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Nabídka České lékařské komory na užší spolupráci při distribuci ochranných pomůcek a
zajištění informovanosti lékařů
Vážená paní hejtmanko, vážený pane hejtmane,
v rámci širší spolupráce s Vládou České republiky se obracím i na vás, vrcholné zastupitele
jednotlivých krajů, jako na strategické osoby, do jejichž kompetence spadá organizace a rozdělování
ochranných prostředků zdravotníkům.
V souvislosti s organizací a rozdělováním ochranných pomůcek lékařům nabízím možnost aktivního a
operativního předávání informací členům České lékařské komory (lékařům) v jednotlivých krajích.
Lékaři důvodně tyto informace od své profesní organizace očekávají, resp. požadují, přičemž komora
může být v rámci distribuce ochranných prostředků vhodným komunikačním prostředníkem, který
poskytne v jednotlivých krajích individuální informace o způsobu této distribuce. Jsme schopni v řádu
pár desítek minut oslovit lékaře s aktuálními informacemi.
Rovněž si dovoluji jménem svých členů požádat o zasílání aktuálních informací, neboť denně obdržíme
několik stovek dotazů ke způsobu a zejména uvedení data, kdy budou ochranné pomůcky k dispozici.
V této poměrně vážné situaci chceme být žádoucím partnerem kompetentním státním i samosprávným
organům a institucím, které se na řešení epidemiologické situace podílí a současně chceme svým
členům poskytovat aktuální, důležité, a především relevantní informace.
Z některých míst máme negativní informace o způsobu distribuce ochranných prostředků, zejména,
jde-li o vzdálenější oblasti od nemocnic či center větších měst. I v tomto ohledu jsem vám plně
k dispozici a poskytnu zpětnou vazbu z jednotlivých krajů. Kontaktujte mne na tel. č. 603 447 295,
anebo e-mailem: prezident@clkcr.cz.
Věřím, že v tomto ohledu nalezneme společnou shodu, neboť jedině jednotný postup nás efektivně
posune ke společnému cíli, kterým je zvládnutí epidemie a co nejčasnější obnova normálního
fungování naší společnosti.
S úctou a přáním pevného zdraví

MUDr. Milan Kubek
prezident ČLK
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