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DR. LUKÁCS MARIANNA

Az elsõ fél év az önkéntes
egészségpénztári szektorban
a független és munkahelyi
pénztárak további erõsödését
hozta. A PSZÁF, a Stabilitás
Pénztárszövetség és a Magyar
Önkéntes Egészségpénztárak
Szövetségének adatközlése
alapján a független és munkahelyi pénztárak a szektor taglétszámának 46, bevételének
33, vagyonának pedig 21 százalékát birtokolják. A független és munkahelyi pénztárak
térnyerését elsõsorban a munkahelyi pénztárak munkavállalóik iránti elkötelezettségében,
másodsorban ezeknek a pénztáraknak a tagok érdekét szolgáló nonprofit mûködésében
kereshetjük.

A banki-biztosítói hátterû pénztárakkal szembeni néhány százalékpontos térnyerésnek az a
magyarázata, hogy a független
és a munkahelyi pénztárakba érkezõ munkáltatói befizetések kisebb mértékben csökkentek,
mint a pénzügyi hátterû kaszszáknál.
Mint ismeretes, az elõzõ ciklus utolsó intézkedései között
szerepelt a munkavállalói cafeteriajuttatások kedvezményes, 25
vagy a szigorúbb 95,6 százalékos adóval történõ terhelése. Az
önkéntes pénztári szektor szerencsésnek mondhatja magát,
hiszen a kisebb adókulcsba került, de ez is erõteljesen megroppantotta az állami ellátórendszer
mindenkori szolgáltatásait tehermentesíteni hivatott öngondosA szerzõ a Magyar Önkéntes Egészségpénztárak Szövetségének elnöke

kodási rendszert. A nyugdíjpénztárak bevétele az elõzõ év felére
esett vissza, de az egészségpénztárak is komoly, 25 százalékos
veszteséget szenvedtek el.
Mindent összevetve örülhetünk annak, hogy az elsõ fél évben az egészségpénztárakba 22
milliárd forintnyi új forrás érkezett, ez felfogható a magyar
egészségügy válságos idõkben
nagyon is megbecsülendõ aranytartalékának. A tagok ehhez
nyúlhatnak, ha baj van a családban valakinek az egészségével, a
forráshiányos magyar egészségügyi ellátórendszer pedig a tagok számára attraktív, magas
színvonalú szolgáltatások nyújtása fejében hozzájuthat ehhez a
pénzhez.
Azért is örülhetünk a független és a munkahelyi pénztárak
gyarapodásának, mert alapvetõen ezekhez a kasszákhoz kötõdnek az elmúlt évek prevenciós
kezdeményezései. Az azóta megszûnt Egészségbiztosítási Felügyelet „Önkéntes egészségpénztárak összehasonlító elemzése 2009” címû jelentése is
megállapította, hogy a legsikeresebb prevenciós programokat
alapvetõen a független és mun-
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Erõsödõ független és munkahelyi pénztárak
DR. LUKÁCS MARIANNA. A független és munkahelyi pénztárakba az elsõ fél évben 22 milliárd
forint új forrás érkezett

kahelyi pénztárak kezdeményezték. Ilyen például a Dimenzió
pénztár által mûködtetett kedvezményes szûrésprogram vagy
a Patikapénztár Prevenciós Alapja. A jelentés a banki-biztosítói
hátterû pénztárak vonatkozásában is elismerõen nyilatkozott a
K&H Egészségklub és az Axa
Pajzs Egészségmegõrzõ programjáról.
Szerencsére ennek az ügynek a jövõbeni folytatása pénzhiány miatt nem kerül veszélybe, de nem lenne kétséges,
hogy a prevenciót fel kellene
függeszteni akkor, ha az egész-

■ PREVENCIÓS HÓNAPOK – EREDMÉNYEK
Hónap

Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus

ségpénztárak bevétele is a felére esett volna vissza, mint a
nyugdíjpénztáraké.
Prevencióra pedig szükség
van, hiszen a vállalati értékteremtés egyik legfontosabb tényezõje az egészséges ember, arról
nem is beszélve, hogy egy kevésbé beteg lakosság az OEP kiadásait is csökkenheti, ami ezekben
a forráshiányos hónapokban talán az egyik legfontosabb szempont. Az egészségpénztári szektor minden szereplõje üdvözli,
hogy a Nemzeti Erõforrás Minisztérium sokat tesz az ügyért.
Az egészségpénztárak maguk
is keresik a továbblépési lehetõségeket. A Stabilitás Pénztárszövetség a napokban ismertetett
egy errõl szóló tanulmányt. A
Magyar Önkéntes Egészségpénztárak Szövetsége egyetért a Stabilitás javaslatával, ami az önkéntes ápolás erõsítését és a foglalkozás-egészségügynek
az
egészségpénztárakba való integrálását érinti.
Mindazonáltal az ápolás kizárólag az önkéntes pénztár negyedik ágaként (nyugdíj, egészség,
önsegélyezõ, ápolás) valósulhatna meg, hiszen ez illeszkedik az
Európai Unió gyakorlatához,

