Listy Ústeckého kraje
Hejtman Jiří Šulc: Za problémy s pohotovostní péčí stojí špatné zákony
U

ž téměř rok řeší Ústecký kraj
kdo a jak má zajišťovat pro
občany ambulantní pohotovostní
péči – a ani pro příští rok ještě nemá
definitivní model. Zdravotní pojišťovny ji hradí pouze zčásti a privátní lékaři se o tuto službu také zrovna
neperou…Proto jsme se hejtmana
Ústeckého kraje Jiřího Šulce zeptali,
jak bude kraj v otázce pohotovostní
péče dále postupovat.
Kraj v letošním roce vzal povinnost zajistit pohotovostní péči
na sebe, co ho k tomu vedlo a jaká je současná situace?
Ano, Ústecký kraj zatím vzal
tuto povinnost na sebe. Systém
pohotovostní péče fungoval
v každém bývalém okrese jinak,
chtěli jsme ji sladit a nastavit jasná pravidla. Společnou řeč s lékaři, pojišťovnami, městy a obcemi
ale stále hledáme jenom za cenu
velkého úsilí a mnohdy nepochopení základních povinností. Ambulantní pohotovostní péče funguje v současné době na 11 místech v kraji a využívají ji pacienti,
jejichž zdravotní stav se nečekaně zhorší především o víkendech
a ve večerních hodinách. A zkušenosti praví, že bohužel ji také
často zneužívají. Například když
nejdou s chřipkou nebo pobolívajícím zubem včas ke svému
lékaři, pak hledají rychlou pomoc při větší bolesti nebo potížích. Ale tomu se dá předejít,
když se pacienti naučí být zod-

větší část z těchto peněz, přibližně 12 milionů korun, pak jde na
úhradu odměn lékařům, ale
mnohé jejich finanční požadavky
bývají často značné až nehorázné. Přitom nikde v Evropě není
běžné to, co u nás, tedy že se
lékař o svého pacienta stará jen
během ordinačních hodin. Myslím, že lékař by měl pacienta,
který je u něj registrován, ošetřit
kdykoli. Je lékařem 365 dní v roce a ne jen od pondělí do pátku.
A jeho práce je veřejnou službou.
Jistě, lékaři namítají, že mají
právo na odpočinek a volné
Kolik peněz tedy stojí kraj poho- víkendy, ale běžná praxe v zátovostní péče?
padní Evropě je taková, že sami
lékaři si mezi sebou domluví
Přibližně 26 milionů korun na jakési víkendové služby, střídají
provozní náklady ordinací a nez- se a o jejich pacienty je tak postabytné materiální vybavení. Nej- ráno i mimo ordinační hodiny.

povědní ke svému zdraví a prak- Vím, že s otázkou pohotovostí se
tičtí lékaři ke svým pacientům, netrápíme jen u nás, například
Jihomoravský kraj podal nedávza které jim pojišťovna platí.
no návrh na zahájení řízení před
Záměr kraje pro rok 2004 ale byl Ústavním soudem a žádá, aby
takový, aby se na zajištění po- rozhodl, kdo má pohotovostní
hotovostní péče spolupodílely péči zabezpečovat. Stejně jako
zdravotní pojišťovny a obce většina ostatních krajů i náš
s rozšířenou působností.
Ústecký byl donucen zredukovat
v průběhu roku počet ordinací
Před časem jsem se na zdravot- pohotovostní péče podle doponí pojišťovny obrátil s dotazem, ručení Ministerstva zdravotnicjak si tuto spolupráci představu- tví na jednu ordinaci přibližně na
jí. Připadalo by mi logické, že sto tisíc lidí. Společné je pro
pojišťovny, které vybírají od pohotovostní péči v celé republiobčanů peníze za zdravotní po- ce i to, že lidé ji v podstatě vyujištění, se o zdravotní péči budou žívají jen velmi málo a častěji ji
starat v plném rozsahu, tedy 24 spíše zneužívají z malicherných
hodin denně. Zástupci pojišťo- příčin. Pokud vznikne nějaká
ven však odpověděli, že se na opravdu vážná situace, většina
pohotovostní péči již podílejí for- lidí jezdí přímo do nemocnice
mou úhrady zdravotních výko- nebo si zavolá záchranku.
nů privátním lékařům a jiným
způsobem se v této věci angažo- Několikrát jste v minulosti upovat nebudou. Zajištění pohoto- zorňoval na to, že právě závostí tedy zůstává z pohledu chranná služba je podle Vás
státu ve vzduchoprázdnu.
prioritní…

považujeme za prioritní a proto
také Rada Ústeckého kraje rozhodla minulý týden o nákupu
dalších čtyř nových sanitních vozů – v případě akutních stavů jde
o minuty, které rozhodují o tom,
zda přežijete například autohavárii. A ambulantní pohotovost,
kam chodí pacienti s nenadálou
horečkou nebo bolestí, je z tohoto pohledu nadbytečná. To je práce praktického lékaře, který zná
váš chorobopis, v akutním případě mohou pomoci v nemocnici,
kde jsou patřičně vybaveni.

