Egészségügyi programunk
10 milliárd a „plakát“ kampányra, 10 milliárd TAO-pénz stadionokra…..
2016. szeptember 11-e egy napsütéses vasárnap volt. Ekkor kezdett
csúcssebességre kapcsolni a többmilliárdos állami költségvetésű migránsellenes
kampány.
……Barbara édesanyját mentővel kellett beszállítani a budapesti Jahn Ferenc
kórház sürgősségi osztályára. Anya és lánya harmadik világbeli állapotokat
tapasztalt az ott töltött 12 óra alatt: még infúziós állvány sem jutott
mindenkinek, a várakozóknak nem volt ivóvíz. A betegek és a totálisan
túlterhelt orvosok és ápolók együtt küzdöttek a túlélésért.
….“Az infúziós zsákot egy darabig a kezükben kellett tartani, de a nővér hamar
megoldotta a problémát. Odahúzott egy ruhafogast, és jó magyar szokás szerint
arra akasztotta fel az infúziót“…….
……“A közelben volt ugyan egy ballonos vízadagoló, de ahhoz se pohár nem
volt, se a ballonban nem volt már víz. A vécéből lehetett volna vizet szerezni,
oda azonban csak úgy lehetett bejutni, ha a portástól elkérik a kulcsot.“…..
….“Itt az ágyak szinte egymás mellett voltak, férfiak és nők vegyesen feküdtek
egymás mellett. A Barbara édesanyja melletti ágyon egy ijesztően rossz
állapotban lévő férfi feküdt, akin lélegeztető maszk volt. Az anyukája innen
néhány óra múlva felkerült a belgyógyászati osztályra, ahol neki kellett kérnie
ágyneműt, amit végül kapott ugyan, de huzatot azt már nem tudtak adni
neki“…… (Index)
a TAO-rendszer a jelenlegi szabályozás szerint öt évre, azaz 2016-ig szól.
Hogy a TAO-pénzek jelenlegi elosztása, felhasználása mekkora korrupciós
ingoványt, milyen mértékü csalásokat, sikkasztásokat tesz lehetövé, arrol itt
olvashattok egy cikket:
http://vs.hu/sport/osszes/nincs-az-a-finom-etel-amit-egy-csipetnyi-szarral-nelehetne-elrontani-0420#!s2
A „Magyar Alternativa“ megtartja ezt a (stadion épitésre jól bevált) adóleirási
rendszert, amit kizárólag a kórházak külsö, belsö modernizálására lehet majd
felhasználni

A legszomorúbb az, hogy bár a kormány állitja „soha ennyit nem költöttünk
még az egészségügyre“ valójában az elmúlt 10 évben folyamatosan csökken a
GDP arányos ráforditás, és az OECD országok között Magyarország a teljes
állami kiadás arányában, a legkevesebbet költi az egyészségügyi
ellátórendszerre.
A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet „OECD“( globális
szervezet, melynek célja az, hogy segítse a tagállamok kormányait a lehető
legjobb gazdasági és szociális politika kialakításában és értékelésében) úgy látja,
hogy mind az árak, mind a különbözö gyógyszerek fogyasztásának mennyisége
terén jobb menedzselésre lenne szükség az erre elköltött pénz hatékonyabb
felhasználása érdekében.
A megalázóan alacsony bérek miatt rengeteg orvos, növér és ápoló hagyta itt az
országot. Emiatt számos intézményben van súlyos munkaerö hiány, ami már az
ellátás egészét veszélyezteti.
Miért nem tünik ez fel a „honatyáknak“ ? Mert ök nyilván a legmodernebb és
legjobban felszerelt privát intézményekbe kerülnek, igy fogalmuk sincs arról,
hogy miröl is beszélnek az emberek………
Az OECD szerint a magyarok orvosi látogatásainak száma a legmagasabb a
környezö országokéhoz képest. Ez két okra vezethetö vissza:
A magyarok egészségügyi állapota nagyon rossz (ezt támasztja alá a várható
élet hossza is amely viszont a legalacsonyabb a vizsgált tagállamok között)
illetve sokan indokolatlanul is igénybe veszik az ellátó rendszert. Egyre több
eset jut egyre kevesebb orvosra és növérre, akik egyre jobban le vannak
terhelve, sok a túlóra, viszont mégsem kapnak több pénzt.
Ez a folyamat gyakorlatilag a melegágya annak, hogy még többen fognak
külföldre menni.
A „Magyar Alternativa“ beindit(ana) egy új financirozási reformot:
Nemcsak több pénz kell az egészségügybe, hanem azt hatékonyabban kell
elosztani. Uj magánbiztositók megjelenése az egészségügyi piacon
(németországban 118 !! betegbiztositó – Krankenkasse - müködik) hiszen
nyilvánvalóvá vált, hogy a magyar állam önmagában nem tudja biztositani a
minöségi ellátást.

Egy alacsony jövedelmű ország évente 15 milliárd USD többletet tudna
teremteni belföldi forrásokból az egészségügy számára a teljes állami
ráfordítás egészségügyi részének 15%-ra történő emelésével. (Ez a lehetőség
Magyarország számára is adott, hiszen jelenleg az egészségügy részesedése a
közkiadásokból messze elmarad a 15%-tól.)
Lehet tiltakozni, lehet szervezkedni, lehet másokat meggyözni vagy támogatni
és végsö soron lehet másra szavazni. Ha elegen teszik és gondolják ezt, akkor
másképp fognak menni a dolgok. Ha nem, akkor ez marad. Nem azért mert
diktatura van, hanem azért mert ez tetszik, ez jó, ez elég nekünk…(Török Gábor
politológus)

