
JOHN RICARO:
ALAPELVEK
AZ EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁHOZ

John Ricard baltimore-i segédpüspök az USA
belpoliti kájával Joglalka zó püsp öki bizo ttság el
nöke. frását a Szenátus Munkaügyi Bizottságának
címez te. Hasznos gondolatokat adhat hazai egész
ségügyünkhöz is (Lásd . 1994. 5. számunkat.)

"Vélemé nyem elsősorban Baltimore és Wa
shington szegény plébáni á in töltött szolgá
la ti i d őrn ön, va lamin t a szociá lis munkás
ként és tan ácsad óként eze kbe n a köz öss é
ge kbe n szerzett gyakorla tomo n alapszik,

Múlt év júniusában az Egyes ült Allamo k
katoli kus püsp ökei egy hang úlag elfogadtak
egy átfogó határozatot, amely az egész
ségügyi reform szá munk ra irán yadó megkö
ze lítését ta rtalm azza. Szere tné m most önök
kel megoszt an i ennek a határozatnak alapve
tő üzene tét, és kifejteni go ndolataima t né
hány ezzel összefüggő terü lettel kapcsolat
ban: a ka tolikus közösség alape lveive l és le
hetősége ivel ebben a vitába n; a reform szá 
mára legfontosabb alape lvekkel; valamint
ezen alapelvek alka lmazásával négy megha
tározott terü leten."

Alapelvek-lehetőségek a katolikus
egészségügyi ellátásban

Az t hiszem, nincs még egy közösség,
amelynek annyi hozzászólnivalója lenne
ehhez a v it ához. mint a kat ol iku s közösség
nek. Fontos már kez de tbe n tiszt áznunk.
hogy a h it soksz ínű közössége vagyunk,
nem ped ig politikai érdekcso po rt. Washing
tonban po litika i érdeke k - pé nz és hat a
lom - ir ányítj ák az egészségügy i reform
körüli harcot. Mi e ttő l e l té rő értékek kép vi
se letében veszü nk részt ebbe n a vi tába n.

Meggyőződésünk alapvető értékeke n és
alapelveken nyu gszik. A Szentí rás és a kato
likus tá rsadalm i tanít ás kulcsfontosságú ér té
keke t és a lapelveket tartalmaz, amelyek a mi
egészségügy i elképzeléseinket irány ítják.
Hadd említsek meg röviden négy alape lvet.

Az első az elköte leze ttség az embe ri élet és
méltóság mellett. Hagyomá ny unkban az em
beri szemé ly ál l a középpontban. Minde n po-
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Iitikai elképze lést és javaslatot annak alapján
ítélünk meg, hogy az véd i vagy pedi g fenye
geti az emberi életet, elősegíti vagy aláássa az
emberi méltóságot. Egyházun k azt tan ítja,
hogy minden sze mélynek joga van az élet
hez, beleértve a megfelelő egészségügyi ellá
tást is. Ez a Pacem in terris tan ítása, és az
Egyesült Államok Püspöki Kara határozatá
nak tarta lma az egés zségügy reformj ával
kapcsola tban. Hagyomá ny unk szerint az
egészségügy i ellátás nem termék vagy áru 
cikk, hanem alapvető jog.felt étele az emberi
életnek és méltóságnak. Ugy véljük, hogy a
megfelelő egészségügy i ellátáshoz való hoz
záférhetőséget nem szabad attól függővé ten
ni, hogy va laki hol dol gozik, mennyit keres
nek a sz ülei, vagy hol laknak .

Ame rikaiak milliói élne k egészségüg yi tá
mogatás nélkül; az emelkedő költségek azzal
fenyegetn ek, hogy tovább i milliók kerülnek
ebbe a helyzetbe; a gye rmekhalálozás ijesztő

en magas; a megfel elő egészségügyi ellátás ra
való jog sú lyosa n sérült - egészségügyi
rend szerünk reformra szorul.

