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Skupina:       Aktuální zpravodajství
Titulek:       SÚKL: Revize úhrad uspoří tři miliardy, pacienti nedají víc
Datum vydání:  26.4. 2010
Čas vydání:    11:56
Klíčová slova: ČR; lékaři; léky; SÚKL; úhrady; 2.VERZE; TABULKA
ID:            T201004260249702
Servis:        dce
Priorita:      3
Kategorie:     zdr


SÚKL: Revize úhrad uspoří tři miliardy, pacienti nedají víc 
Upravili jsme v 1., 2. a 3. odst., doplnili vyjádření prezidenta ČLK Kubka ve 4. a 5. odst. a TABULKU.
-------------------- 
Praha 26. dubna (ČTK) - Roční úsporu zhruba tři miliardy korun přinesou zdravotnímu pojištění revize úhrad léků platné k 1. květnu. Revize k 1. dubnu uspořila 2,4 miliardy, k 1. květnu stoupne úspora o 600 milionů korun, řekl dnes novinářům ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Martin Beneš. Umožní to podle něj, aby více pacientů mělo moderní léky; spoluúčast údajně nestoupne. Česká lékařská komora (ČLK) kritizuje, že se SÚKL s revizí opozdil, a způsobil tak prý miliardové škody.
Beneš připomněl, že v každé skupině je lék bez doplatku. Léků bez doplatku bude podle něj víc, firmy už sdělily, že k 1. dubnu a nyní také k 1. květnu snížily ceny a do úhrad se vejdou. Pokud zaplatí lidé v lékárnách víc, je to tím, že doprodávají zásoby. Cenu svého léku po revizi a orientační doplatek najdou pacienti na webu SÚKL.
Ročně se v Česku spotřebují léky za 70 až 80 miliard korun, pojišťovny zaplatí 40 miliard, ostatní tvoří spoluúčast a volný prodej. Revizi úhrad 9000 kódů léků měl SÚKL provést do konce roku 2008. Nestihl to, a podle kritiků tím způsobil zdravotnímu pojištění škody. Už loni prý mohly pojišťovny platit o dvě miliardy korun méně.
Podle prezidenta ČLK Milana Kubka způsobil SÚKL desetimiliardovou škodu. ČR dává za léky 27 procent peněz na zdravotnictví, Rakousko 19 procent. Počet distribuovaných balení klesl loni oproti roku 2008 o 1,8 procenta, celkové výdaje stouply o 9,6 procenta. Výdaje Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) za léky na recept stouply o 13,1 procenta - v přepočtu na jednoho pojištěnce z 3566 na 3833 korun, řekl ČTK Kubek.
"Hlavní příčinou extrémního nárůstu výdajů za léky je nekontrolovaný nárůst cen léků. Pokud se ministerstvo a SÚKL chvástají slibem, že s dvouletým zpožděním splní část úkolu, který jim uložil zákon splnit již v roce 2008, lze takové jednání stěží označit jinak než za drzost," řekl.
O ceně i úhradě ze zdravotního pojištění rozhoduje SÚKL ve správním řízení pro každý lék, postup stvrdil Ústavní soud. Zpoždění obhajuje SÚKL tím, že před revizí úhrad musel revidovat maximální ceny. Znamenalo to srovnat u každého léku cenu ve 27 zemích EU, aby Česko neplatilo víc. Podle Kubka ale pracnost úkolu není pro SÚKL omluvou.
"Úhradová skluzavka pokračuje u dalších lékových skupin. Celkem se mění úhrady 1550 kódů z 9037 kódů hrazených ze zdravotního pojištění. Pravomocných a vykonatelných je 79 správních řízení, odhadovaná roční úspora je zhruba tři miliardy korun," shrnul ředitel.
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Skupina:       Aktuální zpravodajství
Titulek:       Hormonální antikoncepci užívá přes milion českých žen
Datum vydání:  9.5. 2010
Čas vydání:    09:50
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Hormonální antikoncepci užívá přes milion českých žen 
-------------------- 
Ke zpravodajství: ilustrační FOTO ve Fotobance
ID foto: F200909240218801, P201005060936901
-------------------- 
Praha 9. května (ČTK) - Přes milion českých žen užívá hormonální antikoncepci, tedy každá druhá Češka v plodném věku. Podle statistiků je to téměř 54 procent žen mezi 15 až 49 lety. Nejvíce se jich tak chrání v Praze, 69 procent, a Olomouckém kraji, 61 procent, nejméně v krajích Plzeňském, 44 procent, a Středočeském, 45 procent.
