Vážený pan
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
ministr zdravotnictví
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého náměstí 4
128 01 Praha 2
Praha 15. května 2019

Vážený pane ministře,
tímto otevřeným dopisem odpovídáme na Vaše sdělení odeslané do datové schránky dne
3. 5. 2019, v němž jste reagoval na naši žádost o společné jednání.
Chceme Vás ujistit, že náš segment domácí zdravotní péče společně připravuje veškeré
podklady na jednání, společně se také všech jednání účastní a je názorově jednotný.
Překvapily nás Vaše výroky v médiích o průměrném platu všeobecných sester kolem 43 tisíc
korun měsíčně, neboť my můžeme z úhrad zdravotních pojišťoven dosáhnout super hrubé mzdy
v maximální výši 150 Kč na hodinu, což je necelých 25 tisíc hrubého měsíčně. To je zjevný
výsměch odborné práci našich sester a rozhodně nezajistí stabilitu segmentu domácí zdravotní péče.
Při dosavadních jednáních jsme již předali dostatek finančních rozkladů ekonomické situace našich
agentur, z nichž je zřejmý 30% deficit našich příjmů a výdajů, ke kterému došlo zejména
nespravedlivě nastaveným regulačním vzorcem od roku 2015. Není proto možné jednat konstruktivně
jen směrem do budoucnosti, jak uvádíte, ale je třeba postavit se čelem i k současné situaci, kdy domácí
zdravotní péče kolabuje právě v důsledku tvrdě nastavené úhradové vyhlášky minulých let. Tuto
vyhlášku vydává Ministerstvo zdravotnictví, tedy resort, v jehož čele stojíte, a je ve Vaší kompetenci
to změnit a vyřešit.
Zatím jsme, ač neradi, nuceni setrvat ve stávkové pohotovosti a dostupnými prostředky
informovat veřejnost o současném patologickém stavu financování domácí zdravotní péče. Jak jistě
víte, naším symbolem, vyjadřujícím podporu domácí zdravotní péče, je červená mašle, kterou jsme
na Prvního máje uvázali na stromy kolem Ministerstva zdravotnictví, čímž si i všichni úředníci
mohou spolu s námi denně připomínat stovky sester domácí zdravotní péče, které za nedůstojné
ohodnocení kvalitně a zodpovědně pečují o desítky tisíc klientů zdravotních pojišťoven. Nebýt této
péče, musel by stát vystavět alespoň deset dalších nemocnic, jež by se při krachu domácí zdravotní
péče musely podstatně dráž o tyto pacienty postarat.
Ujišťujeme Vás, že naše sestry o své pacienty pečují zodpovědně a nechtějí je opustit. Potěšila
nás Vaše deklarace, že v domácí zdravotní péči vidíte velký potenciál, který budete podporovat. Je to
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krok správným směrem. Žádáme Vás proto o účinnou politickou podporu, která zajistí
perspektivní rozvoj tohoto nejmenšího, ovšem nejefektivnějšího segmentu zdravotní péče
v České republice, a věříme, že i veřejnost, jíž není osud domácí zdravotní péče lhostejný, Váš postoj
ocení. Abyste si ověřil náročnost i odbornost poskytované péče přímo v terénu, přijměte prosím
pozvání na jednodenní stáž do Vámi vybraného střediska charitní domácí zdravotní péče, kde byste
byl přímo v terénu účastníkem pracovního dne některé z našich sester.
Ještě jednou Vám, pane ministře, jako nejvyššímu představiteli resortu odpovědného za
fungování zdravotní péče pro občany našeho státu děkujeme za slibovanou podporu a pomoc.
Tímto dopisem Vás znovu vyzýváme k urychlenému společnému osobnímu jednání, které se,
jak věříme, projeví i v konkrétních činech politické a finanční podpory domácí zdravotní péče.
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