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Stávkujme a protestujme za zlepšení zdravotnictví jako celku
Tak jsme byli svědky demonstrací zdravotníků proti úpravě platových tabulek a chystají se hromadné
výpovědi lékařů, především z okresních nemocnic. Nějak nám uniká souvislost mezi úpravami platů státních
zaměstnanců hrazených ze státního rozpočtu a platy zdravotníků, kteří jsou financováni z plateb zdravotních
pojišťoven. Pokud je smyslem těchto úprav kompenzovat výpadek příjmů zdravotních pojišťoven, pak se jedná
o naprosto nesystémový krok. Mnohem smysluplnější je hledat další zdroje do podfinancovaného zdravotnictví.
Oběma akcím však chybí to nejdůležitější. Neukazují směr a cíl, kterým by se mělo zdravotnictví ubírat, aby se
podobné situace neopakovaly. Je jasné, že odpověď většiny bude jednoduchá: to přece není náš problém, ať to
řeší ti, kteří jsou za to placeni. No ano, ale kteří? Já vám řeknu, kdo to za nás (zdravotníky) vyřeší - nikdo. Pro
převážnou většinu politiků je to pouze téma, které je příliš výbušné, než aby si s ním pálili prsty. Zvlášť, když
existují demagogové, kteří dokáží s tématem 30 Kč vyhrát volby a čtyřleté volební období je tak krátké. Přitom
o prestiži lékařů svědčí jejich volební úspěchy ve všech volbách.
Jeden z hlavních viníků současného stavu ve zdravotnictví jsou právě lékaři a především jejich stavovská
organizace ČLK (ale i další zdravotníci). Vždyť jak dlouho „bojuje“ za zlepšení současné situace lékařů? A čeho
docílila? Postavení je stále horší a nyní dokonce neoficiálně (?) podporuje odsun lékařů do zahraničí. Jaké ale kdy
navrhla řešení, aby k tomu nemuselo docházet? Jak si představuje systém, kdy bude relativní dostatek prostředků,
kdy bude pacientům zajištěna standardní péče, kdy budou prostředky rozdělovány smysluplně a efektivně? Stále
se jen dokola opakuje, že je potřeba přidat více peněz, zvýšit odvody za státní pojištěnce a že pacienti mají až
nepřiměřeně vysokou spoluúčast. Až si říkám, jestli neslyším příští politiky některé levicové strany. Jak dlouho se
chceme chovat podobně jako děti – tiše brát, dokud dávají, a křičet, když už není co dávat?
Řešení existuje a je popsáno. Zajišťuje relativní dostatek prostředků, definuje nárok pacienta na standardní
péči, zajišťuje efektivnější využití financí a dostatečné platy zdravotníků. Tím řešením je systém založený na změně
placení zdravotního pojištění, na stanovení nepodkročitelného standardu péče pro pacienty, ale také na motivující
spoluúčasti pacientů a na jasném stanovení toho, na co již pacienti nárok nemají. Je to systém, kde se výrazně
omezuje role státu a podporuje privatizace jak nemocnic, tak zdravotních pojišťoven. Je to systém založený ne na
omezení a redukci zdravotních pojišťoven, ale na jejich přeměně na hlavní a primárně odpovědné aktéry
v systému. Systém preferující kvalitu za rozumnou cenu, financování kapacit odpovídajících potřebám a soutěž
zdravotnických zařízení o peníze pojištěnců. Jedná se o systém, který vychází z holandského a švýcarského
modelu.
Je jasné, že se tento systém spoustě peciválů nelíbí, ale jiné řešení zatím neexistuje. Pokud bude někdo
organizovat stávku za urychlené zavedení reforem toho typu, budeme stát v první řadě.
***
Občanské sdružení Lékaři pro reformu bylo založeno v dubnu 2007 jako platforma pro věcnou diskusi o reformě českého
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