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Поштовани
Обраћамо вам се у складу надлежностима и јавним овлашћењима Лекарске коморе
Србије које се односе на издавање,продужавање и одузимање лиценци,а директно
подстакнути изјавама у медијима које су давали Директор Завода и портпарол у делу који се
односи на „нерационалност и злопотребу,када се ради о лековима на рецепт...“ ,а са молбом
да нам што пре проследите имена лекара који су по вама ту злопотребу начинили,уз доказе
који поткрепљују те тврдње.
Да вас подсетим,Закон о здравственој заштити у члану 197 који се односи на
одузимање лиценце здравственом раднику,у ставу 3,члан 6 предвиђа да комора одузима
здравственом раднику лиценцу “ ....уколико у обављању здравствене делатности злоупотреби
средства здравственог осигурања...“
У складу са тим ,проследите нам имена и доказе о злоупотреби од стране лекара,да би
надлежни органи Лекарске коморе Србије одлучивали о заснованости ваших оптужби.
Такође вас молимо да нам проследите и анализу здравственог стања грађана Србије
за прва четири месеца 2009,која вам је послужила као основ за тврдње изнесене у
јаности,које се односе на број прописаних рецепата од стране лекара у Србији.
Желела бих да вас подсетим на још неке законске одредбе Закона о здравственој
заштити, и то члан 28,тачка 4,став 2,које се између осталог односи на право пацијента да
буде обавештен о алтернативним методама лечења,те на казнене одредбе Закона о
здравственом осигурању, које су вама претпостављам , добро познате.
Као што читава стручна јавност и јавност уопште зна, за рад лекара важи и
Хипократова заклетва као део обичајних норми,али и обавеза да увек поступа по савременим
достигнућима и најбољим принципима медицинске науке и праксе,да не би начинио стручну
грешку,што је предвиђено и Правилником о раду судова части Лекарске коморе Србије.
Надам се да сте све ово имали у виду када сте у јавност изашли да претходно
наведеним подацима,и да ћете нам у што скорије време послати тражене податке.
С поштовањем,
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