Podnět číslo 20160307142724
1) Podnět č.j.

20160307142724

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Česko

4) Místo vady

–

Hlavní adresát:
Ministr zdravotnictví,
mzcr@mzcr.cz;
Na vědomí:
5) Kdo by měl o podnětu vědět Vláda České republiky,předseda vlády, poslanec, senátor, ČSSD, ANO2011, KSČM, TOP09, ODS, ÚPD,
KDÚ-ČSL,
posta@vlada.cz, posta@psp.cz, epodatelna@senat.cz, info@socdem.cz, bsobotka@socdem.cz,
info2011@info2011, lucie.kubovic@seznam.cz; info@top09.cz, info@kscm.cz, hk@ods.cz,
info@hnutiusvit.cz, predseda@kdu.cz; podnety@podnety.cz, arbed@wo.cz

6) Co je třeba udělat

Stanovit dobu, po kterou musí absolvent české lékařské fakulty pracovat v českém zdravotnictví.
20% lékařů nyní odchází do zahraničí hned po promoci, dalších 20% v průběhu několika prvních roků.
Lékaři však vystudovali za peníze českých daňových poplatníků a není žádný důvod k tomu, aby z "finálního
produktu" měli bezprostřední prospěch např. Němci.
Přibližně totéž platí pro zdravotní sestry a další profese, včetně technických.
Klíčová slova: peněženky, mravy, vyděrač.
Přikládám ilustrační obrázek M. Marčáka Zdroj: blisty.cz

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-20160307142724

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
11. 02. 2019
Odchody lékařů do zahraničí se za posledních šest let zdvojnásobily. Úbytku má zabránit jejich závazek, že
po skončení studia zůstanou tři až čtyři roky pracovat v Česku. Odchody sester prý mohou zastavit výsluhy
nebo peníze na bydlení.
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:
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:

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:
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:
14. 10. 2016
Lékař z Plzeňska dostal za 20mil. podvod zdravotních pojištoven 7 roků vězení.
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:
17. 05. 2016
Mladí lékaři požadují, aby stát lépe financoval i jejich přípravu na atestaci . . . po které utečou do ciziny?
Ohlásil:
11. 05. 2016
Dva z pěti nejlepších absloventů lékařské fakulty odejdou do zahraničí a ani učiteléjim to nerozmlouvají?
Ohlásil:
26. 04. 2016
V Anlii stávkují mladí lékaři. Neposkytují ani akutní péči.
Ohlásil:
06. 04. 2016
Od roku 2000 do roku 2014 vzrostly platy lékařů o 164 %, ale HDP České republiky jen o 80 %. Přesto LOK
žádá zvýšení o 10% , i když HDP roste max. o 3% a podává žalobu na stát.
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:

16. 03. 2016
15.3.2016- na podnět upozorněni adresáti:
Ministerstvo zdravotnictví, Svatopluk Němeček, Vláda ČR, Bohuslav Sobotka, Poslanci ČR, Jan Hamáček,
Senát ČR, Milan Štěch, MUDr. Rostislav Vyzula, Jana Hnyková, MUDr. Jiří Koskuba, MUDr. Jiří Koskuba,
ČSSD, Tisková mluvčí ANO, Andrej Babiš, KDU-ČSL, Bělobrádek, KSČM, Vojtěch Filip, ODS, Petr Fiala,
Úsvit národní koalice, Tiskové odd.Hnutí Úsvit, Tomio Okamura, TOP09, Miroslav Kalousek
Doručení mailu potvrdili
15.3.2016- epodatelna min. zdravotnictví
Ohlásil:

Přílohy:
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Přílohy:

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

