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Kroměřížská výzva České lékařské komory
Představenstvo České lékařské komory po poradě s předsedy okresních sdružení
ČLK hodnotí kriticky dosavadní práci ministra zdravotnictví Hegera.
Představenstvo ČLK upozorňuje na chaos při tvorbě zdravotnických zákonů, kdy
jsou často obcházena pravidla demokratického legislativního procesu, a na skutečnost,
že navzdory slibům a závazkům vyplývajícím z Memoranda, jehož podpisem dne
17.2.2011 skončila akce „Děkujeme-odcházíme“, nejsou připomínky ČLK a odborné
veřejnosti většinou ministerstvem akceptovány. Představenstvo ČLK vyzývá ministra
Hegera, aby spolupracoval na reformě zdravotnictví s Českou lékařskou komorou.
Představenstvo ČLK zdůrazňuje, že ekonomické problémy zdravotnictví prohlubuje
vláda svými chybnými rozhodnutími (např. stagnace plateb za tzv. státní pojištěnce,
zvýšení DPH bez kompenzace pro zdravotnictví…), nezájmem řešit nespravedlnosti
na příjmové straně veřejného zdravotního pojištění a neochotou efektivně regulovat
ceny a úhrady léků i zdravotnických materiálů a prostředků.
Představenstvo ČLK hodnotí kriticky dosavadní platonický boj ministerstva
zdravotnictví s korupcí, který činí reformní snahy vlády nedůvěryhodnými.
Představenstvo ČLK trvá na dodržování Memoranda, tedy na zvýšení platů lékařů o
10% od 1.1.2012 a na zvýšení platů také ostatním zdravotníkům.
Představenstvo ČLK podporuje snahy soukromých lékařů dosáhnout spravedlivé
valorizace úhrad za provedenou zdravotní péči od zdravotních pojišťoven.
Představenstvo ČLK varuje, že ministrem Hegerem připravovaná vyhláška o
požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb ohrozí
bezpečnost pacientů a povede ke snížení kvality zdravotní péče. Práce v takto
nestandardních podmínkách bude rovněž extrémním rizikem pro lékaře.

Představenstvo ČLK odmítá zákon o zdravotních službách, který poškodí lékaře i
pacienty a upozorňuje, že při jeho schvalování byla porušena pravidla demokratického
legislativního procesu.
- ČLK považuje povinnost všech současných zdravotnických zařízení včetně
soukromých lékařů do devíti měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona požádat
o tzv. povolení činnosti, tedy absolvovat znovu byrokratický proces registrace,
za neústavní zásah do dříve nabytých práv.
- ČLK nesouhlasí s drakonickými finančními sankcemi, kterými zákon zhorší
vztahy mezi pacienty a lékaři, přičemž tyto likvidační pokuty se mohou stát
nástrojem šikany lékařů.
- ČLK upozorňuje, že prošetřování stížností pacientů výrazně zkomplikuje
skutečnost, že podle tohoto zákona nebudou moci orgány ČLK bez souhlasu
pacienta nahlížet do zdravotnické dokumentace.
Česká lékařská komora byla a je i nadále připravena spolupracovat při nápravě
poměrů ve zdravotnictví. Cílem ČLK je vytvoření finančně stabilního zdravotnictví,
které bude přátelské pro pacienty a v němž budou pracovat spokojení zdravotníci.
Prioritou ČLK je zachování dostupnosti, kvality a bezpečnosti zdravotní péče. ČLK
prosazuje transparentnost v nakládání s veřejnými finančními prostředky. Dosavadní
činnost ministerstva zdravotnictví pod vedením ministra Hegera svědčí o tom, že jeho
priority jsou jiné než priority ČLK.
Představenstvo ČLK vyzývá ministra Hegera, aby začal plnit své povinnosti,
prosazoval zájmy svěřeného rezortu a aby hájil práva jak pacientů, tak i zdravotníků.
Představenstvo ČLK vyzývá lékaře, aby nepodceňovali hrozící nebezpečí a aby
bránili svá práva a oprávněné profesní zájmy.

Po poradě s předsedy OS ČLK schváleno jednomyslně představenstvem ČLK.

V Kroměříži 17.9.2011
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