Zápis ze schůze Krajských konzultantů dne 17. 2. 2016, Praha
Přítomni : prof. R. Češka, prof. M. Kršek, prim. L. Kotík, prim. J. Nebáznivý, prof. J. Filipovský, prim. P.
Havránek, prim. J. Točík, prof. M. Souček, prof. Z. Zadák, prim. P. Vojtíšek, prof. J. Zadražil, M.
Dolejšová
Omluveni : prim. J. Nedvídek, prim. J. Žák, prim. J. Latta, doc. A. Martínek
Program : Uvítání přítomných
Diskuze – daná témata
Formulace závěrů
Prof. Kršek uvítal přítomné.
Na předešlou výzvu bylo zasláno je několik málo odpovědí, že kterých vyplývá, že základní problémy
se nemění, proto byla diskutována zejména následující témata:
1) Postgraduální vzdělávání
2) Personální situace v nemocnicích

Prof. Češka zahájil jednání výzvou Krajských konzultantů k účasti na jednání výboru ČIS a k vyšší
aktivitě a předávání informací výboru ČIS prostřednictvím prof. Krška, neboť v poslední době dochází
ze stran krajských pracovišť směrem k vedení ČIS k větší aktivitě.
Prim. Jan Nebáznivý (Ústecký kraj) – poukázal na špatnou personální situaci v Ústeckém kraji,
konkrétně na krizi v nedostatku sester na interním oddělení nemocnice Děčín a Litoměřice.
Výbor ČIS již před několika týdny poslal písemné stanovisko na MZ ČR, kde vyjádřil nesouhlas se
současným systémem vzdělávání sester, a z toho plynoucími problémy v nemocniční praxi. Na tento
dopis dostal výbor negativní odpověď. Na základě tohoto postoje vypracoval prim. L. Kotík kritický
posudek na současný mechanizmus „sesterské dokumentace“, který zašle s podporou všech
přítomných Hlavní sestře MZ a prezidentce Asociace sester. Celé znění dopisu je uveřejněno na www
stránkách ČIS.
Diskutující :
Prim. P. Havránek (České Budějovice)) – dokumentace je nepřehledná, informace o pacientovi musí
lékař konzultovat se sestrou.
Prof. J. Filipovský (Plzeň) – obavy o akreditace, 30% nárůst administrativy, nutno změnit vyhlášky MZ!
Velké personální problémy v kraji, v krajské nemocnici je stav ještě udržitelný, ale menší nemocnice
mají velké problémy hlavně se střední generací odborníků.
Prof. J. Zadražil (Olomouc) – velké potíže s koordinací překládání pacientů, pokud není jasně
stanovená dg., je pacient „automaticky“ poslán na internu! Z toho plyne přetíženost lékařů i sester a
nedostatek lůžek. Interně řeší situaci ve FN výběrem (komisionálním) 20 schopných lékařů a hradí jim
po dobu 1 roku pobyt na klinice (0,8 úv. hradí ředitelství nemocnice + 0,2 úv. fakulta).

Prim. J. Točík (Jihlava) – stejné problémy se sestrami – vzdělání x šikovnost nejde vždy „ruku v ruce“,
a tím se horší podmínky ošetřovatelské péče pro pacienty. Nedostatečná obsazenost odbornými
lékaři v regionu (např. endokrinolog, diabetolog…), nelze je udržet v nemocnicích a pacienti za nimi
musí jezdit napříč krajem!
Prof. Z. Zadák (Hradec Králové) – poukázal na úzkou specializaci lékařů – pacienti jsou různě a často i
zbytečně vyšetřováni a nakonec neví, co jim vlastně je? Důležitá role krajských konzultantů ev.
Krajských internistů, jejichž úlohou by bylo garantovat síť odborníků, kteří soustředí výsledky
vyšetření a udělají závěr směrem k nemocnému. Primáři jsou zatěžováni množstvím administrativy.
Sestry bakalářky a magistry chtějí pouze na řídící funkce, a tím chybí „obyčejné“ sestry, čímž se
zhoršuje péče o pacienty.
Prof. M. Souček (Brno) – celý systém vznáší otázku „jak akreditovat“ ??? Nemocnice, které nemohou
splnit kritéria, mají, či nemají získat akreditaci ??? V případě, že akreditaci nezískají, nemocnice
budou zanikat a hrozí zhroucení zdravotnictví jako celku!
Lékařské fakulty jsou nuceny z důvodů špatné finanční situaci vyučovat více cizinců-samoplátců, aby
se „uživili“, tím se snižuje poměr českých studentů. Platy kvalifikovaných učitelů jsou
neakceptovatelně nízké, tito lidé nechtějí učit na fakultách a fakulty opouštějí. Hrozí prohloubení již
nyní existujícího závažného nedostatku lékařů.
Prim. L. Kotík (Praha) – otevřel otázku DRG diagnóz – nutný restart klasifikačního systému, dohoda
s ÚZIS (doc. Dušek). Tlak na pojišťovny!
Prof. R. Češka v závěru shrnul :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Personálně nejhůře obsazen Karlovarský kraj.
Do problémů se musí zainteresovat ČLS JEP a ČLK.
Dr. Kotík využije kontakty směrem k ČLK a MZ ČR
O stanovisko a podporu k postgraduálnímu vzdělávání požádáme ČLS JEP.
V jednáních na všech úrovních se musí spojit páteřní obory interna + chirurgie + ČLK + ČLS
Vzhledem k tomu, že hrozí zhroucení zdravotní péče, nutno situaci medializovat a řešit i na
politické úrovni.

V Praze, 17. 2. 2016

Zapsala : Milena Dolejšová

