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Α

ν κάποια επιχείρηση προσπαθήσει να υποχρεώσει
έναν πολίτη να αγοράσει το
προϊόν της, θα ξεσηκωθεί
το σύμπαν εναντίον της. Αν τον τιμωρήσει οικονομικά επειδή δεν το
αγόρασε, θα γίνει επανάσταση. Στην
περίπτωση των ασφαλιστικών εταιρειών ιδιωτικής κάλυψης υγείας, η
κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη
και όμως κανένας δεν διαμαρτύρεται.
Ίσως επειδή αυτός που προσπαθεί να
υποχρεώσει τον πολίτη να πάρει ιδιωτική ασφάλιση υγείας, είναι το ίδιο
το κράτος. Η Αυστραλία διαθέτει ένα
από τα καλύτερα συστήματα δημόσιας υγείας στον κόσμο (Medicare), το
οποίο χρηματοδοτείται μέσω της ειδικής εισφοράς 2% επί του φορολογητέου εισοδήματος, όταν αυτό ξεπερνάει τις $27,069 για μοναχικά άτομα
και τις $42,805 για συνταξιούχους.
Ιδιωτικές εταιρείες ασφάλισης υγείας
υπήρχαν εδώ και 200 χρόνια και οι
πολίτες ήταν ελεύθεροι να επιλέξουν
να πληρώνουν για ιδιωτική ασφάλιση υγείας, παράλληλα με την εισφορά στο δημόσιο σύστημα υγείας. Το
2009 όμως, ο τότε πρωθυπουργός
κ. John Howard, με μία γεναιόδωρη
κίνηση, έδωσε πίσω στους ασφαλισμένους, μέχρι 30% του κόστους ιδιωτικής ασφάλισης υγείας. Ήταν ένα
δώρο προς τους μεγαλογιατρούς των
βορείων προαστείων του Σύδνεϋ και
κατ’ επέκταση σε όλη την Αυστραλία.
Είχε προηγηθεί το 2007, η υποχρεωτική χρέωση με 1% επί του φορολογητέου εισοδήματος σε όσους είχαν
εισόδημα πάνω από $50,000 και
δεν είχαν πάρει ιδιωτική ασφάλιση
υγείας, όμως αυτό δεν είχε στρέψει
τους πολίτες στην ιδιωτική ασφάλιση
υγείας. Ο κ. Howard, χρησιμοποίησε την τακτική του μαστίγιου και του
καρότου για να αναγκάσει τους πολίτες να πάρουν ιδιωτική ασφάλιση
υγείας. Το αποτέλεσμα είναι, να πληρώνει το κράτος μεταξύ $6-7 δισεκατομμύρια στις εταιρείες ιδιωτικής
ασφάλισης υγείας μέσω της επιστροφής των ασφαλίστρων που χορηγεί
στους πολίτες και οι ασφαλισμένοι
να πληρώνουν περίπου άλλα $24 δισεκατομμύρια το χρόνο. Παράλληλα,
πληρώνουν και την εισφορά στο δημόσιο σύστημα υγείας. Θα περίμενε
κανείς πως με τόσο χρήμα που διοχετεύεται προς τις εταιρείες ιδιωτικής
ασφάλισης υγείας, η νοσοκομειακή
περίθαλψη δεν θα άφηνε κανέναν
παραπονεμένο. Όμως οι ασφαλισμένοι σε πολλές περιπτώσεις, ανακαλύπτουν πως πληρώνουν γιά μία ασφάλεια που δεν τους καλύπτει όταν την
χρειαστούν. Ακόμη όμως και αν τους

