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Пороги – культурно-політичний часопис для українців у Чеській Республіці. Виходить 12 разів на рік. № 3/2018, рік XXVI. Підписано до друку 20 квітня 2018 року. 
Ел. пошта: porohy@seznam.cz. Інтернет-адреса: www.ukrajinci.cz/ua/casopys-porohy/, реєстрація: МК ЧР/7044. Номер готували: Богдан Райчинець, Лукаш Гоу-
дек, Олена Андрєєва, Олег Павлів, Гана Чапова, Олекса Лівінський. Використовуються повідомлення інформагентств та ілюстрації з відкритих джерел. Художнє 
оформлення та верстка: Тереза Меленова. За достовірність викладених фактів відповідає автор статті. Редакція має право скорочувати матеріали і виправляти 
мову, не поділяти поглядів автора. Рукописи не повертаються. Часопис друкується із фінансовою допомогою Міністерства культури ЧР. Видає: спільнота «Укра-
їнська ініціатива в ЧР», ДНМ, Воцелова 3, 12000, Прага 2, ЧР; зареєстрована Міським судом у Празі, номер документа L 6121; контакт: uicr@centrum.cz, info@
ukrajinci.cz, www.ukrajinci.cz; тел.: +420221419821; ід. номер: 60448296. Розрахунковий рахунок: 1925774379/0800. Porohy – kulturně-politický časopis pro Ukrajince 
v České republice. Vychází 12-krát ročně. Název je odvozen od ukrajinského «porih» – říční práh. Č. 3/2018, ročník ХХVI. Uzávěrka: 20. dubna 2018. E-mail: porohy@
seznam.cz, web: www.ukrajinci.cz/cs/casopis-porohy/, registrační číslo: MK ČR/7044. Číslo připravili: Bohdan Rajčinec, Lukaš Houdek, Olena Andrjejeva, Oleh Pavliv, 
Hana Čapova, Oleksa Livinsky. Používáme zprávy informačních agentur a ilustrace z otevřených zdrojů. Grafika: Tereza Melenová, www.gd3.cz. Časopis vychází  
s finanční podporou Ministerstva kultury ČR. Vydává: spolek Ukrajinská Iniciativa v ČR, sp. zn. L 6121 vedená u Městského soudu v Praze, adresa: DNM, Vocelova 3, 
12000, Praha 2, ČR. uicr@centrum.cz, info@ukrajinci.cz, www.ukrajinci.cz. Tel.: +420221419821. IČO: 60448296, číslo účtu: 1925774379/0800.

Чехія згортає частину «лікарської» 
програми «Проект Україна». Українські 
лікарі більш не зможуть влаштуватися 
на роботу в чеські медустанови без 
складання професійних і мовних іспитів. 
За два останні роки в країні влаштувалося 
понад 200 українських лікарів, близько 
130 медсестер та інших медпрацівників. 
Медичних сестер нововведення 
не стосується, вони і далі зможуть 
влаштовуватися на роботу за спрощеною 
схемою. Таке рішення було прийняте 
після зустрічі президентів професійних 
медичних палат з виконуючим обов’язки 
прем’єр-міністра Андреєм Бабішем.
«У нас критично не вистачає лікарів. Їм 
треба поліпшувати умови праці, але не 
приймати на роботу людей, вірячи їм 
на слово», – підкреслює Мілан Кубек, 
президент Чеської Лікарської палати. 
Він, разом зі своїм колегою Романом 
Шмуцлером зі Стоматологічної палати, 
критикували «особливий статус» 
українських лікарів в Чехії, мовляв, вихідці 
з інших країн зобов’язані складати ряд 
іспитів, мати практику і працювати певний 
час під пильним оком чеських колег. 
Роман Шмуцлер дорікає, що серед тисячі 
іноземних зубних лікарів кожен третій 
– з України. І саме на них, за словами 
Романа Шмуцлера, палата найчастіше 
отримує скарги. «Це – наче водій без 
прав, – каже колишній телевізійний комік. – 
Поліція, можливо, його б не зупинила, але 
що станеться, якщо кого в аварії вб’є?»
Міністр охорони здоров’я Адам Войтєх 
зазначив, що палати давно критикували 
проект і зустрічалися з ним напередодні. 
«Але проект є урядовим, тому рішення 
слід було прийняти на урядовому 
рівні. Директори крайових лікарень, 
які задоволені українськими лікарями, 
навряд чи радітимуть від цього рішення. 

