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1.  Jaké jsou 3 největší problémy pražského zdravotnictví? 
 

Neexistence dlouhodobé koncepce, kam se bude pražské zdravotnictví vyvíjet dál, vztahy mezi 
zdravotnických a sociálním sektorem v podobě slabé koordinace péče, a za třetí předávání pacientů 

mezi záchrannou zdravotnickou službou a nemocnicemi. 

 

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

 

Nemocnice jsou ve vlastnictví ministerstva zdravotnictví, ordinace lékařů jsou soukromé a plátcem 

jsou zdravotní pojišťovny. Role hlavního města je ve zdravotnictví minimální, je zodpovědné pouze za 
záchrannou zdravotnickou službu a zajištění LSPP. Reálné možnosti primátora zasáhnout do 
pražského zdravotnictví jsou tedy bohužel omezené. 

 

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

 

Zdravotnictví v Praze má nejvyšší úroveň v ČR a také dostupnost je dostatečná. Problémy snad 

mohou být po přechodnou dobu výjimečně tam, kde došlo k rozsáhlejší výstavbě. V případě LSPP, za 
kterou je město přímo zodpovědné, došlo k dohodě s novou nemocnicí navíc oproti dřívějšímu stavu. 

 

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? 

 

Praha a Ministerstvo zdravotnictví se dohodly na vytvoření společné komise pro řešení 
problematických situací v záchranné zdravotnické službě. Jedním z navrhovaných řešení jsou např. 

investice do urgentních příjmů. 

 

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

 

Praha nemůže sama nic plánovat, neboť nemocnice vlastní ministerstvo, takže záleží prvotně na 

ochotě ministerstva zdravotnictví o převodu vůbec znovu začít jednat. Za Prahu mohu říci, že jsme na 
tato jednání připravení. 

 

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)? 

 



Pokud bude Thomayerova nemocnice pod Prahou, jak byste jednal 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)?  

Tady se nic nezmění, budeme ve stejné pozici jako je teď ministerstvo zdravotnictví, samospráva 

nemůže do rozhodnutí památkářů zasahovat. 

 

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

 

Jelikož část budov Nemocnice Na Bulovce a Thomayerovy nemocnice hlavní město vlastní, podílíme 
se již teď na investicích do nemocnic. Například právě dokončovaná rekonstrukce pavilonu č. 8 na 

Bulovce stála město přes 300 mil. Kč. Co se týče dluhů, je třeba říci, že nyní nejsme zřízovatelem, 
takže nevidíme do účetnictví nemocnice a nemáme úplnou informaci o výši a příčinách dluhů. Teprve 
na základě těchto informací se můžeme rozhodnout k zodpovědnému řešení problému dluhů. 

 

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

 

Úprava nájemného je již dohodnuta. Po skončení rekonstrukce již zmiňovaného  pavilonu č. 8 dojde 

ke zvýšení nájemného. 

 

 




