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13. sněm LOK-SČL
Praha 5.4.2005

Sněm zvolil mandátovou komisi: Rota, Monhart, Jurenka
Sněm zvolil volební komisi: Žižka, Šťastná, Heřmanová
Sněm vyslechl a schválil zprávu o činnosti, kterou přednesl předseda Dr. Kubek.
Sněm vyslechl a schválil zprávu o hospodaření, kterou přednesl předseda Dr. Kubek.
Sněm vzal na vědomí zprávu revizní komise, kterou přednesl její předseda Dr. Štrof.

Sněm zvolil:
Předsedu LOK-SČL: MUDr. Milan Kubek
Místopředsedu LOK-SČL: MUDr. Jana Vedralová
Členy předsednictva LOK-SČL: MUDr. Michal Sojka
MUDr. Martin Engel
MUDr. Marcela Sojáková
MUDr. Antonín Nechvátal
MUDr. Marcela Henčlová
MUDr. Petr Hrobař
MUDr. Martin Sedláček
MUDr. Lukáš Velev
MUDr. Petr Polák
Členy revizní komise: MUDr. Jaroslav Štrof, CSc, MBA
Doc. MUDr. Václav Dostál
Doc. MUDr. Petr Bartůňek, CSc

Sněm přijal změněné stanovy LOK-SČL ( příloha )
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Sněm dále přijal následující usnesení:
Koaliční vlády ČSSD, KDU-ČSL, US-DEU naprosto nezvládly řízení zdravotnictví.
1) Nezabránily transformaci nemocnic v obchodní společnosti se všemi důsledky
vyplývajícími pro zaměstnance a pacienty.
2) Nezastavily nárůst výdajů za léky a zdravotnický materiál, které ohrožují ekonomickou
stabilitu systému.
3) Nezavedly pořádek v investicích.
4) Neprosadily spravedlnost do plateb zdravotního pojištění a neodstranily okrádání systému
veřejného zdravotního pojištění ze strany státu.
5) Nedokázaly přinutit zdravotní pojišťovny, aby respektovaly platné právní normy, čímž
veřejně rezignovaly na snahu o zlepšení vymahatelnosti práva v ČR.
6) Neprosadily klíčové zákony nezbytné pro řádné fungování resortu.
7) Připustily pokles reálných příjmů zdravotníků.
Sněm navrhuje následující stabilizační opatření:
1) Snížit maximální úhrady ze zdravotního pojištění u všech léčiv o 10% a zrušit zvlášť
účtované léky a materiály. Nehradit ze zdravotního pojištění léky jinak volně prodejné bez
lékařského předpisu.
2) Zvýšit vyměřovací základ pojistného placeného státem na 50% průměrné mzdy nebo
přesunout část výnosu spotřební daně uvalené na alkohol a tabákové výrobky do fondu
přerozdělování zdravotního pojištění.
3) Zvýšení ceny práce lékařů v sazebníku výkonů.
4) Pozastavení všech stavebních a přístrojových investic s výjimkou řešení havarijních situací
do vytvoření transparentních pravidel pro poskytování dotací ze státního rozpočtu a
rozpočtů krajů.
5) Zvýšení tarifního příplatku pro zdravotnické pracovníky ze současných 17% na 40% ( výše
obdobná u policistů, hasičů ... )
Sněm ukládá předsedovi LOK-SČL a předsednictvu v nejbližším možném termínu jednat o kritické
situaci v resortu s předsedou vlády a představiteli opozice.
Sněm hodnotí situaci v resortu zdravotnictví jako krizi a z toho důvodu delegoval v souladu
s článkem 13 odstavcem 7 stanov právo vyhlásit stávku lékařů na předsednictvo LOK-SČL.

V Praze 5.4.2005

