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A hét kérdése


MIÉRT HALLGATNAK AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉRDEKKÉPVISELETEK?
Nem túlzás, ha azt állítjuk, hogy ma az egészségügy sokkal rosszabb helyzetben van, mint 2010
előtt. Minden olyan intézkedés, amely korábban valamilyen okból nem tetszett az egészségügyi
dolgozóknak vagy egy részüknek, rendkívül heves kritikákat váltott ki és nem riadtak vissza
(élve alkotmányos jogaikkal) sztrájkok szervezésétől sem. Ezért is furcsa, hogy amikor a Fidesz
kormány sorozatban hozta rosszabbnál-rosszabb döntéseit, amelyekkel elnehezítette az
intézmények működését és az egészségügyi dolgozók helyzetét, az egészségügyi
érdekképviseletek hirtelen elcsendesedtek vagy rendkívül puha módon fogalmazták meg nem
tetszésüket. Mi történhetett? Miért hallgattak el az egészségügyi érdekképviseletek?
A visszahúzódás egyik legfőbb oka az egészségügyi intézmények döntő többségének
államosítása, amelynek az államtitkárság által nagyon is számon tartott következménye az lett,
hogy az egészségügyi dolgozók közel 80%-ának közvetve vagy közvetlenül munkáltatója az
állam nevében eljáró államtitkárság, illetve az általa létrehozott mini minisztérium, a GYEMSZI.
Nem is hagyott kétséget az egészségügy vezetése a felől, hogy mindazok, akik esetleg nyilvános
bírálatokat fogalmaznak meg vagy netán sztrájk szervezésére adnák a fejüket, azonnali retorzióra
számíthatnak. Fortélyos félelem igazgat.
A szakmai kamarák – az Orvosi Kamara kivételével – lojalitásukról biztosították az egészségügyi
kormányzatot és a legdurvább beavatkozások esetében is óvakodtak a frontális
összeütközésektől. Éger István, a kamara elnöke legutóbb az Info Rádióban jelentette ki, hogy a
fiatal orvosok számára kiszámíthatatlan a jövő Magyarországon. Bár a rezidenseknek 2011-ben
bevezették a Markusovszky ösztöndíjat, ám ez csak a képzés átmeneti idejére szól. Az érintettek
anyagi helyzetében visszalépést jelent, amikor elveszítik a havi 100 ezer forintos juttatást. Éger
István úgy vélte: ez a megoldás így nem állítja meg a fiatal orvosok elvándorlását. Nem lehet
véletlen, hogy a közelgő választási kampányra tekintettel hatalmas nyomás nehezedik az Orvosi
Kamara elnökére, országos elnökségére. Mindenáron el akarják őket távolítani, mert nem akarják
hallani az Orvosi Kamara egyre erőteljesebb kritikáit, amelyek súlyosan aláássák azt a
kormányzati kommunikációt, miszerint az egészségügyben minden rendben van.

A kórházak államosítása legdurvábban a Kórházszövetséget és az Egészségügyi Gazdasági
Vezetők Egyesületét érintette, hiszen a kórházak menedzsmentje közvetlenül függ az
egészségügyért felelős államtitkártól. Elmondják ugyan véleményüket, de szó sincs arról, hogy
tengelyt akasztanának a kormányzattal. Az egészségügyi dolgozók szakszervezetei végzetesen
elgyengültek, komoly érdekképviseleti munkát kifejteni már csak ritkán képesek. A tömeges
felmondásokkal fenyegetőző, szakorvos-jelölteket tömörítő Rezidens Szövetség korábbi
elnökének „jutalma” miniszteri biztosi megbízás lett – cserébe társai lecsendesítéséért.
A kormányváltás után vissza kell adni az egészségügyi érdekképviseleteknek önbecsülésüket és
egyértelműen értésükre kell adni, hogy az elmúlt négy évben az egészségügyet válságba taszító
döntések megváltoztatásához szükség van a valóságot híven tükröző véleményükre,
állásfoglalásukra.