A második alape lv a szegénye k és kiszol
gálta tottak iránti elköteleze ttség. Mi anna k
alapján ítéljük meg a társadalmat, hogy az
miként bánik a szegénye kkel és kiszolgá lta
tottak kaI. Az egészségügy reformját nem an
nak alapján kell megítéln i, hogyan kezeli az
orvosokat, a biztosítótársaságokat, a jómód ú
aka t és a hatalmasokat , hanem annak alapján,
hogyan szolgálja a szegénye ket, az ellá ta tla
nokat , a még meg nem szü letetteket és az ok
mányokkal nem rendelkezőket.

A harmad ik alapelv a sáfá rkodás hagyo
mányos alapelve. Tudatában vagyunk anna k,
hogy nem zet i erőforrása inknak határ ai van
nak. Nem zetünk erkölcsi kötele ssége, hogy
fellépjen a pazarlás ellen, a duplán fize tett és
nem ellenőrzött költségek ellen.

A negyedik alapelv a közjó melletti elkötele
zettségünk. A pártharcok és az elkerülhetetlen
gazdasági érdekütközések közepette abban hi
szünk, hogy a reform fő értékmérője az lesz,
hogyan szolgálja az egész nemzet érdekét.

Ez a négy alapelv hasznos kiindulási pont
a reform erkölcs i meg ít élés ében . Segítik a ka
tolikus k öz öss éget. hogy erkölcsi szempo nt
ból ítélje meg az erősen politikai színezetű vi
tát , és hogy erkölcs i korlátokat állítson fel az
intézmények tevéken ységében.



A katolikus közösség fontos fenntartója az
egészségügynek. Vallásos közösségek és egy
házmegyék 600 kórházat, 300 öregotthont,
klinikák százait és sok egyéb egészségügyi
szolgáltatást üzemeltetnek. Mi vagyunk az
egészségügy legnagyobb nem profitérdekelt
ségű fenntartói. Betegek tízmillióit szolgáljuk
ki minden évben.

A katolikus egészségügy nemcsak egyhá
zunk egyik fontos szolgálata, hanem a nem
zet életéhez való fontos hozzájárulás is. A ka
tolikus egészségügyi intézmények fenntartói
az élvonalban vannak, ezért püspöki karunk
szorosan együttműködik a Katolikus Egész
ségügyi Egyesülettel a politika és az érdek
képviselet területén.

A katolikus intézmények biztosítják az
egészségügyi ellátást alkalmazottak százezre
inek és azok családjának. Mi igazán ismerjük
a növekedő költségek következményeit. A
szolgálatunkra és a programjainkra ható költ
ségemelkedés szorító hatásának következté
ben ezek a szolgálatok csökkennek.

Ugyanakkor közösségünk ennek a csődöt

mondott egészségügyi rendszernek széthulló
darabjait is képes összetartani. Az ellátatlan
gyerekek, a biztosítás nélküli családok a mi
szükségellátóinkba kerülnek, a mi menedék
helyeinken és ingyenkonyháinkon, plébániá
inkon és iskoláinkban találnak segítséget.

A katolikus egészségügy képes az érdek
képviseletre. 75 évvel ezelőtt az amerikai püs
pökök felhívták a figyelmet nemzetünk
egészségügyi szükségleteire. Evtizedekig em
legettük egy átfogó reform szükségességét.
Mialatt néhány újkeletű reformpárti - orvo
sok csoportjai, biztosítótársaságok és mások
- a nemzeti társadalombiztosítást "szociali
zált orvosi ellátásnak" hívták, mi a reform
mellett tettünk hitet a kongresszus előtt. Min
den államban és kongresszusi kerületben je
len vagyunk. Hitközösségünk átszeli az etni
kai, faji, ideológiai, gazdasági és politikai vá
lasztóvonalat; ezáltal jelentős hatást gyako
rolhatunk az egészségügyi reform vitájára.

