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Vážený pane premiére,

obracím se na Vás v souvislosti s informacemi, které jsem prednesla na jednání mimorádné

Rady hospodárské a sociální dohody, které se uskutecnilo 9. dubna 1. r. a projednávalo

opatrení MPSV k rešení nezamestnanosti. Uvedla jsem, že prvním krokem by vždy mela být
prevence a že bychom všichni meli usilovat o to, aby nezamestnanost nerostla. Bohužel,
situace v resortech zdravotnictví a sociálních služeb je zcela jiná.

Koncem lonského roku vydalo MZ restriktivní úhradovou vyhlášku, která snižuje úhrady

nemocnicím v reálných dopadech až o 13 %. Dusledky této restrikce už nastupují.
Zamestnavatelum chybí finance a v nemocnicích se zacíná propouštet, a to i v souvislosti

s uplatnením nové personální vyhlášky, která mela podle MZ nastavit minimální pocty
zamestnancu na jednotlivých oddeleních, a tím zvýšit kvalitu poskytované péce. Opak je
pravdou. Predchozí úprava v Sazeníku výkonu, která sloužila pro potreby úhrad nemocnicím,
urcovala vyšší pocty zamestnancu. Dnes se z nového minima stává standard. Na toto
nebezpecí jsme v pripomínkovém rízení opakovane upozornovali, ale naše pripomínky nebyly

akceptovány. Zduraznuji, že snížení poctu zamestnancu se samozrejme velmi brzy zacne
odrážet i na kvalite poskytované zdravotní péce. Mimo to pripomínám, že nemocnice
z duvodu restrikce omezují i poskytování zdravotní péce, aby neprekrocily nastavené limity.

Ješte tristnejší je situace v sektoru lázenství. Zmenou indikacního seznamu poklesly príjmy
ze zdravotního pojištení jednotlivým lázenským zarízením až o 60 %! V lázenství bylo
propušteno okolo 2 500 zamestnancu. Dusledky jsou ovšem daleko širší, omezení lázenské
péce má dopady do regionu, a to vše kvuli úspore ve výši okolo jedné miliardy, která
predstavuje z celkového objemu prostredku vydávaných na poskytování zdravotní péce
necelé procento.

Problémy jsou i v sociálních službách. Odbory a zamestnavatelé opakovane vloni
upozornovali MPSV na to, že pokud se sníží objem dotací poskytovatelum o pul miliardy, tak
dojde k zániku nekterých služeb, tedy nejen k nedostupnosti nekterých sociálních služeb, ale
samozrejme také k propouštení. V reálu se s touto situací již potýkáme. V této souvislosti si
Vám dovoluji pripomenout nesplnený slib - upravit tarifní tabulky pro zamestnance
v sociálních službách. Zástupci našeho svazu Vás na ostudné platy zamestnancu opakovane
upozornovali.



Vážený pane premiére,

verím, že situace v sociálních službách je Vám blízká. Vím, že nyní rešíte sKarty

- mimochodem, na tento problém odbory také bezúspešne upozornovaly. Presto stále

doufám, že z hlediska znalosti situace prosadíte zvýšení financí pro poskytovatele a zvýšení

platu pro zamestnance.

Také zdravotnictví a lázenství jako jeho soucást naléhave potrebují zásah vlády.

Odbory navrhují, aby MZ vydalo novelu úhradové vyhlášky, která poskytne nemocniCím
úhrady ve výši nákladových cen roku 2012. Finance se letos nemusí dodat ze státního
rozpoctu, stací provést prerozdelení zustatku, které jsou na úctech zdravotních pojištoven,
a VZP ponechat predsunutou platbu jako mimorádné prerozdelení.

Odbory navrhují urychlene provést zmenu indikacního seznamu a do lázní, které pusobí jako
zarízení preventivní péce, vrátit celkový objem financí minimálne na úrovni roku 2011.

Vážený pane premiére,

situace ve zdravotnictví a v sociálních službách je složitá a nelze ji obsáhnout v nekolika
rádcích. V této souvislosti bych Vás chtela požádat o osobní jednání. Vím, že Váš pracovní
program je nárocný, ale situace je kritická. Prosím o brzký termín.
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