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Mennyit költünk? – Hogyan költünk? 

2015.09.26 2 

Két tényező befolyásolja a végeredményt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pénzügyi források 

 

Mennyit költünk? 

 

Egészségbiztosítási Kiadások 

GYSE kiadás 

Protézis / Ortézis kiadások 

Hatékony felhasználás  

 

Hogyan kőltünk? 

 

Funkcionális és műszaki 

követlemények, árképzés, felírói 

kör, indikációk, kihordási idő, stb. 

Hozzáférhetőség –  Ellátási minőség – Rehabilitáció eredményessége –  

Páceins elégedettsége 
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Kiadások 
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Egészségügy / Protetika / Ortetika 
 

29.07.2015 
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Egészségügyi kiadások /lakos /év (2013, USD,
WHO)
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Kiadások 
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Egészségügy / Protetika / Ortetika 
 

29.07.2015 

HU CZ SK PL NL FR

Egészségügyi kiadások /lakos /év (2013, USD,
WHO)

1839 1982 2147 1551 5601 4334

Kormányzati kiadások, protézis + egyedi ortézis,
/lakos / év (2014, EUR, biztosítók)

2,07 1,39 4,26 0,37 6,26 3,99
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Kiadások 
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Egészségügy / Protetika / Ortetika 
 

29.07.2015 

Forrás: Eü kiadás – WHO; kormányzati kiadások protézis ortézis – helyi biztosítói adatbázisok 

 

* PL: Protézis: tartalmazza a PFRON program kiadásait is 

** SK és HU javítás nélkül 

*** NL: ortézis kiadás a méretsorozatos tételeket is tartalmazza 

HU CZ SK PL NL FR

Egészségügyi kiadások /lakos /év (2013, USD,
WHO)

1839 1982 2147 1551 5601 4334

Kormányzati kiadások, protézisek, /lakos / év
(2014, EUR, biztosítók)

0,87 0,86 1,07 0,29 2,13 1,43

Kormányzati kiadások, egyedi ortézisek, /lakos /
év (2014, EUR, biztosítók)

1,20 0,53 3,18 0,08 4,13 2,55
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Eredmények 
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Protézisek – Tok / Térdízület / Protézisláb 
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Árképzés 

8 

Az árképzés hatása a műszaki tartalomra 

29.07.2015 

Fix árazás (cluster price) Egyedi kalkuláció alapú ár 

• kalkulációk átlagán alapuló árak 

 

• különböző részletezettségű és 

rendezőelvű támogatási listák 

• Alkatrész/anyag + munkaráfordítás 

 

• Szabályozott árrés, degresszív árrés 

 

• PL: alacsony részletezettség 

• HU: kevésbé részletes és elavult lista 

• NL: 2 biztosítónál csak amputációs 

szint alapján, éves támogatás 

• FR: rendkívül részletes, szabályozott 

• SK: (anyag + munkadíj) + degr árrés 

15-19%, nincs felső korlát 

• CZ: anyag + (munkadíj + 20% árrés), 

3-4 aktivitás nincs, 1-2 van felső korl. 

• D: anyag + 20% + munkadíj, egyre 

több fix feláras megállapodás 

• egyediség korlátozott, gyártói árrés-

maximálás miatt ellenérdekeltség 

• alacsony transzparencia és kontroll 

• egyszerűbb adminisztráció és budget 

kontroll 

 

• egyediség biztosított 

• fair és transzparens: biztosító annyit 

fizet, amennyit kap 

• technológiai fejlődés – rugalmasság 

• eseti elbírálás miatt adminisztráció- 

igényes, szakember a döntéseknél 
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Kihordási idő 

9 29.07.2015 

Kihordási idő 

• Minimális használati időszak, hosszabb használat lehetséges 

• Elmélet: amikor a javítás már nem gazdaságos vagy nem elvégezhető 

vagy a biztonságos használat nem lehetséges 

• Országok közt jelentős eltérések 

• SK: a fő végleges protézis, 5 évenként, második „tartalék” protézis 

(egyszerűbb kivitel) 

• CZ: mechanikus protézisek 2, mechatronikus 4, myoelektromos 5 év 

• PL: egységesen 3 évenként 

• HU: av protézis 1-3 év, fv 2 év, av ortézis 2 év 

• FR: protézisek 2,5-3 év, mechatronikus ízület 6 év 

 

• Az azonos időegységre eső kiadásokat is össze kell hasonlítani! 
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Garancia & Javítás 

10 29.07.2015 

Garancia és Javítás 

• EU szabályozás: 2 év szavatosság 

• Nemzeti szabályozás: HU: 1 év garancia, PL: kihordási idő fele (1,5 

év), DE: illeszkedési garancia 6 hónap 

• Javítás és Átalakítás szabályozása mindenhol elkülönül egymástól 

• SK:  - kihordási idő alatt, 1x költséges 2x kis javítás 

 - átalakítás egyedi kérelem alapján felső határ nélkül, kalkuláció 

• CZ:   - javítás félévenként egyszer, 10% önrész 

         - átalakítás egyedi kérelem alapján, 0% önrész, kalkuláció 

• PL: - javítás, max az ár 30%-a,  

 - tokcsere max. egyszer a kihordási idő alatt max. ár típusonként 

• FR:   - javítás az egyes elemek, térd, láb, tok, stb. 60%-ig javítható, 

           felette csere 

• A javítási igény is egyedi, a szabályozás is egyediséget kíván meg. 
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Jóváhagyás - Ellenőrzés 
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Általános folyamat 

Páciens 

Felíró orvos 

Egyedi gyártó 

Specifikáció 

Egyedi gyártó 

Ellátás 

Eg. biztosító 

Elszámolás 

Egészségbiztosító 

Felírás jóváhagyása 

Egészségbiztosító 

Ajánlat jóváhagyás 

Más finanszírozó  

Ajánlat jóváhagyás 

Diagnózis. Döntés az eszköz felírásáról 

a felírási szabályok figyelembe 

vételével. Interdiszciplináris team.  

