Schůze výboru ČNeoS dne 8.2.2011
Dne 19.-21.1.2011 se sešel v Bořeticích výbor ČNeoS . Velkou část programu věnoval
aktuální situaci ve zdravotnictví, v důsledku akce „ Děkujeme, odcházíme“ a s možným
dopadem na zajištění péče o novorozence.
•

Po zhodnocení aktuální situace vyplynulo, že je ohrožena činnost pěti
perinatologických center z dvanácti, a to při skutečnosti, plné vytíženosti všech
perinatologických center a jejich nezastupitelnosti. Prostě v současnosti výpadek, byť
jednoho perinatologického centra, by byl neřešitelnou situací, jak s ohledem na volné
kapacity fungujících center, tak s ohledem na možný dopad na zdraví, zvláště těžce
nezralých novorozenců vyžadujících intenzivní resuscitační péči.

•

Naší povinností bylo tuto skutečnost oznámit, jak ministru zdravotnictví, tak druhé
straně konfliktu se účastnící. Dovolujeme si podotknout, že prohlášení výboru ČNeoS
bylo určeno záměrně pouze ministru zdravotnictví, nejvyšším politikům, prezidentovi
ČLK a předsedovi LOK, nikoli tisku. Jednalo se výhradně o seznámení výše
jmenovaných s aktuální a v rámci „krizového scénáře“ závažnou a pravděpodobně
neřešitelnou situací v oboru neonatologie.

•

Prohlášení odborné společnosti však bylo zneužito a výroky do sdělovacích prostředků
typu „neonatologové odejdou od inkubátorů“, „vydírání neonatologů je nepřijatelné“,
nás hrubě urážely a hlavně byly zcela nepravdivé. Vyzývali jsme k neodkladnému
jednání a řešení situace s cílem zachovat péči a zabránit tím ohrožení života a zdraví
novorozenců.

•

S velkým znepokojením sledujeme další vývoj a zvláště snižující se ochotu k dalším
jednáním z obou stran. Jsme přesvědčeni, že jiná alternativa, než dohoda obou
zúčastněných stran, neexistuje.

•

Nabídka ministra Hegera dvou miliard korun do mzdových prostředků je nepochybně
v současné době velmi vstřícným gestem, ústupky ze strany LOK ( požadavek na
záruku znovupřijetí lékařů ) rovněž naznačují, že jsou si lékaři plně vědomi závažnosti
situace.

•

Výbor ČNeoS je přesvědčen, že jediným možným řešením je urychleně dospět
k dohodě. Vyzývá proto obě strany k dalším neodkladným jednáním, bez
stupňovaných dalších požadavků. Pochopitelně se zárukami z obou stran, že sliby
budou naplněny.
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