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Kraje: Proplácením poplatků zákon neporušujeme, budeme dál jednat 
Praha 5. ledna (ČTK) - Hejtmani všech čtyř krajů, se kterými dnes ministerstvo vnitra zahájilo správní řízení, se shodují, že při proplácení zdravotnických poplatků postupují v souladu se zákonem. Kraje budou s ministerstvem dále jednat. Jihomoravský hejtman a předseda Asociace krajů ČR Michal Hašek (ČSSD) dnes nevyloučil, že o věci rozhodne až soud.
Ministr Martin Pecina v polovině prosince řekl, že krajům, které systém proplácení do konce roku 2009 nezmění, v lednu pozastaví příslušná rozhodnutí zastupitelstev. Dnes ministerstvo oznámilo, že nezákonně postupuje Zlínský, Jihočeský, Ústecký a Královéhradecký kraj.
Hejtmani by se s Pecinou měli kvůli poplatkům sejít příští týden. Ministr prý dnes přijal Haškovo pozvání do Brna na zasedání Asociace krajů. Jihomoravský hejtman ČTK řekl, že s právním názorem ministerstva nesouhlasí. "Jsem přesvědčen o tom, že poskytování daru z rozpočtu kraje je v samostatné kompetenci krajů," uvedl. Spor podle něj nejspíš bude muset rozhodnout justice. "Spěje to k soudu," oznámil.
O zákonnosti proplácení poplatků jsou přesvědčeni i hejtmani dotčených krajů. "Ministerstvo vnitra má právo zahájit s námi správní řízení a my máme právo stále trvat na svém, tedy že se domníváme, že náš postup je v souladu se zákonem," řekl ČTK hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola (ČSSD). Kraj je ale podle něj připraven svolat zastupitelstvo a o poplatcích dále jednat. Jihočeský kraj vrací pacientům poplatky formou daru. Od února do listopadu za ně zaplatil 60,7 milionu korun, na rok 2010 má na poplatky v rozpočtu vyhrazeno 90 milionů korun.
"V žádném případě nechceme postupovat nezákonně. Domníváme se přitom, že nás dosavadní postup byl zákonný," řekl ČTK také mluvčí Královéhradeckého kraje Imrich Dioszegi. Kraj se prý s krokem ministerstva musí nejprve seznámit a zvážit dopad správního řízení na stávající systém proplácení poplatků. Také pacienti na Královéhradecku přijímají od kraje úhradu poplatku formou daru.
Mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Hanáčková ČTK řekla, že kraj s ministerstvem vnitra o poplatcích intenzivně jedná. Požadavky vnitra se prý budou během ledna a února zabývat orgány kraje, do té doby se pro pacienty nic měnit nebude. Původní výzvu ministerstva na zrušení usnesení zastupitelstva, které se týkalo regulačních poplatků, kraj loni v prosinci odmítl. Pacienti, kteří chtějí vrátit poplatek, musí na Ústecku podepsat čestné prohlášení o přijetí veřejného příslibu. Měsíčně kraj uhradí na poplatcích necelé čtyři miliony korun.
Také hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák (ČSSD) tvrdí, že kraj zákon neporušuje. "Nemáme žádný důvod cokoliv na tom měnit," řekl Mišák. Kraj vrací poplatky podobně jako řada dalších krajů formou daru, oproti ostatním regionům ale jen lidem do 18 let a nad 70 let, a to pouze za návštěvy ambulance a hospitalizace v krajských zařízeních. Lékárnám Zlínský kraj žádné dary neposkytuje. Hejtmanství letos uvolní na poplatky 18 milionů korun. Je to o 10,7 milionu méně než loni.
Původně se spekulovalo o tom, že jedním z krajů, se kterým by mohlo být zahájeno správní řízení, bude i Středočeský kraj. Ten nakonec stejně jako dalších pět krajů ministerstvu přislíbil, že do konce ledna proplácení poplatků znovu projedná. Pokud tyto kraje nezjednají nápravu, vnitro s nimi zahájí správní řízení 31. ledna.
Žádné rozpory se zákonem nemá podle ministerstva systém úhrady regulačních poplatků Plzeňského kraje. K nápravě už přistoupil Karlovarský a Olomoucký kraj. Systém úhrady byl v obou případech upraven právě podle vzoru Plzeňského kraje. Praha regulační poplatky neproplácí.
Regulační poplatky zavedl bývalý ministr zdravotnictví ODS Tomáš Julínek. Systém byl od té doby upraven. Nyní se platí 30 korun v ambulanci a za položku na receptu, pokud je lék levnější než 30 korun, za den v nemocnici 60 korun a za pohotovost 90 korun. Osvobozeny jsou děti do 18 let. Snížil se jim navíc ochranný limit z 5000 korun na 2500 korun, stejně jako lidem nad 65 let.
ČSSD a KSČM se snaží ve sněmovně prosadit zrušení poplatků. Počátkem prosince uspěly v prvním čtení. Je ale pravděpodobné, že se jim úplné zrušení systému regulačních poplatků nepodaří schválit, nemají k tomu dostatek hlasů. Středočeský hejtman David Rath (ČSSD) již dříve uvedl, že je připraven hledat kompromis a prosadit alespoň jejich částečné omezení.