A reform elsődleges alapelvei

Céltudatos és pozitív támogatást keresünk
az egészségügyi reform számára, amely el
éri az ellátatlanokat, megvédi a még meg
nem születetteket. Konferenciánk másokkal
együtt évekig azon dolgozott, hogy ezeket
az alapelveket alkalmazza. Kidolgoztuk és
megosztottuk egymással az ismérveinket a
reformról. Találkoztunk az elnökkel és az
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elnökasszonnyal. a fehérházi tisztviselőkkel.

a kongresszus tagjaival. Négy alapelvet
akarunk érvényre juttatni, amelyeket püs
pökeink fogalmaztak meg múlt év júniusá
ban. Ezek a következők:

1. A szegények egészségügyi ellátása. Nem tá
mogatjuk a megosztott egészségügyi rend
szereket, mivel az elkülönített ellátás a szegé
nyek részére általában gyenge minőségű

egészségügyi ellátást jelent. Az általános elér
hetőség a reform központi eleme kell hogy
legyen. Különösen fontos számunkra a bizto
sítással és az okmányokkal nem rendelkezők

ellátása. Az egészségügyi ellátás reformját an
nak alapján kell megítélni, hogyan javítja
azoknak az ellátását, akiktől ezt most meg
vonja, és hogy javítja-e az okmányokkal nem
rendelkezőbevándorlók gondozását.

2. Az emberi élet és méltóság. Az egész
ségügyi reformnak védenie kell az életet,
nem pedig fenyegetni vagy rombolni azt. Azt
gondoljuk, hogy erkölcsi tragédia, súlyosan
hibás politikai döntés lenne, ha az egész
ségügyi ellátást az abortuszra való kiter
jesztéssei is terhelnénk. Ezen a kulcsfontossá
gú ponton a közvélemény is mellettünk áll.
Példának okáért a New York Times felmérése
szerint az amerikaiak 3:1 arányban ellenzik
az abortusz költségének a nemzeti egész
ségügyi költségvetés tervébe való bevonását.
A közelmúlt kongresszusi szavazatai a Hyde
módosítással kapcsolatban is azt mutatják,
hogy mind a Ház, mind a Szenátus vonako
dik visszavonni az abortusz országos szintű

anyagi támogatását.
Sem az amerikai polgárok, sem a kong

resszus nem akarja támogatni az abortuszt az
egészségügyi ellátás reformján keresztül.
Ironikus, hogy az abortusz támogatói a "vá
lasztás joga" nevében ragaszkodnak ahhoz,
hogy minden amerikait . kötelezni kell az
abortusz anyagi támogatására.

Akármennyi ideig is tart, míg a legalizált
abortusz erőszakját megszüntetjük társadal
munkban, az élet megőrzését támogató ál
lampolgárokat nem szabad arra kötelezni,
hogy ezért a pusztításért fizessenek. Ugyan
akkor azt sem szabad megengedni, hogy az
abortusz az egészségügyi ellátás integráns ré
sze maradjon. Minél hamarabb mentesítjük
az egészségügyet ettől a tehertől, annál sike
resebb lehet a reform.

3. A közjó és a pluralizmus. Az egészségügy
reformját nem szabad aláásniuk érdekütközé
seknek vagy olyan erők ellenállásának, ame
lyeknek a reformnál fontosabb a status quo



fenntartása. Azt gondoljuk, hogy a vitát előbbre
viheti a közjó középpontba állítása és egész
séges tisztelet a pluralizmus iránt. Egy meg
reformált rendszernek bátorítania kell mind a
közösségi, mind a személyes szektor kreatív
részvételét az egészségügyben. Mind az egyé
neknek. mind az intézményeknek tiszteletben
kell tartaniuk a vallásos és etikai értékeket.

Nagyon aggódunk, hogya katolikus és
más erős erkölcsi alappal rendelkező szerve
zetekre egyre erősebb gazdasági és egyéb
nyomás nehezedik, hogy erkölcsi alapelveik
kel ellentétben segélyezzenek olyan tevé
kenységet, amely összeegyeztethetetlen az
emberi élet iránti elkötelezettséggel.

4. A költségek visszaszorítása. Ezen a terüle
ten politikai elképzeléseink kevésbé határo
zottak, de sürgetőek. Bármilyen elfogadható
tervnek tartalmaznia kell hatékony mecha
nizmusokat, amelyek visszafogják a növekvő

egészségügyi kiadásokat. Ha lejjebb szorítjuk
az egészségügyben jelentkező inflációt, csök
kenthetjük a szövetségi deficitet, javíthatjuk
gazdasági versenyképességünket, és megállít
hatjuk az életszínvonal csökkenését sok mun
káscsaládban. A szegényektől és kiszolgálta
tottaktói nem lehet megtagadni a szükséges
ellátást azért, mert az egészségügyi rendszer
nem hajlandó megszüntetni a pazarlást, csök
kenteni az adminisztrációs költségeket.

