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A nemzet és az ország életképessége, fejlıdése elválaszthatatlan polgárainak, lakosságának
egészségi állapotától. Jó mindennapi életminıséget, egészségnek kedvezı környezetet és
megfelelı egészségügyi ellátást egy igazságos és dinamikus társadalom, egészséges környezet
és prosperáló gazdaság együttesen képes biztosítani. Magyarországon ettıl nagyon távol
kerültünk, de ennek elérése valamennyiünk érdeke és feladata.
Gyökeres változtatásokra, megújulásra van szükség. A Magyar Kórházak és Rendelıintézetek
Szövetsége – a Magyar Önkormányzatok Szövetsége támogatásával - azért jött létre, hogy
ezért mindent megtegyen. Nem lehet a puszta túlélés a fı cél, a felülkerekedés érdekében kell
összefognunk. Az egészségügyi ellátók és a fenntartó önkormányzatok nem a kormány
alárendeltjei, hanem partnerei a polgárok egészségének és a betegek gyógyításának
szolgálatában. Meg kell szüntetni a káoszt, fel kell számolni a felelıtlen kormányzás súlyos
örökségét. Átgondolt, elvszerő nemzeti egészségpolitika kell, ami befolyást gyakorol
valamennyi tárca, ágazat mőködésére. Új munkamegosztás kell kialakuljon az intézmények,
szolgáltatók, szolgáltatási szintek között. Elsıdleges cél a lakosság jobb és igazságosabb
hozzáférést biztosító ellátása, ezt követi a hatékonyság fokozása. A lakóhely közelében kell
biztosítani az ellátást, amikor ez csak lehetséges.
Az ellátás felelısségéhez és feladatához meg kell adni a szükséges feltételeket, eszközöket.
Meg kell becsülni és meg kell fizetni az ágazatban dolgozókat, és meg kell követelni a
becsületesés, színvonalas ellátó- és szervezımunkát. Fel kell számolni a korrupcióra vezetı
okokat. Az állam elsıdleges felelıssége a kiszámítható mőködési feltételek és az erıforrások
biztosítása: a szakember utánpótlás, a mőködési források, fejlesztések lehetıvé tétele.
Az elıbbiek tükrében megállapítjuk:
Az ágazat túlélését biztosítandó a kormány nem az egészségügy valódi képviselıivel, hanem a
maga választotta önjelölt szervezetekkel tárgyalt és állapodott meg a közelmúltban. Azok a
szervezetek, akik részt vettek a tárgyalásokon, a részvétel tényével legitimizálták a kormány
elvonó intézkedéseit. A létrejött megegyezés nem az állampolgárok érdekeit szolgáló hosszú
távú program alapján jött létre. A figyelem elterelését szolgálta az ágazat valódi problémáról,
s annak megoldását valójában a következı kormány asztalára tolta.
A kormány valójában nem az egészségügyi intézményektıl von el pénzt, hanem a betegektıl.
Az elvonás mértékének növekedésével arányosan növekednek a várólisták. Az egészségügybe
több pénz nem az egészségügyi intézmények gazdasági helyzetének javítása miatt kell, hanem
a betegek gyógyulása érdekében. Az egészségügy intézményei a sztrájkkal, a minimálellátással, a betegek továbbküldözgetésével, a várólisták növelésével valójában a betegeket
büntetik, akik a jelenlegi kormány elvonó politikájának ártatlan áldozatai.
Szövetségünk megkezdte a munkát a jelenlegi helyzet gyökeres átalakítása érdekében, s
javaslatait a választások után felálló új kormány rendelkezésére fogja bocsátani.
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