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Vnitro zahájilo správní řízení kvůli poplatkům se čtyřmi kraji 
Zprávu jsme upravili v 1. a 2. odstavci a doplnili o další informace v odstavci 3 až 5. Změnili jsme titulek.
-------------------- 
Praha 5. ledna (ČTK) - Ministerstvo vnitra dnes zahájilo správní řízení kvůli proplácení zdravotnických poplatků se čtyřmi kraji - Zlínským, Jihočeským, Ústeckým a Královéhradeckým. ČTK to řekla Hana Malá z tiskového odboru ministerstva. Ministr Martin Pecina v polovině prosince řekl, že krajům, které systém proplácení do konce roku 2009 nezmění, v lednu pozastaví příslušná rozhodnutí zastupitelstev.
V uvedených čtyřech krajích je podle Malé proplácení poplatků v rozporu se zákonem. Původně se spekulovalo o tom, že jedním z krajů, se kterým by mohlo být zahájeno správní řízení, je Středočeský kraj. Ten totiž odmítl změnit systém proplácení regulačních poplatků. Podle středočeského hejtmana Davida Ratha (ČSSD) je způsob proplácení poplatků ve středních Čechách právně zcela v pořádku. "My to řešíme buď darem občanům, anebo pomocí slevového kuponu v lékárně, to ministerstvo vnitra vůbec nezachytilo," řekl už dříve ČTK hejtman. Mezi další kraje, které nechtěly měnit systém proplácení poplatků, se řadil také Pardubický, Jihomoravský či Zlínský kraj, se kterým také nakonec správní řízení bude.
Plzeňský kraj nemá podle ministerstva systém úhrady regulačních poplatků v rozporu se zákonem. K nápravě už přistoupil Karlovarský a Olomoucký kraj. Systém úhrady byl v obou případech upraven podle vzoru Plzeňského kraje. Praha regulační poplatky neproplácí.
"Jsem rád, že většina krajů systém úhrady regulačních poplatků už uvedla nebo se snaží uvést do souladu s názorem ministerstva vnitra," řekl k analýze ministr vnitra Martin Pecina. Podle něj se postup ministerstva vyplatil.
Šest krajů - Středočeský, Jihomoravský, Moravskoslezský, Liberecký, Vysočina a Pardubický - přislíbilo ministerstvu, že do konce ledna znovu projednají proplácení poplatků. Pokud nezjednají nápravu, vnitro s nimi zahájí správní řízení 31. ledna.
Regulační poplatky zavedl bývalý ministr zdravotnictví ODS Tomáš Julínek. Systém byl od té doby upraven. Nyní se platí 30 korun v ambulanci a za položku na receptu, pokud je lék levnější než 30 korun, za den v nemocnici 60 korun a za pohotovost 90 korun. Osvobozeny jsou děti do 18 let. Snížil se jim navíc ochranný limit z 5000 korun na 2500 korun, stejně jako lidem nad 65 let.
ČSSD a KSČM se snaží ve sněmovně prosadit zrušení poplatků. Počátkem prosince uspěly v prvním čtení. Je ale pravděpodobné, že se jim úplné zrušení systému regulačních poplatků nepodaří schválit, nemají k tomu dostatek hlasů. Rath již dříve uvedl, že je připraven hledat kompromis a prosadit alespoň jejich částečné omezení.
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Snížení poplatků v lékárnách prý může dočasně zvednout ceny léků 
Praha 5. ledna (ČTK) - Snížení či zrušení poplatků v lékárnách by mohlo dočasně zvednout ceny léků pro pacienty, řekl dnes ČTK prezident České lékárnické komory Stanislav Havlíček. O zrušení poplatku za položku na receptu uvažuje ČSSD, KSČM i KDU-ČSL. Úplné zrušení všech zdravotnických poplatků se zřejmě prosadit nepodaří. Podle Havlíčka zrušení poplatků za položku na receptu bez systematické změny způsobí komplikace a paradoxně i dočasné zdražení léků, pokud se zároveň nezmění i způsob tvorby cen léků.
Už v prosinci levice ve sněmovně v prvním čtení uspěla se dvěma návrhy na úplné zrušení poplatků. Sociální demokraté avizovali, že jsou nyní ochotni jednat o částečném zrušení poplatků, dohoda se rýsuje právě u poplatků na recept. "Podpoříme každý návrh směřující ke snížení či omezení poplatků," sdělil dnes ČTK stínový ministr zdravotnictví ČSSD David Rath.
Předseda ČSSD Jiří Paroubek již dříve uvedl, že by se mohl zavést desetikorunový symbolický poplatek za recept. "Už předchozí změna snížila míru předvídatelnosti a pochopitelnosti cenotvorby léků," řekl Havlíček. "Ve finále je možné, že ta sleva poplatků bude pro pacienty znamenat zdražení léků, ale velmi těžko se mi to hodnotí bez znalosti následných kroků," dodal. Zjednodušení systému by Havlíček přivítal, mělo by ale podle něj jít o systematickou změnu.
Současný systém poplatků a doplatků v lékárnách je provázaný. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) počítá ceny léků na základě stávajícího systému, výpočet lze přitom změnit pouze zákonem nebo správním řízením, vysvětlil Havlíček.
