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Az új EU tagállamok a következő 4 tematikus területen részesülnek támogatásban:

•Biztonság, stabilitás és reformok;

•Környezet és infrastruktúra;
•Magánszektor ösztönzése;

•Humánerőforrás‐ és szociális fejlesztés

Az új EU tagországok felé való elkötelezettséggel Svájc az Európával való szolidaritását kívánja 
kifejezni. Felelős partnerként Svájc részt kíván vállalni a Közép‐ és Kelet‐Európának nyújtott 
fejlesztési segítségből. Ugyanakkor Svájc szilárd gazdasági és politikai kapcsolatok kialakítására 
törekszik az új tagállamokkal és a Svájci Hozzájárulás révén a svájci vállalatok üzleti lehetőségei is 
nőnek ezeken az újonnan kialakuló piacokon.

https://www.eda.admin.ch/countries/hungary/hu/home/internationale‐zusammenarbeit/switzerland‐s‐contribution‐to‐eu‐enlargement.html

Svájci Hozzájárulás Tematikus 
Prioritásai 2008‐2016 
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http://www.alapellatasimodell.hu/index.php/hu/a‐modellprogram‐bemutatasa



Program Célja

• Alapellátás és prevenciós tevékenység minőségének, eredményességének és 
hatékonyságának javítása

• Egészségügyi szolgáltatásokhoz történő hozzáférés esélyegyenlőségének javítása 
(hátrányos helyzetű csoportok)

• Szolgáltatások bővítése a háziorvosi körzet keretei között
• Krónikus betegségek során kialakuló szövődmények kialakulásának valószínűségét 

csökkentő háziorvosi gondozás javítása
• Alapellátás jelentések adatszolgáltatási és feldolgozási, valamint esetmenedzsment IT 

alkalmazásainak fejlesztése
• Epidemiológiai kutatások és elemzések megalapozása és fejlesztése, egészségpolitikai 

ajánlások megfogalmazása

• Alapellátási, családorvosi képzés, továbbképzés erősítése

4. Dia
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Konzorciumi partnerek
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Projekt Költségvetése
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Munkacsoportok Feladatai
WP-01:

A konzorcium szakmai irányítása és koordinációja, a programtevékenységek irányítása, a 
svájci partnerség szervezése

WP-02: 
A praxisközösségben való működés módszertanának és protokolljainak kidolgozása
A praxisközösségek által nyújtandó szolgáltatások és tevékenységek szélesebb körének 
kialakítására és integrációjára vonatkozó módszertan kidolgozása, amelybe beletartozik az 
egészségfejlesztés, másodlagos megelőzés és krónikus betegségben szenvedők gondozása, 
különös tekintettel a hátrányos helyzetű csoportokra, beleértve a roma lakosságot is 
E-Health otthoni távfelügyeleti eszközök alapellátásban való alkalmazási lehetőségeinek 
vizsgálata és tesztelése, szolgáltatási protokollok kidolgozása

WP-03: 
Informatikai rendszerek fejlesztése, üzembe állítása, működtetése és karbantartása, valamint 
kapcsolódó képzések szervezése a gondozás, megelőzés, jelentés, kutatás és elemzés 
támogatására

WP-04: 
A praxiskoordinációs, háziorvosi és házi-gyermekorvosi, roma egészségőr, távfelügyeleti, 
védőnői és egészségőr protokollok alkalmazására vonatkozó tananyagok fejlesztése és 
képzés lefolytatása 
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Munkacsoportok Feladatai
WP-04:

Érzékenyítő tréning a helyi önkormányzatok, roma kisebbségi önkormányzatok és az egyéb 
érintettek (stakeholderek) képviselői számára

WP-05:
24 olyan praxis kiválasztása, amelyekben együttesen a roma lakosság aránya legalább 20%, 
a praxisokkal való szerződéskötés, és a praxisközösségekben történő működés támogatása
Betegklubok és közösségi egészségfejlesztési tevékenységek szervezése 

