állcsont, szájsebészeti osztályok teljesítménymutatói érdemben nem javíthatók. 

Emellett rendkívül nagy jelentőségű az utánpótlás nevelés hatékonyságának fokozása is. 

Ennek első lépcsőjeként a maxillofaciális sebészi szakmát hiányszakmává 

nyilvánították és az ezzel együtt járó, többek között magasabb pénzbeli juttatások is 

hozzájárulhatnak ahhoz, hogy minél több pályakezdő orvos válassza ezt a szakmát 

hivatásául.   

Összegzésként megállapítható, hogy a vizsgált időszakban a különböző indikátorok 

jelentős eltérést mutattak az egyes intézmények között. Elemzésekhez, rövid és hosszú 

távú stratégia kialakításához ezért szükséges több indikátor egyidejű elemzése. Új 

indikátor, mint például az ágykihasználtság eloszlás vizsgálata még hatékonyabbá teheti 

az elemző munkát.  
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8. ÖSSZEFOGLALÁS, MEGBESZÉLÉS 

 

 

 

A rendszerváltozást követően a fogászati ellátás szervezésének struktúráját és 

finanszírozási rendszerét jelentős változás nem érte. A szükségszerű 

reformintézkedések, melyek jelentős változást hoztak 1992-ben az alapellátásra, és 

1993-ban a szakellátásra, szintén nem terjedtek ki a fogászati ellátásra. A változást az 

1994-es év hozhatta volna meg, de az átszervezésre szánt többlet költséget felemésztette 

a közalkalmazotti bértábla bevezetése. Az 1995-ös gazdasági reformok már gyökeresen 

érintették a finanszírozott ellátások körét. Az aktív korú népesség körében a sürgősségi 

ellátás kivételével valamennyi fogorvosi beavatkozásért térítési díj-kötelezettséget 

vezettek be július 1-től, egyidejűleg csökkentették a fenntartóknak biztosított TB 

támogatást. A fogtechnikai munkák és anyagok térítésmentessége is megszűnt, jelentős 

bizonytalanságot alakítva ki ezzel a szolgáltatók körében. A rendelők betegforgalma 

jelentősen visszaesett és a páciensek is egyre inkább a térítésmentesen igénybe vehető 

sürgősségi ellátást választották a fogak eltávolításával, a fogmegtartó kezelések vagy 

fogpótlások készítése helyett. A fogorvosi ellátás finanszírozására fordított 

pénzeszközök 1994-től évente 5,2-5,5 milliárd forint között változtak a TB 

költségvetésében, reálértéken csökkenő összeget jelentettek. A gazdasági stabilizációs 

intézkedések keretében a fogorvosi ellátás TB támogatásából ténylegesen elvont 0,6 

milliárd forint a gyógyító- megelőző ellátások 192 milliárd forintos előirányzatához 

viszonyítva csekély, ugyanakkor a fogorvosi ellátás 5 milliárd forint támogatását 

figyelembe véve már jelentős nagyságrend, és az intézkedés a lakosság fogorvoshoz 

fordulásában, a megelőzésben rendkívül káros folyamatokat indított el. Az ellátás 

szervezésében a következő mérföldkő az önkormányzati törvény bevezetése volt, amely 

az önkormányzatok kötelező feladatává tette a lakosság egészségügyi alapellátásáról 

való gondoskodást, ezen belül a fogorvosi ellátás biztosítását. Ezt a feladatot az 

önkormányzatok először egészségügyi szolgáltatóknak, majd később vállalkozásoknak 

adta át. Az 1995. július 1-e előtti időszakban a fogászati ellátások túlnyomó többsége a 

lakosság számára térítésmentesen volt igénybe vehető, de ez az ellátási forma mégsem 

