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2011. december 10-én, szombaton a MÉBOT szakmai napot rendezett a SOTE II. sz. 

Belgyógyászati Klinika tantermében. Két napirendi téma volt: a „Gender” direktíva 

problémaköre és a telemedicina nyújtotta lehetőségek. 

Az első témában két előadás hangzott el: Dr. Marczi Erika összefoglalta a gender diraktíva 

kérdéseit a biztosító szemszögéből, majd Dr. Toldy-Schedel Emil ismertetett a témával 

kapcsolatos néhány releváns adatot orvosszakértői megközelítésben. Az előadásokból és az 

azt követő beszélgetésből az –a szakemberek számára egyébként már jól ismert kép- 

rajzolódott ki, hogy az az elvárás, hogy a biztosítások díja a nemtől független legyen nem 

reális. Ennek az oka az, hogy bizonyos betegségek, egészségügyi helyzetek kockázata a két 

nem vonatkozásában kimutathatóan eltérő. Az is kiderült, hogy egy ilyen –nemek szerint nem 

differenciált- tarifa nem csupán a hagyományos életbiztosítások terén okozna gondokat, 

hanem a nyugdíj-rendszert is érintené, hiszen a nyugdíj-jogosultság elérésekor az addigi 

megtakarítások „beváltásánál” a nők az életfogytig tartó járadék-, a férfiak pedig az 

egyösszegű szolgáltatás választásában lennének érdekeltek. Megoldásként két út kínálkozik: 

vagy keresni kell olyan, viszonylag egyszerű vizsgálattal meghatározható, a biológiai nemmel 

szoros korrelációban lévő másik tarifálási paramétert, vagy egy olyan kockázatelbírálási 

rendszert kell kialakítani, ami szakmailag támadhatatlan módon tesz különbséget biztosított és 

biztosított között. Ez utóbbi jelenthetne megoldást az életkor szerinti „diszkrimináció” ellen 

induló esetleges jövőbeni kezdeményezésre is, hiszen –mint az a beszélgetésben ugyancsak 

elhangzott- a valós kockázatot nem a tényleges életkor, hanem sokkal inkább a szervezet 

biológiai életkora („elhasználtsága”) és az adott személy társadalmi életkora (higiénés 

szokások,…) befolyásolja. 

A második témában Borókay Ferenc  mutatta be, hogy milyen lehetőségek rejlenek a mai 

modern technikai környezet által támogatott telemedicinában, hogyan tudja az a hagyományos 

egészségügyi szolgáltatásokat kiegészíteni, vagy helyettesíteni. Ezt követően pedig a 

Szilágyiné Fodor Erika (Promecom Kft) és Dr. Dobó Katalin (Evisit) segítségével 

győződhettünk meg arról, hogyan működik a gyakorlatban egy ilyen rendszer.  


