
Téma týdne

Vysoký věk lékařů a žádná náhrada na obzoru.
Taková je situace v oboru dětského lékařství.
Pro představu: dvě pětiny dětských lékařů
v libereckém okrese jsou starší šedesáti let.
A jejich nástupci? Chybí. V okresu například
slouží pouze tři pediatři mladší čtyřiceti let.

ADAM FOGL

Nelichotivě vypadají
nejnovější údaje,
které shromáždilo
liberecké okresní

sdružení České lékařské ko-
mory (ČLK). Reálně hrozí, že
děti nebude mít za pár let kdo
ošetřovat.
„Problémy mohou nastat

v menších městech a v Libe-
reckém kraji se již objevily,“
dodal předseda ČLK

již
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ČLK
objevily,“
Jan Mečl.

„Lékaři ale na problém upo-
zorňují již řadu let,“ připomíná
Mečl.
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Třeba ve Frýdlantě hledají
dětského lékaře už od loňské-
ho října, kdy jim jedna z tam-
ních doktorek oznámila, že ke
konci roku skončí.
„Město okamžitě začalo se

sháněním náhrady. Kontakto-
vali jsme krajský úřad, komu-
nikujeme s pediatrickými od-
borníky, o pomoc jsme požá-
dali i EUC (společnost provo-
zující ve Frýdlantě nemocnici –
pozn. red.) a Všeobecnou
zdravotní pojišťovnu,“ vyjme-
novával na podzim starosta
Frýdlantu Dan Ramzer. 
Jenže uplynulo půl roku a

frýdlantská ordinace stále zeje
prázdnotou.
„Nijak jsme nepokročili,“

přiznává Ramzer.
Na řešení problému město

stále pracuje, ale zatím se ne-
daří. Bezprizorní dětské paci-
enty si mezitím rozdělili
ostatní lékaři na Frýdlantsku,
jenže to pro některé rodiče
znamená dojíždění.
„Sám mám dvě devítileté

dcery a k lékaři s nimi jezdím
patnáct kilometrů do Nového
Města pod Smrkem,“ přidává
osobní zkušenost starosta.
Za pár dní přestane ordi-

novat i jedna ze dvou pedi-
atriček v nedaleké Chrastavě.
Vedení města i sama lékařka
začaly nového nástupce hledat
už před rokem. To, že se lékaři
snaží oznamovat svůj pláno-
vaný odchod do důchodu
dlouhé měsíce dopředu, ale
stejně příliš nepomáhá.

DOPIS MINISTERSTVU
NEPOMOHL
„Pokud vím, poptával se u paní
doktorky jen jeden jediný zá-
jemce. Nakonec šel pracovat
někam blíže ke svému bydliš-
ti,“ vypráví starosta Chrastavy
Michael Canov, který je záro-
veň senátorem.
Po neúspěšných měsících

shánění náhrady proto Canov
před měsícem napsal dopis,
adresovaný mimo jiné minis-
trovi zdravotnictví. Situaci, kdy

polovina obyvatel města i
okolních obcí zůstane od dub-
na bez své lékařky, v něm
označil za kritickou.
„Přišla slušná odpověď, že

se s tím nic moc dělat nedá,“
říká Canov.
Podle předsedy liberecké

lékařské komory Mečla má ře-
šení v rukou stát.
„Je na něm, aby zajistil do-

statek lékařů z lékařských fa-
kult, kteří půjdou pracovat do
méně atraktivních lokalit, mi-
mo velká města,“ myslí si.
Podobně hovoří i starosta

Frýdlantu Ramzer.

„Bohužel stát na vesnice a
menší města moc nemyslí a
netýká se to jen situace s dět-
skými lékaři,“ posteskl si.
Jenže podle odpovědi, kte-

rou ministr zdravotnictví v
demisi Adam Vojtěch zaslal

senátoru Canovovi, nelze
zdravotníky nutit, aby působili
v určitém regionu, lze je pouze
motivovat. Zajistit finanční
motivaci pro lékaře by pak
měly zdravotní pojišťovny,
které dostupnost zdravotní
péče ze zákona zajišťují.

DOJEZDOVÁ VZDÁLENOST?
35 MINUT AUTEM
Nařízení vlády pojišťovnám
stanovuje zajistit časovou do-
stupnost jednotlivých typů lé-
kařů. Jenže u pediatrů činí
takzvaná nejvyšší přípustná

dojezdová vzdálenost 35 minut
autem. Za takovou dobu se dá
třeba z Chrastavy dojet až ně-
kam k Mladé Boleslavi.
Ministr Vojtěch při své

březnové návštěvě Liberecké-
ho kraje slíbil, že se na výši
dojezdových dob zaměří.
„Na základě podnětů zva-

žujeme, že provedeme nějakou
revizi toho nařízení. Možná
jsou ty časy někde nepřiměře-
ně dlouhé,“ připustil ministr.
Dojít by k tomu podle něj
mohlo ještě tento rok, nic
konkrétnějšího však zatím ne-
prozradil.

NEPOMÁHÁ ANI NABÍDKA
BYTU NEBO VYBAVENÍ
Také v Chrastavě se tak zatím
museli dohodnout sami lékaři
a o náhlý nárůst dětských
pacientů se podělí. S dětmi
nad patnáct let jim pak po-
mohou i praktičtí lékaři pro
dospělé.
„Jak dlouho to takhle vydr-

ží, nevím,“ uvedl Canov.
Starostové se přitom snaží

lékařům vycházet co nejvíce
vstříc. Zájemcům, kteří by jim
vytrhli trn z paty, slibují třeba
městské byty nebo vybavení
ordinace. Ale ani to ovšem
nepomáhá.
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„Sám mám dvě devítileté
dcery a k lékaři s nimi
jezdím patnáct
kilometrů do Nového
Města pod Smrkem.“

Dan Ramzer, starosta Frýdlantu

Pediatři stárnou, města
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