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Vážený pane predsedo vlády,

ve dnech 12. a 13. listopadu 1. r. se sešel jeden z nejvyšších orgánu zástupcu
zamestnancu rezortu zdravotnictví v naší republice, celostátní konference Odborového svazu
zdravotnictví a sociálních služeb Ceské republiky. Dovolte, abych Vás seznámila s jeho
závery.

Delegáti celostátní konference vyslechli informace o situaci v resortech zdravotnictví
a sociálních službách a jsou stávajícím stavem v obou resortech velmi znepokojeni.

V sociálních službách je nedostatek financí a nereší se základní nedostatky systému.
Delegáti celostátní konfercncc požadují, aby se ze státního rozpoctu uvolnilo 8,5 mld. Kc na
dotace pro poskytovatelé sociálních služeb. S touto cástkou je možné zachovat stávající kvalitu
péce v sociálních službách a umožnit zvýšení odmen zamestnancum.

Pokud jde o oblast zdravotnictví, pak delegáti zásadne odmítají plánované zrušení 6000
lužek v nemocnicích, zavedení dvousložkového pojistného i avizované snižování prostredku
ze zdravotního pojištení pro resort lázní. Delegáti celostátní konference mají obavy i ze zmcny
koncepce péce o deti v detských domovech a detských centrech, která neakceptuje názory
a doporucení odborné verejnosti.

Delegáti celostátní konference také vyzvali vedení odborového svazu, aby podniklo
takové kroky, které pomohou zachování celistvosti stávajícího systému orgánu ochrany
verejného zdraví a jeho rozsahu cinností, aby byla zajištena ochrana verejného zdraví pro
obyvatele, vcetne specifických skupin, jejichž potreby se liší podle druhu expozic, veku
a zdravotního stavu. Takovou primární zdravotní péci a ochranu verejného zdraví nelze
provádet bez SOUCilIDOStivšech oboru v ochrane verejného zdraví pusobících, a proto
nesouhlasí s presunutím hygienického dozoru ve stravovacích službách na Ministerstvo
zemedelství (novela zákona 11 0í1997 Sb.).

Delegáti celostátní konference požadují, aby zdravotnictví a sociální služby zustaly
službami verejnými.

Delegáti celostátní konference po peclivém zhodnocení konstatovali, že vetšina kroku
Ministerstva zdravotnictví a Vlády CR vede ke zhoršování dostupnosti zdravotní péce vc.
dostupnosti lázenské péce pro pojištence zdravotních pojištoven, ohrožuje veí-ejné zdraví,
rozbíjí solidárne nastavené systémy a poškozuje zamestnance a pacienty. Delegáti dále
konstatovali, že naprosto selhal sociální dialog s minístrem zdravotniclvL Pan ministr MUDr.
Leoš Heger, CSc. nedodržel platové a jiné sliby, které odborum jako zástupcum zamestnancu
dal.



Delegáti celostá!ní konference vyzvali rrnms!ra zdravotnictví MUDr. Leoše Hegera,
CSc. k odstoupení z duvodu nezvládnutí rízení resortu zdravotnictví a uvedení mnoha
nemocnic i pncientu do nejistoty a ohrožení jejich zdraví.

Delegáti celostátní konference po zhodnocení situace ve zdravotnictví a sociálních
službil\;h i.l v ::iuuvi~lu~ti::iJi.1bími kruky, kl~rt: pi'ipravuj~ Mini~lt:r.:;tvv zJravvtnil,;lvÍ. MPSV
a Vláda CR vyhlašuji stávkovou pohotovost ve zdravotnictví a v sociálních službách.

Pane predsedo. v souladu s usnesením celostátní konference Odborového svazu
zdravotnictví a sociální péce CR Vás žádám, abyste v zájmu zachování solidánúho systému
a dostupnosti zdravotní péce pro všechny obcany našeho státu zabránil dalším kro\...'Um
vedoucím k ohrožení zdraví pacientu, a v zájmu zachování sociální smíru odvolal pana MUDr.
Leoše Hegera, CSc. z funkce ministra zdravotnictví.

S pozdravem "budte zdráv" ...

Vážený pan
RNDr. Petr Necas
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