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ČSSD sází ve volební kampani opět na zdravotnické poplatky 
Praha 9. března (ČTK) - Sociální demokraté hodlají v kampani před volbami do Poslanecké sněmovny opět vsadit na poplatky ve zdravotnictví. Zruší prý je "týden po vyhraných volbách", řekl na dnešní tiskové konferenci stínový ministr zdravotnictví a středočeský hejtman David Rath. Vedle protikrizových opatření, boje s nezaměstnaností a takzvaného třináctého důchodu jim mají pomoci zvítězit nad občanskými demokraty.
ČSSD s tímto tématem zvítězila v regionálních volbách ve všech krajích, kde pacientům poplatky různými formami vrací. Opakovaně se také snaží ve sněmovně placení poplatků zrušit a občanští demokraté se jim v tom naopak snaží zabránit. Zrušení poplatků má v programu i právě probíhající sněmovní schůze.
Do volebního klání nasadí podle hlavního volebního manažera Jaroslava Tvrdíka ČSSD "modré sanitky", kterými se obují nejen do ODS, ale i do TOP 09, protože také chce "kapitalistické" zdravotnictví. Představí je v sobotu na programové konferenci v Teplicích, uvedl. ČSSD chce naproti tomu vytvořit "páteřní síť" neziskových nemocnic, zkvalitnit péči o pacienty vytvořením dalších 12.000 pracovních míst a zefektivnit hospodaření.
Sociální demokraty přišel podpořit bývalý děkan brněnské lékařské fakulty a Masarykova onkologického ústavu v Brně, známý onkolog Jan Žaloudík. Řekl, že peníze, které v ČR plynou do zdravotnictví, jsou úměrné počtu obyvatel. Svádí prý ale leckoho k "nezbednostem", proto je potřeba dohlédnout, aby ze systému nemizely.
Ve zdravotnictví by se podle Ratha mělo přestat "privatizovat a krást". Jako příklad tunelování zdravotnictví uvedl úmysl ministerstva, které prý fakticky řídí náměstek Marek Šnajdr, "potají privatizovat" středočeské lázně Toušeň. Připomněl i údajnou privatizaci očkovacího programu a tkáňových bank. Jejich privatizaci kritizoval i onkolog Žaloudík. 
Šéfa ČSSD Jiřího Paroubka podráždilo nedělní sdělení předsedy TOP 09 Karla Schwarzenberga, že by měla ČR zvýšit průměrnou spoluúčast pacienta z nynějších zhruba 16 procent na 24 procent. ČSSD vypočítala, že by pacienty přišla zlomenina nohy na 7380 korun, operace kýly na 5400, žlučové kameny na 4400, chřipka na 3657 či amalgámová plomba na 430 korun.
Lidé budou podle Tvrdíka volit buď oranžové zdravotnictví, které je zbaví poplatků a zabrání vyšší spoluúčasti na zdravotní péči, nebo modročerné zdravotnictví, a pak nebudou na vyléčení zlomenin, kýly, žlučových kamenů či křečových žil mnozí mít.
ODS se ale ohradila proti tomu, že by navrhovala zpoplatnit uvedené zdravotní zákroky. Její místopředseda Ivan Langer naopak uvedl, že se ČSSD brání přiznat, že regulační poplatky přinesly větší dostupnost náročné péče pro vážně nemocné a ochranné limity spoluúčasti pacientů, takže nikdo za spoluúčast nezaplatí více než 5000 korun a děti mají tento limit snížen na polovinu.
Václav Hrníčko mal
file_1.wmf
 




Skupina:       Aktuální zpravodajství
Titulek:       SÚKL: Úložiště dat uchová záznam o lécích v oddělených databázích
Datum vydání:  9.3. 2010
Čas vydání:    17:16
Klíčová slova: ČR; léky; pacienti; drogy
ID:            T201003090293801
Servis:        dce
Priorita:      4
Kategorie:     zdr


SÚKL: Úložiště dat uchová záznam o lécích v oddělených databázích 
Praha 9. března (ČTK) - Centrální úložiště dat bude uchovávat ve třech samostatných oddílech záznamy o lécích vydaných na papírový recept, o lécích s pseudoefedrinem a elektronické recepty. Jen na žádost pacienta a s jeho výslovným souhlasem se data propojí s jeho identifikačním kódem a vznikne lékový záznam pacienta. Z něj se dá zjistit, s jakými obtížemi se léčí. Záznam uvidí jen pacient, případně lékař, kterému to dovolí. ČTK to řekl ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Martin Beneš. Soukromí pacientů je podle něj zajištěno.
Podle České lékařské komory, České lékárnické komory a Svazu pacientů hrozí prolomení soukromí pacientů a zneužití dat k marketingovým aktivitám. Podle Grémia majitelů lékáren je soukromí dostatečně ochráněno.
Centrální úložiště už je vybudované, ale nevyužívá se, protože Úřad pro ochranu osobních údajů loni v říjnu nařídil údaje o pacientech zničit. Požadoval úpravy toho, kdo smí s daty zacházet, což SÚKL provedl.
Vláda nyní schválila novelu zákona o léčivech, která tyto změny zakotvuje. Novela počítá s kontrolou výdejů léků s pseudoefedrinem v centrálním úložišti. Má to zamezit zneužívání léků k výrobě pervitinu. Novelu dostane sněmovna na schůzi, která začala dnes.
