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ČSSD výrazně protestuje proti návrhu ODS, díky kterému by děti a důchodci museli platit u 
lékaře. Jde o asociální plán, který by neúměrně ekonomicky zatížil mladé rodiny s dětmi, 
které už dnes patří mezi sociálně nejohroženější. S připravovanými poplatky ve zdravotnictví 
nelze souhlasit zejména proto, že postihnou sociálně nejohroženější.  

Sociální demokraté zásadně nesouhlasí se záměrem koalice transformovat zdravotní 
pojišťovny na akciové společnosti. Pokud by tato privatizace byla realizována, ztratí se část 
povinně vybraného zdravotního pojištění v rukou soukromých majitelů pojišťoven a bude pro 
zdravotnictví ztracena a stane se předmětem podnikání a tvorby zisku soukromých subjektů. 

ČSSD nesouhlasí s privatizací nemocnic. Majetek pořízený za veřejné prostředky má být 
prodán za významně nižší částky, než za které byl pořízen či renovován ze státního rozpočtu 
(např. současná privatizace středočeských nemocnic). Noví nabyvatelé tedy dostanou za 
zlomky ceny majetek, na který se občané roky skládali z daní.  

Odmítáme lékovou vyhlášku v dnešní podobě. V řadě skupin léčiv není zajištěn alespoň jeden 
plně hrazený lék tak, jak tomu bylo za vlády ČSSD. Navíc navýšení doplatků za léky 
několikanásobně přesáhne jejich běžný meziroční nárůst zpravidla kopírující míru inflace. 

ČSSD vyzývá ministra Julínka, aby úhradovou vyhlášku novelizoval tak, aby zajistila růst 
plateb do ambulancí i nemocnic, který odpovídá nárůstu výběru pojistného – tedy o 7%. Díky 
opatřením, která provedla ještě vláda ČSSD, mají nyní zdravotní pojišťovny dostatek 
finančních prostředků a měly by tyto peníze dát lékařům na léčbu nemocných, což jim 
současná vyhláška znemožňuje.  

Péče o zdraví nesmí být motivována podnikatelským ziskem ale snahou humanitně 
zaměřených zdravotníků zajistit spokojený a důstojný život všech občanů, pokud se týká 
jejich zdraví. Ke splnění tohoto úkolu je nutno zajistit kvalitní zdravotní péči dostupnou 
časově, místně i ekonomicky. To může zaručit pouze veřejné zdravotnictví v zařízeních své 
sítě při zařazení zdravotnických zařízení do ní bez ohledu na jejich vlastnictví a při podřízení 
se těchto zařízení zásadám veřejného práva.  
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