Tato Deklarace je vyjádřením našeho nejupřímnější názoru a přesvědčení, vycházejícího z naší zkušenosti a praxe. Obsahuje naše
zklamání, rozhořčení i smutek z
celé situace. Svým vyjádřením se
připojujeme ke zveřejněné „Deklaraci lékařů k nátlaku na očkování“. Odvahy našich lékařských
kolegů si vážíme.
Víme, že je nás velmi mnoho, kteří se s těmito názory i zkušenostmi ztotožňují. Pevně věříme, že
tato Deklarace podpoří právě i vás.
Naprosto stejně jako lékaři vnímáme, že se ústy politiků i mnohých lékařů a vědců šíří nejistota
a strach.
Byli jsme oklamáni a stále jsme
klamáni výroky, že uděláme za koronavirem tečku. Díky tomu vzniká
kult rozdělení společnosti na privilegované - Covid očkované a na
diskriminované, tzv. “odmítače”,
antivaxery čili odpůrce zaváděného očkování. Ti, včetně očkovaných, odmítajících další, posilující
dávku, čelí společenské stigmatizaci. Klade se jim za vinu současná
těžko zvladatelná situace, provázená nelogickými a navzájem protichůdnými opatřeními. Oprávněně vzrostla nedůvěra v systém, i u
lidí z řad očkovaných.
Mnohé ordinace praktických lékařů se přeměnily v „call centra“.
Proto mnozí lidé přicházejí do
nemocnic i s banálními případy a
jiní až s plně rozvinutým obrazem
C19. Díky nedostatečné ambulantní péči se často ocitají v kritickém
stavu a následně plným právem
obsazují lůžka intenzivní péče, a
to nezávisle na tom, zda očkovaní
jsou či nikoliv.
Jsme toho názoru, že nejvíce selhávají odborníci a s nimi ti lékaři,
kteří nevedou dialog. Přenechali odpovědnost v rozhodování na
neodborné vládě a marketérech,
kteří mají jiné zájmy. Z tohoto důvodu dochází k podléhání politickým tlakům, a plnění nelogických

opatření. Nechrání a nepodporují
tak nejen své pacienty, ale ani nás
zdravotníky, bez kterých by péče o
nemocné, nebyla možná.
Jakkoli obtížně zvladatelná situace je, a navzdory vládním opatřením, která nám ztěžují práci, jsme
připraveni poskytovat zdravotní,
ošetřovatelskou i pečovatelskou
péči v plném nasazení.
Vytváří se prostor pro segregaci a
diskriminaci, byť pracujeme jako
jeden tým, který má stejný cíl. Drtivá většina z nás vnímá svou práci jako poslání. Pomáhat v nouzi
máme jako základní příčku žebříčku hodnot a součást naší integrity.
Pečujeme o potřebné bez rozdílu
barvy pleti, přístupu k očkování,
pohlaví, nemoci.
Čím dál častěji se setkáváme se
vzájemnou nenávistí, zlostí a útoky ze strachu a neporozumění.
Nedopustíme ztrátu lidskosti a
vzájemnosti. Chceme zůstat lidmi
se vzájemným respektem a porozuměním k ostatním, lidmi s možností volby.
V posledních dvou letech mnozí z
nás pracovali nepřetržitě ve zcela
nových podmínkách, učili se za pochodu novým postupům, mnohdy
s velkými, rychlými a nejednoznačnými změnami. A zvládli jsme to.
Byli jsme v první linii. I když jsme
měli strach z neznámého, dobrovolně a svobodně jsme se rozhodli, že do toho půjdeme a stále
pomáháme, stejně jako mnoho
dobrovolníků. Ti doma nechali své
děti, partnery, rodiče a bojovali
nejen se strachem, co je vlastně
čeká, ale, mnohdy právě s rodinou a partnery. Připojili se i rodiče
a prarodiče mnohdy ve věku 60+
aby se postarali o naše děti s vědo-

mím, že se jich to může zdravotně
dotknout. Šli do toho, a stále je tu
máme a potřebujeme je.
I přes tyto překážky, které jsou
nám kladeny, stále plníme své závazky.
Nyní nám hrozí, že budeme bez
práce. Naprosto nelidsky nás vyhodíte, aniž byste jen na chvilku
připustili, že řada z nás byla C19
zasažena, a přesto jsme se vrátili a
postavili zpět do první linie.
Ani na chvilku jste nepřipustili, že
my, kteří se denně potkáváme se
zdravotními riziky jsme v důsledku
prodělání různých infekčních onemocnění včetně C19, ta nejméně
ohrožená skupina. Bezostyšně rozhodnete, že nebudou další generace studentů zdravotnických oborů.
Vezmete jim právo na vzdělání,
pokud se nepůjdou očkovat na
C19. Tím docházíme k názoru, že
nejde o naše zdraví a zdraví našeho národa.
Šlapete po našich právech, důstojnosti a našich životních hodnotách,
na základě kterých jsme se my sami
rozhodli pracovat v oboru. Nesouhlasíme s rozdělováním lidí na
občany první a druhé kategorie.
Naším záměrem je společnost nikoliv rozdělovat, nýbrž stmelovat
a překlenout existující propasti.
Snižovat polarizaci a napětí panující ve společnosti. Zahájit slušný
dialog, komunikaci na odborné
úrovni s mnohostrannou dohodou. Zamezit odchodu, už tak chybějícího zdravotního personálu.
Eliminovat strach ze ztráty zaměstnání pro svůj postoj k očkování.
Vraťme naši profesi důstojnost
a spolupráci!
Zachovejme současná pracovní
místa!
Zrušme jakoukoliv diskriminaci!
Očkujme dobrovolně!
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Na deklaracesester.cz se můžete k deklaraci připojit svým podpisem a naleznete zde další informace.

