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A Magyar Köztársaság Kormányának észrevételei az európai egészségügyi dolgozókról 
szóló Zöld Könyvhöz 
 
 
A Magyar Kormány kiemelt figyelmet szentel az Európai Bizottság kezdeményezésének, 
melynek célja, hogy láthatóbbá tegye az egészségügyi dolgozók előtt álló nehézségeket, 
illetve a tagállami egészségügyi rendszerek előtt az egészségügyi dolgozók problémái 
kapcsán álló közös kihívásokat, és alapot adjon annak megfontolásához, hogy milyen uniós 
szintű megoldási lehetőségek segíthetnek e problémák kezelésében. 
 
A Magyar Kormány elodázhatatlannak tartja, hogy e problémák uniós szintű kezelésére 
megoldásokat találjunk, hiszen a 2004-ben és 2007-ben csatlakozott új tagállamok 
humánerőforrás-problémáit a csatlakozás felerősítette. Magyarország elkötelezett az e téren 
folytatandó nemzeti cselekvés irányában is, 2008-ban az Egészségügyi Minisztérium és az 
Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének támogatásával sor került az I. Egészségügyi 
Emberi Erőforrás Fórum megszervezésére, melynek középpontjában az egészségügyi emberi 
erőforrások helyzetének áttekintése és az egészségügyi szakemberképzés kérdései álltak.  
 
A dokumentumban megfogalmazott gondolatokhoz az alábbi kiegészítéseket, megjegyzéseket 
fűzzük: 
 
 
4.1. fejezet: Demográfia és fenntarthatóság 
 
A fejezet megállapítja, hogy a várható élettartam növekedése által a várhatóan súlyos 
fogyatékossággal élő és tartós gondozásra szoruló idős emberek száma is növekedi fog. Mivel 
időskorban jellemzőbbek a krónikus megbetegedések, ez hatással lesz a gondozásra is. 
Egyetértünk, és kiemelten csatlakozunk ehhez a gondolathoz, különösen azért, mert a várható 
élettartam valóban növekszik az EU országokban, ez azonban nem egyenletes, és számos 
országban – sajnos egyelőre Magyarországon is – nem jelenti egyszersmind a jobb egészségi 
állapotban töltött életévek számának növekedését, e téren komoly regionális különbségek 
mutatkoznak. Ennek megfelelően egyre nagyobb szerepet kap a krónikus ellátás, amely 
nagyszámú, a területen jól képzett szakembert igényel. Miközben tehát az EU népessége 
öregszik, egyre több egészségügyi munkaerőre lesz szükség, folyamatosan alkalmazkodó 
szaktudással, a korábbiaktól eltérő kompetenciákkal (skill-mix megváltozása). Az 
egészségügyről való stratégiai gondolkodás álláspontunk szerint mindenképpen magában kell, 
hogy foglalja az egészségügyi emberi erőforrással kapcsolatos tervezést is. 
 
A demográfiai kérdések között meg kell említeni a nemzetközi szakembermigráció életkor 
szerinti szelektivitásának kérdését, hiszen azon túl, hogy az egészségügyi dolgozókat is 
érintő elöregedés miatt több egészségügyi szakember lép ki a rendszerből, mint amennyi fiatal 
belép, szükséges hangsúlyozni, hogy a forrás országokból jellemzően a fiatalabb 
korosztályba tartozó szakemberek mennek másik országba dolgozni, tovább súlyosbítva 
ezzel a forrás országok egészségügyi munkaerő demográfiai deficitjét. 
 
A demográfiai kérdések között fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy véleményünk szerint 
szükséges az egészségügyi szektor kiemelkedő makroökonómiai fontosságát szem előtt 
tartani, különös tekintettel a gazdasági válságra. Az egészségügyi szektor a gazdasági 
növekedés és versenyképesség növelésében kiemelkedő szerepet játszik, előmozdítja az 
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innovációt, javítja a munkaerő termelékenységét és foglalkoztathatóságát, továbbá önmaga is 
foglalkoztatási lehetőségeket kínál. Az egészségügyben dolgozók egészségi állapotának 
javításával, produktivitásának növelésével közvetlenül járul hozzá az egészségügyi 
szakemberhiány enyhítéséhez. 
 
