Podnět číslo 20041202223500
1) Podnět č.j.

20041202223500

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Česko

4) Místo vady

–

5) Kdo by měl o podnětu vědět

Vláda, ministr zdravotnictví, poslanec, senátor
Aktuální adresáti podnětu (r.2011)
posta@vlada.cz, mzcr@mzcr.cz, verejnost@mzcr.cz, posta@psp.cz, epodatelna@senat.cz,
info@socdem.cz, hk@ods.cz, info@top09.cz, info@kscm.cz, info@veciverejne.cz, podnety@podnety.cz

6) Co je třeba udělat

Upravit legislativu tak, aby si lékaři nemohli (nemuseli) upravovat zdraví lidu podle potřeb své
peněženky a nemuseli se obávat prázdných ordinací.
Podnět je inspirován informací, podle které v r. 2003 byl v českých nemocnicích ošetřen každý 4. občan a
např. jednomu pacientovi (v krátkém časovém období) odebral krev pro laboratorní rozbor každý ze čtyř
nezávislých specialistů, kteří ho vyšetřovali.
Stav se zhoršuje - viz průběh "realizace" podnětu.
÷

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-20041202223500

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
19. 06. 2018
Pan MUDr. J.Š se neštítí brát statisíce Kč. za příslib vyléčení nevyléčitelné roztroušené sklérózy?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
22. 01. 2018
V roce 2012 v Německu působilo 762 českých lékařů, v roce 2016 toto číslo vyrostlo už na 1 063. Po
studiu chce v zahraničí pracovat 28 procent českých studentů medicíny, více než polovina z nich má
zájem o práci v Německu.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
18. 10. 2017
Někteří praktiční i ambulantní lékaři a zubaři dnes opět stávkují. Požadují snížení byrokracie, ale zároveň
odmítají její elektronizaci. Pojišťovny prý už nechtějí praktikům zvyšovat kapitační platby, ale budou je
lépe odměňovat za konkrétní služby.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
10. 10. 2017
Praktičtí lékaři prý ordinuji jen 30 hod. týdně. (Na Slovensku je norma 35 hod.) Většina z nich své
pacienty nenavštěvuje a odmítají pohotovostní služby. Za každého u nich registrovaného občana dostávají
kapitační platby, k nim různé bonusy, od starších řidičů vybírají až 500Kč za potvrzení zdravotní
způsobilosti, atd. Dnes přišli do ordinací s černými páskami na rukávech, kterými protestují proti
vysoké administrativní zátěži a "podfinancování" svých služeb. "Tvůrčím" způsobem tak navázali na akci
"NÁŠ EXODUS VÁŠ EXITUS", která byla už silně za hranou lékařské etiky.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
18. 06. 2017
Sedmnáctičlený český zdravotní tým v Iráku ošetřil za půl roků 53 pacientů? (Každý týden 2 zákroky . .
. a v Česku se zavírají nemocnice pro nedostatek perzonálu?)
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
14. 06. 2017
Policie stíhá přes sto lékařů, kteří brali úplatky za předpis léků. Někteří si přišli až na 2 mil. Kč.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
29. 04. 2017
Pokud budou lékaři nuceni evidovat své tržby i elektronicky (EET), zdraží pacienty přímo placené služby
např. posudky zdravotní způsobilosti? Starší lékaři (praktici) raději odejdou do důchodu?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:

06. 03. 2017
Nejvíce peněz umí z pojišťoven odčerpat řetězec soukromých nemocnic Agel?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
28. 02. 2017
Personál privatizovaných nemocnic bere v průměru o 18 procent méně než sestry a lékaři v
příspěvkových organizacích. Proklamovaným cílem privatizace byl opak.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
25. 02. 2017
V roce 2010 řešily pojišťovny necelých tisíc podezření na podvody s úrazovým pojištěním. V r. 2016
sedmkrát tolik. Účast lékařů na pojistném podvodu se prokáže ve čtvrtině případů.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
11. 01. 2017
Nový ministr zdravotnictví tvrdí, že zdravotnictví musí sloužit občanům, nikoliv jako <>b>jednoduchý
zdroj zisku, ale odmítl názor, že by mělo být zákonem stanoveno, aby lékaři, kteří po ukončení studia
odchází do zahraničí byli povinni uhradit českým daňovým poplatníkům náklady na studium.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
13. 12. 2016
Průměrný příjem lékařů ve státních nemocnicích byl loni 62 735 korun, základ činil 32 450 korun. Slíbeno
mají 1O% v každém ze tří přístích roků a přesto se soudí?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
06. 11. 2016
Zákonodárci (konečně) dospěli k názoru, že "všemocná ruka trhu" zdravotnictví spíše škodí a záchraná
letecká služba bude fungovat jako státní podnik?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
14. 10. 2016
Lékař z Plzeňska dostal za 20mil. podvod zdravotních pojištoven 7 roků vězení.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
30. 06. 2016
Exředitel Nemocnice Na Homolce si podle policie na úplatcích s kolegy rozdělil nejméně 14 milionů
korun.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
08. 06. 2016
Soud odmítl žalobu, kterou se Lékařský odborový klub (LOK) domáhal po státu splnění memoranda o
zvýšení platů lékařů.
Ohlásil:
04. 06. 2016
Dcera (26r.) ředitele státní (fakultní) nemocnice dokáže za rok napsat "studie" za 41 mil. Kč?
Ohlásil:
29. 05. 2016
Skutečným aktuálním nedostatkem v personálním zajištění péče je neefektivní využití kvalifikace a
časového fondu našich lékařů, z nichž ale značná část je v důchodovém věku?
Z pohledu stávající legislativy je nejkratší čas pro samostatnou práci lékaře 12 let od přijetí na lékařskou
fakultu?
Je nejvyšší čas zvýšit počet studentů mediciny? PODROBNOSTI.
Ohlásil:
26. 04. 2016
V Anlii stávkují mladí lékaři. Neposkytují ani akutní péči.
Ohlásil:

01. 04. 2016
Prezident lékařské komory MUD.Milan Kubek tvrdí,(vyhrožuje?) že až lékaři budou dodržovat zákoník
práce zákoník práce, začnou umírat pacienti. A odcházet prý budou, dokud nebudou brát v průměru cca
dvojnásobek toho co nyní, tedy 70 tis.měsíčně. Občané by prý měli volit jen takové strany, které vyšší
platy ve zdravotnictvím garantují, a to za normální pracovní dobu. (V Česku pracuje 38 tis. lékařů a každý
"slouží" v průměru 12 hod. denně?) Vadí mu, že když některý lékař kvůli penězům odejde do zahraničí,
koukají na něj občané jako na padoucha, zatimco sportovce oslavují.
Poznámka autora této informace: pan prezident LK posluchačům "zahrál do autu" fakt, že v Česko má o
třetinu více lékařů na počet obyvatel něž Polsko a dokonce více než USA a zamlčel, že sportovní kluby
své vynikající zaměstnance do zahraničí prodávají.
Ohlásil:
24. 01. 2016
Informace o počtu "promaroděných" pracovních dnů jsou ZDE.
Ohlásil:
24. 12. 2015
O zlu, které ve zdravotnictví páchá "všemocná ruka trhu" hovoří i primář Karel Erben.
Ohlásil:
11. 12. 2015
Lékaři budou finančně motivováni k tomu, aby ordinovali v neatraktivních regionech?
Ohlásil:
21. 11. 2015
Lékaři opět hrozí odchodem do ciziny protože: "Obyvatelé jsou udržování v chudobě. Dokud se
nevyrovnají příjmy obyvatel a zároveň i ceny s Německem a Rakouskem, tak se nikdy problémy ve
zdravotnictví nevyřeší."
Už dokonce i vědci se rozhodli bohatnout na strachu nemocných? Kdo se nedostane do státem hrazeného
programu výzkumu účinků kmenových buněk, může si naději na prodloužení života koupit - za pouhých
150 tis. Kč?
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:
26. 05. 2015
Na pojišťovacích podvodech za 38 mil. Kč se podílelo i osm lékařů a dvě rehabilitační pracovnice?
Ohlásil:
14. 01. 2015
Lékaři si na třicetikorunové poplatky zvykli a někteří je hodlají je "vymáhat" jako sponzorské dary?
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:
07. 10. 2014
Praktičtí lékaři prodávají prodávají svým nástupcům kartotéky pacientů, jejich pořízení a vedení jim
hradily pojišťovny ?
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:
06. 08. 2014
Vedení nemocnice "Na Homolce" platilo za 3,7 stránkový a téměž bezobsažný audit v průměru více než
O,5 mil. Kč. Zaměstnanci(lékaři?) si řekli o provizi při objednávce předraženého Leksellova gama nože,
běžnou praxí bylo placení zprostředkovatelských firem, atd.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
08. 07. 2014
Lékaři si (podle potřeb své peněženky) upravují i cenu "potratové pilulky". Například v Praze bude k mání
za 4 500, v Olomouci stojí tato forma potratu 3 500 Kč.
Ohlásil:
11. 06. 2014
Ředitel VZP si vydělá 8 356,- Kč denně včetně svátků?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
19. 05. 2014
Zubaři se obávají důsledků závisti lidí, pokud by byly zveřejňovány jejich smlouvy se zdravotními
pojišťovnami?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
12. 04. 2014
Případ, kdy pacientku, kterou přvážela sanitka RZP přijali až v 8. pražské nemocnici je popsán ZDE.
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:
23. 10. 2013
O tom, že farmaceutické společnosti produkují léky, které potlačují symptomy, ale (záměrně) nemohou
léčit choroby a že cílem je zisk hovoři znalec
ZDE
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:
03. 03. 2013
Každý z primářů Motolské nemocnice dostává měsíčně 100 tis., lékař s atestací 76, ale vrchní sestra
pouze 52 tis.Kč měsíčně. Jak lze s takovou almužnou přežít jim ale snadno poradí každý důchodce, z nichž
většina nedosáhne na 10 a při každé návštěvě musí lékaři přispěje na dva "lahváče" :-)
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
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:
24. 02. 2013
Zájem o nabízenou "tržní" nadstandardní péči o pacienty je malý.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
09. 11. 2012
Někteří lékaři, aby uživili své rodiny, opravdu "dřou jak koně". Krom plného pracovního úvazku v
nemocnici musí mít i soukromé praxe.
ZDROJ
Ohlásil:
21. 10. 2012
Zabránit korumpování lékařů a lékárníků ze strany farmaceutických firem má novela zákona o regulaci
reklamy.
PODROBNOSTI
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:

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:
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:
26. 09. 2011
Český lékař si vydělá padesát tisíc v průměru za 9,5 hodin práce denně. Dostává - stejně jako jejich
kolegové v Německu, tzn.1,9 násobku průměrné mzdy v zemi.¨
ZDROJ
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:
30. 08. 2011
Odpověď na upozornění na podnět:
Vážená paní Nováková, děkuji Vám za zaslání podnětu. Jeho vznik byl nepochybně veden dobrým
úmyslem, avšak je velmi obecného charakteru a zasloužil by si konkrétnější rozpracování. S přátelským
pozdravem MUDr. Boris Šťastný Poslanec Předseda Výboru pro zdravotnictví Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna Malostranské nám. 7/19, 118 26 Praha 1 Tel.: +420 257 173 349 +420 257 173
349 Fax: +420 257 532 286 E-mail: boris.stastny@psp.cz Internet: www.borisstastny.cz
Ohlásil:

15. 08. 2011
Na existenci podnětu jsem upozornila adresáty: Úřad vlády ČR , RNDr.Petr Nečas , Leoš Heger ,
Bohuslav Sobotka , Zbyněk Stanjura , Petr Gazdík , Pavel Kováčik , Karolína Peake , Boris Šťastný ,
Petr Vícha , Richard Svoboda , Václav Koukal , Soňa Paukrtová , Milan Štěch , Daniela Filipiová |
Další >
Ohlásil: leo-pold@seznam.cz
03. 08. 2011
Občané mohou podpořit petici za vyhlášení referenda k reformě zdravotního systému. Petiční listina je
ZDE
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:
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:
02. 02. 2011
Neuvěřitelně cynické "tržní" chování zkorumpovaného lékaře a jeho kolegů je popsáno v článku MUDr.
Jana Hnízdila.
Ohlásil:
26. 12. 2010
Na hrozbu nemocničních lékařů "Náš exodus Váš exitus" reagují praktičtí lékaři výzvou "Nebuďte sobečtí"
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:
28. 10. 2010
Někteří gynekologové a zubaři začínají od pacientů vymáhat " regulační zápisné" - až 1000 Kč ročně.
Ohlásil:
08. 08. 2010
Začínající lékaři chtějí měsíčně 35, ostatní minimálně 70 tis. Kč.
Ohlásil:
25. 03. 2008
Miroslav Krajicek [Krajicek@psp.cz]
Ohlásil: NULL
17. 03. 2008
Podatelna ministerstva zdravotnictvi [MzCr@MzCr.cz];
Ohlásil: NULL

16. 03. 2008
Boris Stastny [boris.stastny@psp.cz];
Ohlásil: NULL
12. 03. 2008
Upozornění přečetli po tomto datu: filipiovad@senat.cz; Jan Schwippel [schwippelj@psp.cz];Jaromir
Chalupa [chalupaj@psp.cz];
Ohlásil: NULL
06. 03. 2008
na existenci podnětu upozornila správa NDOP předsedu Legislativní rady vlády, členy Zdravotních
výborů PS a Senátu ČR, ministra zdravotnictví, Svaz na obranu pacientů a Nejvyšší státní zastupitelství.
Adresy:
posta@vlada.cz;svoboda.cyril@vlada.cz; carbolj@psp.cz; dimitrovk@psp.cz; fialovaj@psp.cz;
hovorkal@psp.cz; chalupaj@psp.cz; kochanj@psp.cz; kochanj@seznam.cz; korytark@psp.cz;
krajicek@psp.cz; krakoraj@psp.cz; markovas@psp.cz; michalika@psp.cz; molendovad@psp.cz;
rpk.pohanka@seznam.cz; rathd@psp.cz; rybinovaj@psp.cz; schwippelj@psp.cz; stastnyb@psp.cz;
tluchorp@psp.cz; caslavap@senat.cz; filipiovad@senat.cz; daniela@filipiova.cz;
novotnyj@senat.cz;;paleckovaa@senat.cz; info@paleckovaalena.cz; senator@susicky-ul.cz;
spacekm@senat.cz; kancelar@milanstech.cz; stech.milan@cmkos.cz; vavrousek.senat@quick.cz;
vavrousekv@senat.cz; mzcr@mzcr.cz; info@pacienti.cz; lubos.olejar@pacienti.cz;
posta@nsz.brn.justice.cz;
-Upozornění přečetli:
Hana Wielgusova, Kosta Dimitrov, David Rath, Josef Novotný, Podatelna NSZ, Jiri Karbol, Jana
Nosalova,Petr Tluchoř, Dagmar Milencova, daniela@filipiova.cz, Novotný Josef, Barbora Ticha, Ludvik
Hovorka, Sona Markova, Jana Rybinova, Karel Korytar, Vavroušek Vítězslav, Jirina Fialova, Olejár Luboš,
Kochan Jozef.
Ohlásil: NULL
03. 03. 2008
media uvádí případ, kdy lékař požadoval značné částky za léčení nádorů, které si vymyslel.
Ohlásil: NULL
19. 11. 2007
zjištění Svazu pacientů.
Ohlásil: NULL

Přílohy:
Přílohy:

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

