
Prezident ČLK lékařky rozhodně nekritizoval, jejich práce si naopak velmi váží! 
 
 Mladá fronta Dnes uveřejnila 2. března 2009 na titulní stránce článek s titulkem „Šéf lékařů 
kritizuje lékařky“. Stejný článek vyšel na internetovém portálu IDNES s titulkem „Šéf lékařů: 
Doktorky jsou problém. Věnují se rodině a pracují hůř než muži“. 
Článek „popisuje“ vystoupení prezidenta České lékařské komory na zasedání zdravotního výboru 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 25. 2. 2009, které se týkalo „Nedostatku lékařů v České 
republice.“ 
Součástí vystoupení prezidenta ČLK byla prezentace sociologických a demografických dat, 
jejichž zdrojem byla statistická data ÚZIS, MPSV, OECD a z registru ČLK. Vedle zvyšování 
věkového průměru aktivních lékařů, klesajícímu počtu absolventů lékařských fakult, odchodů 
lékařů do ciziny a dalších dat byl prezentována informace o změně poměru mezi lékaři a 
lékařkami v aktivní práci. 
Česká lékařská komora má k dispozici originální audio záznam vystoupení prezidenta Kubka ve 
zdravotním výboru PSP. Slova "Doktorky jsou problém, pracují hůř než muži, neboť se musí 
věnovat rodině", ani nic obdobného prezident Kubek neřekl. Označit jeho vystoupení jako 
"kritiku lékařek" je neskutečná nehoráznost. V případě prezidenta Kubka navíc zcela absurdní - 
byl to on, kdo několik let bojoval proti diskriminaci lékařek na mateřské dovolené při přiznávání 
specializované způsobilosti a kdo prosadil nakonec změnu příslušného zákona, kterým byla tato 
diskriminace odstraněna. 
Prezident ČLK si váží práce všech lékařů pracujících v českém zdravotnictví a rozhodně je 
nerozděluje podle pohlaví, jak je de facto uvedeno v článku. Jeden z hlavních důvodů, proč Milan 
Kubek coby prezident ČLK před zdravotním výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
vystoupil, byla snaha upozornit na nepoměr mezi kvalitou práce lékařů a stavem celého 
zdravotnictví včetně nevyhovujících a nestabilních podmínek v něm. 
Uvedené články považujeme za nepravdivou a zlomyslnou manipulaci s fakty ze strany redakce 
MF Dnes, která je v hrubém rozporu s novinářskou etikou. 
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