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Primáfi MUDr. Jan Machaã
kandiduje do Senátu âR

Primáfi MUDr. Jan Machaã.

Primáfi Machaã vede gynekologické oddûlení boskovické nemocnice. Díky kvalitní lékafiské péãi je toto oddûlení vyhledáváno pa-
cientkami i mimo spádovou oblast nemocnice. Do nedávna byl dr. Machaã ãlenem Zastupitelstva mûsta Boskovice; své funkce se v
únoru vzdal. V této souvislosti jsem se primáfie Machaãe zeptal:

Pane primáfii, jaké byly dÛvody Va‰eho
odstoupení z ZM?

Rozhodl jsem se pfiijmout nabídku ODS
kandidovat za tuto stranu do Senátu âR v le-
to‰ních volbách. Z toho dÛvodu jsem od-
stoupil z mûstského zastupitelstva, kam jsem
kandidoval v komunálních volbách jako 
nestraník za KDU–âSL. Domnívám se, Ïe
by nebylo správné takfiíkajíc sedût na dvou
Ïidlích. 

Odstoupil jste také z dozorãí rady
Nemocnice Boskovice s.r.o.?

Ano, to má stejn˘ dÛvod, do dozorãí rady
jsem byl jmenován jako zástupce KDU-
âSL, takÏe na v˘zvu MO KDU-âSL
Boskovice jsem i tuto ãinnost ukonãil.

Pfiedpokládám, Ïe pokud budete v pod-
zimních volbách úspû‰n˘, budete se jako
senátor zajímat o otázky zdravotnictví.
V bfieznu vyzvala âeská lékafiská komora
vládu k neodkladnému fie‰ení problémÛ
v resortu zdravotnictví. Jak tento problém
vnímáte Vy?

Domnívám se, Ïe na‰e zdravotnictví je
stále na velmi dobré odborné úrovni. Je v‰ak
nesporné, Ïe situace se stále zhor‰uje a to
pfiedev‰ím co se t˘ká personálního obsazo-
vání lékafisk˘ch míst a stfiednû zdravotnické-
ho personálu. DÛvody jsou pfiedev‰ím 
ekonomické; finanãní ohodnocení práce lé-
kafiÛ a zdravotníkÛ neodpovídá nároãnosti
jejich práce. T˘ká se to celé oblasti zdravot-
nictví, ov‰em nejhor‰í situace je u mlad˘ch
lékafiÛ, ktefií po absolvování vysoké ‰koly
nastupují s naprosto nevyhovujícím platem,

lékafiÛ v nemocnicích jsou ãasto i násobnû
niÏ‰í, neÏ na jaké dosáhnou jejich kolegové
vykonávající ambulantní péãi, pfiitom si 
dovolím tvrdit, Ïe co se t˘ká pracovního na-
sazení a pfiedev‰ím míry odpovûdnosti, tak
doktofii v nemocniãním provozu mají v˘raz-
nû hor‰í pracovní podmínky.  

S tím souvisí také skuteãnost, Ïe lékafii
stále ãastûji ãelí Ïalobám o náhradu ‰kody,
které za pacienty podávají specializovaní
právníci. S tímto fenoménem se setkávají
daleko ãastûji lékafii v nemocniãních oddûle-
ních, neÏ v ambulantní péãi, coÏ je opût 
jedna z fiady pfiíãin nedostatku chirurgÛ, gy-
nekologÛ a dal‰ích odborníkÛ v nemocni-
cích. V nûkter˘ch pfiíhraniãních oblastech
âR jiÏ dochází k ru‰ení lÛÏkov˘ch oddûlení.

Odstranit v‰echny pfiíãiny tohoto stavu
ov‰em nebude snadné, máte pfiedstavu jak
situaci fie‰it?

Jedná se o optimální nastavení systému
zdravotnické péãe a jeho financování. Je tfie-
ba vûdût, Ïe se jedná o komplikované systé-
mové problémy, tedy Ïe je tfieba zmûnit
systém, ne jen provádût ãásteãné reformy. To
v‰ak není moÏno dûlat uspûchanû a hlavnû
ne kaÏd˘ch pár rokÛ, pfii zmûnû politického
vedení, jinak. V Holandsku, kde je údajnû 
ukázkové zdravotnictví, tento systém nasta-
vovali 20 let.

