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REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ

Zásadní vady současného zdravotnictví

(1) Zdravotnictví má být pro všechny zdarma, má být dostupné na co nejvyšší úrovni a má pečovat o život a
zdraví  všech občanů.  Je to jedna ze základních povinností  státu vůči  občanům a stát  to v současné
podobě zásadně neplní, neplní všem nebo neplní dostatečně jak kvalitou, tak dostupností.

(2) Občané  by  neměli  umírat,  protože  jsou  daleko,  nebo  není  dostatek  dostupné  kvalitní  techniky  či
nedostatek kvalitního personálu anebo případné použití  známých moderních technologií  je drahé a
jakési pojišťovny to nechtějí proplácet.

(3) Zdravotnictví a zdraví, život především, ale i veškeré ostatní zabezpečení občanů nemůže a nesmí být
motivováno žádnou ekonomikou zisků či prosperity firem, pojišťoven nebo politických schémat. Občan
si zřizuje stát, aby mu dostupnost zdravotnictví zajistil. Tečka, přes to vlak nejede.

(4) Dnešní stav je, že zdravotnictví řídí ekonomika, zisky, kvalitní zdravotní personál odchází do zahraničí,
zůstavající lékaři a zdravotní personál většinou pracují ve špatných podmínkách, přetíženi ve své práci a
neohodnoceni. Na straně druhé část zdravotního personálu je nekvalitní, neschopný a bez zájmu. To
vše dopadá na úroveň zdravotnictví a ve výsledku na občana.

Návrh na řešení ….

(1) Zdravotnictví musí dostat tolik prostředků, kolik jich potřebuje, aby mohl zajistit personálně i technicky
co nejlepší a co nejdostupnější péči občanům a to skutečně zdarma. Proto stát vybírá daně a žádné další
vybírání peněz již nepřipadá v úvahu.

(2) Referendum ČSR navrhuje na každém okrese (pro rychlou a blízkou dostupnost)  vybudovat  okresní
fakultní nemocnice, které budou plně technicky, personálně vybaveny.
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(3) Okresní  fakultní  nemocnice  by  měla  disponovat  všemi  zdravotními  a  profesními  obory,  školou pro
základní, střední i vysoký zdravotní personál, lékaře a podporu vědeckého výzkumu

(4) Předpokládá se 75 až 80 fakultních nemocnic, na každém okrese nejméně jedna.  Předpoklad nákladů
na provoz je cca. 3 miliardy na jednu, celkem 240 miliard na ČR, což je 0,24  bilionu ročně.

(5) Počáteční náklady na reformu, výstavbu a vybavení jsou odhadovány na 1,2 bilionu Kč a doba realizace
je 3 roky pro uvedení projektu do základní podoby.

(6) Námi  navrhované reforma státu a  ekonomická  reforma ty prostředky  má a lze je na tento projekt
vynaložit.

(7) Tvrzení jiných, že je 75 okresních fakultních nemocnic zbytečné a drahé, že by stačily krajské fakultní
nemocnice je nesprávný z mnoha důvodů. Lékaři se nemají starat o drahé peníze, ale o zdraví. Úkolem
státu je peníze zajistit  a úkolem lékařů je léčit,  vzdělávat  se a vychovávat  nové odborníky.  Cílem je
zachránit životy a pečovat o zdraví, ne šetřit peníze. Obětujeme lidské životy kvůli šetření nadměrných
nákladů? Záleží na tom, co chceme.

(8) Prostředky by na to byly. Chceme kvalitní dostupné zdravotnictví?
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