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Ki a felelos?

...ulgul
A tema mindig is aktuillis volt:
onall6 tudomanyagak foglalkoznak az egyeni es kozossegi felel6sseg gazdasagra es
tarsadalomra gyakorolt hatasava!. Bizonyara az elmult h6napok tortenesei (pl. itelethirdetes
Posta bank- es a Kulcsar-Ugyben, vagy a magyar
csapat olimpiai szereplese) is
nagyban hozzajarultak ahhoz,
hogy egyre tobb medium egyre gyakrabban feszegeti az
egyeni felel6sseg kerdeset
(Iasd. a Figyel6 egyik augusztus eleji szamaban: EltUn6 feleI6sok).

a

Maradjunk azonban a Patikapenztar szuk k6rnyezetenel, az
egeszsegugynel. Ez az az agazat, ahol egyetlen kerdesben
megfogalmazhatjuk a felel6sseg
kerdeset: ki a felel6s azert, hogy
a magyar varhat6 elettartam atlagosan 5-6 ewel kevesebb, mint
az Eur6pai Uni6 regi tagallamaiban, raadasul ez a kul6nbseg a
rendszervaltas utan tovabb n6tt?
A kerdes megvalaszol3satbator kutat6muhelyekre bizzuk, mi
pedig a mindennapokban azon
dolgozunk, hogy tagjainkat rave-

gyuk arra: vegyek kezukbe az iranyitast, ha a sajat vagy a esaladjuk egeszseger61van sz6.
Tisztan logikai alapon is eljuthatunk ehhez az alapigazsaghoz. Abb61 kell kiindulnunk,
hogyaz egyen egeszsegere velhet6en nines hatasa a nagy ellat6rendszereknek, hiszen akkor
nem itt tartanank. Az 6nkentes
penztart6rveny pedig arra hatalmazott fel bennunket, egeszsegpenztarakat, hogy - a fuggetlenseg es a nonprofit elveire
epulve - egeszitsuk ki a mindenkori
tarsadalombiztositas
szolgaltatasait.
Az, hogy milyen fontos az
egyeni gondoskodas
es a
munkaltat6i gondoskodas, tudja a 700-800 ezer f6s egeszsegpenztari szektor (a tag letszam azert megk6zelit6, mert
nem egyseges a penztari szabalyozas arra vonatkoz6an,
hogy a tagdijnemfizet6k hova
szamitanak).
Az elmult tiz ev komoly teljesitmenyekent ertekeljuk, hogy
megtartottuk a tagok es munkaltat6k bizalmat, annak ellenere,
hogy a befizetesre es az igenybe
vehet6 szolgaltatasok k6rere vo-

natkoz6 jogszabalyok folyamatosan szigorodtak.
Azzal most nem foglalkozunk,
hogy felel6s-e valaki azert, hogy
az evek 6ta es6kken6 tb-szolgaltatasok alternativajakent nem
jelent meg egy kiszamithat6 intezmeny. A Patikapenztarnak itt
es most, 2008-ban, egy sikertelen egeszsegbiztositasi reform
utan abban all a felel6ssege,
hogy mindent elk6vessen azert,
hogy a tagok - a folyamatos valtozasok ellenere - biztonsagban erezzek az egeszseguket
es a penzuket.
Ezert k61t6ttunk az iden mar
17 milli6 forintot a Prevenei6s
Alapra, amely orszagszerte 200
gy6gyszertarban biztositja a tagok es esaladtagjaik ingyenes
szureset. A nyari holtszezon ellenere mar k6zel 6tszazan voltak,
akik kivanesiak voltak arra, hogy
erintettek-e a kardiometabolikus
szindr6ma valamelyik tuneteben.
Az orszagert erzett felel6ssegunket pedig az is bizonyitja,
hogy a program szureseib61
nem zartuk ki a Patikapenztarhoz nem tartoz6kat sem.
Itt van 'tovabba a tradieionalis
novemberi akei6nk is, amelyet

mar evekkel ezel6tt azert hivtunk eletre, hogy az ev soran
keletkezett muk6desi tartalekot
visszaadjuk tagjainknak.
Az
iden minden eddiginel nagyvcnalubb felteteleket dolgoztunk
ki: minden penztari befizetesb61 esak 1%-ot vonunk Ie, ez
nagy val6szinuseggel az iden is
az egeszsegpenztari szektor
legjobb ajanlata lesz.
A hozzank atlep6 es uj tagokra gondoltunk akkor, amikor a
patikakartya dijat ezer forintban
hataroztuk meg - az akci6 vonatkozik a Patikapenztar premiumpenztaraba, az Uj Pillerbe
t6rten6 belepesre is.
A t6bbi mar tagjaink felel6ssege: akik abban hisznek,
hogy a sajat egeszsegukr61 6k
tudnak a legjobban gondoskodni, h6napokra el6re fel fogjak
t61teni a patikakartyajukat (ne
feledjek, az egyeni befizetesre
jar meg 30% ad6j6vairas is).
Tavaly az akei6 alatt 830 milli6
forint befizetes erkezett hozzank. Az iden megeelozzuk az
egymilliardot.
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