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A kockázati tőke hasznos eszköze lehet az alul�nanszírozott vállalkozások tőkeellátásának, de ez
nem jelent előnyt az egészségügyben. Egy 2021-es gazdasági elemzés, amelyet az amerikai
képviselőház előtt idéztek, például úgy becsülte, hogy a magántőke tulajdonában lévő
idősotthonokban 12 év alatt több mint 20 000 életet veszítettek úgy, hogy az elkerülhető lett
volna.

Ennek rossz vége lesz. A magántőke túlméretezett nyereség iránti igénye már eddig is agresszív
növekedési taktikához vezetett. Ezért a biztosítók hamarosan csökkenteni fogják a visszatérítést,
majd a magántőke cégek újraértékelik az alkalmazott viselkedéselemzés (ABA) szolgáltatói körüli
kockázat/nyereség arányt, és tömegesen távoznak. Ez az autizmus ellátással foglalkozó
szolgáltatókat rosszabb helyzetben fogja hagyni, mint a magántőke bevonása előtt, és ennek a
gyerekek fogják meginni a levét. Vannak lépések, amelyeket megtehetünk, de gyorsan kell
cselekednünk.

A kockázati tőke cégek erre úgy reagáltak, hogy felvásárlások és konszolidációk sorozatát indították
el. Az elmúlt 10 évben több mint 200 felvásárlás történt a mentális egészségügy területén a
Blackstone, a KKR, a TPG és a Cerberus nevű kockázati tőke óriások, valamint számos kisebb cég
által.

Ennek oka elég világos: az autizmus előfordulása az Egyesült Államokban az elmúlt 20 évben
megháromszorozódott, és minden 44 gyermekből 1 diagnózist kap. Az egyes államok törvényei az
esetek többségében kötelezővé teszik a biztosítási fedezetet, és a decentralizált ellátás
hiányosságai számos fronton pro�tszerzési lehetőségekkel kecsegtetnek .

A magántőkének az idősotthonok és az egészségügy területén végzett tevékenysége
tele van olyan tragikus példákkal, amikor a pro�tot a minőség elé helyezték. Most a
magántőke az autista és más fejlődési kihívásokkal küzdő gyermekeket ellátó speciális
oktatási intézmények felé fordította �gyelmét.
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A kockázati tőke matematikája szerint vásárláskor az autizmus ellátással foglalkozó szolgáltató
cégek értéke gyakran több százmillió dollár, de a befektetők jellemzően négy-hét év alatt meg
akarják duplázni vagy megháromszorozni befektetéseiket, és 15-20 százalékos éves hozamot
követelnek.

Ahhoz, hogy ez a fajta növekedés az autizmus-szolgáltatók által alkalmazott, szolgáltatásonként
�zetendő modellben megvalósulhasson, a vezetőség és a személyzet kénytelen a pro�t növelése
érdekében súlyos takarékossági intézkedéseket bevezetni. Konkrétan: a magántőke bevonása miatt
a terapeuták az ajánlott gyermeklétszám kétszeresét vagy háromszorosát látják el, és ez túlterhelt
felügyelőkhöz, alulképzett támogató személyzethez és túlszabványosított tanulási tervekhez
vezethet. A magántőke által birtokolt központok emellett hajlamosak túlszámlázni az órákat, ami
rontja az elszámoltathatóságot, és csökkenti az átláthatóságot. Általánosságban elmondható, hogy
a minőségi ellátást feláldozzák az eredmény növelése érdekében.

A gyors növekedési kísérletek egyre-másra kudarcot vallanak, és a feszültség kezd felszínre kerülni.
Ezért például az Arsenal Capital által támogatott, 12 államban 3000 gyermeket ellátó Hopebridge
intézmény ellen etikátlan üzleti gyakorlat és visszaélésszerű viselkedés miatt vizsgálat indult. Ez az
oka annak is, hogy a SoftBank által támogatott, állítólag 1,15 milliárd dollárra értékelt Elemy nevű
intézmény 11 államban több száz családot hagyott cserben, amikor hirtelen (állítólag csak 15
perces előzetes értesítéssel néhány páciensnek) leállította az ellátást, és mindössze 3 államra
szűkítette a szolgáltatásokat. Ez az oka annak is, hogy a Blackstone tulajdonában lévő Center for
Autism & Related Disorders (amely a világ legnagyobb autizmus-kezelési szolgáltatójaként hirdeti
magát) nemrég bezárta mind a 10 oregoni központját, a kedvezőtlen biztosítási ki�zetésekre
hivatkozva, és egy könyvelőt hozott be új vezérigazgatónak. És ez az oka annak is, hogy a DW
Healthcare Partners kockázati tőke cég által támogatott 360 Behavioral Health nevű intézmény 503
alkalmazottat bocsátott el Kaliforniában.
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A magántőke által bevezetett módszerek ilyen nagy horderejű kudarcai rossz előjelek, amelyek
tönkretehetik az ABA (Alkalmazott Viselkedéselemzés) hírnevét is. Amikor a pro�torientált döntések
felülírják az ABA legjobb gyakorlatát, az árt a praxisnak, az ügyfélnek, a családnak és végső soron
az ABA egész megítélésének.

