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Ludwik Dorn nie ma cierpliwości do strajkujących lekarzy. Raz juŜ brał ich w kamasze, dziś 
grozi ogłoszeniem referendum: czy jesteś za prywatyzacją słuŜby zdrowia, czy przeciw. Na 
dokładkę "Ŝelazny Ludwik" straszy, Ŝe kupującym byłby lider strajku Krzysztof Bukiel 
(pieniądze pochodziłyby zapewne ze sprzedaŜy usłuŜnie obfotografowanej przez "Fakt" willi 
Bukiela wartej 800 tys. zł).  

Prywatyzacja to broń o większej sile rażenia niż kamasze. Bo - jak z zapałem przekonuje sejmowa komisja ds. 
prywatyzacji banków - prywatyzacja jest "złodziejska". Kręcą się tu podejrzane typki, ktoś komuś daje 
mercedesa z firankami, ktoś ma podobno konta w Szwajcarii. Ludwik Dorn jest spokojny o wynik takiego 
referendum. 
 
Ale to nie takie proste. Co zrobić z już istniejącymi prywatnymi gabinetami i klinikami? Znacjonalizować? 
No dobrze, Dornowi chodzi pewnie o sprywatyzowanie szpitali publicznych. Co jednak z prywatnymi 
szpitalami, które podpisały kontrakty z NFZ i za usługi dostają publiczne pieniądze? Czy Dorn chce zakazać 
takich obrzydliwych praktyk? 
 
"Nie" dla prywatyzacji służby zdrowia oznacza także kres planów ministra Zbigniewa Religi. Marszałek Dorn 
zdaje się nie wiedzieć, że ten rząd od dawna już propaguje... prywatyzację! 
 
W czerwcu minister Religa chce przedstawić koszyk gwarantowanych przez państwo (w ramach składki na 
zdrowie) usług medycznych. Co się do koszyka nie zmieści - niespodzianka! - będzie sprywatyzowane. Za te 
usługi albo zapłacimy z własnej kieszeni (jednorazowo), albo z dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego, 
czyli też z własnej kieszeni. 
 
Kolejna reforma ministra Religi - sieć szpitali - także jest zawoalowaną prywatyzacją. Bo co się stanie ze 
szpitalami, które nie wejdą do pierwszej ligi, czyli sieci placówek niezbędnych? Będą musiały zostać 
zreformowane, zlikwidowane lub - Boże broń - sprzedane przez samorząd. 
 
Pomysłu rzuconego przez Dorna nie złapał premier. Przytomnie zaznaczył, że referendum to "ciągle wstępny 
pomysł". - Przy obecnym poziomie PKB problemów służby zdrowia nie jesteśmy w stanie rozwiązać, 
ktokolwiek by rządził - powiedział Jarosław Kaczyński. 
 
Oto szczery aż do bólu opis planów ekipy rządzącej wobec służby zdrowia. Powinien trafić na pierwszą stronę 
programu wyborczego PiS. 
 
 


