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S diabetem se v ČR loni léčilo 783.000 lidí, více jich bere léky 
Praha 8. června (ČTK) - Počty diabetiků v Česku trvale rostou, současně přibývá i těch, kterým k léčbě nestačí už jen dieta a berou léky. Loni se s diabetem léčilo 783.000 pacientů, to je o 10.000 víc než rok předtím. Pouze dietou se léčilo 188.000 lidí, necelá čtvrtina diabetiků. Chronické komplikace diabetu mělo 28 procent pacientů. Informují o tom statistici na svém webu.
V průběhu roku zemřelo 21.700 lidí s diabetickým onemocněním, šest bylo mladších 19 let. Cukrovka jako příčina úmrtí byla uvedena u 1967 pacientů.
Nemoc se zpočátku nijak neprojevuje, často se odhalí až ve chvíli, kdy pacienta postihnou komplikace, k nim patří chronické poškození ledvin a zraku, ateroskleróza, časté infekce a nervové poruchy. Loni bylo evidováno 221.000 případů komplikací.
Cukrovka je o něco málo častější u žen, ze 100.000 žen se s ní léčí 78, ze 100.000 mužů 70. Častější výskyt cukrovky u žen vysvětluje Tomáš Srb z Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) tím, že se ženy v průměru dožívají vyššího věku a také častěji trpí nemocemi, kdy se imunita obrátí proti vlastnímu organismu, což je i příklad cukrovky. Celkově se loni léčilo s cukrovkou 419.362 žen a 363.959 mužů. Diabetici do 19 let tvořili 0,3 procenta pacientů, celkem 1909 léčených.
Nově byla nemoc zjištěna u 29.000 žen a 31.500 mužů. Nejvíce nových pacientů na 1000 zaznamenaly Praha, 7,7, a kraj Plzeňský, 7,2, nejméně Vysočina, 4,1. Republikový průměr byl 5,8 na tento počet obyvatel.
Cukrovka prvního typu obvykle začíná v mladším věku, pacient musí dostávat inzulin. Cukrovka druhého typu, která je rozšířenější, se vyskytuje hlavně u lidí středního věku a starších, souvisí s nezdravým životním stylem, se špatnými stravovacími návyky a nedostatkem pohybu.
O pacienty se loni staralo 501 diabetologických ordinací, poskytlo přes 2,1 milionu vyšetření či ošetření, na jednoho pacienta to byly v průměru tři návštěvy u diabetologa za rok. Nejvíce návštěv jednoho pacienta s cukrovkou bylo v kraji Vysočina, čtyři, nejméně v kraji Jihočeském, 2,6. Nejvíce byli vytíženi lékaři ve Zlínském kraji, 7952 návštěv na lékaře za rok, nejméně v Praze, 4811 návštěv na lékaře za rok.
Pacienty s lehčí formou diabetu léčí praktičtí lékaři, v diabetologických ambulancích se léčí kolem 84 procent diabetiků, u praktiků necelých 16 procent. Tento poměr se dlouhodobě nemění.
Pacienti s chronickými komplikacemi cukrovky v letech 2008-2009
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Tým se shodl, že chce rozvoj zdravotnictví, o standardu nemluvil 
Praha 8. června (ČTK) - Vymezení standardu zdravotní péče, který zaplatí zdravotní pojišťovny, možnost připojištění, úpravy regulačních poplatků či změny v počtu zdravotních pojišťoven nebyly dnes podle zjištění ČTK tématem první schůzky vyjednávacího týmu pro zdravotnictví. Sporné body prý přijdou na řadu později. Dnes se zástupci ODS, TOP 09 a Věcí veřejných pouze shodli na tom, že chtějí budovat zdravotnictví nezadlužené, modernizované a rozvíjející se.
"Shodli jsme se, že není zájem zdravotnictví omezovat a utlumit, ale naopak že budeme přemýšlet o reformě tak, aby mělo šanci se rozvíjet a získávat více zdrojů," řekl po jednání ČTK senátor a exministr zdravotnictví ODS Tomáš Julínek. Tuto tezi podle něj naplní konkrétní dohody, které budou obsahem dalších schůzek, nejbližší dvě budou příští týden v úterý a ve čtvrtek.
Dohoda členů odborného týmu má být součástí vládního prohlášení společné vlády ODS, TOP 09 a Věcí veřejných. Politici si na jeho tvorbu dávají ještě přinejmenším tři týdny.
Julínek soudí, že by mohl využít své reformní návrhy, které připravil ještě jako ministr. "Jsou to záležitosti, které se skrývají pod slovem modernizace veřejného zdravotního pojištění, ďábel ale je v detailu, je potřeba se dohodnout, co dál," poznamenal.
Shoda podle něj dnes byla v tom, že Česko si zachová široký solidární systém veřejného zdravotního pojištění. "Nikdo určitě nemá tendenci měnit ho na státní systém. Další jednání ukážou, jak je míněna modernizace a reformy. Vše se točí kolem nároku na bezplatnou péči, je to alfa a omega rozvoje a garance finanční udržitelnosti," zdůraznil.
Co se týče debaty o standardu a nadstandardu, dostala se prý zatím jen k tomu, že si členové týmu vyjasnili terminologii, aby "mluvili stejnou řečí". Nehovořili o možné úpravě regulačních poplatků. Julínek uvedl, že řeč byla zatím jen o hrozící zadluženosti a nutnosti regulací. Pokud někdo přijde s jiným jednoduchým řešením regulací, nebude Julínek na poplatcích trvat. Zatím se ale všechna řešení ukázala podle něj příliš složitá.
