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V Česku chybí dva až tři tisíce lékařů, projekt láká ke studiu
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České zdravotnictví se dlouhodobě potýká s nedostatkem personálu. Chybí sestřičky i některé
lékařské specializace. Podle České lékařské komory (ČLK) aktuálně schází okolo dvou až tří tisíc
doktorů. Pro srovnání – každý rok vyjde z bran osmi lékařských fakult v ČR zhruba tisícovka
začínajících lékařů, třetina z nich přitom vyrazí na zkušenou do zahraničí. Ve zdravotnictví tak de
facto chybí dva až tři celé ročníky medicínské „omladiny“. Co se týče konkrétních
nedostatkových atestací, chybí podle kových ČLK prakticky všechny. „Je to s ohledem na
lokalitu. Někde neseženete praktického lékaře, jinde pak pediatra. Lékaři nám chybějí v každém
oboru,“ řekl mluvčí ČLK Michal Sojka.
Problémem je i stále se zvyšující průměrný věk lékařů, hlavně těch v první linii. „Průměrný věk
praktických lékařů je 57 let, více než čtyřicet procent z nich je starších šedesáti let,“ sdělil
místopředseda sdružení Mladých praktiků Vojtěch Mucha.
Neblahý trend se snaží zvrátit nový projekt Lékařské fakulty UK v Hradci Králové (LFHK) s
názvem Hledá se lékař. Ten hodlá upozornit nejenom na nedostatek lékařů a lékařek v českých
nemocnicích, ale zároveň motivovat studenty a studentky k tomu, aby si zvolili medicínu jako
svůj studijní obor a budoucí povolání. Podle děkana LFHK Jiřího Manďáka nejde jen o
navyšování počtu uchazečů o studium medicíny, ale především o kvalitní uchazeče, kteří budou
motivováni školu dostudovat a medicíně se věnovat. Pro projekt Hledá se lékař vytvořila fakulta
webové stránky www.hledaselekar.cz, které návštěvníka krok za krokem provedou jednotlivými
tématy, která jsou nedílnou součástí lékařského povolání.
„Celým příběhem se prolíná Hippokratova přísaha se svým hlubokým etickým nábojem.
Poselstvím má být, že lékařství je věda, dřina, umění a hlavně poslání, které dokáže dát životu
náplň a umožňuje být užitečný,“ uvedl k projektu proděkan LF HK Jiří Petera.
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