
Autor nejprve vyjádřil závist,
že ČSSD vyhrála krajské volby
díky slibu zrušit poplatky, po-
sléze vyjádřil obavy, že ČSSD
hledá výmluvy, jak slib nespl-
nit. Poté nám vytknul, že jsme
dosud nenavrhli zrušení po-
platků v bohumínské nemocni-
ci a hned si sám odpověděl, že
by to asi stálo peníze. Dodal, že
stejné peníze to bude stát i kraje,
přestože jim předtím vytknul, že
sliby zrušit poplatky neplní.
Posléze napsal, že v naší ne-
mocnici jsme díky vybraným
poplatkům mohli navýšit mzdy
sester, ale v závěru píše, že tyto
mzdy jsou ve srovnání s fakult-
ní nemocnicí nižší. A také se
podivil, že máme akciovou spo-
lečnost, když jsme bojovali pro-
ti privatizaci krajských nemoc-
nic. Tolik shrnuto.

Tak popořadě: ČSSD skuteč-
ně vyhrála krajské volby. Slíbila
rušení poplatků. Dosáhla již

V minulém čísle Oka jsme si mohli přečíst článek předsedy
bohumínské ODS Davida Maryšky. Pokusím se shrnout, oč 
v něm autorovi šlo, aby bylo na co navázat. Alespoň tak, jak
jsem to pochopil, což nebylo jednoduché.

Ještě jednou o poplatcích ve zdravotnictví

částečného úspěchu na cent-
rální úrovni, dokonce prosadi-
la jejich úplné zrušení v posla-
necké sněmovně, ale většina
ODS v Senátu ještě potřebuje
prohrát další volby, než pochopí.
Zatím ustoupi-
la jen u dětí.
Ale my bude-
me dále usilovat také o osvobo-
zení od poplatků minimálně 
u seniorů a v lékárnách. Tak si
to pamatujme, další volby jsou
již v červnu.

ČSSD v krajích většinu po-
platků ruší. By� z tohoto způso-
bu osobně radost nemám a ne-
mají ji ani kolegové v krajích.
Vzniká totiž chaos. A to je sa-
mozřejmě také důvod, proč o tom
nikdy neuvažovala naše nemoc-
nice. Ani jsme to v komunál-
ních volbách neslibovali. Po-
platky totiž v té době neexisto-
valy a ODS je zavedla, přestože
ve svém volebním programu 

o nich neměla ani zmínku. Da-
vidu Maryškovi ovšem nic ne-
brání prominutí navrhnout, o-
bávám se však, že ani tím volby
v Bohumíně nevyhraje. 

Poplatky je třeba omezit zá-
konem. Je proto jen škoda, že
se ministr zdravotnictví Tomáš
Julínek hned od začátku ani
nesnažil hledat rozumný kom-
promis a regulačními poplatky

zatížil i novo-
rozence a jejich
čerstvé ma-

minky. Co tím chtěl regulovat?
K platům sester v naší ne-

mocnici - ano jsou nižší než ve
fakultní nemocnici, což asi ne-
ní žádné velké překvapení.
Přesto zastupitelstvo pro rok
2009 do svého rozpočtu vyčle-
nilo 5ti milionový příspěvek pro
naši nemocnici právě na posíle-
ní platů středního zdravotnic-
kého personálu. Zaslouží si to. 

A nakonec vysvětlení rozdílu
pojmů »akciová společnost«
a »privatizace«. Právníkovi Da-
vidu Maryškovi je to jistě zná-
mo a jen v článku žertoval, že
tomu nerozumí. Město změni-

lo formu nemocnice na akcio-
vou společnost a neprivatizo-
valo ji, má sto procent akcií. 
A snaží se nemocnici podporo-
vat. I když ji zástupci ODS na
okrese chtěli kdysi zrušit! By�
jde o nemocnici malou, nepat-
řící do základní sítě nemocnic,
čím déle ji udržíme, tím lépe
pro občany Bohumína. 

Ale kraje, vedené v minulos-
ti hejtmany z ODS, založily ak-
ciové společnosti z velkých 
okresních nemocnic, které ma-
jí zaručovat základní dostup-
nost zdravotní péče. A v někte-
rých krajích je už stihly bez 
ohledu na zájmy pacientů pro-
najmout nebo dokonce prodat
(takže vlastně nemají dnes ani
kde rušit poplatky). To je pri-
vatizace! 

A ještě jednou zdůrazňuji:
nemáme nic proti soukromé-
mu zdravotnictví, ale mělo by
být doplňkem sítě. Stát musí
zaručit dostupnost péče pro
každého, bez ohledu na jeho
sociální poměry. To bez svých
nemocnic nezajistí.
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