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Prohlášení okresního sdružení ČLK 

Okresní sdružení České lékařské komory Kroměříž důrazně protestuje proti zavádějícím vyjádřením 
hejtmana Jiřího Čunka, které uvedl v rozhovoru 18.12.2017. (Text rozhovoru je k dispozici na stránkách 
KÚ, hejtman se k některým výrokům v posledních dnech nehlásí). Svými výroky ohrožuje existenci 
kroměřížské porodnice, a namísto podpory pracoviště, které svou podstatou naplňuje prorodinnou politiku, 
ke které se krajská koalice hlásí, objektivně poškozuje její dobrou pověst. V posledních letech se počet 
porodů v Kroměříži navyšuje, porodnice je mezi rodičkami oblíbená nejen pro dobré odborné renomé, ale je
vyhledávaná i pro rodinnou atmosféru. Zprávy o hrozbě neobnovení smlouvy ze strany pojišťovny jsou 
nepravdivé. Hejtman svým neuváženým vyjádřením zbytečně děsí širokou veřejnost a zejména budoucí 
rodičky. Plánování porodu je citlivou záležitostí, která se řeší dlouho dopředu. Toto vyjádření čelného 
krajského politika vede k neklidu a k obavám. 

Hejtman vůbec nerozumí provázanosti lékařských oborů. Gynekologie a porodnictví je jeden obor. Pokud 
by byla zrušena porodnice, již nikdy nepřijde na oddělení žádný nový lékař, neboť by se v oboru 
gynekologie a porodnictví nemohl připravit k atestaci. To by vedlo k zániku gynekologie. Gynekologického
konziliáře potřebují i jiné obory, například chirurgie či interna – to by vedlo k omezení péče i na těchto 
odděleních. Navíc se zánikem porodnice zaniká novorozenecká část dětského oddělení – opět již nikdy 
nepřijde žádný lékař na oddělení, které neposkytuje komplexní péči. Na tomto oddělení se připravují i 
budoucí praktičtí lékaři pro děti a dorost. Jen pro připomenutí je jejich věkový průměr na našem okrese 56 
let. Zanikne dětské oddělení a tím i dětská pohotovost! Tyto souvislosti hejtman vůbec nevidí. Nejsou sice 
otázkou několika měsíců, ale zdravotnický systém se buduje na desetiletí, ne na volební období. Hejtmanem
avizovaná nová nemocnice v holešovské průmyslové zóně je zatím jen myšlenkou. 

V rozhovoru uváděná centralizace ortopedické péče je též nesmyslná. Výkony jednoho okresního oddělení 
nemůže z kapacitních důvodů převzít druhé okresní oddělení. Centralizovat se má superspecializovaná péče,
ale ne péče běžná. Také hejtmanova myšlenka – pacient má jezdit za péčí a ne péče za pacientem – je mimo 
realitu. Například jen příprava na implantaci endoprotézy zahrnuje obvykle sedm návštěv nemocnice v 
krátké době. Myslí si snad hejtman, že seniorka o francouzských holích z vesnice v okrese Kroměříž může 
7x za 14 dnů jet do Zlína??? 

Není vhodné vytvářet problémy tam, kde dosud nebyly. Místo úvah o rušení fungující péče by se měl 
hejtman zabývat palčivými problémy. Dovolujeme si důrazně upozornit politické vedení kraje, že přibývají 
regiony, kde je pro občany nemožné sehnat stomatologa, praktického lékaře nebo pediatra. Spekulativní 
vyjádření hejtmana podrývají dobré fungování jednotlivých oddělení a nemocnic. OS ČLK Kroměříž bude 
bojovat za zachování dostupnosti péče pro občany našeho okresu a doufá, že se hejtman do budoucna zdrží 
neuvážených prohlášení a rozhodnutí. 

V každém případě považujeme za nezbytné, aby případné změny v organizaci zdravotnických služeb ve 
Zlínském kraji byly před schválením podrobeny odborné diskuzi, a aby záměry byly s dostatečným 
předstihem projednány s politickou reprezentací jednotlivých regionů a měst kraje.

Představenstvo OS ČLK Kroměříž, předseda MUDr.Jaroslav Novák, místopředseda MUDr.Miloš Kucián
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