V čem je tedy podle vás hlavní
A na tom stále trvám. Je potřeproblém ambulantních pohoto- ba zdůraznit, že pohotovostní
vostí?
péče z principu neřeší akutní
stavy ohrožení života, ale jen
Vidím ho v tom, že ambulantní zhoršení zdravotního stavu pacipohotovostní péče není řádně enta. Akutní záležitosti musí řepodchycena v zákoně, není přes- šit zdravotní záchranná služba
ně určeno, kdo má tuto službu a na tuto službu zachraňující
zajistit. Ústecký kraj proto při- život a zdraví obyvatel kraje mápraví legislativní iniciativu, ze me vyčleněno v letošním rozpočkteré by měl vzejít zákon, který tu přibližně 132 milionů korun
jasně určí, kdo bude zřizovate- (celkem je rozpočet ZZS 285 mililem pohotovosti a kdo ji zaplatí. onů korun). Záchranou službu

Jedním z ostře sledovaných témat
v našem regionu je zajištění základní a ostatní dopravní obslužnosti
v Ústeckém kraji v příštím roce. Je
bohužel smutnou realitou, že většinu autobusových i vlakových spojů
provozují dopravní společnosti se
ztrátou na tržbách, kdy rozdíl hradí
u spojů v základní dopravní obslužnosti prostřednictvím krajů stát
a u ostatní obslužnosti obce. Pro rok
2004 jsme navrhli obcím hrazení
těchto ztrát tak, aby samosprávy
zaplatily za každého svého obyvatele
150 korun ročně. Přibližně sedmdesát procent obcí ale v polemice tento
způsob společného hrazení ztrát
zcela legitimně odmítlo. V rámci
jakési pseudodiskuse kterou jsem
sledoval v tisku, jsem si bohužel přečetl i řadu nepravdivých tvrzení.

Úspěšní reprezentanti si přišli pro poděkování a čestná uznání

Myslíte, že se v dohledné době
podaří tyto problémy vyřešit?
A nebude občan kvůli nejasné
legislativě postaven v příštím
roce před fakt, že pohotovosti tu
už prostě nejsou?
Přestože kraj připravuje pro
ambulantní pohotovost legislativní iniciativu, nepředpokládám, že by se komplikovanou
situaci podařilo vyřešit rychle.
Proto i když nemáme povinnost
zajišťovat pohotovosti, je nám
jasné, že nemůžeme nechat občany na holičkách. Budeme tedy
v příštím roce ambulantní pohotovostní péči ve spolupráci s obcemi zajišťovat a financovat.
Není to ale nejšťastnější řešení,
rozhodně ne systémové, ale pro
naše občany více než potřebné.

Slovo zastupitele

O dopravní obslužnosti rozhodnou obce

Například nám bylo podsouváno, že
obcím tyto příspěvky nařizujeme.
Rád bych představitele obcí, kterým
se navržený princip solidarity s os-

tatními nelíbí, upozornil na několik
podstatných skutečností. Předně –
krajským úřadem navrhovaná dopravní obslužnost víceméně kopíruje tento rok a co se týče hrazení
ztrát, kraj obcím nemůže a věřte mi
že ani nechce nic nařizovat. V diskusi chceme a budeme pokračovat,
budeme hledat optimální řešení.
Prozaická skutečnost, kterou chceme
změnit je totiž taková, že téměř třetina obcí dosud nemusela na ostatní
dopravní obslužnost přispívat. Tento status, který bohužel přetrvá také
v příštím roce, nastolily okresní úřady a bity na tom byly a budou takzvané obce koncové, které poloprázdné autobusy dotují i svým sousedům.
Jaroslav Foldyna
1. náměstek hejtmana
Ústeckého kraje

Čtenářská anketa

spěšným
reprezentantům
Ústeckého kraje na Olympiádě s Orbitem minulý týden poděkovali zástupci kraje a krajského úřadu
na slavnostním setkání.
Jako čestný host se ho zúčastnil
také Bohumil Kubát, nositel
bronzové olympijské medaile
v řecko-římském zápase z roku
1960. Na setkání přišli kromě
držitelů medailí také další reprezentanti kraje, trenéři a zástupci
sponzorů. Dětem poděkovali za

vzornou reprezentaci kraje nejenom ve sportovních disciplínách,
ale i ve výtvarné části soutěže
také náměstek hejtmana Zděnek
Lavička a člen rady kraje Pavel
Kouda.
Olympiáda s Orbitem probíhala od 14. 6. do 19. 6. 2003 v Litomyšli, Svitavách a Chocni. Celkem se jí zúčastnilo bezmála
2700 dětí ze všech čtrnácti krajů,
soutěžili v 16 sportovních a ještě
dalších třech kulturních disciplínách.

