Papoušek předává žezlo Tomášovi!
Přátelé, mé dny v Senátu se naplnily a je potřeba
někomu předat štafetu dál. Přemýšlel jsem nad tím,
kdo by to z Brna zvládl lépe než já a napadl mě jediný. Tomáš Tomáš. Už ho znáte? Měli byste. Je to světový ortoped. A je to Brňák, jak poleno! Tome, řekni
našim čtenářům, čím vším se zabýváš?
Zaměřuji se na onkologickou ortopedii, což jsou
nádory pohybového aparátu. V Česku je minimum lékařů, které se této problematice věnují. Naše pracoviště ve Fakultní nemocnici

Dal sis už pod rentgen náš stát a naši společnost,
abys do Senátu přišel se správným receptem?
Rentgen je základ a rozhodně bych do Senátu nekandidoval, kdyby nebylo, co měnit. Největší problém vidím
v tom, že naše legislativa je velmi zkostnatělá. Musíme ji rozhýbat! Děti potřebují větší podporu volnočasových aktivit, ženy právo na rozhodnutí, kde budou rodit, všichni pak potřebují zdravé tělo i duši a
nesmějí měsíce čekat, než se jim bude lékař věnovat.
Zároveň nemůže být nikdo v těchto ohledech diskri-

zaměřit se také na potlačení fyzického či psychického
násilí na dětech nebo závislostí. Důležitá je také svoboda. Tu teď nemají mnohdy rodičky, protože nechtějí
rodit před lékaři. A to by se mohlo změnit výstavbou
Center porodní asistence.
A jaké změny bys provedl ve spojitosti se svým oborem?
Je nutné podporovat programy pro mladé lékaře, aby všichni měli lékaře blízko a ani pro seniory nebylo těžké se
k lékaři dostat. Stejně
tak podporovat specializované lékařské
obory, protože specialisté jsou u nás
nedostatkové zboží.
Mnohdy se pacient
dostane na řadu až za
tři měsíce a to ve vážných případech může
být až smrtelné.

MUDr. Tomáš Tomáš
světově uznávaný
ortoped z Brna

u sv. Anny je vyhlášené, protože s mým týmem provádíme na České poměry velmi unikátní operace.
Přibliž nám ty unikátní operace?
Například jako první v České republice jsme implantovali pacientovi novou lopatku vyrobenou na 3D tiskárně.
V tomto roce jsme provedli ojedinělou operaci, při
které vyměnili pacientce oba kolenní klouby zároveň.
Kdybych měl svou práci shrnout ve dvou slovech, rozhýbávám klouby.
Jako ortopedovi ti bude rentgen teda hodně blízký.

minován. Právě věková diskriminace, tzv. ageismus
je jedno z témat, kterému bych se chtěl věnovat, protože s vyšším věkem jsou lidé diskriminováni jak na
trhu práce, tak často bohužel i ve zdravotnictví.
Souhlasím, že jsou to velké problémy. Tak co nám
naordinuješ?
Aby se zlepšil život v Česku, je nutné se zaměřit na
všechny aspekty lidského života. Podporovat dětské
aktivity, více praxe pro studenty, do školství zapojovat nové technologie. Předcházet psychickým problémům už v dětství a to pomocí prevence ve školách, ale
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S tím souhlasím.
Ty
čekací
lhůty
u některých lékařů jsou opravdu na
umření. Přijde ti, že
ještě někde stát selhává?
Nikdo by neměl být
diskriminován a nesmí mu být házeny
klacky pod nohy. Bohužel se to v naší společnosti děje.

problémům, což není pro nikoho dobré. Stejně tak
i samotný seniorní věk by měl být podzimem života a odpočinku. Takže by senioři měli mít právo být
doma, a ne odsunout do domova důchodců, když
to nechtějí. Proto chci podporovat terénní pracovní služby, ale i se zaměřit právě na týrání seniorů
v domácnosti.
Tak to je přesně recept, který může náš stát rozhýbat.
Věřím, že ano. Ale bez pomoci občanů to nedokážu.
Myslím si, že naši čtenáři už ví, koho 2.- 3. října, respektive 9.- 10. října volit!
Zdenále, a co budeš dělat ty, až předáš svou senátorskou štafetu?
Až vyklidím svou senátorskou kancelář, otevřu si
hospodu.
Jak se bude jmenovat? Zkusím hádat. U Papouška?
Nebo, že by U senátora?
Moje politická role už končí a volby napíšou poslední tečku. A hospoda bude moje úplně nová kapitola.
Proto se bude jmenovat U pana Župana.
A proč právě hospoda?
Celý život řeším těžké případy. Někdy to byly
opravdu oříšky, které nešly vyřešit. Ať už to bylo
v době, když jsem pracoval jako kurátor, nebo ve
Fondu ohrožených dětí, ale i teď v pozici senátora.
A teď to bude úplně jiná. Přijde mi tam borec, objedná si škopek, já mu ho natočím, přinesu ho před něj.
On ho vypije. A případ je vyřešen.

Kdo je podle tebe diskriminovaný?

Tak to se budu těšit, až otevřeš.

Třeba handicapovaní nebo starší lidé.

Já taky. Věřím, že si tam všichni společně
s našimi čtenáři připijeme na nového senátora.
Tomáše Tomáše!

A jak bys to vyřešil?
Pro handicapované musí být úřady otevřené svou bezbariérovostí a pro nedoslýchavé musí být na úřadech
k dispozici pomůcky, které jim pomohou
v komunikaci. Legislativně pak musí být i řešena
diskriminace ve stáří. Mnoho starších lidí nemůže
najít práci nebo jim lékaři nevěnují takovou pozornost. Tato diskriminace často vede i k psychickým

Více informací o kandidatuře MUDr.
Tomáše Tomáše, včetně termínů přednášek
o prevenci pohybového aparátu se dozvíte na
www.tomastomas.cz