Je tfieba zamezit tomu, aby stát vysok˘mi
ãástkami hradil vysoko‰kolské medicínské
vzdûlání, a pfiitom kaÏd˘ rok 20 % absolven-
tÛ odejde pracovat do zahraniãí. Tedy zame-
zit tomu, aby stát platil v˘uku lékafiÛ pro
Nûmce, Raku‰any, Brity...

Dále je tfieba si ujasnit, jestli skuteãnû po-

tfiebujeme nûkolik zdravotních poji‰Èoven,
kdyÏ konkurovat si ze zákona stejnû nemo-
hou. Úhradové vyhlá‰ky, které jsou podkla-
dem pro pfievod financí od poji‰tûncÛ do
zdravotnick˘ch zafiízení, také nejsou ideálnû
nastavené, navíc jsou opût velmi kompliko-
vané. Málokdo asi ví, Ïe za odborn˘ v˘kon
dostane gynekologické oddûlení v na‰í 
nemocnici jinou ãástku, neÏ jakou dostane
totéÏ oddûlení v jiné nemocnici za zcela to-
toÏn˘ v˘kon; záleÏí na tom, jak je sepsána
smlouva s poji‰Èovnou.

Nejsem spokojen˘ ani s tím, Ïe je u nás
jedna z nejmen‰ích finanãních spoluúãas-
tí pacienta v Evropû, coÏ se po zru‰ení po-
platkÛ je‰tû prohloubilo. Také by bylo
vhodné valorizovat ãástky, které jdou do
zdravotnictví za takzvané státní poji‰tûn-
ce, tedy osoby nev˘dûleãnû ãinné; tyto
platby dnes tvofií více neÏ polovinu celko-
v˘ch pfiíjmÛ.

Celá problematika je mnohem ‰ir‰í, není
moÏno v rozsahu jednoho ãlánku v novi-
nách toto téma popsat dÛslednû. Rozhodnû
je tfieba zmûny systému provést, av‰ak 
uváÏlivû a na základû poznatkÛ odborníkÛ.

Pane primáfii jste jiÏ v dÛchodovém vûku;
proã se snaÏíte získat moÏnost zasahovat do
politiky?

Domnívám se, Ïe snahou kaÏdého ãlovû-
ka by mûlo b˘t zajistit pro své potomky lep-
‰í Ïivot, lep‰í svût. Myslím, Ïe v této oblasti
je je‰tû hodnû co napravovat a fie‰it.

Dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek
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konkrétnû v na‰í nemocnici je to 18 – 20 ti-
síc Kã hrubého mûsíãnû. 

S absolventy lékafisk˘ch fakult souvisí
dal‰í problém, tím je forma postgraduálního
studia. Dfiíve zabûhan˘ systém dvoustupÀo-
vé atestace, kter˘ byl podle mého názoru ve-
lice kvalitní, byl v polovinû 90. let zmûnûn
tak, aby vyhovoval údajn˘m poÏadavkÛm
Evropské unie. Nyní se tedy pouÏívá jedno-
stupÀov˘ systém EU atestace, kter˘ je velmi
nepfiehledn˘ a pfiedev‰ím prodluÏuje dobu
postgraduálního studia bez ohledu na pra-
covní zafiazení mladého lékafie.

Dal‰ím úskalím je odchod lékafiÛ z ne-
mocnic do soukrom˘ch ambulancí. Pfiíjmy
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RD  2+kk v Kuniã-
kách po ãást. rekon-
strukci o CP 95 m2.
EPNB „G”.
Cena 550 000 Kã 
k jedn. + provize RK. 
Tel: 733 713 239

Pronájem kom. pro-
stor s v˘lohou 
v Boskovicích o CP
98 m2 od 1. 5. 2016.
EPNB „G”. Cena 
9 000 Kã/mûsíãnû
+ kauce + energie + pro-
vize. Tel: 733 713 239

RD 3+1 se zahradou
v Boskovicích o CP
400 m2. EPNB „G”.
Cena 2 650 000 Kã 
+ provize RK.
Tel: 733 713 239

Hledáme pro klienty 
–  byty, domy v Boskovicích.

Tel: 733 713 239


