SME 3. 5. 2012

Nemocnice sú zrelé na drastickú diétu
Existujú riešenia, ktoré by zlepšili situáciu v zdravotníctve. Na to, aby boli prijaté, by však
takmer každý druhý občan nesmel byť voličom Smeru.
Vláda schválila programové vyhlásenie, ktoré odborníci hneď označili za málo konkrétne a
nič nehovoriace. Otázkou je, čo od sólo vlády čakali. Nemá koaličné problémy, má pohodlnú
väčšinu. Dá sa čakať, že rozprava v Národnej rade bude skôr mimikry, pretože parlament by
Ficovi schválil aj čistý papier.

Tri cesty
Zamerajme sa však na zdravotníctvo. Vláda bude musieť vyriešiť narastajúcu disproporciu
medzi príjmami sektora a výdavkami. V systéme sa navyše stále zbytočne stráca 20 centov z
eura. Zlepšenie sa dá dosiahnuť troma spôsobmi.
Nalievaním zdrojov do systému, buď za poistencov štátu, alebo zvýšením odvodov pre
ekonomicky aktívnych. To by nepochybne zdražilo cenu práce, zhoršilo
konkurencieschopnosť ekonomiky, a takmer určite zvýšilo nezamestnanosť.
Druhou možnosťou je zvyšovať efektivitu najmä štátnych poskytovateľov – teda nemocníc.
Prax však ukázala, že to nie je možné bez zmeny ich právnej formy. No a to je pre Smer asi
také prijateľné, ako pre katolícku cirkev zrušenie celibátu.
Mohol by sa tiež znížiť počet poskytovateľov a takto zvýšiť efektivitu systému. Veľa najmä
neštátnych nemocníc je zrelých na drastickú redukčnú diétu príjmov z najväčšej poisťovne.
Ak by mali prežiť, museli by ich viac ako doteraz financovať ich zriaďovatelia, najčastejšie
mestá a župy. Lenže zrušenie žiadnej, ani tej najzbytočnejšej nemocnice, občania nechcú.
Aby sa to stalo, nesmel by byť každý župan a skoro každý primátor či starosta zo Smeru.
Treťou možnosťou je znížiť nárok poistenca na bezplatnú zdravotnú starostlivosť. To by zas
nesmel byť skoro každý druhý občan voličom Smeru. Predošlá vláda situáciu významne
zhoršila podpisom memoranda s lekármi. Urobila dve fatálne chyby, ktoré pokojne možno
nazvať aj hanebnosťou.
Prvú, keď nechala veci dospieť do stavu, v ktorom už nemala žiadny rokovací priestor. Druhú,
keď podpísala nekrytú zmenku tým, že uzákonila zvýšenie miezd, na ktoré nielenže nemala
peniaze, ale ani netušila, koľko ich vlastne bude potrebovať a kde ich zoberie.

Je jedno, ako sa volá pešiak
Zaujímavé je, že médiá sú dezorientované, iba sa zaoberajú zástupnými problémami, nie
podstatou. Ich hlavnou témou je, či je Robert Fico dnes iný. Samozrejme, že nie je. Alebo
mediálna minikauza, či majiteľ malackej nemocnice vedel, kto bude novým riaditeľom
štátnej zdravotnej poisťovne, ešte pred jeho vymenovaním.
Nuž, vedeli to všetci, ktorí trochu ovládajú pomery v zdravotníctve a Smere. Navyše je
prakticky jedno, ako sa volá pešiak na šachovnici volebného víťaza. Okrem poslúchania a
hasenia nebude mať aj tak žiadne veľké kompetencie. Ak riaditelia menších nemocníc začali
preraďovať sestry do administratívy, aby nemuseli zvyšovať mzdy, nik nenapísal, že hrubo
porušujú hneď dve zákonné normy.
Ďalej flagrantne porušili rezortné predpisy o minimálnom personálnom zabezpečení. Stále
platí, že porušovanie zákona sa nesmie tolerovať.
Ľudia ministerku zdravotníctva považujú za blondínu. Hlboký omyl. Určite je odborne
kvalifikovaná na svoju funkciu, čo sa o jej predchodcovi nedá ani pri bujnej fantázii povedať.
Samozrejme, zásadnou otázkou je, čo bude môcť reálne urobiť. Smer dosiahol úžasný
volebný výsledok, získal úžasnú možnosť zmeniť krajinu, ale aj úžasnú zodpovednosť.
Uvidíme.
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