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A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

Az 1994 végén alakult, 2008-ban 28 tagegyesületből álló ABOSZ alakulásától kezdve
lényegében ugyanazt a tevékenységet folytatja.

Míg a szövetség a külvilág felé jellemzően a betegek általános érdekeit képviselő munkát
végez, tagszervezeteiben az ismeretközlő tanfolyamok, előadások, sajátos légzőgyakorlatok,
illetve egyéb közös rendezvények szervezése a jellemzőbb. A munka jellegének változása
inkább a tagszervezetek helyi lehetőségeinek változásában és a szövetség érdekképviseleti
tevékenységének egyre hangsúlyosabbá és sokrétűbbé válásában nyilvánul meg.

Ennek egyik példája volt, hogy a korábbi nevén Asztmás Betegek Országos Szövetsége
(ABOSZ) 1999-ben tartott küldöttgyűlésén úgy döntött, hogy nevének és alapszabályának
kiegészítése után, hivatalosan is vállalja az allergiás betegek érdekeinek képviseletét is.

Magyarországon az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet évkönyve szerint
2008-ben 233.817 ismert asztmás élt, számuk az elmúlt évben 17.509-el, ismét az eddigi
egyik legnagyobb éves növekménnyel nőtt! A még nem nyilvántartott asztmásokkal együtt az
összes asztmás száma 300.000-re, az allergiások száma hazánkban hozzávetőleg összesen már
legalább 2,5 millióra, ezen belül a légúti allergiásoké is legalább 1 millióra becsülhető.

Az ország szinte minden régiójában tagszervezettel rendelkező közhasznú szövetségünk
már valamennyi hazai asztmás beteg mellett a csaknem tízszer többen lévő allergiás betegek
érdekében is ugyanúgy végzi felvilágosító, ismeretterjesztő munkáját a betegek
állapotromlásának megelőzése, az elviselhetőség javítása érdekében, elősegítve a korábbi
felismerés, az eredményesebb kezelés és a versenyképesebb életfeltételek megvalósulását.

Az ABOSZ az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontja szerinti közhasznú tevékenységet
folytat jellemzően az alábbi sorrendben:

q az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- és egészségügyi rehabilitáció,
q a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
q hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
q emberi és állampolgári jogok védelme, és
q a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegí-

tése és a kapcsolódó szolgáltatások területén.

Sajnos meg kell említenünk, hogy a hazai civil szervezetek ellehetetlenülését
eredményező gazdasági-jogi illetőleg politikai környezet a társadalmi szervezetek
többségéhez hasonlóan szövetségünk tagegyesületeit, és másként, de magát a szövetséget is
igen megterhelte. Néhány tagszervezetünk aktivitása szünetelt, már a megszűnést is
latolgatták. Nem közömbös, hogy az említett viszonyok szándékok, felelőtlenség, vagy
pusztán hozzá nem értés miatt alakulnak egyre inkább így. Az elmúlt évben is mindent meg
próbáltunk tenni annak érdekében, hogy a politikai döntéshozók mielőbb megértsék, a
társadalom nem a politikai osztályból, hanem túlnyomórészt a civil társadalomból áll,
amelynek hangját a döntéshozók felé a pártok irányában nem elkötelezett, valós civil
szervezetek is eredményesen közvetíthetnék.

A bevezetőben leírtaknak megfelelően jelen beszámoló hangsúlyosan nem az egyenként
önálló tagegyesületek munkájáról, hanem a szövetség legutóbbi évi – külvilág felé
megnyilvánuló – tevékenységéről szól. Munkánk igen sokrétű, ezért a közhasznú beszámoló
műfajának megfelelően csak jellemző példákat tudunk bemutatni.

Természetesen a kezdetektől igyekeztünk, és az elmúlt évben is – a folyamatosan
csökkenő lehetőségek mellett – részt vettünk az egészségügyi ellátási rendszer minden józan
ember által elismerten szükségesnek mondott átalakításának jogszabály-előkészítő munkáját
megelőző társadalmi vitákban.
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Ezekről a sajnos csak alibi jellegű egyeztetésekről elmondható, hogy az igen erősen
túlpolitizált közéleti légkör, és a hazai jogalkotási munka – évtizedek óta jellemzően – igen
csekély mértékben egyezségre törekvő jellege miatt tavaly ismét, még a korábbiaknál is
kevésbé voltak eredményesek.