Beneš zdůraznil, že lékař se dostane jen k údajům, které léky on sám předepsal, a lékárník k údajům, které léky sám vydal. Pokud by lékař nebo lékárník chtěli vědět, jaké léky pacient má i od jiných lékařů a z jiných lékáren, dozvědí se to, jen když dá pacient souhlas.
Registr umožní průběžně kontrolovat, jaké léky a od kterých firem každý lékař předepisuje a kolik za ně pacient v lékárně zaplatí. Podle prvního náměstka ministryně zdravotnictví Marka Šnajdra není obava lékařů a lékárníků z prolomení soukromí spojena s únikem dat pacientů. Obávají se podle něj hlavně účinné státní kontroly při vynakládání veřejných peněz za léky.
Do databáze papírových receptů by zasílaly hlášení lékárny, do databáze léků s omezením, tedy přípravků s pseudoefedrinem, také, ale až po souhlasu pacienta. Lékárník ověří jeho totožnost, zjistí v centrálním úložišti dosavadní využití limitu. S databází komunikuje výhradně lékárník, kterého pacient o výdej požádal. V případě překročení výdejového limitu odešle SÚKL hlášení policii, a to bez čísla pojištěnce, ale s údajem, která lékárna, kdy, jaký lék vydala v množství, které překročilo limit.
S databází elektronických receptů by komunikoval lékař, který recept vystaví, a lékárna, která lék vydá, a to opět jen se souhlasem pacienta.
Souhrnné údaje o léčbě pacienta by byly v jeho lékovém záznamu. Tvoří se na žádost pacienta, lékař a lékárník mohou nahlédnout jen s jeho souhlasem. Zadají vlastní kód, neužívají kód pacienta. Bez souhlasu může lékař a SÚKL vstoupit jen v situacích ohrožení života a zdraví pacienta.
Naďa Myslivcová mkv
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Lidovci jsou proti schválení novely o léčivech v prvním čtení 
Praha 9. března (ČTK) - KDU-ČSL nebude podporovat schválení novely zákona o léčivech v prvním čtení. Shodl se na tom dnes poslanecký klub strany. Lidovečtí poslanci chtějí, aby se návrhem zabývaly i výbory. Novinářům to dnes řekl předseda strany Cyril Svoboda. Podle novely, která je z dílny ministerstva zdravotnictví, by měli lékárnicí zasílat data o vydaných lécích do centrálního úložiště.
"Není možné schválit tento zákon v jednom hlasování. Jde tam o sběr citlivých osobních údajů, které se týkají pacienta. My nepodezíráme Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), že by měl nějaké úmysly, které by byly nechválihodné, ale přeci jenom je to tak citlivá otázka, že ji nelze schválit jedním hlasováním," vysvětloval postoj lidovců Svoboda. Současně ale uvedl, že poslanci KDU-ČSL jsou ochotni podpořit zkrácení lhůt na projednání ve výborech.
Zasílání dat o vydaných lécích do centrálního úložiště by mělo přispět například k vytvoření databáze, ze které by bylo patrné, zda pacient nemá předepsány stejné léky od více lékařů. Novela by měla rovněž zabránit zneužívání léků s pseudoefedrinem na výrobu pervitinu.
Proti novele se v pondělí postavily komory lékařů a lékárníků, podle nich totiž prolomí soukromí pacientů. Naopak SÚKL poslance vyzval, aby novelu schválili. Tvrdí, že z údajů o vydaných lécích se ještě před uložením do databáze odstraní všechny osobní údaje pacientů.
Lidovci zdůraznili, že dodrží dohodu politických stran s vládou a umožní přednostní projednání návrhů, které vláda považuje za své priority. Místopředsedkyně strany Michaela Šojdrová také uvedla, že KDU-ČSL bude hlasovat proti senátnímu vetu k novele zákona o DPH. Ta by měla vrátit danění zaměstnaneckých benefitů na úroveň roku 2009.
Eva Benešová ktp mal
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SÚKL: ČR hrozí mezinárodní ostuda za obchod s léky na drogy 
Praha 8. března (ČTK) - Česku hrozí podle ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Martina Beneše mezinárodní ostuda kvůli tomu, že nedokáže zabránit černému obchodu s léky Subutex a Suboxon. Vyvážejí se i za hranice. Lidé závislí na heroinu je berou při odvykací léčbě. I když jsou na opiátový recept, kontrola předepisování a výdeje je prý nedostatečná. Řešení vidí Beneš v evidenci léků v centrálním úložišti. Umožnit to má novela, která by měla být tento týden na programu sněmovny.
Podle prezidenta České lékárnické komory Stanislava Havlíčka však žádná novela zneužívání léků nezabrání. Evidenci lidí v substituční léčbě umožňuje platný zákon. Není však podle něj využíván, ministerstvo zdravotnictví neprovádí dohled, jak by podle zákona mělo.
"Přijetím novely umožníte vládě neprodleně přijmout opatření proti nelegálnímu šíření těchto léků v ČR, ke kterým ji v lednu vyzval Výbor OSN pro kontrolu narkotik," uvádí Beneš v dopise, který dnes zaslal poslancům.
Vláda již loni v prosinci upřesnila, držení jakého množství drogy je hodnoceno jako přestupek a kdy už se jedná o trestný čin. V případě Subutexu je to sedm tablet, tedy jedno balení léku.
Pokud by tyto léky byly evidovány v centrálním úložišti, zapisovalo by se také, který lékař a v jakém množství je napsal a který lékárník a v jakém množství je vydal. Pokud by psal lékař více, než je potřebná dávka pro běžnou léčbu, nebo by lékárník vydával více léku, než by bylo uvedeno na receptu, SÚKL by to okamžitě nahlásil policii.
