Keď premiér volá nesprávnemu
Predstavme si nasledujúcu situáciu. Presuňme sa v čase pár rokov dozadu, do obdobia
jednofarebnej vlády Roberta Fica. Premiér sedí v kresle a telefonuje:
„Pekne pozdravujem, Marcel. Robert Fico pri telefóne. Pán riaditeľ, nebudem akceptovať
žiadne tety Anky, žiadnych masérov Kostkov, žiadne konflikty záujmov a žiadne nehospodárne
nákupy a neefektívne zazmluvňovania vybraných poskytovateľov. Zároveň som sa od Úradu
pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou dozvedel, že netvoríte technické rezervy na
očakávanú zdravotnú starostlivosť v riadnej výške a nesprávate sa ako dobrý hospodár. Hrozí
veľká strata vo VšZP. Preto budem iniciovať Vaše odvolanie z postu riaditeľa VšZP, budem
žiadať vyvodenie osobnej zodpovednosti a od nového vedenia prijatie takých opatrení, ktoré
zastavia generovanie ďalších strát.“
Druhý telefonát:
„Ahoj Paľo, tu je Robo Fico. Počúvaj, už nebudem od Teba akceptovať žiadne politické
nominácie. Keď nemáme v talóne poriadneho a čestného odborníka, na ktorého by sa dalo
spoľahnúť, že bude konať výlučne vo verejnom záujme, tak radšej vyhlásime transparentné
výberové konanie, ktoré bude pod dohľadom verejnosti, a kde sa, verme, nájde vhodný
kandidát na šéfa VšZP.“
Ďalší telefonát:
„Pekný deň, pán predseda (pozn. poslaneckého klubu). Fico pri telefóne. Chcel by som
apelovať na všetkých poslancov strany SMER-SD, aby nepodávali žiadne poslanecké návrhy,
ktoré budú zvyšovať výdavky v zdravotníctve a zároveň nebudú kryté zdrojmi. V opačnom
prípade ide totižto o nezodpovedné správanie sa voči pacientom a občanom – platcom
odvodov a daní, ktoré nás o pár rokov dobehne a jeho negatívne dôsledky budeme pociťovať
všetci.“
A telefonát na záver:

„Servus, pán minister. Tu je Robo. Navrhujem nezvyšovať platy všetkým zdravotníckym
pracovníkom plošne a takto to opakovať rok čo rok, lebo na to nemáme, je to neudržateľné,
vytvára to straty a nepôsobí to motivačne. Merajme a zverejňujme kvalitu a efektívnosť
poskytovanej zdravotnej starostlivosti a na základe nej nech manažmenty pracovníkov
odmeňujú. Takto dokážeme zvýšiť platy adresne, najviac pre tých, ktorí majú výsledky
a zaslúžia si to. Zároveň Ťa žiadam pri rozdeľovaní zdrojov v zdravotníctve a podpore
rôznych projektov brať do úvahy, akú veľkú hodnotu pre pacientov získavame za tieto
vyčlenené peniaze. To nech je alfou a omegou pri Tvojom rozhodovaní.“
Fikcia? Bohužiaľ, áno. Ale ak by to bola skutočnosť, nemusel by Robert Fico včera nikam
telefonovať. Taký premiér by sa mi páčil.
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