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5.

EGÉSZSÉGPOLITIKÁNK

Évek óta látványos kísérlet zajlik a szemünk előtt, hogy az évszázados állami egészségügyi rendszert magánkézbe juttassák, és láttuk a tömegtüntetéseket a kórházak eladása
ellen.
A tájékozottabbak tudják, hogyan vonták ellenőrzésük alá az idegen gyógyszercégek az
egészségügyi piacot és hogyan kényszerítették az embereket arra, hogy nyakló nélkül
fogyasszák termékeiket, akár van rá szükségük, akár nincs.

A Zöld Párt® kiszorítaná az egészségügyből a harácsoló multikat azáltal, hogy csökkentené a kemikáliák felhasználását. Változtatni kell azon a tévhiten, hogy egyedül a vegyipar
termékei rendelkeznek gyógyító hatással, és minden betegséget csak erős mérgekkel vagy
veszélyes injekciókkal lehet megszüntetni.
Nem tagadjuk a hagyományos gyógyszerek szerepét és értékét, de Magyarországon e
téren is már erősen túllőnek a célon.
Népességünk fogyása megakadályozásának egyik kulcsmomentuma az egészségügy helyreállítása, és ez nem azt jelenti, hogy a pénzéhes gyógyszergyárak további harácsolását
támogatjuk.
Előre jelezzük: ha a Zöld Párt® ezen programpontja népszerűvé válik, a gyógyszergyártó
cégek által fizetett horribilis hirdetési bevételek csökkenése miatt a média részéről csakis
ellenséges hozzáállásra számíthatunk.
Azt fogják majd állítani, hogy füveket akarunk a betegek orra alá dugni a „komoly” és
„tudományos” módszerekkel előállított gyógyszerek helyett. Pedig erről szó sincs, mindössze az egészségügybe bevonult profithajhász spekuláns résztvevőket szeretnénk kiszorítani.
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Az orvosok szerepe lassanként már csak a
receptek megírásra korlátozódik, pedig
mindannyian tudjuk, hogy milyen mértékben nő a gyógyszerek ára.
Miközben egyre kevesebbet foglalkoznak
a betegségek kiváltó okaival és azok megszüntetésével, azaz a betegekkel való törődéssel, mind inkább csak a tartós és egyre
drágább kezelések és gyógyszerek alkalmazásában érdekeltek.
Így az egészségügy lassanként betegségiparrá válik – az üzletileg érintett gyógyszergyártók „legnagyobb örömére”.
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Ha Önök azt látják, hogy egy fehér köpenybe öltözött, megnyerő külsejű „prof. dr” magyarázza a televízió képernyőjéről valaminek a hatását és az „előnyeit”, egy szavát se
higgyék el, mert az óriási haszon miatt semmibe sem kerül néhány jellemtelen orvos
megvesztegetése, hogy „szakmai” érvekkel, tudományos módon beszéljenek a valóság
ellenkezőjéről. Hiszen Magyarországon még olyan „szakértők” is előfordulnak, akik a
mai napig tagadják, hogy a csernobili katasztrófa bármiféle sugárterhelést okozott volna,
csak azért mert a nyolcvanas években erre kaptak pártutasítást!
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A Magyarországra betelepült külföldi multinacionális cégek hatalmának megnyirbálása
mellett – amit egyébként a Zöld Párt® minden területen el szeretne érni – az egészségügy
terén a következő változtatásokat tartanánk kívánatosnak.
1. Meg kell szüntetnünk a kórházak körüli panamákat.
A kórház épülete és felszerelése legyen elidegeníthetetlen állami tulajdon, a működtetést végezzék állami többségi tulajdonban lévő cégek. Az emberek teljesen jól látják, hogy az egészségügy magánosítása katasztrófához
vezet. Ez történt minden országban, ahol ezt eltűrték.
Meg lehet engedni a külföldi tőke bevonását, de semmiképpen sem hagyni neki vezető szerepet, vagy zsarolásra alkalmas pozíciót. A vezető egészségügyi dolgozók –
főorvostól a miniszterig – csak olyan személyek lehetnek, akik soha nem álltak szorosabb kapcsolatban az
egészségügy magánosításában érdekelt cégekkel, szervezetekkel, magánszemélyekkel.
2. Számtalan olyan betegség sújtja az embereket, ami egyszerű, természetes módszerekkel is gyógyítható lenne.
A Magyar Szociális Zöld Párt egészségpolitikája nagy hangsúlyt fektet a betegségekkel
kapcsolatos okok megszüntetésére, valamint a megelőzésre, a felvilágosításra és a természetes gyógymódok terjesztésére, propagálására, hogy csak a valóban betegek szoruljanak kórházi kezelésre, és csak a ráutaltak kényszerüljenek a gyógyszerek szedésére, mert ezek további egészségkárosodással is járhatnak, és sokszor csak a tünetek
kezelésére alkalmasak, nem a gyógyításra.
Mivel a legfőbb hangsúlyt a megelőzésre fektetjük, ennek szellemében elsősorban a
lakosság mentálhigiénés egészségmegőrzésére törekszünk. Mint ismeretes, a szervi egészségkárosodások 90%-ában kimutathatóak az azokat kiváltó pszichoszomatikus (a lélek
és test egységére utaló) okok, amelyek szakszerű kezelésével már idejekorán elejét vehetjük a tényleges megbetegedéseknek.
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A Zöld Párt® programjának szellemében egy egészséges társadalom kialakítása és fenntartása a célunk, amelynek megvalósítása során a lakosság általános közérzete, pszichés és mentális háttere, ezáltal pedig az egészségi állapota is magától értetődő módon
nagymértékben javulni fog.
3. Meg kell vizsgálni azokat a XX. században kifejlesztett tudományos módszereket,
amelyeket egykor ünnepelve elfogadtak, ám rövidesen a gyógyszeripari lobbi nyomására
mégsem vezettek be, vagy felvásároltak, eltüntettek, netán megsemmisítettek.
4. Az általános gyógyszerek árát a mindenkori minimálbérhez igazítva hatóságilag maximálni kell. Erre azért van szükség, mert a betegségek leghamarabb a társadalom szegényebb rétegeit érik el mindig, akik az életkörülményeikből eredő „veszélyeztetett” helyzetből adódóan méginkább kiszolgáltatottak, miközben ők azok, akik a legkevesebbet
tudják fordítani az egészségük megőrzésére, a megelőzésre, és a gyógyítás eszközeire is.

