Od:

Dr. Marek JUKL (CCK)
[jukl.marek@cervenykriz.eu]

Komu:
Kopie:

Rehacek, Vit

Odesláno:

st 10.9.2008 11:57

Vážený pane předsedo,
Děkuji za informaci.
Sdílím názor, že odpouštění regulačních poplatků je v rozporu s definicí
BDK, neboť vytváří jasnou kauzální aktuální finanční vazbu mezi
uskutečněným odběrem a finanční výhodou, která je způsobilá ovlivnit
motivaci k dárcovství krve nikoli způsobem žádoucím. Tím se liší např. od
daňového odpisu, kde jde o výhodu pouze potenciální, nikoli aktuální. Tento
názor byl také ČČK dárcům krve na základě jejich dotazů k otázce reg.
Poplatků prezentován.
Mimo to, za zcela nesmyslné lze považovat vydávání zvláštního průkazu, když
existuje průkaz vydaný příslušnou autoritou, tj. transfúzním zařízením,
resp. legitimace k medaili, vydaná ČČK na základě pověření MZ.
Podle mého názoru jde pouze o snahu tohoto sdružení se zviditelnit. Tedy
tuto aktivitu považuji za nemístnou i z hlediska dlouhodobě mezinárodně
propagovaných trendů k dárcovství prostého finančního motivu.
S pozdravem,
Marek Jukl
ČČK
Od:

Rehacek, Vit

Komu:
Kopie:

jukl.marek@cck-cr.cz
zuzana.cermakova@fnspo.cz; ivana.meluzinova@nemocniceboskovice.cz; milos.bohonek@uvn.cz;
renata.prochazkova@nemlib.cz; zdena.drobnikova@nemtur.cz; pospisilova.zuzana@vfn.cz; kraciko@fnkv.cz;
alexandra.zakova@fnol.cz; petr.turek@ftn.cz; martin.pisacka@uhkt.cz; hradeckralove@cervenykriz.eu;
jiri.masopust@mnul.cz; zdenka.gasova@uhkt.cz

Odesláno:

st 10.9.2008 11:11

Předmět:
Přílohy:

FW:
Sdružení dárců krve v.doc(26kB)

Vážený pane prezidente,
dovoluji si přeposlat Vám email "sdružení dárců krve" i se svou reakcí:
Plošné odpouštění regulačních poplatků ve zdravotnictví dárcům krve a krevních složek
nepovažuji za vhodný způsob ocenění dárců, jsem si vědom rozporu s
definicí bezpříspěvkového dárcovství. O odpuštění poplatků dlouholetým dárcům lze
diskutovat, velmi by záleželo na nastavení podmínek - např. počtu uskutečněných odběrů, atd.
Co však považuji za nehorázné, je fakt, že se "sdružení dárců krve" pasovalo na vystavovatele
speciálního dokladu, na jehož podkladě by bylo osvobození přiznáno a ještě k tomu za úplatu
na jeho účet.
K průkazu uskutečněných odběrů dle mého názoru slouží průkazka dárce krve, při dosažení
10 a více odběrů jsou dárci oceňováni medailemi prof. Janského, jejichž nedílnou součástí je
doklad (průkazka) o udělení tohoto ocenění.
Zaslanou informaci "sdružení dárců krve" na našem transfuzním oddělení zveřejňovat
nebudu.
S pozdravem,
MUDr. V. Řeháček

předseda STL ČLS JEP

-----Original Message----From: sdruzeni.darcu.krve@seznam.cz
[mailto:sdruzeni.darcu.krve@seznam.cz]
Sent: Monday, September 08, 2008 5:33 PM
To: darce@uhkt.cz; pospisilova.zuzana@vfn.cz; info@mnul.cz; info@ftn.cz;
fnspo@fnspo.cz; fnplzen@fnplzen.cz; nemuh@nemuh.cz; post@nem-km.cz;
nemspk@nemspk.cz; darci@fnkv.cz; posta@kr-vysocina.cz;
sekretariat@nemocniceopava.cz; fnbrno@fnbrno.cz; nemocnice@nemtru.cz;
info@nemocnicenachod.cz
Subject:

Stružení dárců krve v Čeké republice
463 48 Hlavice
Přednostům a primářům TS v ČR
Vážená paní primářko,
váženy pane primáři,
dovolujeme si Vás požádat o zveřejnění informace, kterou Vám v příloze
zasíláme, v prostorách transfuzní stanice.
Předem děkujeme a jsme s úctou.
Za vedení SDK v ČR
Jaroslav Kotrman
zmocněnec

Sdružení dárců krve v České republice
463 48 Hlavice 54
T.- 774 376 540
e-mail: sdruzeni.darcu.krve@seznam.cz
INFORMACE PRO DÁRCE KRVE

Na základě dohody s mnoha zákonodárci PS PČR dne 18. června 2008, předložilo vedení
SDK v ČR, návrh novely zákona v legislativní podobě, skupině poslanců, kteří jej předloží
cca. 23.9.2008 k projednání PS PČR jako poslaneckou iniciativu.
Návrh zákona se týká osvobození od poplatků ve zdravotnictví pro dárce krve, krevních
složek, kostní dřeně a to i těch, kteří bezplatně darovali krev nejméně 40x a již darovat
nemohou.
Doklad – průkaz bude vystavovat Sdružení dárců krve v ČR. Přihlásit se můžete na
uvedené adrese.
Je třeba uvést:
Jméno a příjmení, dat. narození, přesná adresa bydliště včetně PSČ., kraj, transfuzní
stanice, počet odběrů ( fotokopie průkazu dárce krve), fotografie, tel. Či e-mail. Spojení.

Zhotovení průkazu, poštovné a ost. náklady činí 120 ,-Kč.
Tuto částku zaslat složenkou na adresu součsně s přihláškou.
Průkazy budou zasílány po nabytí účinnosti zákona a to průběžně podle pořadí došlých
přihlášek.
Upozornění:
SDK v ČR nemá žádného placeného zaměstnance či funkcionáře. Je proto nutné vše činit
průběžně.

Za vedení SDK v ČR
Jaroslav Kotrman
zmocněnec

