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Teze: 
 

- Ačkoli Listina základních práva a svobod (článek 31) říká, že „každý má právo na 
ochranu zdraví a občané mají na základě veřejného pojištění právo na zdravotní péči“, 
lidé nemohou svá práva v některých případech využívat. Potýkáme se s problémem 
dostupnosti zdravotní péče. Arnoštová 
 

- Dostupnost péče upravuje nařízení vlády, mluví však jen o dostupnosti časové 
(dojezdové), neřeší situace, kdy se člověk k péči nedostane, protože v regionu chybí. 
Ukazuje se, že zdravotní pojišťovny, které mají v popisu práce dostupnost zajišťovat, 
selhávají. A není možné je účinně sankcionovat. Arnoštová 
 

- Potřebujeme vytvořit hustou síť veřejných zdravotnických zařízení (ČSSD o to 
opakovaně usilovala, naposledy v minulém volebním období, viz tisk 1054 – návrh 
zákona o univerzitních nemocnicích), zvyšovat platy zdravotnického personálu 
a rozvíjet vybavení nemocnic. Chceme příjemné a přívětivé nemocnice. Arnoštová 
 

- Nerovnoměrná dostupnost zdravotní péče je základní problém českého 
zdravotnictví. Musíme zajistit, aby ideálně v každém okrese byla jedna kvalitně 
vybavená nemocnice s garantovanými platy („malý Motol“). Druhým problémem je 
financování, respektive jeho výhled (zdravotním pojišťovnám v příštím roce dojdou 
rezervy, navíc se prodražuje léčba, léky atp. Musíme zajistit, že na zdravotnictví 
budou peníze, i kdybychom měli omezit investice do průmyslu atp. Třetím 
problémem je nedostatek personálu, zejména sester (v rámci OECD máme nejméně 
sester, většina je navíc v kategorii 50+). Musíme posílit odměňování a podpořit 
zdravotnické školy. Ludvík a Běhounek 

 
- Do sítě zdravotnických zařízení je třeba zahrnout i soukromé poskytovatele, kteří 

budou placeni za tuto veřejnou službu. Arnoštová 
 

- Kvalitu služeb sítě zdravotnických zařízení je třeba přesně definovat příslušnými 
vyhláškami (stanovit vyšší kritéria pro personální i technické vybavení). Arnoštová 
 

- Musíme ukončit každoroční handrkování o výši úhrad za státní pojištěnce (ideálně 
skrze automatické valorizace) a o úhradovou vyhlášku (ideálně pracovat s plánem na 
celé funkční období vlády). Arnoštová 
 



- Dostupnost péče lze zvyšovat skrze posílení role praktických lékařů, mají kompetence 
poskytovat více peče než doposud; cílem je „přetvořit“ praktické lékaře v rodinné 
lékaře, kteří se postarají o celou rodinu (částečné řešení nedostatku pediatrů). Kšírová 
 

- Je nezbytné zlepšit pracovní prostředí ve zdravotnictví, dnes připomíná vojnu 
z osmdesátých let (lidé odcházejí mimo obor a do zahraničí), zejména v oblasti 
dodržování zákoníku práce. Pokud by jej ovšem dnes nemocnice neporušovaly, 
nemohly by prakticky fungovat (i mimo pandemii koronaviru). Objemy přesčasové 
práce jsou v České republice nejvyšší v Evropě. Kšírová a Žitníková 
 

- Vedle důstojného odměňování se musíme soustředit na zvyšování personálních 
kapacit, zefektivnění systému vzdělávání a podpory zdravotníků (například v oblasti 
psychosociální péče). Současně je třeba umožnit pacientům možnost volby (dnes to 
prakticky není množné v porodnictví, kdy k nemocnicím neexistuje alternativa). 
Kšírová a Žitníková 
 

- Otázka nadstandardu ve zdravotnictví je eticky nepřijatelná. Špidla 
 

- V nemocnicích je třeba zajistit právo na soukromí pacientů. Kšírová 
 

- Je třeba se zbavit představy, že zdravotnictví musí generovat zisk. Žitníková 
 

- Zdravotnictví lze po personální stránce stabilizovat pomocí výsluhových příspěvků. 
Žitníková 
 

- Potřebujeme sdílené doporučené postupy léčby. Kšírová 
 

- Zdravotnický systém je nepřátelský k ženám, ač ženy tvoří většinu pracovníků. 
Nepřátelství začíná již v době studia na lékařských fakultách a pokračuje ve 
zdravotnických zařízení (přesčasy, nemožnost slaďovat rodinný a pracovní života 
atp.). Kšírová 
 

- Ministerstvo zdravotnictví se nepřipravuje, respektive nepracuje na posilování 
odolnosti systému před budoucími hrozbami (koronavirus ukázal, že jde o opomíjené 
téma). Klimatická krize přitom přináší řadu hrozeb, podle odborníků jde vůbec 
o nejzávažnější hrozbu pro lidské zdraví v jedenadvacátém století. Kšírová  


