Podnět číslo 20070929142418
1) Podnět č.j.

20070929142418

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Česko

4) Místo vady

–

5) Kdo by měl o podnětu vědět

Vláda, předseda Miroslav Topolánek (ODS) , poslanec, senátor, ministr zdravotnictví. Ředitel zdravotní
pojišťovny, Česká lékařská komora (ČLK), Svaz pacientů.
posta@vlada.cz, posta@psp.cz, epodatelna@senat.cz, mzcr@mzcr.cz; verejnost@mzcr.cz,
kancelar@clkcr.cz, info@pacienti.cz

6) Co je třeba udělat

Upravit legislativu tak, aby lékaři byli povinni mít kvalitní pojištěni odpovědnosti za škody,
které mohou způsobit při výkonu své profese.
Tím zajistit, aby výši osobního risika postihu za chybnou diagnózu nesnižovali např.:
-nákladným vyšetřováním pacientů "pro jistotu",
-uznáváním invalidního důchodu na každá bolestivá záda,
-přiznávání nemocenských dávek simulantům, atd.
Autor článku *Kde začít šetřit* (neviditelnypes.lidovky.cz - 28.9.2007) popisuje případ, kdy v jednom
moravském městečku o 2 788 obyvatelích zrušili vojenský útvar, ve kterém pracovalo 220 vojáků z
povolání.
Tři měsíce po zrušení útvaru jich bylo stále přes sto v zaměstnaneckém poměru, protože byli
„dlouhodobě nemocní“. V místě i v okolních obcích bylo veřejným tajemstvím, že se o to postaral
doktor ze sousedního městečka, který tyto „nemocenské“ ochotně psal. A navíc,možná, za úplatu.

7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět
adresáty z odstavce č. 5

Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20070929142418

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
01. 03. 2013
Mezi roky 1995 a 2009 vzrostly průměrné náklady na pacienta věkové skupiny 75 - 79 let ze zhruba 16
000.- Kč na 64 000.- Kč. Je nebo není to jen důsledek trvalé snahy vydojit ze systému zdravotnictví co
nejvíce bez ohledu na efektivitu? V Česku je na 100 tisíc žen 48 gynekologů, v Nizozemsku necelých
šestnáct. Jsou na tom Holanďanky zdravotně hůře nebo lépe?
ZDROJ.
Ohlásil:
04. 08. 2011
Právníci se připravují na byznys, který umožní nový občanský zákoník. Pacienti se budou se
zdravotnickými zařízeními a s lékaři častěji soudit, o značné částky.
PODROBNOSTI
Ohlásil:
02. 02. 2011
Neuvěřitelně cynické "tržní" chování zkorumpovaného lékaře a jeho kolegů je popsáno v článku MUDr.
Jana Hnízdila.
Ohlásil:
11. 01. 2010
Lékaři z 22 měst nejméně 349 x nepoznali, že jeden pacient nemoc předstírá. Připravili tím zdravotní
pojišťovny o miliony korun. PODROBNOSTI
Ohlásil: Arbed

Přílohy:
Přílohy:

Provozovatel databáze www.podnety.cz neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

