Podnět číslo 20090804090600
1) Podnět č.j.

20090804090600

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Česko

4) Místo vady

–

5) Kdo by měl o podnětu vědět

Vláda, aktuální předseda Jan Fischer (nestraník), ministr vnitra, policejní ředitel, poslanec, senátor.
posta@vlada.cz, posta@mvcr.cz, posta.policie@mvcr.cz, posta@psp.cz, epodatelna@senat.cz

6) Co je třeba udělat

Z útvaru protikorupční policie vyčlenit skupinu, která se bude zabývat výhradně korupcí ve
zdravotnictví. Ze zdraví se, bohužel, stalo zboží a z řady lékařů jsou zkorumpovaní obchodníci. Upravují
si zdraví obyvatel podle potřeb své peněženky.
Investigativní novináři odhalili případy kdy:
- lékařka inkasovala od firmy peníze za to, že předepisovala jen určitý druh léku.
- lékař za 30 tis "vyléčil pacienta", který lživě diagnostikovanou rakovinu neměl.
- lékař přiznává, že za odměnu od dodavatelské firmy předepisoval léky, které pacienti nepotřebovali.
Viz též podnět č.j. 2007 02 14 00 00 00

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-20090804090600

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
22. 10. 2018
Češi vyhodí ročně tisíce tun léků za cca 4 miliardy Kč. Lékárníkům i lékařům tento stav zřejmě vyhovuje,
a proto netouží po změně systémů jejich předepisování.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
05. 05. 2017
Jistá nemocnice p.p. preferovala dodávky od konkrétní faraceutické firmy. Ta si (z vdčnosti?) objednala
"poradenské" služby od (v oboru nekvalifikované) manželky ředitele nemocnice - za 5 tis. Kč na hodinu a
všechno je legální?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
14. 10. 2016
Lékař z Plzeňska dostal za 20mil. podvod zdravotních pojištoven 7 roků vězení.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
24. 01. 2016
Informace o počtu "promaroděných" pracovních dnů jsou ZDE.
Ohlásil:
12. 10. 2015
Lékaři, kteří doporučí pacientovi oční operaci v soukromém "podniku" Lexus dostávají od jeho majitele
provizi 10 tis. Kč měsíčně? Předseda lékařské komory tuto praxi neodsuzuje.
Ohlásil:
14. 09. 2015
Lékař přivodil bohatému pacientovi závislost na opiátech a pak mu je prodával?
Ohlásil:
05. 09. 2015
Protikorupční policie obvinila 15 lékařů z braní úplatků a 19 pracovníků dvou firem obchodujících s léky.
Prověřuje i další lékaře, dohromady téměř dvě stovky z celé republiky.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
21. 12. 2014
Až čtvrt milionu korun dostávali lékaři, kteří předepisovali svým pacientům opiátové náplastí vyráběné
společností Teva Pharmaceuticals?
Ohlásil:
03. 12. 2014
Ještě rok budou farmaceutické firmy "legálně" korumpovat lékaře?
Podrobnosti
Ohlásil:

16. 11. 2014
Nemocnice "Na Homolce" nehospodárně utratila 3,4 miliardy Kč? Kdo bude potrestán?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
03. 11. 2014
V textu na blogu M.Macka mne zaujalo: lití drahých cytostatik do terminálně nemocného, jemuž nejenže
nepomohou, ale podstatně zhorší kvalitu jeho zbývajících dnů či hodin. Drahé operativní výkony s
implantací drahého materiálu lidem, jimž to kvalitu života v žádném případě nezlepší. Opakovaná drahá
vyšetření, která nepřinesou nic nového. Prachy tedy prošustrovávají samotní lékaři, kterým v tom systém
zdravotnictví nejen nebrání, ale často je k tomu přímo vybízí. A navíc mají za zády vyčurané právníky
pacientů.
Ohlásil:
16. 09. 2014
Ředitel VZP si nechal za peníze pojišťovny koupit tu zcela nejdražší variantu Audi A6, do které si objednal
doplňky za další milión korun. Za "vlastní" pořídil své přítelkyni byt č. 17 v Brně, Radnická 376/11, který
nechal napsat na svého známého právníka. Ten má na oplátku smlouvu s pojišťovnou na "právní služby“,
za které dostává milióny Kč??
Ohlásil:
29. 08. 2014
České zdravotnictví masivně "tuneloval" i bývalý ředitel nemocnice Na Homolce MUDr. Vladimír Dbalý,
MBA ?
Ohlásil:
01. 07. 2014
Lékaři brali v r. 2013 v průměru 60 tis. Kč měsíčně.
Průměrný důchod byl 10957 Kč.
Průměrná mzda poklesla o 1,8% na 26 637 Kč ale zhruba dvě třetiny lidí pracujících v ČR mají mzdu nižší.
Ohlásil:
19. 05. 2014
Zubaři se obávají důsledků závisti lidí, pokud by byly zveřejňovány jejich smlouvy se zdravotními
pojišťovnami?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
03. 02. 2014
Není u nás praktického lékaře, který by měl měsíčně méně než v průměru 90 000,- Kč.
Zdroj: diskuse k článku "Zdravotnické poplatky".
Ohlásil:
03. 09. 2013
Podrobnosti o platech ve zdravotnictví a o jejich růstu v r. 2012 jsou ZDE.
Ohlásil:
25. 07. 2013
Obsáhlý rozbor aktálního stavu českého zdravotnictví (od Václava Špíky) je ZDE.
Ohlásil: Arbed
08. 07. 2013
Občan, který prý má třicetiletou praxi ve zdravotnictví V diskusi k TOMUTO článku napsal - volně cituji:
"Pro poskytování všeobecné zdravotní péče naprosto postačí jedna pojišťovna s garancí toho nelepšího
ručitele - státu. V medicíně nelze ulatnit trh, buď to děláte dobře nebo špatně, jiná volba není. V
porevolučních letech jsme začínali se 24 pojišťovnami a výraznými náklady na reklamu a nabídky pro
klienty. Milirady, které mohly jít na péči o zdraví zmizely ve vytunelovaných pojišťovnách, IZIPECH atd.
Nastal bům outsourcingu ve zdravotnických zařízeních. Privátní frimy prý lépy uklidí, uvaří, zařídí
údržbu... se ziskem pro vedení. A to nemluvím o únicích z lékové politiky, nákupu přístrojů i tam
zasahují ručičky pojišťoven neb dnes o zdravotnictví nerozhoduje minosterstvo, ale pojišťovny, které byť
to nedeklarují, usilují o zisk pro manažery dozorčí rady atd. Ano pojišťovny mají uvednou zákonou
povinnost (nepřekročit 3% režijních nákladů), ale obchází se to. Reálně dochází k výraznémmu
omezování péče jak ve smyslu kvality tak kvantity a to bohužel i v onkologických programech.
Omezovací nařízení jsou doprovázeny výraznými finančními sankcemi především pro lékaře.
Ohlásil:
09. 05. 2013
"Amerikanizace" českého zdravotnictví by neměla dospět do stádia, kdy chudí musí měsíce trpět bolestí
zubů, protože nemají peníze na ošetření nervu.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:

28. 03. 2013
V pořadu HydePark ČT ze dne 27.3.2013 přiznala senátorka MUDr. Alena Dernerová, že většina senátorů
- lékařů dál provozuje svoje praxe. Dodávám, že tím výrazně ovlivňují výši průměrného platu v Česku, a
že senátorství by mělo být funkcí čestnou, když je tak snadné ji zvládat ve volném čase.
Ohlásil:
21. 10. 2012
Zabránit korumpování lékařů a lékárníků ze strany farmaceutických firem má novela zákona o regulaci
reklamy.
PODROBNOSTI
Ohlásil:
25. 08. 2012
Informační centrum vlády zveřejnilo seznam hlavních protikorupčních opatření. Tento podnět v nich
zahnut není.
Ohlásil:
12. 08. 2012
Farmaceutická firma Pfizer v Česku v letech 2003 až 2004 platila doktorům a úředníkům zájezdy, aby
předepisovali její léky. Její tržby se zvýšily o 65%.
ZDROJ
Ohlásil:
04. 07. 2012
Někteří lékaři (na zkoušku) dostávají od pojišťovny 60 Kč na pacienta, kterého ošetří v předem
dohodnutém termínu. A chystá prý se odměna za to, že pacienta při vstupu do ordinace lékař srdečně
pozdraví :-) ZDROJ
Ohlásil:
18. 04. 2012
Odborní lékaři odmítají plány ministerstva na zvýšení regulačních poplatků na 200Kč. PODROBNOSTI.
Ohlásil:
06. 04. 2012
Za 10 let vzrostly výdaje na zdravotní péči 3x.
PODROBNOSTI
Ohlásil:
19. 02. 2012
V ČR prý až čtvrtina lidí umírá předčasně. V Japonsku, kde je nejdelší délka života mají 2,2 lékaře na
1000 obyvatel. V ČR 3,6
ZDROJ
Ohlásil:
23. 01. 2012
Pouze 5 lékařů z 500 nepřijalo korupční nabídku agneta farmaceutického průmyslu. Podrobnosti jsou
ZDE.
Ohlásil:
11. 01. 2012
Ministr zdravotnictví "optimalizoval" počet tabulkových míst pro lékaře. Mělo by jich být o tisíc méně než
dosud.
PODROBNOSTI
Ohlásil:
10. 11. 2011
Profesoři MUDr. Pafko a Pirk poodhalili rozsah úplatkářství ve zdravotnictví.
PODROBNOSTI
Ohlásil:
27. 10. 2011
Někteří lékaři dostávali až 500 Kč za předepsání jedné krabičky léku konkrétního výrobce či dodavatele.
PODROBNOSTI
Ohlásil:
26. 10. 2011
Jeden z lékařů vinohradské nemocnice má ve zdravotnictví tolik smluv, že dohromady dělají 6,2 úvazku.
Řada jiných má 2,5. Tohle by ani profesionální zloděj nedokázal:-)
PODROBNOSTI
Ohlásil:

24. 10. 2011
Zubní lékařka ze Strakonic vykazovala fiktivní úkony a podvodem získala 2 miliony Kč.
PODROBNOSTI
Ohlásil:
22. 09. 2011
Průměrná platba za jedno ošetření u lékaře - specialisty byla (po odečtení inflace) v roce 2009 o 80
procent vyšší než v roce 1995. Naopak počet ošetření, které průměrný lékař v ambulanci za den
udělal, klesl o 30%
PODROBNOSTI
Ohlásil:
12. 09. 2011
Z výpisů od pojišťoven pacienti zjišťují, že někteří lékaři si vylepšují příjmy podváděním.
PODROBNOSTI
Jiný případ
Ohlásil:
02. 09. 2011
Nejsnáze si "přivydělávají" sympatičtí porodníci.
PODROBNOSTI
Ohlásil:
25. 06. 2011
Podnikavější lékaři si zřizují vedlejší "nadstandardní" ordinace. Pacienti tam neplatí za vykonanou práci,
ale předávají lékařům - v rámci zákona - "dary".
ZDROJ
Ohlásil:
13. 05. 2011
Česko má nadbytek lékařů. Občané kontaktují lékaře 11x za rok.
STATISTIKA
Ohlásil:
26. 03. 2011
Podle Johna Virapena je pro farmaceutické firmy výhodné, aby měly co nejvíc pacientů, pro něž mohou
vyrábět další a další léky. Proto prý zatajují veřejnosti například to, že existuje lék, který umí vyléčit
AIDS. Vyléčit by se podle něj dala například i cukrovka, ale firmy to neudělají, protože by podle Virapena
přišly o své zisky.
Ohlásil:
22. 03. 2011
Boj proti korupci ve zdravotnictví je stále neúčinný. Pokud se výrobcům léků znemožní podplácet lékaře
(mají předepisovat pouze generika, ne firemní značku léku) budou korumpováni lékárníci, kteří potom
pacientům ochotně nabídnou generikum v tom "skutečně" nejúčinnějším léku od "nejzkušenějšího"
výrobce.
Ohlásil:
26. 12. 2010
Důvody, které nemocniční lékaře motivují k nátlaku na politiky.
Ohlásil:
15. 12. 2010
Špička ledovce? Soud potrestal lékaře, který pacientům vymýšlel choroby a za úplatek předstíral, že je
léčí.
Ohlásil:
27. 11. 2010
Škola vydírání?
Ohlásil:
12. 11. 2010
4 tis. lékařů vyhrožuje spoluobčanům smrtí.
Ohlásil:
29. 09. 2010
Nadlidé mezi námi? PODROBNOSTI
Ohlásil:

28. 06. 2010
Prezident ČLK MUDr.Milan Kubek odsuzuje neetické chování (nekalou soutěž) některých privátních
zdravotnických zařízení.
Ohlásil:
08. 12. 2009
Lékaři si přetahují pacienty kvůli kapitačním platbám (55,-Kč měsíčně).
Ohlásil: Media

Přílohy:
Přílohy:

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