A dokumentum a demográfiai kérdéseknél említi az egészségügy elnőiesedését, és ennek 
kapcsán hangsúlyozza, hogy szükséges, hogy a humánerőforrás-stratégiákban a nemek 
egyenlőségére vonatkozó intézkedések is támogatást kapjanak. Álláspontunk szerint a nemek 
közötti egyenlőség megteremtése céljának szem előtt tartása mellett szükséges, hogy a jelen 
helyzethez alkalmazkodva családbarát munka- és foglalkoztatási körülmények kerüljenek 
megteremtésre, továbbá növekedjék a részmunkaidős foglalkoztatás volumene. Célzottan 
törekedni kell rá, hogy a nagyobbrészt nők által ellátott munkakörök számukra vonzóak és 
megtarthatóak, elláthatóak legyenek család mellett is (ami a demográfiai trendek kívánatos 
megváltoztatásával is összefügg). Az erre vonatkozó gyakorlatok bemutatását és 
elterjesztését álláspontunk szerint támogatni kell az EU-n belül. 
 
Az egészségügyi személyzet elöregedése által okozott demográfiai probléma megoldásában 
álláspontunk szerint érdemes megfontolni olyan munkaerőpiaci lépéseket, támogatási 
formákat is, melyek valamilyen módon kompenzálják az ágazatra jellemző kiemelt 
munkaterhet. Tapasztalatunk szerint a fiatalok gyakran azért nem választják az egészségügyi 
pályát, mert más ágazatokhoz képest itt nagyobb a terhelés, mind fizikai, mind pszichés 
vonatkozásban, az ügyeleti idő munkaidőnek minősülésével pedig a ténylegesen elvégzett 
munka, illetve a kapcsolódóan megszerzett szolgálati idő is több, mint más ágazatokban.  
 
Fontos lenne a társadalom felvilágosítása, figyelmének felhívása az egészségügy 
humánerőforrás-problémájával (a szakemberhiánnyal és a meglévő szakemberekre 
nehezedő terheléssel) kapcsolatban. Szükséges az egyéni és társadalmi felelősségvállalás 
tudatosítása, amikor családtagjaink, embertársaink ápolásáról, gondozásáról van szó. A 
lakosság-közeli ellátások egyúttal azt is jelentik, hogy a családtagokat és azokat a 
személyeket is be kell vonni a gondozásba, akik hajlandók ezt megtenni, de nincs megfelelő 
képesítésük. A krónikus betegek gondozásának megszervezéséhez fontos eszköz lehet a 
családtagok egészségügyi szakemberek általi támogatása. Természetesen ez nem oldja 
meg a szakemberigényt, de megfelelő szervezéssel optimalizálható a kevés számú szakember 
igénybevétele, és az ellátott nem szakad ki saját környezetéből. Ez adott esetben 
gazdaságosabb és költséghatékonyabb befektetés lehet, ilyen irányú hatástani vizsgálatok/ 
kutatások támogatása szükséges. Szükséges továbbá a különböző szinten és formában 
bekapcsolódni szándékozók számára oktatási programok kidolgozása. Fontos továbbá maguk 
a betegek információs pozíciójának javítása, öngondoskodási képességük segítése. 

 
Célszerű lehet a társadalom felvilágosítása továbbá például az egészségügyi kiadások, 
illetve az egyes szolgáltatások árával, a reális és jogos elvárások felé való ösztönzéssel, a 
multikulturális egészségügyi munkaerő elfogadásával kapcsolatban is. Ez utóbbihoz 
kapcsolódóan további cél lehet az ellátás során a multikulturális közegből származó betegek 
és ellátó személyzet iránti tolerancia növekedése, illetve a multikulturalitás jelenségének az 
egészségügyi ellátás színvonalának értékelésére vonatkozó vizsgálata. 
 
Kiemelten fontos továbbá az egészségügyi dolgozók hatékonyabb megoszlása: érdemes 
lehet figyelembe venni az egészségügyre fordított európai uniós támogatások esetén ennek a 
célnak a megvalósulását, illetve egészségügyi infrastruktúra fejlesztési támogatások esetén 
meg lehet követelni ennek a feltételnek a teljesülését. 
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Magyarország kiemelt fontosságot tulajdonít a „vissza az egészségügybe” kampányok 
szervezésének, a korábbi egészségügyi dolgozók „visszacsábításának”. Ennek egyik 
hangsúlyos eszköze lehet természetesen a megfelelő jövedelem biztosítása (pl. vegyes 
finanszírozási csatornákon keresztül), ugyanakkor fontos, hogy azon országokban, ahol az 
anyagi megbecsülés jelentős növelése nem reális célkitűzés, hangsúly helyeződjön a szakma 
társadalmi presztízsének megőrzésére, adott esetben visszaállítására. Egyéb támogatási 
formák alkalmazása is segítheti e kampányok sikerességét, pl. munkahelyhez kötött lakás és 
egyéb támogatások (bérlakás programban nagyobb komplexitás, együttműködés az 
önkormányzatokkal, stb.), illetve jogi, képzési – ”emlékeztető” képzés, 
jövedelemtámogatással − és egyéb támogatási eszközök a visszailleszkedés könnyítéséhez. 

