NÁRODNÍ SOCIALISTÉ – LEVICE 21. STOLETÍ

Ing. Jiří Paroubek
předseda

V Praze dne 1. června 2013

Vážení přátelé dětské léčebny Vesna,
vzhledem k tomu, že se dnes koná celorepubliková programová konference strany
Národní socialisté – levice 21. století (dále jen LEV 21) v Praze, což je pro nás jedna
z nejdůležitějších akcí v roce, nemůžeme se bohužel s Vámi dnešního happeningu zúčastnit.
Rád bych Vám alespoň touto cestou jménem LEV 21 vyjádřil naší podporu pro
zachování dětské léčebny Vesna v Jánských Lázních. Rozhodně nesouhlasíme s jejím
uzavřením. Léčebna Vesna je zde desítky let pro dětské pacienty, a to nejen po dětské
mozkové obrně. Úspěšně jim pomáhá v léčbě a má obrovské zásluhy na zlepšení kvality
jejich zdraví a života. Mělo by být v zájmu nás všech disponovat takovým zařízením, které
bude pomáhat všem dětem z celé republiky. Nikdy nevíte, kdo z nás bude takovou péči pro
své dítě potřebovat!
Zrušení léčebny, která je dnes jediným zařízením tohoto druhu v České republice,
znamená nejen stres pro dětské pacienty, kteří jsou zvyklí pravidelně jezdit do stejného
prostředí. Každá změna, která děti stresuje, může mít i neblahý vliv na jejich pokroky v léčbě.
Kromě toho by došlo k propuštění více než sta zaměstnanců, špičkových fyzioterapeutů a
dalších odborníků, kteří znají potřeby svých malých pacientů!
Strana LEV 21 zásadně nesouhlasí se zrušením dětské léčebny Vesna v Jánských
Lázních a je připravena pomoci ve všech akcích, které mohou zvrátit toto nesmyslné
rozhodnutí ministra zdravotnictví Hegera! Poslanci LEV 21 Jiří Paroubek a Jiří Šlégr již také
v této věci interpelovali ministra Hegera a budou v tom vytrvale pokračovat!
Přeji Vám vše dobré a budu se těšit, že se brzy setkáme na protestní akci proti
zrušení dětské léčebny Vesna v Praze!

S přátelským pozdravem

Jiří Paroubek, v.r.

http://www.nslev21.cz
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