S problémem seznámí veřejnost Národní protidrogová centrála a Grémium majitelů lékáren na úterní společné tiskové konferenci.
Havlíček ČTK řekl, že zneužití lze zabránit už podle platného zákona. Subutex nemá v sobě žádnou "pojistku", takže ho narkomani místo rozpouštění pod jazykem aplikují injekčně. Suboxon tuto "pojistku" proti rozpuštění má, takže ho nelze aplikovat injekčně, tím zájem narkomanů o lék klesá.
"K 1. únoru dokonce získal Suboxon úhradu ze zdravotního pojištění, aby se tato terapie preferovala. SÚKL však stanovil této substituci výrazné omezení, aplikace je možná jen v nízkoprahových zařízeních. Tím zcela zrušil původní záměr, aby se Suboxon zvýhodnil přes Subutexem," uvedl. Pro uživatele substitučních látek je podle něj tedy lék nedosažitelný a v lékárně si ho nemohou vyzvednout.
Marek Hampel za Grémium majitelů lékáren ČTK řekl, že vlastníci lékáren zmíněnou novelu podporují. Jsou v ní zapracovány všechny připomínky Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), takže zneužití dat pacientů nehrozí.
Hampl uvítal, že nově se v návrhu objevuje v přesně vymezených situacích nově zapracovaná povinnost informovat Národní protidrogovou centrálu o podezřelých transakcích s léčivy. "Způsob evidence výdeje léčiv navržený v novele je velmi účinným prostředkem v boji proti nelegálnímu zneužívání léčiv pro výrobu omamných a psychotropních látek," shrnul.
Naďa Myslivcová mkv
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Do sněmovny míří výzvy zastánců i odpůrců centrální evidence léků 
Praha 8. března (ČTK) - Komory lékařů a lékárníků vyzvaly dnes poslance, aby odmítli novelu zákona o léčivech, která podle nich prolomí soukromí pacientů. Novela by měla být na programu schůze, která začíná tento týden. Lékárníci mají posílat data o vydaných lécích do centrálního úložiště. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), který úložiště zřizuje, dnes poslance naopak vyzval, aby novelu přijali. Všichni argumentují riziky a výhodami pro pacienty, každý je ale vidí jinde.
"Odmítáme se podílet na tvorbě databáze citlivých osobních údajů, které mají být shromažďovány bez vědomí a souhlasu pacientů, a to za situace, kdy není zajištěna ochrana před jejich zneužitím," řekl dnes novinářům na společné tiskové konferenci obou komor prezident lékárníků Stanislav Havlíček. "Návrh novely vnímáme jako pokus o prolomení povinné mlčenlivosti zdravotníků," doplnil viceprezident lékařů Zdeněk Mrozek.
Legislativní náměstek ministryně Martin Plíšek ČTK řekl, že vládní novela je naopak na souhlasu pacienta postavena. Zavádí jeho informovaný souhlas s využitím dat v centrálním úložišti. Zapíše se do zdravotnické dokumentace, pacient ho může kdykoli zrušit. Bez souhlasu by byla jen evidence léků spojených s drogovou scénou.
Ministerstvo odmítá alternativní poslaneckou novelu, která převádí výdej těchto léků na recept. Poslaneckou novelu naopak podpořily dnes obě profesní komory. Vláda podpořila návrh ministerské novely, chce tak zabránit zneužívání léků s pseudoefedrinem na výrobu pervitinu.
Vládní novelu kritizuje Svaz pacientů, varuje před zneužitím dat k marketinkovým aktivitám. Grémium majitelů lékáren ji podle předsedy představenstva Marka Hampla vítá. Připomínky ochránců soukromí jsou v ní zapracovány, takže lékárníci už nemají výhrady, řekl Hampel ČTK. Dnešní vyjádření komory označil za "osobní názor jejího prezidenta". Poslanec ODS Boris Šťastný předpokládá, že norma do voleb nebude schválena.
"Argumentace o průlomu do soukromí je lichá a účelová," řekl ČTK ředitel SÚKL Martin Beneš. Zdůraznil, že pacienti se zneužití svých dat obávat v žádném případě nemusejí. Z údajů o vydaných lécích se ještě před uložením do databáze odstraní všechny osobní údaje pacientů. Lze z nich jen vyčíst, který lékař recept napsal a který lékárník ho vydal. Centrální úložiště tak prý umožní lépe kontrolovat práci lékařů i lékárníků. K celkovým datům pacienta se lékař nebo lékárník dostanou jen s jeho souhlasem. Lékař či lékárník tedy uvidí jen to, co sám do systému zapsal.
Podle Havlíčka by ale měly kontrolovat práci lékařů a lékárníků zdravotní pojišťovny, které za léky platí.
Beneš argumentoval také očekávanými úsporami. Nyní lékaři nevědí, jaké léky má pacient od jiných lékařů. Může se tak stát, že užívá několik léků různých názvů se stejnou účinnou látkou, takže se předávkuje. Případně dostane léky, které by neměl užívat současně a hrozí poškození jeho zdraví. Pacienti si řadu léků vyzvednou, ale neužívají je. Podle Benešova odhadu by řádnou evidencí šlo ušetřit až devět miliard korun, které by se využily na zlepšení léčby. Ročně vydají pojišťovny za léky 40 miliard.
