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Sürgősségi Betegellátó CentrumSürgősségi Betegellátó Centrum
ElsőElső ellátási kapuellátási kapu (szűrő funkció)

FeladataFeladata a betegút irányítása

JelentősségeJelentősségeJelentősségeJelentőssége

Ambuláns ellátás kertében magasan képzett szakszemélyzettel:Ambuláns ellátás kertében magasan képzett szakszemélyzettel:
» kontrollál
» szükség szerint fekvőbeteg-ellátásba helyez
» progresszivitási szintet határoz meg
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JAON JAON -- SBCSBC

Sürgősségi Betegellátó Sürgősségi Betegellátó 
Szakrendelés Szakrendelés --

Ambuláns ellátásAmbuláns ellátás

AktívAktív
fekvőbetegfekvőbeteg--ellátásellátás

„S” HBCs „S” HBCs 
(6(6--24 órásellátás)24 órásellátás)

Intenzív Intenzív 
fekvőbetegfekvőbeteg--ellátásellátás

intenzív igazoló eljárásokkalintenzív igazoló eljárásokkal



Ambuláns ellátás finanszírozásaAmbuláns ellátás finanszírozása

• Finanszírozás alapja:
– ambuláns lap 
– lázlap

• Az elvégzett beavatkozásokelvégzett beavatkozások kódolása (OENO) kompetencia lista
alapján történik



Ambuláns betegforgalom alakulásaAmbuláns betegforgalom alakulása
Ambuláns betegforgalmunk alakulása 2007 és 2009 köz ött
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Árbevétel Árbevétel –– költség alakulásaköltség alakulása
(A(Ambuláns ellátásmbuláns ellátás))
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Ambuláns ellátás finanszírozásAmbuláns ellátás finanszírozási i 
problémáiproblémái

•• nem kompetensnem kompetens kódok – el nem számolhatóel nem számolható beavatkozások

•• maximálisan maximálisan elszámolható mennyiség (a definitív ellátáshoz 
infúziós, parenterális injectios kezelés szükséges)

• nagy értékű gyógyszerek

• magasabb logisztikai költség az átlagos szakrendelőkhöz képest

Bevétel < Ráfordítás költsége



Aktív fekvőbetegAktív fekvőbeteg--ellátás finanszírozásaellátás finanszírozása
• 6-24 órás fekvőbeteg-ellátás – „S” HBCs

• Finanszírozás  BNO – OENO alapján

• Finanszírozó szempontjából olcsóbb ellátási forma (tört HBCs)

Az ellátott esetekért megállapított súlyszám általánosságban fedezi a fedezi a 
ráfordítás költségétráfordítás költségét



Aktív fekvőbeteg esetszám alakulásaAktív fekvőbeteg esetszám alakulása
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Árbevétel Árbevétel –– költség alakulása költség alakulása 
(Aktív ellátás)(Aktív ellátás)
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Intenzív fekvőbetegIntenzív fekvőbeteg--ellátásellátás
Sürgősségi intenzív terápia:

– életmentés
– állapotstabilizálás
– differenciál diagnosztika

• Finanszírozás alapja:• Finanszírozás alapja:
BNO – OENO (intenzív igazoló eljárások) � HBCs

• Magasabb súlyszámot eredményez



Intenzív fekvőbetegIntenzív fekvőbeteg--ellátás esetszám ellátás esetszám 
alakulásaalakulása
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Árbevétel Árbevétel –– költség alakulása költség alakulása 
(Intenzív ellátás)(Intenzív ellátás)
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Sürgősségi Intenzív fekvőbetegSürgősségi Intenzív fekvőbeteg--ellátás ellátás 
problémáiproblémái

•Nem számolható el:
– 20 órán belüli respiratio
– *-os HBCs (pl.: thrombolysis stroke-ban)

A meghatározott súlyszám nem minden esetben fedezi az ellátás 
költségét:

– költséges terápiás eljárások
– magas diagnosztikai költségek



Megoldási javaslatMegoldási javaslat
•• Ambuláns ellátás:Ambuláns ellátás:

–– kompetenciák felülvizsgálatakompetenciák felülvizsgálata – nyitottabb kompetencia rendszer 
alkalmazása

–– maximálisan elszámolható mennyiségekmaximálisan elszámolható mennyiségek növelése
–– per osper os gyógyszerek elszámolhatósága

•• FekvőbetegFekvőbeteg--ellátás:ellátás:
– 20 órán belüli respiratio elszámolásának lehetőség
– *-os HBCs-k felülvizsgálata (pl.: thrombolysis stroke-ban)

TVK mentességTVK mentesség



Köszönöm a megtisztelő Köszönöm a megtisztelő 
figyelmet!figyelmet!figyelmet!figyelmet!


