EGÉSZSÉGPOLITIKA

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS

Fantomok kergetése: az „extrém” sportolók egészségügyi
ellátásának aktuális kérdései utazásorvostani megközelítéssel
I. rész
Dr. Felkai Péter, SAS Holding
A törvényhozó törvényt hozott, a társadalom nem
vett tudomást igazán a dologról, az érintett sportolók
(és szakszövetségek) felhördültek és hiába protestáltak, a magánbiztosítók pedig kiegészítô biztosításokat
kínáltak – több hónappal egy jogszabály napvilágra jövetele után. Ezen jogszabályt, az extrém sport populista
média kifejezés jogi fogalmát – és nem meghatározását!
– a magyar Országgyûlés iktatta törvénybe – a világon
elsônek. Az utazásorvostanban a rekreációs, a szabadidôsport elnevezéssel említett nem konvencionális
sportformákat jelölô kifejezést azután a magánbiztosítók is átvették és használják, mikor egyes, általuk túl veszélyesnek ítélt sportok ûzését a biztosítást kizáró tényezônek tekintettek. Orvosi szempontból azonban
minden sport „extrém”, ha nem kellô felkészültséggel,
beteg vagy edzetlen ember felelôtlenül ûzi. De valóban
veszélyesebb-e az extrémnek titulált sport, mint a jogalkotó által „befogadott” sport (így pl. a síelés)? Valóban
csak az adrenalinfröccsre és halálközeli élményre vágyó fiatal macsók veszélykeresése? A meglevô adatok
elemzésével és tudományos eszközök józanságával kell
szembenéznünk evvel a mesterségesen képzett fantommal.

Ghostbusters: recent problems of „extreme
sportsmen’s” health care, with the approach of a travel medicine specialist. „Roma locuta, causa finita”
said the medieval proverb, when an authority decided
something and there were no way to contradict to its
decision. The Hungarian Parliament – for the first time
in the Globe – created a legal term of (and not its subjects) so called „extreme sports”. In travel medicine
these non-conventional sports are mentioned as
recreational or leisure sports. The term of „extreme
sport” was immediately applied by the private insurance companies, when they exclude this kind of sport
activity from the general terms of insurance policy,
evaluating them as to be of high risk. However, from a
medical point-of-view, every kind of sport is dangerous, if it performed by an untrained, unprepared person or by a patient with pre-existing disease(s). Are
this kind of sports really so dangerous, and do these
activities only fit for thrill-seeking, adrenaline driven
young junky guys? We have to face this simplified
stereotype of a phantom with the help of the gathered
epidemiological data and the scientific methods of the
travel medicine.

