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Vážený pane premiére/Vážený pane ministře,
obracím se na Vás, jako naprostý lékařský laik, ale především jako matka dvou dětí, s prosbou
o přezkoumání a zastavení chystaného procesu zrušení oboru PLDD (Praktický lékař pro děti a
dorost). Prostřednictvím svého PLDD jsem se dozvěděla tuto nemilou informaci. Jsem rodič 5-ti leté
holčičky a 16-měsíčního chlapečka a informace o zrušení oboru PLDD mě nenechalo chladnou.
I když jsem se aktivně zapojila do podpisové akce Petice, přeci jen se za sebe obracím přímo na Vás.
Vnímám péči PLDD jako důvěrný a dlouholetý vztah dětského pacienta a jeho zákonných zástupců ke
zvolenému lékaři. Jde přeci o kontakt v případě prevence, ale i nouze v první linii. S naší paní
doktorkou jsme v úzkém, téměř rodinném kontaktu, stejně jako mnoho dalších rodin. Všichni ji
vnímáme jako svou „příbuznou“. Ona je první, na koho se obracím, když jsou děti nemocné! Ona
byla první, komu jsem volala ve večerních hodinách, když měl syn třes a vysoké horečky. Byli jsme
vyděšení rodiče a paní doktorka nás uklidnila, provedla bleskovou diagnostiku s okamžitou radou kam
s chlapcem zajet. Druhý den ráno se sama informovala přímo na dětském oddělení v nemocnici jak
se situace vyvinula. Pokaždé je velmi ochotná, starostlivá, zná naše děti, ví o nich téměř vše (jaká
jsme rodina, jaké máme možnosti, jak se jmenují naše děti, atd.).
Považuju ji, ale i ostatní PLDD, za vysoce vzdělané odborníky a praktiky s lidským přístupem, který se
často v „nemocničním šumu“ vytrácí. Pro naše děti, ale i pro nás, rodiče, je lidskost, tak jako
odbornost velmi důležitá. Děti se paní doktorky nebojí, i ony ji znají a přicházejí k ní vždy s velkou
důvěrou. Věřím, že spousta rodičů se ke svému PLDD časem zase vrací se svými dětmi. I to je velký
důkaz toho, že PLDD má důležitou roli pro děti i rodiče, pro celou společnost. Tímto dopisem nebojuji
jen za naši paní doktorku, ale především za kvalitní a dostupný systém primární péče o děti a dorost
v ČR. Chci a podporuji tento zcela fungující a důležitý systém péče a věřím, že mé volání o pomoc
bude vyslyšeno, a že dostupnost kvalitního PLDD bude pro každé dítě v ČR i nadále zajištěna.
Předem Vám děkuji.
S úctou, Martina Kekulová