6. A hálapénz megszüntetését nagyon fontosnak tartjuk. Éppen úgy, ahogy a rendőrök
sem fogadhatnak el kenőpénzt, bűncselekménnyé kell tenni nemcsak a hálapénz elfogadását, de az átadását is. Helyette elsősorban az egészségügyben dolgozók bérének rendezésében látjuk a megoldást, másodsorban pedig állami alapítvány formájában működő prémiumalapokat állítanánk fel, amelybe a gyógyszeripari cégek adójának egy részét irányítanánk, s ahonnan a valóban jól dolgozó orvosok és nővérek jutalmul
keresetkiegészítést kapnának.
7. Országos felvilágosító kampányt kezdeményezünk az egészséges életmód népszerűsítésére. Támogatjuk a szabadtéri sportokat, a túraegyesületeket és a tömegsportot.
Felújítanánk a hetvenes évek óta
elhanyagolt turistaút-hálózatokat
a turistaházakkal együtt.
Fellendítenénk a belföldi falusi és
wellness turizmust. A nagyvárosokban pedig szorgalmaznánk a
testedző körök, a kondicionáló
termek megnyitását, valamint a
sportolásra alkalmas létesítmények rehabilitálását és fejlesztését.
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5. Egyes általánosan használt gyógyszerek előállítására állami tulajdonú gyógyszergyárat kell létrehozni, ezzel elérhető áron biztosítva mindenkinek a gyógyulást a gyakran
előforduló betegségek esetében. Ez mind a társadalombiztosítás, mind pedig a betegek
számára pénzmegtakarítással jár.
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8. Nagy hangsúlyt fektetünk a fogyatékkal élők támogatására, akiknek a közlekedési
eszközökön való utazását ingyenessé kívánjuk tenni.
Emellett az akadálymentesítést is fontos célnak tekintjük, melynek hangzatos jelszava ma
sajnos csak politikai kampányfogás. Jól szemlélteti ezt, hogy építettek ugyan kerekesszékkel is használható bejáratokat egyes középületekhez, de a továbbhaladásuk odabenn már
nem mindig megoldott. Nehéz a közlekedési eszközökre való feljutásuk is, de nincs lejárási
lehetőségük a metróhoz sem.
A valódi akadálymentesítés egységesített és összefogott szándékot igényel, amit a szakmai
szervezetek által kidolgozott országos programmal lehet közösen megvalósítani.
9. Tudományos eredményekre és gyakorlati tapasztalatokra épülő felvilágosító kampányt
indítanánk a drogfogyasztás, a dohányzás és az alkoholizmus áldozatainak visszaszorítására,
valamint a szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzésére. Akinek van bátorsága mérgezni önmagát, annak legyen mersze a tetteivel szembesülni, és ereje ezek elkerülésére is!
A várható következmények tudatosítása visszatartó erőt jelentene az ilyen, leginkább csak
megszokásból vagy szórakozási vágyból eredő pótcselekvések élvezőinél. A felelőtlen és
társadalmilag is káros életvitel ne váljék se divattá, se kényszerré, se szenvedéllyé.
Bevezetnénk a függőségek megszüntetését célzó ingyenes programokban való részvétel lehetőségét, és az időszakos szűrővizsgálatokon való kötelező megjelenést, aminek
elmulasztása a későbbiekben fellépő megbetegedések esetén a kezelési díjak megemelését vonná maga után.
Megszüntetnénk a drogfogyasztók egészségügyi előjogait, hiszen a jelenlegi rendszer igazából
csak arra jó, hogy a „leszokni vágyók” számolatlanul kapják az ehhez szükséges anyagokat (pl.
a Metadont), amelyek aztán szintén az utcán jelennek meg, mert azok is kábítószerek.
10. A kórházi szülés mellett születésházak létesítését is szorgalmazzuk a nagyobb városokban. Egy gyermek szülése nem betegség, amit okvetlenül kórházban kell „kezelni”,
ahol ráadásul fokozottabban jelen van bármiféle fertőzés lehetőségének a veszélye. Ezek
a születésházak is kórházi jellegű intézmények lennének, csak sokkal szakszerűbb orvosi
segítséggel ellátva, az esetlegesen fellépő komplikációk megoldására.
Nyugat-Európában már számos ilyen intézmény működik nagy sikerrel.

36