Persze nem minden köthető a magántőke szerepvállalásához, ami az autizmus ellátással foglalkozó
intézményeknél rosszul működik. Az Egyesült Államokban hatalmas tanárhiány van, amiről már
sokan beszámoltak, és a szakképzett gyógypedagógusok esetében még szélsőségesebb a helyzet.
Gondoljunk csak bele: A Behavior Analyst Certi�cation Board (Viselkedéselemzői Bizonyítványt
Kiadó Bizottság) szerint az Egyesült Államokban 60 000 okleveles viselkedéselemző (BCBA) van. Ha
feltételezzük, hogy 2,5 millió autista gyermek él az országban, akkor minden egyes BCBA-ra 41
gyermek jut. BCBA-nként átlagosan 12 esetet kell ellátni, ami évi 720 000 gyermeket jelent. Ez azt
jelenti, hogy a jelenlegi BCBA-személyi állomány nem elegendő az autista gyermekek
kétharmadának ellátására sem.

Ezt a hiányt állítják szembe a magántőke erőteljes növekedési ígéreteivel, de ez mindent csak
tovább ront. Így nem meglepő, hogy számos szolgáltatói lánc a jelek szerint �gyelmen kívül hagyja
a munkatársakkal szemben támasztott képesítési követelményeket. A 2020-as iparági kutatás
szerint több mint 20 000 terápiás szolgáltató hivatkozott helytelenül BCBA minősítésre. Sok
elkötelezett, engedéllyel rendelkező szakember túlterhelt, alul�zetett, kedveszegett, és
kiábrándultan hagyja el a területet. A kereslet kielégítésére irányuló nyomást minden gyakorló
szakember érzi, a nonpro�t és a for-pro�t szolgáltatók egyaránt, de a magántőke által támogatott
láncok nevezhetők kategórikusan főbűnösöknek . Ők gyakran helyezik a szolgáltatás minősége elé
a pro�tot.
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Vannak lépések, amelyeket megtehetünk. A kormányzati vizsgálatoknak és a szülők
érdekérvényesítésének le kell lepleznie és meg kell állítania a magántőke tisztességtelen
gyakorlatát. A biztosítóknak egy tágabb szemléletű �zetési modellt kell fontolóra venniük, amely a
szolgáltatási díj helyett az eredményekre összpontosít. A szövetségi és állami �nanszírozás
növelése kritikus fontosságú, csakúgy, mint a tanárok toborzására való újbóli összpontosítás,
szigorúbb minősítések, intenzívebb képzés, olyan bevándorlási politikák, amelyek több képzett
munkaerőt engednek be az USA-ba, valamint az autista szolgáltatásokat támogató köz- és
magánszféra közötti partnerségek.

A gyermekeinkről és családjainkról történő gondoskodás túl fontos ahhoz, hogy a pro�tvadászok
kezébe adjuk. Az idő pedig fogytán van.

A cikk írója, Vincent Strully Jr. a Massachusetts állambeli Southborough-ban található New England 
Center for Children autizmus szolgáltatásokat ellátó intézmény alapítója és vezérigazgatója

https://app.designrr.io/projectHtml/1131917?token=301c497e7ec7b2187698f1e8a869307c&embed_fonts=&pdf=1


Put here a
summary or a recap

of the contents.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut

labore et dolore magna aliqua. Donec pretium vulputate sapien nec sagittis. Potenti nullam ac

tortor vitae purus. Sit amet massa vitae tortor condimentum lacinia quis. Scelerisque viverra

mauris in aliquam sem fringilla ut morbi tincidunt. Ipsum nunc aliquet bibendum enim facilisis

gravida. 

Condimentum mattis pellentesque id nibh tortor id aliquet lectus. Leo urna molestie at

elementum eu facilisis sed. Diam sollicitudin tempor id eu nisl nunc mi ipsum faucibus. A erat

nam at lectus urna duis convallis convallis tellus. Id cursus metus aliquam eleifend mi. Auctor

urna nunc id cursus. Nisi scelerisque eu ultrices vitae. Eget nullam non nisi est sit amet facilisis.

Fames ac turpis egestas sed tempus urna. Turpis massa tincidunt dui ut. 


