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Odkar vlada totalitarizem
kapitala, se tudi naša
družba vrti spiralno
navzdol. Prav nič ni več
zavesti o tem, daje treba
vsa področja razvijati
enakomerno in ljudem

omogočiti normalno življenje, če želimo živeti
še naprej v miru in blaginji. Nasprotno, odkar
je razviti svet in z njim tudi Slovenija razglasi-
la krizo, dogodki tečejo po znanem scenariju.
Vsako kolikor toliko vitalno dejavnost najprej
moralno razvrednotijo, kmalu zatem pa kapi-
talsko izčrpajo, dokler se ne sesede sama vase.
Nobenega dvoma ni, zdaj je v naši državi na
vrsti (javno) zdravstvo.

»Zdravstva še niti ožemati nismo začeli,« je
zgornjo misel potrdila predstavnica kapitala v
javni zdravstveni blagajni na njeni skupščini ta
teden. A ožemati zdravstvo pomeni neposredno
jemati bolnim. Skupščina je hip za tem to tudi
naredila. Odločila je, da bo blagajna že do
konca tega leta plačala bolnišnicam približno
3000, prihodnje leto pa 9000 bolnikov manj kot
doslej, in sprejela še nekaj drugih ukrepov za
izčrpavanje bolnišnic. S temjeprelila kapljo čez
rob sprejemljivega v naši deklarativno solidarni
in humani družbi. Kako seje to moglo zgoditi?

Skupščina zdravstvene blagajne je za zdra-
vstvo kot parlament za državo. Njenih 45
članov bi moralo zastopati interese zdravja
dveh milijonov prebivalcev. A nad blagajno,
vredno letos nepredstavljivih 2,367 milijarde
davkoplačevalskega denarja, se nenehno ste-
zajo lovke močnih interesnih skupin, in očitno
jih predstavniki šibkejših, torej delavcev, kme-
tov, invalidov, upokojencev, tokrat niso zmogli
prepoznati. Vsi v en glas so govorili o potra-
tnosti (javnih) bolnišnic in potrebi po njihovi
racionalizaciji. Prav nič se niso dotaknili (za-
sebnih) dobaviteljev in dobičkov farmacevtske
industrije, nasprotno, ukrepali so njim v prid
in v škodo za bolnike.

Seveda, blagajna še vedno močno občuti
dvig plač v zdravstvu iz časa prejšnje vlade in
od tod izvira nekakšen srd proti zaposlenim
v bolnišnicah. A takrat so bile plače v zdra-
vstvu v resnici nizke, denarja je bilo dovolj in
nihče od danes tako glasnih ekonomistov ni
rekel niti besedice o tem, da bi lahko denarja
kadarkoli primanjkovalo. Zanimivo je, da pri-
hajajo očitki zdaj predvsem iz ust delodajalcev,

ki imajo ravno tako visoke plače, medtem ko

izčrpavajo svoje delavce s sramotno nizkimi.
Za pultom razkošne zavarovalniške dvorane je
precej enostavno govoriti o tem, daje v bolni-
šnicah preveč zaposlenih in da delajo premalo
ali preslabo. A ko bo katerikoli od govorcev
že jutri nemočen v bolniški postelji, bo seveda
pričakoval, da bo ob njem nenehno vsaj medi-
cinska sestra, če že nezdravnik. Govoriti torej
o tem, daje treba zdravstvo urediti kot gospo-
darstvo, je znak za najvišjo stopnjo alarma.
Gospodarstva skorajda nimamo več.

V odločanju javne blagajne se bije še ena
bitka, to je bitka za denar (zasebnih) dopolnil-
nih zavarovalnic. Težko je razumeti, a sistem
je urejen tako, da prinese vsako varčevanje
javne blagajne dobiček zasebnim zavaroval-
nicam. Ta teden sprejeti ukrepi javne blagajne
pomenijo hkrati med štiri in pet milijonov do-
bička na leto za zasebne zavarovalnice. Tam
je za bolnike denar v glavnem izgubljen, saj
je sistem takšen, da dopolnilna zavarovanja
denarja sploh ne morejo porabiti, če javna
blagajna varčuje. V javnosti pa se utegne za-
radi tega ustvariti vtis, da dela javna blagajna
slabo, zasebne pa odlično. Tihi nasmešek na
ustnicah nekaterih zaradi varčevalnih ukre-

pov javne blagajne je zato razumljiv.
Manj razumljivo pa bo, če javnost, pred-

vsem pa politika, te dvojne in neetične igre ne
bo dojela. V resnici je javna blagajna veliko bolj
gospodarna kot zasebne. Sama zase porabi le
dva odstotka zbranega denarja, medtem ko
zasebne zavarovalnice potrošijo za svoj ob-
stoj do petnajst odstotkov premij, zbranih za
zdravljenje. Tudi iz drugih razlogov je morebi-
tno spodkopavanje javne blagajne eno najbolj
nevarnih početij, kar si jih je mogoče zamisliti.
Prav tako kot je škodljivo, da se v naši državi
sistematično rušita ugled in zaupanje v zdrav-
ništvo. Ne samo, da imamo ravno na tem
področju več svetovno prepoznavnih dosež-
kov kot v katerikoli drugi panogi, a se namesto
spodbujanja ta razvoj celo omejuje, zdravniški
poklic je pač tak, da ga vsaka družba vedno in
nujno potrebuje, tudi kot zadnje zatočišče posa-
meznika pred nemogočimi zahtevami kapitala.
Četudi so zdravniške organizacije v zadnjih le-
tih povlekle nekaj slabih potez, je spodbujanje
razdora in sovražnosti med bolniki in zdravniki,
kar se dogaja celo v nastopih najodgovornejših,
za celotno družbo zelo narobe.

Kdo pravzaprav vodi našo družbo? Je res
neizbežno, da jo prepustimo izključno ka-
pitalskim interesom? Kje so zdaj, tik pred
napovedanim ožemanjem bolnikov, zagovor-
niki humanizma, solidarnosti in sočutja? Je res
že vsega konec? m


