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Az Emmanuel Macron elnök által bemutatott "ma Santé 2022" egészségügyi reform
célja a praktizáló orvosok munkájának megkönnyítése, a kórházak túlzsúfoltságának
megszűntetése, új orvosi állások létesítése.
Az indokolás szerint az esetszámok az 1970-es évek óta túl alacsonyak voltak, ami
miatt több kisebb kórházat be kellett zárni. Sürgősségi esetben a betegeknek
rendszerint a legközelebbi városba kell utazniuk.
A reform leglátványosabb eleme a numerus clausus megszűntetése, amely ötven éve
korlátokat szabott az orvostudományi képzésbe való belépésnek. Az 1990-es években
a numerus clausus segítségével még fokozottabban korlátozták az orvostudományi
tanulmányokat elkezdők létszámát. Jelenleg Franciaországban évente 60.000 jelölt
kezdi el orvostudományi tanulmányait, akiket azonban kemény versenynek vetnek alá.
így 80%-uk kibukik. A vizsga komoly felkészülést igényel, analitikus gondolkodást
azonban nem követel. 2020-tól a kiválasztásban új módszerek alkalmazására kerül sor.
A klasszikus numerus clausus tehát lekerül a napirendről. A létszámkorlátozás marad,
de kevésbé mereven. A 2020-as évektől meg kell szűntetni az orvoshiányt.
A reform új eleme az alkalmazotti státuszban működő orvosok körének bővítése, akik
főleg vidéken erősítik a létező orvosi praxisokat. Az orvosoknak a sürgősségi
központok tehermentesítése érdekében folyamatosan elérhetőknek kell lenniük. Az
alkalmazotti státuszban működő orvosok munkaadói a rendelőintézetek, kórházak,
valamint a szabadfoglalkozású orvosok vagy rendelők – ez egy új elem, amely
korábban egyenesen tiltott volt. Egyes megyékben a polgármesterek a település
költségére komplett praxisokat felölelő egészségügyi központokat létesítenek a fiatal
orvosok megnyerése érdekében.
Az intézkedési csomag fontos célkitűzése legalább 40.000 segédorvos kiképzése és a
szakmai profil elismerése. Más európai országoktól eltérően a szakma státusza
Franciaországban jogilag szabályozatlan. A praktizáló orvosok többsége egymagában
dolgozik, legfeljebb egy titkárnőt tart, aki nem érintheti meg és nem vizsgálhatja a
betegeket. A reform keretében ezek a praxisok alkalmazottai egyszerű vizsgálatokat
végezhetnek, vérnyomást, vagy vércukrot mérhetnek, tehát a dokumentáción túl is
végezhetnek tevékenységet. A háziorvosok pénzügyi támogatásban részesülnek a
segédszemélyzet alkalmazásához.
Az intézkedések része a kórházi rendszer regionális szintű újjászervezése, az ambuláns
és a fekvőbeteg ellátás jobb összehangolása, a teljes területen való biztosítása. A
reform fellazítja az ambuláns ellátások eddig igen szigorú költségvetését.

