A Figyelő XXVIII. Medicina konferenciáján
mutatkozott be az új egészségügyi kormányzat
„Arra szerződtem, hogy segítségére legyek a szakmámnak” – jelentette
ki Zombor Gábor, az Emberi Erőforrások Minisztériumának új
egészségügyi államtitkára (képünkön), aki a Figyelő Medicina június
12-i budapesti szakmai rendezvényén lépett először a nyilvánosság elé.
A szakpolitikus bejelentette, hogy egy konszolidációs javaslaton dolgoznak, amely őszre készül el, és meggyőzi majd a pénzügyi kormányzatot arról, hogy nem pazarló rendszerbe öntik a pénzt.
Zombor Gábor úgy véli, őszintén kell beszélni az ágazat gondjairól.
„A problématömeg elérte a kabinet ingerküszöbét is” – fogalmazott az
államtitkár, hozzátéve, hogy még a nyár folyamán konzultálni fognak
az intézményvezetőkkel is.
A Figyelő konferencián felszólaló egészségügyi érdek-képviseleti szervezetek vezetői egyöntetűen jelezték, hogy az utolsó utáni pillanatban van az egészségügy. Több pénz kell az ágazatnak! – hangsúlyozták, amelyre Zombor Gábor úgy reagált, hogy akár „le is lehetne zárni
a beszélgetést, gyakorlatilag mindenben egyetértünk”. Az új államtitkár csodát nem ígért,
de a gyógyítás valós költségeihez jobban igazodó finanszírozást szeretne életbe léptetni. Értékeléséből az is kiderült, hogy a magánbiztosítók vélhetően a jövőben sem jutnak nagyobb szerephez. A kormány ugyanis nem akarja megbontani a szolidaritáson alapuló nemzeti kockázatközösséget, azaz marad a jelenlegi társadalombiztosítási szisztéma.
Az államháztartás eladósodottságának 70 százalékát adó egészségügy konszolidációjának
ugyanakkor fontos pillérei lehetnek az önkéntes egészségpénztárak, ezért a pénztári szektor újfent sürgeti a szolgáltatások bővítését a patikakártyák prevenciós felhasználásának irányába,
ami az igazi megoldást jelenti a magyar egészségügy állandó forráshiányára.

Patikakártya: stabilan vezet a gyógyszervásárlás
Továbbra is gyógyszerekre, gyógyászati segédeszközökre és orvosi ellátásra költik a patikakártyás
egyenlegüket a Patikapénztár és az Új Pillér tagjai, miközben a jogszabály-szigorítások miatt az
elmúlt 5 évben drasztikusan visszaesett a korábban népszerű prevenciós célú szolgáltatások
igénybevétele. 2009 óta csaknem teljesen eltűntek a költésekből a gyógyüdülések, gyógyfürdő-látogatások, illetve a fitneszszolgáltatások, amelyek szintén fontos részei az egészségmegőrzésnek, a betegségmegelőzésnek, illetve a gyógyító terápiáknak.
A Független Pénztárszövetség reményét fejezi ki, hogy a súlyos forráshiánnyal rendelkező
egészségügyi ágazat problémáinak megoldása érdekében az újonnan megalakult egészségügyi
kormányzat enyhít a szabályokon, így az önkéntes egészségpénztárak betölthetik az OEP-t kiegészítő és annak anyagi terheiben osztozó funkciójukat.
A Patika és az Új Pillér a kedvezőtlen szabályok ellenére is széles palettával gondoskodik tagjai
egészségéről, a következő hónapokban ezért górcső alá vesszük, és részletesen is bemutatjuk
a jelenleg elérhető patikakártyás szolgáltatásokat.

Milyen arányban költik a patikakártyás
egyenlegüket a pénztártagok?
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Egyéb (Fitnesz, táppénz, gyógyüdülés, gyógyfürdő, sporteszköz,
természetgyógyász, öpt. szerint
egyéb adóköteles.)

A PATIKA-CSOPORT HÍREI  EGÉSZSÉG

Prevenciós Hónap:
júliusban fókuszban
a család egészsége!
Július az egészséges család jegyében telik a Patika-csoportnál.
Az egészségmegőrzés és a prevenció iránt elkötelezett szolgáltatóként tagjaink családtagjaira is gondolunk, s arra biztatjuk tagjainkat,
hogy tegyenek minél többet a maguk és szeretteik egészségéért.
Használják ki a patikakártyáikkal
elérhető szolgáltatásokat a Prevenciós Hónap programjaihoz csatlakozó partnereinknél, s vegyék
igénybe az akár 10–50 százalékos
árengedménnyel kínált szűréseket,
vizsgálatokat, szolgáltatásokat!

Ritmus
szavazás
Wellness, fitnesz
egészségkártyáról?
A patikakártyával igénybe vehető szolgáltatások körének
jogszabályi szűkítése miatt számos, korábban elérhető, egészségmegőrzéssel, rekreációval
és rehabilitációval szorosan
összefüggő kezeléstől, szolgáltatástól és terméktől estek el
a pénztártagok. A Patika-csoport kártyahasználati adatai is
tükrözik a kedvezőtlen változás
hatását, míg 2011-ben több
mint 200 millió forint értékben
vásároltak tagjaink ilyen szolgáltatásokat, addig tavaly gyakorlatilag nem volt ilyen jellegű kifizetés.
Ön szerint szükséges lenne
a szolgáltatási kör visszaállítása az eredeti szintre?
Szavazzon Ön is
a www.patikapenztar.hu
oldalon.
Köszönjük a segítségét!
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Július az anyaság,
apaság hónapja

Nekünk fontos az Ön egészsége!
Egészségügyi szakértői iránymutatás
Extra, 10–50%-os patikakártyás árkedvezmény

Részletek: www.patikakartya.hu

