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Dopis prezidenta ČLK lékařům
6.5.2008

Vážené kolegyně a kolegové,
Nespokojenost většiny lékařů, kteří se již nadále nejsou ochotní smiřovat s rolí nedobrovolných sponzorů špatného systému financování zdravotnictví, na jejichž úkor je dosahována za
neevropské peníze slušná evropská úroveň a široká dostupnost zdravotní péče pro pacienty, je
důvodem, proč většina z nás volá po zásadních změnách – po reformě zdravotnictví. Je jasné,
že tzv. regulační poplatky žádnou reformou nejsou a že celý ten humbuk s nimi spojený pouze odvádí pozornost od připravovaných změn zásadního charakteru, které by s největší pravděpodobností byly nevratné.
Jak jistě víte v listopadu 2007 nám ministr Julínek předal v rámci sjezdového jednání návrhy věcných záměrů 7 tzv. „reformních zákonů“ spolu se slibem, že ČLK se jako profesní
samospráva lékařů bude moci spolupodílet na přípravě reformy. Ačkoliv jsme v určeném
termínu ministerstvu řádně zaslali své připomínky, nebyla ČLK pozvána k jejich vypořádání
v rámci připomínkového řízení a ministr ani nevyhověl našim opakovaným žádostem o jednání mezi vedením ministerstva a představenstvem ČLK. Přípravu zcela zásadních změn,
které ovlivní profesní život nás všech, tedy zákonem ustanovená profesní samospráva lékařů
neměla možnost nijak ovlivnit. Věcné záměry zákonů vláda schválila 9.4.2008.
Neodůvodněný experiment, který zkrachoval na Slovensku a v Maďarsku. Posílení role
pojišťoven na úkor lékařů i pacientů. Monopoly likvidující soukromé lékaře. Tlak na snižování ceny práce zdravotníků… Tak hodnotili reformní záměry účastníci konference ČLK
v Milovech 25.-26. dubna, na kterou se navzdory opakovanému pozvání bez omluvy nedostavil žádný představitel ministerstva, který by s námi mohl diskutovat. Prezentace
z konference naleznete v aktualitách na www.lkcr.cz
Situace je však opravdu velmi vážná. Tento týden by mělo ministerstvo konečně dodat koaličním partnerům návrhy paragrafovaného znění chystaných zákonů tak, aby již příští týden
experti koaličních stran a posléze členové jejich vedení mohli návrhy schválit. ČLK oficiální
cestou z ministerstva žádné návrhy zákonů nedostává. Z neoficiálních textů, které máme
k dispozici, však vyplývá, že se v ničem podstatném neliší od likvidačních věcných záměrů
schválených vládou. ( připomínky ČLK k nim naleznete rovněž na www.lkcr.cz )

Jde tedy opravdu pouze o reformu ku prospěchu zdravotních pojišťoven a jejich budoucích
privátních ( patrně zahraničních ) vlastníků na úkor lékařů i pacientů !
Podle připraveného scénáře by v druhé polovině května měla zákony schvalovat vláda tak,
aby již v červnu mohlo proběhnout tzv. první čtení v poslanecké sněmovně, která by reformu
měla definitivně schválit v červenci. Má jít o obdobný scénář, který vláda použila před
rokem, kdy také v čase letních prázdnin, silou a bez diskuse protlačila nestandardním způsobem v jednom balíku změny několika set spolu nesouvisejících zákonů.
Riziko schválení zákonů, které by závažným způsobem poškodily většinu lékařů, je obrovské. Podle neoficiálních informací tzv. „Tlustého rebelie“ není ničím jiným než prostředkem,
jak vydírat poslance KDU-ČSL, aby podpořili Julínkovu reformu zdravotnictví výměnou za
církevní restituce. Nevím, zda je tato informace pravdivá, ale nezní mi nepravděpodobně. O
pozadí tzv. reformy zdravotnictví ostatně ledascos vypovídá i text „Jak ovládnout 200 miliard“, který se anonymně šíří po internetu.
Jak Julínkova reforma zlepší postavení lékařů? Toto je z mého pohledu jako prezidenta
komory, která je ze zákona povinná hájit profesní zájmy lékařů, zásadní otázka. Ať ale studuji ministerské návrhy jak studuji, nenalézám žádná pozitiva, která by vyvážila hrozící reálné
nebezpečí likvidace soukromých lékařů a zhoršení postavení lékařů zaměstnanců v akciových
společnostech.
Reformní ministerské návrhy kritizuje nejenom politická opozice, která má takovou kritiku
v popisu práce, a tedy bychom nad ní mohli mávnout rukou. Odmítají je však také odbory,
pacientské organizace, studenti, universitní hodnostáři… Návrhy vzbuzují zděšení mezi lékařskými organizacemi v celé Evropě. Otevřenou podporu vyjadřují ministerským záměrům
naopak prakticky pouze ti, kdo jsou na vůli ministra existenčně závislí nebo ti, kdo očekávají
nějaké výhody.
Ve středu 21.5. proběhne od 15:00 před Úřadem vlády demonstrace organizovaná odbory a
pacienty. Stejný den pořádá protestní shromáždění i akademický senát I. LF UK. Reformní
zákony budou hlavním tématem zasedání představenstva komory 22.5. i porady předsedů OS
ČLK, kterou jsem svolal na čtvrtek 5. června. Doufám, že se nám – voleným funkcionářům
komory podaří přijmout zásadní stanoviska. Vždyť kdo jiný než komora by měl v čase ohrožení lékaře vést. Bránit se však pod vedením své profesní samosprávy musíme dokázat my
všichni a společně.

S kolegiálním pozdravem
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