A pályaelhagyók visszatérésének elősegítésekor ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy minden 
korosztály – természetesen beleértve az 55 év felettieket ill. adott esetben a nyugdíjasokat is 
– megszólításra kerüljön; a fiatalabbak számára – a korábban említetteknek megfelelően – 
olyan megoldásokkal, melyek a munkát a családi élettel összeegyeztethetővé teszik.  
 
Az egészségügyi szakemberek toborzásakor fontos szempont lehet az is, hogy már az oktatás 
során lehetősége nyíljon a hallgatóknak megismerkedni az egészségügyi ágazatban 
megvalósítható karrierlehetőségek széles kínálatával, így szakmai fejlődésük tervezhető 
legyen. 
 
Az egészségügyi munkaerő migrációjának vizsgálatát álláspontunk szerint érdemes a 
betegmobilitás kérdéseivel összehangoltan vizsgálni, tekintettel arra, hogy ez utóbbi 
jelenség erősödése is megfigyelhető, illetve a két jelenség kölcsönösen hat egymásra. 
 
 
4.2 fejezet Népegészségügyi kapacitás 
 
Az e fejezetben megfogalmazottak kapcsán fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy egyetértünk 
az egészségfejlesztés és a betegségmegelőzés kiemelt célként való kezelésével, ugyanakkor 
azt tapasztaljuk, hogy az egészségügyi dolgozók körében meglehetősen alacsony a 
presztízse az ezen a területen dolgozóknak. Fontos cél lenne a népegészségügyi terület 
vonzereje javításának kiemelt kezelése. 
 
A munkahelyi egészségügy vonatkozásában ugyanakkor szükségesnek tartjuk 
megemlíteni, hogy nagy fontosságot kell tulajdonítani e kérdésnek az egészségügyi 
ágazaton belül is, ahol a dolgozók nagyobb veszélyforrásoknak vannak kitéve, mint sok más 
szektor esetében. Csak akkor várhatjuk el a magas szintű munkavégzést az egészségügy 
személyzetétől, ha számukra is biztosított a munkahelyi biztonság, a magánélet és a munkaidő 
összeegyeztethetősége, ha esetükben fokozott figyelem irányul a munkahelyi 
egészségvédelemre és egészségtámogatásra, ezt megfelelő emberi erőforrás menedzsment 
eszközökkel is segítve. 
 
 
4.3. fejezet: Képzés 
 
Az egészségügyi szakemberszükséglet növekedése szükségessé teszi a képzési volumen 
átgondolását az egyes tagállamokban. Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a képzési 
volumen növeléséhez szükséges párosítani azokat a megfelelő ösztönzőket is, amelyek a 
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pályán, illetve az adott ország egészségügyi ellátórendszerében tartják a képzett 
szakembereket. Ehhez olyan átfogó egészségügyi emberi erőforrás stratégia szükséges, amely 
megteremti nemzeti és nemzetközi szinten a fenntartható egészségügyi rendszerek alapjául 
szolgáltató szakemberkínálatot. 
 
Álláspontunk szerint szükséges, hogy valóban releváns és hiteles továbbképzések 
álljanak a szakemberek rendelkezésére, hogy ezen továbbképzési kurzusok valódi tudás- és 
kompetencianövelő tanulási folyamatot jelentsenek, ne csak egy kötelező adminisztrációt. 
Szükségesnek tartjuk, hogy a tagállamok törekedjenek az egymás ellátórendszerében szerzett 
tapasztalatok, elvégzett továbbképzések elismerésére a szakembermigrációval érintettek 
esetén, hiszen ez jelentősen megkönnyítené helyzetüket, és visszatérésüket a forrás ország 
munkaerőpiacára. Uniós szinten a jó gyakorlatok cseréje, egymás továbbképzési 
rendszereinek megismerése segítheti e cél megvalósulását.  
 
