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Žádost o pomoc v nouzi
Vážená paní ředitelko,
Vážený pane řediteli,
obracím se na vás prostřednictvím výkonného ředitele AIFP pana Mgr. Jakuba
Dvořáčka tak, jak jsem učinil již na podzim dne 18. 10. 2020 v době druhé vlny epidemie
nemoci Covid-19. Dnes v čase rozjíždějící se vlny čtvrté znovu žádám vás a vaše
zaměstnance – lékaře i ostatní zdravotníky o pomoc ve stavu nouze.
Situace v nemocnicích je skutečně kritická a šestý měsíc fungování v nouzovém
režimu dostává našeho zdravotnictví na dno. Epidemii je možné zvládat pouze účinnými
protiepidemickými opatřeními, jejichž zavádění však vyžaduje odvahu, kterou Vláda ČR
evidentně nemá. My zdravotníci, kdo pracujeme v nemocnicích a ambulancích, epidemii bez
pomoci politiků a všech občanů nezvládneme. My se můžeme jen snažit o to, aby ztráty na
lidských životech a škody na zdraví byly co možná nejmenší.
Zatím co se politici a právníci planě handrkovali o to, zda máme či nemáme nouzový
stav, epidemie se rozjela do krize, jakou v naší novodobé historii nepamatujeme.
V současnosti umírá v naší zemi na nemoc Covid-19 každých osm minut jeden člověk.
Česká republika je nejpostiženější zemí Evropy.
Konfrontována s důsledky svého vlastního selhání Vláda ČR s účinností od 4. 3.
2021, tedy od dnešního dne, uložila pracovní povinnost lékařům a zdravotnickým
pracovníkům, kteří pracují v ambulantních zdravotnických zařízeních, v zařízeních
Česká lékařská komora se sídlem v Olomouci
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poskytujících jednodenní péči a v lůžkových zařízeních, která neléčí pacienty s nemocí
Covid-19, a to s výjimkou praktických lékařů, praktických lékařů pro děti a gynekologů,
včetně jejich zaměstnanců. Výjimku mají dále zaměstnanci hospiců.
Má-li mít výpomoc ambulantních zdravotníků v nemocnicích smysl, nesmí být
chaotická. Proto jsem se obrátil na hejtmany s nabídkou, že Česká lékařská komora pomůže s
organizací této výpomoci.
Další omezování ambulantní péče v současné situaci rozhodně není žádoucí.
Ambulance tvoří první linii obrany našeho zdravotnictví. Po jejím vyklizení se pacienti
neuzdraví, jen se nahrnou do beztak již přeplněných nemocnic. V současnosti je nejenom
práce praktických lékařů ale i většiny ambulantních specialistů nenahraditelná.
Zdravotníci dělali a dělají vše, co je v našich silách, a to bez ohledu na skutečnost, že
odměny za boj s epidemií mají stále jen podobu vágních slibů. Naší snahou je snižovat ztráty
na životech a škody na zdraví způsobené nezvládnutím epidemie.
V této situaci si vás dovoluji požádat, abyste také vy umožnili svým zaměstnanců,
kteří o to budou mít zájem, aby mohli dočasně vypomáhat v nemocnicích. Chápu, že pomoc,
o kterou vás prosím, bude stát vaši firmu peníze, zároveň však máte možnost prokázat, že
společenskou odpovědnost právě vaše firma nepovažuje za prázdné heslo.
Věřím, že alespoň někteří vaši zaměstnanci naše volání o pomoc vyslyší a pomohou
svým kolegům a kolegyním v nemocnicích.
Česká lékařská komora je samozřejmě připravena poskytnout dobrovolníkům
veškerou možnou podporu a pomoc.

Děkuji za vaši pomoc a zůstávám s uctivým pozdravem.

MUDr. Milan Kubek
prezident České lékařské komory
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