Předseda lidovců Cyril Svoboda v pondělí v Brně uvedl, že poslanci jeho strany jsou ochotni diskutovat o poplatcích v lékárnách. Podle lidovce Ludvíka Hovorky nemají poplatky v lékárnách žádný smysl. "Stalo se to nástrojem konkurenčního boje, některé firmy poplatky vůbec nevybírají," řekl Hovorka. Naopak význam mají podle něj poplatky za hospitalizaci a za pohotovost, ty by nerušil.
Pro změnu v poplatcích by zvedli ruku i komunisté. "My samozřejmě preferujeme zákon o úplném zrušení poplatků, který máme ve sněmovně. Ale v případě, že by nebylo možné nic jiného prosadit, tak se připojíme k návrhům, které znamenají jakékoliv zmírnění regulačních poplatků," řekla dnes ČTK poslankyně Soňa Marková.
Naopak proti budou patrně poslanci ODS. "Změny mají být dělány po dlouhodobé jasné analýze a shodě napříč politickým spektrem, protože se to dotýká velké skupiny obyvatel. Z toho plyne, že já v tuto chvíli nejsem pro žádné změny," uvedl poslanec ODS Boris Šťastný.
Levice potřebuje ke zrušení poplatků nejméně 101 poslanců. To pro případ, že Senát vrátí novelu do sněmovny. Sociální demokraté mají s komunisty 97 hlasů. Dohromady s lidovci by měli 106 hlasů.
Regulační poplatky zavedl ministr zdravotnictví ODS Tomáš Julínek. Systém byl od té doby upraven. Nyní se platí 30 korun v ambulanci a za položku na receptu, pokud je lék levnější než 30 korun, za den v nemocnici 60 korun a za pohotovost 90 korun. Osvobozeni jsou novorozenci, poplatky v ambulanci neplatí dětí do 18 let. Těm je spolu se seniory nad 65 let snížen ochranný limit z 5000 na 2500 korun.
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Rath: Středočeské nemocnice mohou upravit systém placení poplatků 
-------------------- 
Ke zpravodajství: FOTO/aktuality
-------------------- 
Praha 4. ledna (ČTK) - V případě, že ministerstvo vnitra zahájí kvůli regulačním poplatkům se Středočeským krajem správní řízení, nemocnice mohou dosavadní metodiku mírně upravit. Zdravotníci by se pacientů už neptali, zda si přejí, aby za ně poplatek uhradil kraj. Dotazovali by se nově na to, zda má poplatek zaplatit příslušná krajská nemocnice. Novinářům to dnes řekl hejtman David Rath (ČSSD).
"Nevylučuji, že ke konci správního řízení můžeme provést tuto kosmetickou změnu systému, která ale z pohledu právního je asi velmi zásadní," poznamenal hejtman.
Podle ministerstva kraje při úhradách poplatků porušují zákon. Úřad nyní čeká na vyjádření všech krajů a až poté rozhodne, zda a s kterými případně zahájí správní řízení. "Zatím jsme ministerstvu poslali své námitky," řekl dnes Rath, který tvrdí, že systém ve středních Čechách je v souladu se zákony. Pokud bude s krajem zahájeno správní řízení, stačí podle Ratha jen upravit metodiku.
Pacient tak nadále nebude muset jako například v Plzeňském kraji poplatky v krajských nemocnicích platit a až zpětně žádat kraj o finanční dar, což je podle ministerstva v pořádku. Změní se jen formulace dotazu zdravotníků. "Pro pacienta se nic nezmění, změní se pouze několik slov ve větě, kterou by každý pacient měl být oslovován," uvedl Rath.
"Vyjasňujeme si právní stanoviska. Je to takový boj právníků a jejich argumentů. Uvidíme, jak to dopadne. Pokud by ministerstvo nakonec trvalo na tom, že musíme ten systém změnit, tak jsme připraveni přejít na jiný systém, než je ten plzeňský a karlovarský, na systém, kde by pacient nepoznal vůbec žádnou změnu," shrnul hejtman.
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Pardubický kraj kvůli úsporám zrušil téměř polovinu pohotovostí 
Pardubice 1. ledna (ČTK) - Pardubický kraj k dnešku kvůli úsporám snížil počet lékařských pohotovostí téměř o polovinu z 15 na osm služeben. Pohotovosti kraj zrušil v menších městech. Ponechal je v Pardubicích, Chrudimi, Svitavách, Ústí nad Orlicí, Litomyšli, Poličce, Hlinsku a Červené Vodě. ČTK to řekla mluvčí kraje Magdalena Navrátilová. Řadě radnic v místech se zrušenou pohotovostí se rozhodnutí kraje nelíbí.
Redukce pohotovostí je podle mluvčí součástí nové koncepce zdravotnictví v kraji. Nový systém lékařské služby první pomoci by prý měl zachovat stávající rozsah a dostupnost lékařské péče. Ke změně kraj podle mluvčí vedle finanční náročnosti vedla také nejednotnost a nedostatečné personální zajištění pohotovostí.
Páteří systému jsou pohotovosti v místech, kde má kraj své nemocnice, tedy v okresních městech a Litomyšli. V odlehlých či horských oblastech kraje v Červené Vodě, Hlinsku a Poličce se na financování pohotovostí podílejí místní samosprávy. Pardubický kraj podle mluvčí zároveň hodlá rozšířit počet stanovišť zdravotnické záchranné služby.
