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Ministr zdravotnictví nabídl 2 miliardy na platy zdravotníků
Jan RICHTER, moderátor
Ministr zdravotnictví Leoš Heger dnes nabídl nemocnicím 2 miliardy korun na platy zdravotníků.
Lékaři ale požadují, aby se tyto peníze použily na zvýšení jejich platů. Chtějí také záruky, že se budou
moci vrátit zpět na svá původní místa v nemocnicích. To ale odmítl premiér Petr Nečas. Jednání mají
pokračovat příští týden. Ve spojení jsme teď s ředitelem nemocnice v Jihlavě Lukášem Velevem,
dobrý večer.

Lukáš VELEV, ředitel nemocnice v Jihlavě
Dobrý večer.

Jan RICHTER, moderátor
Pane řediteli, s jakým ohlasem, pokud vůbec nějakým, se ve vaší nemocnici setkal dnešní návrh
ministra financí?

Lukáš VELEV, ředitel nemocnice v Jihlavě
Tak přijali jsme ho s jistou, s jistou úlevou, protože ta situace nejenom tady na Vysočině, ale i v
ostatních krajích spěla nebo spěje k poměrně závažné zdravotnické krizi. Takže to považujeme za
jakýsi, jakýsi světlo na konci tunelu, že se ta situace nemusí vyvinout špatným směrem.

Jan RICHTER, moderátor
Tedy považujete to za jakýsi, jakousi předzvěst dohody příští týden, ke které by mohlo dojít příští
týden na tom jednání?

Lukáš VELEV, ředitel nemocnice v Jihlavě
No, nezbývá než doufat, protože všechny ostatní, všechny ostatní scénáře jsou, jsou mnohem
/nesrozumitelné/.

Jan RICHTER, moderátor
U vás v nemocnici podalo výpověď 109 lékařů. Vezmete je zpátky, jestliže stáhnou výpovědi?

Lukáš VELEV, ředitel nemocnice v Jihlavě
Pane redaktore, vzhledem k tomu, že ještě v době před výpověďmi lékařů v nemocnici se v několika
oborech lékařů nedostávalo, nedokážu si představit, že bych mohl postupovat jinak.

Jan RICHTER, moderátor
Vy jste tedy zatím žádné nové lékaře nepřijal na místa těch, kteří tedy v rámci té protestní kampaně
Děkujeme, odcházíme dali výpovědi.

Lukáš VELEV, ředitel nemocnice v Jihlavě
Vzhledem k tomu, že jsme téměř neobdrželi žádné nabídky, respektive šlo asi o 2 nebo 3 nabídky,
které samozřejmě nám odchod stovky lékařů neřeší, tak k tomu nebyl rozumný důvod.

Jan RICHTER, moderátor
Považujete, pane řediteli, za oprávněný požadavek to, aby těm lékařům někdo zaručil ta jejich
původní místa v nemocnicích?

Lukáš VELEV, ředitel nemocnice v Jihlavě
Já bych to postavil jinak. Já bych se ptal, proč ti lékaři byli v těch nemocnicích nadbyteční, proč v těch
nemocnicích byli zaměstnáni do té doby, než podali výpověď.

Jan RICHTER, moderátor
Teď vám přesně nerozumím. Proč by měli být nadbyteční? Oni přece dávali výpovědi ne kvůli tomu,
že by neměli práci, ale kvůli tomu, že chtěli za ni vyšší plat.

Lukáš VELEV, ředitel nemocnice v Jihlavě
Ne, abysme si rozuměli. Jestliže jako ředitel mám nastaveny nějaký personální standard, to znamená,
mám nějakým způsobem vedenou personální politiku tak, aby neměl na jedné straně nedostatek, na
druhé straně nadbytek zaměstnanců, abych prostě poskytoval péči efektivně. To znamená, mám-li to
správně nastaveno, mám lékařů akorát, a jestliže my tímto způsobem pohrozili odchodem, nemám
příliš mnoho důvodů je nevzít zpátky. Pokud tak jako ředitel mám teď pocit, že mám 5, 10, nevím,
jaký počet lékařů, navíc, které můžu propustit, tak se ptám, proč jsem je zaměstnával předtím, než
podali výpověď.

Jan RICHTER, moderátor
Ano, už, už vám rozumím, pane řediteli. Co soudíte o těch dalších plánovaných reformních krocích, o
nichž mluvil ministr Heger, tedy především o změně té úhradové vyhlášky, podle níž by nemocnice
měly dostávat platby podle počtu pacientů a nikoli plošně?

Lukáš VELEV, ředitel nemocnice v Jihlavě
Já se přiznám spíš, že jsem nechápal, proč ministr Heger vydal úhradovou vyhlášku pro rok 2011
takovou, jakou vydal. To znamená, vrátil systém do marasmu jakéhosi paušálu a proč opustil
postupnou kultivaci systému DRG, na kterou jsme si všichni zvykali a která podle mě byla nejlepším
modelem financování zdravotnictví od roku 90.

Jan RICHTER, moderátor
A je podle vás dobrý nápad z tý úvahy o rušení těch nadbytečných lůžek pro akutní péči, o nichž také
ministr Heger mluvil?

