Petice občanů České republiky
za zachování fungujícího zdravotnictví

Chceme kvalitní
zdravotnictví

• My, níže podepsaní občané České republiky, důrazně žádáme, aby byla
zachována dostupná kvalitní zdravotní péče, která je nyní ohrožena
neodpovědnými kroky vlády a ministerstva zdravotnictví.
• Nesouhlasíme s dalším snižováním veřejných výdajů na zdravotnictví.
• Nechceme platit stále více za předražené léky.
• Nechceme cestovat zbytečně daleko k lékaři nebo do nemocnice.
• Požadujeme zvýšení částky, kterou stát z našich peněz platí zdravotním pojišťovnám
za děti, důchodce a nezaměstnané.
• Požadujeme, aby zdravotní pojišťovny z našich peněz platily lékařům v plné výši za
veškerou péči, kterou my pacienti potřebujeme.
• Za své peníze chceme kvalitní zdravotní péči. Proto žádáme, aby nás naši lékaři
mohli léčit podle svých znalostí a v souladu se svým svědomím a nikoli podle diktátu
úředníků zdravotních pojišťoven a ministerstva zdravotnictví.
• Požadujeme právo svobodně si volit svého lékaře a nemocnici. Nesouhlasíme s tím,
aby nám je mohli vzít úředníci zdravotních pojišťoven.
• Důvěřujeme svým lékařům a podporujeme jejich snahu zachovat v České republice
kvalitní zdravotní péči pro každého.
• Ministr zdravotnictví Leoš Heger sice takzvaně „reformuje“ zdravotnictví, přitom se
ale na nic neptá ani pacientů, ani lékařů. Nehájí zájmy nás občanů.
Členové petičního výboru:

1. MUDr. Milan Kubek, prezident ČLK
2. Táňa Fischerová, herečka, poslankyně Parlamentu ČR (2002-06), kandidátka na prezidenta ČR v roce 2013
3. Prof. RNDr. František Janouch, CSc., jaderný fyzik, zakladatel a předseda Nadace Charty 77
4. Bc. Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR
5. Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, přednosta Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol, předseda České
diabetologické společnosti ČLS JEP
6. Doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc., plastický chirurg, vedoucí lékař kliniky Esthé
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