Moravské hospodářství
Zjednodušit, zrychlit, zavést školné. Ředitelé nemocnic navrhují
změny vzdělávání lékařů
anketa – odpovídají ředitelé moravských nemocnic
Stále více nemocnic hlásí problémy s nedostatkem lékařů. Každý rok odejdou pracovat do
zahraničí stovky absolventů fakult medicíny. A brány škol jich navíc neopouští tolik, jako
dříve.
Ministerstvo chce krizi řešit zvyšováním platů a změnou systému postgraduálního vzdělávání.
Zákon, který jej upraví, má do Poslanecké sněmovny doputovat ještě v únoru.
Zeptali jsme se proto ředitele moravských nemocnic, jestli je skutečně potřeba měnit způsob,
jakým v České republice vzděláváme nové lékaře, a jak.
Vladimíra Danihelková- Ředitelka Nemocnice Blansko Ano, systém vzdělávání lékařů je
třeba změnit. Především systém vzdělávání zjednodušit a zrychlit.
Roman Prymula - ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové Systém vzdělávání lékařů u nás
je v současnosti na míle vzdálen potřebám. Původně velmi dobře etablovaný model dvou
atestací byl opuštěn a nahrazen modelem nepříliš funkčním s omluvou architektů systému:
„Vždyť to Evropská unie takto chtěla“. Možná náprava je bolestivá a naráží na rozdílné
představy klíčových hráčů. Tikající bombou je ale i systém pregraduálního vzdělávání. Na
jedné straně o naše absolventy úspěšně soutěží německý nenasycený trh a výrazně vyšší
mzdovou hladinou je úspěšně přetahuje. Na druhé straně velmi negativně působí politikum
studia zdarma v českém jazyce. V poslední době slovenské lékařské fakulty dramaticky
zvyšují počty zahraničních anglicky mluvících a tedy platících studentů a zvyšují svůj profit.
Tím se snižuje prostor pro slovenské studenty, ale příliš to nevadí, protože vedle je Česká
republika a zde je možno zadarmo vystudovat. Protože mzdová úroveň na Slovensku je již
srovnatelná a při určité oploštělosti možná i výhodnější pro nastupující lékaře, většina
slovenských lékařů už u nás nezůstává, ale vrací se zpět. Tento stav může dramaticky snížit
počty mladých lékařů v českém zdravotnictví a měl by vést urychleně k návrhu řešení, včetně
úvah o zavedení školného a jeho kompenzaci stipendii pro české mediky.
David Rezničenko ředitel nemocnice Havlíčkův Brod - Myslím, že není diskuse o tom, že
systém vzdělávání lékařů potřebuje změny.
Dlouhodobě se totiž jeví jako zcela nevhodný. Nicméně i návrh chystané novely zákona o
vzdělávání lékařů má řadu slabých míst a doprovází jej diskuse na všech možných úrovních.
Novela obsahuje body, které skutečně přinesou zjednodušení systému, například redukce
základních specializačních oborů, na druhou stranu neřeší zcela některé důležité aspekty,
například zodpovědnost školitele, financování a tak dále.
Z mého pohledu je novela zákona a náprava nešťastně a neadekvátně nastaveného
dosavadního systému specializačního vzdělávání lékařů jedním z velice důležitých kroků pro
další fungování českého zdravotnictví..