Véleményünk szerint, amennyiben megvalósulhat a dokumentumban felvetett, az európai 
egészségügyi dolgozókkal kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó „megfigyelőközpont”, célszerű 
lenne a javasolt tevékenységeit kiegészíteni a szakembermigráció követésével is. 
 
Megfontolandónak tartjuk a mobilitás és az átjárhatóság könnyítése céljából az egészségügyi 
képzések közelítését, mind időtartam, mind tartalom tekintetében. Törekedni kell az EU-n 
belül az etikus képzési elvek és az átjárhatóság biztosítására a graduális és 
posztgraduális képzés során, ami hosszútávon a szakemberképzés színvonalának és 
követelményeinek közeledését is eredményezi. Álláspontunk szerint továbbá a vertikálisan és 
horizontálisan átjárhatóbb képzések bevezetése új, rugalmasabb irányba vihetné el a 
tradicionális orvos, és egészségügyi-szakember képzést. 
 
Megfontolandó továbbá a szerkezetre, a működésre és a képzésre vonatkozó átalakítás, mely 
csökkenti az élőmunka – ezen belül az orvos – igényt. Ennek megoldási eleme lehet a  
főiskolai képzés erősítése, kiterjesztése („nondoctor” képzés) és ehhez a kompetenciák 
módosítása. 
 
A demográfiai helyzetképet és annak hatásait vizsgálva valóban megállapítható, hogy az 
egészségügyi ellátás markáns jövőbeni kihívása az öregedő és ezzel együtt multi-
morbiditással küzdő társadalom lesz. Ennek következménye többek között idős korban az 
egészségügyi és szociális ellátást egy időben igénylők tömeges jelenléte. Nem lehet 
szétválasztani sok esetben az ezekkel összefüggő feladatokat az ellátásban sem. Ennek 
kihatása egyrészről a képzési rendszerre, másrészt az ellátás megszervezésére van. 
Álláspontunk szerint a jövőben a szociális és egészségügyi képzési rendszereket közelíteni 
kell. Célszerűnek tartjuk, hogy azokban a tagországokban, ahol ez a két rendszer elválik 
egymástól, a humánerőforrás tekintetében induljon el egy közelítési folyamat, azzal a céllal, 
hogy biztosítható legyen a kapcsolódó képzések átjárhatósága az egészségügyi és a szociális 
ágazat között. Segíthetné e célok megvalósulását, ha a humánerőforrás helyzetről készülő 
jelentéseknek része lenne mindkét ágazat. 

 
Megfontolandó továbbá az ápolók vonatkozásában a különböző típusú végzettségek 
vonatkozásában az egyes tagállami nevezéktanok közelítése, tekintettel arra, hogy számos 
esetben az összehasonlíthatóság, a statisztikai adatszolgáltatás korlátját képezi az e területen 
tapasztalható sokféleség, illetve ugyanazon megnevezés más képzésre való alkalmazása az 
egyes tagállamokban. 
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4.4 és 4.5 fejezetek: Az egészségügyi dolgozók EU-n belüli migrációjának irányítása, illetve 
a globális migráció 
 
 
E kérdések vonatkozásában hangsúlyozzuk, hogy Magyarország jelentős vívmánynak tartja a 
személyek szabad mozgásának elősegítését szolgáló megoldásokat, kezdeményezéseket. 
Álláspontunk szerint ugyanakkor kellő óvatosságot kell tanúsítani az olyan megállapítások 
vonatkozásában, mint a dokumentum azon következtetése, hogy a személyek szabad mozgása 
segít annak a biztosításában, hogy az egészségügyi szakemberek oda menjenek, ahol szükség 
van rájuk. A tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy jelenleg az egészségügyi 
szakemberek oda mennek, ahol jobb munkakörülmények, magasabb anyagi 
megbecsültség várja őket. A szabad mozgás lehetősége ily módon éppenhogy jelentős 
torzulásokat is okoz a munkaerő-ellátottságban, hiszen olyan régiókból vándorol el a 
szakemberek jelentős része, ahol az ellátórendszernek szüksége lenne rájuk.  
 
Egyetértünk a dokumentum azon megállapításával, hogy a polgároknak joguk van ahhoz, 
hogy az egészségügyi ellátáshoz más tagállamokban is hozzáférjenek. Szükségesnek tartjuk 
ugyanakkor hangsúlyozni, hogy elsődleges cél annak biztosítása kell, hogy legyen, hogy 
minden uniós állampolgár a saját országában hozzáférhessen a szükséges egészségügyi 
ellátásokhoz, és fontos szempont, hogy az etikus szakember-toborzásban, illetve a 
szakemberáramlás megfelelő menedzsmentjében a fenntarthatóság mellett ez az elv is 
érvényesüljön. 
 
