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Zubaři po volbách navrhnou, aby dospělí platili za plomby 
Praha 5. února (ČTK) - Zubaři chtějí, aby dospělí platili za plomby hotově. Zdravotní pojišťovny by je hradily dál jen dětem a mladým lidem do 18 let a seniorům po dovršení 65 let. Návrh předloží po volbách politikům. ČTK to dnes řekl prezident České stomatologické komory Pavel Chrz. Zdravotní pojišťovny podle něj díky tomu ušetří 1,2 miliardy ročně, bude tak více peněz na ostatní zubní péči.
"Dlouhodobě říkáme, že pokud by se zvedla cena výplní, aby alespoň pokryla náklady, zdravotní pojištění to neunese. Náklady si nevymýšlíme, jsou ověřené, není o nich žádný spor. Pojišťovny platí za výplň zubaři 220 korun, reálný náklad je kolem 400 korun," uvedl Chrz. Pokud zubař ošetří stejný zub v jednom roce vícekrát, například když pacientovi vypadne plomba, pojišťovna už mu opakované ošetření nezaplatí.
"Situace je opravdu neudržitelná, musí se to řešit. Do voleb je klid zbraní, nic se nebude dít, chceme zatím o této možnosti informovat, po volbách do navrhneme," dodal.
Pokud by si lidé platili sami plomby, ušetřily by zdravotní pojišťovny podle Chrze ročně 1,2 miliardy korun. Na zubní péči jde nyní ročně zhruba osm miliard korun. Podle zubařů by pojišťovny měly platit plomby dál dětem a seniorům, platby by pro ně byly sociálně neúnosné. Zároveň by se ale měly posílit preventivní programy, aby lidé potřebovali méně plomb.
"Ročně se v Česku dělá zhruba 5,5 milionu plomb, při deseti milionech obyvatel to není zas takové ekonomické zatížení pro jednotlivého pacienta," poznamenal Chrz. Podle propočtu komory by pacienti s kazy platili v průměru 800 korun ročně za dvě výplně, a ti, kteří dbají na prevenci a kazy nemají, by neplatili nic.
V úvahu připadá sleva pro ty, kdo chodí poctivě dvakrát ročně na prevenci. Komora to zatím nebude navrhovat, podle Chrze je to "ošidné" v situaci, kdy je nedostatek zubařů. Mnoho pacientů totiž nemá ani šanci se dostat k zubaři, a tak by vlastně byli diskriminováni.
Naďa Myslivcová mal
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Nemocnice Ústeckého kraje tají, kolik dala na poplatky za recept 
Ústí nad Labem 5. února (ČTK) - Krajská zdravotní (KZ), pod kterou spadá pět nemocnic patřících Ústeckému kraji, tají, kolik ji stálo proplácení třicetikorunových poplatků za recept v nemocničních lékárnách. Z rozhodnutí vedení kraje totiž poplatky od loňského února nejdou z krajského rozpočtu jako v některých jiných krajích, ale jedná se o takzvanou marketingovou akci, kterou hradí KZ, což je akciová společnost ve stoprocentním vlastnictví kraje. Mluvčí KZ Jiří Vondra na přímou otázku ČTK, kolik poplatky stály, odmítl odpovědět.
Společnost odmítnutí informace zdůvodňuje konkurencí. "S ohledem na silné konkurenční prostředí v oblasti prodeje léčiv ale nevidíme důvod rozkrývat finanční toky v této oblasti," uvedl Vondra. Dodal pouze, že KZ provozuje pět lékáren v každé nemocnici, kterou spravuje, tedy v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově. Jejich hospodaření je prý velmi dobré. Uvedl, že marketingová kampaň spočívá v tom, že lékárny pacientům poskytují takzvaný bonus ve výši 30 korun, tedy ve výši poplatku.
Postup KZ vlastněné kraje kritizuje opozice v krajském zastupitelstvu. Zastupitel Jaroslav Doubrava (Severočeši.cz) tento postup označil za neuvěřitelný a za "aroganci moci trojkoalice, která vládne v Ústeckém kraji." Podle něho není jediný důvod, proč by společnost vlastněná krajem měla tajit něco ze svého hospodaření.