Radnice v místech se zrušenou pohotovostí kraj kritizují. "Se zrušením pohotovosti absolutně nesouhlasím," uvedl dříve starosta Žamberka Jiří Dytrt. Obává se, že to sníží kvalitu zdravotní péče. Negativně vnímají zrušení pohotovostí i radnice ve Vysokém Mýtě, Lanškrouně a Přelouči. Vedle těchto míst kraj pohotovosti zrušil i ve Skutči, Seči a Moravské Třebové.
V sousedním hradeckém kraji k podobné redukci pohotovostí došlo na podzim roku 2007. Z původních 12 míst pohotovosti zůstaly pouze v nemocnicích v Jičíně, Náchodě, Rychnově nad Kněžnou, Trutnově a v Hradci Králové. Kraj se pro omezení pohotovostí rozhodl kvůli nízkému vytížení některých ordinací a vysokým nákladům.
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Spor o poplatky možná znovu bude muset řešit Ústavní soud 
Zprávu jsme aktualizovali v celém rozsahu.
-------------------- 
Praha 10. ledna (ČTK) - Spor o regulační poplatky ve zdravotnictví možná bude muset znovu řešit Ústavní soud, který jejich zavedení před lety umožnil. Nově by se na něj obrátily kraje, jimž chce ministerstvo vnitra způsob hrazení poplatků zakázat. V pořadu Otázky Václava Moravce to dnes uvedl předseda Asociace krajů ČR a jihomoravský hejtman Michal Hašek (ČSSD).
"My zpochybňujeme vůbec smysl a efekt zavedení těchto takzvaných regulačních poplatků. To je důvod, proč se při případném soudním řízení s ministerstvem vnitra chceme znovu obrátit na Ústavní soud," prohlásil Hašek. Podle něj poplatky za dva roky od zavedení očekávaný regulační efekt nepřinesly. Zastánci poplatků naopak tvrdí, že poplatky usnadnily financování léčby závažných onemocnění.
Kraje by se proti rozhodnutí ministerstva mohly bránit nejprve u správních soudů včetně Nejvyššího. Podobně by podle ministra vnitra Martina Peciny postupovalo i ministerstvo, pokud by kraje nerespektovaly jeho verdikt.
Vnitro v úterý zahájilo správní řízení čtyřmi kraji kvůli systému proplácení poplatků. Podle ministerstva je jejich způsob v rozporu se zákonem. Hejtmani dotčených krajů - Zlínského, Jihočeského, Ústeckého a Královéhradeckého - to ale popírají. Správní řízení hrozí dalším šesti krajům včetně Jihomoravského, které ale slíbily způsob proplácení poplatků ještě projednat.
Hašek uvedl, že jeho kraj plánuje přejít na slevy místo proplácení poplatků v lékárnách, o změně rozhodne do konce ledna. Ostatní poplatky hodlá kraj podle Haška nadále proplácet. Předpokládá, že s tím bude souhlasit koaliční jihomoravská ODS, která by měla navíc podpořit přes své poslance i rušení poplatků, o němž bude koncem ledna jednat sněmovna. Pokud ODS koaliční závazky nesplní, ČSSD by mohla podle Haška v krajním případě spolupráci s občanskými demokraty zrušit.
"Zvítězili jsme v krajských volbách, my neseme hlavní odpovědnost za vývoj v Jihomoravském kraji a my budeme určovat, jak bude vypadat krajská politika," dodal Hašek.
Pecina uvedl, že správní řízení se čtyřmi kraji by mělo být ukončeno do měsíce, tedy do 5. února. Ministerstvo by pak krajům stanovilo lhůtu k nápravě. Pokud se nic nezmění, budou rozhodnutí krajských zastupitelstev pozastavena. "Pak se bude čekat na odvolání, případně na soudní proces," dodal ministr. Správní řízení nehrozí Olomouckému, Karlovarskému a Plzeňskému kraji.
Regulační poplatky zavedl bývalý ministr zdravotnictví Tomáš Julínek (ODS). Systém byl od té doby upraven. Nyní se platí 30 korun v ambulanci a za položku na receptu u levnějších léků, za den v nemocnici 60 korun a za pohotovost 90 korun. Poplatky u lékaře neplatí děti do 18 let. Snížil se jim navíc ochranný limit z 5000 korun na 2500 korun, stejně jako lidem nad 65 let.
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Vláda projedná rozšíření očkování proti chřipce 
Praha 10. ledna (ČTK) - Vláda bude v pondělí kromě jiného jednat o rozšíření očkovací strategie proti prasečí chřipce v České republice. Podle nového návrhu by měly být očkovány další skupiny lidí se zdravotním rizikem a více zdravotníků. Očkováni mají být také pracovníci nezbytných veřejných služeb, jako jsou policisté, hasiči a vojáci.
Vybrané skupiny dostávají vakcínu proti prasečí chřipce od 23. listopadu. Přednost měli pacienti se zdravotním rizikem, pro které bylo určeno 713.000 dávek. Současně s nimi se začali očkovat zdravotníci, pro něž bylo vyčleněno 137.000 vakcín. Lidé důležití pro chod státu měli dostat 150.000 dávek. Hodně pacientů i zdravotníků ale dobrovolné bezplatné očkování odmítlo.
