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Patienterne igen svarteper
Patienter, der har grå stær, kan i Danmark helt aktuelt ikke få at vide,
hvor de skal opereres og af hvem.
I tilslutning til den nye struktur i landet med større regioner i stedet
for små amter er aftalen med de praktiserende kataraktoperatører hørt
op. Såkaldte forhandlinger om prisen på denne ydelse fandt sted på internettet ved, at udvalgte operatører kunne lægge deres pris ind.
Denne i sig selv kritisable procedure må vist tilhøre den yderste gråzone af lukkede licitationer.
Uden begrundelse meddeler sundhedsmyndigheden, at prisen med
operation, forundersøgelse og efterundersøgelse nu er dkr. 4.000,- .
Naturligt nok har man kun lyst til at deltage i dette rotteræs et enkelt
sted, når kvaliteten sænkes til under niveauet for, at man kan anvende
intraokulære linser af kvalitet.
Man bliver derfor fra sundhedsmyndighedernes side nødt til at øge
prisen til dkr. 5.000,-. Stadig uden operatører, når det er en del under
den gamle pris. Og væsentligt under taksten imellem sygehusene.
I slutningen af november er der stadig ingen løsning. Ventelisterne vil
derfor stige igen på trods af såkaldt ’ventelistegaranti ’.
Hvor og hvem skal operere i fremtiden? Patienterne ved ingenting. De
kan ikke spørge deres øjenlæge, han ved heller ingenting. Sundhedsmyndigheden ved noget. At der ikke er nok til at operere nu, fordi
man har sat grænsen for langt ned for kvalitet.
Per Nellemann