Za chybný označuje postup KZ autor zákona o svobodném přístupu k informacím Oldřich Kužílek. Podle něho je KZ povinná takové informace poskytovat. Nic na tom prý nemění skutečnost, že jde o akciovou společnost. Vysvětlil, že již existují rozsudky, které obchodním společnostem vlastněných státem či samosprávou přikazují podobné informace poskytovat.
Poplatky za ošetření v krajských nemocnicích platí přímo Ústecký kraj. Loni za ně dal kolem 42 milionů korun. Ministerstvo vnitra s krajem kvůli systému proplácení poplatků zahájilo správní řízení. Kraj odmítl systém změnit, s ministerstvem vnitra povede kompetenční spor.
Vít Lukáš jpt
file_2.wmf
 




Skupina:       Aktuální zpravodajství
Titulek:       ČLK: Lékaři chtějí lepší podmínky očkování proti pneumokoku
Datum vydání:  4.2. 2010
Čas vydání:    17:02
Klíčová slova: ČR; zdraví; očkování; pneumokok; děti; 2.VERZE
ID:            T201002040744402
Servis:        dce
Priorita:      3
Kategorie:     zdr


ČLK: Lékaři chtějí lepší podmínky očkování proti pneumokoku 
Praha 4. února (ČTK) - Praktičtí dětští lékaři nadále požadují, aby jim ministerstvo zdravotnictví zajistilo lepší podmínky očkování proti pneumokokům. Přejí si, aby mohli vakcínu psát na recept jako v jiných zemích. Nyní ji musejí nakupovat sami od distributora. Prezident České lékařské komory Milan Kubek považuje postup za "naprosto nestandardní". Podle něj lékaři očkovat proti pneumokokům chtějí, odmítají však za něj nést ekonomické riziko.
Plošné dobrovolné očkování nejmenších dětí proti pneumokoku umožnil zákon od 1. ledna.
ČLK požaduje od ministerstva písemnou záruku toho, že lékaři dostanou očkovací látku proplacenu pojišťovnou. Písemnou garanci úhrady vakcíny dostali lékaři podle mluvčího Vlastimila Sršně v metodickém pokynu, který je dostupný na webu ministerstva.
"Je spousta kolegů, kteří dosud nezahájili očkování," řekla místopředsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ilona Hüllerová. Bojí se prý, že by museli vakcíny hradit ze svého. Jedná se podle ní o desítky tisíc korun. "Není to pravda, od zdravotních pojišťoven i distributorů víme, že 99 procent lékařů bez problémů očkuje," sdělil naopak Sršeň.
Předseda představenstva Grémia majitelů lékáren Marek Hampel navíc ČTK sdělil, že garantují všem dětským lékařům, že lékárny jsou připraveny jim dodat požadované množství očkovací látky proti pneumokokovým infekcím, a to na základě žádanky. Objednávka přes lékárny je podle něj pro lékaře výhodnější z časových i finančních důvodů. Lékaři nebudou muset nic hradit hotově, žádanka má měsíční splatnost.
ČLK upozornila, že za leden lékaři nedostali od pojišťoven zaplacenu ani korunu. Podle ministerstva je to logické a zpožďování plateb podle něj až na výjimky nehrozí. Pokud lékař vystaví pojišťovně fakturu až na konci měsíce, ta ji do 30 dnů proplatí. "Peníze od pojišťovny dostanou minimálně o měsíc dříve, než musí vakcínu zaplatit distributorovi," uvedl Sršeň. Lhůta, dokdy musí zaplatit distribuční firmě, je 180 dní, po půl roce od zavedení nového systému 90 dní, dodal.
I zástupci lékařů připustili, že případné problémy se zpožďováním úhrad se projeví až koncem února. Špatné zkušenosti s úhradami od pojišťoven však prý mají z dřívějška.
"Právní řád ČR neukládá privátním lékařům povinnost nákupu vakcín hrazených z veřejného zdravotního pojištění," upozornila dále ČLK.
Úhradu očkovací látky proti pneumokokovým infekcím garantuje například i Všeobecná zdravotní pojišťovna. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra přispěje letos na očkování proti pneumokokovým infekcím z fondu prevence až na dvě dávky rodičům dětí, u nichž se očkování zahájilo už loni.
Dříve rodiče platili vakcíny sami. Jedna vakcína vyšla asi na 1700 korun. Protože nejmenší děti potřebují čtyři dávky, mohou rodiče těchto dětí od ledna ušetřit až 7000 korun. Zákon stanoví jasné podmínky, kdy může být dítě očkováno. 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.
