Víte, že se kvalitní české
zdravotnictví pozvolna rozpadá?
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Víte, že výdaje na zdravotnictví v ČR patří k nejnižším v celé Evropě a tři roky po sobě se
bez ohledu na inflaci ještě snižují?
 íte, že stát, který od vás vybírá stále vyšší a vyšší daně, platí na zdravotní péči za dítě nebo
V
důchodce pouhých 723 Kč (tedy cca 28 eur) za měsíc, přičemž bez ohledu na všeobecné
zdražování tato částka zůstává již čtvrtý rok stejná?
Víte, že mladí a kvalifikovaní lékaři stále odcházejí za prací do zahraničí?
Víte, že kvůli ministerské vyhlášce již nemáte jistotu, že budete vždy ošetřováni lékařem
s potřebnou kvalifikací?
Víte, že podle rozhodnutí vlády je přípustné, abyste museli k nejbližšímu praktickému
lékaři cestovat až 35 minut jízdy autem?
 íte, že zdravotní pojišťovny ve spolupráci s ministerstvem připravují redukci počtu
V
soukromých ambulantních lékařů a že lékařská péče kvůli tomu bude pro vás hůře
dostupná a vy budete muset na nezbytná vyšetření čekat déle?
Víte, že na plánované operace budete letos čekat déle, protože zdravotní pojišťovny kvůli
ministerské vyhlášce zaplatí menší počet operací než vloni?
Víte, že podle nového zákona došlo k prodloužení dojezdových dob záchranné služby
z maximálních 15 na 20 minut?
 íte, že lékaři vás nemohou léčit v souladu s nejnovějšími poznatky vědy, podle svých
V
znalostí a v souladu s lékařskou etikou, protože musejí respektovat omezení daná
zdravotními pojišťovnami a ministerstvem zdravotnictví?
 íte, že pokud lékař své pacienty pošle na více potřebných vyšetření nebo pokud jim
V
předepíše více léků nebo léky dražší, pak to, co přesahuje limit stanovený zdravotní
pojišťovnou, musí lékař pojišťovně zaplatit ze svého?
Víte, že kvůli nečinnosti ministerstva zdravotnictví musíte platit zbytečně vysoké částky
za předražené léky?
Víte, že zdravotní pojišťovny platí jednotlivým zdravotnickým zařízením za stejné výkony
různě?
 íte, že z rozhodnutí ministra zdravotnictví jste rukojmím zdravotní pojišťovny, neboť ji
V
smíte změnit pouze jedenkrát ročně, a to k 1. lednu, s tím, že změnu musíte oznámit do
konce června předcházejícího roku?
Víte, že za to všechno nese zodpovědnost současná vláda a především ministr
zdravotnictví Heger?

Pokud se nechcete obávat, že v případě onemocnění zůstanete bez kvalifikované lékařské
péče, a pokud vám není lhostejný osud českého zdravotnictví, připojte se k naší petici.

Je nejvyšší čas na změnu!

