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Ondergetekenden,

allen leden van De Nationale Assemblee, hebben hierbij de eer krachtens artikel 39 van het
Reglement van Orde, de navolgende motie voor te leggen aan De Nationale Assemblee ter
goedkeuring.

Paramaribo, 11 februari 2016
Gelezen en gehoord,
-

-

de uiteenzetting van de door de Regering uit te voeren beleid voor het dienstjaar 2016, de
Regeringsverklaring over de Regeerperiode 2015-2020 en het Regeerakkoord van
Regeringscoalitie 2015-2020;
de door de Regering gepresenteerde concept begrotingen van de departementen over het
dienstjaar 2016 en de nota van wijzigingen;
de inzichten en de antwoorden van de Regering op de gestelde vragen in De Nationale
Assemblee;

Overwegende,
-

-

dat thans heersende problemen in de gezondheidszorg de samenleving emstige zorgen
baart;
dat de sluiting van de Afdeling Spoed Eisende Hulp, het vertrek van geïmporteerde
verpleegkundigen en de slechte financi6e situatie van het Academisch Ziekenhuis
Paramaribo,waardoor er tekorten aan medicijnen en verbruiksartikelen ontstaan en
specialisten genoodzaakt zijn om te staken waardoor het volk verstoken wordt van de
nodige gezondheidszorg met alle emstige gevolgen;
dat de vorm van spoedeisende hulpverlening door het St. Vincentius Ziekenhuis, onlangs
gesloten moest worden wegens gebrek aan financiCle middelen, hoewel het toch in een
grote behoefte voorzag en een bijdrage leverde aan de gezondheidszorg;
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;

-

-

-

-

-

-

dat de begrootte bedragen voor het dienstjaar 2016 voor de zorg van de gezondheid,
ontoereikend zijn om de gezondheidsproblemen adequaat het hoofd te kutmen bieden;
dat subsidie aan de ziekenhuizen is ingetroklcen door de Regering, zonder adequate
voorzieningen om in de positie te geraken om optimaal zorg te kunnen bieden;
dat het Academisch Ziekenhuis naast haar core business, een belangrijke
sociaalmaatschappelijke functie heeft in de samenleving, wurvan de vervulling resulteert
in veel onbetaalde rekeningen en ernstige drult uitoefent op de exploitatie van het
Academisch Ziekenhuis;
dat de Basiszorgwet dwingend voorschrijft dat de dienstverlening gecontinueerd moet
worden ook in situaties waarbij betaling daarvoor niet gegarandeerd is, hetgeen emstig
drukt op de huishouding van de ziekenhuizen;
dat het veelvuldig voorkomt dat voorgeschreven medicijnen volgens de heersende
klapper ter zake niet beschikbaar zijn, waardoor de burgerij verplicht wordt de
voorgeschreven medicijnen te kopen;
dat het ontbreken van fondsen voor babymelk ernstige gevolgen met zich meebrengt;
dat wegens het ontbreken van voldoende middelen en mogelijkheden voor de aanpak van
het suIcidevraagstuk, het probleem steeds omvangrijker wordt met vele sociaal
maatschappelijke gevolgen;
dat ondanks voor de on- en minvermogendezorg op de begroting van het Ministerie van
Sociale Zaken en Huisvesting, voor het dienstjaar 2016, 120 miljoen SRD is opgebracht,
te merkenvalt in de praktijk dat de Icwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg voor deze
groepen niet verbeterd is, integendeel;
dat de bevolking onvoldoende voorbereid is op de uitbraak van het Zika- virus met als
resultaat het aantal doden ten gevolge;
dat de kerngedachte van "Health in All Policies" totaal ontbreekt in de begrotingen van
2016.
Besluit:
1.Het voorgenomen beleid en begrotingen met betrekking tot de volksgezondheid
af te keuren en de Regering op te roepen om prioriteiten te stellen aan
de volksgezondheid door haar beleid te richten op het voldoende beschikbaar,
betaalbaar en bereikbaar houden van gezondheidszorg aan de samenleving;
2. De Regering op te roepen de Basiszorgwet zo spoedig mogelijk aan
te passen aan de realiteit van de gezondheidszorg.

En gaat over tot de orde van de dag.