BEVEZETÉS
A kötelezô egészségbiztosítási ellátásokról szóló 1997.
évi LXXXIII. Tv. (Ebtv.) 2006-os módosítása a törvény 18. §a (6) bekezdésében felsorolja, hogy mely esetekben nem
vehetôk igénybe ellátások az E-alap terhére. A (6) bekezdés
e) pontja szerint:
„a külön jogszabályban meghatározott különösen veszélyes (extrém) sportolás, szórakoztató-szabadidôs tevékenység közben bekövetkezett baleset miatt szükségessé vált
ellátások” is ide tartoznak. A hivatkozott külön jogszabály a
217/1997 (XII.1) Kormányrendelet a kötelezô egészségbiztosítási ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. Tv. (Vhr) végrehajtásáról. Ennek 5/B § (1) bekezdése szerint „különösen
veszélyes (extrém) sportnak” minôsül a
• vízisízés,
• jet-ski,
• vadvízi evezés,
• hegy- és sziklamászás az V. foktól,
• magashegyi expedíció,
• barlangászat,
• bázisugrás, mélybe ugrás (bungee jumping),
• falmászás,
• roncsautó (auto-crash) sport, rally,
• hôlégballonozás,
• félkezes és nyílttengeri vitorlázás,
• sárkányrepülés, ejtôernyôzés, paplanernyôzés, mûrepülés.
Ez azt jelenti, hogy a TB terhére sem az EU tagországokban (EU kártya), sem belföldön nem számolható el a
fenti sportok ûzése következtében bekövetkezett sérülések kezelése a természetbeni ellátások kasszája terhére
(alapellátás, kezelés, utógondozás), sem pénzbeli ellátás
nem jár utánuk. Ezek szerint sem a baleseti járulékot,
sem a táppénzt (nem is beszélve az esetleges rokkantsági járulékokról) nem fedezi a kötelezô társadalombiztosítás.
A felsorolás mindazonáltal tág teret enged a félreértelmezéseknek. Kizárja a vadvízi evezés (rafting) hódolóit,
ugyanakkor nem említi a hasonló jellegû canyoning-ot. A
magashegyi expedíció is tág fogalom: a via ferrata utaktól a
Mont Blanc mászásokig terjedhet. A falmászást kizárja, de
nem említi a fiatalok között sokkal népszerûbb parlourt (azaz utcai akrobatikát). A roncsautó derby-t és a rally sportot
(milyen osztályú verseny?) kizárja, de a nagyobb sebességet kívánó gyorsulási versenyt említés nélkül hagyja. Persze
még lehetne a sort folytatni – és most itt nem ötleteket szeretnénk generálni vele.
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A szabadidô sportolók körében nagy vihart kavaró törvény utazásorvostani elemzéséhez elôször is meg kell vizsgálnunk, hogy mirôl is van egyáltalán szó?
MI IS AZ AZ EXTRÉM SPORT?
A legnagyobb, sport közvetítésekbôl meggazdagodott
észak-amerikai kábeltévés hálózat, az ESPN (Entertainment and Sports Programming Network) 1995-ben meghirdette az X-Games (vagy ahogy az amerikai köznyelv átvette: ex-gém – extrém ) sportok vetélkedôjét. A versenyszámok között szerepelt a BMX kerékpározás, a hullámlovaglás
(szörf), a gördeszka, a bungee-jumping, a vízisíelés, a karabineres sport-sziklamászás, a falmászás, a légszörf (a skysurfing rossz magyarosítása), vagy az utcai lesiklás (ezt a
„street luge” megjelölésbôl magyarosítottam). Hamarosan,
1997-ben megjelent az X-game téli változata is, melynek
sportszámai a hódeszkázás (snowboard) különbözô akrobatikus formái, az akrobatikus lesiklás, és a motorosszán
(snowmobile) voltak. A média felkapta a látványos eseményeket és hamarosan meghódította a világ sajtóját (és a lexikonokat) a közkeletû extrém sport kifejezés.
Az extrém sport kifejezés azután valami tág értelmû kifejezés lett, mely magában foglalta a vadvízi kajakozástól a
szörfölésig a különbözô, sokszor életmódinak (lyfestyle) [1]
vagy „alternatív”-nak [2] nevezett, felcserélhetô értelemben
használt rekreációs sport tevékenységet. Kísérletek történtek a szó szemantikai megközelítésére is, de az eredmény
csak annyi lett, hogy a köztudatban az extrém sport és a veszély fogalma összekapcsolódott, legtöbbször a fiatal életkorral való kontextusban [3]. A közfelfogás és a marketingstratégiák is szuggerálják az életkor összekapcsolását a veszélykereséssel, a fiatal életstílussal. Az olyan sportok, mint
a rögbi, vagy a búvárkodás – ismert veszélyeik ellenére –
sem tartoznak az „extrém” sport kategóriába. Ebbôl a vélekedésbôl azonban igaz, hogy a fiatalok nagy része elutasítja a szabályokhoz kötött, bíró által megítélt, hagyományosan ûzött sportokat. Paradox módon azonban ezek a sportok is versenyformát öltöttek: a teljesítmények megítéléséhez pedig mégis csak szükség volt – ha szabályokra nem is
annyira, de – kategorizálásra mindenképpen, és döntôbíróságra különösen.

1. ábra
A sportolás nemek és korok szerinti bontásban
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A magyarországi adatok is a fiatalok nagyobb részvételi
arányát mutatják a sportolásban [4] (1. ábra). A felmérés
azonban nem mutatja tisztán az egyes sportok arányait a
vizsgált populáció körében. Azt azonban észlelhetjük, hogy
a sportszer kereskedelem – fôleg a nyugati országokban –
mind erôsebben szuggerálja a divatot, a non-konformista viselkedést, a szabadságvágyat (jellemzôen a szabadidôsportokat nem fedett helyen ûzik, hanem a természetben) –
és valóban: a fiatalok vásárlóerejére alapozott stratégia fényesen bevált.
Azonban a szabadidôsportokban csak fiatalabb életkorúak kockázat- és veszélykeresését látni ugyanolyan – a
sportszociológiában régóta ismert – sztereotipizálás lenne,
mintha a birkózást csak a szegényebb néposztályok, a teniszt pedig a fehérruhás elit sportjának tartanánk [5]. De nevezhetjük tömegsportnak vagy divatsportnak akár – a lényeg nem változik: a szabadidôsport, mint a civilizációs betegségek életmódi ellenszere régóta ismert a sportszociológusok körében. A sport a kevesek versenyzésébôl áttolódik
a szélesebb rétegek szabadidôs elfoglaltságába (mint azt az
oktatási intézmények, pl. a keszthelyi Rekreációs és Sport
Tanszék elnevezése is mutatja). A szabadidôsportok széles
skálán mozognak: közöttük megtalálhatóak éppen úgy a

