Petice – Zdravotnictví volá o pomoc
Na základě vašeho doporučení se další částí naší informační kampaně stala petiční akce.
V prázdninovém Tempusu byl otištěn text příslušné petice i vzor archu pro sběr podpisů. Oba tyto
texty je třeba okopírovat z jedné a z druhé strany na jeden list papíru a vytvořit si tak finální
petiční archy. Text petice i arch pro sběr podpisů jsou dostupné ke stažení v elektronické formě
na adrese http://www.lkcr.cz/aktuality-322.html?do[loadData]=1&itemKey=cz_99626
Naše petice však má samozřejmě také elektronickou formu – podpisové archy jsou dostupné
na adrese www.zdravotnictvivolaopomoc.cz/petice
Prostřednictvím petice můžeme vytvořit tlak na politiky. Samozřejmě pouze za předpokladu, že
společně sesbíráme velké množství podpisů. Bohužel dosud se do jejich sběru zapojilo jen
minimum lékařů a i množství podpisů pod elektronickou formou petice je neuspokojivě nízké.
Prázdninový čas jistě nebyl vhodný pro podobné akce, ale my jsme nyní připraveni, abychom po
skončení dovolených mohli spustit sběr podpisů pod peticí naplno. Pokud nedokážeme
mobilizovat své kolegy k tomu, aby se aktivně zapojili do informační kampaně a začali sbírat
podpisy pod petici, pak si lze jen obtížně představit, že bychom dokázali realizovat razantnější
nátlakové akce, po kterých část lékařů volá.
V rámci informační kampaně je třeba využívat plakát, který byl součástí prázdninového čísla
časopisu Tempus. Doporučujeme všem lékařům jeho vyvěšení například v ordinaci nebo v
čekárně. Pro pacienty je třeba okopírovat a rozmnožit rovněž informační letáky, které vyšly na
zadní straně obálky březnového a dubnového Tempusu, a které jsou ke stažení na
www.clkcr.cz
Samotná petice a sběr podpisů občanů, kteří si přejí zachování dostupnosti kvalitní a bezpečné
zdravotní péče, k prosazení zásadních změn samozřejmě stačit nebudou. Petice však může
prokázat naši akceschopnost. Politici se musí bát našeho vlivu na veřejné mínění. Do
boje za svá profesní práva se musí zapojit každý z nás. Jen společně dokážeme
zabránit takovým nehoráznostem, jakým jsou například „nucené práce“ v nemocnicích, které
plánuje pro soukromé lékaře ministr Němeček s podporou některých poslanců.

Úkol: Přesvědčit členy vašeho OS ČLK, aby se aktivně zapojili do informační
kampaně „Zdravotnictví volá o pomoc“ a aby sbírali podpisy pod naší peticí.
Vyplněné petiční archy je třeba průběžně zasílat v obálkách zřetelně
označených „PETICE“ na adresu ČLK, Lékařská 2, 150 00 Praha 5. Zároveň
propagovat stránky www.zdravotnictvivolaopomoc.cz , na kterých je možno
petici podpořit elektronickou cestou.
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