
A SEMMELWEIS EGYETEM KLINIKUMÁNAK ÉS A
MAGÁNEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓHELYEK ÁTFEDÉSEI

Batta Balázs - Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar

világos csúcsok - SE klinikák
sötét csúcsok - magánellátóhelyek

13% 25% 30%
Magánegészségügyi
szerepvállalás aránya

TOP 3 klinika által
foglalkoztatott orvosok aránya

Fekvő- és járóbeteg ellátással
foglalkozó magánklinikák aránya

ÉRDEKESSÉGEK

Közel minden egyetemi klinika foglalkoztat
olyan orvost, aki szerepet vállal a
magánellátásban.

Egyéb humán-egészségügyi ellátás (labor,
képalkotó diagnosztika) az ellátóhelyek 65
százalékánál fordul elő.

Az ellátóhelyeknek csak 65 százaléka
foglalkozik elsődleges tevékenységként
humán-egészségügyi ellátással.

44 százalékos arányban fordul elő kizárólag
járóbeteg-szakellátással foglalkozó
ellátóhely és nincs olyan intézmény, amely
csak fekvőbeteg-szakellátással foglalkozna.

A legjelentősebb magánegészségügyi ellátóhelyek hazánkban az
ott dolgozó SE orvosok száma alapján:
Duna Medical Center
Budai Egészségközpont
Rózsakert Medical Center

Legtöbb másodállással rendelkező orvost foglalkoztató SE klinikák:
Szemészeti Klinika
I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

A feltételezés bizonyításra került, mivel megfigyelhető, hogy a
magánszféra kiterjedése nem egyenlő mértékű, hanem néhány
ellátóhely kezében központosul.

A kutatásnak köszönhetően transzparensebbé válhat a
magánegészségügy hazánkban, mivel az ellátást igénybe vevők
képesek lehetnek tájékozódni az esetleges összefonódásokról.
 
Jövőbeli tervként felmerült az ellátóhelyek tulajdonosi hálójának
felkutatása, valamint a további orvosi egyetemek klinikáin történő
adatgyűjtés is.

A GRÁFOT PRÓBÁLD KI ITT: PARHUZAMOSELETRAJZOK.GITHUB.IO

2531 ORVOS 27 SE KLINIKA 323 EGYEZÉS 114 ELLÁTÓHELY

Egyre csábítóbb a magánellátásban dolgozni, aminek
következtében megfigyelhető az orvosok elvándorlása a
közszférából, vagy akár a párhuzamosan mindkét szférában
történő munkavégzés. 
 
A kutatás kiinduló feltételezése az volt, hogy sok közfinanszírozott
klinikai ellátásban dolgozó orvos vállal állást a magánszférában is,
azonban ennek kiterjedése bizonytalan, az egyetem szervezeti
egységei között is heterogén.
 
Ennek bizonyítása önerőből, publikusan elérhető adatok, illetve
ingyenes informatikai eszköztár felhasználásával történt. A cél egy
interaktív gráf létrehozása volt, amin keresztül bemutatásra kerül
a SE klinikáinak magánegészségügyben betöltött szerepe.
 
Az ábrán látható csúcsok nagyságát az ott dolgozó orvosok száma
határozza meg, a közöttük lévő élek az összefonódásokat
mutatják be, továbbá az élek súlyozása azt, hogy hány orvos
dolgozik mindkét intézményben. Minél vastagabb az él, annál
több orvost alkalmaz az adott magánegészségügyi szolgáltató.
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1. Dr. Rékassy Balázs: Ezért dolgoznak az orvosok a magyar magánegészségügyben (portfolio.hu)
2. Saját adatgyűjtés alapján megállapított eredmények.
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