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Usnesení Evropské federace lékařů zaměstnanců (FEMS) 
k reformě zdravotnictví připravené členem vlády ČR ministrem Julínkem 

 
 
FEMS se seznámil s reformními plány České vlády, které považuje za riskantní nevyzkoušený 
experiment, který odporuje evropským tradicím zajišťování zdravotní péče na solidárním 
principu. 
 
FEMS upozorňuje, že v žádné evropské zemi nebylo dosud zdravotnictví privatizováno v takové 
míře, jak navrhuje Česká vláda. Zdravotní péče je v Evropě považována za službou ve veřejném 
zájmu, jejíž poskytování nelze ponechat pouze tržním mechanismům.  
 
FEMS varuje před nebezpečím vzniku monopolů, které zlikvidují soukromé lékaře a budou 
snižovat kvalitu lékařské péče. Možnost, aby stejní vlastníci vlastnili zdravotní pojišťovnu i 
zdravotnická zařízení právě privátní monopoly vytváří.  
 
Na základě zkušeností z vyspělých evropských zemí FEMS konstatuje, že nejefektivnějším 
způsobem jak dohlížet nad kvalitou zdravotní péče a dostatečnou erudicí lékařů je nezávislý dozor 
profesní lékařské samosprávy.  
 
FEMS upozorňuje, že universitní nemocnice zajišťující výuku mediků, rozvoj lékařské vědy a 
poskytování té nejnáročnější zdravotní péče, nikde v Evropě nejsou akciovými společnostmi 
zřizovanými za účelem tvorby zisku. 
 
FEMS varuje před rizikem tzv. řízené péče. Tento experiment vylučující část populace z přístupu 
ke zdravotní péči, se neosvědčil v USA a nefunguje nikde v Evropě. Tzv. řízená péče znamená 
pro pacienty ztrátu možnosti svobodně si volit svého lékaře a zdravotnické zařízení a lékařům 
přináší ztrátu autonomie v rozhodování jakým způsobem léčit své pacienty. Zdravotní péče řízená 
zdravotními pojišťovnami přinese jejich vlastníkům maximální zisky a to bohužel na úkor lékařů 
a zejména pacientů, který je upíráno právo na kvalitní zdravotní péči. 
 
FEMS nedoporučuje přijetí navrhovaných zákonů a doporučuje naopak zahájení diskuse o 
budoucnosti českého zdravotnictví s využitím zkušeností z vyspělých států EU. 
 
FEMS plně podporuje protesty lékařů a ostatních zdravotníků, jejichž cílem je znemožnit 
schválení reformy připravované Českou vládou a zabránit tak rozkladu zdravotnictví v České 
republice. 
 
Přijato jednomyslně účastníky plenárního zasedáním v Praze 16.5.2008 
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