Zatím je v Česku 167.000 dávek vakcíny, v polovině prosince se z nich podle údajů ministerstva využila zhruba čtvrtina. Naopak o vakcínu podle lékařů projevovali zájem i lidé, kteří na ni nárok neměli. Ministerstvo se proto rozhodlo očkování rozšířit na další lidi.
Na očkování bude mít nárok více pacientů se srdečními chorobami, také pacienti s cukrovkou léčení inzulínem včetně dětí od deseti let. Vakcínu dostanou i dospělí vozíčkáři s nervosvalovým postižením, kteří mají potíže s dýcháním, a pacienti z psychiatrických léčeben a léčeben pro dlouhodobě nemocné.
Dobrovolné očkování se rozšíří na všechny zdravotnické pracovníky poskytující lékařskou péči včetně péče lékárenské a na pracovníky ve zdravotně-sociálních službách, řekl ČTK mluvčí ministerstva zdravotnictví Vlastimil Sršeň. Z nezbytných veřejných služeb mají být očkováni hlavně policisté, hasiči a armáda. Příští týden dorazí do Česka pravděpodobně další zásilka asi 70.000 vakcín.
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Jurásková vyzvala lékaře, ať očkují děti proti pneumokoku 
-------------------- 
Ke zpravodajství: AUDIO; VIDEO
Doplnili jsme o vyjádření náměstka Šnajdra ve 3. odstavci a o nové informace v 6. až 8. odstavci.
-------------------- 
Praha 8. ledna (ČTK) - Ministryně zdravotnictví Dana Jurásková dnes vyzvala lékaře, ať očkují děti do jednoho roku věku proti pneumokoku. Peníze od zdravotních pojišťoven dostanou. Rodiče mohou od 1. ledna nechat zdarma očkovat dítě, někteří lékaři však s tím zatím nezačali. Tvrdí, že musejí na vakcínu sami doplácet. Podle ministerstva to není pravda. Peníze od pojišťovny podle něj dostanou dřív, než je splatná jejich objednávka u distributora.
Až do konce loňského roku kupovali rodiče vakcínu v lékárně sami na recept a museli pak jít s dítětem na očkování. Nyní mají dostat děti očkovací látku včetně aplikace přímo v ordinaci svého lékaře.
"Nový systém je pohodlnější a bezpečnější pro pacienta," řekl první náměstek ministryně Marek Šnajdr. Když rodiče sami vakcínu vyzvedávali, nebyly zaručeny správné teplotní podmínky pro její uchovávání. Tratit prý nebudou ani lékaři. Objednají látku u distributora, zaplatit mu musejí do 90 dnů. Od zdravotní pojišťovny mají dostat zaplaceno do 30 dnů. "Lékaři dostanou dříve zaplaceno od pojišťovny, než musí (vakcínu) sami hradit," uvedl Šnajdr.
Vakcína se podává v několika dávkách. Původně platili rodiče za celé očkování 6000 až 8000 korun, ministerstvo vyjednalo o třetinu nižší cenu. Znamená to, že na očkování ušetří i rodiče dětí, na něž se bezplatné očkování nevztahuje.
Ročně budou vydávat zdravotní pojišťovny na toto očkování asi 250 až 300 milionů korun. Třetinovým snížením ceny jim vznikne úspora 130 milionů korun.
Pneumokokové infekce patří mezi nejčastější i nejzávažnější onemocnění dětí, jimž lze očkováním předcházet. Způsobují záněty mozkových blan, bakteriální otravy, zápaly plic či akutní záněty středního ucha. Nejčastěji onemocní děti do jednoho roku věku. Asi 11 procent malých dětí se zánětem mozkových blan na něj umírá, upozornil předseda České vakcinologické společnosti Roman Prymula.
Celoplošné očkování proti pneumokokům plně hrazené z pojištění odsouhlasili čeští zákonodárci v říjnu. Dosud rodiče platili za jednu dávku asi 1700 korun, u nejmenších dětí jsou potřeba čtyři dávky. Očkováním dětí se částečně ochrání i dospělá populace, nákaza se nebude tolik šířit.
Plně hrazené očkování se týká dětí, u nichž se zahájí mezi třetím a pátým měsícem a do sedmého měsíce dostanou tři dávky. Dávky se aplikují přibližně po měsíci. Zdarma je pak i přeočkování ve dvou letech.
Některé rizikové skupiny dětí se očkují proti pneumokokům až do pěti let věku povinně. Řádově se to týká 4000 dětí ročně. Jsou to děti s porodní hmotností pod 1500 gramů či vážnými vrozenými poruchami imunity.
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Vnitro zahájilo správní řízení kvůli poplatkům se čtyřmi kraji 
Praha 5. ledna (ČTK) - Ministerstvo vnitra dnes zahájilo správní řízení kvůli hrazení zdravotnických poplatků se čtyřmi kraji - Zlínským, Jihočeským, Ústeckým a Královéhradeckým. ČTK to řekla Hana Malá z tiskového odboru ministerstva. Ministr Martin Pecina v polovině prosince řekl, že krajům, které systém proplácení do konce roku 2009 nezmění, v lednu pozastaví příslušná rozhodnutí jejich zastupitelstev.
V uvedených čtyřech krajích je podle Malé proplácení poplatků v rozporu se zákonem. To ale popírají hejtmani dotčených krajů, shodují se, že při proplácení zdravotnických poplatků žádný zákon neporušují. Kraje budou s ministerstvem dále jednat.