"Počet uživatelek antikoncepce od konce 80. let v Česku enormně narostl, jsme na slušném evropském průměru. Zodpovědnost ohledně reprodukce je srovnatelná se zeměmi EU, stejně jako výběr metod," řekl ČTK prezident České gynekologické a porodnické společnosti Vladimír Dvořák.
Nejčastější formou, podobně jako v jiných zemích, je pilulka. Od roku 1990, kdy české ženy "spolykaly" za rok přes 17 milionů antikoncepčních tablet, stoupla spotřeba v roce 2005 až na téměř 187 milionů tablet. Podle dat za první čtvrtletí by jich letos mohly užít už přes 212 milionů.
Antikoncepční pilulky začaly jako první brát právě před 50 lety ženy v USA. Do Evropy dorazily s ročním zpožděním, do Česka s ještě větším. Do té doby musely ženy spoléhat na výpočet plodných dní, kondom či různé lidové recepty - jako účinný prostředek se například tradovala lihovina z bobřích varlat či krokodýlí trus, který si žena zaváděla do pochvy před stykem.
Nyní mohou ženy v ČR vybírat z více než 40 druhů antikoncepce, z nich 26 jsou pilulky, další jsou hormonální náplasti, tyčinky, vaginální kroužky a nitroděložní systémy. V roce 1990 byly na výběr tři druhy tablet.
Princip fungování antikoncepce je geniální šachový tah vědy - podáváním hormonů se napodobí těhotenství, kdy nenastává ovulace. Ve vaječnících neuzraje vajíčko a žena nemůže otěhotnět.
Podle Dvořáka si Češky zvykly na ochranu před nechtěným otěhotněním za pomoci hormonů. "Rozhodně si nemyslím, že by měly obavy před nežádoucími účinky. Mýtů byla celá řada, ale postupně mizejí a není to rozhodně nějaká zásadní zábrana toho, aby antikoncepce byla široce užívána," řekl.
"Postoje českých žen k hormonální antikoncepci jsou velmi pozitivní, užívá ji dvojnásobek žen oproti roku 1989. Klesá počet těch, které používají neúčinnou antikoncepci, jako přerušovaný styk nebo výpočet neplodných dní," řekl ČTK profesor Petr Weiss ze Sexuologického ústavu.
Možná rizika jsou předmětem výzkumů. Mluví se o hrozbě trombózy u kuřaček a vlivu hormonů na vznik rakoviny prsu, kde ale i přes velký počet studií žádná příčinná souvislost nalezena nebyla.
Antikoncepční pilulky mohou Češky získat pouze na lékařský předpis, tím se zdravotní rizika zcela vyloučí. Lékař s každou ženou probere její stav a možná rizika. Oproti prvním pilulkám je v současných výrazně méně hormonů, mohou je brát i ženy, jimž v tom dřív zdravotní stav bránil.
Dvořák ale vidí i určité mezery v ochraně žen před nežádoucím otěhotněním - Česko podle něj stále nemá dostatečně liberální zákon o sterilizaci jako možnosti kontroly početí. Zatím ani není bez receptu dostupná pohotovostní antikoncepce, kdy se pilulka bere krátce po rizikovém styku. "I když odborná společnost o to dlouhodobě usiluje, zatím to státní orgány do volného prodeje neschválily," řekl Dvořák.
Před krizí přispívaly některé zdravotní pojišťovny na hormonální antikoncepci ženám ze svých preventivních programů. I když už to nedělají, nevidí v tom Dvořák žádnou zábranu. "Jsou i přípravky velice levné, nemyslím si, že by nákup činil uživatelkám nějaké potíže," dodal.