ösztönözte a szolgáltatókat kellőképpen a preventív szemlélet kialakítására, magasabb 

szintű szájápolási kultúra megteremtésére. A többi orvosi szakmától eltérően a 
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fogorvosi ellátásban jelentős számban alakultak magánorvosi praxisok, melyek a 

lakosság nagy hányadát látták el. Mindezek miatt kevés az átfogó és megbízható adat a 

fogászati tevékenységről és hiányos ezek statisztikai feldolgozása is. Az 1995-ös, a 

gazdaság stabilitásának megteremtését célzó elképzelések gyors változásokat hoztak, 

melyek ebből mélyreható reformokat nem tudtak megvalósítani. A keletkezett 

problémák megoldására kidolgozott 1996-os intézkedések szintén nem voltak igazi 

reformintézkedések. Egyik pozitívuma volt, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt kapott a 

megelőzés, amelyet azzal próbáltak tovább erősíteni, hogy 1998-tól a rendszeres 

fogorvosi szűrésen való megjelenéshez kötötték egyes beavatkozások 

térítésmentességét. Az 1995 előtti időszakhoz viszonyítva az azt követő időben a 

finanszírozási szabályozás gyakran és kiszámíthatatlanul változott. Az elszámolás alapja 

nem a teljesítmény volt, a lakosság korösszetételét pedig figyelmen kívül hagyta. A 

változtatásokat rendre átmenetinek tekintették, azokat nem előzte meg mélyreható, a 

változtatás reális pénzügyi hátterére is kiterjedő helyzetfelmérés.  A kezelésre 

jelentkező páciensek számának drasztikus változása is alapja volt a finanszírozási 

összeg rövid időn belüli széles határok közötti ingadozásának. A Bokros csomag 

bevezetése előtt 3 millió fogtömést finanszírozott a biztosító, míg ez a szám 1995-öt 

követően a felére esett vissza. 1999-et követően viszont ugrásszerűen megnőtt a 

fogorvoshoz fordulók száma. Ez a növekedés a 60%-ot is elérte. A szaktárca az 

intézkedésektől a teljesítőhelyek bevételnövekedését várta. Ez a zárt kassza szabályai 

miatt azonban csak alacsony szinten realizálódott.  

Kétségtelenül a napjainkban is alkalmazott ellátási rendszer alapja a 43/1999. (III. 3.) 

Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 

finanszírozásának részletes szabályairól. A rendeletet kiegészíti a fogászati ellátás 

tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról szóló Szabálykönyv. A Szabálykönyv 

tételesen felsorolja a térített beavatkozásokat, a beavatkozások után elszámolható 

pontokat és az elszámolásuk feltételeit. Sajátságos, hogy „zárt kassza” elvének 

megfelelően kerül a beavatkozások finanszírozási összege megállapításra. Ennek 

lényege, hogy az ellátás teljesítménydíjazására fordított összeg állandó. Ezt az állandó 

összeget a lejelentett összes pontok arányában osztják el. Ez azt jelenti, hogy a 

pontoknak havonta változik a forint értéke és elsősorban attól függ, hogy az adott 

hónapban a szolgálatok mennyi pontot jelentettek. A 8.1. ábrából leolvasható, hogy a 

pontok forint értéke 2007-ben átlagosan 2,40, valamint 2008-ban 2,60 forint volt.  
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Az ábrán az is megfigyelhető, hogy a pontok értéke szezonális ingadozást mutat.    

 

 

 

8.1. ábra Tárgyhavi forint/pont érték 2007 és 2008-ban 

 

A bevezetését követően a szabálykönyvben sem történt számottevő módosítás. A 

legjelentősebb változtatás a 2008-as évben került kihirdetésre. 25 új tétellel bővült vagy 

változott a támogatott beavatkozások köre. E mellett 15 beavatkozás pontértékét 

módosították. Ezek nagy része emelkedés volt, de ennek átlaga nem haladja meg az 50 

pontot. Látható, hogy a központi költségvetés fogászati célú kiadásai nem mutatnak 

jelentős emelkedést, a pontok után járó finanszírozási összeg reálértéke folyamatosan 

csökken. Ez a folyamat már rövidtávon is ellehetetleníti a közösségi finanszírozású 

fogászati ellátást, hiszen amíg a fogorvosok bevétele nem változik, addig kiadásaik 

jelentős mértékben emelkednek. 

Látható, hogy a jelenlegi finanszírozási struktúra hosszútávon nem tartható fenn. Átfogó 

reformintézkedésekre van szükség az ellátó rendszer jövőbeni biztosításához, a lakosság 

megfelelő színvonalú ellátásának fenntartásához. A lakosság fogazati egészségi állapota 

ezt mindenképpen szükségessé teszi. A környező és egyéb Nyugat-európai országok 

egészségügyi rendszereit és finanszírozási struktúrájukat elemezve, és a megfelelő 

elemek adoptálásával kell kialakítani a hazai viszonyok között legoptimálisabbnak 

tekinthető struktúrát. A nemzetközi összevetésből azonban az is világosan leszűrhető, 

hogy az ágazat központi költségvetésből történő támogatásának jelentős emelése nélkül 

az átfogó reformok sem lehetnek hosszútávon életképesek.  
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9. ÚJ EREDMÉNYEK, GYAKORLATI HASZNOSÍTÁS 

 

 

 

 

Az értekezésben bemutatott kutatásaink új eredményeket és gyakorlati hasznosítási 

lehetőséget is produkáltak.  

