„Zdravotnictví volá o pomoc. Co bude dál po volbách?“
Otázky České lékařské komory

Financování zdravotnictví
1. Výdaje na zdravotnictví v ČR považujete za příliš vysoké, dostatečné, příliš nízké?
2. Pojistné zachovat ve výši 13,5% vyměřovacího základu, případně vyšší či nižší? Dvojsložkové
pojistné, ano či ne? Zvýhodnění pro OSVČ zachovat či zrušit? Strop na maximální pojistné, ano či ne?
3. Valorizace platby za státní pojištěnce, ano či ne? Pokud ano, pak jak rychle a do jakého poměru
vůči pojistnému z průměrné mzdy?
4. Zdravotní daň na tabák a na alkohol, jejíž výnos by posílil příjmy systému veřejného zdravotního
pojištění, ano či ne?
5. Penalizace osob s nezdravým životním stylem, ano či ne? Pokud ano, pak jak?
6. Zvyšování spoluúčasti pacientů na úhradě zdravotní péče, ano či ne? Pokud ano, pak na jaké druhy
zdravotních služeb a alespoň přibližně v jaké výši? Poplatek za hospitalizaci, ano či ne? Pokud ano,
pak jak vysoký? Poplatek za vyšetření u lékaře, ano či ne? Pokud ano, pak v jakých případech a v jaké
výši?
7. Připojištění, ano či ne? Pokud ano, pak na jaké zdravotní služby? Má mít pacient právo připlácet si
na nadstandardní zdravotnické služby bez ztráty nároku na příspěvek od pojišťovny ve výši ceny
služby standardní?
8. Kde a jak ve zdravotnictví peníze ušetřit?

Systém úhrad zdravotních služeb
9. Současný počet zdravotních pojišťoven zachovat či redukovat? Mají si pojišťovny konkurovat,
pokud ano, pak jak?
10. Mají pojišťovny platit za stejné výkony všem zdravotnickým zařízením stejně, ano či ne? Pokud
ne, souhlasíte s tím, aby pojišťovny nakupovaly zdravotní služby co možná nejlevněji od těch
poskytovatelů, kteří jim nabídnou nejnižší ceny?
11. Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami zrušit či zachovat? Pokud zachovat, podpoříte
požadavek ČLK na postupnou valorizaci ceny lidské práce?
12. Úhradovou vyhlášku zrušit či zachovat? Pokud zrušit, pak jak budou stanoveny úhrady pro
jednotlivá zdravotnická zařízení?
13. ČLK nesouhlasí s tím, že stát a pojišťovny přenáší na lékaře zodpovědnost za ekonomickou bilanci
zdravotního pojištění. Podpoříte požadavek komory na zrušení nespravedlivých regulací a na jejich

nahrazení regulací spotřeby zdravotních služeb na straně klientů pojišťoven cestou jejich revizních
systémů?
14. Podpoříte požadavek ČLK, aby pacient, který si zvolí poskytovatele, se kterým nemá jeho
pojišťovna smlouvu, neztrácel nárok na úhradu předepsaných léků, zdravotnických prostředků a
vyšetření?

Porušování zákonů a personální devastace zdravotnictví
15. Současný počet nemocnic zvýšit, snížit nebo zachovat?
16. Kdo a na základě čeho by měl rozhodovat o změnách v síti zdravotnických zařízení –
poskytovatelů zdravotních služeb?
17. Lékařská pohotovostí služba praktických lékařů je podle vašeho názoru důležitá služba nebo
přežitek? Pokud ji chcete zachovat a rozvíjet, popište stručně jak. Pokud ji chcete zrušit, napište, jak ji
nahradíte.
18. Jak zajistíte dodržování zákoníku práce v nemocnicích?
19. Podpoříte ČLK v její snaze získat právo kontrolovat personální vybavení poskytovatelů zdravotních
služeb, ano či ne? Podpoříte ČLK v její snaze získat právo hodnotit kvalitu a bezpečnost zdravotních
služeb? Pokud ne, pak proč?
20. Podpoříte požadavky na zvyšování platů zdravotníků, ano či ne? Jak rychle mají tyto platy růst?
Souhlasíte s tím, aby se ve všech lůžkových zdravotnických zařízeních, která mají smlouvy se
zdravotními pojišťovnami, řídilo odměňování zaměstnanců státními platovými tabulkami?
21. Jak podpoříte mladé lékaře a jejich vzdělávání?
22. Podpoříte požadavek ČLK, aby přímé náklady spojené s povinnými celoživotním vzdělávání byly
daňově uznatelnou položkou pro všechny skupiny lékařů?
23. ČLK požaduje právo kontrolovat odbornost a garantovat způsobilost soudních znalců v lékařských
znaleckých odvětvích. Podpoříte tento požadavek, ano či ne?

Různé
24. ČLK požaduje, aby vedle elektronických receptů zůstala pro lékaře zachována možnost předepsat
lék klasickou cestou, tedy na papír. Pomůžete nám, ano či ne?
25. ČR je v rámci Evropy jedinou zemí, kde zákon počítá některé léčitele mezi zdravotníky. Podpoříte
návrh ČLK na to, aby byli léčitelé praktikující tzv. tradiční čínskou medicínu ze zákona vyškrtnuti, ano
či ne?

Na závěr
26. Chcete lékařům a lékařkám – členům ČLK ještě něco vzkázat?

