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1.  Jaké jsou 3 největší problémy pražského zdravotnictví? 

 

 Přílišná centralizace LSPP 
 Nedostatek stomatologů 
 Nedostatek specializovaných intenzivních lůžek 

 

2.   Co konkrétního hodláte udělat pro zlepšení  pražského zdravotnictví, 

budete-li zvolen/a? 

 

Motivovat městské části ke zřízení pohotovostí v jednotlivých obvodech 

 

3.   Jak hodnotíte dostupnost základní péče tedy praktických lékařů a 

ambulantních ve vašem městě, jak byste jí případně zlepšili?  

 

Obecně vzato je dostupnost dobrá, nicméně zejména v oblasti velkých sídlišť je 

situace složitější, takže bychom ve spolupráci s městskými části rádi pomohli ke 

koncentraci péče v podobě větších poliklinik tam, kde chybějí. 

 

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? 

 

Jednoznačně povinnou spádovostí, která je již koneckonců od r. 2000 připravena. 

  

5.  Plánujete převést Bulovku a Thomayerovu nemocnici pod Prahu, 

případně za jakých okolností? 

 

Toto je otázka k jednání s MZČR, neboť Thomayerova nemocnice a Nemocnice 

Bulovka patří mezi 15 největších českých zdravotnických zařízení a některé jejich 

obory mají celostátní přesah. 

 

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)? 

 

Otázka rekonstrukce Thomayerovy nemocnice a její další využití je záležitostí státu, 

neboť jde o majetek státu. 

 

7. Kolik korun jste připraveni do Bulovky nebo Thomayerovy nemocnice 

investovat? Jak se chcete vypořádat s dluhy Bulovky? 

 

Otázka opět není relevantní, protože je věcí státu, jak bude specializovat péči, kterou 

tyto nemocnice poskytují. 

Dluhy Bulovky, které vznikají periodicky, jsou čistě otázkou nedostatečných zdrojů ze 

zdravotního pojištění a je to k jednání mezi MZČR, Hl. městem Prahou a zdravotními 

pojišťovnami a v tomto rámci se musí řešit i otázka péče, poskytované ve 

Středočeském kraji. 

 

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

současnosti na symbolické úrovni? 

   

Je třeba si uvědomit, že kromě nájemného, musí Bulovka investovat část vlastních 

odpisů do majetku, který je města. Nejdříve se musí udělat ekonomická rozvaha, 

jaké jsou ekonomické možnosti Bulovky a prioritu proti zvýšení nájemného má 

vyrovnané hospodaření nemocnice. 

 