Az előzőekben leírt negatívumok miatt is fontos, hogy mindezek ellenére az elmúlt év
november 23.-áig folytattuk aktív és konstruktív részvételünket a mindenkori kormány
konzultatív jellegű testületének formális céljával, az egészségügyről szóló törvényben
meghatározottak szerint létrejött Nemzeti Egészségügyi Tanács (NET) munkájában. Sajnos ezt
követően – jogilag még komoly ellenőrzést kívánó módon – a NET tíz betegségcsoportot
képviselő részének összetételét a törvényi előírásokkal szemben, úgy változtatták meg, hogy a
munkában egyelőre sem közvetlen, sem közvetett módon részt venni nincs módunk, de a
változások irányát figyelve ennek különösebb értelmét sem látjuk.

A NET-en kívül, egyéb fórumok segítségével is, feladatkörünknek megfelelően
igyekeztünk hatékonyan befolyásolni azt a munkát, ami az ország egészségügyének alapos
szemléleti és gyakorlati megújítását célozza, és amelyben együttműködni, az ebben feladatuk
szerint megnyilvánulni köteles testületek többsége szerint is halaszthatatlan.

A parlamenti pártok, az egészségi területen dolgozók szakmai kamarái, valamint más
egészségügyi szakmai és gazdasági szövetségek, illetve betegek és a fogyatékossággal élők
szervezeteinek kezdeményezésével, 2004 közepén létrejött Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal
(NEK) egy olyan fórum, amely már megalakulása óta havi rendszerességgel tanácskozik, és
mind a távlati, mind az időszerű egészségügyi kérdésekben konszenzussal elfogadott
állásfoglalásokat ad ki, próbál nyilvánosságra hozni. Sajnos a hazai pártpolitika sajátossága
szerint, már a megalakulás óta féloldalassá vált a NEK tevékenysége, mert a már akkor is
felfokozott pártpolitikai viták miatt sem az alakuló ülésen, sem azóta, a kormányoldali pártok
nem vettek részt a munkájában. A NEK örömmel venné, ha bekapcsolódnának a munkába.

Az ABOSZ képviselője a kezdetektől aktívan részt vett a NEK tevékenységében is.
Sajnos egyelőre nem járt sikerrel az a közérdeknek megfelelő törekvés, hogy legalább az
egészségügy átalakítása folyamán érvényesüljön a közmegegyezésre törekvő szemlélet és
problémakezelés. Meggyőződésünk, hogy a hibás döntések erőltetett tempóban történő
bevezetése súlyosan veszélyezteti a gyógyító munkát, sérül a betegek gyógyuláshoz, az
elérhető legjobb életminőséghez fűződő alapvető alkotmányos joga. Nagyon reméljük
ugyanakkor, hogy mivel itt érezhető legközvetlenebb módon a hibás döntések hatása, éppen
itt fog mielőbb, és példaadóan kikényszerítődni a valóban demokratikus döntéshozatal.

A legutóbbi bő másfél évtizedéhez képest az elmúlt évben igen felerősödött a széleskörű,
következetes civil tevékenység. Ennek első biztató sikerét a 2008. március 9-ei népszavazás
mutatja, amely a teljes politikai osztályt az eddigieknél sokkal felelősebb tevékenységre inti.

Tavaly is erősítettük kapcsolatainkat, együttműködésünket az egészségügyi szakmai és
érdekképviseleti szervezetekkel, mindhárom kamarával, illetve a betegségcsoportunk életére
is pozitív hatás gyakorlását célul kitűző egyéb – így a természet- és környezetvédő – civil
szervezetekkel, valamint a profiljuk alapján hasonlóan figyelembe vehető piaci cégekkel is.

A 2008. év folyamán is, igyekeztünk a lehető legtöbb fórumon, illetve az írott és
elektronikus médiában is képviselni az asztmások, allergiások, illetve a mindannyiunkat
érintő kérdésekben a minden beteg érdekeit. Tevékenységünkről a közhasznúsági jelentést
kiegészítő adatok honlapunkon találhatók.

Elfogadta az ABOSZ küldöttgyűlése:
Budapesten, 2009. május 29.-én

Pós Péter elnök
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