Oblast Zdravotnictví
Záchrana životů má vždy přednost a specializovaná pracoviště
musíme mít v kraji jen ta nejlepší.
Každá nemocnice musí být schopna zachraňovat životy. A tedy akutní péče musí mít ty nejlepší
podmínky všude. Ale specializovaná pracoviště musíme zachovat jen ta nejlepší. Některá
nemocnice je lepší na choroby srdce, jiná na prostatu. Posilme kapacity těchto špičkových oddělení
a naopak ulevme zařízením, kde takových úspěchů nedosahují. V našem programu to nazýváme
zefektivněním a centralizací pracovišť. Na druhou stranu, v nemocnici by se měl každý ocitnout
až v krajním případě, proto bychom měli podpořit primární terénní péči, tj. všeobecných
praktických lékařů a pediatrů. Ta je rozhodující pro to, aby bylo zdravotnictví efektivní, rovné
pro všechny, koordinované a udržitelné v následujících desetiletích.











Podpoříme centralizaci vysoce specializovaných pracovišť a restrukturalizaci akutních
lůžkových zařízení, přesun péče do ambulantního sektoru a blíže k pacientovi, k jeho rodině.
Nebudeme nakupovat přístroje, které jsou předražené a nadbytečné, na úkor platů
zdravotníků.
Podpoříme moderní způsoby léčby, aby se zachránily lidské životy a nemocní mohli žít
plnohodnotným životem – mj. léčbu kmenovými buňkami „diabetické nohy“, intenzivní
rehabilitační péči o děti s dětskou mozkovou obrnou a jiným získaným postižením mozku.
Zefektivněním zdravotnictví budeme moci zlepšit podmínky personálu, zvýšit platy, zlepšit
vybavenost.
Zasadíme se o posílení zařízení následné a dlouhodobé péče – domovy pro seniory, hospice,
stacionáře a systém domácí péče.
Existence terénních ošetřovatelských pracovníků je základním kamenem vyspělé společnosti.
Náš kraj má těchto služeb stále nedostatek.
Kraj akutně potřebuje více dětských praktických lékařů a stomatologů. Vytvoříme motivační
podmínky pro vznik nových ordinací mladších lékařů – mimo jiné i pro absolventy Lékařské
fakulty v Ostravě. Krajská stipendia, podpora rezidenčních míst nebo bezúročné půjčky
budou motivovat mladé lékaře zůstat v našem kraji.
Podpoříme léčebné pobyty dětí z oblastí se špatným ovzduším.
Zasadíme se o zkvalitnění nemocniční stravy, přinejmenším možností připlatit si za
individuální stravovací režim.

garanty tématu ZDRAVOTNICTVÍ jsou:



MUDr. Eva Dratvová
Vystudovala Lékařskou fakultu UP v Olomouci obor všeobecné lékařství, působila jako lékař v
opavské nemocnici a od roku 1990 pracuje jako praktický lékař pro dospělé v Opavě.
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Na tehdejším Okresním úřadě v Opavě zastávala funkci zdravotní radové a tři volební období
byla členkou Zastupitelstva města Opavy. Na institutu postgraduálního vzdělávání v Brně
absolvovala kurz managementu ve zdravotnictví a dále vystudovala Liberálně konzervativní
akademii v Cevro institutu v Praze.
MUDr. Tomáš Papuga
Po absolvování LF UP Olomouc nastoupil jako chirurg ve Slezské nemocnici v Opavě, kde stále
pracuje, t.č. jako vedoucí lékař mezioborové JIP. Kromě toho vykonává soukromou praxi
chirurga v ambulanci v Hlučíně. Již druhé volební období je zastupitelem v obci Bolatice.
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