Přípravky s pseudoefedrinem - Modafen, Paralen plus, Aspirin Complex, Daleron, Nurofen Stopgrip a Panadol Plus Grip - byly od loňského května dostupné jen na průkaz. Centrální úložiště vedlo evidenci výdejů. Úřad pro ochranu osobních údajů však nařídil osobní data uživatelů léků v evidenci zničit. Od října tak je prodej znovu bez registrace.
Podle Beneše i krátká zkušenost s evidencí léků v úložišti potvrdila, že tak lze zamezit jejich zneužívání. Výrobci drog si museli obstarat zásoby v Polsku. Podobně by měl podle něj zasáhnout stát i proti zneužívání subutexu a suboxonu, které se píší k léčbě závislosti na heroinu. Jsou na recept s modrým pruhem, centrální kontrola receptů podle Beneše ale nefunguje, takže se s těmito léky obchoduje na černém trhu. OSN vyzvala Česko, ať situaci řeší, jinak hrozí mezinárodní ostuda, řekl Beneš.
Naďa Myslivcová rot
file_5.wmf
 





Dokumenty ze schránky:
Skupina:       Aktuální zpravodajství
Titulek:       Komory zveřejní výhrady k omezení soukromí pacientů kvůli lékům
Datum vydání:  8.3. 2010
Čas vydání:    04:06
Klíčová slova: ČR; léky; OTVÍRÁK
ID:            T201003050259201
Servis:        dce
Priorita:      3
Kategorie:     zdr


Komory zveřejní výhrady k omezení soukromí pacientů kvůli lékům 
Praha 8. března (ČTK) - Česká lékařská komora a Česká lékárnická komora zveřejní na dnešní společné tiskové konferenci výhrady k novele zákona o léčivech z dílny ministerstva zdravotnictví. Obě stavovské organizace považují novelu za nepřijatelný zásah do soukromí občanů. V centrálním úložišti mají být údaje o lécích, tedy i nemocech všech lidí bez jejich souhlasu.
Vláda novelu schválila, chce tak zabránit zneužívání léků s pseudoefedrinem na výrobu pervitinu. Novelu kritizuje i Svaz pacientů. Grémium majitelů lékáren ji naopak vítá. Novela bude na programu březnové schůze sněmovny. Poslanec ODS Boris Šťastný předpokládá, že se objeví veto a tato sněmovna normu do květnových voleb neschválí.
Přípravky s pseudoefedrinem - Modafen, Paralen plus, Aspirin Complex, Daleron, Nurofen Stopgrip a Panadol Plus Grip - byly od loňského května dostupné jen na průkaz. Centrální úložiště vedlo evidenci výdejů. Úřad pro ochranu osobních údajů však nařídil osobní data uživatelů léků v evidenci zničit. Od října tak je prodej znovu bez registrace.
Pokud by novela prošla, měli by pacienti podle prezidenta lékárníků Stanislava Havlíčka jedinou možnost, jak předávání dat zabránit - odmítnout léčbu. Podle něj by přijetí normy měla předcházet diskuse odborné i laické veřejnosti o tom, zda a nakolik omezit soukromí občanů. Z výsledků by pak zákonodárci normu formulovali.
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Limit poplatků překročí čtvrt milionu lidí, peníze dostanou zpět 
Praha 2. března (ČTK) - Zhruba čtvrt milionu lidí letos podle odhadu ministerstva zdravotnictví dostane od své zdravotní pojišťovny nazpět peníze, které vydali nad roční limit zdravotnických poplatků. Zdravotní pojišťovny takto vrátí celkem 260 milionů korun, to je v průměru 1000 korun na jednoho pojištěnce. Na dnešním 99. žofínském fóru to řekl první náměstek ministryně Marek Šnajdr. Podle něj je to doklad toho, že zdravotnictví je i v dobách krize "vysoce sociálně dostupné".
Prezident České lékařské komory (ČLK) Milan Kubek jeho tvrzení odmítl, podle něj je spoluúčast pacientů na hranici sociální únosnosti. Podle něj v letech 2003 až 2008 stoupla spoluúčast o 123 procent, to znamená více než dvojnásobně, celkové výdaje na péči přitom stouply jen o 35 procent.
Ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Pavel Horák řekl, že vloni se poprvé v historii pojištění vybralo na pojistném méně než v roce předchozím. Od roku 2000 příjmy pojišťoven trvale rostly, v roce 2008 se vybralo 161 miliard, loni 160 miliard korun. Celkové příjmy nakonec klesly jen o 0,6 procenta díky tomu, že stát zvýšil platbu za děti, důchodce a nezaměstnané. Situaci je však třeba řešit.
Podle Šnajdra je Česko v tuto chvíli "přeinvestováno" zdravotnickou technikou, také síť zařízení bude podle něj nutno dále omezovat a soustřeďovat specializovanou péči do center. I když pacienti zatím nepocítili omezování péče, pokles příjmů pojišťoven by k tomu mohl vést. Náklady na péči porostou s tím, jak stárne populace, ročně stoupá počet důchodců o 40.000, nyní se nárůst urychluje tím, že řada nezaměstnaných jde do předčasného důchodu.
"Můžeme nad tím chvíli strkat hlavu do písku, ale nejde to dlouho," poznamenal Šnajdr k řešení rozporu mezi příjmy a výdaji pojišťoven. Rezervy vidí v lékové politice, zúžení sítě poskytovatelů a v zavedení standardů péče hrazené ze zdravotního pojištění.
Na nutnosti vytvořit standardy péče se s ním shodl Kubek. Řekl, že pojišťovny by měly hradit nejlevnější způsob péče na úrovni současné vědy, to by byl standard. Na dražší postupy by si připlatil, k tomu by sloužilo připojištění. Standardy nemají definovat politici, protože by nechali vše zadarmo, aby se "zalíbili voličům". Stát by měl definovat jen rámec a lékaři by se s pojišťovnami dohodli na obsahu standardů.
