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Y Praze dne 7. 3.2012

YáŽený pane ministře,

Asociace českých a moravských nemocnic v souvislosti s memorandy o zvýšení
platů lékařůa dalšíchzdravotnických pracovníkŮ jiŽ v minulosti potvrdila, Že
nemocnice nČvN pouŽijí na zvýšeníplatů a mezd všechny finančníprostředky, o
které budou navýšeny úhrady nemocnicím v příslušných obdobích. Toto splnila
V roce 2011 aje připravena splnit iv roce 2012'
Proto povaŽuje za svou povinnost upozornit, Že úhrady od zdravotních pojišťoven za
měsíc leden 2012jsou niŽšíneŽ průměrné měsíčníúhrady roku 20'l1' U jednotlivých
zdravotních pojišťoven dosáhly ke dni 7 ' 3.2012:

VZP ČR
ZPMV ČR

Čpzp

VoZP

ozP
95,97
zP M-A
98,87
RBP
97,94 oÁ
ZP Škoda1o1,5O oÁ

98,27 oÁ
98,96 %
93,08 %
95,06 %

0/o
0/o

Uvedené údaje jsou průběŽně aktualizovány a zveřejňovány na WWW.acmn.cz.
Předpokládáme, že výše úhrad od jednotlivých zdravotních pojišťovenbude
sledována i za měsíc únor a bude-li to nezbytné, i v dalšímobdobí roku 2012'
Současně Rada AČMN na svém zasedání dne 6. 3.2012 přivítala snahu Ministerstva
zdravotnictví i odborových organizací o objektivizaci pohledu na moŽnosti nemocnic
zvýšit platy lékařům a dalšímzdravotnickým pracovníkům.

objektivizaci a kontrole toho, zda i úhrady, poskytované regionálním
nemocnicím, umoŽňují naplnit závazek státu zvýšit platy Vroce 2012, Rada AČMN
navrhuje vytvořit pracovní skupinu sloŽenou ze zástupců Ministerstva zdravotnictví,
odborových organizací a asociací nemocnic.

Proto

k

Jsme přesvědčeni, že provádění kontroly pracovní skupinou sloŽenou ze zástupců
všech zainteresovaných stran, v níŽ bude dohodnut rozsah a způsob provádění
kontroly i zabezpečena její vlastní realizace, bude zárukou objektivnosti kontroly a
vyloučíjednostrannou interpretaci jejích výsledků.

ICO: 12895865

www.acmn.cz

KB PRAHA č,'ú.18634271/0í 00

tel./fax: 272731742
e-mail: acmn@volny.cz

AČMN je připravena do takto vytvořené pracovní skupiny vyslat své zástupce
poskytnout veškerou nezbytnou součin nost.

S pozdravem
předseda AČMN

VáŽený pan
Doc. MUDr. Leoš Heger,
ministr zdravotnictví
Palackého nám.4
128 01 Praha 2
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