Podnět číslo 20080829185252
1) Podnět č.j.

20080829185252

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Česko

4) Místo vady

–

Vláda, předseda Mirek Topolánek, ministr zdravotnictví, předsedové stranických klubů PS a Senátu
posta@vlada.cz; posta@psp.cz; mzcr@mzcr.cz; tluchorp@psp.cz; hasek@psp.cz; kovacik@psp.cz;
5) Kdo by měl o podnětu vědět parkanova@psp.cz; bursikm@psp.cz; info@senat.cz; julinekt@senat.cz; gajduskovaa@senat.cz;
jileka@senat.cz; paukrtovas@senat.cz; novotnyj@senat.cz; balinv@senat.cz; homolkav@senat.cz;
matykiewicze@senat.cz

6) Co je třeba udělat

Zabránit vzniku další zdravotní pojišťovny (ZPČS?).
Stávající si zjevně konkurují snad pouze výší odměn vrcholových manažerů či nabídkou exkluzivních
"léčebných" pobytů pro několik desítek "vyvolených".
Urychlit realizaci podnětu č.j. 2008 04 07 18 27 44
Klíčová slova: nábor, přetahování, nekalá

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-20080829185252

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
26. 09. 2017
Zdravotní pojišťovny si konkurují v nesmyslech, ale např. dostupnost péče o pacienta je nezajímá?
Pacienti by měli (povinně, např. elektronicky) dostávat informace, kolik a kdy z pojišťovny vyčerpali? Je
třeba zajistit, aby za stejné výkony dostávaly nemocnice stejné částky. Zajímavé návrhy ředitelky
fakultní nemocnice, jejichž realizace by urychlila "uzdravení" českého zdravotnictví jsou
ZDE
Ohlásil:
20. 04. 2017
Novela zákona o zdravotním pojištění má zamezit tomu, aby pojišťovny měly zájem pouze o mladé a
zdravé pojištěnce. Nové parametry přerozdělování peněz budou výhodné pro pojišťovny, které mají
výrazně vyšší podíl chronických a vysoce nákladných pacientů. Konečně tedy řešíme problém, který
vznikl jen proto, že pravicoví politici do zdravotnictví "natlačili" všemocnou ruku trhu?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
07. 01. 2017
Všeobecná zdravotní pojišťovna nedávno "investovala" půl miliardy korun do přetahování kliontů od
konkurenčních pojišťoven?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
07. 08. 2014
Do přetahování klientů investovaly zdravotní pojišťovny v minulých pěti letech nejmoně 208 mil. Kč.
Ohlásil:
16. 01. 2014
Pluralita zdravotních pojišťoven vede (hlavně po finanční stránce) k zaneřádění celého systému. Měla by
existovat pouze jedna státem plně kontrolovaná zdravotní pojišťovna.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
08. 03. 2013
Konkurenční boj mezi zdravotími pojišťovnami pokračuje.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
03. 08. 2011
Občané mohou podpořit petici za vyhlášení referenda k reformě zdravotního systému. Petiční listina je
ZDE
Ohlásil:
21. 07. 2011
Zdravotní pojišťovny raději omezí výdaje na léčbu než na platy svých manažerů.
ZDROJ
Ohlásil:

09. 02. 2011
KSČM doporučuje sloučit zdravotní pojišťovny.
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.

