Tiskové prohlášení prezidenta České lékařské komory po jednání o specializačním
vzdělávání lékařů, které se konalo na Ministerstvu zdravotnictví dne 29. 4. 2010.
Bývá zvykem, že pokud je pořádána tisková konference po nějakém jednání, mohou se jí zúčastnit
všechny jednající strany. Je smutné, že tato elementární pravidla slušnosti nic neříkají ministryni
zdravotnictví Mgr. Juráskové, která prezidentovi ČLK účast na tiskové konferenci znemožnila.
Česká lékařská komora nepodporuje další dezintegraci specializačního vzdělávání lékařů, jehož
organizace by se měla podle plánu ministerstva zdravotnictví rozdělit mezi sedm lékařských
fakult.
Ministerstvo zdravotnictví slíbilo akceptovat společný návrh ČLK a ČLS-JEP rozšířit počet
základních vzdělávacích kmenů na 18 až 20. Je třeba připomenout, že současný nevyhovující
počet deseti vzdělávacích kmenů byl prosazen některými děkany lékařských fakult a že
ministryně Jurásková vydala svojí devastující vyhlášku č. 185/2009 Sb. v červnu loňského roku
navzdory jednoznačně negativnímu stanovisku ČLK.
Zásadní změny potřebuje i náplň vzdělávacích oborů tak, aby celé dva roky základního kmene, a
s výjimkou časově omezených stáží i zbytek specializačního vzdělávání, mohl mladý lékař
absolvovat v akreditované okresní nemocnici, kde získá nejvíce praktických dovedností. Tyto
potřebné změny nemohou zajistit ministerstvem zdravotnictví jmenované akreditační komise.
ČLK se chce účastnit tvorby vzdělávacích programů tak, abychom mohli prosadit změny
požadované nejen mladými lékaři, ale i primáři okresních nemocnic, kteří jsou odborníky
z praxe.
Zásadní změny vyžaduje rovněž systém financování specializačního vzdělávání, avšak k jejich
prosazení je potřeba změna zákona. Toto bude závažný úkol pro politickou reprezentaci, která
vzejde z parlamentních voleb. Návrh ministerstva zavést jakási stipendia ve výši 5.000,- Kč je
sice zajímavý, avšak velmi nekonkrétní a tedy přináší více otázek než odpovědí. Podle sdělení
ministerstva by toto stipendium bylo vypláceno na úkor současné rezidenční podpory a
nepředstavovalo by tedy nic jiného, než přesunování peněz z jedné kapsy do druhé. Závislost
mladých lékařů na zaměstnavatelích, pro které představují lacinou pracovní sílu, by se
nezmenšila. Návrh neřeší ani problém porušování právních předpisů ve fakultních nemocnicích,
které mladé lékaře zaměstnávají na formálně zkrácené pracovní úvazky, přičemž tito kolegové a
kolegyně jsou nuceni odpracovat celou pracovní dobu. Návrh v podobě prezentované
Ministerstvem zdravotnictví by se měl týkat pouze budoucích rezidentů. ČLK však nemůže
souhlasit s tím, aby byly hozeny přes palubu 3,5 tisíce mladých lékařů, kteří se již v současnosti
vzdělávají. ČLK bude i nadále podporovat aktivitu sdružení Mladí lékaři, jehož představitelé
pochopili, že ze strany ministerstva zdravotnictví se jedná pouze o pokus o jakýsi úplatek, aby
mladí lékaři přestali na problémy svého vzdělávání upozorňovat.
Česká lékařská komora je připravena účastnit se všech konstruktivních jednání o systému
specializačního vzdělávání lékařů.
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