■ AZ ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI SZEKTOR ADATAI

Forrás: www.pszaf.hu; www.stabilitas.hu; www.moesz.hu

(2009–10. I. fél év)

Bevétel Taglétszám Szolgáltatás
Vagyon
(millió forint;
(fõ;
(millió forint; (millió forint;
%-os arány) %-os arány) %-os arány) %-os arány)

2009
– ebbõl banki-biztosítói
– banki-biztosítói arány
– ebbõl független és munkahelyi
– független és munkahelyi arány
2010. I. fél év
– ebbõl banki-biztosítói
– banki-biztosítói arány
– ebbõl független és munkahelyi
– független és munkahelyi arány

50 009
34 753
69,5
15 256
30,5
22 112
14 749
66,7
7 363
33,3

nem pedig az egészségpénztárba
történõ beolvasztás, mint ahogy
azt a Stabilitás Pénztárszövetség
javasolta. Az önkéntes egészségpénztáraknak a foglalkozásegészségügy területére való kiterjesztése pedig kizárólag akkor
képzelhetõ el, ha az a munkaadók számára pénzben mérhetõ
megtakarítást, a dolgozók számára pedig az egészségügyi szolgáltatás minõségében megjelenõ
javulást jelent.
Ami pedig a jelenleg önkéntes
alapon mûködõ egészségpénztáraknak az 1997. évi nyugdíjreformot megismétlõ elismert pénz-

Prevenciós cél

aktivitás (sport, fitnesz)
kiegyensúlyozott lélek (gyógytermék, orvosi ellátás, pihenés, üdülés)
az egészséges bõr (gyógytermék, orvosi ellátás)
a szabad légzés (gyógytermék, orvosi ellátás, gyógyüdülés)
az anyaság, apaság, férfiasság, nõiesség fontossága (gyógytermék, orvosi ellátás)
feltöltõdés (gyógyüdülés, gyógyfürdõ, gyógymasszázs, wellness, fitnesz)
akadálytalan, könnyed mozgás (gyógycipõ, gyógyászati segédeszköz, gyógyfürdõ, gyógymasszázs, gyógytorna, wellness, fitnesz)
egészséges, boldog szív (orvosi ellátás, szûrõvizsgálatok, gyógyászati segédeszköz, gyógytermékek, sporttevékenység)

A pénztár által finanszírozott
szolgáltatások összege (M Ft)
422
397
406
472
429
426
446
398

899 444
497 218
55,3
402 226
44,7
956 634
518 496
54,2
438 138
45,8

51 453
41 788
81,2
9 665
18,8
29 306
24 851
84,8
4 455
15,2

51 474
40 922
79,5
10 552
20,5
46 997
36 846
78,4
10 151
21,6

tárrá történõ alakítását illeti (ezt
szintén javasolja a Stabilitás), a
Patikapénztár az új szabályozás
esetleges kialakításakor szükségesnek tartja a pénztártagok vagyonát és tulajdonát védõ törvényi garanciák leszögezését. Mint
ismeretes, egyes piaci szereplõk
tavaly kísérletet tettek a tagok tulajdonában álló magánnyugdíjpénztárak pénzintézetek birtokában álló magán-nyugdíjbiztosítóvá történõ átalakítására. A
törvényt Sólyom László akkori
köztársasági elnök az Alkotmánybíróságra küldte normakontrollra.
Forrás: a szerzõ

Ebbõl prevenciós szolgálSzázalékos
tatásokra költött összeg (M Ft)
arány
21
133
117
126
136
103
73
164

