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A laboratóriumi diagnosztika helyzetének 
változása az elmúlt két évben



Miért kell erről beszélnünk?

� OEP finanszírozott laboratóriumi diagnosztikai ellátások

� Továbbra is elkülönült kassza, minimális emeléssel (60 millió forint)

� A tartalékból nem csoportosítható át forrás a labor előirányzatra

� Ma már nem zárt, hanem bebetonozott a kassza

� Az igénybevétel az egyes eset finanszítrozott gyógyszerek alkalmazási előíratai 
miatt folyamatosan növekszik

� Magán szolgáltatók, magán ellátások…

� Magán szolgáltatók ellátási területei nincsenek összhangban a tervezett megyei 
modellel…

� Szakmai szabályok módosításával generált többlet igénybevétel (OVSZ 
vércsoport szerológia + 400 millió forint… értékű többlet TVK…

� Háziorvosi laborvizsgálatok „kordában tartása”



Miért kell erről beszélnünk?

� Fekvőbeteg ellátás számára végzett labor vizsgálatok

� Ritka a belső igénybevétel szabályozása

� Labor vizsgálatok ismételhetőségének belső protokollja

� Más fizeti a muzsikát, nem az, aki rendeli.

� A klinikai osztályok immunisak a vizsgálati technológiák fejlődésére

� A finanszírozási és ellátási protokollok kidolgozása során nem kérik ki a 
diagnosztikai szakmák véleményét.

� Nem minősítési szempont a diagnosztikai igénybevétel aránya

� SBO – osztály vizsgálat ismétlődések

� 60 éves nőnél terhességi tesz?

� Presztizs vizsgálatok



Miért kell erről beszélnünk jövőre a XXII. 
Magyarországi Egészségügyi Napok 
keretében?

� Kapcsolatteremtés és érdek összehangolás a labor szakma és az intézményi 
gazdálkodás képviselői között

� Ismerjük meg egymás érveit, a labor költségek kerüljenek méltó helyükre az 
intézményi kontrollingban, azaz nem a szükséges rossz, hanem a minőségi 
ellátás egyik mutatója

� Technológiai fejlesztések megfelelő szakmai- és gazdasági előkészítésének 
jó gyakorlatai.

� Az intézményen belüli labor protokollok kialakításának lehetséges 
megoldásai

� Közbeszerzések (központi, vagy intézményi?)



Mi várható 2015-ben?

� Rosszabb, mint tavaly, de jobb, mint jövőre…

� Megint struktúra és funkció váltás?

� Megyei szintű ellátás (szervezés, menedzsment) és a board..

� GYEMSZI adósság átvétel?

� Mi az, hogy back-office? Hátsó hivatal?

� A világon egyedülálló modell: kiszervezett és központosított kórház 
gazdálkodás (egy KLIKk és más semmi…)

� Az a bizonyos 60 milliárd forint…



Köszönöm a figyelmet!


