Usnesení VI. sněmu LOK (28. 10. 1997)
Účastníci sněmu konstatovali, že kritická situace ve zdravotnictví se nadále prohlubuje.
1. Kroky ministerstva zdravotnictví v tzv. restrukturalizaci nejsou vedeny snahou chod zdravotnictví
optimalizovat, ale rušením nemocnic ušetřit finanční prostředky za každou cenu. Jde o kroky z
hlediska zajištění dostupnosti medicíny nebezpečné a lze dokonce pochybovat o jejich ekonomickém
přínosu. Účastníci konstatují, že se tak děje bez předchozí důsledné analýzy, a požadují nejprve
definování cílového stavu, tedy státem garantované sítě zdravotnických zařízení z hlediska
dostupnosti zdravotní péče, skutečné ekonomické kalkulace a dopadu na sociální postavení lékařů.
Požadují odvolání náměstka ministra zdravotnictví MUDr. Miroslava Čerbáka a ředitelky odboru
zdravotní péče MUDr. Jany Uhrové pro absolutní nezvládnutí problému restrukturalizace nemocnic.
2. Současná novela zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 48/97 Sb. přijaté parlamentem za
spolupráce koaličních a opozičních poslanců jsou krokem zpět k dirigistické formě řízení zdravotnictví
a popírají podstatu pojišťovenského systému.
3. Ministerstvem zdravotnictví často uváděné průměrné platy lékařů účastníci považují za hrubě a
účelově zkreslené a veřejnost manipulující. V některých nemocnicích sice došlo k částečným
úspěchům během kolektivního vyjednávání, ale ty neřeší problém platů lékařů jako celek. Účastníci
považují za jedinou směrodatnou hodnotu ke srovnání platů lékařů s ostatními profesemi hodnotu
hodinové mzdy, která je stále směšně nízká (asi 60 Kč za hodinu). Účastníci pověřili předsednictvo
připravením mediální kampaně k informování veřejnosti o současné hodnotě hodinové mzdy.
4. Účastníci sněmu vítají změny v představenstvu České lékařské komory a podporují zástupce LOKu
a SSLP v něm. V současné situaci považují za nezbytnou jednotu a soudržnost lékařského stavu.
Dále považují za nepřijatelné propojení funkcí vysokých ministerských úředníků s vysokou funkcí v
ČLK (např. MUDr. David Marx).
5. Účastníci požadují stanovení ceny práce lékaře Českou lékařskou komorou, od které by se odvíjela
hodnota hodinové mzdy. Účastníci pověřili předsednictvo LOK k připravení demonstrace lékařů na
podporu požadavku zvýšení ceny práce lékaře ve spolupráci s dalšími organizacemi ve zdravotnictví
(jaro 98).
6. Účastníci zhodnotili situaci v jednotlivých nemocnicích, kde funguje místní klub LOK. V mnoha
nemocnicích nebyla dosud uzavřena kolektivní smlouva a není tedy nastolen sociální smír. V
některých nemocnicích díky aktivitě místních klubů došlo k částečnému navýšení nadtarifních
mzdových prostředků. Účastníci však registrovali znepokojující signály o snaze snížit tato navýšení ze
strany státní správy a vedení nemocnic. Účastníci konstatovali, že se množí stavy přetížení a únavy
lékařů z narůstající psychické a fyzické zátěže související s výkonem povolání, pracovní nejistotou a
špatným sociálním zabezpečením, což může být ve svém důsledku nebezpečné pro pacienty.
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