Další diskuse politiků, zástupců zdravotních pojišťoven, nemocnic, lékařů i pacientů se soustředila na výši pojistného. Pojišťovny soudí, že bude třeba zvýšit pojistné, naopak Kubek tvrdí, že pojistné lze snížit, současně ale musí začít více platit za své pojištěnce stát.
Ředitel Horák doplnil, že by zaměstnanci a podnikatelé měli odvádět stejně, nyní platí zaměstnanec měsíčně v průměru 2772 korun, podnikatel 1238 korun, osoby bez zdanitelných příjmů 1080 korun a stát za každého státního pojištěnce 723 korun. Pojistné by se podle Horáka mohlo rozdělit na dvě složky, část fixní a část odvozenou od příjmu, právě ta by pokrývala případná zvýšená rizika. Pojišťovny by měly ocenit bonusy pojištěnce, kteří chodí na preventivní prohlídky a screening.
Naďa Myslivcová pba
file_7.wmf
 




Skupina:       Aktuální zpravodajství
Titulek:       Vnitro přerušilo správní řízení s kraji kvůli poplatkům
Datum vydání:  1.3. 2010
Čas vydání:    17:04
Klíčová slova: ČR; správa; nemocnice; peníze; poplatky
ID:            T201003010674901
Servis:        dce
Priorita:      3
Kategorie:     pol; pod; zdr


Vnitro přerušilo správní řízení s kraji kvůli poplatkům 
Praha 1. března (ČTK) - Ministerstvo vnitra přerušilo správní řízení, která vedlo s osmi kraji kvůli systému proplácení zdravotnických poplatků. ČTK to dnes sdělila mluvčí úřadu Jana Malíková s tím, že ministerstvo počká, jak se k případu vyjádří Ústavní soud. Vnitro vedlo řízení se Zlínským, Jihočeským, Ústeckým, Královéhradeckým a později i se Středočeským, Pardubickým, Moravskoslezským a Libereckým krajem. Správy odmítly upravit podle ministerstva nezákonný způsob, jakým poplatky občanům proplácejí.
"Důvodem přerušení řízení je návrh podaný dne 15. února 2010 zastupitelstvem Ústeckého kraje k ústavnímu soudu," uvedla Malíková. Soud by měl podle Asociace krajů definitivně rozhodnout, zda je systém poskytování peněz na úhradu regulačních poplatků činností, kterou kraje zasahují do výlučné kompetence státu regulovat oblast veřejného zdravotního pojištění.
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, 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.
V Praze se regulační poplatky neproplácejí. Plzeňský kraj, podle kterého se 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.
Lidé, kteří chtějí, aby za ně v některé z krajských nemocnic poplatky uhradil Ústecký kraj, podepisují čestné prohlášení. Tím přijímají závazek kraje, že za ně poplatek zaplatí, a v nemocnici již nic nehradí. Například Pardubický kraj pak používá darovací smlouvy, v Libereckém kraji zase pacienti, podepíšou doklad, jímž uznají svůj dluh a souhlas s úhradou.
ado mal
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Právo: Stát si myslí, že Diag Human chyboval a odejde s prázdnou 
Praha 8. března (ČTK) - Podnikatel a majitel bechyňského zámku Josef Šťáva, jehož společnost Diag Human požaduje kvůli zmařenému obchodu s krevní plazmou po státu 15 miliard korun, údajně udělal podle dnešního Práva osudovou chybu a hrozí mu, že od rozhodčího řízení odejde s prázdnou. Právo informuje, že Šťáva udělal chybu tím, že letos 16. února byla z obchodního rejstříku vymazána a zlikvidována společnost Diag Human, s.r.o., které žalující firma Diag Human, a. s. prodala svůj díl pohledávky společně s částí podniku. Jedná se o sesterské firmy. Právník Šťávy Jan Kalvoda s tím nesouhlasí.
Deník se odvolává na kopii dokumentu, který Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových poslal před několika týdny rozhodčímu senátu. V něm tvrdí, že firma Diag Human, a.s., nejprve v březnu 2001 postoupila 30 procent své pohledávky za Českou republikou svému tehdejšímu právnímu zástupci Jiřímu Oršulovi a pak v prosinci téhož roku prodala svůj díl pohledávky společně s částí podniku své sesterské společnosti Diag Human, s.r.o. Právě její likvidací měl Šťáva podle zdroje Práva udělat chybu.
"Diag Human, s.r.o., totiž zanikla, aniž by vstoupila do rozhodčího řízení místo původně žalující společnosti Diag Human, a.s., která se po změně svého sídla z Bechyně do Lichtenštejnska v roce 2006 změnila na Diag Human, SE," řekl deníku nejmenovaný zdroj. Dodal, že především na tomto zakládá Česko svou obranu. "Jejím výsledkem by mělo být, že nynější přezkumný senát žalobu společnosti Diag Human, a.s., proti ČR zamítne," řekl zdroj.
S jeho argumentací se ztotožnil i bývalý právník Šťávy Oršula, píše Právo. Naopak právní zástupce Diagu Human Jan Kalvoda se proti názoru, že Šťáva přišel vlastní chybou o celou pohledávku za státem, ostře ohradil. Podle něj jde jen "o krátkodechou fintu, kterou vyvrátí kterýkoli právník, kterému by se předložila smlouva o prodeji části podniku". "Stát nezná průběh sporu, ideu s postoupením pohledávky proti státu firmě Diag Human, s.r.o., už uplatnil po roce 2002 a byla vyvrácena smlouvou samou, která je založena v rozhodčím spise," sdělil Právu Kalvoda.