"Ministerstvo vnitra má právo zahájit s námi správní řízení a my máme právo stále trvat na svém, tedy že se domníváme, že náš postup je v souladu se zákonem," řekl ČTK hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola (ČSSD). Také hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák (ČSSD) tvrdí, že kraj v rozporu se zákonem nejedná. "Nemáme žádný důvod cokoliv na tom měnit," řekl Mišák.
Ani předseda Asociace krajů ČR a jihomoravský hejtman Michal Hašek s právním názorem ministerstva nesouhlasí. "Jsem přesvědčen o tom, že poskytování daru z rozpočtu kraje je v samostatné kompetenci krajů," uvedl. Spor podle něj nejspíš bude muset rozhodnout justice. "Spěje to k soudu," uvedl. Kvůli poplatkům se krajští hejtmani příští týden sejdou s ministrem vnitra Martinem Pecinou, řekl ČTK Hašek. Pecina dnes prý přijal jeho pozvání do Brna na zasedání Asociace krajů.
Původně se spekulovalo o tom, že jedním z krajů, se kterým by mohlo být zahájeno správní řízení, je Středočeský kraj. Ten totiž odmítl změnit systém hrazení regulačních poplatků. Podle středočeského hejtmana Davida Ratha (ČSSD) je způsob proplácení ve středních Čechách právně zcela v pořádku. "My to řešíme buď darem občanům, anebo pomocí slevového kuponu v lékárně, to ministerstvo vnitra vůbec nezachytilo," řekl už dříve ČTK hejtman. Mezi další kraje, které nechtěly měnit systém proplácení poplatků, se řadil také Pardubický, Jihomoravský či Zlínský kraj, se kterým také nakonec správní řízení bude.
Plzeňský kraj nemá podle ministerstva systém úhrady regulačních poplatků v rozporu se zákonem. K nápravě už přistoupil Karlovarský a Olomoucký kraj. Systém úhrady byl v obou případech upraven podle vzoru Plzeňského kraje. Praha regulační poplatky neproplácí.
"Jsem rád, že většina krajů systém úhrady regulačních poplatků už uvedla nebo se snaží uvést do souladu s názorem ministerstva vnitra," řekl ministr vnitra Martin Pecina. Podle něj se postup ministerstva vyplatil.
Šest krajů - Středočeský, Jihomoravský, Moravskoslezský, Liberecký, Vysočina a Pardubický - přislíbilo ministerstvu, že do konce ledna znovu projednají hrazení poplatků. Pokud nezjednají nápravu, vnitro s nimi zahájí správní řízení 31. ledna.
Regulační poplatky zavedl bývalý ministr zdravotnictví ODS Tomáš Julínek. Systém byl od té doby upraven. Nyní se platí 30 korun v ambulanci a za položku na receptu, pokud je lék levnější než 30 korun, za den v nemocnici 60 korun a za pohotovost 90 korun. Osvobozeny jsou děti do 18 let. Snížil se jim navíc ochranný limit z 5000 korun na 2500 korun, stejně jako lidem nad 65 let.
ČSSD a KSČM se snaží ve sněmovně prosadit zrušení poplatků. Počátkem prosince uspěly v prvním čtení. Je ale pravděpodobné, že se jim úplné zrušení systému regulačních poplatků nepodaří schválit, nemají k tomu dostatek hlasů. Rath již dříve uvedl, že je připraven hledat kompromis a prosadit alespoň jejich částečné omezení.
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Kraje: Proplácením poplatků zákon neporušujeme, budeme dál jednat 
Praha 5. ledna (ČTK) - Hejtmani všech čtyř krajů, se kterými dnes ministerstvo vnitra zahájilo správní řízení, se shodují, že při proplácení zdravotnických poplatků postupují v souladu se zákonem. Kraje budou s ministerstvem dále jednat. Jihomoravský hejtman a předseda Asociace krajů ČR Michal Hašek (ČSSD) dnes nevyloučil, že o věci rozhodne až soud.
Ministr Martin Pecina v polovině prosince řekl, že krajům, které systém proplácení do konce roku 2009 nezmění, v lednu pozastaví příslušná rozhodnutí zastupitelstev. Dnes ministerstvo oznámilo, že nezákonně postupuje Zlínský, Jihočeský, Ústecký a Královéhradecký kraj.
Hejtmani by se s Pecinou měli kvůli poplatkům sejít příští týden. Ministr prý dnes přijal Haškovo pozvání do Brna na zasedání Asociace krajů. Jihomoravský hejtman ČTK řekl, že s právním názorem ministerstva nesouhlasí. "Jsem přesvědčen o tom, že poskytování daru z rozpočtu kraje je v samostatné kompetenci krajů," uvedl. Spor podle něj nejspíš bude muset rozhodnout justice. "Spěje to k soudu," oznámil.
O zákonnosti proplácení poplatků jsou přesvědčeni i hejtmani dotčených krajů. "Ministerstvo vnitra má právo zahájit s námi správní řízení a my máme právo stále trvat na svém, tedy že se domníváme, že náš postup je v souladu se zákonem," řekl ČTK hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola (ČSSD). Kraj je ale podle něj připraven svolat zastupitelstvo a o poplatcích dále jednat. Jihočeský kraj vrací pacientům poplatky formou daru. Od února do listopadu za ně zaplatil 60,7 milionu korun, na rok 2010 má na poplatky v rozpočtu vyhrazeno 90 milionů korun.