Táňa Švrčková
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SÚKL: ČR má systém sledování léků i marketingových aktivit firem 
Praha 2. února (ČTK) - V Česku už dva roky funguje systém sledování účinnosti a bezpečnosti léků i marketingových aktivit firem, řekl dnes ČTK ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Martin Beneš. Reagoval tak na informace, že v Rakousku předepisují lékaři za odměnu už zavedené léky a sledují pro firmy jejich účinky. Beneš zdůraznil, že Rakousko nemá systém sledování jako Česko. Podle Lidových novin mohou být ale ke stejnému postupu motivováni i lékaři v Česku.
"Česko má od roku 2008 systém kontroly, kdo ho poruší, dostane pokutu," prohlásil Beneš. Poslední pokuta kvůli tomu byla uložena ve výši 550.000 korun pro jednu firmu.
V takzvaných poregistračních studiích sledují čeští lékaři účinnost a bezpečnost léků. Mohou tak přispět k tomu, že se lék začne používat i pro další onemocnění, nebo je naopak vyřazen pro některé typy pacientů, protože se v praxi ukáže, že je pro ně nevhodný.
Firmy musejí oznámit zahájení poregistrační studie, přehled studií zveřejňuje SÚKL na svém webu, informace jsou veřejně přístupné. Nezveřejňují se jen informace o tom, kteří lékaři se do studie zapojili a zda měli se studií nějaké výdaje, které jim firma hradila. "Tyto údaje jsou součástí závěrečné zprávy a my je ze zákona nesmíme zveřejňovat," vysvětlila Petláková. Evidenci ohlášených studií využívá SÚKL při inspekcích firem, zda plní své povinnosti a nedělají neohlášenou studii.
Podle české pobočky nevládní protikorupční organizace Transparency International platí farmaceutické firmy zdravotníky oficiálně za to, že ověřují případné vedlejší účinky léků, ve skutečnosti ale lékař od firmy inkasuje za to, že předepisuje její lék a žádný výzkum se neuskutečňuje.
Firmě, která by studii nenahlásila, hrozí v Česku až milionová pokuta. Loni firmy přiznaly 117 studií. SÚKL nemůže ovlivnit, zda firma nabídne lékařům za účast na studii 1000 nebo 100.000 korun.
Prezident České lékařské komory (ČLK) Milan Kubek potvrdil, že řada lékařů se na studiích zadaných farmaceutickými koncerny podílí a dostává za to odměnu. Nemyslí si ale, že by studie byly zbytečné. "I když je lék testovaný už před registrací, jeho případné vedlejší účinky u pacientů se sledují všude na světě i nadále," řekl LN. Jestliže má lékař se studií práci navíc, musí za to prý brát plat.
nam rot
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Tisíce Rakušanů se prý nevědomky účastní zkoumání zavedených léků 
Vídeň 2. února (ČTK) - Desetitisíce pacientů v Rakousku se možná bez svého vědomí účastní výzkumu, při němž jim lékaři předepisují už zavedené léky a sledují jejich účinky. Doktoři za to dostávají od farmaceutických společností odměnu. Počet odhaduje rakouská pobočka organizace Transparency International (TI). Podle některých odborníků by výzkum ale mohl jen zakrývat korupci a "marketingové praktiky" farmaceutických firem, které pod záminkou zkoumání vedou lékaře k předepisování svého přípravku. Napsala to rakouská média.
Lidové noviny dnes uvedly, že podobný problém by mohl být i v ČR. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) podle nich už zhruba rok bojuje s tím, že by firmy mohly lékaře motivovat k předepisování svých léků pod záminkou, že u toho doktoři ověřují vedlejší účinky. SÚKL se proti této zprávě ale dnes ohradil. Podle něj má Česko už dva roky funkční systém sledování studií. Pokud ho někdo poruší, dostane prý pokutu.
Bernhard Rupp z rakouské TI odhaduje, že pacientů, kteří jsou bez svého vědomí součástí podobných studií, by mohly být v Rakousku desetitisíce. Odvozuje to z údajů z Německa, kde se podle rakouských médií ve druhém pololetí 2005 provádělo 118 výzkumů. Do nich se zapojilo 57.000 lékařů, hlavně internistů. Sledování se týkalo 355.000 pacientů. Jako kompenzaci nákladů dostávali doktoři prý deset až 1000 eur za pacienta. Vyplňovali anonymní dotazník, v němž zaznamenali léčebné a vedlejší účinky léků, které už byly schválené a používané.