Podle něj uzavřela Diag Human, a.s., se sesterským "eseróčkem" smlouvu o prodeji pouze části podniku, nikoli celé firmy. "Takovou smlouvou přecházejí na nabyvatele jen ve smlouvě uvedená práva a závazky," zdůraznil Kalvoda s tím, že nárok na náhradu škody od státu smlouva nezahrnovala.
Server Aktuálně.cz před 14 dny napsal, že firma Diag Human nezíská v přezkumné arbitráži s Českou republikou více než dvě miliardy korun. V roce 2008 původní rozhodci určili, že jí má stát zaplatit přes osm miliard korun a úroky, obě strany se však tehdy proti nálezu odvolaly. Verdikt rozhodců by měl podle serveru Aktuálně.cz padnout v tomto měsíci.
Kauza Diag Human začala v roce 1991, kdy ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo soutěž na zpracování krevní plazmy. Předběžně se dohodlo se společnostmi Novo Nordisk a Conneco, z níž se později stala firma Diag Human. Firmy ve výběrovém řízení neobstály. V roce 1992 tehdejší ministr Martin Bojar společnosti Novo Nordisk sdělil, že řízení nevyhrála, protože se spojila s podezřelou firmou Conneco. Ta od roku 1995 požaduje odškodné za ušlý zisk. Bývalý ministr Jan Stráský (ODS) podepsal v roce 1996 rozhodčí smlouvu, takže se kauza začala řešit arbitráží. V roce 2002 vláda premiéra Vladimíra Špidly (ČSSD) uhradila firmě 326,6 milionu korun. Společnost si pak vypočítala novou škodu.
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Projekt internetové zdravotní knížky se po stagnaci opět rozjíždí 
Praha 4. března (ČTK) - Projekt internetové zdravotní knížky se po dvou letech stagnace znovu rozjíždí. Společnost IZIP chce podle mluvčího Tomáše Staňka získat letos 800.000 nových klientů. Za druhé pololetí loňska jich v intenzivním náboru získala 250.000. Náboráři dál oslovují lidi na ulici a nabízejí jim, že pokud jsou u Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), mohou si zadarmo uložit data o svém zdraví, prodělaných nemocech a užívaných lécích na internet. Knížku IZIP má nyní 1,3 milionu lidí.
"Náborář mi tvrdil, že internetové knížky budou pro klienty VZP povinné," řekla ČTK jedna z klientek VZP. Náborář ji oslovil na Václavském náměstí a chtěl po ní i její osobní údaje, což odmítla.
Podle Staňka si společnost IZIP nedělá nábor sama, má na to nasmlouvané firmy. "Jsou domluvena striktní pravidla, která při náboru musejí náboráři dodržet. Jsme přesvědčeni, že internetová knížka je dobrá věc, ale vnucovat ji nikomu nemohou," zdůraznil.
Staněk varoval občany před poskytováním osobních údajů komukoli na ulici. Od náboráře by si měli vyžádat průkaz, kde je kromě jména i přidělený kód, nápis IZIP, elektronická zdravotní knížka a na zadní straně u symbolu VZP upozornění, že nositel je oprávněn nabízet přihlášky do systému IZIP a poskytovat o něm informace.
Náboráři podle Staňka prošli školením a znalosti prověřil test. Postupují podle obchodního manuálu, kde je popsáno, jak se představit, jaké argumenty zdůraznit, když nabízejí elektronickou zdravotní knížku pro dítě, pro studenta, lidi středního věku či důchodce.
Se zájemcem vyplní náborář přihlášku, kde se jednoznačně identifikuje. Má-li klient jinou zdravotní pojišťovnu než VZP, může mu knížku IZIP rovněž nabídnout s tím, že ji bude jeden rok bezplatně zkoušet, pak mu buď skončí, nebo se přeregistruje k VZP.
Projekt IZIP odstartoval před osmi lety, rychlý rozjezd zbrzdily aféry kolem možného úniku peněz veřejného zdravotního pojištění na konta politiků ODS. VZP dala na internetové knížky několik stovek milionů korun.
S elektronizací zdravotnictví, kterou podporuje EU, se projekt znovu oživil. S obdobou IZIP, takzvanou Kartou života, nyní vstoupila na trh Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra.
K nekalému náboru pro knížku IZIP řekl ČTK mluvčí VZP Jiří Rod, že pokud by se zjistilo závažné porušení, IZIP by rozvázal s náborovou firmou smlouvu. Občas prý v rámci konkurenčního boje vyšle do ulic svého pracovníka jiná zdravotním pojišťovna, aby "situaci trošku zkomplikovala".
VZP s 6,2 miliony pojištěnců odlákávají klienty menší pojišťovny. Měla problém s náboráři Vojenské zdravotní pojišťovny a Zdravotní pojišťovny Média. Údajně lidem tvrdili, že VZP obměňuje průkazky a oni to přišli vyřídit. Pojištěnce VZP bez jejich vědomí přeregistrovali. Obě pojišťovny se od jednání náborářů distancovaly, vypověděly jim smlouvu. VZP dala kvůli neoprávněnému přetahování pojištěnců dvě trestní oznámení.
