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1.  Jaké jsou 3 největší problémy pražského zdravotnictví? 

 

Jako největší problém spatřujeme skutečnou neexistenci koncepce pražského zdravotnictví. 

Praha hřeší na velkou koncentraci lůžkových zdravotnických zařízení na svém území. Je zde 10 
velkých nemocnic, z toho 3 jsou fakultní. Problémem pražského zdravotnictví je však kvalitní, 

bezplatná a dostupná zdravotní péče ve všech jejích částech v ambulantní sféře. Každá městská část 
musí mít přesně stanovený počet ambulantních lékařů daných odborností včetně jejich rozmístění v 

daném regionu. Lékaři musí mít smlouvy se zdravotními pojišťovnami, aby byla zaručena bezplatnost. 
To vše včetně pohotovostí, ale nejen pro dospělé, ale i pro dětské pacienty a pro stomatologii. 

 

2.  Co konkrétního hodláte udělat pro zlepšení  pražského zdravotnictví, budete-li zvolen/a? 

Po konzultaci s odborníky budeme iniciovat vznik "skutečné" zdravotní koncepce Prahy. Pražané musí 

mít kompletní spektrum ambulantních specialistů na každé městské části, musí jich být dostatečný 
počet - dle počtu a stáří obyvatel. Zasadíme se o to, aby všechny městské části měli své pohotovosti 
včetně dětských a zubních. Není možné, aby Záchranná služba HMP suplovala činnost 

pohotovostních lékařů. Zároveň musíme zlepšit komunikaci mezi ZS HMP a nemocnicemi, které jsou 
řízené MZ, aby nedocházelo k nepřijímání akutních pacientů nejbližším zdravotnickým zařízením. 

Dalším problémem je nedostatečná kapacita lůžek následné péče, která se bude, vzhledem ke 
stárnutí pražské populace, ještě zhoršovat. Musíme vybudovat další LDN, které však nebudou 
ostudou Prahy a s tím souvisí i vybudování dalších domů s pečovatelskou službou, resp. domovů pro 

seniory, což již spadá do sociální péče. 

 

3.  Jak hodnotíte dostupnost základní péče tedy praktických lékařů a ambulantních ve vašem 
městě, jak byste jí případně zlepšili?  

Populace v Praze stárne. S tím souvisí i větší zatížení praktických lékařů, kterých celorepublikově 
ubývá. Praha na tom není jinak. Jak jsem již zmínil, Praha hřeší na velkou koncentraci nemocnic na 
svém území. Proto často nemocnice fungují místo ambulantních či obvodních lékařů. Rozhodně 

musíme zatraktivnit práci praktických lékařů. Využít pobídek, aby praktičtí lékaři neodcházeli jinam, 
aby mladí lékaři měli zájem o tuto specializaci. Příkladem může být třeba symbolické nájemné v 

ordinaci vlastněné Prahou či její městskou částí. 

 

4. Jak byste navrhovali řešit situaci,na kterou si stěžuje ředitel Pražské ZS, že sanitky ZS 

musejí objíždět řadu pražských nemocnic, než se jim podaří umístit pacienta? 

 

Je to velký problém, protože může jít o lidský život. Praha, vzhledem k tomu, že není zřizovatelem 
těchto nemocnic, nemá možnost někomu něco nařizovat. Je však důležité tento problém diskutovat s 
představiteli MZ a najít způsob, který by tyto excesy minimalizoval. Musí být vytvořena komise, jejíž 

závěry budou závazné pro všechny pražské nemocnice. 

 



5.  Plánujete převést Bulovku a Thomayerovu nemocnici pod Prahu, případně za jakých 

okolností? 

Není to naším plánem, jsme názoru, že Pražané necítí potřebu, aby Praha vlastnila metropolitní 

nemocnici či nemocnice. Toto vlastnictví by Praze ubíralo peníze, které potřebuje investovat do daleko 
důležitějších oblastí jako je doprava, sociální péče, školství,... 

 

6. Pokud bude Thomayerova nemocnice pod Prahou, jak byste jednal(a) s památkáři, kteří 
brání opravě budov, které jsou v havarijním stavu (památkáři povolí např. výměnu oken jen 

tehdy, pokud budou špaltová, ta ale stoje mnohokrát více a nemocnice na ně nemá)? 

 

V druhé části otázky jste si částečně odpověděla. Jak Nemocnice Na Bulovce, tak i Thomayerova 
nemocnice potřebuje kompletně zrekonstruovat. Tato rekonstrukce si, bez ohledu na požadavky 
památkářů,  vyžádá náklady v celkové výši, která se jistě bude blížit 10 miliardám korun. A to je již tak 

vysoká částka, kterou si Praha dle našeho názoru nemůže v současné době dovolit. Navíc jsou obě 
nemocnice ve ztrátě a jsou dotovány částkami v řádu stovek milionů korun ročně.  

 

7. Kolik korun jste připraveni do Bulovky nebo Thomayerovy nemocnice investovat? Jak se 
chcete vypořádat s dluhy Bulovky? 

 

Do těchto nemocnic nechceme investovat ani korunu, jsou to přímořízené organizace MZ, který má ze 

zákona povinnost se o tato zařízení starat s péčí řádného hospodáře. 

 

8.  Plánujete úpravu nájemného u nemocnice Bulovka, které je v současnosti na symbolické 

úrovni? 

Rozhodně chceme napravit naprosto neakceptovatelné "korunové" nájemné Nemocnice Na Bulovce, 

která leží na pozemcích z větší části vlastněných Prahou. Budeme trvat na nájemném obvyklém u 
tohoto druhu staveb a v této lokalitě.  

 