Szükségesnek tartjuk továbbá, hogy az Unió próbáljon meg segítséget nyújtani abban is, hogy 
az önellátás ne csak uniós, hanem nemzeti szinten is megvalósuljon, és a tagállamok a 
képzési létszámokat a munkaerőpiaci igényekhez igazítsák. Fontosnak tartjuk, hogy 
minden tagállam érezze felelősségét az ellátórendszere számára szükséges, megfelelő számú 
szakember képzésének megszervezése és finanszírozása, továbbá a munkaerőpiaci politikák 
megfelelő alakítása vonatkozásában. A jó gyakorlatok cseréje segítheti e téren a nemzeti 
rendszereket. 
 
Fontosnak tartjuk, hogy a tagállamok megteremtsék a migráns szakemberek forrás országba 
való visszatérésének feltételeit, illetve ösztönözzék azt. Uniós szinten álláspontunk szerint 
hozzáadott értéket képvisel a körkörös migráció támogatása mind a harmadik országok, 
mind az uniós tagállamok vonatkozásában, hiszen ily módon lehetővé válik egyrészt a 
külföldi tapasztalatszerzés, tapasztalatcsere, ugyanakkor biztosítható, hogy a tagállami 
ellátórendszerek is profitáljanak a tagállamok finanszírozásában kiképzett egészségügyi 
szakemberek tudásából.  Célszerűnek tartjuk a jó gyakorlatok cseréjének, továbbá az erre 
vonatkozó kutatásoknak uniós szintű támogatását, mely véleményünk szerint a körkörös 
migráció segítésének egyik fontos kulcsa lehet. 
 
A dokumentum elsősorban a globális migráció kérdéskörében hangsúlyozza az etikus 
toborzás szükségességét. Fontosnak tartjuk hangsúlyozni ugyanakkor, hogy e kérdésnek 
uniós szinten is komoly relevanciája van, hiszen az újonnan csatlakozott országokból való 
munkaerő-toborzás jelentős hatással van a forrás országok egészségügyi rendszereire. Az 
etikus toborzásra vonatkozó globális magatartási kódex mielőbbi elfogadása különösen 
fontos az Európai Bizottság magasan képzett egészségügyi munkaerő EU-ba történő 
belépésének megkönnyítését célzó irányelvjavaslata tükrében.  
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Álláspontunk szerint igen fontos kérdés az EU-n belüli szakembermigráció megfelelő 
menedzsmentje. Számos olyan eszköz létezik, amely jól használható a szakemberképzés és a 
szakembermigráció tekintetében, mint pl. a cserediákprogramok, ösztöndíjak. Fontos e 
lehetőségek jobb kihasználása, melyet elősegíthet a kapcsolódó jó gyakorlatok cseréje. 
 
Célszerű a migráció kapcsán a migránsoktól a forrás országok felé visszajutó anyagi 
"támogatás" (remittances) és annak az adott ország gazdaságában betöltött szerepének a 
vizsgálata is – mind a harmadik országok vonatkozásában, mind az uniós tagállamok közötti 
mozgások esetében –, illetve az erre vonatkozó kutatások támogatása annak érdekében, hogy 
a jelenség valamennyi aspektusát értékelő reális elemzések születhessenek.  
 
 
4.6. fejezet: A döntéshozatalt támogató adatok 
 
Magyarország kiemelten fontosnak tartja, hogy az Európai Unió folyamatosan támogassa az 
átfogó egészségügyi emberi erőforrás stratégiát megalapozó kutatási tevékenységeket. 
Működő stratégia álláspontunk szerint ugyanis csak megbízható és hiteles adatok birtokában 
lehetséges. Hasonlóan fontos a mutatók egységesítése, illetve az alkalmazott definíciók 
közelítése, egységes értelmezése.  
 
