TISKOVÁ ZPRÁVA

Průběžná zpráva o kontrole stavu financí v českých nemocnicích
PENÍZE NA PLATY V NEMOCNICÍCH EVIDENTNĚ NEJSOU!

Praha (2. dubna 2012) – Lékařský odborový klub – svaz českých lékařů (LOK-SČL) koncem února
s povděkem kvitoval postoj premiéra Nečase, který podpořil návrh zkontrolovat skutečný stav financí
v nemocnicích. Cílem kontroly mělo být zjištění, zda úhradová vyhláška poskytuje dostatečné krytí
platového navýšení lékařů i dalších zdravotníků v rozsahu, ke kterému se vláda zavázala podpisem
Memoranda v únoru 2011 (10 %), popřípadě alespoň 6,25 %, což je řešení nabídnuté ministrem
Hegerem. LOK stanovil pro realizaci a jasný výsledek kontroly lhůtu do 23. 4. 2012. O den později se
sejde celostátní sněm LOK-SČL a bude rozhodovat o dalším postupu.

„Dosavadní průběh kontroly je pro nás obrovským zklamáním,“ konstatuje předseda LOK-SČL Martin
Engel. „Jednání s ministerstvem jsme zahájili koncem února a hned od začátku jsme narazili na úhybné
manévry a průtahy. Úředníci navrhli složitý model kontroly a širokou škálu parametrů, jejichž interpretace
a dokladování by byly velmi problematické. Kontrola v takovém rozsahu by byla časově i technicky
zbytečně náročná – jde daleko za rámec potřebného prostého zjištění, zda nemocnice mají či nemají
peníze na navýšení platů. Proto jsme tento model v polovině března odmítli a předložili svůj vlastní
jednoduchý koncept.“

K nemilému překvapení lékařů však ministerstvo i nadále trvá na svém původním modelu a nic bohužel
nenasvědčuje, že by se kontrola uskutečnila v rozumném čase. Již nyní je zřejmé, že do data konání
sněmu LOK-SČL se uskutečnit nestihne.

Martin Engel opakovaně zdůraznil, že se LOK-SČL rozhodně žádným hloubkovým kontrolám
v nemocnicích nebrání, odmítá je ale jako nástroj k jednoduchému prověření stavu financí v jednotlivých
nemocnicích.
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LOK-SČL vlastní rešerší zjistil, že platby ze zdravotního pojištění v prvním kvartále tohoto roku nedosáhly
potřebného objemu, a na vládou garantované navýšení platů tedy nejsou k dispozici žádné prostředky.
Ministerstvo sice tvrdí, že se jedná o zálohové platby s předpokladem dorovnání do poloviny roku 2013,
to ovšem předpokládá, že nemocnice budou do té doby systém de facto úvěrovat, půjčovat si od bank a
podobně. To je pro LOK-SČL nepřijatelné, nehledě k tomu, že plány zdravotních pojišťoven tak jako tak
počítají na letošek s úhradou jen 98 % skutečnosti roku 2010!

„Proto jsme se rozhodli požádat pana premiéra ještě o jednu naléhavou schůzku s cílem učinit poslední
pokus o smírné řešení. Současnou situaci totiž považujeme za další vážné porušení Memoranda ze strany
českého státu,“ uzavírá své hodnocení Martin Engel.

Kontakt pro média:
MUDr. Martin Engel
Předseda LOK - SČL
tel.: 605 488 793
e-mail: engel@lok-scl.cz
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