καλύπτει, πληρώνουν από την τσέπη
τους υπέρογκα ποσά διότι οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν καλύπτουν
ολόκληρο το κόστος νοσοκομειακής
περίθαλψης και οι γιατροί χρεώνουν
παραπάνω όταν ο ασθενής έχει ιδιωτική ασφάλιση υγείας. Πρόκειται
δηλαδή για ένα σύστημα, στο οποίο
οι Αυστραλοί πολίτες δεν έχουν εμπιστοσύνη ή δεν είναι ευχαριστημένοι
από την περίθαλψη που τους παρέχει
όταν το χρειαστούν. Το συνολικό κόστος που πληρώνουν οι ασφαλισμένοι και το κράτος (με τα χρήματα των
φορολογουμένων), είναι δυσανάλογο με τις υπηρεσίες που παρέχονται.
Έτσι πολλοί φορολογούμενοι, επιλέγουν να πληρώσουν την επί πλέον εισφορά στο δημόσιο σύστημα
υγείας και να μην πάρουν καθόλου
ιδιωτική ασφάλιση υγείας. Παρ’ όλα
αυτά, η κυβέρνηση εγκρίνει αυξήσεις
στα ασφάλιστρα κάθε χρόνο, σε ποσοστό τριπλάσιο του πληθωρισμού.
Τα χαϊδεμένα παιδιά του κ. Howard,
βρίσκουν υποστήριξη και από την
κυβέρνηση του κ. Turnbull και με
την αναμενόμενη αύξηση της τάξεως
του 3.90% από τον ερχόμενο Απρίλιο, η συνολική αύξηση επί πρωθυπουργίας του κ. Turnbull, θα φτάσει
το 25%. Ο πληθωρισμός, βρίσκεται
στο 1.80%. Την ίδια στιγμή, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαμάχη μεταξύ της
Πολιτειακής κυβέρνησης της Ν.Ν.Ο.
και των οδηγών τρένων και λεωφορείων, οι οποίοι ζητούν αύξηση των
μισθών τους που είναι καθηλωμένοι
για χρόνια, ύψους 6%. Αυτή η αύξηση θεωρείται από το Φιλελεύθερο
κόμμα υπερβολικά υψηλή, ενώ η αύξηση κατά 25% από τον Σεπτέμβριο
του 2015 στα ασφάλιστρα υγείας,
θεωρείται δικαιολογημένη, χωρίς
μάλιστα να παρέχονται ικανοποιητικές υπηρεσίες. Ο υπουργός υγείας
μάλιστα, ο κ. Greg Hunt, καμαρώνει κιόλας λέγοντας πως η αύξηση
του 3.90%, είναι η χαμηλότερη για
τα τελευταία 17 χρόνια. Αντίθετα, ο
αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου
Αυστραλίας (ΑΜΑ) κ. Tony Bartone,
τόνισε πως το σύστημα απειλείται
με κατάρευση αφού όλο και περισσότεροι το εγκαταλείπουν, αγανακτισμένοι για τις μεγάλες αυξήσεις στα
ασφάλιστρα κάθε χρόνο και τη χειροτέρευση στις υπηρεσίες που παρέχονται. Ο κ. Bartone είπε πως οι εταιρείες ιδιωτικής ασφάλισης υγείας,
δεν παρέχουν υπηρεσίες ανάλογες
των ασφαλίστρων που χρεώνουν και
θα πρέπει να βελτιώσουν την κάλυψη
ώστε να προσελκύσουν τους Αυστραλούς πολίτες.
Όμως όσο η κυβέρνηση υποστηρίζει

τις ασφαλιστικές εταιρείες στα τυφλά
χωρίς να απαιτεί βελτίωση των υπηρεσιών τους, η κατάσταση θα χειροτερεύει. Οι ασφαλιστικές εταιρείες
έχουν σαν πρώτο μέλημα το κέρδος
για τους μετόχους τους και την παχυλή αμοιβή των διοικητικών τους στελεχών. Ο ασφαλισμένος βρίσκεται
χαμηλότερα στις προτεραιότητές τους
και όσο η κυβέρνηση θα παίρνει νέα
μέτρα τιμωρίας όσων δεν έχουν νοσοκομειακή κάλυψη μέσω ιδιωτικής
ασφάλισης υγείας, τόσο περισσότερο
θα χειροτερεύουν οι υπηρεσίες τους
και θα μεγαλώνουν τα κέρδη τους.
Τεελευταίο παράδειγμα κυβερνητικής
παρέμβασης είναι η τιμωρία όσων είναι πάνω από 31 ετών και δεν έχουν
ιδιωτική ασφάλιση υγείας. Αν και
όποτε αποφασίσουν να πάρουν ιδιωτική ασφάλιση υγείας, θα πληρώνουν 2% παραπάνω για κάθε χρόνο
που ήταν πάνω από 31 ετών και δεν
είχαν ιδιωτική ασφάλεια υγείας. Δηλαδή αν κάποιος πάρει την ασφάλεια
στα 41, θα πληρώνει 20% παραπάνω από κάποιον άλλο που την πήρε

στα 31. Είναι ολοφάνερο όμως πως
η τιμωρία και η επιβράβευση δεν
φέρνουν το ποθούμενο αποτέλεσμα,
λόγω της κακής ποιότητας κάλυψης
που παρέχεται.Αν η κυβέρνηση έδειχνε τον ίδιο ζήλο και επιμονή για την
βελτίωση του δημόσιου συστήματος
υγείας και διοχέτευε τα δισεκατομμύρια που παρέχει στις ιδιωτικές
ασφάλειες υγείας, το δημόσιο σύστημα υγείας θα ήταν πολύ καλύτερο και
θα κάλυπτε όλους τους Αυστραλούς
πολίτες. Θα έχαναν βέβαια τα δισεκατομμύρια των κερδών που κάνουν
κάθε χρόνο οι εταιρείες ιδιωτικής
ασφάλισης υγείας, αλλά δεν μπορούν να ζουν για πάντα με την κρατική υποστήριξη. Το κράτος απέσυρε
την υποστήριξή του από τις αυτοκινητοβιομηχανίες και έκλεισαν λόγω
μη ανταγωνιστικότητας. Ως πότε θα
υποστηρίζει ιδιωτικές εταιρείες που
παρέχουν κακές υπηρεσίες, σπαταλώντας τα δισεκατομμύρια των φορολογουμένων; Πότε επί τέλους θα
μεγαλώσουν τα χαϊδεμένα παιδιά;