MENNYI TÖBBLETPÉNZT KAP AZ EGÉSZSÉGÜGY 2014. ÉVBEN?
Csak a mindenható a tudója, hogy az egészségügyért felelős miniszter és államtitkár hányadik
kommunikációs bőrt húzta le mostani nyilatkozatával a rendkívül szerény – még az inflációs
mértéket sem követő – többletforrásról. Mindig azt a látszatot keltik, hogy újabb és újabb
összegek jutnak az egészségügyre, noha ugyanarról a 15 milliárdról beszélnek, ami az
Egészségbiztosítási Alap 2014. évi költségvetésébe került, a kasszasöprés 3, 7 milliárdját senki
sem tartja plusz forrásnak. Lássuk világosan: a kórházak és szakrendelők tavalyi költségvetésük 3
százalékával kapnak többet idén, s ebből kellene a várólistákat rövidíteni, a rákdiagnosztikát
fejleszteni és még féltucatnyi további feladatot megoldani.
Ezek a nyilatkozatok részei annak a kommunikációs folyamatnak, amelynek legfőbb küldetése az
egészségügy krízishelyzetének elfedése. Ennek bizonyítéka, hogy a többletforrásról ódákat zengő
egészségügyi vezetők nyilatkozataival egy időben, ha óvatosan és visszafogottan is nyilatkozó
Kórházszövetség arról ad tájékoztatást, hogy már március-áprilisban kritikus nagyságrendet
érhet el a kórházak adósság állománya függetlenül a konszolidációra év végén beáldozott
összegektől. Rendkívül terhes örökség vár az új kormányra és sok tíz milliárd forintba fog
kerülni a kórházak működőképességének megőrzése.

AZ MSZP EGÉSZSÉGPOLITIKAI CÉLJAI
A gazdasági növekedést meghaladó mértékben növeljük az egészségügyi közkiadások mértékét.
Az emberek egészégéért nagyobb felelősséget érző kormánynak vállalnia kell, hogy a
rendelkezésre álló és a gazdasági növekedésből bővülő adó- és járulékforintok újraelosztásánál
kiemelten kezeli az ágazatot.

Hasznos oldalak


Ismét felállítunk egészségügyi minisztériumot, mert a kormányban képviselni indokolt az
egészség és az egészségügyi ágazat sajátos szempontjait. Csak így érhető el, hogy az egészség
védelme és megőrzése az egész kormány felelősségévé váljék.
Lebontjuk a kórházakat uraló és gúzsba kötő állami vízfejet, megszüntetjük a bürokratikus
irányítást és az önkormányzatok közreműködésével fejlesztjük a kórházakat és a szakrendelőket,
kiemelten a diagnosztikai, a gyógyító és az információs technológiát!
EURÓPAI FOGYASZTÓI INDEX, 2013.
http://www.healthpowerhouse.com/files/ehci-2013/ehci-2013-hu.pdf

„SZÖVETSÉG A VÁLTOZÁSÉRT! Egészséges egészségpolitikát! Javaslatok a magyar baloldal
egészségpolitikájára” címet viselő egészségpolitikai vitairat elérhető az alábbi linken:
http://mszp.hu/sites/default/files/13_egeszsegugy_final-jav20130902_0.pdf

EGÉSZSÉGÜGYI KÖRKÉP 2013. (OECD JELENTÉS)
http://www.oecd-ilibrary.org/sites/health_glance-2013-sumhu/index.html;jsessionid=3b2dinqq2r0rg.x-oecd-live01?contentType=/ns/Summary&itemId=/content/summary/health_glance-2013-sumhu&containerItemId=/content/summary/health_glance-2013-sumhu&accessItemIds=&mimeType=text/html

Amennyiben az egyes témával kapcsolatban további információra lenne szüksége,
kérjük, jelezze az Egészségügyi és Szociális Tagozat email címén.
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