LÉKAŘSKÝ ODBOROVÝ KLUB
SVAZ ČESKÝCH LÉKAŘŮ
Per aspera ad astra

Usnesení 22. sněmu LOK-SČL
1. Sněmu se zúčastnilo 73 delegátů s platným mandátem, zastupující 57 MO LOK-SČL.
Sněm je usnášeníschopný.
2. Sněm schválil navržený program.
3. Sněm zvolil mandátovou komisi ve složení MUDr. Hvížďal, MUDr. Henčlová, MUDr.
Sojáková.
4. Sněm zvolil návrhovou komisi ve složení MUDr. Doležalová, MUDr. Kus, MUDr. Volný.
5. Sněm schválil zprávu o činnosti přednesenou MUDr. Engelem.
6. Sněm schválil zprávu o hospodaření přednesenou Irmou Drobnou.
7. Sněm schválil zprávu revizní komise LOK-SČL přednesenou doc. MUDr. Beranem.
8. Sněm považuje za aktuálně nejvážnější problém českého zdravotnictví zoufalou personální
situaci v českých nemocnicích. Sněm vyzývá vládu ČR a MZ ČR zvláště, aby tento problém
začali skutečně řešit. Sněm zároveň odmítá nezákonný pokus MZ ČR o nahrazování
kvalifikovaných zaměstnanců českých nemocnic dovozem zahraničních zdravotníků s leckdy
pochybnou kvalifikací.
9. Jako zásadní podmínku pro stabilizaci personální situace v českých nemocnicích považuje
sněm splnění příslibu minulé vlády ČR o navýšení tarifních platů o 10% v roce 2019.
Skutečnost, že ministr zdravotnictví odmítá tento slib splnit, považuje sněm za plivnutí do
tváře zbývajícím zaměstnancům nemocnic.
10. Sněm požaduje, aby finanční prostředky vzniklé očekáváným nárůstem výběru
všeobecného zdravotního pojištění byly přednostně použity na řešení personální krize v
českých nemocnicích. Sněm apeluje na vládu ČR, aby si zjistila pravdivé údaje o meziročním
nárůstu výběru zdravotního pojištění, který je dle našich propočtů vyšší než deklarují
zdravotní pojišťovny. Zároveň sněm dlouhodobě upozorňuje na fakt, že za 7,2 % HDP není
kvalita a dostupnost zdravotní péče udržitelná.
11. Sněm požaduje zavedení jednotného systému odměňování na základě platových tabulek.
Stávající roztříštěný systém kritickou personální situaci ještě zhoršuje. Sněm považuje za
minimálně neodpovědný postoj zaměstnavatelů, kteří ve snaze zabránit zavedení jednotného
systému odměňování dokonce popírají, že jsou zaměstnavatelé a vystupují hromadně ze
zaměstnavatelské unie.
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12. Sněm považuje za neúnosný stav, kdy zajištění nepřetržité lékařské péče je prakticky
stoprocentně závislé na práci nemocničních lékařů. Sněm požaduje od vlády ČR přijetí
takových opatření, která více zapojí přednemocniční sektor do poskytování nepřetržité péče.
13. Sněm hodnotí současný stav specializačního vzdělávání absolventů lékařských fakult jako
katastrofální, resp. situace dospěla tak daleko, že o specializačním vzdělávání se již nedá
hovořit. Je tristní, že téměř rok po schválení novely zákona 95/2004 Sb. není v platnosti
jediný z 21 připravovaných prováděcích předpisů. Tato sabotáž ze strany MZ vede k tomu, že
již v řadě druhý promoční ročník absolventů lékařských fakult nemůže zahájit atestační
přípravu.
14. Sněm upozorňuje, že pracovní podmínky nemocničních lékařů a zdravotníků obecně se z
dlouhodobého pohledu zhoršují. K nedostatku personálu a nedostatku financí se přidružují i
často zcela nesmyslné administrativní nároky. Pokud nebude ze strany vlády ČR vyvinuta
aktivita ke zlepšení pracovních podmínek zdravotníků, vyzve LOK-SČL nemocniční
zdravotníky k důslednému dodržování VŠECH platných předpisů.
Usnesení bylo schváleno jednomyslně
V Praze 26. 4. 2018
Zapsal: MUDr. Miloš Voleman
Schválil: MUDr. Martin Engel
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