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TárgY: Tájékoztatás az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesületének 2014. május 15-i
sümegi közgytílésén elfogadott szakmai állásfo glalásáva1 kapcsolatosaír

Tisztelt Eln<ik Úr!

Köszönettel megkaptam azEgészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesületének (a továbbiakban:
EGVE) Stimegen összehívott közgyűlésen elfogadott szakmai állástbglalását, melyben
részletesen kifejtették az egészségügyi ágazat legfontosabb kOzgazdasági és működtetési
kérdéseit.

Átamtitkarságunk kiemelt figyelemmel kíséri azokat a kérdéseket, melyeket az EGVE
szakmai állásfoglalásában kifejt. Az egészségügy számára rendelkezésre álló költségvetési
forrás figyelembevételével igyekszünk a szolgáitatók múködőképességét folyamatosan
javítani.

Célunk az, hogy az egészségügyi szolgáltatők likviditása és a betegellátás zavartalansága
biáosítcrtt legyen úgy, hogy az egyes beszállítók gazdasági ellehetetlenülését is elkerüljük.
Ebben a folyamatbart akőrhénak menedzsmentjei közreműködésének is kiemelt szerep jut.

A 2013 novemberében végrehajtott részleges konszolidáció során a finanszírozási többletek
folyósítása mellett akőrhazaknak maguknak is lépéseket kellett tennitik liküditási helyzetíik
javítása érdekében. Ennek érdekében a leginkább eladósodott kórházak intézkedési terveket
dolgoztak ki. Természetesen arra is sziikség van, hogy a többi kőrhaz is saját hatáskörben
meghozzaa likviditásánakjavíÁsa érdekében elengedhetetlenné válttntézkedéseket.

A GYEMSZI mint fenntartó is sokat tesz a kőrhá,r;ak gazdálkodásrának javítasa érdekében
(fajlagos tizemeltetési mutatók összehasonlítása; betegellátási feladatot legracionálisabbarr
kiszoigáló struktura kialakítása; a feladatok és a ftnanszítozás illesáése, redisztribúciója
intézményi szinten; központosított gyógyszer- és energia-közbeszerzés, valamint az egységes
mobiltelefon-renciszer bevezetése; forrásnövelési lehetőségek kihasználasa - klinikai
kutatások, gy ő gy ászati ide genfor galom).
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Az Új korrnényzati cik]us megkezdésével- amennyiben az egészségügy szátmáratöbbletforrás
á]1 rendelkezésre - a jövőbeni jogszabály-módosítások sorárr az Elnök Ur attat jetzett
j avaslatokra is igyeksziink tekintettel lenni.

Kérem tájékoztatásom szíves elfo gadását.

Budapest, z}I4.június,, ,l. ."
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