Charita ČR: Zdravotní pojišťovny ohrožují domácí péči
Charita ČR vyhlašuje kampaň na podporu domácí zdravotní péče v rámci stávkové
pohotovosti
„Představte si, že si u vás někdo objedná práci. Vy ji odvedete kvalitně, včas a v plném
rozsahu. Vyúčtujete ji – a poté se dozvíte, že dostanete zaplacené jenom tři čtvrtiny. Připadá
vám to správné a spravedlivé? Přesně takhle se totiž chovají už mnoho let zdravotní
pojišťovny k Charitě Česká republika a dalším poskytovatelům domácí zdravotní péče. Říkají
tomu regulace. A kvůli tomuto přístupu je nyní domácí péče ohrožena. Proto pozvedáme
svůj hlas a doplňujeme jej symbolickou červenou mašlí, kterou si připínáme. Mašlí, která
znamená, že jsme svázáni s lidmi, jimž svou péči poskytujeme. Mašlí, která připomíná srdce.
Červenou, jako láska i jako krev. I jako červená linie, kterou už jsme překročili. Mašlí, která
symbolizuje i to, že při své práci máme svázané ruce.“
Kampaň bude mít dvě fáze – první začíná již zítra!
1. Zítra, tj. v úterý 2. 4. prosíme o vyjádření podpory formou připnutí červené mašle na
levou část hrudi, na srdeční. Mašli je možné uvázat rovněž na anténu auta, přilepit na kapotu
nebo na zpětné zrcátko (ale pozor na bezpečnost). Mašli si můžete uvázat podle vzoru na
svých střediscích nebo ve 3. patře na Wurmově ulici, kde jsou k dispozici stužky i špendlíky.
2. V druhé fázi (přelom dubna a května) bychom chtěli mašle distribuovat i veřejnosti a žádat
od ní podporu.
Ke komu tím mluvíme: primárně ke klientům, jejich rodinám, našim kolegům z Charity i
ostatním lidem v našem okolí. V další úrovni směrem k médiím. A cílem jsou zástupci
zdravotních pojišťoven a další, kteří rozhodují o systému zdravotního pojištění.
Kdo je v tom s námi: kromě Charity se v úterý ozdobí mašlemi Asociace domácí péče, Česká
asociace sester – Sekce domácí péče, ČMKOS a jedná se s dalšími.
Co mašle znamená: Červená mašle je symbolem našeho svázání s pacienty, kterým
poskytujeme péči, ale i to, že při tom máme v současné situaci svázané ruce. Červená mašle
také připomíná srdce. Samotná barva se váže nejen k charitním barvám, ale je i symbolem
lásky nebo krve. Stuha může symbolizovat i jakousi pomyslnou červenou linii, která byla
překročena.
Když se vás někdo zeptá, proč máte mašli: Podporuji stávkovou pohotovost sester v domácí
péči. Bojujeme za lepší podmínky při péči o nemocné. A za to, aby domácí péče nezanikla.
Naši kolegové jednají se zdravotními pojišťovnami a ministrem zdravotnictví. A my to
podporujeme.
K tématu byla založena substránka, kde se dozvíte další informace, průběžně budou rovněž
doplňovány nové:www.charita.cz/stavkova-pohotovost.
Charita ČR prosí o podporu záměru včetně loajality charitních pracovníků na diecézních a
místních úrovních.
DĚKUJEME ZA VAŠI PODPORU!
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