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CO VÁM MOHU SLÍBIT
▪  Budu nadále pečovat o vaše zdraví
Moje životní téma je prevence rakoviny prsu. Změnila jsem její 
zastaralou koncepci a prosadila screening. Každý rok projde 
mamacentry, která řídím bez dotací či grantů, asi 50 tisíc 
pacientů. Této práci se budu nadále věnovat i jako senátorka.

▪  Chci kvalitní lékařskou péči dostupnou pro všechny
Budu bojovat za to, aby měl každý člověk dostupnou kvalitní 
zdravotní péči bez ohledu na finanční nebo sociální situaci. 
Zdraví je nejcennější poklad, který národ má. 

▪  Posílím práva pacientů
Je třeba vést diskuzi o skutečné reformě zdravotnictví. Zatím 
ho bohužel ovládají pojišťovny. Podpořím legislativní změny 
k posílení práv pacientů a lékařů. 

▪  Chci ukončit plýtvání penězi ve zdravotnictví
Musíme skoncovat s každoročním plýtváním ve zdravotním 
systému v řádu stovek milionů až miliard korun. Všechny 
nemocnice mají mít stejné povinnosti nezávisle na tom,  
kdo je řídí. To se týká i zveřejňování smluv.

▪  Budu pracovat jako týmový hráč
V politice prosadí jednotlivec málo, klíčové věci se rozhodují  
v týmech. Vždy budu spolupracovat a podporovat aktivity, 
které povedou k sociálnímu smíru v naší zemi.

▪  Patříme do Evropské unie i NATO
Nepodpořím jakékoliv aktivity vedoucí k vystoupení České  
republiky z Evropské unie a NATO. Bezpečnostní hrozby 
vyřešíme lépe společnými silami než v izolaci. 

▪  Pomohu s místními problémy
Jako senátorka budu navštěvovat zasedání zastupitelstva 
Prahy 4. Nebudu vám slibovat věci, o kterých rozhoduje 
radnice nebo vláda. Ráda se ale budu podílet na smysluplných 
a rozumných projektech.

PŘEDSTAVENÍ KANDIDÁTKY
MUDr. Miroslava Skovajsová je zakladatelka screeningu  
rakoviny prsu a sítě mamacenter u nás. Změnila pohled  
na péči o prsa a založila nový obor Integrované péče o prsní 
žlázu. První Mamma centrum založila v Praze 4 v Braníku 
v roce 1993. Nyní působí v Mamma centru Háje a Hradčanská. 
Zasloužila se o snížení úmrtnosti na rakovinu prsu, která 
poklesla o 30 procent, čímž se Česká republika zařadila mezi 
nejúspěšnější země světa. Jejím celoživotním tématem se stala 
preventivní péče. Její osobní motto zní: „Včasný záchyt rakoviny 
je nejlepší léčba“ a „Zdravá žena je základem zdravé rodiny“. 
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