Podle odborníků je pro bezpečnost pacientů velmi důležité, že se sleduje působení léku v praxi. Odborníci se ale obávají toho, že by farmaceutické firmy údajným průzkumem a honoráři mohly vést doktory k tomu, aby jejich lék předepisovali častěji než ten od konkurence.
"U nových léků jsou studie žádoucí, u medikamentů, které jsou na trhu už delší dobu, by to mohlo být jen marketingové opatření farmaceutických firem," uvedla Silvia Füsslová z rakouského ministerstva zdravotnictví. To chystá zákonnou úpravu, která by vedla k registraci počtu výzkumů a počtu zúčastněných pacientů.
Generální ředitel svazu sociálních pojišťoven Christoph Klein návrh uvítal. "Skutečnost je, že nemáme tušení, jak často a v jakém měřítku se průzkumy dělají. Pro zdravotní pojišťovny chceme vědět, kteří lékaři se na nich podílejí," uvedl. Podle něj by měli informace dostat i pacienti. S tím souhlasí i TI. "Jinak se pacient stává pokusným králíkem, aniž to ví," dodal Rupp.
Podle generálního tajemníka sdružení farmaceutických firem Pharmig Jana Olivera Hubera žádné tajné lékové výzkumy neexistují. Dodal, že etický kodex tohoto odvětví společnostem "přísně zakazuje", aby příspěvkem lékaře motivovaly k předepisování svých léků. Pravidla navíc prý stanovují průběh takových výzkumů a odměny pro doktory. "Odehrává se to mezi 30 a 90 eury," uvedl Huber. Míní, že spíš někomu "záleží na tom, aby se mohl znovu navážet" do farmaceutické branže.
Také viceprezident Rakouské lékařské komory (ÖAK) Günther Wawrowsky korupci popírá. Podle něj sledování účinků léků patří k úkolům lékaře. Opatření k větší transparentnosti vítá.
ktk nam pz
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LN: Lékaři za peníze tajně testují léky 
Praha 2. února (ČTK) - Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) podle dnešních Lidových novin (LN) už zhruba rok bojuje s tím, že lékaři mohou být motivováni k předepisování testovaných léků pod záminkou, že ověřují jejich vedlejší účinky. Místo výzkumu přitom může jít jen o maskování korupce, což ukázal skandál, který nyní hýbe Rakouskem. Pacient přitom obvykle vůbec neví, že je veden jako pokusný králík.
Farmaceutická firma platí zdravotníky oficiálně za to, že ověřují případné vedlejší účinky léků poté, co byly čerstvě schváleny a uvedeny na trh. Ve skutečnosti lékař od firmy inkasuje za to, že předepisuje její lék, žádný výzkum však neprobíhá. Lékař jen firmě vyplní předepsaný formulář, ve kterém uvede, jak pacient na lék reagoval, zda ho dobře snášel či jak mu pomohl v léčbě, uvádějí LN. "Pod záminkou účasti na studii může být lékař motivován k tomu, aby předepisoval testovaný lék," řekla LN Katarína Oboňová z české pobočky nevládní protikorupční organizace Transparency International.
SÚKL uvádí, že s touto praxí bojuje už zhruba rok, neboť tak dlouho v Česku musí firmy hlásit všechny studie léků, které probíhají po registraci. Při kontrole pak stát může zjistit, jestli skutečně jde o výzkum, nebo jen o maskování korupce.
"V rámci pravidelného monitoringu zjišťujeme, zda studie nesloužila jen jako krytí pro reklamu," uvedla mluvčí lékového ústavu Veronika Petláková. Dodala, že poslední pravomocně udělená pokuta byla 550.000 korun.
LN píšou, že firmy musejí lékovému ústavu hlásit u každé poregistrační studie i takové podrobnosti, jako je výše odměny lékařům. Před veřejností jsou však utajené. "Jména konkrétních zdravotníků nemůžeme zveřejňovat z důvodu ochrany osobních údajů," řekla Petláková. Firmě, která by studii vůbec nenahlásila, hrozí až milionová pokuta. Loni firmy přiznaly 117 studií.
