
Žhavé téma debat hejtmanů:
Nemocnice krajů a jejich dluhy
Hejtmani společně vyzvali
ministryni zdravotnictví Marii
Součkovou k jednání o dluzích
nemocnic.
Státní dluhy dosahují dnes výše
stovek milionů korun.

    V našem kraji se zadlužení
týká nemocnice v Chebu, kde
dluh činí 230 milionů. Den za
dnem se zvyšuje, nebo� na-
skakuje penále...
    "Nelíbí se nám, že státní
rozpočet je postaven tak dra-
maticky deficitně, a přitom ne-
myslí na závazky minulosti.
Vláda měla v minulosti dost
času na to, aby se vypořádala
s těmito závazky, které nadě-
lali státní úředníci. Kraje ne-
mají z čeho tyto dluhy platit.
Nesmírně mě pobouřilo vyjá-
dření ministryně zdravotnic-
tví, že oddluží fakultní nemo-
nice, které lednem 2003 ne-
přecházejí na kraje a které zůs-
távají pod ministerstvem zdra-
votnictví. Další nemocnice,
které budou převedeny do

správy krajů, ji prý nezajímají.
To je neskutečná arogance.
Takto by se stát neměl cho-
vat," říká hejtman Karlovar-
ského kraje Josef Pavel.
    Proto se hejtmani již delší
dobu snaží iniciovat jednání,
aby stát do konce letošního
roku zadlužené nemocnice
oddlužil a dostál tak svým zá-
vazkům.

    "Takto
stát dává
návod, jak
se dá žít s
dluhy a jak
se dluhy
dají dělat
zcela bez-
trestně a

bez odpovědnosti," doplňuje
hejtman.
    Nemocnice v Chebu má
dluh od roku 1995 ve výši 56
milionů korun. Na dluh se dá-
le nabaluje za jeho nesplácení
penále. Ke konci letošního
dubna samotné penále činilo
již téměř 115 milionů korun.

Navíc chebská nemocnice do-
stala státní půjčku 20 milionů
Kč, která je splatná do konce
roku 2003.
    Velmi vstřícně se k nemoc-
nici staví město Cheb, které jí
již poskytlo nenávratné půjč-
ky ve výši 42 milionů korun.
Zkrátka dělá se vše pro to, aby
chebská nemocnice dále slou-
žila občanům. Kraj nemá
zdroje a ve svém rozpočtu ani
prostředky, aby se vypořádá-
val s dluhy minulosti tak vy-
sokými. Asociace krajů ČR ne-
může než bombardovat mi-
nisterstvo korespondencí a
osobními intervencemi. Další
jednání jsou naplánována na
závěr listopadu.
    "Musíme být připraveni na
všechno. Přemýšlíme o tom,
jak dál, kdyby stát chebskou
nemocnici na Karlovarský kraj
převedl neoddluženou. Zda
bychom se se státem soudili.
Doufáme, že se s nezájmem
už nesetkáme. Chceme docílit
toho, aby stát vyrovnal své

dluhy. Ten dluh je na zdra-
votním a sociálním pojištění.
To znamená, že stát dluží stá-
tu," pokračuje Josef Pavel.
    Je třeba zdůraznit, že
všechny tři nemocnice, které
pod kraj 1. ledna 2003 zřizo-
vatelsky přejdou (Karlovy Va-
ry, Sokolov, Cheb), jsou dobře
vedeny. Karlovarská a soko-
lovská nemocnice jsou zcela
bez dluhů. Žádná z nemocnic
v kraji naštěstí nedluží AVELu
(Asociaci velkodistributorů lé-
čiv) za léky.
    "Za to je třeba ředitelům
všech tří nemocnic poděkovat.
Poděkovat jim za to, že hos-
podaří bez dluhů. Že navzdory
nesystémovému a populistic-
kému gestu vlády před parla-
mentními volbami zvýšit
mzdy pracovníků ve zdravot-
nictví o 18 procent, na které
nedostaly nemocnice ani ko-
runu, dokáží hospodařit bez
dluhů," dodává hejtman Josef
Pavel.
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Dopravní obslužnost
v kraji se od ledna
citelně zlepší
Karlovarský kraj bude mít na
zajištění dopravní obslužnosti v
příštím roce o 15 procent více
finančních prostředků než letos.