Spotřeba pilulek hormonální antikoncepce v ČR ve vybraných letech (bez dalších forem, jako náplasti, nitroděložní systémy, tyčinky či kroužky)
rok
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Skupina:       Aktuální zpravodajství
Titulek:       Jurásková má rozhodnout spor mezi lékárnami a lékovým ústavem
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Jurásková má rozhodnout spor mezi lékárnami a lékovým ústavem 
Praha 6. května (ČTK) - Ministerstvo zdravotnictví má podle ochránců soukromí rozhodnout spor mezi lékárnami a lékovým ústavem. Mluvčí Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) Hana Štěpánková dnes ČTK sdělila, že požádali ministryni Danu Juráskovou o výklad pokynu, který upravuje hlášení lékáren o lécích vydaných na recept. Lékárníkům vadí, že tak lze sledovat, jaký lék a v jakém množství vydali. Jurásková ČTK řekla, že žádost zatím neobdržela. Až se tak stane, vyjádří se.
V Česku nechce zhruba 1000 z 2600 lékáren a výdejen odhalit konkrétní údaje o lécích vydaných na recept. Prvních sedm lékáren dostalo od Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) pokutu. Většina se hned odvolala.
"Já mám informace, že SÚKL již upravil své postupy v souladu s výhradou ÚOOÚ, co se týká dat pacientů. Podrobné informace nemám, ale jakmile žádost úřadu přijde, jsem připravena odpovědět," uvedla ministryně.
Mluvčí SÚKL Veronika Petláková ČTK řekla, že v novém pokynu již nepožadují rodná čísla pacientů, jimž byl vydán lék na recept. O dalších možných problémech neví. Původní výtka lékáren byla podle ní jen na uvádění rodných čísel pacientů, a na tu SÚKL reagoval. Česká lékárnická komora trvá přesto na tom, že budovaná databáze receptů nelegální.
Každá z pokutovaných lékáren má zaplatit kolem 100.000 korun. Podle Petlákové nešlo jen o hlášení dat, pochybení bylo víc. Uvedla, že rozhodnutí o pokutách není pravomocné, lékárny mohou vše ještě vysvětlit.
Spor lékárníků s lékovým ústavem začal před dvěma roky. Nejprve se řešilo, zda mají lékárny poskytovat osobní data pacientů. Nyní zase lékárnám vadí, že mají posílat konkrétní údaje o lékárníkovi a předepisujícím lékaři. K tomu si lékárny vyžádaly nové stanovisko ÚOOÚ.
"Investovalo se 100.000 korun na něco, co není v zákoně a pacienti z toho nic nemají," tvrdí prezident lékárníků Stanislav Havlíček. Plánovaný lékový záznam pacienta, v němž by lidé našli přehled svých léků, zatím nefunguje. Podle komory by bylo lepší další peníze do systému nedávat.
SÚKL však trvá na výhodnosti centrálního úložiště. Umožňuje například zjistit padělky v lékárnách, sledovat nežádoucí účinky léčiv a závady v jakosti léků. Pacienti si na webu SÚKL najdou vše o svém léku, jeho vedlejších účincích a nově i přesné údaje o výši doplatků v lékárnách.
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Skupina:       Aktuální zpravodajství
Titulek:       Věci veřejné chtějí definici základní péče a jednu pojišťovnu
Datum vydání:  6.5. 2010
Čas vydání:    11:39
Klíčová slova: ČR; strany; zdraví; Věci veřejné
ID:            T201005060363901
Servis:        dce
Priorita:      3
Kategorie:     pol; pod; zdr


Věci veřejné chtějí definici základní péče a jednu pojišťovnu 
Praha 6. května (ČTK) - Věci veřejné chtějí zavést jednu zdravotní pojišťovnu, definovat základní péči a vytvořit státem garantovanou páteřní síť nemocnic. Změnit by se měl i nákup léků. Reforma zdravotnictví by podle strany uspořila více než deset miliard korun ročně. Novinářům to dnes řekli představitelé Věcí veřejných v čele se stínovým ministrem zdravotnictví Martinem Janem Stránským.