Lékový ústav nemůže nijak ovlivňovat, zda farmaceutický koncern nabídne lékařům za účast na studii 1000 nebo 100.000 korun. Údajně ale spolupracuje s finančními úřady v případě podezření na daňový únik, uvádějí LN.
Prezident České lékařské komory (ČLK) Milan Kubek potvrdil, že řada lékařů se na studiích zadaných farmaceutickými koncerny podílí a dostává za to odměnu. Nemyslí si ale, že by studie byly zbytečné. "I když je lék testovaný už před registrací, jeho případné vedlejší účinky u pacientů se sledují všude na světě i nadále," řekl LN. Jestliže má lékař se studií práci navíc, musí za to prý brát plat.
I Kubek ale podle LN uznává, že s poregistračními studiemi může být problém. "Otázkou samozřejmě zůstává adekvátnost té odměny," uvedl. Pokud lékař zaškrtne na formuláři jedno políčko a dostane tisícikorunu, pak to je podle Kubka minimálně neetické. "Na druhou stranu existují náročné klinické studie, které lékařům zaberou hodně času," dodal. Etický kodex komory zakazuje lékaři dávat přednost zájmům farmaceutických firem před zájmy pacienta. "Jenže kde není žalobce, není soudce. A oznámení na lékaře v tomto směru evidujeme naprosté minimum," řekl Kubek.
Podle výkonného ředitele České asociace farmaceutických firem Emila Zörnera se musí mezi studiemi rozlišovat. "Je správné, když se lékaři motivují, aby se přesvědčili o účincích nového léku. Jinak by se novinky nedostaly do praxe," uvedl.
Zástupci Transparency International jsou ale přesvědčeni o tom, že když už podobné studie probíhají, měla by být taková honorovaná spolupráce lékařů s firmami veřejnou informací dostupnou všem. "O podobném opatření jsme už před několika lety jednali jak s farmaceutickými koncerny, tak Státním ústavem pro kontrolu léčiv, ale bez výsledku," tvrdí Oboňová.
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Vnitro zahájí řízení kvůli poplatkům s dalšími čtyřmi kraji 
Praha 1. února (ČTK) - Ministerstvo vnitra zahájí správní řízení kvůli systému proplácení zdravotnických poplatků s dalšími čtyřmi kraji - Středočeským, Pardubickým, Moravskoslezským a Libereckým. Kraje odmítly upravit podle ministerstva nezákonný způsob, jakým poplatky občanům proplácejí, informovala ČTK mluvčí úřadu Jana Malíková. Ministerstvo původně plánovalo, že povede řízení také s Jihomoravským krajem. Podle Malíkové však odpoledne obdrželo usnesení tamního zastupitelstva, které musí nejdřív prozkoumat.
"V současné době analyzujeme, zda zaslané usnesení je v souladu nebo v rozporu se zákonem. Poté rozhodneme, zda s Jihomoravským krajem zahájíme správní řízení či nikoli," uvedla mluvčí.
Jihomoravský hejtman Michal Hašek (ČSSD) již dříve ČTK řekl, že k řízení není důvod. Krajská rada praxi proplácení poplatků pacientům od února zčásti změnila a pracuje na dalších úpravách. Dopis, který o tom úřad informoval, odeslal kraj podle hejtmana 31. ledna.
Již od ledna vede ministerstvo správní řízení s dalšími čtyřmi kraji - Zlínským, Jihočeským, Ústeckým a Královéhradeckým.
V Praze se regulační poplatky neproplácejí. Plzeňský kraj, podle kterého se nyní inspirovaly kraje Olomoucký a Karlovarský, má systém úhrady regulačních poplatků podle vnitra v souladu se zákonem. Pacient v krajském zařízení zaplatí poplatek, vyplní žádost, kterou zašle na krajský úřad. Tam jednou za měsíc proběhne schvalovací řízení. Rada rozhoduje, komu poplatek proplatí a komu ne. Pak peníze odešle na účet nebo poštovní poukázkou.
V kraji Vysočina dosud pacienti podepisovali darovací smlouvu a peníze jim byly okamžitě vráceny přímo ve zdravotnických zařízeních, ode dneška budou muset také darovací smlouvu vyplnit a poslat kraji.
Středočeský kraj se chce kvůli poplatkům obrátit na Ústavní soud. "Správní řízení kvůli poplatkům je neústavní," řekl dnes středočeský hejtman David Rath.