1. táblázat
A szabadidôsportok kategorizálása
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jogalkotó által „veszélyesnek” minôsített sportok, mint a konvencionálissá vált (és néhány esetben versenysporttá is minôsült) tevékenységek is (1. táblázat).
Mint minden sportoló, a szabadidô sportolók is sérülhetnek. Éppen a közelmúltban történt tragikus síbalesetek hívták fel a figyelmet a sísport veszélyeire – de igaz az is, hogy
ezen médiaközlemények csak a hírességeknek kijáró szenzáció miatt foglalkoztak a szabadidôsportok veszélyeivel. Az
utazásorvostan prevenciós eszközeivel azonban a sérülések/balesetek incidenciája nagymértékben csökkenthetô [6].
De hát igazán ilyen veszélyesek a szabadidôsportok?
A SZABADIDÔSPORTOK
A TUDOMÁNYOS ELEMZÉSEK TÜKRÉBEN

2. táblázat:
Szabadidôsportok kárhányadai és sérülési arányai ( x: adat nem található)

Természetesen az orvostudomány is felfigyelt az új fajtájú sportok megjelenésére. Az egyes szabadidôsportok veszélyeire vagy elfogadhatóságára éppen az orvosi megfigyelések és elemzések mutatnak rá. Erre a legjobb példa a
bungee-jumping: az oxfordi egyetem veszélyes sportok
klubja az 1970-es évektôl tanulmányozta ezt a sportot, és
1978-ban hivatalosan is rekreációs sportnak ismerték el. A
snowboard az Atlantai téli olimpián lett hivatalos – vagy pontosabban fogalmazva – versenysportág.
Ha a szakirodalom adatait vesszük figyelembe, a kárhányad alapján jó néhány „hagyományos” sport veszélyesebbnek bizonyul, mint a biztosításból kizárt tevékenységek (2.
táblázat).
Egyértelmû felmérések sajnos nem állnak rendelkezésre. Az egyes sportágak sérülési arányát nehéz felmérni,
mert a sportot ténylegesen ûzôk számáról csak becslések
állnak rendelkezésre. Ezért szokás a sportóra/sérülés
arányt, illetve a mérkôzésszám/sérülés arányt megadni. A
nem összehasonlítható adatok miatt az összehasonlítás természetesen nehézkes, mégis, megállapíthatjuk, hogy a jogalkotóknak – saját bevallásuk szerint is – nem állt semmiféle statisztikai adat a rendelkezésükre [42]. Márpedig szakirodalmi, statisztikai adatok – fôleg külföldi forrásból – léteznek, és az azt elemzô szakemberek is a Minisztérium rendelkezésére állnak. A fenti táblázat jó példa erre, és már
kezdetben megállapítható az, hogy néhány népszerû, de
veszélyes szabadidôsport, mint pl. a síelés – nincs kizárva
a TB ellátás körébôl, és az utazási biztosítások sem felárral
biztosítják a síelôket – holott kárhányaduk nagyságrendekkel nagyobb, mint a mélyugrásé.
A jogszabály a kiválasztott sportágakat, melyeket nem
lehet az Egészségbiztosítási Alap terhére gyógykezelni, „különösen veszélyes (extrém) sport” -nak minôsíti [43]. Olyan
ez, mintha a teremfocit vagy a boxolást (melynek kárhányada tízszerese a hódeszkázásnak) úgy minôsíteni, mint a veszélyt és a szándékos sérülést keresôk elfoglaltságát. Ráadásul a fejsérülések gyakorisága miatt a British Medical
Association jelenleg az ökölvívósport betiltásáért harcol, noha a sportág az orvosilag leginkább felügyelt területek egyike [44].
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A cikk folytatását lapunk következô számában találják meg Tisztelt Olvasóink.
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5 nemzetközi folyóiratban jelent meg.

VIII. Infokommunikációs Konferencia
Idôpont: 2010. május 19. (szerda)
Helyszín: Best Western Hotel Hungaria (1074 Budapest, Rákóczi út 90.)
Larix Kiadó Kft.
1089 Budapest, Kálvária tér 3.
Telefon / fax: 333-2434, 210-2682
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