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Ústav molekulární genetiky AV ČR (ÚMG) je garantem projektu BIOCEV, jednoho z velkých projektů

posílení výzkumných infrastruktur v České republice, podporovaného v rámci programu OP VaVpI z

regionálního rozvojového fondu EU. V rámci tohoto projektu bylo přijato kromě českých výzkumníků i

několik desítek cizinců. Mezi nimi jsou také australští občané dr. Trevor Epp a jeho manželka dr.

Kallayanee Chawengsaksophak.

Počátkem tohoto roku je však postihlo neštěstí – jejich dceři, čtrnáctileté Katareeye, byla diagnostikována

agresivní forma nádorového onemocnění, lymfom.

Oba rodiče zaměstnaní rodiče platí běžné veřejné zdravotní pojištění. Protože však nejsou občany EU a

nemají v ČR doposud trvalý pobyt, podle českého zákona o veřejném pojištění není jejich dcera kryta

veřejným pojištěním. Komerční pojištění za ni platí rodiče, ale toto pojištění má výdaje zastropovány na

1,6 mil. Kč. Tato částka byla při náročné léčbě již před několika měsíci překročena. Rodiče Katareeyi na

pokrytí chybějících prostředků spotřebovali veškeré své úspory a prostředky poskztnuté jejich rodinami a

zahraničními přáteli, ale to zdaleka nestačí. Velmi nákladná léčba chemoterapií pokračuje a měla by být

následována ještě nákladnější transplantací kostní dřeně.

Řešením by teoreticky mohlo být odstěhování zpět do Austrálie, kde by léčba byla hrazena z tamního

veřejného pojištění – to ale z několika důvodů nepřipadá v úvahu (hlavně vzhledem k momentálnímu

zdravotnímu stavu pacientky neumožňujícímu (extrémně drahý) letecký převoz).

Dalším řešením by bylo urychlené vyřízení žádosti manželů Eppových o trvalý pobyt (standardně se ale

uděluje až po 5 letech pobytu v ČR).

ÚMG proto zažádal o povolení k vyhlášení veřejné sbírky, jejíž výtěžek by pokryl veškeré další náklady na

léčbu mladé pacientky, které se odhadují ještě na 4-5 milionů Kč. Tato sbírka skutečně od 6. srpna

probíhá. Byli osloveni pracovníci všech ústavů Akademie věd, členové Učené společnosti, členové

Akademického sněmu, všichni poslanci a řada biotechnologických firem. Dosud vybraná částka (téměř 1,5

millionu Kč) je ale jen zlomkem cílové částky; její velká většina bude navíc již velmi brzo spotřebována na

úhradu faktur vystavených nemocnicí v posledních týdnech.

Chtěl bych proto poprosit take čtenáře Aktuálně.cz, aby i oni podle svých možností přispěli.

Mohou tak učinit zasláním příslušné částky na účet č. 107–7861280237/0100 u Komerční banky; na

požádání vystavíme potvrzení o daru, který je možno odečíst od daňového základu daně z příjmu.

Všem, kdo tuto prosbu vyslyší, předem moc děkuji; jakékoli další dotazy rád zodpovím (kontakty viz zde).

Pevně doufám, že naši poslanci co nejdříve změní zákon o veřejném pojištění tak, aby stejně jako ve

většině zemí EU k takovéto situaci v budoucnu již nemohlo dojít – tedy aby i děti zde zaměstnaných

cizinců ze „třetích“ zemí byly kryty veřejným pojištěním.
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