WP-06:
A roma lakosságot megszólító prevenciós tevékenységek szakmai támogatása (helpdesk, 
workshop) - Roma anya-gyermek egészségprogram

WP-07:
Kutatási tevékenységek

WP-08:
Praxisközösségek működtetésének értékelése és egészségfejlesztési tevékenységek
Ajánlások megfogalmazása az egészségpolitikai döntéshozók számára

WP-09:
Általános tájékoztatás a programról, célzott kommunikáció a bevont praxisokban
Széleskörű szakmai és társadalmi egyeztetés lefolytatása
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24 HO Praxis – 4 Csoport Praxis
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Projektpartnerek ‐ Stakeholderek

16 Önkormányzattal – folyamatos együttműködés

91 aláírt ,,Koalíció az egészségért” szándéknyilatkozat:

• Civil szervezetek

• Kisebbségi önkormányzatok

• Betegklubok

• Oktatási Intézmények

• Országos szervezetek

http://www.alapellatasimodell.hu/index.php/hu/kozremukodok/egyuttmukodo‐partnerek
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EREDMÉNY SZINTŰ INDIKÁTOROK

• Az ellátotti‐szakdolgozói (beleértve a területi védőnőket is) találkozások számának növelése 
legalább 20%‐kal, különös tekintettel a roma kisebbségre (a közösség képviselői részt vesznek az 
alapállapot felvételében és az elért eredmények nyomon követésében is)

• A beteg‐háziorvos találkozások számának növelése legalább 20%‐kal, különös tekintettel 
prevenciós és szűrési tevékenységek révén újonnan elért betegekre, illetve a roma kisebbségre (a 
közösség képviselői részt vesznek az alapállapot felvételében és az elért eredmények nyomon 
követésében is

• A háziorvosi indikátorrendszerben gyűjtött, krónikus betegségben szenvedők gondozására 
vonatkozó adatok havi átlagának javulása

• Infarktus utáni gondozásra vonatkozó háziorvosi indikátor (az infarktuson átesett személyek 
száma, azok aránya, akik béta blokkolót váltottak ki legalább 4 alkalommal a tárgyhót megelőző
12 hónapban) relatív 20%‐kal növekszik)
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EREDMÉNY SZINTŰ INDIKÁTOROK

• Diabétesz gondozásra vonatkozó háziorvosi indikátor (az előző 12 hónapban legalább 4 
alkalommal A10 ATC kódú gyógyszert kiváltók közül azok aránya, akik hemoglobin A1c 
meghatározáson voltak az előző 12 hónapban) relatív 20%‐kal növekszik

• Beutalási gyakorlat 6 hónapra vetített havi átlagának javulása (definitív ellátás arányának 
növekedése)

• Legalább 20%‐kal nő a szervezett szűréseken részt vevők száma

• Javul a lakosság ismerete, attitűdje és viselkedése a kibővült szolgáltatásokkal kapcsolatban (az 
érintett lakosság legalább 50%‐a ismeri a szolgáltatásokat, és az ismerők fele pozitívan áll az 
igénybe vételükhöz)
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A projekt meghosszabbítása és várható
befejezése  2017. február 28

• Az intervenciós területen működő praxisközösségek tovább működtetése
• A szolgáltatások kiterjesztésének modellezése: ennek keretében

új praxisok, új szakemberek bevonása

• Az alapellátáshoz kapcsolódó graduális és posztgraduális képzés áttekintése, a 
jövő alapellátási modelljéhez és a háziorvosi pálya presztízsének növelése 
érdekében

• „Preventív szolgáltatások az alapellátásban” c. szakkönyv készítése

• Egészségobszervatórium rendszer kiépítésének módszertan megalapozása

• Ágazati döntéshozatalt támogató Vezetői Információs Rendszer kialakítása
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A Projekt fenntarthatósága

• Az intervenciós terület praxisközösségeinek a fenntartása (2017‐2021): 
Magyar költségvetés

• A modell további kiterjesztése (2017‐2020): 
Emberi Erőforrás Operatív Program (EFOP 3.8.3)
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Köszönöm a Megtisztelő Figyelmet!


