Podnět číslo 20110201134456
1) Podnět č.j.

20110201134456

2) Úroveň realizace

probíhá

3) Kde začít s řešením

Česko

4) Místo vady

–
Vláda České republiky - předseda RNDr.Petr Nečas (ODS), ministr zdravotnictví, PS - výbor pro

5) Kdo by měl o podnětu vědět zdravotnictví, předseda Boris Šťastný

posta@vlada.cz, mzcr@mzcr.cz, putnovaa@psp.cz; posta@psp.cz, epodatelna@senat.cz

6) Co je třeba udělat

Zřídit státem garantovaný server, na kterém bude mít každý občan možnost najít svoji nemoc,
její příčiny, diagnózu a bude mít také přístup k plnohodnotnému návodu, podrobnému postupu, jak se
nemoc musí léčit, které léky jsou potřebné k léčení a jak je aplikovat. Kolik tyto léky stojí, jaké mají
vedlejší nežádoucí efekty a prostě vše, co je třeba ke kvalitnímu léčení, ale hlavně ke kontrole toho,
zda mě lékař léčí správně a tak jak má.
PODROBNOSTI (odstavec "Zdravotnictví by se lidem mělo otevřít dokořán.")
Klíčová slova: klinická příručka, pomůcka, návod, léčení, kontrola, postup

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-20110201134456

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
20. 10. 2018
Ministerstvo zdravotnictví sestavuje příručku pro pacienty, kteří by se z ní měli dozvědět, jaká vyšetření a
postupy by měl lékař použít při určité nemoci. Příručka bude dostupná na internetu a pacient si díky ní
bude moci kontrolovat svého lékaře a případně si na něj i stěžovat. Některým zdravotníkům se to ale moc
nelíbí.
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:
02. 02. 2011
Neuvěřitelně cynické "tržní" chování zkorumpovaného lékaře a jeho kolegů je popsáno v článku MUDr.
Jana Hnízdila.
Ohlásil:

Přílohy:
20110201134456-.

Přílohy:

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

