
Vážené kolegyně, kolegové, spoluzaměstnanci, milí přátelé, 

 

dovolte mi, abych Vám v těchto svátečních dnech Adventu nejen popřál jejich klidné prožití, 

ale i poděkoval za celoroční práci ve prospěch a pro ochranu a podporu veřejného zdraví 

v naší republice. V tento moment nechci a ani nemohu dělat inventuru a kompletní výčet 

úspěchů i proher letošního roku, chci se pouze soustředit na tu nejpodstatnější věc, a tou byl 

proces revitalizace hygienické služby. Přestože tlak operativy, krizových situací, 

kompetenčních a politických hrátek tak trochu vytvářel kouřovou clonu, v níž některé naše 

kroky možná nebyly jasně vidět, věřte, že směřovaly důsledně k naplnění schválené 

„Koncepce hygienické služby a prevence nemocí“(K1). Její přijetí a podpora v Poslanecké 

sněmovně v lednu 2014 byly klíčové, znamenaly zdolání prvního vrcholu a také ukázaly cestu 

dál. Ta vedla k předložení dokumentu „Dopady restrikce hygienické služby v letech 2006 až 

2011 na veřejné zdraví v ČR“ opět do Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny PČR. 

Kromě pojmenování konkrétních škod a zanedbání, tento materiál poprvé také pojmenoval to, 

co je základním předpokladem revitalizace hygienické služby, a to je proporcionální 

financování v rámci celého segmentu zdravotnictví. Vyčíslili jsme jej na 1% z veřejných 

výdajů, které jdou na zdravotnictví. Pro Vaši představu nyní máme cca 0,54% a úroveň 

jednoho procenta, které chceme dosáhnout a udržet, je právě úrovní roku 2006, tedy před 

onou dramatickou restrikcí. V rámci kontinuity označení koncepčních materiálů jsem označil 

tento dokument jako K2. Přiznám se, že v tom je i kus symboliky. Určitě každý z Vás ví, že 

„Ká dvojka“ je tou nejzrádnější horou, a proto schválení a přijetí tohoto dokumentu ve 

Výboru pro zdravotnictví, jeho projednání s panem ministrem před odesláním do Parlamentu, 

považuji za právě takový výstup. Určitou odměnou za zdolání K2 pak bylo posílení rozpočtu 

hygienické služby na návrh právě Výboru pro zdravotnictví. Nicméně nejsme ani zdaleka u 

konce cesty, před námi je K3. Ta, pokud vím, v Himalájích není, ta je jen před námi. Její 

obtížnost bude spočívat v tom, že musíme vyjádřit a odůvodnit: na co, kolik, kdy a jak 

budeme ono navýšení kapacit chtít a realizovat. V současné době na tom pracuje nově 

jmenovaná pracovní skupina, která do konce ledna dá na stůl základní materiál – jeho 

projednání a prosazení bude zdoláním této „Ká trojky“. Bude na každém z nás, abychom na 

společném laně neudělali chybu, jistili se a věřili sobě navzájem. Pak si myslím, že máme 

šanci. 

Klidné Vánoce, hodně zdraví a štěstí v novém roce. 
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