Якщо вони знають, що якийсь лікар 
є небезпечним, навряд чи його 
б тримали», – додав він з тим, що 
відповідальність лежить на конкретних 
лікарнях.
Наприклад, лікарня міста 
Соколов в Карловарському краї 
вже передбачають проблеми. Її 
представниця Маркета Сінґерова каже: 
«Після анулювання проекту ми знову 
опинимося у невизначеній ситуації. 
Ми не знаємо, як тепер працювати 
з медперсоналом з цього регіону. Ми 
набираємо на роботу нові кадри, і нові 
умови приносять суттєві зміни».
Рішенню передувала медіальна 
«перестрілка» Романа Шмуцлера із 
редакторкою часопису «Респект» Ганою 
Чаповою. Шмуцлер назвав «страшним 
соромом» статтю, у якій йшлося про 
нестачу зубних лікарів у малих містечках 
Лазнє Бєлоград та Ломніце над Попелкоу, 
де чеських колег замінили двоє українців 
та двоє росіян. У ефірі чеського радіо 
він неодноразово ображав приїжджих 
лікарів і казав, що «вже можемо зубного 
лікаря навчити на тримісячних курсах 
перекваліфікації для шахтарів з Острави». 
Російських лікарів Лятіфа Інґлаба Оґли 
Іббасова та Костянтина Коробова назвав 
«не лікарями, що вони мають фальшивий 
докторат», однак вони мають свідоцтво 
Карлового університету, що їхня вища 
освіта відповідає чеському ступеню 
магістра у професії «стоматологія». 
Неправда Шмуцлера була свідомою: 
директорка поліклініки в Ломниці 
Богуслава Кубатова надсилала йому 
листи з копіями лікарських документів 
росіян. Згодом він звинуватив їх, що вони 
незаконно використовували титул MUDr., 
бо його не було надано, однак авторка 
статті оприлюднила таблицю на дверях 

кабінету, де такі титули справді були 
відсутні, а лише позначка «лікар». Мали 
вони й професійний нагляд чеських лікарів 
– MUDr. Марцели Веростової та Гани 
Петржікової. Шмуцлер далі звинуватив 
росіян у «спробі домовитись», бо вони 
надіслали йому листа «з проханням 
забезпечити успішний іспит». Росіяни 
справді писали Шмуцлерові, але смисл 
листа був інший: «Ми віримо у професійну 
якість нашої роботи і розуміння комісії під 
час нашого можливого вагання під час 
іспиту у спілкуванні чеською мовою».
Також Шмуцлер зазначив, що петиції 
людей не мають значення, і що він не 
дискримінує українців, але при цьому 
писав: «Вузи на схід від Чеської Республіки 
не мають такий рівень, як вузи у ЄС», 
«ЧР приймає надзвичайно багато лікарів 
з України, це явно не має сенсу – але якщо 
хтось має докази про дискримінацію, хай 
вирішує це за законом». Стоматоложці 
на пенсії Гелені Гроновій Шмуцлер 
дорікнув, що їй головне – гроші, мовляв, 
«хоче продати українцям ординацію, 
тому чекає на їхній іспит». Однак Гронова 
ординацією вже не володіє, її обладнання 
продала у жовтні 2016 року, розірвала 
договори із страховими компаніями 
і припинила дію своєї лікарської ліцензії. 
А українцям вона допомагає тому, що їй 
небайдужі її пацієнти, для яких заміну за 
себе марно шукала з 2013 року. Шмуцлер 
порадив пацієнтам з Лазні їздити до Нової 
Паки, де багато, мовляв, зубних лікарів. 
Але насправді нових пацієнтів там не 
набирають, лише у Ліберці.

чт, чтк, «респект»

Згортання медичної 
програми
Наслідки протистояння палати  
та приїжджих лікарів?

Роман Шмуцлер – захисник здоровя 
пацієнтів й чеського ринку праці лікарів або 

ж бульварний ксенофоб, який безпричинно сіє 
недовіру до українських лікарів?

Живі легенди, народні артисти України 

Тарас Петриненко, 
Тетяна Горобець в Празі

22 червня 2018, 19.00 год.
DIVADLO HYBERNIA
Nám. Republiky 4, Praha 1




