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A kötelező betegbiztosítás 2018-ban 544 millió EUR-t költött
egészségfejlesztési tevékenységekre. A prevenciós eljárásokra fordított
kiadások 2017-hez viszonyítva 24 millió EUR-ral növekedtek. Ezekkel a
kiadásokkal 8,5 millió embert sikerült elérni, 400.000-rel többet mint 2017-ben.
2018-ban a betegpénztárak számára rögzített prevenciós előirányzat fejenként
7,34 EUR-t tett volna ki, de ezt sikerült túllépni (személyenként 7,49 EUR). A
legnagyobb növekedés a munkahelyi egészségfejlesztés területén következett
be: 2018-ban a betegpénztárak 172 millió EUR-t fordítottak erre a célra, 8%kal többet, mint előző évben.
Összehasonlítva a betegpénztárak 226,2 milliárd EUR összegű összkiadásaival,
a jelentés szerint az elmúlt évben a járulékok 0,24%-át fordították a biztosítottak
egészségfejlesztésére.

A jelentés részletei
• Prevenció a különböző életkörnyezetekben: A betegpénztárak 158
millió EUR-t költöttek projektekre – ötmillió EUR-ral többet, mint előző
évben. Ez egy biztosítottra 2,18 EUR-nak felel meg, hat centtel több,
mint előző évben. Így 4,62 millió biztosítottat sikerült elérni, mintegy
100.000-rel többet, mint 2017-ben. A prevenció jellemző helyszínei: a
napközi otthonok (31%), általános iskolák 1-4. osztályai (29%) és az 5.
osztály fölötti iskolatípusok. Minden ötödik napközi otthon és csaknem
minden harmadik 1-4. osztályos iskola szociális fókuszpontot képezett.
A kórházakat (85 projekt), főiskolákat (91) és a fogyatékkal élők
intézményeit (94) a prevenció e formája gyakorlatilag nem érte el.
• Munkahelyi egészségfejlesztés: A munkahelyi egészségfejlesztés
kiadásai dinamikusan alakultak. Az erre fordított 172 millió EUR 14
millió EUR növekedést jelent. Az egy főre eső egészségfejlesztési
kiadások 2017-ben 2,19 EUR-t, 2018-ban 2,37 EUR-t tettek ki. Az elért
üzemek száma 11%-kal, 19.544-re, a foglalkoztatottaké 16%-kal, 2,2
millióra növekedett (2017: 1,85 millió). Ennek során az
egészségfejlesztés által elért, kevesebb mint 50 foglalkoztatottal
rendelkező kisebb vállalkozások aránya 25%-ra növekedett.
• Individuális viselkedésprevenció: A résztvevők száma (1,68 millió)
2014. óta gyakorlatilag nem változott. A kurzusok 69%-a a testmozgás
témájáról szólt. A kurzusokon a legerőteljesebben (25%) képviselt
korosztály az 50 és 59 év közöttieké. A résztvevők 81%-a nő. A
betegpénztárak 214 millió EUR-t költöttek, 3%-kal többet mint 2017ben.
• Egészségfejlesztés az ápolási otthonokban: A prevencióról szóló
törvény szerint az ápolási otthonokban való prevenció 2015. óta
kötelezővé vált az ápolási pénztárak számára. Ennek keretében 1.280
ápolási otthon és 55.370 ápolási otthonban lakó személy vált elérhetővé.
Erre a célra 9,9 millió EUR-t költöttek, 16,4%-kal többet mint 2017-ben.
A 14 centnyi kiadási előirányzatot (2017: 12 cent) azonban nem sikerült
teljesíteni.

