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PETICE POKRACUJE

Vážená paní predsedkyne,

prijmete mé podekování za úsilí, které jste Vy osobne spolu s ostatními
funkcionári Odborového svazu zdravotnictví a sociální péce i jeho cleny zatím
venovali zdaru protestní akce vyhlášené Ceskou lékarskou komorou s cílem zachovat
dostupnost kvalitní a bezpecné zdravotní péce.

Sber podpisu pod petici pokracuje! K dnešnímu dni máme již více než
40000 podpisu a pribývají další.

PeticnÍ akce pokracovat musí. Nebyl totiž zatím splnen ani jeden jediný
z požadavku této petice a nezmizel ani jeden jediný duvod, proc byla protestní akce
vyhlášena. Práve naopak, situace se stále zhoršuje. A nedostatek financních prostredkll
se již skutecne zacíná projevovat na úrovni zdravotní péce poskytované
zdravotnickými zarízeními i na pracovních a platových podmínkách jejich
zamestnancu.



1. brezen 2013 jako "Den zdraví lékaru" svoji roli úspešne splnil. Naším cílem
nebylo poškodit pacienty, kterí nejsou našimi nepráteli ale práve naopak logickými..
spoJencI.

Úcelem akce bylo zviditelnit naši petici a ukázat na problémy, s nimiž se ceské
zdravotnictví potýká. Tento cíl byl splnen beze zbytku. Zdravotnictví se venovaly
nejenom sdelovací prostredky, ale stalo se i predmetem diskusí obcanu, kterí cítí, že
"neco není v porádku". Bylo by od nás naivní ocekávat, že vetšina novináru bude o
našich problémech a cílech informovat objektivne. O své pravde musíme své pacienty
a verejnost presvedcovat my sami.

Podráždené reakce ministra Hegera a jeho spolupracovníku, kterým vadí "že
lékari zatahují do problému zdravotnictví své pacienty" jsou nejlepším dukazem toho,
že jsme své úsilí zamerili správným smerem. Pokud jsou obcané politikum dost dobrí
k tomu, aby platili dane a zdravotní pojištení, musí mít zároven právo vyjádrit svuj
názor, zda si prejí zdravotní péci kvalitní, nebo zda se spokojí s tím, co pro ne
pripravuje ministr Heger se zdravotními pojištovnami.

Vážená paní predsedkyne,

ješte jednou Vám dekuji a verím, že budete i nadále s Ceskou lékarskou
komorou spolupracovat a že budete v zájmu ceského zdravotnictví organizovat i
nadále sber podpisu pod naší peticí.

S pozdravem

~~~

MUDr. Milan Kubek
prezident CLK

2


