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Pane pňedsedovlády, zabrařte asociálnímreformám!

otevňenydopis
Ceskomoravskékonfederaceodborovf.chsvaz
pŤedsedovi
vlády Čn Petru NEČASOVI
Váženypane pŤedsedovlády,
jménem32 odborovychsvazŮ, kterétvoŤíodborovoucentrátu ČMKos, mi dovolte,
abych se na Vás obrátil otevŤenymdopisem. Máme zásadní vyhrady k návrhŮm
zákonŮ, kteréjiž v současnédobě projednává vláda a Poslanecká sněmovna.
Konkrétněse jedná o zákony tykajícíse soclálníreformya reformyzdravotnictví.
Navzdory slibťlmministra zdravotnictvíLeoše Hegera, byly poslancťlmpŤedloženy
návrhy bez respektovánívšechzásadníchstanoviseksociálnÍchpartnerit,jež vzešly
jednání.
z tripartitních
Zákony zásadním zpŮsobem mění filozofii a podstatu českéhozdravotnictvía
sociálního systému. Skutečnost,že byly poslancŮm pfedloženy dokonce bez
základní informace o návruích vznesenych na tripartitníchjednáních, Že zcela
ignorovaly jakékoliv návrhy Čuxos, hodnotíme jako nezájem vlády hledat
konsenzus a zvažovatrizika a dopady,kterétzv. reformyzpŮsobí.To byl takéhlavnÍ
jednánítripartity.
dŮvod,pročČuxos 21. dubnapŤerušita
Mnohokrát jsme upozorĎovalina nebezpečí,že zákon o veÍejnémzdravotním
pojištění(Zákon č. 48/1997), ktery je nyní v pruním čtení,znamená velkou
komercionalizacizdravotnictví, cožje podle našeho názoru V rozporu s ustavním
poŤádkemČeskérepubtikya dokonce i programovymprohtášenímVaší vtády. Ta
zhoršeníkvalitya dostupnostizdravotnípéčea efektivnÍ
se zavázala, Že:,,nedopustí
prevence,,, Kíčovánegativnízměna, kterounikdo seriÓzně vefejnostinevysvětlil,se
skryvá v $ 13 uvedenéhozákona. Ministr Heger tento paragraf veÍejnostiklamavě
je
vysvětlujejako možnostnároku pacientapŤiplatit
si za nadstandard.Ve skutečnosti
pravda zcela opačná,paragrafjasně znamená,že hrazeny budoupouze nejlevnějšÍ
vykony a péče,ostatnísi budou občanéplatit. DalšÍmdŮkazem komercionalizace
zdravotnictvíje zákon o zdravotníchslužbách,ktery chce změnit zdravotnípéčina
prostŤedÍ
služby,nastavujekomerční
do vztahupacient - lékaÍa ponechává péčio
zdraví lidu principŮm trhu. Toto uŽ jednou veŤejnostdŮrazně odmÍtla. Za velmi

kontroverznípovažujeČuxos návrhy na zŤízenÍ
datších
6 zdravotnickychregistr ,
kromě stávajícÍho
Národníhozdravotníhoregistrll,a jejich propojenína veŤejnou
správu. Varovali jsme pŤed nebezpečím,aby s evidencí obyvatet byly propojeny
Údaje o Úrazech,hospitalizacích,
pitvách a upozorĎovalina nedomyšlenost
propo1eni
s tzv. sociální kartou, která má bÝt identifikačním
i platebním prostŤedkempro
kaŽdého,kdo bude napojenna sociátnísystém.Žaana země se neodhodtatak tak
zneužitelnému
sběru citlivychdat o svych občanech.
Sociální reforma,predloženáministrempráce JaromíremDrábkem,je nemorátnía
veŤejnymfinancím nepomŮže. Tento záměr ušetŤitvydaje státního rozpočtuje
neefektivní.Zničístávajícísociální systém,ktery Účinněbráníproti chudobě. Miništr
J, Drábek neanalyzujenáslednédopady novych sociátníchproblémŮvčetněnárŮstu
kriminality,kterénakonec vyjdounesrovnatelnědráŽ. Zdravotně postiženymprináší
dalšípostiženía poniŽujeje na občanylll. kategorie.
Pane pŤedsedovlády,
21. května 2011 chtějÍdát občané,zaměstnanci, votičidŮrazně najevo svo1
nespokojenost s vládou navrhovanymi reformami
dŮchodovou, daĎovou,
zdravotnickou,sociální. NajdeteodvahupŤedně pÍedstoupita Ťícipravdu? Neboje
označíteza hrstku nespokojenych,,kfiklounŮa socek,,?Tato demonstraceje vážn,|m
varovánímpred možnymirazantnějšími
kroky.
Ž1aam Vás, pane pŤedsedo
vlády,o pochopení,žereformyjsouod toho,aby měnily
věci k lepšímu.
Žaaam Vás, pane pŤedsedovlády, zastavtevtádníreformy,které poškodÍvětšinu
občanťl,
zastavtehazard se zdravíma osudy tidí.

