LÉKAŘSKÝ ODBOROVÝ KLUB
SVAZ ČESKÝCH LÉKAŘŮ
Per aspera ad astra

Výstup z porady předsedů MO LOK- SČL konané dne 21. 11. 2018 v Praze
K navýšení tarifních platů o 10% pro rok 2019 (tak jak bylo přislíbeno vládou ČR) nedošlo. LOK-SČL
zásadně odmítá vládou schválené nařízení, kdy dochází k diferencovanému navýšení tarifních platů u
lékařů před atestací a po atestaci (7 % a 2 %). Lékaři jsou tak jedinou skupinou zaměstnanců, kde
vláda uplatňuje selekci dle věku a vzdělání.
LOK-SČL má principiální výhrady k činnosti Ministerstva zdravotnictví ČR a ministra Vojtěcha zvláště.
Za skandální považujeme předražený centrální nákup energií pro přímo řízené organizace, kdy
meziroční zvýšení ceny činí 60 %, což v absolutních číslech znamená pro tyto organizace nárůst
výdajů o více než 400 milionů korun. Vyjádření ministra v tom smyslu, že nemocnice na toto budou mít
pro příští rok dostatek financí, je zcela bezprecedentní arogancí. Že tyto prostředky budou
nemocnicím chybět pro zajišťování léčebné péče, je zřejmě ministrovi zdravotnictví jedno.
Dalším problémem je nezvládnutá personální práce Ministerstva zdravotnictví. Jmenování a následné
vynucené odchody ředitelů přímo řízených organizací (např. Nemocnice na Bulovce a FN Ostrava) a
pštrosí politika ministerstva k alarmujícím výsledkům kontroly Inspektorátu práce ve FN Brno Bohunice
vzbuzuje oprávněné obavy o tom, zda je ministerstvo ještě vůbec schopno plnit svoji funkci
zřizovatele.
V situaci, kdy by mělo ministerstvo řešit problémy akutně ohrožující fungování českého zdravotnictví,
přichází s absurdním plánem na vytvoření jakési „kuchařky“, kterou se mají pacienti řídit při kontrole
práce svého lékaře.
LOK-SČL si není vědom, kdy v minulosti došlo k horšímu pokusu státních orgánů narušit vztah lékař –
pacient. Lze jen doufat, že cílem těchto aktivit není pokus o vytvoření zdravotnictví bez lékařů.
Na základě těchto, ale i jiných skutečností se domníváme, že ministr zdravotnictví není zcela
kompetentní vykonávat svou funkci.

V Praze 21. 11. 2018
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předseda LOK-SČL
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