Zdravotnictví v nouzi
Zdroj: ČT 1 – termín: 24. 5. 2015 - Události

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Dobrý večer, právě začaly nedělní Události, dnes s Jakubem Železným.
Zdravotnictví nemá podle ministra Němečka dost peněz. V poledním diskusním pořadu Václava
Moravce uvedl, že zatím se to nedotýká pacientů, pociťují to ale lékaři i sestry. Pomoci jim má
navýšení plateb za státní pojištěnce. S tím ale nesouhlasí ministr financí a požaduje efektivnější
hospodaření se současným rozpočtem. Personální nouzi v nemocnicích chce ministr zdravotnictví
řešit nejen vyššími platy, ale i novým zákonem, který změní pravidla pro práci sester.

Lenka DRMOTOVÁ, redaktorka
Připravit přesně léky, vyznat se ve zdravotnické dokumentaci a pilovat komunikaci s pacientem.
Běžnou práci sester na interně se tato čtveřice učí v praxi. Třeťačky střední zdravotnické školy ale
pravou sesterskou uniformu jen tak neobléknou. Po maturitě se z nich stanou zdravotnické
asistentky, pak mohou studovat dál nebo jít rovnou do praxe, ovšem s omezenými pravomocemi i
menším výdělkem.

Markéta ALBRECHTOVÁ, studentka 3. ročníku střední zdravotnické školy
Budu ještě studovat, protože jakoby v dnešní době už to nestačí prostě mít jenom střední, že jo.

Lucie JANDOVÁ, studentka 3. ročníku střední zdravotnické školy
Ráda bych šla teda do praxe, ale jelikož bych byla jenom zdravotnickej asistent, tak bych chtěla jako
jít ještě vejš.

Lenka DRMOTOVÁ, redaktorka
A právě délka studia a kompetence budoucích sester by se novým zákonem mohly změnit. Dnes
pracují zdravotničtí asistenti pod jasně vymezeným dohledem. Typickým příkladem je aplikace léků
přímo do žíly. Ty pacientům nemůže podávat zdravotnický asistent, ale pouze kvalifikovaná sestra.
Nový zákon by měl asistentům i sestrám zvýšit část kompetencí a dřív je dostat do praxe.

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/
Na straně jedné tedy odstranění zbytečných překážek, zbytečné zátěže i toho středního
zdravotnického personálu, na straně druhé zajištění, aby byla garantována nějakým způsobem kvalita
samozřejmě.

Lenka DRMOTOVÁ, redaktorka
Větší zapojení zdravotnických asistentů do praxe podporuje i ministrův předchůdce.

Leoš HEGER, místopředseda strany, bývalý ministr školství /TOP 09/
Je potřeba ho přiblížit trošku více k těm sesterským činnostem.

Karel ŠTIX, předseda Asociace zdravotnických škol
Tak, abychom mohli saturovat zařízení právě těmito, těmito pracovníky, protože všeobecné sestry,
které připravují vysoké školy a také vyšší odborné školy, v praxi stačit nebudou.

Lenka DRMOTOVÁ, redaktorka
Některým nemocnicím nestačí už teď. Desítky jich chybí i v těch velkých fakultních, mezi nimi jsou
ovšem rozdíly. Nedostatky trápí zejména Prahu. Část nemocnic kvůli tomu dokonce omezuje počty
lůžek. Například Thomayerova nemocnice úsek chirurgie, Rokycanská lůžka intenzivní péče. Kapacity
naopak nechybí většině nemocnic na jižní Moravě. Podle asociace sester nestačí jen posílit zdravotní
asistenty, ale i diplomované sestry.

Martina ŠOCHMANOVÁ, prezidentka České asociace sester
Navýšit kapacity na vysokých školách pro studenty, protože nám vychází velice málo absolventů, a to
je vlastně zdrojem příčiny.

Lenka DRMOTOVÁ, redaktorka
Eva Milešovská sice na vysokou školu půjde, sesterskou uniformu si ale rozmyslela.

Eva MILEŠOVSKÁ, studentka 3. ročníku střední zdravotnické školy
Já bych spíš šla studovat něco jinačího, protože jsem si k tomu přihlídla blíž, takže vím, co to všechno
obnáší.

Lenka DRMOTOVÁ, redaktorka
Udržet sestry stejně jako lékaře by podle jejich profesních organizací mohly ovšem primárně peníze.
Na ty by měly jít právě plánované 4,5 miliardy navíc, které chce resort získat navýšením plateb za
státní pojištěnce.

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/ /Otázky Václava
Moravce, 24. 5. 2015/
To je důvod, proč ty peníze do toho systému potřebujem, abychom každý rok aspoň částečně mohli
ty platy zvyšovat.

Lenka DRMOTOVÁ, redaktorka
Na tom se ale zatím shodují jen dvě ze tří vládních stran. Ministr financí už dřív řekl, že resort tyto
peníze navíc nepotřebuje. Lenka Drmotová, Česká televize.
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