Podpisový list číslo:
Petice za záchranu a obnovu provozu Nemocnice Sušice o. p. s.
a dalších malých nemocnic
www.peticenemocnicesusice.cz
Cílem petice je obnovit v sušické nemocnici akutní nemocniční péči v rozsahu, který poskytovala,
než ji zastupitelstvo města Sušice pronajalo, ale zejména iniciovat napravení systémových chyb ve
zdravotnictví, které poškozují všechny malé regionální nemocnice a ve svém dopadu všechny
občany ČR. Proto žádáme Senát České republiky, aby:

1. Podpořil obnovení akutní nemocniční péče v Nemocnici Sušice o. p. s.;
2. intervenoval u zdravotních pojišťoven, aby byly vstřícné a ochotné s Nemocnicí Sušice
o. p. s. uzavřít smlouvy, které umožní vrátit její původní funkčnost;
3. vyvinul tlak na zákonodárce, aby napravili nespravedlnost, kdy za stejné výkony jsou
různé nemocnice honorovány různě, neboť to je jeden z hlavních problémů sušické
nemocnice i dalších malých regionálních nemocnic;
4. inicioval napravení zásadních systémových chyb ve zdravotnictví a v používání
zdravotního pojištění, neboť jsou to zejména systémové chyby, které způsobují
podfinancování a krizi celého zdravotnictví;
5. podporoval zachování zdravotní péče i v dalších malých regionálních nemocnicích.
Vyplňujte, prosím, čitelně. Děkujeme.
Jméno a příjmení

Ulice, č. p., město, PSČ

Podpis

1.
2.
3.
4.
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14.
15.
Členy petičního výboru je oprávněn zastupovat Vladimír Říha
Vyplněné podpisové listy zašlete, prosím, na adresu:
(sběrné termíny viz http://peticenemocnicesusice.cz/ )

Vladimír Říha, Na Burince 340, 342 01 Sušice,
nebo odevzdejte v lékárně na náměstí v Sušici.
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