Naďa Myslivcová hš
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Výzkum: Lidé čtou méně údaje na potravinách, přestávají jim věřit 
-------------------- 
Ke zpravodajství: AUDIO
-------------------- 
Brno 4. března (ČTK) - Údaje na obalech potravin čte stále méně lidí. Z nejnovějšího výzkumu Státní zemědělské a potravinářské inspekce vyplývá, že jim nevěnuje pozornost 56 procent nakupujících, což je o sedm procent více, než u podobné studie z roku 2005. Jako nejčastější důvod uvádějí jejich špatnou čitelnost, druhým důvodem je, že je to nezajímá. Výrazně, ze 77 na 56 procent navíc klesl počet lidí, kteří se domnívají, že tyto údaje jsou pravdivé. Na potravinářských veletrzích Salima v Brně to ČTK řekla mluvčí SZPI Matina Šmídtová.
"Pokud už spotřebitelé informace na potravinách čtou, tak se zajímají především o podmínky skladování a datum trvanlivosti. Sledují také informace o výrobci a zemi původu. Až na pátém místě se zajímají o složení potravin. Přitom pouze z toho složení lze usuzovat na kvalitu potravin," řekla Šmídtová.
Výzkum o chování spotřebitelů při nákupu potravin vytvořila pro inspekci na konci minulého roku agentura Focus, Marketing&Social Research. Výsledky podle zastupujícího ředitele SZPI Martina Klanici potvrzují současný trend. "Případy porušení bezpečnosti potravin jsou dnes již výjimečné, mnohem častěji se ale potýkáme s případy klamání spotřebitele," řekl Klanica. Výrobci podle něj vymýšlejí stále nové způsoby, jak upoutat pozornost zákazníka. Na obalech se proto stále častěji objevují tvrzení přisuzující potravinám zvláštní vlastnosti, jako jsou nutriční hodnoty a výživová či zdravotní tvrzení.
Inspekce kvůli tomu výrazně zvýšila kontrolu takových tvrzení. Zatímco v roce 2006 provedla 1067 kontrol zaměřených na klamání spotřebitele, v roce 2007 jich bylo 1975, předloni 3113 a loni dokonce 4343. Každoročně vyšší je i počet správních řízení za klamání spotřebitelů, v roce 2006 jich bylo 63, o rok později 190 a loni už 230.
Z výsledků výzkumu dále vyplývá, že stále více lidí nakupuje potraviny v diskontních prodejnách, oproti roku 2005 se jejich počet zvýšil z 21 na 31 procent. Mírně se zvýšil počet nákupů v hypermarketech, zájem o supermarkety a menší samoobsluhy naopak klesl. "Velkou roli při nákupu potravin hraje nadále jejich cena. Lidé sice deklarují, že preferují čerstvé potraviny, zároveň ale rádi nakupují ve velkém do zásoby, je-li to za výhodnou cenu," dodala Šmídtová.
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MfD: Farmaceutická firma vyhrála soud, státu hrozí další spory 
Praha 4. března (ČTK) - České republice podle dnešní Mladé fronty Dnes (MfD) hrozí, že bude platit miliony korun výrobcům léčiv kvůli způsobu, jakým se v tuzemsku rozhoduje o lécích. Podle MfD toto riziko vyplývá z toho, že farmaceutická firma Abbott vyhrála žalobu proti ministerstvu zdravotnictví, kterou se bránila tomu, jak lékový úřad určil úhradu jejímu léku Tarka na snížení vysokého tlaku. Tedy toho, co za lék platí zdravotní pojišťovny.
Soud podle deníku uznal, že úřad spočítal úhradu špatně mimo jiné proto, že k výpočtu použil nesmyslné koeficienty. "Používání těchto koeficientů je nezákonné," cituje list právníka a farmaceuta Vladimíra Bíbu, který firmu Abbott zastupoval.
Podle MfD navíc výpočtem pomocí koeficientů nastávají situace, kdy prý lidé za mnohé léky zbytečně doplácejí víc, než by měli. "Zvýhodňovány jsou totiž léky se slabším účinkem, což není výhodné pro pacienta ani pojišťovny," píše MfD.
Náměstek ministryně zdravotnictví Marek Šnajdr nynější systém hájí. "Při těch tisícovkách rozhodování úřadu o lécích se může stát, že dojde k chybám. A je taky pravda, že zákon potřebuje drobné změny. Ovšem celkově jde o správný systém, tak nechtějme s vaničkou vylít i dítě," uvedl.
Deník napsal, že už "běží dalších pět žalob a dvě se chystají". Ministerstvo tvrdí, že se laviny žalob nebojí. Ze stížnosti, kterou úřad proti rozsudku podal, ale podle MfD vyplývá, že strach má. Apeluje prý totiž na soud, že toto rozhodnutí může způsobit "kolaps celého systému hrazení léků ze zdravotního pojištění".
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ČSSD slibuje zdravotníkům víc peněz, ODS plánuje spoření na stáří 
Praha 3. března (ČTK) - Zvýšit platy zdravotníků v krátké době o polovinu a zavést dobrovolné ošetřovatelské připojištění a spoření na stáří - to jsou dva důležité body v dlouhodobých programech dvou nejsilnějších stran. Růst platů slibuje ČSSD, spoření na stáří ODS. Podle ČSSD současný objem peněz na zdravotní péči stačí, nechce zvyšovat spoluúčast pacientů. ODS neskrývá, že pacienti si připlatí. Obě strany chtějí zachovat povinné zdravotní pojištění a plánují standardy péče z veřejného pojištění.
