V Praze dne 25. cervence 2012
C.j. 378/2012

Vážený pane ministre,
obracíme se na Vás v otázce budoucnosti lužkových zdravotnických zarízenÍ.
Z memorand, která byla uzavrena mezi zdravotními pojištovnami a Ministerstvem zdravotnictví
31. ríjna 2011 a 20. cervna 2012, a z verejného prohlášení Vašeho námestka Ing. Petra Noska
v médiích vyplývá, že se pripravuje rušení nekterých nemocnic.
Vzhledem k tomu, že memorandum ze dne 20. cervna 2012 bylo podepsáno Vašimi námestky,
prohlášení o rušení nemocnic podal také Váš námestek, žádáme Vás, pane ministre, jako nejvyššího
predstavitele resortu, o vyjádrení, zda skutecne dojde k rušení nemocnic, od jakého data a kterých
lužkových zdravotnických
zarízení se tento krok bude týkat, zda budou rušena i zdravotnická
zarízení prímo rízená Ministerstvem zdravotnictví.
Prestože z memoranda je zrejmé, že kompetence informovat verejnost o procesu jednání o uzavírání
Smluv o poskytování a úhrade zdravotních služeb byla ponechána na zodpovednosti zdravotních
pojištoven, apeluji na Vás, aby se Ministerstvo zdravotnictví nezbavovalo odpovednosti a predávalo
informace vcas i široké verejnosti.

Vážený pane ministre,
s opatreními vedoucími k úplnému rušeni nemocnic odborový svaz nemuže souhlasit, jelikož nebylo
ze strany ministerstva vyvráceno naše presvedcení, že tyto kroky povedou ke zhoršení dostupnosti
zdravotní péce. Stejne pochybne se nám z odborného hlediska jeví i deklarovaný efekt
restrukturalizace,
že se restrukturalizacními
kroky zvýší kvalita a maximální mira bezpecí
poskytované lužkové péce. Pacienti se zrušením nemocnic nezmizí, ani se zázracne neuzdravÍ.
V prípade restrukturalizace lužek, nebo
podminky našich clenu a zamestnancu,
zachovat stávající pracovní podminky a
sociálních programu v dobe pred rušením

dokonce rušení nemocnic by byly dotceny pracovneprávní
které zastupujeme.
Zásadní rolí odboru je zlepšit, popr.
v prípade, že tomu tak nebude možné, pomoci pri uzavírání
pracovních míst.

Z techto duvodu Vás také o shora uvedené informace žádám. Ze stejného duvodu - avizované rušení
nemocnic - se soucasne obracím také na hejtmany jednotlivých kraju se žádosti o relevantní
infonnace.
S pozdravem
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