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Tisková zpráva Koalice soukromých lékařů (KSL)
k výsledku Dohodovacího řízení o úhradách zdravotní péče pro rok 2019
Koalice soukromých lékařů (KSL) vítá, že i v segmentech lůžkové péče došlo v dohodovacím
řízení pro rok 2019 k dohodě, stejně jako v ostatních segmentech a nebude se tedy opakovat
situace z let 2016 až 2018, kdy nemocnice získaly téměř všechny finanční prostředky, které
přicházely do systému navíc, což poškodilo ostatní zdravotnická zařízení, zejména
poskytovatele ambulantní zdravotní péče.
Kolegům pracujícím v nemocnicích přejeme přiměřené osobní ohodnocení jejich práce.
Navýšení úhrad, kterého zástupci nemocnic dosáhli v DŘ, umožňuje pokrýt i požadavek
odborových organizací na 10% navýšení platů a mezd i v roce 2019. Současné snahy
zdravotnických odborů politickým nátlakem výsledky dohodovacího řízení zvrátit proto
považujeme za neakceptovatelné. Legitimní role odborů je vymoci svým členům co nejlepší
mzdové podmínky, ovšem výhradně cestou kolektivního vyjednávání se zaměstnavateli.
Nikoliv cestou nátlaku a vydíráním politiků ve snaze anulovat dohody vzniklé v regulérním
dohodovacím řízení o cenách úhrad zdravotní péče. To vedou ze zákona pouze zdravotní
pojišťovny a zástupci segmentů poskytovatelů zdravotní péče a odbory v ní nehrají žádnou
roli.
Opakované politické zásahy do průběhu dohodovacího řízení v minulosti způsobily pokřivení
podmínek a nerovnováhu zdravotního systému a jsou jednou ze základních příčin
neuspokojivého stavu, ve kterém se dnes nachází. Oceňujeme proto zásadový přístup ministra
zdravotnictví, který deklaroval předem, že nebude do dohodovacího řízení vstupovat. Jak se
ukazuje, umožnilo to po mnoha letech historickou dohodu prakticky všech segmentů, což
vnímáme jako návrat k normálním poměrům. Očekáváme tedy, že MZ bude výsledky DŘ
respektovat a přenese je do úhradové vyhlášky na rok 2019. Varujeme před tím, že jakýkoliv
jiný postup by znamenal políček do tváře všem, kteří uvěřili v návrat zdravého rozumu do
českého zdravotnictví a ustoupili v zájmu historické dohody ze svých požadavků. To se týká
i všech členů KSL, kteří, vzhledem k tomu, jak byli poškozeni v minulých letech, právem
očekávali větší navýšení úhrad než ostatní segmenty. Učinili jsme tak v zájmu našich pacientů,
a proto, abychom přerušili mnohaletou sérii nedohod a odblokovali cestu pro racionální
přístup a systémové změny, které naše zdravotnictví nutně potřebuje.
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