Minden tervet azon az alapon értékelünk.
mennyire biztosítja a kiszolgáltatott népesség
nek azokat az eszközöket, amelyekkel bekap
csolódhatnak az egészségügyi rendszerbe.

Egyik legfontosabb alapelvünk. hogy egy
igazi egészségügyi reformnak biztosítania és
segítenie kell az emberi életet és méltóságot.
Sem az abortusz, sem az eutanázia nem
egyeztethető össze az emberi élet tiszteleté
vel. Egészségügyi anyagi forrásokat nem sza
bad az emberi élet rombolására használni.
Reméljük, hogy ezeket a forrásokat a szülés
előtti ellátás javítására fordítjék.:

A menekültek és a vándormunkások
Minden jelenlegi reformkezdeményezés
gyenge pontja, hogy nem terjesztik ki az
egészségűgyiellátást minden emberre, akik
az Egyesült Allamokban laknak. Az okmá
nyokkal nem rendelkezőkre és a vándor
munkásokra való kiterjesztés fontos nem-
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csak erkölcsi okokból, hanem közegészség
ügyi és költségvetési okokból is.

Erkölcsileg nem támasztható alá az ellátás
ból való kizárásuk. mert az egészségügyi el
látás nem árucikk, hanem alapvető emberi
jog, amely az emberi élet szentségébőlés mél
tóságából ered. Ugyancsak nem támasztható
alá egészségügypolitikai szempontokból.
hogy egy réteget kihagyjunk az ellátásból.
miután ez a réteg továbbra is igényelni és
kapni fogja az ellátást a legszélsőségesebb és
drágább körülmények között. Ráadásul e ré
teg bizonytalan egészségi állapota veszélyez
tetni fogja azoknak az állampolgároknak az
egészségét, akikkel együtt élnek. A fertőző

betegségek, mint például a tuberkulózis, nem
torpannak meg a bevándorlók csoportjaiban.

Az okmányokkal nem rendelkezőkkizárá
sa aláássa nemcsak a közegészségügyet, ha
nem az egészségügyi reform költségvetési,
költségtérítési céljait is. Mivel az okmányok
kal nem rendelkező bevándorlók nem része
sülhetnek alapvető vagy megelőző gondos
kodásban, valószínű, hogy az elsősegély-ellá

tókban fogják végezni, ahol kezelésük jóval
drágább lesz, mint a megelőzés lett volna.

A méltányosság azt diktálja, hogy az ok
mányokkal nem rendelkező munkásokat is
be kell vonni az egészségügyi ellátási tervbe.
Az okmányokkal nem rendelkező munkások
ugyanúgy fizetnek adót, mint a többi társuk.

Azok a szervezetek, amelyek ellenszolgál
tatás nélkül is ellátják ezt a népréteget, to
vábbra is tenni fogják ezt, de biztosítani kell
számukra a megfelelő támogatást az állami és
a szövetségi alapból.

Ez a nemzeti vita az egészségügyről nem
a politikáról szól, hanem: gyerekekről, akik
nem érik meg a napot, amelyen megszület
nének; családokról, amelyeknek nincsen biz
tosításuk; betegekről, akiket nem gondoznak;
és igen sok emberről, akik bizonytalan jövő

elé néznek. Ahogya püspökök júniusban
mondták: "Most van itt az ideje egy igazi
egészségügyi reformnak. Ez alapvetően az
igazságosság kérdése, sokaknak szó szerint
élet vagy halál kérdése. Arra kérjük nemze
tünk vezetőit, hogy saját érdekükön, a pártér
dekeken túl egyesítsék a nemzetet, hogy min
denki meglássa a szegények rászorultságát.
Ez fontos politikai feladat, meghatározó poli
tikai kihívás és erkölcsi felszólítás."

DRASKOVITS IMRE fORDÍTÁSA


