TISKOVÁ ZPRÁVA

LÉKAŘI ZEMÍ VISEGRÁDSKÉ ČTYŘKY BUDOU SPOLEČNĚ BOJOVAT ZA ZÁCHRANU
ZDRAVOTNICTVÍ

Praha (29. října 2012) – Nemocniční lékaři z Česka, Slovenska, Polska a Maďarska ohlásili na 20. listopad
první společnou protestní akci. Reformy zdravotnictví jednotlivých zemí ohrožují podle zdravotníků
jeho samotné fungování i zdraví pacientů. Lékaři v rámci zemí Visegrádské čtyřky se rozhodli spojit své
síly a bojovat společně za fungující zdravotní systém. Symbolická protestní akce má být zároveň
posledním varováním pro vlády jednotlivých zemí. Jediným účinným řešením je podle lékařů společné
podání výpovědí, které se však musí v mezinárodním měřítku dobře připravit.
Nemocniční lékaři dnes předali ministru zdravotnictví Leoši Hegerovi otevřený dopis, v němž vyjadřují
vážné znepokojení nad stávající reformou zdravotnictví v České republice. Ta podle nich přímo ohrožuje
fungování zdravotnictví jako veřejné služby. Zároveň v dopisu vyjádřili své hluboké zklamání nad
přístupem vlády, která odmítla splnit závazky, k nimž se zavázala podpisem Memoranda. Lékaři ministru
zdravotnictví vzkázali, že jsou připravení k protestním akcím. Aby protesty měly dostatečnou razanci,
prohloubil LOK-SČL spolupráci s lékařskými odbory zemí Visegrádské čtyřky (V4).
První společná protestní akce nemocničních lékařů v Česku, Polsku, Maďarsku a na Slovensku se
uskuteční v úterý 20. listopadu. Protest odstartuje pět minut po dvanácté napříč nemocnicemi všech čtyř
zemí. Podle lékařů půjde tentokrát ještě o symbolickou akci, která se nijak nedotkne pacientů ani
nenaruší chod nemocnic.
„První společná akce lékařů zemí V4 nijak nenaruší provoz nemocnic. Půjde spíše o symbolický protest,
jímž chtějí lékaři upozornit na skutečnost, že se zdravotnictví jednotlivých zemí ubírají směrem, který jde
zcela proti potřebám pacientů a který snižuje dostupnost i kvalitu lékařské péče. Zároveň má protest
ukázat, že jsou lékaři všech čtyř zemí odhodláni bojovat za záchranu fungující zdravotní péče společně,“
říká Martin Engel, předseda LOK-SČL.
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Společná akce lékařů V4 se nese v duchu hesla Zachraňme zdravotnictví s dovětkem Nemocný systém je
nebezpečný pro každého. Lékaři tak chtějí upozornit na zásadní problémy, které v současnosti
zdravotnictví hrozí. Tím jsou podle nich komercializace, živelná privatizace nemocničních zařízení
a posilování pravomocí pojišťoven.
„Ministerstvo zdravotnictví postupně rezignuje na svou úlohu a veškeré faktické pravomoci přesunuje na
pojišťovny. V praxi to znamená, že si pojišťovny budou samy určovat, jaké úkony budou z veřejného
pojištění hradit a kolik za ně budou nemocnicím platit. Rozsah zdravotní péče tak nebude určovaný
potřebami obyvatel, ale ekonomickým zájmem pojišťoven. Postupně se bude víc a víc omezovat péče
hrazená z pojištění a pro určité skupiny obyvatel se stane i základní zdravotní péče nedostupnou,“
vysvětluje Miloš Voleman, místopředseda LOK-SČL.
Dalším problémem jsou platby pojišťoven nemocnicím za jednotlivé úkony, které neodpovídají reálné
hodnotě. Výše platby za daný úkon přitom není pevně stanovená, za stejný úkon dostávají jednotlivé
nemocnice platby v různé výši, která se může lišit i v řádech násobků.
„Vybraná zdravotnická zařízení se takto cíleně zadlužují. Pak mohou být prohlášena za zbytná a prodána
za velice nízkou, realitě neodpovídající, cenu,“ říká Martin Engel.
S podobnými problémy se potýkají i ostatní země V4. Přestavitelé lékařských odborových organizací se
v boji za záchranu zdravotnictví shodli na třech hlavních cílech.
Těmi jsou:
1) záchrana zdravotní péče ve formě veřejné služby,
2) zavedení systému reálných plateb od pojišťoven za odvedenou péči,
3) odměňování zdravotníků v rozsahu 1,5 až 3 násobku průměrného platu v zemi.
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„Situace ve zdravotnictví na Slovensku, v Polsku, Maďarsku a Česku je podobná. Vloni v listopadu jsme
proto s představiteli odborových svazů jednotlivých zemí podepsali společnou chartu, v níž deklarujeme,
že pokud vlády příslušných zemí nebudou ochotny prosadit změny ve zdravotnictví, které by zaručily
bezpečnou péči pro pacienty a zlepšily postavení zdravotního personálu v nemocnicích, budeme při
případných protestních akcích a podávání hromadných výpovědí postupovat společně,“ uvádí předseda
maďarského lékařského odborového svazu János Bélteczki.
Kontakty pro média:
MUDr. Martin Engel
Předseda LOK - SČL
tel.: +420 605 488 793
e-mail: engel@lok-scl.cz
„Český zdravotní systém je dlouhodobě podfinancovaný. Paradoxně v tomto
systému vzniká velký počet supermoderních středisek, která nejsou běžná ani
v nejrozvinutějších státech. Patrná je snaha vytvářet zdravotnické řetězce, často
napojené na plátce péče. Zdroje zdravotního pojištění tak vysává úzká skupina
vybraných poskytovatelů.“
MUDr. Peter Visolajský
Předseda LOZ
tel.: +421 908 417 007
e-mail: predseda@loz.sk
„Naše zdravotnictví nadále upadá. To však není způsobeno ekonomickou krizí,
ale souvislou a záměrnou neochotou slovenských politiků situaci v něm měnit.
Kdyby politici plnili své závazky, byli by naši pacienti dnes spokojenější.
Slovensko by neřešilo dilema, jak ze soukromého pojistného vyplácet různé
finanční skupiny.“
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MUDr. Ryszard Kijak
Tajemník OZZL
tel.: +48 604 459 203
e-mail: kijaks@ozzl.org.pl
„V Polsku existuje obrovská nerovnost mezi množstvím finančních prostředků
směrovaných do zdravotnictví a objemem péče, která by za tyto prostředky
měla být poskytována. Objekty vykořisťování jsou tak nejen poskytovatelé
péče, ale především lékaři a ostatní zdravotnický personál, kteří pracují
za minimální mzdy.“
MUDr. János Bélteczki
Předseda MOSZ
tel.: +36 302 290 349
e-mail: janos.belteczki@t-online.hu
„Maďarsko podobně jako ostatní země Visegrádské čtyřky čelí masivnímu
odchodu lékařů do zahraničí. Lékaři, kteří zůstávají ve své zemi, jsou následně
nadměrně zatěžováni přesčasy a často se u nich projevuje tzv. syndrom
vyhoření. Nespokojení jsou tak nejen samotní lékaři, ale také pacienti, které
současná situace silně ohrožuje.“
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