Vážené dámy, vážení pánové, vážení hosté,
na dálku Vás srdečně zdravím a děkuji Vám za pozvání. Velmi mě mrzí, že mi můj pracovní
program nedovolil zúčastnit se Vašeho jednání. Velice si proto vážím nabídky paní
předsedkyně Dagmar Žitníkové, že Vám mé poselství bude tlumočit.
Na začátek bych rád při této příležitosti vyjádřil podporu a poděkování všem lékařům,
sestrám, záchranářům, laborantům, porodním asistentkám a dalším specialistům, jež pro
naši společnost vykonávají svoji práci poctivě, empaticky, s laskavým srdcem, s velkým
neutuchajícím nasazením a obdivuhodnou věrností ke svému povolání. Bez kvalitních a
vzdělaných lékařských i nelékařských pracovníků by nebylo české zdravotnictví na tak
dobré úrovni, jakou se v současné době může pyšnit.
Děkuji také Vám, odborům, že nás a vedení nemocnic nenecháte usnout na vavřínech a
pracujete pro dobro zaměstnanců ve zdravotnictví. I když se na mnohém neshodneme a
pravidelně spolu válčíme, vnímám to jako zdravý projev tripartitního modelu. Ačkoliv se
někdy naše cesty, kterými chceme zlepšovat pracovní podmínky zdravotníků a posouvat
dopředu samotné zdravotnictví, nepotkávají, cíl vnímám, že máme stejný.
A já mám radost, že jsme v resortu zdravotnictví za krátkou dobu udělali velký kus práce,
které jiné vlády neudělaly ani za celé volební období. Hnout se zdravotnictvím je běh na
dlouhou trať, ale nám se podařilo realizovat výrazné změny v některých oblastech již za
pouhé dva roky.
Chci zdůraznit, že zdravotnictví se daří. Objem peněz ve zdravotnictví je nyní na historické
výši. Očekávané příjmy systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2020 činí částku
350 mld. Kč, tedy o 19 miliard víc než letos. A na zdravotní péče půjde příští rok rekordních
35 miliard navíc. Polepší si všechny segmenty zdravotní péče. Například úhrady
nemocnicím se navýší o 18 miliard korun.
Narovnali jsme systém tvorby úhradové vyhlášky, která je již druhým rokem výsledkem
kompromisu mezi poskytovateli zdravotní péče a zástupci zdravotních pojišťoven v rámci
dohodovacího řízení, který respektujeme a vážíme si ho.
Apelujeme na zdravotní pojišťovny, aby prostředky systematicky směřovaly do zvyšování
kvality a dostupnosti zdravotní péče. A daří se nám to. Tento přístup pocítí pacienti formou
kratších čekacích lhůt, delší ordinační doby, modernějšího vybavení a dostupnějších
terapií.

Jako vůbec první vláda jsme skutečně vážně začali řešit současnou největší výzvu
zdravotnictví, a sice nedostatek lékařů a sester. Vytvořili jsme pracovní skupinu pro
personální stabilizaci, klademe důraz na kontinuální a cílený růst platů a navýšili jsme i
příplatky za směnnost, navýšili jsme kapacity lékařských fakult, pracujeme na tom,
abychom zvýšili atraktivitu povolání sester, snižujeme administrativu a zlepšujeme
program rezidenčních míst.
Jen krátce k vybraným opatřením. Navýšení kapacit lékařských fakult o 15 % je zcela jistě
největší systémový krok v poslední dekádě, který pomůže navýšit počet lékařů v systému.
Lékařským fakultám jsme na to přidali téměř 7 miliard korun a již dnes víme, že fakulty plán
splnily a rozšířily řady mediků o 20,5 %.
Kromě toho se snažíme zdravotníkům práci maximálně zjednodušovat, proto snižujeme
administrativu a pracujeme na elektronizaci zdravotnictví. Po novele vyhlášky o
zdravotnické dokumentaci, která její vedení výrazně zjednodušila a dala ji více do rukou
poskytovatelů, jsme provedli administrativní audit a od února příštího roku také spouštíme
kurz pro administrativní pracovníky ve zdravotnictví, kteří by mohli zdravotníky v této oblasti
významně podpořit.
Měníme také program rezidenčních míst pro mladé lékaře v předatestační přípravě tak,
abychom motivovali jejich zájem o specializace a regiony, ve kterých lékaři chybí.
Připravujeme stipendia pro studenty zdravotnických oborů ve státních nemocnicích.
S resortem školství také řešíme, jak bychom mohli začít odměňovat žáky a studenty
zdravotnických škol za praxi u poskytovatelů zdravotních služeb. Vznik ordinací praktických
lékařů a zubařů v menších městech a na venkově podporujeme dotacemi. V součtu jsme již
podpořili 70 ordinací zubařů a praktiků po celé ČR v celkové výši přes 41 milionů korun.
Zaměřili jsme se také na zachování dobrého zdravotního i psychického stavu zdravotníků a
zavádíme pro ně ve zdravotnických zařízeních a záchrankách psychosociální podporu.
Posilujeme roli praktických lékařů, což má za cíl nejen zlepšit organizaci péče o pacienty, ale
také zatraktivnit tento obor pro mladé lékaře. Navyšujeme kompetence sester tak, aby
sestry mohly předepisovat některé zdravotnické prostředky, např. inkontinenční či stomické
pomůcky, zejména ty pracující v domácí péči. V neposlední řadě zvyšujeme atraktivitu a
prestiž nelékařských zdravotnických pracovníků, a to nejen již uvedenými opatřeními, ale
také třeba motivační kampaní Studuj zdrávku či Nursing Now. V personální situaci nám také
pomáhá nábor zdravotníků ze zahraničí, například prostřednictvím projektu Ukrajina, u
kterého jsme zkvalitnili systém aprobačních zkoušek.

Myslím si, že opatření v personální oblasti skutečně není málo. Dokonce si dovolím říci, že
se situace začíná pomalu zlepšovat. Analýza Ústavu zdravotnických informací a statistiky
ukázala, že stabilně stoupá počet lékařů a po několika letech dochází i ke stabilizaci počtu
zdravotních sester, které přestávají odcházet. Kromě toho již druhým rokem meziročně
vzrostl počet studentů na středních zdravotnických školách.
Naše vláda také začala poprvé systémově a efektivně řešit dostupnost zdravotní péče.
Provedli jsme vůbec první kontrolu, zdali zdravotní pojišťovny plní svou povinnost, a navrhli
jsme opatření, jako je sledování objednacích lhůt a kapacit lékařů či elektronický poukaz na
vyšetření. To pojišťovnám umožní lépe zajistit dostupnost péče pro své klienty. Nadále se
chceme zaměřit na vytipování indikátorů kvality a jejich sledování napříč všemi druhy
poskytovatelů zdravotních služeb v ČR.
Nebudu vás již dále zdržovat od programu, ačkoliv bych mohl pokračovat ještě hodiny.
Nicméně nechám si to na příležitost, až se s vámi osobně uvidím.
Vážené dámy, vážení pánové, při příležitosti tohoto setkání bych Vás rád na závěr ujistil, že
oblast zdravotnictví je velkou prioritou této vlády a já osobně se budu i nadále zasazovat o
větší podporu zdravotnických povolání a zlepšení kvality zdravotní péče v České republice.
Děkuji Vám za pozornost a přeji vydařenou akci.
Andrej Babiš