    "Zlepšení dopravní obsluž-
nosti v roce 2003 obyvatelé na-
šeho kraje určitě pocítí," říká
první zástupce hejtmana Jan
Zborník. Před přílišným opti-
mismem však varuje.

    "Opticky
je peněz do-
statek. Ne-
jméně v po-
sledním ro-
ce ale do-
pravcům
nezbývaly
peníze na

reprodukci vozového parku.
To nelze dělat donekonečna,"
upozorňuje Zborník.
    V letošním roce uhradily
okresní úřady v kraji doprav-
cům zajiš�ujícím veřejnou do-
pravu v Karlovarském kraji
ztrátu ve výši 156,5 milionu
korun. V návrhu státního roz-
počtu na příští rok je pro Kar-
lovarský kraj na tento účel

tentokrát vyčleněno 180 mi-
lionů korun. Otázkou však
zůstává, zda návrh zákona o
státním rozpočtu projde v této
podobě i druhým čtením. Pro
úhradu ztráty v osobní želez-
niční dopravě se v návrhu po-
čítá s částkou 62,1 milionu
korun.
    "Na autobusovou dopravu
tedy zbývá přes 113 milionů
korun. Při zachování stejného
rozsahu autobusové dopravy
jako v roce 2002 bude třeba
uhradit ztrátu 106 milionů ko-
run. Na reprodukci vozového
parku by tedy zbývalo sedm
milionů korun. To jsou v nej-
lepším případě dva nové au-
tobusy," vysvětluje první zá-
stupce hejtmana.
    Do budoucna bude podle
Jana Zborníka třeba hledat
vnitřní úspory v dopravním
systému kraje. Oba železniční
dopravci působící v Karlovar-
ském kraji, České dráhy a Via-
mont, již krajskému úřadu
oznámili, že v budoucnu bu-
dou požadovat podstatně vyš-
ší úhradu.

Nové učebny v mansardové nástavbě gymnázia
Pod novou střechou Prvního českého gymnázia v Karlových Varech
by do tří let měla vzniknout učebna jazyků, studovna a kreslírna.
Šestimilionová rekonstrukce střechy byla uhrazena ze státní do-
tace. "Původně měla dostat novou střechu mansardového typu,
která by nahradila původní plochou, pouze část areálu školy. Ve
výběrovém řízení se nám ale podařilo ušetřit téměř milion korun,
takže novou střechu dostal nakonec celý areál," uvedl Radek
Havlan, vedoucí odboru investic krajského úřadu. Letošek byl
podle jeho slov v otázce investic rokem odstraňování havarijních
stavů na objektech, které spravuje Karlovarský kraj. "Většinou
šlo právě o opravy střech. Karlovarské gymnázium patří mezi ty
rozsáhlejší akce," dodal Radek Havlan. Rekonstrukce začala v
půli července, slavnostní pásku přestřihli Josef Pavel, Jan Zborník
a ředitel karlovarského gymnázia Zdeněk Papež již 11. listopadu.

Koordinátor dopravy
bude dopravcům
rozdělovat dotace
Karlovarský kraj připravuje další
krok k postupné integraci
veřejné dopravy v regionu.

    Počátkem příštího roku
chce Karlovarský kraj zřídit
příspěvkovou organizaci
Koordinátor dopravy. Úkolem
tohoto orgánu bude právě pří-
prava integrovaného doprav-
ního systému v celém kraji.
    "Nebude to ze dne na den.
Systém se bude vytvářet po-
stupně," informuje první zá-
stupce hejtmana Jan Zborník.
Organizace bude mít zřejmě
dva pracovníky, jejichž úko-
lem bude mimo jiné vyjednat
s dopravci jednotné tarify.
    "Koordinátor dopravy bude
dále muset umět identifikovat
tržby u dopravců po sjednoce-
ní odbavovacího systému pro
cestující. V neposlední řadě
pak bude muset umět tržby a
dotace mezi dopravce rozdělo-
vat," vysvětluje Zborník.
    V budoucnu podle Jana
Zborníka kraj počítá s tím, že