ODS představila Vizi 2020 na nedávné ideové konferenci v Brně, ČSSD poté svoji Vizi pro ČR do roku 2025 zveřejnila na stranickém webu. Pro ČSSD je "ústřední postavou lékař a zdravotnice (zdravotník), jim chce vytvářet nejlepší pracovní a společenské podmínky", mottem programu ODS je naproti tomu "pacient, který se má stát partnerem zdravotníka a jeho klientem".
ODS chce modernizovat veřejné zdravotní pojištění, upravit strukturu poskytovatelů zdravotní péče a posílit dozor státu nad vynakládáním veřejných peněz. "Bez odpovídajících a skutečných změn čeká naše zdravotnictví zadlužování, pokles kvality a omezování péče," varuje.
ČSSD staví na zkvalitňování veřejné zdravotní služby. Analýzy podle ní ukazují, že současných 230 miliard korun ročně, jež zdravotnictví má z výběru zdravotního pojištění, plateb občanů a příspěvku státu, při racionálním využití stačí. Nesmí se však prý plýtvat léky a také jejich ceny by měly klesnout. "Není třeba sypat do zdravotnictví další velké peníze, ale změnit priority jejich vynakládání," shrnuje dokument.
Sociální demokraté zakládají zdravotnictví na neziskovém principu, vedoucí roli fakultních nemocnic a široké síti neziskových nemocnic krajských a městských, pohotové záchranné službě, privátních ambulancích se smlouvou k neziskovým pojišťovnám. Nechtějí prý zlomové změny, ale systém postupně vylepšovat a stavět na lidech, jejich vzdělání a výkonnosti.
ODS plánuje, že pacient v systému solidárního veřejného pojištění dostane všechny potřebné informace, bude znát práva a povinnosti své i zdravotnických zařízení a pojišťoven vůči němu. Dostupnost a kvalita péče bude podle ODS zajištěny i pro sociálně slabé, řešit to bude sociální systém. Přístup k informacím usnadní pacientům elektronizace zdravotnictví.
ODS chce posílit vliv primární péče, zachovat nedotknutelnost soukromého vlastnictví ve zdravotnictví. Pro všechna zařízení mají platit rovné podmínky bez ohledu na vlastníka. Pokračovat bude soustřeďování specializované péče do center. Fakultní nemocnice se změní na univerzitní "na evropsky standardním neziskovém principu".
Pojištěnci si podle ODS budou vybírat ze zdravotních plánů v oblasti veřejného zdravotního pojištění v rámci konkurence zdravotních pojišťoven. Nadstandardem bude varianta, kterou si pacient zvolí a připlatí si, stále mu ale zůstane i možnost volby plně hrazené alternativy. Na částečně hrazenou a nehrazenou péči i na nadstandard se budou moci lidé připojistit.
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SZPI loni zvýšila počet kontrol, ale odhalila méně závad 
Brno 3. března (ČTK) - Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) loni podnikla 34.806 kontrolních akcí, při nichž inspektoři uskutečnili 95.336 cíleně zaměřených kontrol. To je o 20.000 více než o rok dříve. Množství vzorků, neboli šarží potravin, které nevyhověly právním předpisům, se ale meziročně snížilo o 1297 na 4581 vzorků. Na potravinářských veletrzích Salima to dnes novinářům řekl ředitel odboru kontroly SZPI Jindřich Pokora.
Inspekce loni kontrolovala celkem 16.935 šarží potravin a tabákových výrobků, pochybení zjistila u 27 procent. Jak upozornila mluvčí inspekce Martina Šmídtová, nelze na základě výsledků kontrol hodnotit kvalitu a bezpečnost potravin na celém trhu. "Inspektoři se totiž cíleně zaměřují na nejproblematičtější místa prodeje a výroby, počty zákazů by při náhodných kontrolách byly nižší. To reálné procento se pohybuje například u ovoce a zeleniny kolem tří procent, u ostatních potravin ještě nižší," dodal Pokora.
Potraviny nejčastěji nevyhověly smyslovým jakostním požadavkům, tedy při kontrole chuti, vzhledu a konzistence. Druhým nejčastějším prohřeškem byly chyby v označování potravin.
Celkem 802 z 4581 nevyhovujících vzorků potravin odhalila inspekce na základě podnětů od spotřebitelů. Jejich počet se loni poprvé od roku 2006 snížil, meziročně klesl o 491 podnětů.
Inspektoři SZPI uložili loni 15.870 zákazů uvádění potravin do oběhu v celkové hodnotě přes 36 milionů korun. Největší objem, kolem 17 milionů korun, se týkal potravin pro zvláštní výživu a doplňky stravy, což je způsobeno především vysokými cenami těchto druhů potravin, řekla Šmídtová.
Podle zastupujícího ústředního ředitele inspekce Martina Klanici lze potraviny na trhu považovat za bezpečné. "Počty nedostatků mají klesající tendenci. Problémem se stává prezentace potravin, zatajování důležitých informaci, nebo naopak přisuzování vlastností, které neodpovídají realitě," řekl Klanica. Inspekce se proto do budoucna více zaměří na odhalování falšování potravin a klamání potřebitelů.
Srovnání základních ukazatelů činnosti SZPI v letech 2006 až 2009: 

2006
2007
2008
2009
podněty spotřebitelů
2829
3208
2874
2383
vstupy do provozoven
25.737
29.672
32.459
34.806
provedené kontroly
48.018
63.670
73.873
95.336
uložené zákazy
11.086
13.215
16.168
15.870
uzavřená správní řízení
1712
2037
2301
2247
Zdroj: SZPI
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