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Hasiãsk˘ den, historie a souãasnost

Nebude tomu jinak ani 16. dubna, kdy na
Masarykovû námûstí bude HASIâSK¯ DEN,
pln˘ pfiekvapení pro v‰echny vûkové kategorie.

Ing. J. Vítková fiíká: „Jsem ráda, Ïe se poda-
fiilo zorganizovat setkání hasiãÛ, techniky a
poÏárních automobilÛ od zrodu hasiãství
v âesk˘ch zemích. Dopoledne zaãne v 9 hod
m‰í sv. v kostele sv. Jakuba a po slavnostním
zahájení v 10 hod se pfiítomní pfiesunou do mu-
zea, kde bude otevfiena expozice ve spolupráci
s okresním sdruÏením hasiãÛ s názvem HIS-
TORIE A SOUâASNOST HASIâSTVA”.

Jindfiich Kocour z Kotvrdovic, ãlen v˘-
konného v˘boru SDH okrsku Jedovnice do-
plÀuje: „Nedovedu si pfiedstavit Ïivot obce
bez hasiãského dobrovolného sboru. Jsou ini-
ciátory kultury v obci, vûnují se mládeÏi
a hlavnû jejich pomoc je nezastupitelná”.  

Oba vûfií, Ïe akce ukáÏe mlad˘m lidem
smûr jak se zapojit do spolkové ãinnosti, kte-
rá má smysl pro spoleãnost a je plná dobro-
druÏství.

Text a foto: 
Bc. Marie Zouharová

Ing. Jaromíra Vítková a Jindfiich Koucour, ãlen v˘kon-
ného v˘boru SDH Jedovnice.

Na území regionu není snad Ïádná nezisková organizace, ãi zájmov˘
spolek, kde by se jejich ãlenové nepotkali s ing. Jaromírou Vítkovou.
O jejich ãinnost se soustavnû a systematicky zajímá a jak jí to dovolují
její ãasové moÏnosti, tak je i nav‰tûvuje a podporuje. Velmi ãasto je
nápomocna pfii organizování jejich prezentace na vefiejnosti.
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Pedikúra bosá noha Jednatel Nemocnice Boskovice
prof. MUDr. Milo‰ Janeãek, CSc.
o nemocnici i o stavu zdravotnictví

Od poloviny loÀského prosince má
Nemocnice Boskovice nového jednatele,
kter˘m byl jmenován prof. MUDr. Milo‰
Janeãek, CSc. Po nûkolika mûsících svého
pÛsobení v Boskovicích odpovûdûl pro ãte-
náfie LR na nûkolik otázek:

Pane jednateli, jak˘ je z Va‰eho pohledu
stav boskovické nemocnice?

Pokud se máme bavit o ekonomické si-
tuaci, tak v loÀském roce bylo hospodafie-
ní úspû‰né. Zaãátek tohoto roku zatím
probíhá také dobfie. Ve zdravotnictví se
v˘sledky poãítají se znaãn˘m, aÏ pÛlroã-
ním zpoÏdûním, takÏe na koneãná ãísla si
poãkáme nûkdy do ãervna. Je ov‰em prav-
da, Ïe za uplynulé roky se nahromadily
poÏadavky na modernizaci pfiístrojové
techniky, coÏ jsou investice v fiádech mili-
onÛ; tuto situaci budeme fie‰it postupnû,
dle finanãních moÏností a podle naléha-
vosti tûchto poÏadavkÛ.

Dále mÛÏeme hodnotit nemocnici po
stránce medicínské, tedy kvalitu odborného

personálu. Domnívám se, Ïe také v tomto 
ohledu je nemocnice v dobré kondici.

Zaãátkem bfiezna vydala âeská lékafiská
komora ústy svého prezidenta MUDr.
Koubka prohlá‰ení, v nûmÏ upozorÀuje na
havarijní stav na‰eho zdravotnictví a varu-
je, Ïe jiÏ nebude moÏno garantovat dostup-
nost, kvalitu a bezpeãnost zdravotních 
sluÏeb. Domníváte se, Ïe je na tom ãeské
zdravotnictví opravdu tak ‰patnû?

Jedná se o sloÏitou otázku; na jedné stra-
nû si myslím, Ïe na‰e zdravotnictví je stále
na velmi vysoké úrovni po stránce odborné,
tedy co se t˘ká prevence, diagnostiky i lé-
ãebn˘ch metod. Je ov‰em pravda, Ïe dochá-
zí k úbytku zdravotního personálu a také
k jeho stárnutí – dle zdrojÛ âLK je jiÏ témûfi
ãtvrtina pracujících lékafiÛ star‰ích 60 let.
Problém spoãívá v odchodu lékafiÛ i sester
do zahraniãí, kde nalézají mnohem lep‰í 
platové ohodnocení. Absolvent lékafiské fa-
kulty, která vÏdy patfiila mezi nejnároãnûj‰í
vysoké ‰koly, dostane nástupní plat zhruba
20 – 22 tis. Kã hrubé mzdy, v dobû kdy je
mu 25 let. Má pfied sebou je‰tû zhruba 6 let
dal‰ího vzdûlávání, neÏ se dostane do pozi-
ce, kdy zaãne vydûlávat víc penûz. Toto
postgraduální studium si v‰ak musí platit,
coÏ pro mladého lékafie mÛÏe b˘t docela
problém. Nelze se tedy divit, Ïe hledá uplat-
nûní v Rakousku, nebo Nûmecku, kde dosta-
ne tfieba i pûtinásobek ãeského platu.

Jedná se tedy o zv˘‰ení mezd, coÏ samo-
zfiejmû poÏadují také uãitelé, policisté, 
strojvÛdci a dal‰í profese; je tedy na politi-
cích, aby urãili priority; domnívám se, Ïe
zdravotnictví by je mûlo dostat.

Mají se tedy i obãané Boskovic a okolí 
obávat zhor‰ené péãe v na‰í nemocnici?

To urãitû ne, jak uÏ jsem fiekl, Nemocnice
Boskovice je v dobrém stavu ve v‰ech ohle-
dech. Nejvût‰í problémy s nedostatkem zdra-
votnického personálu jsou v pfiíhraniãních 
oblastech; v na‰em regionu se dafií personální
potíÏe fie‰it, takÏe nehrozí zavírání Ïádn˘ch
oddûlení, ani kvalita péãe není ohroÏena.

Mám je‰tû jeden poznatek, kter˘ se 
t˘ká prevence. V posledních létech se ob-
jevilo mnoho uÏiteãn˘ch preventivních
programÛ, které hradí zdravotní poji‰Èov-
ny. Domnívám se v‰ak, Ïe by nûkteré mû-
ly b˘t lépe medializovány. Zatímco na
preventivní prohlídky zamûfiené na rako-
vinu prsu chodí skuteãnû mnoho Ïen,
u muÏÛ je to hor‰í. VZP poslala muÏÛm
v ohroÏené vûkové skupinû zvací dopis

na preventivní prohlídku zamûfienou na
karcinom prostaty, dostavilo se v‰ak jen
asi 20 % pozvan˘ch. To je skuteãnû velmi
málo, jestliÏe uváÏíme, Ïe nádorové one-
mocnûní prostaty patfií u muÏÛ k jednûm
z nejroz‰ífienûj‰ích. 

Pane jednateli, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek
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Prof. MUDr. Milo‰ Janeãek, CSc.


