Velká zdravotnická loupež
Sou asné zdravotní pojiš ovny nejsou ani vlády, ani státu, pat í pojišt nc m.
P em na zdravotních pojiš oven na akciové spole nosti znamená vydat zdravotní pé i
na pospas trhu.
Slíbené rozdání pen z pojišt nc m je nehorázný populistický úplatek z našich pen z,
na který bychom ve všech dalších letech dopláceli.
Finan ní p ebytky pojiš oven by správn m ly sloužit k úhrad nových lé ebných
metod, ú inn jších lék a jako rezerva pro budoucí lé ení stárnoucí populace.
V soukromých pojiš ovnách hrozí honba majitel na ziskem, který vznikne na úkor
pacient .
Zisk zdravotních pojiš oven znamená, že peníze se nevydají na úhradu zdravotní
pé e, ale odte ou mimo zdravotnictví.
Pacient dostane nejlevn jší pé i, o možnosti kvalitn jší (ale dražší) lé by se ani nedozví,
nebo si bude muset p iplatit (plány ízené pé e).
Nebude-li v pojiš ovnách dost pen z na to, aby majitel m vynášely, budou tla it na
zvýšení plateb pojistného.
Vzniknou vertikální et zce (stejný vlastník pojiš ovny i nemocnic a ordinací) a pacienti
i léka i budou uzav eni v kruhu co nejlevn jší pé e, z n hož nebude úniku.
P evedení fakultních nemocnic a odborných ústav na akciové spole nosti ohrozí
další rozvoj t chto nejvýznamn jších za ízení i výchovu budoucích léka . Proto proti
tomuto kroku protestují rekto i univerzit a d kani jejich léka ských fakult.
Z fakultních nemocnic jako akciových spole ností nebudou mít prosp ch ani pacienti,
ani zam stnanci, ani vysoké školy, ani studenti medicíny

Není pravda, že jedin

akciová spole nost p inutí manažery správn vést
pojiš ovny a nést za to odpov dnost!
Není pravda, že jedin zdravotní pojiš ovny jako akciové spole nosti zajistí
pacient m standardy pé e a odpovídající dostupnost ordinací a nemocnic!
Není pravda, že privatizace je jedinou možností, jak ud lat po ádek v našem
zdravotnictví!

Chystané zm ny ve zdravotnictví by byly nevratné!
Zlikvidování ve ejného zdravotnictví nelze ni ím napravit!
Rozprodej zdravotních pojiš oven se nedá vrátit!
Plánované zm ny ve fakultních nemocnicích nevy eší sou asné problémy,
ale mnoho dalších by vzniklo.
Prodaný majetek nelze získat zp t, ani kdyby se ukázalo, že prodej byl
protiprávní!

Tomu všemu se odborá i snaží zabránit. Podpo

te nás!

P ij te 21. 5. 2008 v 15 hodin na demonstraci p ed Ú ad vlády!
Odborový svaz zdravotnictví a sociální pé e R
Další informace najdete na www.zdravotnickeodbory.cz