 

Kutatásunk során kapott új eredményeket az alábbiak szerint foglaljuk össze: 

 

1. Bemutattuk a hazai fogászati járóbeteg és fekvőbeteg ellátás finanszírozási formáit 

(4. fejezet) 

2. Kimutattuk, hogy a jelentős mértékű forrásátcsoportosítás ellenére sem változott 

számottevő mértékben a fogászati beavatkozások finanszírozási összege a vizsgált 

időszakban. (4. fejezet) 

3. Igazoltuk, hogy Magyarországon jelentős területi egyenetlenségek vannak a 

fogászati ellátottság és a finanszírozás tekintetében is. (5. fejezet) 

4. Kimutattuk, hogy az ellátások igénybevételének területi különbözőségei a vizsgált 

periódusban érdemben nem változtak, annak ellenére, hogy a bevételi források és a 

támogatási formák között jelentős átstrukturálások történtek (5. fejezet) 

5. Rámutattunk arra, hogy az egyes fogászati ellátások finanszírozási összege jelentős 

eltérést mutat a vizsgált európai országokban. Jelenleg Magyarországon a 

legalacsonyabb a GDP arányos finanszírozás. (6. fejezet) 

6. Kimutattuk, az egyes beavatkozási finanszírozási összegek és az egészségbiztosítási 

modell között nincs összefüggés. (6. fejezet). 

7. Igazoltuk, hogy a vizsgált időszakban az arc-, állcsont-, szájsebészeti osztályok 

teljesítménymutatói között jelentős eltérések voltak. (7. fejezet) 

8. Bemutattuk az indikátorok hátterében álló okokat, rámutatva azok változtatási 

szükségességére. (7. fejezet) 
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Eredményeink gyakorlati hasznosítást illetően az alábbi javaslatokat fogalmazzuk meg: 

 

1. A fogászati járóbeteg alap- és szakellátás során nyújtott beavatkozások 

finanszírozása az utóbbi években nem változott. Ezzel párhuzamosan a fogorvosra 

háruló terhek (anyagköltség, rendelő rezsidíj, stb.) inflációt meghaladó mértékben 

emelkedtek. Változatlan finanszírozási összegek mellett a jelenlegi ellátási forma 

nehezen lesz szervezhető.  

2. A költségvetés fogászati kiadásai szintén nem mutattak jelentős változást. Ennek 

megfelelően a finanszírozási modell átalakításával próbálták a beavatkozások 

kompenzációját emelni. Vizsgálatunkból látható, hogy ezek a rendelkezések, mint 

pl. a minimumidő bevezetése, nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Ezért a 

finanszírozási struktúra részleges vagy teljes átalakítása szükséges az ellátórendszer 

fenntartásához, ami feltételezi a költségvetés nagyobb arányú szerepvállalását is. 

3. Vizsgálatainkkal igazoltuk, hogy a vizsgált országokban a finanszírozási összegek 

nagyságrendi eltéréseket mutatnak, holott a fogorvosok kiadási között ilyen mértékű 

különbségek nem tapasztalhatók. Ez szükségszerűen magával hozza az OEP 

finanszírozott fogorvos nélküli körzetek számának emelkedését és a fogorvosok 

elvándorlását. Ennek megállítására és visszafordítására a szakmai döntéshozók 

akarata már kevés, kormányzati szinten kell radikális döntéseket hozni.   

4. A fogászati ellátás területi egyenetlenségei a lakosság fogászati ellátottságára is 

kihatnak. Az egyetemi városokban aránytalanul magasabb az alap- és szakellátók 

száma. Ösztönző módszerekkel és a finanszírozási rendszer átstrukturálásával 

törekedni kell az egyenetlenség csökkentésére, javítva ezzel a lakosság átlagos 

ellátottságát. 
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