4,98
5,69
4,1
5,12
4,89
5,4
4,5
4,9

Sikerrel kezelhetõ a nyirokrendszer daganata
Hazánkban évente 2500 új beteget diagnosztizálnak az egészségügyi intézményekben – A betegség kezdetben tünetmentes
Szeptember
közepén a föld szinte minden országában igyekeztek felhívni az
emberek figyelmét a rejtõzködõ,
kevéssé ismert rosszindulatú betegségre, a limfómára. A limfóma
a nyirokrendszer rosszindulatú
daganata, ám annak ellenére,
hogy eredményesen kezelhetõ,
sokan késõn, elõrehaladott állapotban kerülnek szakorvoshoz,
így a gyógyulási esélyeik sajnos
jelentõsen csökkenek. Hazánkban is évente több mint 2500 új
beteget diagnosztizálnak.
Magyarországon a Limfóma
Koalíció tagjaként a Magyar Rákellenes Liga karolta fel a kezdeményezést, és az orvosszakma
kiemelkedõ szakértõit felkérve
ötödik éve szervez betegtájékoztató, felvilágosító programot a laikus közvélemény és az érintettek számára.
Az idei világnapon a Deák téri
metrómegállóban felállított Limfóma Kontroll Pontokban volt lehetõsége az érdeklõdõknek hematológus szakorvosokkal konzultálni, és egy informatív kiállítás keretében tájékozódhattak a
betegségrõl. Ezzel egy idõben orvos–beteg találkozón tudhatták
meg az érintettek a limfóma különbözõ típusait érintõ legfrissebb tudományos újdonságokat.
A betegklubok is bemutatkoztak,
amelyek több száz tagjukat segítik a betegséggel való küzdelmük
során. Az esemény háziasszonya
a limfómából felgyógyult modell,
Csákvári-Sarnyai Eszter volt, aki
szívszorító történetét pantomimTALÁLKOZTAK.
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LIMFÓMA-NAP.
Sok százan vettek
részt az idei limfóma, világnapi rendezvényen, ahol
a betegségrõl, annak gyógyításáról
hallhattak ismeretterjesztõ elõadásokat, és vendégmûvészek is
szórakoztatták
a résztvevõket
FOTÓ: DAYLIGHT MEDIA

elõadók segítségével osztotta
meg a résztvevõkkel, akik az
egyes tünettípusokat demonstrálták. Az esemény fõvédnöke
Csányi Sándor színmûvész volt,
aki a Limfóma Kontroll Pontok jelentõségét hangsúlyozta, hiszen a
korai felismerés életet menthet.
A rejtõzködõ limfómáról még
ma is viszonylag keveset tudnak

az emberek, természetébõl adódóan meglehetõsen nehéz a felismerése, hiszen általános, akár
más betegségekre is utaló tünetegyüttes jellemzi. Bár a limfóma
csak részben, kb. 70 százalékban vehetõ észre a nyaki nyirokcsomók megnagyobbodásából,
már ez is fontos elõrelépés a tünetek felismerésében. A meg-

duzzadt nyirokcsomókon túl
„megmagyarázhatatlan” láz, köhögés, nehézlégzés, erõs éjszakai izzadás, akaratlan és jelentõs fogyás, valamint makacs bõrviszketés jelenléte is utalhat a
limfómára. Ne feledjék, a felsorolt tünetek más betegségben is
elõfordulhatnak, elkülönítésük
és a diagnózis az orvos feladata!

A korai felismerést követõen
ma már a limfóma az egyik legeredményesebben gyógyítható
daganatos rendszerbetegség,
melyben a helyes szakmai cselekvés, a betegek tájékoztatása
és a civilszervezetek támogatása
kiemelten fontos.
A limfómában szenvedõ betegek a legkorszerûbb kezelések-

hez elsõsorban az ország hematológiai centrumaiban juthatnak
hozzá, ahová a háziorvos éppúgy
beutalhatja õket, mint a belgyógyász vagy az onkológus szakorvos. Az elsõ lépést azonban a betegeknek többnyire maguknak
kell megtenni.
A tünetmentes betegek egy része kezdetben nem szorul kezelésre, de állapotuk folyamatos
kontrollt igényel. Az elõrehaladott állapotban lévõ és kezelést
igénylõ betegek személyre szabottan kemoterápiában, immunterápiában sugárkezelésben vagy
kombinált kezelésben részesülnek, illetve az õssejtátültetés is a
terápia fontos része lehet. A kemoterápia gyakran több gyógyszer összetételébõl áll, melyek a
daganatos sejteket eltérõ módon
támadják. A legújabb kezelési lehetõség, amely mérföldkövet jelentett a limfóma kezelésében, és
melyet hazánkban is alkalmaznak, az immunterápiának az a
formája, mely a daganatos nyiroksejtek ellen kifejlesztett ellenanyaggal csak a limfómasejteket
pusztítja el. Az utóbbi 4-5 évben
a jól tolerálható immunterápia a
standard kezelés részévé vált.
(A Budapesten mûködõ Limfóma
Klubról a Magyar Rákellenes
Ligánál, a XII. kerület, Ráth
György u. 6. szám alatt vagy a
+36-1-225-1621, 1622-as telefonszámon, illetve a +36-1-225-1623
faxszámon és a keri@rakliga.hu
email címen lehet érdeklõdni.
Információk találhatók továbbá
a www.rakliga.hu honlapon is.)
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