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dr. Bálint Balázs
A szülészet-nőgyógyászat országos szakfelügyelő főorvosa részére

Gólyafészek Szülésközpont
Tisztelt Országos Szakfelügyelő főorvos Úr!
A Magyar Orvosi Kamara elnöksége elkötelezett a hálapénz felszámolása és az egészségügy
transzparens, protokoll alapú működése iránt. Ezért egyetértettünk az egészségügyi szolgálati
jogviszonyról szóló törvény 4.§ (5) bekezdésével, amely szerint az egészségügyi szolgálati
jogviszonyban álló személy az egészségügyi szolgálati jogviszony keretében – sürgős szükség
esetét és a Kormány rendeletében meghatározott eseteket kivéve – nem nyújthat egészségügyi
szolgáltatást ugyanazon személy számára, akinek más – e törvény hatálya alá nem tartozó –
jogviszonyban már ugyanazon betegség tekintetében egészségügyi szolgáltatást nyújtott.
Ezért komoly aggodalommal figyeltük a kormányrendelet-tervezetben felvetett lehetőséget,
amely a szülészet vonatkozásában – ráadásul az önkéntes segítő közreműködését legalizálva –
ennek fellazítását kezdeményezte. Ennek egyenes következménye lehet a hálapénz továbbélése,
vagy a beteg másfajta, szürkezónás megfizettetése, hiszen nem várható el egyetlen orvostól sem
a rendkívüli időben ingyen végzett többletmunka.
Tudomásul véve a kormányzati szándékot, a hálapénz visszaszorítása érdekében egy
előremutató megoldásként a Magyar Orvosi Kamara elnöksége a szakmával összefogva
konstruktív javaslattal él a szülészet területén érvényesülő összeférhetetlenségi szabályok
megalkotásában.
Alapvetésként elfogadtuk, hogy a kormányzat demográfiai oldalról közelíti meg a szülészettel
kapcsolatos törvényi szabályozást. Mindemellett nem szabad olyan környezetet teremteni, ami
fenntartja azt a helyzetet, aminek következményeként Magyarországon a szülészetnőgyógyászat szakmai színvonala és a betegek hozzáférése egyenetlen, és eközben az állami
infrastruktúrával, közvagyonnal történő tömeges visszaélés valósul meg. El kell kerülni a
hálapénz intézményének konzerválását, illetve ezt kompenzáló irreális terhesgondozási díjak
kialakulását.
Úgy véljük, hogy található olyan megoldás, ami azt a célt szolgálja, hogy
● a magyar nőkben ne alakuljon ki bizalmatlanság a szülészeti ellátással kapcsolatban,
sőt, a személyes orvos-beteg bizalmi viszony legális fenntarthatósága miatt javuljon az,
elősegítve a gyermekvállalási kedvet,
● a teljes egészségügyben átlátható viszonyok alakuljanak ki,
● az orvostársadalom egésze hitelesnek tartsa és elfogadja a jogviszonyt,
● megerősödjön a minőségében biztosított és stabil állami ellátás.
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Javaslatunk a fentieken túl figyelembe veszi realitásként a szülész-nőgyógyász szakma valós/
megszokott egzisztenciális helyzetét is.
A javasolt megoldás:
● A terhesgondozási szakasz során a kismama választhat személyes közreműködést
garantáló orvost, akivel szerződést köt. Ennek feltétele az állami ellátóhely által is
jóváhagyott, háromoldalú, transzparens szerződés, melynek tartalmát, a díjazást a
befogadó kórház/munkáltató és az orvos határozza meg.
● Kiemelt szempont, hogy a szerződés nem járhat semmilyen ellátási előnnyel a kismama
számára sem az ellátási/vizsgálati előjegyzések sorrendje, sem az ellátás szakmai
tartalma tekintetében, illetve a más számára ellátási hátrányt nem okozó igényeket
(vízben szülés, VIP elhelyezés) a szerződésben rögzíteni kell. A szerződést nem kötő
nőket semmilyen ellátási hátrány nem érheti.
● A választott orvos a terhesgondozás során a kismamát vagy csak a magán-, vagy csak
az állami ellátásban láthatja el, azaz ebben a szakaszban megtörténik a más orvosokra
vonatkozó tiszta szétválasztás. A magánrendelés szakmai, dokumentációsadatszolgáltatási feltételeit rögzíteni és ellenőrizni kell.
● Szakmai szempontból sürgős esetben, komplikáció, nem várt szövődmény esetén a
terhesgondozási időszak alatt is elláthatja a kismamát magánorvosa az állami ellátásban.
● A szülés történhet az állami ellátásban is a választott orvosnál a megkötött szerződés
feltételeinek megfelelő módon és körülmények között. Ezesetben az ellátás költségét jogosultság esetén - a NEAK finanszírozza, a szülő nő csupán a személyes
közreműködésért és az eltérő körülményekért fizet.
● A szerződés alapelve, hogy az orvos rendelkezésre állását és munkaidőn túli
tevékenységét dotálja. Ha a szülés az orvos állami munkahelyén, munkaidő alatt
történik, azért külön díjazás nem kérhető.
● A terhesség és a szülés alatt fellépő komplikációk esetén ellátási érdekből a szerződéstől
el kell térni, és a beteg számára a szakmailag megfelelő ellátóhelyet és kezelőorvos kell
biztosítani.
Ezzel a megközelítéssel biztosítható, hogy a gyermeket vállaló nők orvosi ellátása biztonságos
és átlátható lesz, és nem járul hozzá a hálapénz továbbéléséhez.

Budapest, 2020. december 7.
A Magyar Orvosi Kamara elnöksége nevében:

Dr. Kincses Gyula sk.
a Magyar Orvosi Kamara elnöke
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