
„Petice
za záchranu a obnovu provozu Nemocnice Sušice o. p. s.

a dalších malých nemocnic“

Veřejné slyšení k petici proběhne

v Jednacím sále Senátu ČR

v úterý 18. června 2019 od 10:00 hod.

Řešen bude i zdravotní systém, protože současný stav sušické 
nemocnice a mnohých dalších malých nemocnic je v mnoha 
případech do určité míry výsledkem právě současného zdravotního 
systému.

Po vystoupení přihlášených řečníků (viz pozvánka) budou moci 
v následující diskusi vystoupit se svými příspěvky i návštěvníci.

O účast na slyšení je zájem i v jiných městech, kde nemocnice mají 
stejné nebo obdobné problémy, jako má nemocnice sušická, a tak i 
když je k dispozici asi 80 míst,  je vhodné se k účasti na slyšení

přihlásit na
tel. č. 257 072 511

nebo
e-mailové adrese borodacovah@senat.cz – viz pozvánka.

Účastníci s sebou musí mít průkaz totožnosti.

http://www.peticenemocnicesusice.cz/docs/2019-06-18_slyseni_v_Senatu_pozvanka.pdf
mailto:borodacovah@senat.cz
http://www.peticenemocnicesusice.cz/docs/2019-06-18_slyseni_v_Senatu_pozvanka.pdf


Pozvánka

na veřejné slyšení 

Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, 

které se koná
dne 18. června 2019 od 10:00 hodin

v Jednacím sále Valdštejnského paláce „A“

k petici „Za záchranu a obnovu provozu Nemocnice Sušice, 
o. p. s., a dalších malých nemocnic“

I.
ZAHÁJÍ A MODERUJE

senátor Zdeněk Papoušek, místopředseda výboru
 

PŘEDSTAVENÍ PETICE
Vladimír Říha, zástupce petentů

II.
VÝBOR PRO ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKU

Lumír Kantor, předseda

III.
STANOVISKA ZÁSTUPCŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ,

ODBORNÍKŮ A OSTATNÍCH HOSTŮ

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR
Ing. et Ing. Lenka Poliaková, ředitelka Odboru dohledu nad zdravotním pojištěním

SVAZ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN ČR
Ing. Ladislav Friedrich, CSc., prezident 



VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR
Ing. Zdeněk Kabátek, generální ředitel

NEMOS SOKOLOV, s. r. o., PROVOZOVATEL NEMOCNICE SUŠICE
Mgr. Barbora Vaculíková, MBA, jednatelka

MĚSTO SUŠICE
Pavel Hais, člen Rady města Sušice

NEMOCNICE ŽATEC
Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel

PLZEŇSKÝ KRAJ
Ing. Milena Stárková, členka Rady Plzeňského kraje pro oblast zdravotnictví

ODBOROVÝ SVAZ ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR
Bc. Dagmar Žitníková, předsedkyně

ASOCIACE ČESKÝCH A MORAVSKÝCH NEMOCNIC
MUDr. Eduard Sohlich, MBA, předseda
MUDr. Ing. Petr Fiala, místopředseda

a dále
MUDr. Jiří Šedivý, bývalý ředitel NEMOCNICE SUŠICE, o. p. s.

IV.

DISKUZE

SHRNUTÍ, ZÁVĚREČNÉ SLOVO

Jiří Drahoš v. r.
předseda výboru

Svou účast, prosím, potvrďte do 14. června 2019
na tel. č. 257 072 511 nebo e-mailové adrese borodacovah@senat.cz. 

Prezence účastníků od 9:00 hod. ve Valdštejnském paláci, recepce „A“.
Průkaz totožnosti nutný. Předpokládané ukončení je do 13:00 hodin.

Vystoupení účastníků jsou chráněna autorskými právy. 
Účastníci veřejného slyšení souhlasí se zveřejněním svých vystoupení na internetových stránkách

Senátu PČR a dávají souhlas s dalším šířením.
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