Moravskoslezský kraj se chce také obrátit na Ústavní soud. "Počítáme s tím, že skupina poslanců podá v této věci ústavní stížnost k Ústavnímu soudu. Obdobně jako čtyři kraje, proti kterým bylo správní řízení již zahájeno, podáme také správní žalobu vůči ministerstvu vnitra," řekl dnes ČTK moravskoslezský hejtman Jaroslav Palas (ČSSD).
Pardubický kraj se podle svého vyjádření správního řízení neobává. Darovací smlouvy, jejichž prostřednictvím hradí pacientům regulační poplatky, nejsou v rozporu se zákonem, řekl ČTK poradce hejtmana Martin Netolický (ČSSD). "Kraj může vynakládat prostředky z rozpočtu dle svého uvážení, může je poskytovat právnickým i fyzickým osobám. Darovací smlouvy jsou v souladu se zákonem o krajích," řekl Netolický.
Liberecký kraj chce naopak s rozhodnutím počkat, až dostane písemné vyjádření od ministerstva vnitra. "Podle našich právníků je ale systém vyplácení poplatků v kraji v pořádku a zákonům neodporuje, nevidíme proto důvod, proč ho rušit či měnit," řekl dnes ČTK krajský radní pro zdravotnictví Pavel Novák (ČSSD).
V Libereckém kraji pacienti, kteří chtějí, aby za ně poplatek v krajském zařízení zaplatil kraj, podepíšou doklad, jímž uznají svůj dluh a souhlas s úhradou. Využívá toho méně než polovina pacientů. "Nejčastěji za sebe lidé nechávají hradit poplatky v lékárnách a při hospitalizaci," řekl Novák. Proti tomuto způsobu neměla zatím námitky ani VZP. O poplatcích bude podle Nováka ve středu jednat zdravotní komise Asociace krajů ČR, která se sejde v Pardubicích. Tam by se měl dohodnout společný postup krajů.
Vnitro chce správní řízení ukončit v šedesátidenní lhůtě, tedy do 2. dubna, a v případě čtyř krajů, s nimiž už správní řízení vede, do 8. března.
Ústecký kraj, se kterým už vnitro správní řízení vede, dnes odmítl změnit systém zdravotnických poplatků. S ministerstvem vnitra chce vést kompetenční spor. Hejtmanka Jana Vaňhová (ČSSD) novinářům řekla, že cílem sporu bude správní řízení zastavit.
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 od poplatků v ambulancích 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.
Postup při správním řízení je takový, že proti rozhodnutí ministerstva mohou kraje podat opravný prostředek, takzvaný rozklad. Tím se pak zabývá rozkladová komise ministerstva vnitra. Po nabytí právní moci a po uplynutí lhůty pro zjednání nápravy podá vnitro žalobu u příslušných správních soudů na zrušení usnesení krajských orgánů.
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Středočeský kraj chce vést spor s vnitrem kvůli poplatkům 
Praha 1. února (ČTK) - Rozhodnutí ministerstva vnitra zahájit se Středočeským krajem správní řízení kvůli regulačním poplatkům je podle hejtmana Davida Ratha (ČSSD) protiústavní. Kraj je připraven vést s vnitrem kompetenční spor, systém hrazení poplatků za pacienty krajských nemocnic zatím měnit nebude, řekl dnes Rath novinářům.
"Ministerstvo vnitra porušuje Ústavu České republiky a budeme to řešit ústavní stížností," prohlásil Rath. Stejný krok již avizovalo ústecké hejtmanství.
Vnitro dnes oznámilo, že zahájí správní řízení kvůli systému proplácení zdravotnických poplatků s dalšími pěti kraji - Středočeským, Jihomoravským, Pardubickým, Moravskoslezským a Libereckým. Kraje odmítly upravit způsob proplácení občanům, který je podle vnitra v rozporu se zákonem. Již od ledna vede ministerstvo správní řízení se čtyřmi kraji - Zlínským, Jihočeským, Ústeckým a Královéhradeckým.
Podle Ratha k tomu ale není důvod. "Jsme přesvědčeni, že ministerstvo vnitra není oprávněno toto vůbec řešit, protože je to v rozporu s kompetencemi jednotlivých státních a nestátních orgánů," uvedl hejtman.
