80 % delegátů sjezdu České lékařské komory odmítlo zákony ministra Julínka
ČLK vyzývá vládu ČR, aby nekvalitní a nebezpečné zákony předkládané
ministrem zdravotnictví vůbec neprojednávala.
80 % delegátů sjezdu České lékařské komory odmítlo zákony ministra Julínka, které
by měla již ve středu 12. listopadu 2008 schvalovat vláda ČR. ČLK považuje za nutné
důrazně upozornit, na velmi závažné a alarmující věcné chyby, které tyto tři zákony obsahují.
Sjezd delegátů ČLK přijal k návrhu těchto tří zákonů následující usnesení:

„Sjezd žádá vládu a parlament, aby odmítly návrhy zákonů o zdravotních službách,
specifických zdravotních službách a návrh novely zákona o veřejném zdravotním
pojištění č. 48/1997 Sb., které obsahují řadu velmi závažných věcných a
legislativních chyb, zejména:

-

vágní a zcela chybnou definici pojmu lege artis nebezpečnou pro lékaře a
pacienty;

-

chybnou

definici

povinné

mlčenlivosti

a

ochrany

osobních

údajů,

nerespektující princip lékařského tajemství a práva lékaře na obhajobu;
-

zcela nepřehledné a nesrozumitelné ustanovení o informovaném souhlasu a
nesouhlasu pacienta;

-

zcela chybnou a naprosto nedostatečnou definici neodkladných zdravotních
služeb, která by mohla vážně poškodit pacienty;

-

zásah do dříve nabytých práv soukromých lékařů, který patrně není ústavně
konformní;

-

eliminování základních kompetencí ČLK, zejména práva nahlížet do
zdravotnické dokumentace při řešení stížností;

-

zrušení povinnosti každého občana poskytnout jinému první pomoc;

-

zcela vágní podmínky pro interrupci po dvanáctém týdnu těhotenství;

-

možnost provedení interrupce těhotné, která je nezletilá, proti její vůli;

-

neřešení zásadních právních a věcných otázek, na jejichž vyřešení čeká
zdravotnická veřejnost řadu let na principu „Kde začíná problém, tam zákon
mlčí“.

Tyto návrhy nelze kvalitně „opravit“ v legislativním procesu a jediným seriozním
řešením je jejich odmítnutí a zásadní přepracování“.
Návrhy těchto zákonů jsou výsostně odbornou a nepolitickou záležitostí, stejně jako
připomínky České lékařské komory k nim, kterých je ještě mnohem více než uvádí shora
uvedené usnesení. Pro usnesení odmítající tyto zákony hlasovalo 194 delegátů sjezdu
(80 % ), 32 hlasovalo proti a 17 se hlasování zdrželo. ČLK se nesnaží o nic jiného, než o
to, aby nebyly schvalovány nekvalitní zákony, které by na řadu dalších let významně
zkomplikovaly život lékařům a pacientům.

Celkem 70 % delegátů sjezdu také vyjádřilo zásadní nesouhlas s tzv. Julínkovou
reformou, tedy s věcnými záměry zákonů, které 9. 4. 2008 schválila vláda, aniž by
došlo k vypořádání připomínek České lékařské komory.

„ČLK odmítá věcné záměry zákonů o veřejném zdravotním pojištění, o
zdravotních pojišťovnách a o univerzitních nemocnicích, které schválila vláda
ČR v dubnu 2008, aniž by byly zohledněny připomínky ČLK. Přijetí zákonů podle
těchto věcných záměrů by závažným způsobem poškodilo pacienty i lékaře.“
Pro toto usnesení hlasovalo 167 delegátů, 49 hlasovalo proti a 25 se hlasování zdrželo.
Účastníci sjezdu ČLK se vyjadřovali rovněž k jednotlivým plánům ministra Julínka. A
tak například 75 % z nich odmítlo vznik universitních nemocnic jako akciových
společností, 72 % delegátů nesouhlasí s privatizací veřejného zdravotního pojištění. 88 %
delegátů podporuje vznik dohodovacího řízení o standardech zdravotní péče za účasti
komory a 86 % delegátů trvá na kontinuitě smluv soukromých lékařů a zdravotních
pojišťoven, aby pojišťovny nemohly jednotlivým zdravotnickým zařízením platit za
stejnou zdravotní péči odlišně. Ministr zdravotnictví Julínek naproti tomu pro podporu
svých záměrů získal pouhých 84 účastníků sjezdu.

Vzhledem k tomu, že výrazná většina lékařů návrhy ministra Julínka odmítá, žádá Česká
lékařská komora vládu ČR, aby nekvalitní a nebezpečné zákony předkládané ministrem
zdravotnictví vůbec neprojednávala. Vrácením zákonů k přepracování se vytvoří
prostor pro jednání o takových změnách ve zdravotnictví, které jsou objektivně
potřebné a mohou získat podporu občanské veřejnosti i lékařů. Vinou ministra
Julínka taková diskuze ještě vůbec nezačala.
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