Ústecký kraj reprezentovalo na
první celostátní Olympiádě
s Orbitem pro děti celkem 211
sportovců, kteří získali celkem
40 medailí (13 zlato, 10 stříbro,
17 bronz), což jim v konkurenci
14 krajů zajistilo druhé místo.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
na tuto akci mimořádně uvolnilo
1,87 milionů korun, z těchto
peněz byly hrazeny náklady na
dopravu, ubytování a jídlo a dále
za ně byly pořízeny dresy a reprezentační olympijské oblečení.

Krátce z kraje
✶ Ústecký kraj připravil Informační seminář o komunitním plánování. Uskuteční se 3. prosince na
Krajském úřadě Ústeckého kraje a je určen pro představitele obecních samospráv, pracovníky obecních úřadů a pro poskytovatele sociálně zdravotních služeb.
✶ Ústecký kraj se spolu s Svazem cestovního ruchu Deliteus od 19.do 23. listopadu představí na veletrhu cestovního ruchu TUC v Lipsku. Kraj se tohoto veletrhu zúčastnil již v minulém roce, kdy
výstavu navštívilo 80000 návštěvníků a prezentovalo se zde 63 zemí.

Měl by se Ústecký kraj
zadlužit úvěrem,
aby mohl financovat
velké investiční akce?

ruchu TUC v Německém Lipsku,
který zahájil ve středu 19. listopadu a potrvá až do neděle.
Země, v kterých se Ústecký kraj
jako cíl turistických cest představuje nejsou vybírány náhodou.
Studie, které si nechal zpracovat
prozrazují, že nejvíce návštěvníků do našeho regionu jezdí ze
Spolkové republiky Německo,
Holandska a Polska.
Myslíte si, stejně jako naši
zahraniční hosté, že Ústecký
kraj je zajímavý pro domácí
a zahraniční turisty?
Zaškrtněte svou odpověď a vystřižený kupón nám zašlete do
Dnešní otázka
5.12. 2003 na uvedenou adresu.
Náš region se v letošním roce K odpovědím můžete i připojit
velmi úspěšně představil na Váš tip, jakou lokalitu by zahraněkolika veletrzích cestovního niční turista v našem kraji určitě
ruchu v zahraničí, zejména ve neměl vynechat. Pro odpovědi
Spolkové republice Německo, můžete také využít elektronicv Belgii a v Polsku. Nebývalé kou adresu: konecna.r@kr-ustecpozornosti se těšila zatím po- ky.cz. Jeden z vás se může těšit
slední prezentace na polském na drobný dárek.
Tour Salon Poznaň, kde se Ústecký kraj představil v rámci společKUPÓN
né expozice České republiky
společně se Svazem cestovního
ruchu Deliteus, jistou zásluhu na
Je Ústecký kraj zajímavý
tom měla i česká restaurace s typro domácí
pickou kuchyní. Největší zájem
a zahraniční turisty?
ale měli návštěvníci veletrhu
o konkrétní informace, například
ANO
NE
o ubytování, cykloturistiku nebo
lyžování, pozornost přitahovalo
Odpověď, se kterou souhlasíte,
především Česko-saské Švýcarzaškrtněte a kupón zašlete
sko a Krušné hory. Pro zájemce
na adresu:
byl na stánku Ústeckého kraje
k dispozici například i katalog
Krajský úřad Ústeckého kraje
ubytování, cyklomapy nebo prooddělení ISV
pagační materiály jednotlivých
Velká
Hradební 3118/48
měst. Právě v těchto dnech se
400 02 Ústí nad Labem
s naším regionem seznamují
návštěvníci veletrhu cestovního

ním na několik bank s výhodnými úroky k úvěrům. Viktor Pavelek z Litvínova se zase domnívá,
že úvěr na opravy silnic by díky
kvalitnímu silničnímu spojení
přinesl Ústeckému kraji prosperitu, takové zadlužení pro budoucnost považuje za prospěšné.
Drobný předvánoční dárek jako odměnu za účast v naší anketě dostane pan Radek Šafarik
z Radičevsi. Kontaktovat nás
může na telefonní čísle 475 657
754 nebo prostřednictvím emailu
konecna.r@kr-ustecky.cz.
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Na závěr setkání se úspěšní reprezentanti společně vyfotografovali se členem Rady Ústeckého kraje Pavlem Koudou

V minulé anketní otázce jsme se
vás ptali, jestli si myslíte, že by
se kraj měl zadlužit úvěrem, aby
mohl financovat velké investiční
akce spojené například s opravami silnic. Většina ohlasů, které
jsme obdrželi, se ani tentokrát
neomezila jen na stručné zaškrtnutí jedné ze dvou možností,
mnozí z vás připojili i několik
výmluvných vět. Například pan
Pavel Sekera z Chomutova se
domnívá, že kraj by se zadlužovat neměl – jestliže jsou problémy s penězi nyní, budou i nadále. Zamítavou odpověď jsme
obdrželi například i z Žatce. Pan
Jiří Frydval píše, že mu bohatě
stačí jak ho zadlužuje vláda. Kupodivu převládly, byť jen mírně,
kladné ohlasy. Paní Jiřina Volmutová z Děčína svou souhlasnou
odpověď doprovodila upozorně-
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