Adresát: Vážená paní
Mgr. Dana Jurásková, MBA
Ministryně zdravotnictví Vlády ČR

V Praze, dne 9.6.2010

Vážená paní ministryně,
Je naší povinností Vás upozornit na prohlubující se nedostatek lékařů v českých nemocnicích, který již ohrožuje kvalitu a dostupnost zdravotní péče. Řada nemocnic je kvůli množícím se odchodům lékařů do zahraničí již nyní personálně zdevastovaná tak, že kdyby byly
dodržovány právní předpisy, zajišťování nepřetržitého provozu by již dávno nebylo možné.
Základní příčinou personální devastace našich nemocnic je katastrofálně špatné finanční
ohodnocení práce lékařů. Lékaři zaměstnanci odmítají nadále zůstávat nedobrovolnými sponzory českého zdravotnictví a nechtějí být ekonomicky závislí na extrémním množství přesčasové práce. Je prokázáno, že přepracovaní lékaři se častěji dopouštějí profesionálních pochybení a představují tak potenciální ohrožení svých pacientů. Situaci ještě zhoršil rozvrat systému specializačního vzdělávání mladých lékařů, kteří jsou nuceni trávit nepřiměřeně dlouhou dobu své přípravy mimo svá mateřská pracoviště.
Vzhledem k tomu, že navzdory mnoha politickým slibům, zůstávají problémy nemocničních lékařů dlouhodobě neřešené, rozhodli se lékaři zaměstnanci podat k 31.12.2010 hromadně výpověď z pracovního poměru. Tento velmi radikální krok je projevem snahy přimět politickou reprezentaci České republiky k tomu, aby vážné problémy českého zdravotnictví a
lékařů řešila a přestala jejich existenci zatajovat před občany – našimi pacienty.

Vážená paní ministryně, lékaři zaměstnanci nemocnic se pod vedením LOK-SČL shodli
na těchto třech základních požadavcích:
1.
Vytvoření jednotné mzdové normy pro lékaře a ostatní zdravotníky, garantující hrubý
příjem minimálně ve výši 1,5 – 3 násobku průměrné mzdy v ČR bez přesčasů odstupňovaně
podle erudice lékaře
2.
Okamžité zrušení stávajícího systému postgraduálního vzdělávání a nahrazení systémem novým v gesci ČLK
3.
Zrušení stávající úhradové vyhlášky k 30. 6. 2010 a nahrazení novou, která bude garantovat identické podmínky a objemy úhrad jako v druhém pololetí roku 2009
Vážená paní ministryně, jsme si vědomi toho, že splnění prvního z požadavků vyžaduje
změnu zákona a tak tedy již přesahuje horizont existence vlády, jejímž jste členem. Další dva
požadavky lze však při dobré vůli na straně Ministerstva zdravotnictví ČR splnit prakticky
okamžitě.
Prvním krokem k nezbytnému podstatnému zvýšení příjmů lékařů za základní pracovní
dobu je zajištění finančních prostředků pro zdravotnictví. V této souvislosti vás žádáme,
abyste v souladu se svými sliby prosadila v zákonné lhůtě, tedy do konce června 2010, ve
vládě zvýšení zástupné platby pojistného na zdravotní pojištění za tzv. státní pojištěnce.

S uctivým pozdravem

MUDr. Martin Engel
Předseda LOK-SČL
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MUDr. Milan Kubek
Prezident ČLK