Vnitro podle Ratha překračuje své zákonné kompetence a zasahuje do věcí, které mu nepřísluší. "Ústava jasně říká, že města a kraje jsou samosprávou a hospodaří si se svým majetkem a prostředky zcela samy," podotkl s tím, že systém hrazení poplatků nebyl stanoven žádnou krajskou vyhláškou. "Kdyby to bylo uděláno krajskou vyhláškou, tak tam samozřejmě kompetence ministerstva vnitra je," dodal.
Středočeští zastupitelé v polovině ledna schválili případnou změnu proplácení regulačních poplatků za pacienty krajských nemocnic, ke které by kraj přistoupil, pokud by ministerstvo trvalo na svém právním názoru. Poplatky by po úpravě systému již pacientům nehradil kraj, ale samotné nemocnice. Pro pacienta by tak zůstalo vše při starém, změnila by se jen formulace dotazu zdravotníků.
Rath ale dnes řekl, že kraj k této změně zatím přistupovat nebude. "V tuto chvíli o tom neuvažujeme, ale nevylučuji, že k tomu nakonec přistoupíme," uvedl. Dodal, že kraj by podle něj mohl tuto úpravu provést, pokud by správní řízení vyznělo v jeho neprospěch.
Středočeský kraj loni podle Ratha vynaložil na hrazení regulačních poplatků za pacienty krajských nemocnic 80,3 milionu korun. V hrazení regulačních poplatků pokračuje i letos, v rozpočtu má na to vyčleněno 80 milionů.
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ÚS příští týden projedná Julínkovu vyhlášku o rámcových smlouvách 
Brno 1. února (ČTK) - Ústavní soud (ÚS) po necelých třech letech od podání návrhu veřejně projedná výhrady skupiny poslanců proti vyhlášce ministerstva zdravotnictví o rámcových smlouvách. Ministerstvo vyhlášku vydalo v době, kdy byl v úřadě Tomáš Julínek (ODS). K jejím hlavním kritikům patřil nynější středočeský hejtman David Rath (ČSSD). Soud svolal veřejné jednání na 9. února, zjistila ČTK z úřední desky.
Rámcová smlouva stanovuje základní pravidla a je vzorem pro uzavírání konkrétních smluv mezi lékaři a pojišťovnami. Podle asi padesátičlenné skupiny poslanců, většinou sociálních demokratů, Julínkova vyhláška protiústavním a nedemokratickým způsobem zasáhla do platných smluvních vztahů mezi lékaři a pojišťovnami. Soud stížnost přijal v březnu 2007.
Ministerstvo zdravotnictví v minulosti uvedlo, že vyhláška je v souladu se zákonem. Julínek po nástupu do funkce zrušil předchozí vyhlášku o rámcových smlouvách, kterou vydal jeho předchůdce Rath.
Ke zrušení Julínkovy vyhlášky vyzval před třemi lety nejprve prezident České lékařské komory Milan Kubek. Kubkovi vadilo, že lékaři už nebudou dostávat trvalé smlouvy, a přijdou tak o existenční jistotu. Podle vyhlášky jim mají pojišťovny dávat smlouvy na osm let, pokud se s lékaři nedohodnou jinak. Kubek se obával, že termín "jinak" si pojišťovny vyloží tak, že uzavřou smlouvy na půl roku nebo rok, ale ne na dobu neurčitou.
Zdravotní pojišťovny Julínkovu vyhlášku naopak uvítaly. Ministerstvo zdravotnictví vyhlášku zdůvodňovalo obavami, že trvalé smluvní vztahy zakonzervují dosavadní neefektivní síť zdravotní péče.
Na veřejném jednání si plénum Ústavního soudu se soudkyní zpravodajkou Ivanou Janů vyslechne názory kritiků i obhájců vyhlášky. Bývá zvykem, že soud v den jednání také vyhlásí svůj nález.
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Hlavní události od zavedení regulačních poplatků ve zdravotnictví 
Praha 1. února (ČTK) - Hlavní události od zavedení regulačních poplatků ve zdravotnictví:
1. ledna 2008 - Lidé začali platit u lékaře a za položku na receptu 30 korun, za den v nemocnici 60 a za pohotovost 90 korun. Ochranný limit na výdaje činil 5000 korun. Regulační poplatky zavedla koalice ODS, KDU-ČSL a SZ.
18. března 2008 - Ve sněmovně koalice těsně prosadila zamítnutí sociálnědemokratické předlohy o zrušení poplatků.
