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„Két eredménye lehet valaminek: 

vagy sikerül vagy tanulunk belőle. 

Más nincs.”

(Hosszú Katinka)



Az elmúlt hét év tapasztalatai

2010-2017

Jogszabályi háttér

• 43/1999. (III.3.) Korm.rendelet – az elszámolási szabályokat tartalmazza

• 9/1993. (IV.2.) NM rendelet – az egynapos ellátásként is végezhető 

beavatkozásokat tartalmazza

• 16/2002. (XII. 12.) ESzCsM rendelet – az egynapos ellátások végzésének 

feltételeit tartalmazza 

Adatforrás

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 





























Megvalósított célok 2015-2017

✓ Az egynapos sebészeti ellátási egységek preferálása, egynapos ellátások

esetszámának növelése.

✓ Az aktív fekvőbeteg-szakellátás tehermentesítése, a felszabaduló TVK

mennyiség járóbeteg-szakellátásban történő felhasználása az intézményi

átcsoportosítások alapján.

✓ Betegelégedettség növelés, várólisták csökkenése, tervezhetőség,

gyógytartam idejének csökkentése.

✓ Szolgáltatók ösztönzése.







Megvalósított cél legfőbb eszköze

Szakmai struktúrában való megjelenés

Szakmai kollégiumi tagozat, tanács

Finanszírozási szabályváltozás 2015. július 1. napjától:

Az aktív fekvőbeteg-szakellátás TVK-jának terhére végzett egynapos ellátások

100 százalékos alapdíjon történő kifizetése.

Finanszírozási szabályváltozás 2017. január 1. napjától:

Az aktív fekvőbeteg-szakellátás TVK-jának terhére végzett egynapos ellátások

1,1-es szorzóval való elszámolása.



Megvalósításra váró célok

• Egynapos ellátás keretében végezhető ellátások körének bővítése.

• Egynapos ellátás keretében végezhető ellátások súlyszámainak

felülvizsgálata.

• A befogadás/kifogadás folyamatának a szakmai fejlődéshez való igazítása.

• Finanszírozás jelentéstechnikai illesztése az ellátási formához, kvalitatív és

kvantitatív szempontok szerinti kódkarbantartás a technikai fejlődéssel

lépést tartva.

• Együttműködési megállapodás előkészítése a Strukturálisreform-támogató

Program (SRSP) keretében az 1708/2017. (IX. 25.) Korm.határozat alapján



Az egynapos ellátásra vonatkozó jogszabály módosítások 

I. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő

finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

• az egynapos ellátások TVK mentesen nyújthatóak (2015. július)

• az R. 9. számú mellékletében (9. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM

rendelethez) meghatározott egynapos beavatkozással összefüggésben otthoni

szakápolás elrendelhető (2016. január)

• az aktív fekvőbeteg-szakellátás TVK-jának terhére végzett egynapos ellátások

1,1-es szorzóval való elszámolása (2017. január)

• az aktív fekvőbeteg-szakellátásban meghatározott elszámolási szabályok szerint

történjen az egynapos ellátások elszámolása is azokban a szakmákban,

amelyekben az adott intézmény mind a két ellátási típusra vonatkozóan

rendelkezik finanszírozási szerződéssel és TVK-val (2018. április)



Az egynapos sebészetre vonatkozó jogszabály módosítások 

II. Az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátások szakmai

feltételeiről szóló 16/2002. (XII. 12.) ESzCsM rendelet

• az aktív fekvőbeteg hátteret biztosító fekvőbeteg-szakellátást nyújtó

egészségügyi intézmény az egynapos ellátást végző járóbeteg-szakellátást

nyújtó egészségügyi intézményektől az aktív fekvőbeteg háttér

biztosításáért térítési díjat nem kérhet (2017. december)



“Nincs jobb, mint túl nagy fába vágni a fejszét, 

aztán mégis felaprítani a fát.” 

(Mark Burnett)



Köszönöm a figyelmet!


