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Vážený pane Severo,
dovoluji si Vás oslovit jménem České rady dětí a mládeže (ČRDM), střešní
organizace spolků, pracujících s dětmi a mládeží ve volném čase, které čítají více
jak 200 tisíc individuálních členů, dětí a mladých lidí. Patří mezi ně např. Junák –
český skaut, z. s., Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Asociace turistických
oddílů mládeže, Pionýr, z.s., YMCA, z.s. a další.
Vyvrcholením celoroční činnosti práce s dětmi a mládeží velké části našich
organizací (a nejen jich) jsou letní tábory.
Obracíme se na Vás se žádostí o součinnost v záležitosti, která se týká vydávání
posudků způsobilosti fyzických osob činných na zotavovacích akcích a školách
v přírodě podle zákona č. 258/2000 Sb. § 10 odst. 2. Podle tohoto zákona vydává
posudek registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické
lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost.
Na základě mylné informace, která se začala šířit, dochází stále častěji k tomu, že
praktičtí lékaři odmítají vedoucím posudek vydat s tím, že jejich posudek musí
vydat závodní lékař pořadatele tábora. Což je nesmysl.
ČRDM se sešla s hlavní hygieničkou Evou Gottvaldovou a požádala ji o dopis,
kterým tuto mylnou informaci vyvrátí, abychom co nejvíce omezili počty případů
chybného výkladu, který zbytečně způsobuje komplikace osobám činným na
zotavovacích akcích a školách v přírodě.
V příloze posíláme dopis od hlavní hygieničky, který byl odeslán na Společnost
všeobecného lékařství ČLS JEP, Sdružení praktických lékařů ČR, Odbornou
společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP a Sdružení praktických lékařů pro
děti a dorost, aby se informace rozšířila mezi lékaře, kteří mají posudky
vystavovat.
Jelikož se prázdniny nezadržitelně blíží, rádi bychom požádali o spolupráci i Vás, a
to konkrétně šířením dopisu (informace) praktickým lékařům ve Vašem kraji.
Děkuji.
S pozdravem,

Ing. Aleš Sedláček
předseda ČRDM
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