"V žádném případě nechceme postupovat nezákonně. Domníváme se přitom, že nás dosavadní postup byl zákonný," řekl ČTK také mluvčí Královéhradeckého kraje Imrich Dioszegi. Kraj se prý s krokem ministerstva musí nejprve seznámit a zvážit dopad správního řízení na stávající systém proplácení poplatků. Také pacienti na Královéhradecku přijímají od kraje úhradu poplatku formou daru.
Mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Hanáčková ČTK řekla, že kraj s ministerstvem vnitra o poplatcích intenzivně jedná. Požadavky vnitra se prý budou během ledna a února zabývat orgány kraje, do té doby se pro pacienty nic měnit nebude. Původní výzvu ministerstva na zrušení usnesení zastupitelstva, které se týkalo regulačních poplatků, kraj loni v prosinci odmítl. Pacienti, kteří chtějí vrátit poplatek, musí na Ústecku podepsat čestné prohlášení o přijetí veřejného příslibu. Měsíčně kraj uhradí na poplatcích necelé čtyři miliony korun.
Také hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák (ČSSD) tvrdí, že kraj zákon neporušuje. "Nemáme žádný důvod cokoliv na tom měnit," řekl Mišák. Kraj vrací poplatky podobně jako řada dalších krajů formou daru, oproti ostatním regionům ale jen lidem do 18 let a nad 70 let, a to pouze za návštěvy ambulance a hospitalizace v krajských zařízeních. Lékárnám Zlínský kraj žádné dary neposkytuje. Hejtmanství letos uvolní na poplatky 18 milionů korun. Je to o 10,7 milionu méně než loni.
Původně se spekulovalo o tom, že jedním z krajů, se kterým by mohlo být zahájeno správní řízení, bude i Středočeský kraj. Ten nakonec stejně jako dalších pět krajů ministerstvu přislíbil, že do konce ledna proplácení poplatků znovu projedná. Pokud tyto kraje nezjednají nápravu, vnitro s nimi zahájí správní řízení 31. ledna.
Žádné rozpory se zákonem nemá podle ministerstva systém úhrady regulačních poplatků Plzeňského kraje. K nápravě už přistoupil Karlovarský a Olomoucký kraj. Systém úhrady byl v obou případech upraven právě podle vzoru Plzeňského kraje. Praha regulační poplatky neproplácí.
Regulační poplatky zavedl bývalý ministr zdravotnictví ODS Tomáš Julínek. Systém byl od té doby upraven. Nyní se platí 30 korun v ambulanci a za položku na receptu, pokud je lék levnější než 30 korun, za den v nemocnici 60 korun a za pohotovost 90 korun. Osvobozeny jsou děti do 18 let. Snížil se jim navíc ochranný limit z 5000 korun na 2500 korun, stejně jako lidem nad 65 let.
ČSSD a KSČM se snaží ve sněmovně prosadit zrušení poplatků. Počátkem prosince uspěly v prvním čtení. Je ale pravděpodobné, že se jim úplné zrušení systému regulačních poplatků nepodaří schválit, nemají k tomu dostatek hlasů. Středočeský hejtman David Rath (ČSSD) již dříve uvedl, že je připraven hledat kompromis a prosadit alespoň jejich částečné omezení.
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Snížení poplatků v lékárnách prý může dočasně zvednout ceny léků 
Praha 5. ledna (ČTK) - Snížení či zrušení poplatků v lékárnách by mohlo dočasně zvednout ceny léků pro pacienty, řekl dnes ČTK prezident České lékárnické komory Stanislav Havlíček. O zrušení poplatku za položku na receptu uvažuje ČSSD, KSČM i KDU-ČSL. Úplné zrušení všech zdravotnických poplatků se zřejmě prosadit nepodaří. Podle Havlíčka zrušení poplatků za položku na receptu bez systematické změny způsobí komplikace a paradoxně i dočasné zdražení léků, pokud se zároveň nezmění i způsob tvorby cen léků.
Už v prosinci levice ve sněmovně v prvním čtení uspěla se dvěma návrhy na úplné zrušení poplatků. Sociální demokraté avizovali, že jsou nyní ochotni jednat o částečném zrušení poplatků, dohoda se rýsuje právě u poplatků na recept. "Podpoříme každý návrh směřující ke snížení či omezení poplatků," sdělil dnes ČTK stínový ministr zdravotnictví ČSSD David Rath.
Předseda ČSSD Jiří Paroubek již dříve uvedl, že by se mohl zavést desetikorunový symbolický poplatek za recept. "Už předchozí změna snížila míru předvídatelnosti a pochopitelnosti cenotvorby léků," řekl Havlíček. "Ve finále je možné, že ta sleva poplatků bude pro pacienty znamenat zdražení léků, ale velmi těžko se mi to hodnotí bez znalosti následných kroků," dodal. Zjednodušení systému by Havlíček přivítal, mělo by ale podle něj jít o systematickou změnu.
Současný systém poplatků a doplatků v lékárnách je provázaný. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) počítá ceny léků na základě stávajícího systému, výpočet lze přitom změnit pouze zákonem nebo správním řízením, vysvětlil Havlíček.
