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vážený pane náměstku song tao,
vaše excelence,
vážení hosté,
dámy a pánové.

dovolte mi, abych se s vámi v několika větách podělil o příběh spolupráce českého 
a čínského zdravotnictví. 

spolupráce obou zdravotních systémů započala již v roce 1995 podpisem bilaterální 
smlouvy mezi českým a čínským ministerstvem zdravotnictví. 

bylo to ale teprve nedávno, kdy se obě zdravotnictví pomyslně objala a zahájila 
praktickou a dalo by se říci denní spolupráci. 

v letošním roce totiž naše ministerstvo s paní ministryní li bin podepsalo velký tříletý 
plán spolupráce ve zdravotnictví, na nějž navázaly tři další smlouvy s městy peking 
a Šanghaj a provincií Hunan, které za naše ministerstvo podepsal můj bývalý vrchní 
ředitel kabinetu a dnešní prezident tohoto fóra Jan růžička. 

Jsem především rád za to, že tyto smlouvy nezůstaly jen na papíře, ale již nyní je za nimi 
vidět velký kus vykonané práce:
Fakultní nemocnice v Hradci králové navázala partnerství s nemocnicí Šanja v provincii 
Hunan.
vFn připravuje partnerství s univerzitní nemocnicí Huašan v Šanghaji a Fn motol – která 
je mojí mateřskou nemocnicí – podepsala smlouvy o spolupráci s pekingskou dětskou 
nemocnicí a univerzitní nemocnicí ruiJin v Šanghaji.
všechny nemocnice plánují výměny studentů, stáže zdravotníků a společné vědecké 
projekty. my jako česká strana máme také zájem na širším rozvoji tradiční čínské 
medicíny v naší zemi. 



mimo jiné letos v červnu proběhl 1. ročník česko – čínského zdravotního summitu a již nyní 
se těšíme na druhý ročník, který se recipročně uskuteční v Číně. 

vážení hosté,
dámy a pánové, 

Jsem opravdu rád, že se tato spolupráce čile rozvíjí a prohlubuje. Jsem totiž přesvědčen, 
že není pouze jakýmsi partnerstvím mezi oběma zeměmi, mezi ministerstvy a nemocnicemi, 
ale jde o spolupráci, která je výhodná a ku prospěchu všem pacientům i občanům 
v obou zemích. 

proto bych za ni rád poděkoval, jak našim zdravotníkům, tak prostřednictvím pana 
náměstka song tao a jeho excelence yu i zdravotníkům z Čínské lidové republiky.




