Podnět číslo 20071028174303
1) Podnět č.j.

20071028174303

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Česko

4) Místo vady

–
Vláda, předseda vlády Mirek Topolánek (ODS), ministr zdravotnictví, ministr školství, poslanec, senátor,

5) Kdo by měl o podnětu vědět ředitel zdravotní pojišťovny (posta@vlada.cz; mzcr@mzcr.cz; posta@msmt.cz;) - Adresy poslanců a
senátorů příslušných parlamentních výborů: http://www.kohovolit.eu

Bezplatné studium na lékařských fakultách umožnit pouze těm studentům, kteří podepíší
závazek, že v době výkonu své profese vrátí daňovým poplatníkům alespoň část spotřebovaných
finančních prostředků tím, že za určitý počet hodin práce v pohotovostních službách nebudou
vymáhat vyšší než pojišťovnou/vládou/hejtmanstvím určenou mzdu.

6) Co je třeba udělat

Podnět je motivován stavem, kdy např. zubaři již docílili faktické likvidace pohotovostí za peníze od
zdravotních pojišťoven, a zřizují nyní privátní pohotovosti, přičemž od pacienta (ve zdravotní tísni)
vymáhají platby za úkon podle zvláštního ceníku plus poplatek za ošetření ve výši 1500 Kč !
Viz např.: www.dentmedico.cz
Navrhované opatření lze přirovnat k povinnosti advokáta - zastupovat klienta "ex offo" .

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-20071028174303

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
08. 05. 2019
Průměrné mzdy lékařů a zdravotních sester jsou nyní výrazně vyšší než celostátní průměr.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
14. 09. 2018
Během pobytu v nemocnici přijde k újmě každý desátý pacient?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
14. 07. 2018
Úroveň českého školství už téměř 28 roků pouze klesá? Vyšší investice o školství nic nevyřešily?
Kdo vystuduje VŠ zdarma, měl by 10 roků pracovat a platit daně v Česku?
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:
07. 08. 2017
Praktičí lékaři odmítají sloužit na pohotovosti, přetože berou až 650Kč/hod. a za 10 služeb (za rok)
dostavají navíc 35 tis. Kč.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
16. 02. 2017
Česko investovalo spoustu peněz do akce "návrat českých lékařů z ciziny", ale vrátilo se jich jen 15?
Prezident Zeman tvrdí, že si musíme vychovat novou generaci lékařů, kteří nebudou prchat do ciziny. :-)
PODROBNOSTI.
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:

12. 04. 2014
Případ, kdy pacientku, kterou přvážela sanitka RZP přijali až v 8. pražské nemocnici je popsán 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:
02. 02. 2011
Neuvěřitelně cynické "tržní" chování zkorumpovaného lékaře a jeho kolegů je popsáno v článku MUDr.
Jana Hnízdila.
Ohlásil:

Přílohy:
Přílohy:

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