Álláspontunk szerint a migráció kérdésének megfelelő kezeléséhez elengedhetetlen az 
adatgyűjtés illetve adatszolgáltatás kérdésének megoldása. Tekintettel arra, hogy a származási 
ország, mely a külföldön munkát vállalni kívánó szakemberek számára a szükséges 
igazolásokat biztosítja nem tudja nyomon követni az illető személy tényleges külföldi 
munkavállalását, célszerűnek tartjuk, hogy a célországok számára fogalmazzunk meg 
adatszolgáltatási kötelezettséget a náluk regisztrált szakemberekről, természetesen az 
adatvédelmi szabályok messzemenő betartása mellett. E körben tehát név nélküli, statisztikai 
célú adatgyűjtésre gondolunk. Érdemes annak nyomon követése is az adatgyűjtés keretében, 
hogy a szakképzettségének, szakirányának megfelelő állásban dolgozik-e az adott 
egészségügyi szakember. A migráció követhetőségének problémájára megoldási 
lehetőségek kidolgozását kiemelten fontosnak tartjuk. Célszerű emellett – a fentiek 
értelmében –, hogy azon szervek, amelyek az egyes tagállamokban nyilvántartják az 
egészségügyi szakembereket, standard módon gyűjtsék az adatokat, melyek alapján 
könnyen készíthetők elemzések, összehasonlítások. 
 
 
5. fejezet: Az új technológia hatása: az egészségügyi dolgozók hatékonyságának javítása 
 
Magyarország egyetért azon megállapításokkal, hogy az új technológiák használatának hatása 
az egészségügyi dolgozók munka-hatékonyságának növelését eredményezi, csökkentve az 
egészségügy élőmunka-szükségletét, ezért kiemelkedően fontosnak tartjuk a telemedicina 
terjedésének támogatását.  Az új technológiák egyenlőtlenségek csökkentésében játszott 
szerepe is vitathatatlan, hiszen a távgyógyászat jobb egészségügyi lefedettséget biztosíthat a 
távoli, ill. egészségügyi dolgozókat nélkülöző területeken.  
 
Az új technológiák megjelenése ugyanakkor nagymértékben változtatja meg már viszonylag 
rövid távon is az egészségügyi emberi erőforrások struktúráját, a hagyományos szakmai 
hierarchiát és szerepeket, a felelősségi szintek, készségek és kompetenciák (skill-mix) 
újraértelmezését teszik szükségessé. Álláspontunk szerint kiemelkedően fontos, hogy a 
képzésnek erre is fel kell készülnie.  
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Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy az e-egészségügy területén zajló kezdeményezések – 
melyek többek között az információs technológiák alkalmazásának technikai feltételeit 
kívánják megteremteni az ellátás minőségének, hatékonyságának javítása érdekében – 
kifejezetten  pozitív hatást gyakorolhatnak a humánerőforrás-problémák megoldására. Az új 
technológiák elterjedése kapcsán fokozott figyelmet kell fordítani ugyanakkor a telemedicina 
és az e-egészségügy biztonságosságának elősegítésére, valamint etikus használatának 
kérdésére, beleértve a humánerőforrás-vonatkozásokat is.  
 
 
6. fejezet: Egészségügyi vállalkozók szerepe a munkaerőpiacon 
 
Álláspontunk szerint valóban megfontolandó további vállalkozók egészségügyi piacra 
lépésének támogatása, ugyanakkor át kell gondolni a vállalkozások ösztönzésének 
határokon belüli és tagállamok közötti hatását is. Fontos ugyanis, hogy a vállalkozói 
tevékenység egészségügyi ágazatban meglévő akadályai között a különbségek ne nőjenek 
jelentős mértékben, azaz ne lehessen az akadályok többi tagállamnál jelentősebb lebontásával 
az agyelszívás jelenségét erősíteni.  Fontos a vállalkozás megkönnyítésének a 
betegbiztonságra gyakorolt hatásainak vizsgálata is.  
 
 
7. fejezet: Kohéziós politika 
 
Magyarország messzemenőkig támogatja, hogy a strukturális alapok adta lehetőségek 
kiterjedtebb használatával kerülhessen sor az egészségügyi szakemberek bizonyos 
képzéseire, továbbképzésire, továbbá kiemelten fontosnak tartjuk a strukturális alapok 
infrastruktúrafejlesztésre való fokozott felhasználásának elősegítését a munkakörülmények 
javítása céljából.  Hangsúlyozzuk egyúttal, hogy a dokumentum által javasolt intézkedéseket 
továbbiakkal együtt egy átfogó egészségügyi emberi erőforrás stratégia szintjén szükséges 
értelmezni uniós szinten is, amely összhangban van az egyes tagállamok hasonló 
stratégiájával. A tagállamokat is erre az átfogó szemléletre kell ösztönözni, illetve ennek 
megvalósításához és az ezt elősegítő kutatásokhoz és vizsgálatokhoz szükséges a 
tagállamoknak támogatást nyújtani.  
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