Předseda lidovců Cyril Svoboda v pondělí v Brně uvedl, že poslanci jeho strany jsou ochotni diskutovat o poplatcích v lékárnách. Podle lidovce Ludvíka Hovorky nemají poplatky v lékárnách žádný smysl. "Stalo se to nástrojem konkurenčního boje, některé firmy poplatky vůbec nevybírají," řekl Hovorka. Naopak význam mají podle něj poplatky za hospitalizaci a za pohotovost, ty by nerušil.
Pro změnu v poplatcích by zvedli ruku i komunisté. "My samozřejmě preferujeme zákon o úplném zrušení poplatků, který máme ve sněmovně. Ale v případě, že by nebylo možné nic jiného prosadit, tak se připojíme k návrhům, které znamenají jakékoliv zmírnění regulačních poplatků," řekla dnes ČTK poslankyně Soňa Marková.
Naopak proti budou patrně poslanci ODS. "Změny mají být dělány po dlouhodobé jasné analýze a shodě napříč politickým spektrem, protože se to dotýká velké skupiny obyvatel. Z toho plyne, že já v tuto chvíli nejsem pro žádné změny," uvedl poslanec ODS Boris Šťastný.
Levice potřebuje ke zrušení poplatků nejméně 101 poslanců. To pro případ, že Senát vrátí novelu do sněmovny. Sociální demokraté mají s komunisty 97 hlasů. Dohromady s lidovci by měli 106 hlasů.
Regulační poplatky zavedl ministr zdravotnictví ODS Tomáš Julínek. Systém byl od té doby upraven. Nyní se platí 30 korun v ambulanci a za položku na receptu, pokud je lék levnější než 30 korun, za den v nemocnici 60 korun a za pohotovost 90 korun. Osvobozeni jsou novorozenci, poplatky v ambulanci neplatí dětí do 18 let. Těm je spolu se seniory nad 65 let snížen ochranný limit z 5000 na 2500 korun.
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Walmark se rozhodl významněji vstoupit na vietnamský trh 
Třinec (Frýdecko-Místecko) 3. ledna (ČTK) - Skupina největšího českého výrobce doplňků stravy Walmark se rozhodla výrazněji prosadit na vietnamském trhu. Kvůli rostoucí poptávce po jejich výrobcích uzavřela v prosinci smlouvu o spolupráci se silným vietnamským partnerem, který nedávno založil samostatnou divizi pro distribuci výrobků této třinecké společnosti. ČTK o tom informovali zástupci firmy.
"Vietnam je velice zajímavá destinace pro zahraniční investory, vždyť v roce 2008 dosáhl příliv investic do země 60 miliard amerických dolarů. S nastupující světovou recesí sice podíl zahraničních investic ve Vietnamu poklesl, ale i tak je tato země s více než 85 miliony obyvatel velkým lákadlem pro mnohé zahraniční společnosti," řekl ČTK ředitel exportu Walmarku Dimitris Anestis k tomu, proč se firma rozhodla rozšířit aktivity na vietnamském trhu.
Tam již působí více než dva roky. Dodávky na tamní trh však byly doposud nepravidelné a pouze v nízkých objemech. "Chtěli bychom se nyní etablovat zejména ve dvou největších vietnamských městech, v Hanoji a Saigonu. Tam je nakumulována největší kupní síla, tam jsou potravinové doplňky k dostání takřka ve všech lékárnách," konstatoval Anestis. Firma bude nabízet ve Vietnamu produkty Prostenal, Urinal, Mabelle, Dialevel, Benosen. "Později plánujeme zavést také další značkové výrobky, které úspěšně prodáváme na ostatních trzích," dodal ředitel exportu.
S místním partnerem Walmark podepsal dlouhodobý obchodní kontrakt. "Naše finanční prostředky budou směřovány zejména do marketingové podpory výrobků Walmark, veškeré zázemí je poskytováno partnerskou vietnamskou firmou," vysvětlil Anestis. V oblasti potravinových doplňků podle něho při vhodně zvolené strategii mohou dosáhnout v zemi poměrně zajímavé obraty.
"Jejich výši ale nechceme bezhlavě odhadovat, na vietnamském trhu se pohybujeme zatím velice krátkou dobu, přičemž dosažený obchodní výsledek bude v prvé řadě zejména záviset na kvalitě práce našeho vietnamského obchodního partnera," vysvětlil ředitel exportu. Vietnamský protějšek totiž výrobky Walmarku nakupuje, čímž realizuje svůj vlastní podnikatelský záměr. "Úlohou naší strany je poskytovat obchodnímu partnerovi potřebné know-how, podílet se na společných marketingových podpůrných akcích, předávat partnerovi vlastní zkušenosti, podněty a rady," dodal Anestis.
Vietnam je zatím nejvýchodnější exportní destinací Walmarku. "Obchodní kontakty jsme už navázali v Thajsku, Singapuru či v Hong Kongu. Ale naše hlavní odbytová asijská základna leží poněkud blíže k Evropě, v Kazachstánu a v Ázerbájdžánu," popsal Anestis.
Skupina Walmark vykázala v účetním období 2008/2009 konsolidované tržby 2,45 miliardy korun, což bylo meziročně o 7,8 procenta méně. Ve skupině pracuje v současné době celkem 941 zaměstnanců, z toho 389 v mateřské společnosti v České republice.
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