A felírás jogosultságának ellenőrzése. 

Adminisztratív vagy szakmai elbírálás.  

A protézis kivitelébek meghatározása. 

Alkatrészek kiválasztása. (Ajánlat) 

A felírás illetve az ajánlat 

jogosultságának ellenrzése. 

Ellátási folyamat. Térítési díj 

megfizetése.  

Elszámolás. Pénzügyi teljesítés. Utána 

Adminisztratív / szakmai  ellenőrzés.  

29.07.2015 

Egészségbiztosító / 

(Felíró általi) 

Ellenőrzés 
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Jóváhagyás - Ellenőrzés 
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Példák 

Páciens 

Felíró orvos 

Egyedi gyártó 

Specifikáció 

Egyedi gyártó 

Ellátás 

Eg. biztosító 

Elszámolás 

Egészségbiztosító 

Felírás jóváhagyása 

Egészségbiztosító 

Ajánlat jóváhagyás 

Más finanszírozó  

Ajánlat jóváhagyás 

PL: adminisztratív jóváhagyás  

FR, HU: adminisztratív jóváhagyás 

értékhatár felett 

CZ, SK, DE: specifikáció és a 

kalkuláció jóváhagyás, 

módosítása 

V4: adm. ellenőrzés, szakmai 

ellenőrzés reklamáció esetén 

FR, DE: rendszeres szakmai ellenőrzés  
29.07.2015 

Egészségbiztosító / 

(Felíró általi) 

Ellenőrzés 

Németország: független 

ellenőrző szervezet (MDK) 

ortopédtechnikai 

szakemberekkel 

Szúrópróba ellenőrzés 
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Jóváhagyás - Ellenőrzés 

Fogalmak közti különbség:      Minőség – Funkció – Ellátási minőség 

 

• A „minőség” csak műszaki paraméterek alapján történő ellenőrzés 
az egyediségből és a szubjektivitásból adódóan nehézkes és nem 
elégséges 

• A cél a magas „ellátási minőség” megvalósulása, de ehhez: 

• az „ellátási minőséget”, mint elérendő célt, meg kell határozni, 
ellátásonként, felíráskor, teamben; 

• támogatási rendszernek nagyobb szabadságot kell adnia a 
választható eszközök és technológiák tekintetében; 

• az „ellátási minőséget” ellenőrizni kell ellátásonként, a nem 
megfelelősséget pedig szankcionálni.  

• Minél egyszerűbb a támogatás és minél kevesebb a szakmai 
szabály, annál kevesebb a mérhető eredmény.  

13 

Dilemma 
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Befogadás a támogatásba 

• Innovatív technológiák befogadása az O&P ellátások területén is 
egyre nagyobb kihívás bármely európai országban. 

• Bizonyítékon alapuló orvoslás elvein hozott döntések egyre 
terjednek az ortopédtechnikában is. A módszer széleskörű 
elterjedése várható, hiszen segít kiválasztani a hatásos 
technológiákat.   

• Jelenleg klinikai előnyökre (biomechanika, napi tevékenységek, stb) 
alapulnak a döntések, ezen tanulmányok a költségekkel nem 
számolnak.  

• A költséghatékonyságot meghatározó egészség-gazdaságossági 
modellek használata a szektorban még gyerekcipőben jár, 
széleskörű elterjedése egyelőre rendkívül kérdéses.   

30.09.2015 14 

Bizonyítékon alapuló orvoslás (EBM) 
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Befogadás a támogatásba 

• FR: komplex folyamat, külön kezeli az innovatív és a generikus 
technológiákat.  

 nincs innovatív befogadás minőségi tanulányokkal alátámasztott 
klinikai előnyök nélkül. Pozitív eredmény esetén be KELL 
fogadni a terméket.  

 a magasabb ár csak az egyértelműen magasabb előnyöket 
hozó ellátásoknál érhető el. 

 támogatást csak meghatározott időre, max. 5 évre adnak, ezt 
követően felülvizsgálat szükséges. 

 

• DE: nem összehasonlítható más országgal, speciális helyzet, a 
jogszabály szerint a páciens jogosult a legkorszerűbb ellátásra, ha 
az számára bizonyíthatóan előnyökkel jár. 
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Példák 
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Konklúzió 

• Nincs optimális támogatási rendszer, előnyök-hátrányok mindenhol. 

• A kiadások hatékony elköltését vizsgálni kell! 

• Nemzetközi benchmark ehhez egy hasznos eszköz lehet, de 
óvatosan a tűzzel! 

• Egyes elemek, pontszerű változások hatástalanok és veszélyesek. 

• Az egyedi eszköz jelen transzparencia szabályban való változtatása 
lehetetlen. 

• Politikai akarat elengedhetetlen a nemzetközileg égető 
lemaradottság leküzdéséhez, de nem utolsó sorban a magasabb 
színvonalú ellátás céljából. 
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Mit tanulhatunk a külföldi példákból? 
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Köszönöm figyelmüket.  
 

Andras.Gyemant@ottobock.com 
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