
 

Turečtí lékaři nepodpořili válku, skončili ve vězení 
 

Prezident České lékařské komory protestuje 

 

   Turecká policie v úterý 30.1.2018 zadržela 8 členů představenstva (ústřední rady) Turecké 

lékařské asociace (TTB-Turkish Medical Association). Její představitelé ve svém prohlášení 

z 24.1.2018  „War is a public health problem!“ varovali před závažnými dopady, které mají 

válečné konflikty na zdravotní stav obyvatel, včetně civilistů. Poté, co se představitelé 

tureckých lékařů stali terčem nevybíravých útoků, vydalo vedení Turecké lékařské asociace  

26.1.2018 druhé prohlášení „Public Declaration by Turkish Medical Association“, v němž se 

snažilo vysvětlit, proč lékaři v souladu s etickými principy svého povolání nemohou 

podporovat válku, která přináší bez rozdílu utrpení civilnímu obyvatelstvu. 

   Policie vystavila jedenáct zatykačů na členy představenstva lékařské asociace, z toho osm 

bylo zadrženo včetně jejího prezidenta Prof. Dr. M. Raşit TÜKELa. 

   Policejní útok vůči Turecké lékařské asociaci nastal poté, co prezident Erdogan členy 

vedení „takzvané“ Turecké lékařské asociace označil jako “terrorist-lovers!“. 

   Bezprecedentní útok vůči představitelům Turecké lékařské asociace ostře odsoudil prezident 

Světové lékařské asociace (WMA)  Dr. Yoshitake Yokokura: „The WMA fully supports our 

Turkish colleagues in their public statements that war is a public health problem. The WMA 

has clear policy that physicians and national medical associations should alert governments to 

the human consequence of warfare and armed conflicts. 

   The Turkish Medical Association has a duty to support human rights and peace and we are 

alarmed about the latest arrests and the criminal complaint. We strongly denounce these 

attacks on freedom of expression, which is enshrined in article 19 of the International 

Covenant on Civil and Political Rights that Turkey ratified in 2003.“ 

   Na stranu tureckých kolegů se bezvýhradně postavilo též předsednictvo Stálého výboru 

evropských lékařů (CPME). Protesty prezidentovi Erdoganovi a dalším představitelům 

Turecka zasílají rovněž jednotlivé národní lékařské komory a asociace.  

   Dopis s výzvou k okamžitému propuštění všech členů vedení Turecké lékařské asociace 

(TTB), k ukončení zastrašovací kampaně vůči tureckým lékařům a k respektování lidských 

práv, k němuž se Turecko v minulosti zavázalo, zaslal dnes jménem České lékařské komory 

její prezident MUDr. Milan Kubek prezidentovi Turecka panu Recep Tayyip Erdoğanovi a 

předsedovi vlády Turecka, ministrům zahraničí, vnitra, spravedlnosti i zdravotnictví a dále pak 

vyslancům Turecky při EU a OSN a velvyslanci Turecka v České republice. 

 

V Praze 1.2.2018   

MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK 


