Na mailové adresy naší pojišťovny nám přišly mailové reakce
na tiskovou konferenci VoZP ČR:
Hezký den,
opravdu mě pobavilo tvrzení náměstka MZ, jak byli při náborových akcích obelháváni lidé, jen aby
přešli k Vojenské zdravotní pojišťovně. Že se to ostatním pojišťovnám nelíbí, je pochopitelné, vždyť
jen za rok 2012 k VoZP přešlo více jak čtyřicet tisíc pojištěnců, kteří zákonitě musejí v jiných
pojišťovnách (VZP) chybět, ale ať mi nikdo netvrdí, že v jiných pojišťoven jsou jiní, nehledě na to, že
takové případné chování bude spíše činem jednotlivce dychtícího po provizi, nikoli hromadným
způsobem náborování. A když už pan náměstek tak pěkně (myšleno konkrétně a na základě
předložených důkazů) káže o etice a pravdomluvnosti, pak mi není jasné, jak může tvrdit, že
vojenská zdravotní pojišťovna není schopna plnit své závazky, ačkoli je jako jedna z mála schopna
vyrovnaně hospodařit a přitom nabídnout tak široké preventivní programy pro své pojištěnce. Také se
nejedná zrovna o čistou hru, že pane náměstku? Být na místě vozp podám za tato vaše slova další
trestní oznámení!!!
Karel V.

Zdravím vás,
pozorně jsem si včera na ČT 24 poslechl tiskovou konferenci VOZP a nedá mi to se o mé postřehy s
vámi nepodělit. Ale toto je evidentně účelové nařčení pojišťovny, která nejen že se kvalitními
službami dobře stará o své klienty, ale i pečlivě hlídá své investice…..a z té reakce toho pana Noska
je patrné, že o tom pramálo ví, a že jde jen o diskreditaci vedení VOZP a snaha o nějaké převzetí
moci………..V této době mne opravdu už nic nepřekvapí.
J. Rychtář
Vážený pane inženýre,
předsedo správní rady VZP, náměstku ministra zdravotnictví atd., atd.
Jsem velmi rád, že konečně někdo fundovaně pohovořil na téma podivného utrácení milionů korun ze
strany zdravotní pojišťovny. Jistě v tomto oboru máte značné zkušenosti z vašeho působení v největší
zdravotní pojišťovně v této zemi, kde je hospodaření stejně tak transparentní, jako vyrovnané. Že
máme ztrátu nějakých 6 miliard korun? Nevadí, vykryjeme ji z rezerv. Rezervy došly? Tak se
podíváme, kam bychom mohli odvrátit pozornost od svého hospodaření, od honosných, nově
budovaných sídel a perspektivních a výnosných projektů jakým je například IZIP.
Kdo jiný by mohl znát recept na zdravé hospodaření zdravotních pojišťoven, než předseda správní
rady vytunelované zdravotní pojišťovny. Nebo že by hnacím motorem vašeho trestního oznámení
bylo dokázat, že vyrovnaný nebo dokonce kladný rozpočet hospodaření je protizákonný, podivný a
podezřelý? Zameťte si laskavě před vlastním prahem, pane náměstku. Jsem velmi rád, že jsem již
několik let na základě neetické, protizákonné a nestandardní náborové akce spokojeným pojištěncem
zdravotní pojišťovny, která nemá v plánu v tomto roce zkrachovat.
Václav Š., Pardubice

