
>>> na nástěnku

Odbory proti destrukci veřejného zdravotnictví

Standard = hazard se zdravím

POTŘEBUJEME REFORMU ZDRAVOTNICTVÍ, KTERÁ 

�� zamezí korupci, plýtvání a únikům peněz ze systému,

�� zajistí, že zdravotnictví jako veřejná služba zůstane
dostupné všem občanům,

�� neomezí solidaritu, aby každý mohl dostat potřebnou
zdravotní péči podle svého zdravotního stavu, nikoliv na
základě svých finančních možností.

ODBOROVÝ SVAZ ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE
NA ZÁKLADĚ PODROBNÝCH ROZBORŮ PROHLAŠUJE,
ŽE PRÁVĚ PŘIJÍMANÉ ZÁKONY:

�� nepřinesou prospěch pacientům, zdravotníkům ani
zdravotnictví, neřeší podstatné problémy rezortu
a povedou ke komercionalizaci zdraví. 

�� Ze zdravotního pojištění dostane pacient pouze nejlev-
nější péči, nejlevnější léky, nejlevnější materiál a nej-
levnější pomůcky. V zákoně nejsou žádné výjimky, není
počítáno s tím, že pacient může být na nejlevnější lék
nebo prostředek alergický. 

�� Všechny léky do 50 Kč si bude muset zaplatit každý
sám, což může být pro některé občany sociálně neúnos-
né a může to vést ke zbytečnému předepisování větších
a dražších balení léků čili k plýtvání.

�� Do limitu spoluúčasti se bude započítávat jen nejlev-
nější varianta, léky do 50 Kč se do limitu počítat nebu-
dou.

�� Platba za každý den v nemocnici se zvyšuje z dosavad-
ních 60 Kč na 100 Kč, není omezena počtem dnů, nepo-
čítá s řešením sociálních dopadů.

�� Zavedením řízené péče se omezí svobodná volba lékaře
a počítá se s poskytováním jen určené péče v pojišťov-
nou určených zařízeních.

�� V pojistném plánu bude pojišťovna posuzovat bonitu
pacienta, tedy zda pro ni do budoucna bude výhodný,
nebo ne, a to by mělo ovlivnit i výši pojistného. Hrozí,
že pojišťovna bude moci odmítnout finančně nevýhod-
ného pacienta.

�� Zvolená strategie konkurenceschopnosti směřuje ke
snížení solidarity, k privatizaci zdravotních pojišťoven
a zdravotního pojištění a k rozdělení zdravotní péče na
špičkovou pro ty, kteří si budou moci připlatit, a nejjed-
nodušší základní pro ostatní. Lidé s nižšími příjmy ztratí
přístup k moderním lékům a lékařským postupům. 


