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Čeští lékaři stárnou. Jejich průměrný věk se podle statistik pohybuje kolem 60 let a
odborníci se shodují, že je nutné lékařskou populaci omladit. Pomoci měl i projekt, který
umožňoval příchod lékařů z Ukrajiny, ten však v následujících týdnech končí, protože ho
ostře zkritizovala řada zdravotnických komor. Podle děkanů lékařských fakult je problém
úplně někde jinde. Mladí by rádi medicínu studovali, ale školy na ně nemají peníze. Musí
tedy přijímat velmi nízký počet uchazečů a za nízké platy se nechce učit ani lékařům.

Statistiky lékařských fakult hovoří jasně - zájem o studium medicíny neklesá a
několikanásobně překračuje kapacitu fakult.

„Přijímáme 110 studentů z cca 1050-1100 uchazečů, takže cca 10 % z celkového počtu
zájemců ,“ řekla Blesk Zprávy Ivona Závacká, proděkanka Lékařské fakulty Ostravské
univerzity.

„Za posledních pět let sice mírně klesl počet podaných přihlášek - v roce 2013 jsme
evidovali přes 8000 přihlášek na Lékařskou fakultu MU a v letošním roce jich bylo 7300 -
jde ale spíš o pokles populační křivky než o pokles zájmu. Počet studentů se v posledních
pěti letech pohybuje od 4700 v roce 2013, přes 4770 v roce 2015 až po 4500 v roce 2017
,“ uvedla Tereza Fojtová, mluvčí Lékařské fakulty Masarykovy univerzity s tím, že ročně
přijmou 1 100 studentů .

Lékaři se bouří proti „dovozu“ doktorů z Ukrajiny. Nemají prý potřebné zkoušky

„1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy ročně přijímá cca 700 studentů všeobecného
lékařství, 50 studentů zubního lékařství, cca 400 nelékařských zdravotnických oborů
(adiktologie, nutriční specialista, ergoterapie, fyzioterapie) a přibližně 150 studentů do
anglické paralelní výuky ,“ říká děkan Aleksi Šedo.

Ne všichni samozřejmě studium dokončí . V roce 2017 absolvovalo 1. LFUK 698 studentů
za všechny obory , na Ostravské univerzitě dokončí studium 80 studentů, 800 absolventů
pak úspěšně opouští Masarykovu univerzitu.

Je jasné, že taková čísla populaci lékařů rozhodně neomladí.

Fakulty: Na více studentů nemáme peníze

Výuka medicíny je podle zástupců fakult velmi finančně náročná, ze stávající výše dotace
ze strany státu není možné přijímat větší počty studentů při zachování kvality výuky.

„Prostředky fakultám ze státního rozpočtu přiděluje Ministerstvo školství mládeže a
tělovýchovy. Nyní dostávají pouze 2/3 financí, které jsou na výuku potřeba. Zbytek si
fakulty musejí vydělat samy z příjmů z výuky v anglických studijních programech , přičemž
každý rok odmítají vysoké procento uchazečů o studium z kapacitních důvodů. Tato



vysoce nestandardní a nezdravá situace je zcela neudržitelná již z krátkodobého hlediska
,“ varuje Šedo.

Podle proděkanky Závacké musí být také posíleno personální zázemí, ale také prostorové
a materiální vybavení.

Lékaři nechtějí učit

Peníze nezbývají ani na platy učitelů na medicíně . „ Přestože jde o přední odborníky, na
nichž závisí příští kvalita českých lékařů, jejich kolegové lékaři v nemocnicích mají
dvojnásobné platy ,“ poukázal děkan 1. LF UK na stále nižší ochotu lékařů a zdravotníků
věnovat se pedagogické práci.

Více peněz v příštím roce?

„V současnosti Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy a
Asociace děkanů lékařských fakult ČR připravují návrh, jak financování fakult dlouhodobě
posílit,“ dodává děkan.

„Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch zahájil jednání s ministrem školství a s děkany
lékařských fakult v souvislosti s navýšením počtu studentů lékařských fakult. Do poloviny
roku by MZ a MŠMT měly vládě předložit desetiletý program na zvýšení počtu studentů
lékařských fakult a s tím související návrh jejich financování. Spustit by se mohl už v
příštím školním roce, “ potvrzuje i Gabriela Štěpányová, mluvčí Ministerstva
zdravotnictví.

Proč mizí lékaři v zahraničí?

Podle Šeda není problémem naší medicíny odchod lékařů do zahraničí, který je v
posledních letech stabilní, kolem 10 %, ale právě jejich stárnutí a také ne úplně dobrý
stav zdravotnické sítě.

„Z individuálního pohledu může být jistě důvodem k odchodu výše výdělku, preference
konkrétního zdravotnického systému, ale i pozitivní touha po obohacení zahraniční
zkušeností, která je velmi užitečná i v jiných oborech ,“ doplňuje Šedo.

„Pro mladé lidi je v dnešní době důležité také větší osobní volno,“ přibližuje důvody
odchodu proděkanka Závacká.
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