
Saniťák chtěl léčit naJIP!

Blesk, 13.4.2018

Plzeňský lapiduch zfalšoval diplomy ✘ Naštěstí ho odhalili PLZEŇ – Měl vzdělání na
výměnu »bažantů«, ale chtěl léčit těžce nemocné pacienty! Lapiduch Michal Ř. (30)
zfalšoval univerzitní diplom a ucházel se o místo na jednotce intenzivní péče! Vedení
fakultní nemocnice ho včas odhalilo.

Michal Ř. (30) nastoupil ve Fakultní nemocnici (FN) v Plzni jako sanitář, tedy pomocná síla.
Personalistům ovšem předložil diplom, že na Ostravské univerzitě vystudoval obor
zdravotnický záchranář a má titul bakaláře. Ukázal i doklad, že je diplomovaným
specialistou ze zdravotní školy v Příbrami.

Dostal padáka „Už při nástupu předložil dokumenty, které na tu pozici nepotřeboval,“
uvedl ředitel FN Václav Šimánek. Za několik dní ale Michal Ř. chtěl nastoupit jako
zdravotní bratr na jednotku intenzivní péče! Jenže to už vedení špitálu tušilo, že něco
není v pořádku. „Měli jsme podezření, že doklady jsou falešné. Kontaktovali jsme
univerzitu a zjistili, že jsme měli pravdu. Ukončili jsme s ním pracovní poměr a podali
trestní oznámení. Kdybychom nebyli pečliví, tak by mohlo dojít k nedozírné škodě. Mohl
poškodit pacienty,“ dodal Šimánek.

Připsal si tituly

Michal Ř. ve skutečnosti nemá žádné zdravot- nické vzdělání a dříve se živil jako závozník
v přepravní sanitce. „Nikdy u nás nestudoval. Titul bakaláře v oboru zdravotní záchranář u
nás nikdy nezískal, a podali jsme proto v této věci trestní oznámení,“ řekla prorektorka
univerzity Ivona Závacká.

Chtěl zaměstnání „Opatřil si dvě veřejné listiny, ve kterých měl podstatně pozměnit jejich
obsah, a přechovával je do doby, kdy je použil jako pravé s cílem získat zaměstnání,“ řekla
policejní mluvčí Veronika Hokrová.

Přiznávám, ale...

„Udělal jsem tam určitou úpravu, ale bylo to pro dobrou věc, nebylo to kvůli tomu, že
bych potřeboval práci. Nesmím se ale teď vyjádřit proč,“ řekl Blesku Michal Ř. Za přečin
padělání a pozměňování veřejné listiny mu hrozí až tři roky vězení.

Lapiduch oklamal i strážníky, které školil ze zdravovědy.