Páteřní síť nemocnic by poskytovala základní péči, u dalších zařízení by přicházela v úvahu privatizace. Definováním základní péče by pacienti věděli, na co mají nárok. Peníze z veřejného zdravotního pojištění by spravovala jedna pojišťovna místo současných devíti, soukromé pojišťovny by si konkurovaly v nadstandardní péči. Léky pro státní nemocnice by se nakupovaly centrálně prostřednictvím internetových aukcí, čímž by se omezila korupce. Ze základního pojištění by byl hrazen jeden lék na každou nemoc.
"Zavedení jediné pojišťovny pro základní zdravotní péči by přineslo úspory dvě miliardy korun, definováním základní zdravotní péče a zavedením změn týkajících se nákupu léků a jejich hrazení a dostupnosti by se snížily náklady o deset miliard," uvedl Stránský. Zdravotní péče by se podle něho měla hradit podle kvality, za diagnózu, nikoli podle kvantity.
Odvody na zdravotní pojištění by Věci veřejné snížily o pět procent. Ihned by zrušily poplatek za položku na receptu. Další regulační zdravotnické poplatky by lidé přestali platit podle stranických plánů po provedení reformy kromě plateb za pobyt v nemocnici a na pohotovosti.
mbc rot
file_4.wmf
 




Skupina:       Aktuální zpravodajství
Titulek:       Lékaři odhalili za dva dny ve stanu proti melanomu 17 melanomů
Datum vydání:  4.5. 2010
Čas vydání:    17:55
Klíčová slova: ČR; zdraví; rakovina
ID:            T201005040716901
Servis:        dce
Priorita:      4
Kategorie:     zdr


Lékaři odhalili za dva dny ve stanu proti melanomu 17 melanomů 
Praha 4. května (ČTK) - Celkem 17 zhoubných kožních melanomů odhalili lékaři při vyšetření lidí ve stanu proti melanomu na Václavském náměstí v pondělí a dnes. Vyšetřeno bylo přes 1700 lidí, nejmladší byl pětiměsíční kojenec, který byl stejně jako všechny vyšetřené děti zcela v pořádku. ČTK to řekl přednosta dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady profesor Petr Arenberger. Loni bylo při stejné akci odhaleno 11 melanomů, vyšetřeno ale bylo o zhruba 200 lidí méně.
"Našli jsme 17 melanomů na 16 lidech, jedna paní měla hned dva melanomy, což je vzácnost. Dále 75 bazaliomů a 17 spinaliomů, dohromady 92 jiných zhoubných kožních nádorů. Jeden bazaliom byl u těhotné ženy, to je neobvyklé, bazaliomy mívají spíše starší lidé," uvedl přednosta.
Všichni lidé, u nichž byl nádor odhalen, dostali hned ve stanu od lékařů termín na vinohradskou kliniku na jeho operační vyjmutí. Všichni také byli vyšetřeni digitálním dermatoskopem, který vyšetření lékařů potvrdil.
"Většina nádorů byla odhalena v raném stadiu, což je naším cílem, i když v pondělí tu byl pán s obrovským melanomem, tam už asi metastázy budou," poznamenal přednosta. Tloušťku nádoru měl tento pacient odhadem centimetr, přitom nádor tlustější než čtyři milimetry má podle profesora už velmi špatnou předpověď - do pěti let přežije jen polovina pacientů.
Ročně je v Česku odhaleno 1500 případů, zhruba 20 na 100.000 obyvatel. Stan proti melanomu vzbudil po oba dny obrovský zájem. Podle Arenbergera je to mimo jiné tím, že lidé se bojí jít k lékaři, vyšetření v terénu berou jako nezávaznou radu, kdy se nemusejí bát operace.
Stan proti melanomu bude na Václavském náměstí opět za rok. Kdo to letos nestihl a chce si nechat vyšetřit podezřelé znaménko, měl by co nejdřív navštívit kožního lékaře, vyšetření u praktika nestačí.
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Skupina:       Aktuální zpravodajství
Titulek:       ODS chce ve zdravotnictví dosáhnout úspor i  bonusy za prevenci
Datum vydání:  4.5. 2010
Čas vydání:    16:06
Klíčová slova: ČR; ODS; zdraví; volby; 3.VERZE
ID:            T201005040570203
Servis:        dce
Priorita:      3
Kategorie:     pol; pod; zdr


ODS chce ve zdravotnictví dosáhnout úspor i bonusy za prevenci 
Doplnili jsme návrhy ČSSD ve 3. odstavci a TOP 09 v posledním odstavci.