by se z příspěvkové organiza-
ce kraje stala společnost s ru-
čením omezeným, do níž by
vstoupili kromě kraje i do-
pravci a obce.
    Karlovarský kraj si již ne-
chal vypracovat studii, která
ukázala rezervy veřejné do-
pravy v regionu.
    "Studie prokázala, že sou-
běhů autobusových linek není
moc a že výrazných úspor se
v tomto směru nedá dosáh-
nout. Naopak existují masivní
souběhy autobusových a vla-
kových linek," dodává vice-
hejtman.
    Vzhledem k nezbytnosti
úspor vidí Jan Zborník bu-
doucnost veřejné dopravy v
kombinaci vlakových a auto-
busových spojů.
    "K tomu musí být ale splně-
no několik podmínek. Napří-
klad musí platit jednotné jíz-
denky a alespoň v přestupních
uzlech musí být autobusové a
železniční stanice v jednom
místě," uzavírá Jan Zborník.

LSPP v Karlovarském kraji v roce 2003
    Problematika lékařské po-
hotovostní služby zahrnuje:
Lékařskou službu první po-
moci (LSPP) pro dospělé, pro
děti, stomatologickou pohoto-
vost a lékárenskou pohoto-
vost.
    Jedná se o služby, které ne-
jsou v ČR komplexně řešeny
žádnou právní úpravou.
    Od 1. ledna 2003 přechází
v rámci reformy veřejné sprá-
vy zajištění lékařských poho-
tovostních služeb na Karlo-
varský kraj. Aby kraj tuto služ-
bu mohl pro občany zajistit,
musí být splněny 3 základní
podmínky:
 ●   kraj musí mít dostatek lé-
kařů ochotných sloužit poho-
tovostní službu
 ●   kraj (krajský úřad) se mu-
sí dohodnout o rozsahu zajiš-
�ování této služby, to zname-
ná, kde všude se bude poho-
tovostní služba poskytovat a
v jakém časovém rozsahu
 ●   kraj se musí s lékaři do-
hodnout na finančních pod-
mínkách poskytování této
služby, to znamená, za jakou
cenu jsou lékaři ochotni po-
hotovosti sloužit

    Od jarních měsíců tohoto
roku jsem inicioval několik
desítek jednání s lékaři, se zá-
stupci nemocnic a obcí, kde
je pohotovostní služba zajiš-
�ována, za účelem splnění vý-
še uvedených podmínek.

    Podařilo se vyřešit první
dva body. Víme, že v našem
kraji máme dostatek lékařů,
kteří by mohli sloužit pohoto-
vostní služby a shodli jsme
se i na rozsahu poskytování
lékařských pohotovostních
služeb. Bohužel jsem narazil
na jednoznačnou neochotu lé-
kařů při sjednávání jejich fi-
nančního ohodnocení.

    Náš ná-
vrh, který
převyšoval
finanční
částku, kte-
rá byla lé-
kařům po-
skytována
v roce

2002, a který pro rok 2003 či-
nil 150 Kč/hod ve všední den
a 250 Kč/hod za služby o so-
botách, nedělích a svátcích,
byl lékaři jednoznačně odmít-
nut.
    Zde je nutno uvést, že ex-
terní lékaři sloužící v nemoc-
nicích a na záchranných služ-
bách jsou za svou velice na-
máhavou práci odměňováni
nižšími sazbami, než navrhuje
kraj.
    Sazby 150Kč/hod a 250 Kč/
hod jsme stanovili s cílem
sjednocení sazby v celém kra-
ji, která byla dosud rozdílná.
Dále jsme se snažili o její na-
výšení, protože v minulých
dvou letech byla tato částka

