
Két gondolat az egészségügyről 
 
 
Az Országos Civil Fórum (OCF) 2006. december 12-én kerekasztal-beszélgetést rendezett az 
egészségügy tervezett reformjáról és az ezzel kapcsolatos szakmai fenntartásokról. Sajnos az 
ügy bonyolultsága és a meghívott előadók nagy száma miatt nem sok idő jutott a résztvevők 
hozzászólásaira. Ezért itt írnánk le röviden két gondolatot, amelyek árnyalják az ott 
elhangzottakat. 
 
1) Az a fontos, hogy sok legyen a pénz? 

A hazai viták szinte mindig arról folynak, hogy miként lehet finanszírozni a betegségek 
gyógyítását – mintha elsősorban ettől függne a lakosság egészségi állapota. Természetesen 
nem vitatjuk, hogy a megbetegedett embereket meg kell gyógyítani. Azonban sok példa 
bizonyítja szerte a világon, hogy a megelőzésre helyezve a hangsúlyt, sokkal kisebb 
költséggel jóval nagyobb eredményt lehet elérni a népegészségügy terén. 

A The Ecologist című folyóirat beszámol arról*, hogy Kubában jelenleg mintegy 220 
dollár jut egy személy egészségügyi kiadásaira. Az Egyesült Államokban több mint 5 ezer 
dollár az egy lakosra jutó egészségügyi kiadás. A hússzoros ráfordítás-különbség ellenére a 
születéskor várható élettartam mindkét országban 77 év, a csecsemőhalandóság pedig 
Kubában alacsonyabb, mint az Egyesült Államokban (6,3, illetve 6,5 elhalálozás jut ezer 
élveszülöttre)! Míg az USA-ban a pénzek nagy része a gyógyszert és berendezéseket 
gyártókhoz vándorol, a kubaiak a természetes gyógymódokra, az egészséges környezet 
megteremtésére és a szerényebb, de helyes életmód kialakítására, vagyis a megelőzésre 
összpontosítanak. A szegénység következtében kevesebb a fogyasztói társadalmakra jellemző 
ún. civilizációs ártalom (elhízás, mozgásszegénység, depresszió). A szűk költségkeretek és az 
embargó miatt nem jut pénz drága eszközökre, gyógyszerekre. Ezt igyekeznek ellensúlyozni 
például azzal, hogy arányaiban jóval több orvos, mint az USA-ban.  

 
2) További bérterhek árán? 

Elhangzott a szakértői hozzászólások között, hogy a jelen helyzetben akár a járulékok 
emelése árán is, de forrásokat kellene bevonni az ágazatba azért, hogy privatizáció és a 
társadalom további polarizációja nélkül is talpra állhasson az egészségügy. Az ilyen jellegű 
forrásbevonást óriási tévedésnek tartjuk, mert a munkabért terhelő járulékok növekedésének 
hatásai – elsősorban a növekvő munkanélküliség és fekete gazdaság – nyomán a lelki és testi 
panaszok száma fog még nagyobb mértékben emelkedni. Dániában, ahol gyakorlatilag nincs 
tartós munkanélküliség, a béreket kevésbé terhelik, és nem is létezik egészségügyi járulék. Az 
állami egészségügyet egyéb adókból, bevételekből finanszírozzák – és ebben komoly 
szerepet játszanak a súlyosan környezetszennyező és egészségkárosító tevékenységekre, 
termékekre kivetett adók. Ez biztosítja a rászorultság elvének érvényesülését, és azt, hogy a 
munkaadók a kiadásokat nem elsősorban a munkahelyek megszűntetésével próbálják 
lefaragni.  
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*http://www.theecologist.org/archive_detail.asp?content_id=472 
 


