Quo vadis, ČLK ?
Dne 12.9.2019 jsme na setkání předsedů ČLK byli seznámeni s akcí „9 proti kolapsu zdravotnictví“.
Akce nebyla na půdě ČLK diskutovaná, ale byla již v běhu … natočené video, seznam měst, kde se
uskutečnily výjezdy představitelů Krizového štábu ... Byla jsem rozpačitá z toho, kde se tato akce
v průběhu poklidného léta vzala a byla jsem zcela rozčarovaná z nejrůznějších odborářských a
charitativních spolků, se kterými se ČLK nacházela v seznamu účastníků. Do čeho nás to vedení ČLK
manipuluje? Kdo za tím vším je? Komu to slouží?
Proč se ČLK najednou angažuje v Dohodovacím řízení, které je prakticky uzavřené ke spokojenosti
většiny segmentů a jejichž zástupci mají podporu svých členů, svých dobrovolných členů ? Proč ho
nazývá „zbabraným“ ? Proč se angažuje právě nyní? Proč vzniká Krizový štáb? Proč, proč, proč?
Na stránkách TM jsme byli seznámeni s Radou poskytovatelů zdravotní péče v ČR a jejími členy a
pan prezident opět vyjádřil nespokojenost, že ČLK není jejím členem. Z logiky věci vyplývá, že ČLK
nemůže být členem Rady, neboť žádnou zdravotní péči neposkytuje. Neposkytuje ji ani ČLK – o. s. ,
která vznikla čistě účelově.
Odpověď (alespoň částečná) přišla v polovině října. ČLK zavlekla lékaře do politických hrátek ČSSD a
komunistů. A komunisté použili protestní akci, potažmo ČLK, k nátlaku na premiéra před schválením
rozpočtu. V tisku proběhlo sdělení předsedy KSČM , že na základě páteční dohody (11.10.2019)
podpoří komunisté návrh rozpočtu v prvním čtení Sněmovny. Babiš, který několikrát úpravy vyhlášky
odmítl, nakonec připustil, že kvůli schválení rozpočtu zvýší platy zaměstnanců ve veřejné sféře … účel
světí prostředky ? Stydím se, že se ČLK 30 let od revoluce paktuje s komunisty.
Čím cílem je rozeštvávat členy ČLK? Je to politické zadání nebo jen zcela nevhodná rétorika
prezidenta? Tempus Medicorum č. 10/2019, „dopisy“ členům ČLK a mediální útoky na organizace
zastupující ambulantní lékaře, jsou snůškou protikladných sdělení a výlevů. Jedním dechem nám
prezident sděluje, že ČLK plně podporuje požadavky regionálních nemocnic i poskytovatelů domácí
péče, poté dodává, že navrhovala jako mimořádné jednorázové opatření pro rok 2020 zvýšení úhrad
všem poskytovatelům zdravotních služeb o 5% nad úhradu současného návrhu úhradové vyhlášky.
V zápětí si však přisadí, že se „ členové Koalice soukromých lékařů nerozpakovali požadovat pro sebe
stejné navýšení jako pro nemocnice a domácí péči. Další podraz, tentokrát vůči nemocnicím.“
Jsme svědky opakovaných urážlivých útoků prezidenta ČLK na ambulantní lékaře. Je to podivné
chování, které vyhrocuje vztahy mezi ambulantními a nemocničními lékaři a zvyšuje napětí uvnitř
komory. Prezident neúnavně buduje monoblok vůdcovského typu, který zabíjí demokracii. Je to
úmysl nebo naučená rétorika a způsoby z dob, kdy předsedal odborářské organizaci LOK?
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