-------------------- 
Praha 4. května (ČTK) - Stav veřejných financí podle ODS v příštích pěti letech neumožní zásadní zvýšení výdajů na zdravotnictví. Po volbách chce proto strana šetřit mimo jiné změnami v lékové politice a podporou preventivních programů. Lidé, kteří by chodili na preventivní prohlídky, by dostali od pojišťoven finanční bonus. Novinářům to na dnešní tiskové konferenci řekl lídr ODS Petr Nečas a zdravotní experti strany.
Systém poplatků ve zdravotnictví chce ODS zachovat v nynější podobě. Jejich zrušení by podle strany způsobilo velké finanční problémy. Bylo by prý navíc asociální, protože bez poplatků by nebylo z čeho financovat ochranné limity pro chronicky nemocné. "Systém poplatků se jednoznačně osvědčil a jen díky jejich existenci bylo možné zavést ochranné limity," řekl Nečas. Debatovat lze podle něj jen o "jemných nuancích" v poplatcích. Například platba za položku na receptu se podle něj sice osvědčila, ale špatně se vysvětluje veřejnosti.
Sociální demokraté naopak trvají na zrušení poplatků ve zdravotnictví. Podle stínového ministra zdravotnictví ČSSD Davida Ratha ale strana bude jejich výpadek kompenzovat zdravotnickým zařízením z pojištění. ČSSD na rozdíl od ODS počítá s tím, že se státní výdaje na zdravotnictví zvýší. Dosáhnout toho chce navýšením státních plateb za pojištěnce, uvedl Rath v dotazníku, který politikům zaslala Česká lékařská komora.
Podle ODS nejnovější čísla ukazují, že ochranný strop pro platby ve zdravotnictví překročilo loni téměř 300.000 lidí, převážně důchodců a pacientů s kombinovanými onemocněními. Zdravotní pojišťovny jim vyplatily asi 260 milionů korun.
Podle náměstka ministryně zdravotnictví Marka Šnajdra zdravotní pojišťovny vybírají letos méně, než si naplánovaly. Zrušení poplatků by podle něj v této situaci vedlo ke kolapsu financování zdravotnictví.
České zdravotnictví má podle Šnajdra oproti vyspělým státům velké rezervy v prevenci u nejzávažnějších chorob, jako jsou rakovina či kardiovaskulární a diabetická onemocnění. ODS proto chce lidi prostřednictvím finančních bonusů motivovat, aby chodili na preventivní prohlídky. Podobný program podle Šnajdra už úspěšně zavedla Všeobecná zdravotní pojišťovna, u níž lidé mohou sbírat body za to, že rodina chodí na pravidelné kontroly.
Občanští demokraté ve svých volebních plánech podobně jako ostatní strany počítají s vymezením standardu lékařské péče. Podle nich by měl být bez finanční spoluúčasti pacientů. Lidem, kteří si za lepší péči chtějí připlatit, hodlá ODS umožnit využít nadstandardu, tedy výběru kvalitnější služby nad rámec základní varianty.
Zájem o nadstandard by podle ODS mohlo mít 20 až 25 procent Čechů. Na rozdíl od TOP 09 se ale občanští demokraté brání zavedení spoluúčasti u některých lékařských úkonů. Tvrdí, že u některých diagnóz by pak mohla být ekonomická situace pacienta bariérou pro přístup k péči.
Podle TOP 09 je definice standardu a nadstandardu sice velmi diskutovaná, ale v rozumné době neuskutečnitelná. Dopracován by měl být katalog výkonů a služeb, které vedou k vyléčení jednotlivých nemocí. Pak by bylo možné nastavit hranice toho, co pokryje veřejné zdravotní pojištění. "To, co z něj nebude hrazeno, představuje určité riziko a proti němu se občan může, nebo nemusí připojistit," uvedli zdravotničtí experti strany v odpovědi pro Českou lékařskou komoru.
Tomáš Neřold nam pba
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