28. května 2008 - Ústavní soud zamítl návrh ČSSD na zrušení zdravotnické části reformy veřejných financí včetně poplatků.
1. srpna 2008 - Byly zrušeny poplatky za pobyt novorozenců v porodnici. Od placení byli osvobozeni i dárci orgánů a lidé, kterým byla léčba soudně nařízena.
19. prosince 2008 - Levici se ve sněmovně podařilo odhlasovat zrušení poplatků. Senát návrh vrátil sněmovně a v únoru 2009 se poslanci s ministerstvem zdravotnictví dohodli na kompromisu.
1. ledna 2009 - Středočeský kraj jako první začal hradit za lidi poplatky v pětici krajských nemocnic a lékáren. Od února se přidali v dalších krajích vedených ČSSD.
1. dubna 2009 - U lékaře přestaly platit děti do 18 let (ostatní platby zůstaly zachovány). Dětem a seniorům nad 65 let se snížil limit z 5000 na 2500 korun, u seniorů zahrnul i doplatky na léčiva, 30 korun za položku na receptu je jen u léků s doplatkem nižším než 30 korun.
14. dubna 2009 - Krajské lékárny ve Středočeském kraji začaly po rozhodnutí soudu ze 7. dubna opět vybírat poplatky. Hrazení poplatků zakazovaly později soudy i lékárnám v nemocnicích dalších krajů.
23. dubna 2009 - První pokutu za nevybírání poplatků dostal Středočeský kraj. Pokuty od pojišťoven začaly dostávat i další nemocnice v krajích.
4. května 2009 - Středočeský kraj zavedl v krajských lékárnách slevové kupony. Grémium majitelů lékáren později vyzvalo k podávání žalob na ochranu proti nekalé soutěži.
15. května 2009 - Sněmovna schválila úplné zrušení poplatků a zároveň rozhodla o zrušení poplatků pro děti a mladé do 19 let, důchodce, dárce krve a kostní dřeně a sociálně slabší lidi.
18. června 2009 - Senát odmítl rušení poplatků, jak to v květnu ve sněmovně prosadily ČSSD a KSČM.
13. srpna 2009 - Ministr vnitra Martin Pecina hejtmany písemně upozornil na to, že pokud kraje nezačnou dodržovat v otázce poplatků zákon, ministerstvo zruší usnesení jejich krajských zastupitelstev, která proplácení umožňují.
1. září 2009 - Karlovarský kraj začal proplácet jako první poplatky ze všech lékáren včetně soukromých. Dosud formou daru vracel peníze jen ve své jediné lékárně v karlovarské nemocnici.
11. září 2009 - Poslanci neschválili zrušení či omezení poplatků ani změny navržené Senátem v polovině června. Regulační poplatky zůstaly zachovány v současné podobě.
20. října 2009 - Ministerstvo vnitra (MV) odeslalo hejtmanům výzvu k nápravě situace kolem poplatků. Postup většiny krajů, které vracejí lidem peníze za poplatky, považuje vnitro za závadný. Výzva se netýkala Prahy, kde se poplatky nevracejí, a Plzeňského kraje, kde se uplatňuje odlišný postup.
4. prosince 2009 - Levice ve sněmovně částečně uspěla s návrhy na úplné zrušení regulačních poplatků. Téměř totožné novely KSČM a ČSSD prošly do druhého čtení.
19. prosince 2009 - Olomoucký kraj oznámil, že od ledna 2010 změní systém úhrady regulačních poplatků. Nový systém vracení poplatků formou daru již funguje v kraji Plzeňském a podle MV neodporuje zákonu.
5. ledna 2010 - MV zahájilo správní řízení kvůli hrazení zdravotnických poplatků se čtyřmi kraji - Zlínským, Jihočeským, Ústeckým a Královéhradeckým.
29. ledna 2010 - Tři kraje - Vysočina, Středočeský a Jihomoravský, jsou ochotny změnit systém proplácení poplatků.
1. února 2010 - MV zahájí správní řízení kvůli poplatkům s dalšími pěti kraji - Středočeským, Jihomoravským, Pardubickým, Moravskoslezským a Libereckým.
- Ústecký kraj odmítl změnit systém zdravotnických poplatků. S ministerstvem, které s ním kvůli poplatkům vede správní řízení, chce vést kompetenční spor.
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