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Pani prezes jątrzy
Zapis mówiący o karach dla lekarzy za
nieprawidłowości na recepcie na lek
refundowany nie zniknął. Udział w proteście od
1 lipca deklaruje 91 proc. lekarzy z gabinetów
nieposiadających umowy z NFZ oraz prawie
połowa z placówek posiadających kontrakt.
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Zakład Opiekuńczo -Leczniczy dla Dzieci
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2012-10-30 01:00:29
dodał: Bluethor

Słucham tego wszystkiego, czytam , patrzę i nie rozumię. Wpadam czasami
do ZOLu dla Dzieci do znajomej Lekarki i co widzę? puste, wolne,
czekające w nowym ośrodku miejsca. Wszyscy krzyczą , że nie ma gdzie
umieścić ciężko schorowanych, często bez rodziców dzieci a tu co? ...
(więcej).

Protetyka
2012-10-11 10:04:11
dodał: stomarplus

Niestety nadal wiele osób nie dba za bardzo o swoje zęby. Najczęstszym
zdaniem, które chyba powtarzam jest to, że podstawą zdrowia naszych
zębów są regularne wizyty u dentysty, ale rzadko ktoś bierze to do siebie.
Powiedzmy, że dokonuję leczenie ... (więcej).
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Ustawa refundacyjna
przewiduje
odpowiedzialność karną dla
lekarza wystawiającego
receptę refundowaną za::

Partnerzy

1. przyjęcie korzyści
majątkowej
2. przyjęcie korzyści
osobistej

Znowu sukces!
2012-08-16 21:49:53
dodał: Andrzej Michalski

W I kwartale 2012 roku oddziały wojewódzkie N FZ przeprowadziły 38
kontroli ordynacji lekarskiej. 6 kontroli objęło ordynację lekarzy
udzielających świadczenia w oparciu o umowy indywidualne
na wystawianie recept, 32 kontrole dotyczyły realizacji ... (więcej).

3.
przyjęcie obietnicy korzyści
majątkowej
4. przyjęcie obietnicy
korzyści osobistej
5.
wszystkie powyższe
Głosuj

Finezyjnie – w dziób.
2012-08-12 21:39:02
dodał: Andrzej Michalski

Wczytując się, codziennie w charakterystyki leków i produktów leczniczych –
co powoli staje się główną czynnością porady lekarskiej - zaczynam
doceniać wysiłek urzędników z obszaru rejestracji i refundacji leków. W
sytuacji galopująco ... (więcej).

Vaser Lipo
2012-07-26 11:48:41
dodał: Mandala

Jestem chirurgiem już od kilkunastu lat i w swoim życiu spotykam się z
wieloma przypadkami. Widzę, jak ludzie codziennie walczą ze swoimi
słabościami, jak się zmagają z tym, by każdy dzień był dla nich lepszy. Widzę, jak ludzie
zapadają się w swoich kompleksach, ... (więcej).

Laserowe modelowanie twarzy - AccuLift
2012-07-26 11:39:19
dodał: agklinik

Gdy zdecydowałem się na specjalizację, jaką jest chirurgia plastyczna, nie
wiedziałem tak naprawdę, co mnie czeka. Ta specjalizacja nie była u nas
wtedy tak bardzo powszechna, przynajmniej w kwestii poprawiania urody.
Chirurgiem plastycznym był raczej ten, który ... (więcej).

Dysplazja u psów
2012-07-26 10:28:28
dodał: klinwet

Gdy mówię, że jestem weterynarzem, często pada pytanie, skąd się wzięła
u mnie ta miłość do zwierząt. Tak szczerze, to nie wiem. Najprostszym
wyjaśnieniem dla mnie jest to, że człowiek musi się z tym urodzić. Musi w nim tkwić jakaś
świadomość tego, że zwierzęta ... (więcej).

Ochrona zdrowia czy kasy?
2012-07-06 17:01:03
dodał: Marek Stankiewicz

W Polsce nie ma już służby zdrowia. Po tych wszystkich pseudoreformach,
nic porządnie nie funkcjonuje. Panstwo jest tak słabe, że obywatelskie
protesty nawet w sprawach oczywistych, są nieskuteczne, a ich
organizatorzy muszą szybko salwować się podkuleniem ogona, lub w
najlepszym ... (więcej).

Dzisiaj szlag trafi protest receptowy
2012-07-06 01:41:47
dodał: Marek Stankiewicz

Kto to powiedział: Bo lekarz ma leczyć, a nie grzebać się w milionie wierszy
charakterystyk leków refundowanych. Albo co więcej, wierzyć w
wydrukowane z Photoshopa zaświadczenie o wpłacie na ZUS i później za
to wszystko odpowiadać swoim majątkiem. Można wygrać ... (więcej).

List otwarty młodych lekarzy ze Śląska
2012-07-04 12:51:01
dodał: Marek Stankiewicz
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„Od 40 lat nie widziałem podobnego chaosu w Służbie Zdrowia”; „Boję się i
nie mogę już tak pracować”; „Zamiast leczyć wypełniam druki, nie potrafię
już przychodzić do takiej pracy” - to niektóre cytaty zebrane obecnie wśród ...
(więcej).
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