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Proti poplatkům ve zdravotnictví
Parlament České republiky schválil zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných
rozpočtů. Zde v novele zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, vypouští dosud
platné ustanovení: „… lékař či jiný odborný pracovník ve zdravotnictví ani zdravotnické
zařízení nesmí za tuto zdravotní péči přijmout od pojištěnce žádnou úhradu“. Místo toho
zavádí nový druh poplatků - „regulační poplatky“.
Zdravotnictví je veřejnou službou hrazenou z veřejného zdravotního pojištění
a z příspěvku státu. Zdraví není zboží a nesmí se tedy stát nástrojem k obohacování jednotlivců
a skupin. Bezplatnost zdravotní péče je občanům České republiky zaručena v čl. 31 Listiny
základních práv a svobod, jež je součástí ústavy ČR.
Poplatky u praktických a ambulantních lékařů, ve zdravotnických zařízením a za návštěvu
pohotovosti jsou asociální a v rozporu s Ústavou ČR. Jejich zavedením dojde k nerovnosti
v přístupu ke zdravotní péči, což se následně odrazí na zdraví pacientů. Snaha ušetřit povede
k dodatečným nákladům při zanedbání nutné léčby. U některých, především nízkopříjmových
skupin obyvatelstva, jako jsou důchodci nebo rodiny s dětmi, a u chronicky nemocných tyto
poplatky ztíží nebo i úplně znemožní přístup k potřebné zdravotní péči.
Žádáme vládu České republiky, aby zrušila tzv. regulační poplatky a neřešila problémy,
které ve zdravotnictví jsou, na úkor těch, kteří zdravotní péči nejvíce potřebují.
Petiční výbor ve složení:
Soňa Marková, Běloveská 1773, 547 01 Náchod
Vojtěch Filip, Labská 9, 370 11 České Budějovice
Pavel Kováčik, Zákostelní 59, 675 55 Hrotovice
Alexander Černý, Gen. Píky 1, 779 00 Olomouc
Miloslava Vostrá, 273 51 Braškov 81
Ivana Levá, Hálkova 861, 332 02 Starý Plzenec
Jiřina Fialová, 277 07 Vraňany 187
Kateřina Konečná, 742 31 Starý Jičín 12
Zmocněnec petičního výboru pro styk s úřady:
Soňa Marková, Poslanecký klub KSČM, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1

Podpisy pod tuto petici je možno připojit na OV KSČM Domažlice.