až na výjimky konstantní. Sa-
mozřejmě jsme při jejím sta-
novením museli vycházet z
možností rozpočtu Karlovar-
ského kraje, kdy kromě na-
bídnuté sazby 150Kč/hod a
250Kč/hod musí kraj hradit
vedle mezd také provozní ná-
klady za užívání ordinací.
    Musím spoluobčanům v na-
šem kraji s plnou vážností
oznámit, že požadavky lékařů,
které představovaly částku
300 Kč/hod za služby ve všed-
ní den a 500 Kč/hod za sobo-
ty, neděle a svátky, jsou pro
rozpočet Karlovarského kraje
neúnosné. Dále musím kon-
statovat, že i způsob jejich
prosazování lékaři nebyl vždy
fair−play.
    Lékaři například argumen-
tovali tím, že dohoda o zajiš-
tění lékařských pohotovost-
ních služeb v duchu jejich fi-
nančních požadavků je v ně-
kterých krajích již "na spad-
nutí". Tyto informace se při
jejich ověřování ukázaly být
nepravdivé.
    Právě neochota lékařů a
způsob jejich jednání nás do-
nutily hledat i alternativní ře-
šení zajištění lékařské poho-
tovostní služby. Vezmeme−li
v úvahu, že současný rozsah
této služby je z finančních dů-
vodů dlouhodobě neudržitel-
ný a že se předpokládá fun-
gování rodinného lékaře, tak

jak to známe například ze sou-
sedního Německa, je navrho-
vané zajištění lékařské poho-
tovostní služby vhodným
kompromisem.
    Jak tedy bude vypadat lé-
kařská pohotovostní služba
v Karlovarském kraji v roce
2003?
    Lékařská pohotovostní
služba bude na území Karlo-
varského kraje zajiš�ována tře-
mi nemocnicemi, jejichž zři-
zovatelem bude od 1. ledna
2003 Karlovarský kraj - ne-
mocnicemi v Karlových Va-
rech, v Sokolově a v Chebu -
a dále soukromými nemocni-
cemi v Ostrově a v Marián-
ských Lázních.
    Předpokládaná ordinační
doba bude ve všední den od
17.00 do 7.00 hodin následu-
jícího dne a o sobotách, ne-
dělích a o svátcích nonstop
24 hodin denně.
    Je nutné podotknout, že ne-
bude provozována návštěvní
služba, to znamená, že lékař
sloužící pohotovost nebude
vyjíždět do rodin pacientů.
    Jednání o stomatologické a
lékárenské pohotovostní služ-
bě dnes ještě nejsou ukonče-
na.
    Občané si musí uvědomit,
že vyhledání služeb lékařské
pohotovostní služby by mělo
být spíše výjimečné, a to
pouze ve vážných stavech,
které ale neohrožují lidský ži-
vot. Pro stavy ohrožující lid-
ský život máme v kraji fun-
gující systém záchranných
služeb.

    RNDr. Petr Horký
zástupce hejtmana
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Wellness přibližuje lázeňství
karlovarského regionu Evropě
Představitelé dvanácti
lázeňských měst z trojmezí
západních Čech, Saska a
Bavorska sdružených v
organizaci Lázně v srdci Evropy
(Kurherz Europas) se 22.
listopadu sešli na kongresu ve
Františkových Lázních. V jeho
rámci se uskutečnil kongres
zaměřený na perspektivu a rozvoj
lázeňství a cestovního ruchu v
centru Evropy.

    Kongres zahájil hejtman Kar-
lovarského kraje Josef Pavel a
představitelé sdružení z obou
stran hranice. Trend v lázeňství
obnovovaný v posledních le-
tech a nazývaný wellness vy-
světluje zástupce hejtmana pro

oblast kultury, lázeňství a ces-
tovního ruchu Jiří Behenský:

    "Jde o
komplexní
blahodár-
né působení
na člověka
z hlediska
jeho fyzické
i duševní
stránky.

Právě ve Františkových Lázních
je již řadu let patrná snaha roz-
víjet spojení lázeňských pobytů
s rehabilitací, hudbou, výtvar-
ným uměním, sportem a pěší
turistikou ve volné přírodě."
    Odborníci diskutovali o vzá-
jemné spolupráci lázní po vstu-

pu České republiky do Evrop-
ské unie, kde hradí národní
zdravotní pojiš�ovny pacien-
tům lázeňskou péči kdekoli v
EU. Právě lázeňské kapacity
Karlovarského kraje budou pro
evropskou klientelu velmi
atraktivní svými cenami.
    Josef Pavel při této příleži-
tosti připomněl plánované větší
silničním propojení přes-
hraničního česko−německého
lázeňského regionu. Po odbor-
ných přednáškách expertů z ČR
a SRN si účastníci setkání pro-
hlédli město Františkovy Lázně
i jeho lázeňské provozy. Set-
kání vyvrcholilo společenským
večerem.
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