Podnět číslo 20060213160000
1) Podnět č.j.

20060213160000

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Česko, Praha

4) Místo vady

–

5) Kdo by měl o podnětu vědět Česká Lékařská komora,, ČLK, Ministerstvo zdravotnictví, poslanec, senátor, lékař, lékárník

6) Co je třeba udělat

Doplnit etický kodex lékařů (případně i lékárníků) tak, aby ztížil nebo znemožnil uzavírání
obchodních dohod, které poškozují pacienty a zdravotní pojišťovny.
Dle Českého rozhlasu prý dokonce i bývalý šéf lékařské komory doporučoval lékařům, aby se Zdravotními
pojišťovnami uzavírali pouze individuální dohody a k nim přidávali smlouvy s lékárnami – na 5% podíl z
marže za předepsané léky. V čase dle č. podnětu je tato informace na teletextu ČT2.
Viz též http://www.blisty.cz/art/29740.html

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-20060213160000

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
26. 08. 2017
V lékárnách se za stejné léky doplácí různé sumy? Podrobnosti jsou ZDE.
Ohlásil:
27. 01. 2017
Všeobecná zdravotní pojišťovna proplácela nemravně předražené služby a zboží?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
20. 05. 2016
Počet lékáren se snižuje?
Ohlásil:
04. 05. 2016
"Mocně hrabivá ruka trhu" vyváží léky do zahraničí a nemocným Čechům chybí?
Ohlásil:
15. 10. 2015
Zaměstnance VZP odměňovala firma Hewlet Packard? Za co asi?
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:
21. 04. 2014
Lékárníci protestují proti připravovanému zrušení "regulačních" poplatků za recept. Požadovali by plnou
kompenzaci pravidelných (bezpracných) příjmů, na které si zvykli.
PODROBNOSTI.
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:
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:

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:
02. 02. 2011
Neuvěřitelně cynické "tržní" chování zkorumpovaného lékaře a jeho kolegů je popsáno v článku MUDr.
Jana Hnízdila.
Ohlásil:
05. 05. 2010
Zákulisí "modré" zdravotnické reformy odhaluje poslanec KDÚ-ČSL Ing. Ludvík Hovorka.
Ohlásil:

Přílohy:
Přílohy:

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

