Karlovy Vary 18. září 2019
Krizový štáb 9PKZ: Nemocnice v Karlových Varech funguje díky důchodcům
Krizový štáb 9 proti kolapsu zdravotnictví upozorňuje na problémy, do
kterých se české zdravotnictví dostalo kvůli dlouhodobému podfinancování.
Do systému směřuje necelých 7 % HPD, zatímco průměr EU dosahuje téměř 10
%. Pojišťovny, ministr zdravotnictví ani premiér situaci adekvátně neřeší,
krizový štáb proto monitoruje aktuální stav v regionálních nemocnicích.
„Vyspělé západní země, jako je Německo nebo Rakousko, investují do
zdravotnictví více než 11 procent svého HDP, průměr EU je těsně pod
hranicí
deseti
procent.
Není
možné,
abychom
u
nás
fungovali
s necelými sedmi procenty, systém jede na dluh,“ hodnotí podfinancování
systému
členka
krizového
štábu
a předsedkyně
Odborového
svazu
zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková. „Ministr Vojtěch
ignoruje realitu a tváří se, že se nic neděje. Věříme, že zítřejší setkání
s předsedou vlády Andrejem Babišem otevře cestu k řešení kritické
situace,“ dodává.
Nejde přehlížet nabité čekárny, neustále se prodlužující čekací doby i na
životně nezbytná vyšetření a zákroky, podfinancovanou domácí péči a rušení
lůžek, jednotlivých oddělení i celých nemocnic. To jsou jen některé z
dopadů liknavosti ministra zdravotnictví, kvůli které mohou pojišťovny
proplácet do systému méně peněz, než je potřeba. „Pojišťovny mají k
dispozici desítky miliard na svých rezervních účtech. Jedná se o peníze,
které vůbec nepotřebují a zadržují je protiprávně. Právě tyto prostředky
ve zdravotnictví nyní tolik chybí,“ říká MUDr. Martin Engel, člen
krizového štábu a předseda Lékařského odborového klubu – svazu českých
lékařů. „Chceme ukázat reálný stav českého zdravotnictví. Nevzkvétá, jak
nám tvrdí politici, ale začíná kolabovat. Pacienti jsou v ohrožení. V
každé nemocnici, kterou navštívíme, bude jasně vidět, kde jsou systémové
chyby a na co by peníze měly jít,“ dodává.
Po Orlové, Ústí nad Orlicí, Pelhřimově a Kolíně byla další zastávkou
krajská nemocnice v Karlových Varech. Odpolední debaty se tu zúčastnilo
asi 70 zaměstnanců nemocnice. Personál se shodl na tom, že pro
bezproblémové fungování regionálních nemocnic je zásadní, aby se výdaje do
zdravotnictví urychleně vyrovnaly alespoň průměru zemí OECD, tedy 9 % HDP.
„Příkladem omezování péče může být například nemocnice v Mariánských
Lázních. V tomto lázeňském středisku ještě před několika lety byla plně
funkční nemocnice s vyhlášeným urologickým oddělením. Dnes jsou obyvatelé
lázní i návštěvníci nuceni jezdit za péčí do Karlových Varů nebo do Plzně.
V mariánskolázeňské nemocnici dnes fungují pouze některé ambulance a LDN,“
říká Václav Matoušek, regionální manažer OSZ.
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„A mohl bych pokračovat: v Ostrově nad Ohří byla například vyhlášená
porodnice či lůžková psychiatrie, které dnes rovněž neexistují,“ dodává
Václav Matoušek.
„Kvůli tomu, že se v okolních nemocnicích omezuje péče, je personál
nemocnice v Karlových Varech totálně přetížený. Služby jsme schopní
postavit jen díky důchodcům, kteří jsou ve věku 65+. Navíc naši mladí
kolegové přistupují k práci už jiným způsobem – oddělují soukromý a
profesní život, chtějí se věnovat rodinám a o stovky hodin přesčasů
nestojí,“ popisuje personální problémy Martin Novotný, předseda OSZ
Karlovy Vary.
Lékaři i sestry se během debaty shodli na tom, že prostředky, které leží
na účtech zdravotních pojišťoven, v systému chybí a nemocnice se kvůli
tomu dostávají do ekonomických i personálních problémů.
„Nedostatek personálu způsobuje i další, méně známé problémy. Zabývali
jsme se výskytem spalniček u sanitáře v nemocnici. Ukázalo se, že
zaměstnanci infekčního oddělení byli očkovaní, ale kvůli nedostatku
personálu tam museli vypomáhat i zaměstnanci z jiných oddělení a došlo
k této nákaze,“ doplňuje asistentka hygienické služby a předsedkyně
krajské rady OSZ Karlovarského kraje Ivana Minaříková.
Diskutovalo se také o vzdělávání lékařů, o porušování zákoníku práce, o
přesčasech, výsledném vyčerpání i platech zdravotníků.
„Vadí nám, že ministr používá při výstupech v médiích nepravdivá tvrzení a
záměrně dezinterpretuje některá data. Všechny zdravotníky doslova
nadzvedlo ze židle jeho tvrzení, že se platy v českém zdravotnictví
srovnaly s průměrem evropských zemí. Pravda je taková, že špičkový chirurg
s třicetiletou praxí v nejvyšší platové třídě dnes bere v nemocnici asi
320 Kč za hodinu práce. U začínajícího lékaře je to 180 Kč na hodinu. To
je suma, kterou dnes nabízejí supermarkety brigádníkům. Je těžké
v takovéto situaci personál nemocnice udržet,“ vysvětluje MUDr. Martin
Beránek, internista z nemocnice v Karlových Varech.
Zúčastnění podpořili krizový štáb podpisem petice proti omezování péče.
Další zastávkou krizového štábu budou Rokycany a Tábor.
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