Lukáš VELEV, ředitel nemocnice v Jihlavě
Tak já už jsem zažil 2 vlny rušení lůžek akutní péče. Vždycky se o tom hodně mluvilo, jenom v naší
nemocnici, a to číslo neřeknu úplně přesně, ale redukovali jsme asi 150 nebo 170 lůžek za posledních
20 let. A příliš to velký efekt nemělo, řeknu to rovnou, tam je třeba si říci, jaká lůžka budou, budou
eliminována, jak, jakým způsobem bude stanovena síť a především to, co v České republice naprosto
zásadně chybí, my jsme stanovili minimální síť lůžkových zařízení v jednotlivých oblastech, krajích a
tak dále.

Jan RICHTER, moderátor
Říká ředitel jihlavské nemocnice Lukáš Velev. Děkujeme a na slyšenou.

Lukáš VELEV, ředitel nemocnice v Jihlavě
Vy taky, na slyšenou a dobrou noc.

Jan RICHTER, moderátor
A na druhé lince je bývalý slovenský ministr zdravotnictví a současný poradce českého ministra
financí Rudolf Zajac, dobrý večer i vám.

Rudolf ZAJAC, bývalý slovenský ministr zdravotnictví, současný poradce českého ministra financí
Dobrý večer přeji.

Jan RICHTER, moderátor
Pane Zajaci, přiblížila se podle vás po dnešku dohoda mezi lékaři a vládou?

Rudolf ZAJAC, bývalý slovenský ministr zdravotnictví, současný poradce českého ministra financí
To je samozřejmě těžké posoudit, protože ty podmínky toho přiblížení jsou přinejmenším nejasné. Na
straně ministra zdravotnictví je přístup na jakési 2 miliardy, kde ale v tuto chvíli není úplně jasné, z
čeho je chce získat. Pravděpodobně ze zvýšených úhrad, ze zvýšené spoluúčasti pacientů na
regulačních poplatcích. Ovšem jeho tým zatím nevykonal nějaké ráznější kroky, to znamená, to se
ještě musí připravit. A částečně je tam jistá úvaha, možná je pravda to, o čem mluvil i můj
předchůdce ředitel jihlavské nemocnice o snižování akutních lůžek. Je třeba ale vědět, že snižování
lůžek samo o sobě nemá žádný velký efekt. Aby posluchači rozuměli, pokud mám neefektivní vlak či
odpojím jeden vagon nebo ve vagonu vytrhám sedadla, to skoro nemá smysl. To znamená, bude se,
bude se muset, tak jak správně řekl, definovat nová minimální síť této, bezpečné zabezpečení
dostupné zdravotní péče, která musí v České republice být a kterou musí české veřejné zdravotnictví
financovat. A na straně těch protestujících, to vypadá skoro jako takový pokus, já už jsem zmínil
právě ve vašem rozhlasu, zachovat si tvář, protože vědí dobře, že 2 miliardy zdaleka neznamenají nic
z toho, co požadovali. Navíc se už objevila i dneska zpráva, že sestry se začínají aktivizovat, to
znamená, že mají strach, aby se jim něco /nesrozumitelné/, protože mají daleko horší platové
ocenění v porovnání s jinými sestrami ve světě než lékaři. To znamená, skoro mám pocit, a to je
dobrá zpráva, že obě dvě strany k sobě hledají nějakou cestu. Ale nejsem si úplně jistý, zda obsah té
cesty bude přesně to, co jedna i druhá strana chtěla na začátku tohoto procesu.

Jan RICHTER, moderátor
Co říkáte, pane Zajaci, na ten požadavek těch protestujících lékařů, že nechtějí, aby jim vláda zaručila,
že dostanou zpět svá původní místa, odkud tedy podali výpovědi v rámci té kampaně?

Rudolf ZAJAC, bývalý slovenský ministr zdravotnictví, současný poradce českého ministra financí
Já si myslím, že, já si myslím, že víme všichni, že to jsou takové, to jsou takové fabulace a klišé.
Podívejte se, vláda nedisponuje, nijakým způsobem nemůže ovlivňovat chod regionálních těch
krajských nemocnic, městských nemocnic a jiných nemocnic. To znamená, ty, co nemůžeme
ovlivňovat, nemůžeme tam dávat žádné garance. Pan premiér Nečas to, myslím, pardon, pan premiér
Nečas to řekl, myslím, úplně pregnantně a správně. To znamená, ptát se na takovouto garanci, i když
dobře vím, že ji nemůžu dostat, je pouze jistý krok vůči, vůči laické veřejnosti. To, co můžu žádat od
ministra zdravotnictví, od vlády je garance, které by mohly dostat ze státních zdravotních zařízení,
respektive ty, které spravují majetek státu, to jsou dnes nevelké fakultní nemocnice. A já osobně bych
si spíš myslel, že je to propojené s odpovědnosti ředitelů, kteří slyšeli už hejtmana Haška, který řekl,
že bude vyjednávat ne radě, bude vyjednávat s řediteli o tomto požadavku, protože klienti by měli
nejlíp vědět, co se vlastně stalo. O jak velké odchody jde, kolik lidí odejde, jak jim budou vlastně
chybět. To znamená, požadovat plošnou garanci nebo jak chcete zmínku bianko am block na něco, co

jsem nejdřív udělal, podle mě není reálné, protože si ti lidé musí uvědomit, že s výpověďmi se
nenakládá jako s nějakým manifestačním argumentem.

Jan RICHTER, moderátor
To byl poradce ministra financí Rudolf Zajac. Děkuji a hezký večer.

Rudolf ZAJAC, bývalý slovenský ministr zdravotnictví, současný poradce českého ministra financí
I já vás zdravím.

