
 

T I S Z T E L T  B E T E G Ü N K !  K E D V E S  E R Z S É B E T V Á R O S I  L A K O S !  

Ahogy arról a média különféle forrásaiból már Ön is bizonyára értesült, napjainkban zajlik egy 
egészségközpontú, a közösség egészségügyi sajátosságaihoz, igényeihez jobban illeszkedő, az 
egyén egészségének fejlesztésére koncentrált szolgáltatásokat nyújtó, integrált szolgáltató-
rendszer – a Lakóhelyközeli Egészségszolgáltatás - alapjainak kidolgozása. 

A Lakóhelyközeli Egészségszolgáltatás gyökeresen más szemszögből tekint az egészségügy 
szereplőinek feladataira, amely révén lehetőség nyílik a háziorvosok, a velük együttműködő 
egészségügyi szakemberek, Intézményünk szakorvosai és az általuk kezelt betegek 
együttcselekvésére, s ezáltal az egyén és a közösség egészségértékének, egészségélményének 
növelésére. 

A kidolgozásra kerülő modell választ kíván adni az egészségügy számos területén tapasztalható 
hiányosságra, a szolgáltatások időbeliségének és mértékének megfelelő biztosításával 
kapcsolatos problémákra. 

Ezen programhoz Intézményünk szakemberei is csatlakozni kívánnak, szorosabb 
együttműködésre törekedve a háziorvosokkal és betegeinkkel egyaránt. 

Minden bizonnyal arról is sokat hallott már, hogy az erősen restriktív globális környezet szűk 
mozgásteret biztosít a hazai egészségügy számára, az ágazat alulfinanszírozott. Az 
egésszégügyi intézmények adósságállományának kialakulására, növekedésének elkerülésére 
vonatkozó - a kormány, valamint az ágazat vezetése által támasztott - elvárásrendszer jelentős 
változtatási szükségletet teremtett Intézményünk működtetése vonatkozásában is. 

Fenti két cél összehangolására kidolgozott intézkedési csomag egyik fontos eleme a 
labordiagnosztikai vizsgálatok racionálisabb igénybevételi rendszerének kialakítása, amelyhez 
az Ön támogató együttműködését is kérem. 

Ahhoz, hogy minden betegünk számára megfelelő időben biztosítani tudjuk a diagnosztikai 
céllal szükségessé váló vizsgálatok elvégzését, két lehetősége van intézményünknek. Az egyik 
egy adminisztartív rendszer kialakítása, amely nem tudja figyelembe venni az egyéni 
élethelyzetekből adódó igényeket, ez a várólista kialakításának rendszere. 

A másik mód, az igények közösen elfogadott szakmai szempontok alapján történő 
csökkentése, szűkös erőforrásaink hatékony felhasználása – betegeink gyógyulása – 
érdekében, megteremtve annak lehetőségét, hogy a valós igények teljes körűen az igény 
jelentkezésekor kielégítésre kerüljenek. Az így kialakuló rendszerben minden betegünk igen 
rövid időn belül hozzájuthat a diagnózis felállításához, a terápia megkezdéséhez, 
nyomonkövetéséhez, valamint a szűrésekhez elengedhetetlen vizsgálatokhoz, azok 
eredményéhez. 

Ehhez kértük háziorvosa segítségét, és ehhez kérjük az Ön támogatását, megértő 
együttműködését is, hiszen közös célunk a kerületi lakosság egészségének megőrzése, 
visszaállítása, fejlesztése. 
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