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A Svájci Orvostudományi Akadémia mellett működő Käthe-ZinggSchwichtenberg (KZS)-Fonds 2017-ben két egészségturizmus-tanulmányt
finanszírozott (a fenti linkről mindkettő pdf-ben megnyitható):
• «Medizintourismus in der Schweiz – Ethische, juristische und
sozialwissenschaftliche Fragestelllungen für den stationären
Bereich», Mai 2018 (137 p.);
• «Medical tourism in Switzerland: Interdisciplinary exploratory
research on ethical, legal and econcomic issues», July 2018 (9 p.)
A két tanulmány releváns eredményei:
- Az országba irányuló egészségturizmus az egészségügyi rendszer
szempontjából ritka jelenség; a betegek többnyire a szomszédos
országokból származnak. A tendencia inkább csökkenő. Az adatgyűjtés is
nehézkes.
- Az első tanulmány következtetése szerint pillanatnyilag nem kerül sor
hazai betegek egészségturisták javára történő mennyiségileg releváns
áthelyezésére. Ha fel is lép valamelyes torlódás, az inkább intenzív
osztályokon fordul elő. Mindkét tanulmány hangsúlyozza az
egészségturizmus pozitív effektusait, a kevésbé kifizetődő területek
keresztfinanszírozását.

- Egyik tanulmányban sem jelenik meg élesen az az aggodalom, miszerint a
specifikusan az egészségturizmussal összefüggő etikai dilemmák
megsokasodnának. A kezelés céljából Svájcba érkező betegek jól
informáltak, célzottan valamely beavatkozásra érkeznek, számlájukat
előzetesen kiegyenlítik. Mindkét tanulmány megerősíti, hogy az összes
érintett számára súlyos és megterhelő helyzetek keletkezhetnek, ha az
előzetes orvosi tájékoztatás nem teljeskörű, vagy ha a szükséges
utógondozás nehezen biztosítható.
- Különleges kihívást jelent a beteg tájékoztatáson alapuló beleegyező
nyilatkozatának
megszerzése
(nyelvismeret
hiánya,
kulturális
vonatkozások). Ez a problematika azonban nemcsak az egészségturistáknál
merül fel, hanem általában az „interkulturális” betegeknél is.
A Központi Etikai Bizottság kiegészítő kommentárja az egészségturizmus
jogi vonatkozásairól
Az egészségturizmus összefüggésében számos releváns jogi vonatkozás
merül fel. A kezelés céljából Svájcba érkező betegek számára a
nemzetközi magánjog rendelkezései követendők. Ezek vonatkozhatnak a
betegek cselekvőképességére, a képviseletre, a gyermekvédelemre és a
szolgáltatók felelősségére.
Összegzés
A Központi Etikai Bizottság jelen pillanatban nem látja indokát, hogy
orvosetikai irányelveket dolgozzon ki az egészségturizmusra vonatkozóan.
Magát a jelenséget azonban továbbra is figyelemmel kíséri.
Ajánlások a szolgáltatók számára
A tájékoztatáson alapuló beleegyező nyilatkozat beszerzése során
jelentkező nyelvi és kulturális kihívások és a kiindulási helyzet jogi
komplexitása folytán a Központi Etikai Bizottság elővigyázatossági
kritériumok meghatározását ajánlja a szolgáltatók részére a külföldi
lakóhellyel rendelkező betegekkel kapcsolatban. Az előzetes orvosi
tájékoztatás során tisztázni kell a külföldi betegekkel a kezelés, az eljárás, a
költségek, a lehetséges komplikációk minden vonatkozását. Az
egészségügyi személyzetet ez irányban megfelelően képezni és támogatni
kell.

