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NEDOSTUPNÁ ZDRAVONÍ PÉČE NEJEN NA VYSOČINĚ - SITUACE JE ŠPATNÁ A 

BUDE JEŠTĚ HŮŘ! 

Žďár nad Sázavou, 6.9.2021 – Dne 6.9.2021 proběhla ve Žďáru nad Sázavou konference na téma 

„Dostupnost zdravotní péče na Vysočině“. Kromě podpisu statutu projektu HIPPOCRATES byly 

představeny možnosti řešení nedostatku lékařů. Revolučním řešením je koncept S.O.S. rezidenčních 

míst, nebo veřejné zdravotní služby. 

Dne 6.9.2021 proběhla ve Žďáru nad Sázavou konference na téma „Dostupnost zdravotní péče na 

Vysočině“. K tématu hovořili poslanec Parlamentu ČR, MUDr. Vít Kaňkovský, senátor Josef Klement, 

místostarostka Žďáru nad Sázavou, MUDr. Romana Bělohlávková, advokát Mgr. et Bc. Luboš Kliment, 

a další. 

Informace o nedostatku lékařů všeho druhu – zubařů, praktiků či dětských lékařů je obecně známá, 

ale co s tím? Moderátorem celé konference byl senátor Klement – „Situace je vážná a bude ještě 

horší, před nedostatkem lékařů nelze zavírat oči! Již dnes nelze nevidět, že pro někoho je zdravotní 

péče nedostupný luxus! Kupříkladu situace se zubaři na Vysočině je jednoduše otřesná.“  

MUDr. Bělohlávková prezentovala zcela aktuální čísla získané od pracovní skupiny pro reformu 

primární péče. „Kromě zubních lékařů budeme mít největším problém v budoucnu s dětskými lékaři, 

situace nebude úplně dobrá i s praktiky.“ doložila Dr. Bělohlávková jednoznačnými čísly a časovými 

predikcemi.  

MUDr. Kaňkovský seznámil účastníky s daty ohledně ordinací zubních lékařů: „Aktuálně není na 

Vysočině jedna jediná ordinace, která by přijímala pacienty tzv. na pojišťovnu! Opakovaně jsem se 

v tomto tématu obracel na předsedu stomatologické komory.“  

Senátor Klement a Mgr. Kliment podepsali statut PROJEKTU HIPPOCRATES. Součástí tohoto statutu 

jsou i návrhy systémových řešení nedostatku lékařů spočívající v zavedení S.O.S rezidenčních míst pro 

praktiky a dětské lékaře v regionech bez lékařů a zavedení veřejné zdravotní služby jako řešení 

nedostatku zubních lékařů a případně i dalších oborů 

Účastníci se shodli, že doposud se stávající neutěšený stav snažili opravdu řešit jen samosprávy obcí, 

kraje a managementy nemocnic. Zásadní odpovědnost a úkoly v tomto ale mají zdravotní pojišťovny 

a stát a je nutné ještě zvýšit tlak jak politiků, tak veřejnosti, aby stát svoji roli v zajištění zdravotní 

péče plnil. 

Tato akce rozhodně nebyla akcí poslední a do budoucna budeme podrobněji prezentovat navržené 

cesty  řešení tohoto problému. 
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