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TISKOVÁ ZPRÁVA CHARITY ZÁBŘEH
DOMA JE DOMA - CHARITA VYZÝVÁ PETICÍ K ZÁCHRANĚ DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE
Chceme, aby nemocní a umírající mohli zůstat v pohodlí i se svými rodinami. Aby dál
využívali domácí péči placenou ze zdravotního pojištění. Nepřipusťme, aby naši blízcí
strávili zbytek života za plentou v přeplněných nemocnicích.





Nepomohla nedávná stávková pohotovost sester, jednání se zástupci ministerstva
zdravotnictví nevedou k žádným konkrétním výsledkům.
Zdravotní pojišťovny nám neproplácejí všechno, co uděláme - například za rok 2018 jen
nám v Zábřehu Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR stále dluží skoro 1/4 miliónu Kč!
Úhrady jsou velmi nízké - za náročnou a vysoce odbornou práci sester je nám nyní dle
seznamu výkonů a bodníku pojišťovnami hrazeno pouze necelých 19.000 Kč na měsíční
hrubou mzdu a plný pracovní úvazek sestry.
V jiných segmentech zdravotnictví však ta stejná pojišťovna, ze zdrojů námi všemi
placeného pojistného, proplácí za srovnatelnou práci i téměř dvojnásobek.

Tuto nerovnost nyní potřebujeme napravit, zdravotní péči nemůžeme a už dále ani
nechceme hradit z darů jednotlivců, sponzoringu, hospodářské činnosti, výnosů Tříkrálové
sbírky apod. Navíc domácí péče šetří českému zdravotnictví obrovské náklady, které by jinak
muselo vynaložit na rozšíření kapacit lůžkové péče. Jen u nás, v Zábřehu, se 18 zdravotních
sester v loňském roce 2018 staralo o 830 pacientů, v rozlehlém regionu od Štítecka až po
Lošticko.
Dlouhodobé podfinancování ohrožuje už všechny poskytovatele domácí zdravotní péče a
Charity v celé ČR. Jako celá síť pod hlavičkou Charity Česká republika nyní bojujeme o
záchranu domácí zdravotní péče. Podpořte prosím oprávněné požadavky zdravotních
sester z našich řad! Pomozte nám zachovat domácí zdravotní péči, dostupnou všem vašim
blízkým, a připojte svůj podpis pod petici.
Petiční archy jsou umístěné v recepci Charity Zábřeh (Žižkova 7/15, Zábřeh - otevřeno ve
všední dny od 7:00 do 16:30 hodin). Zájemci z Mohelnicka ji zase mohou podepsat v chodbě
vstupu do denního stacionáře Okýnko (Zámecká 19/11, Mohelnice – ve všední dny od 8:00
do 15:00 hodin). Případně si lze u nás také stáhnout samostatný petiční arch, vytisknout jej
a obejít rodinné příslušníky či známé. I s několika podpisy nám jej pak doručte/zašlete na
recepci Charity Zábřeh. Nejpozději však do 16.8.2019, kdy – věříme – dosáhneme
potřebného počtu podpisů a petici ukončíme.
Za jakkoliv projevenou podporu naší snaze o
spravedlnost MOC DĚKUJEME!
Více informací o důvodech pro tuto akci najdete na
webu www.charita.cz/domajedoma

Charita Zábřeh – Váš partner v oblasti domácí zdravotní péče, sociálních služeb, zaměstnání lidí s postižením,
situací krize či nouze, humanitární pomoci, dobrovolnictví.
www.charitazabreh.cz

