Rezidentura jako novodobé otrokářství
Ministerstvo zdravotnictví na straně jedné výrazně omezilo finanční dotace pro Institut
postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) a na druhé straně finančně podporuje
zaměstnavatele rezidentů, kteří pro ně z těchto prostředků mají nakupovat stáže a vzdělávací kurzy.
Logickým důsledkem těchto kroků je výrazné zdražení většiny vzdělávacích akcí.
ČLK navrhovala, aby nezbytná státní finanční podpora směřovala na konkrétního mladého lékaře,
který by si z nabídky akreditovaných pracovišť mohl vybírat, kde jakou část svého specializačního
vzdělávání absolvuje. Nositelem peněz by tedy byl lékař, který by v případě, že není se službami
školícího pracoviště spokojený, mohl i s penězi odejít jinam, kde ho budou školit a nejenom zneužívat
jako levnou pracovní sílu.
V provedení Ministerstva zdravotnictví systém rezidenčních míst, o jejichž přidělování rozhoduje
ministerská komise, může vyhovovat pouze největším nemocnicím, které s výjimkou oboru
praktického lékařství také získávají většinu rezidenčních míst. Personální devastace malých nemocnic
se prohlubuje a specializační vzdělávání se stalo pro mladé lékaře ještě hůře dostupným.

Rezidentura vytvořená ministerstvem ještě více posílila závislost mladých lékařů na
zaměstnavatelích, kteří toho často hrubě zneužívají. Systém připomíná moderní otrokářství. Rezident
nemůže změnit zaměstnavatele, respektive může, ale pokud by chtěl pracovat na pracovišti, které
není ministerstvem dotované, platí si vzdělávání za tržní ceny sám ze svého. Z čeho?
Zákon č. 95/2004 Sb. v platném znění, § 21a odst. 12) „Ministerstvo zastaví čerpání dotace, došlo-li
k ukončení specializačního vzdělávání rezidenta na daném rezidenčním místě.“
Zájemce o rezidenturu se zavazuje, že bude nejméně pět let po atestaci pracovat v daném oboru
v České republice.
Zákon č. 95/2004 Sb. v platném znění, § 21c odst. 1c) „Rezident je povine vykonávat povolání lékaře
po dobu nejméně 5 let od data ukončení specializačního vzdělávání na území ČR v oboru, ve kterém
získal specializovanou způsobilost jako rezident.“
Porušení závazku se trestá.
Zákon č. 95/2004 Sb. v platném znění, § 21c odst. 2) „Při porušení povinnosti podle odstavce 1 má
rezident povinnost uhradit náklady vynaložené ze státního rozpočtu na jeho rezidenční místo
v poměrné výši za podmínek stanovených ve smlouvě.“
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