Otvorený list slovenským pacientom

Milí pacienti,
väčšina z vás v posledných týždňoch určite zaregistrovala kauzu Gorila, valiacu sa internetom,
slovenskými médiami a postupne aj celou spoločnosťou.
Informácie zo spisu Gorila, ktorý mal zostať navždy utajený, politici (a sčasti aj médiá) najskôr
bagatelizovali. Ale postupne sa z významnej časti potvrdzuje ich pravdivosť. Parafrázujúc slová
významného slovenského politológa Michala Horského, ktoré na margo kauzy povedal pre
médiá, Gorila už začala lámať väzy pešiakom. „Skutočné politické figúry, ktorých mená sa
tam vyskytujú desaťnásobne viac, tí stále zostávajú. Aj keď možno predpokladať, že tak
ako kauza Gorila prekryla kauzu odpočúvania Vojenského obranného spravodajstva, tak
ešte nejaké sily na našej scéne sa môžu pokúsiť škandál Gorila prekryť iným
megaškandálom,“ poznamenal v rozhovore pre TASR Michal Horský.
Slovenskú lekárnickú komoru, zastupujúcu takmer 4000 slovenských lekárnikov, Gorila zaujala
aj preto, lebo nepriamo potvrdzuje skutočnosť, ktorú slovenskí lekárnici už niekoľko mesiacov
tušili a často aj verejne cez médiá odsudzovali. A síce, že aj o smerovaní slovenského
zdravotníctva prostredníctvom politikov rozhodovali a všetko naznačuje tomu, že aj stále
rozhodujú, predstavitelia obchodných a finančných skupín. Konkrétne máme na mysli práve
skupinu Penta, ktorej šéf je aj jednou z hlavných postáv Gorily...
Finančná skupina Penta sa o výraznejší vstup do slovenského zdravotníctva zaujímala ešte
skôr, ako v rokoch 2005 - 2006, kedy sa Gorila „narodila“. Už v roku 2004, kedy
v slovenskom parlamente prešli s podporu nezávislých poslancov relatívne hladko viaceré
reformné zákony týkajúce sa práve zdravotníctva. Podľa informácií zo serveru WikiLeaks
existovali dohady, že spomenuté hlasy boli vtedy kúpené, pričom podozrivou z kupovania
bola finančná skupina Penta. Cena za hlas jedného poslanca mala byť podľa WikiLeaks 2 mil.
Sk vo vtedajšej mene (66 387 eur).
A Pente sa v zdravotníctve naozaj postupne začalo dariť. Tak, ako uviedli Hospodárske noviny
v článku „Penta chcela ovládnuť naše zdravotníctvo“ (5.1.2012), táto finančná skupina v
súčasnosti riadi zdravotnú poisťovňu Dôvera, polikliniky Pro Care, sieť lekární Dr. Max,
laboratóriá Alpha Medical, sieť nemocníc na východe...

Slovenská lekárnická komora po celý rok 2011 upozorňovala na to, že skupina Penta robí všetko
pre ovládnutie jedného z posledných článkov slovenského zdravotníctva, ktoré doteraz
neovládala podľa vlastných predstáv – a to lekárenstva. Schválením zákona o liekoch vládna
koalícia v parlamente, s nezištnou pomocou poslancov SNS, tento scenár Penty naplnila.
Ovplyvnenie rozhodovania politikov pri prijímaní zákona o liekoch zo strany Penty dokázať

nevieme. Ale informácie zo spisu Gorila či zo servera WikiLeaks naznačujú, že žraloci
rozhodovanie politikov na Slovensku nezvykli/nezvyknú brať na ľahkú váhu.
Vážení pacienti, je potrebné, aby ste vedeli, že zákon o liekoch žiaľbohu nie je určený pre Vás.
Napriek tomu, že zo strany ministra zdravotníctva Ivana Uhliarika a členov súčasnej vládnej
koalície počúvate neustále opak. Sú to iba ich mediálne hry. Tento zákon je výhodný len pre
určité obchodné a finančné skupiny, a ak bude platiť dlhšie, bude znamenať koniec
slovenského lekárenstva v podobe, v akej sme ho poznali doteraz. Ako sme už veľakrát
opakovali, nezávislý lekárnik v našej krajine de facto skončí, a nahradia ho laicky vedené
a obchodne zamerané siete. Odbornosť ustúpi do úzadia a nahradená bude zvyšujúcim sa
neadekvátnym marketingovým tlakom a orientáciou na zisk finančných skupín – vlastníkov
lekární. Že takáto legislatíva vznikla len tak náhodou, a s dobrým úmyslom pre občana, tak
tomu by ani gorila neuverila...
Smutné je, že napriek tomu, že vplyv Penty na rezort zdravotníctva už mesiace vo svojich
článkoch naznačujú aj viacerí novinári, nič výrazné sa v tomto bode nedeje. Predseda hnutia,
z ktorého minister zdravotníctva pochádza, kroky svojho straníckeho súputnika skôr chváli (čo
hnutie dokumentovalo aj jeho zaradením na piate miesto kandidátky do parlamentných volieb)
a nad zjavným vplyvom Penty v rezorte zatvára oči. Nuž a samotný minister zdravotníctva
akýkoľvek vplyv Penty na slovenské zdravotníctvo odmieta. Ale niet sa čo čudovať. Parafrázujúc
slová novinára Toma Nicholsona ku Gorile, aj minister Uhliarik asi skutočne verí, že vie lepšie
organizovať štát ako iní, a preto sa hnevá, že ho my zo Slovenskej lekárnickej komory či
novinári otravujeme s preňho nepodstatnými obvineniami.
Vážení pacienti, napriek tomu, že kauza Gorila je kauzou najmä politickou (o čom svedčí
napríklad aj fakt, že hoci SaS o dokumentoch vedela už od roku 2010, prišla s nimi na verejnosť
až teraz), a Slovenská lekárnická komora je inštitúciou dôsledne apolitickou, budeme veľmi
pozorne sledovať ďalší vývoj, objasnenie miery autenticity dokumentu a eventuálne
vyvodenie dôsledkov nielen pre „radových pešiakov“. Práve preto, lebo veľa skutočností
nasvedčuje tomu, že aj do celého slovenského zdravotníctva zjavne siahajú chápadlá Gorily.
Tento Gorilí chliev je potrebné raz a navždy vyčistiť. Avšak na otázku, či a kedy sa to podarí,
dá odpoveď až budúcnosť a angažovanosť náš všetkých.
Prosíme, sledujte vývoj tejto kauzy, a špeciálne ďalší vývoj situácie v slovenskom
zdravotníctve, aj Vy, naši pacienti.
S úctou,
v Bratislave 16.1.2012
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