KONEC ČESKÉHO LÁZEŇSTVÍ…?

Dne 4. června 2012 proběhla v Senátu PČR konference, pod záštitou Senátorského
klubu KDU – ČSL ve spolupráci se Sdružením lázeňských míst ČR.
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Ing. Jiří Houdek. Pan předseda rovněž seznámil přítomné s programem přednášek

konference.

Úvodní slovo přednesl místopředseda Senátu PČR, doc. JUDr. Petr Pithart, který neopomněl
vyzdvihnout jedinečnost, tradici a společenskou hodnotu českého lázeňství.

Po panu místopředsedovi Senátu přednesl svůj příspěvek Ing. Jiří Houdek. V příspěvku
seznámil účastníky se situací a rostoucími obavami s ohledem na plánované změny úprav
indikačního seznamu a úhrad z veřejné zdravotní péče.

Následovaly příspěvky odborníků z oblasti lázeňství, medicíny, památkové péče, vysokého
školství, lázeňských firem a Ministerstva zdravotnictví.
Konkrétně tyto osobnosti: MUDr. Janka Zálešáková (viceprezidentka Evropského svazu lázní
a Prezidentka Asociace slovenských lázní), Ing. arch. Věra Kučová (náměstkyně pro
památkovou péči NPÚ v Praze), RNDr. Jiří Schlanger (1. Lékařská fakulta – Ústav
zdravotnického práva a veřejného zdravotnictví, reprezentant ČISOK, Výzkumný ústav
balneologický), doc. MUDr. Petr Petr (Jihočeská univerzita České Budějovice), MUDr.
Ferdinand Polák (náměstek pro zdravotní péči, Ministerstvo zdravotnictví), Ing. Lena
Mlejnková (VŠE Praha), Ing. Pavel Attl, Ph.D (výkonný ředitel vedoucí katedry CR, VŠH Praha),
Ing. Milan Sýkora (ředitel Lázně Hodonín), Ing. Rudolf Bubla (výkonný ředitel, předseda
představenstva Léčebné lázně Bohdaneč).

Přednášející ve svých příspěvcích zhodnotili situaci v českém lázeňství především s ohledem
na svou erudici. Seznámili přítomné s výsledky svých výzkumů a šetření. Kromě zástupce MZ,
vyjádřili vážné obavy o osud lázeňských firem a míst s ohledem na opatření a změny
v plánovaném indikačním seznamu. Zástupce Ministerstva zdravotnictví se stručně vyjádřil

k plánovaným úpravám indikačního seznamu. Rovněž uvedl pravděpodobné datum platnosti
nového indikačního seznamu, tj.: od 1. 7. 2012 s účinností od 1. 10. 2012.

Po blocích příspěvků následovala tisková konference a diskuse, kdy byla většina dotazů
směřována na MUDr. F. Poláka (Ministerstvo zdravotnictví). Diskusi řídil senátor Jiří Čunek.

Po diskusi následovalo vyhlášení petice, která byla vystavena k podpisu v prostorách Senátu.

Závěrečně slovo přednesla senátorka Mgr. Miluše Horská. Ve svém projevu se rovněž
připojila k obavám většiny přítomných přednášejících, senátorů a auditoria.

Tímto také Vás členy sdružení vyzýváme, aby jste se k přiložené petici připojili svými
podpisy. Současně Vás žádáme, aby jste zpřístupnili podpisový arch petice co největšímu
počtu občanů a lázeňských hostů Vašeho lázeňského místa. Petice bude za měsíc vrácena
do Senátu a přednesena auditoriu senátorů, kteří následně mohou interpelovat na
Ministerstvo zdravotnictví ČR.
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