Poslanec ODS Marek Šnajdr, který dosud působil jako první náměstek na ministerstvu zdravotnictví, Julínkova slova potvrdil. "Shodli jsme se, že chceme zdravotnictví ekonomicky stabilní, nezadlužené, chceme rozvíjet modernizaci a dostupnost péče. V konkrétních okruzích budeme pokračovat," řekl ČTK. O možném přílivu peněz se dnes prý nemluvilo. "Dohodli jsme se na pilíři, že všechny návrhy a změny budeme poměřovat tím, jestli směřují k ekonomické stabilizaci nebo naopak," uvedl pouze Šnajdr.
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Rath: Středočeský kraj bude dál platit poplatky za pacienty 
-------------------- 
Ke zpravodajství: FOTO/aktuality
Doplnili jsme další informace a citáty z tiskové konference od 2. odstavce.
-------------------- 
Praha 7. června (ČTK) - Středočeský kraj zatím zachová proplácení poplatků za pacienty krajských nemocnic. O dalším postupu rozhodne, až vznikne nová vláda a bude známo, kdo se stane ministrem vnitra a zdravotnictví. Novinářům to řekl hejtman David Rath (ČSSD) s tím, že se na tomto postoji dnes dohodli krajští radní.
"Pokud by byl postoj vlády negativní, jak se dá dneska i předpovídat, tak pak samozřejmě ten systém budeme upravovat. Je na stole varianta, že bychom nadále ve středočeských nemocnicích ponechali třicetikorunové slevové kupony na položku na receptu," nastínil Rath. V případě položek na receptu totiž poplatek hradí nemocnice, nikoliv kraj.
U ostatních poplatků by podle hejtmana mohl platit jakýsi modifikovaný plzeňský model - sociálně slabí lidé by si je mohli nechat zpětně proplácet. "Požádali by kraj písemně o refundaci poplatku formou daru a byl by jim individuálně po posouzení a po rozhodnutí rady vyplacen," dodal Rath.
Rada kraje dnes podle něj celou situaci probrala a dospěla k závěru, že v tuto chvíli se v proplácení poplatků ve středních Čechách nic měnit nebude. "Tento postup chceme držet do situace, než bude jasno, kdo bude ministrem zdravotnictví, kdo bude ministrem vnitra a jaký postoj k proplácení poplatků tito dva noví pánové nebo dámy zaujmou," dodal.
Předsednictvo ČSSD se minulý týden dohodlo, že sociálnědemokratická vedení krajů se mají do 21. června rozhodnout, zda přestanou proplácet zdravotnické poplatky, nebo je budou proplácet všem bez ohledu na to, kdo zařízení zřizuje. Rath k tomu dnes řekl, že neví, jak se k datum 21. června zrodilo. Podotkl, že v této věci rozhoduje rada příslušného kraje. Středočeští radní se podle něj zatím rozhodli vyčkat.
ČSSD voličům slibovala, že v případě vítězství poplatky zcela zruší. Po volebním neúspěchu je tento plán nereálný. Většině krajů navíc docházejí peníze, protože s hrazením poplatků po celý rok nepočítaly. Proplácení poplatků zrušil od 2. června jako první Pardubický kraj, od 10. června je nebude proplácet Královéhradecký a od 15. června Karlovarský kraj.
khj mol
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Hradecký kraj od čtvrtka zruší proplácení zdravotnických poplatků 
Zprávu jsme doplnili o vyjádření soukromých lékárníků a opozice ve 4. a 5. odstavci.
-------------------- 
Hradec Králové 7. června (ČTK) - Královéhradecký kraj přestane od čtvrtka 10. června proplácet regulační poplatky za pacienty v krajských zdravotnických zařízeních. Dosud kraj zaplatil za úhradu poplatků přes 61 milionů korun. O zrušení proplácení poplatků rozhodli dnes dopoledne krajští radní na mimořádné schůzi, informoval ČTK mluvčí hejtmanství Imrich Dioszegi. Proplácení poplatků zrušil od 2. června jako první Pardubický kraj, od 15. června je nebude proplácet Karlovarský kraj.
Pacienti Královéhradeckého kraje měli v souvislosti s regulačními poplatky možnost přijmout dar kraje ve všech jeho zdravotnických zařízeních od loňského února. "Kraj považoval zavedení krajského systému úhrad za pacienty za dočasnou sociální službu a předpokládal, že český parlament v dohledné době zruší celý systém vybírání regulačních poplatků ve zdravotnictví," uvedl Dioszegi. Sociální demokraté, kteří stojí v čele krajů, ale po nedávných volbách nebudou mít ve sněmovně dost hlasů na to, aby systém zrušili.
Kraj zrušením reaguje podle mluvčího především na výhrady Evropské komise, podle níž může být dosavadní systém proplácení zdravotnických poplatků formou nedovolené podpory.
Informaci o ukončení proplácení poplatků v Královéhradeckém kraji uvítali například soukromí provozovatelé lékáren. "Jsme soukromníci a úhrada poplatků v lékárnách v krajských nemocnicích pro nás byla diskriminační," řekla ČTK Miroslava Müllerová z lékárny U stříbrného orla v Náchodě. Někteří lékárníci přišli kvůli odpouštění poplatků v krajských nemocničních lékárnách o část zákazníků. "Celou dobu to byl velký problém a mysleli jsme si, že se to vyřeší dřív. Řekla bych, že jsme přišli o dvě třetiny pacientů s receptem," uvedla v sobotní královéhradecké příloze Mladé fronty Dnes (MfD) majitelka lékárny Na Novém Městě v Jičíně Jana Bartoňová.
Zrušení proplácení poplatků přivítal také člen stínové krajské rady ODS Jiří Vambera. "Celé placení poplatků byla nefér akce, kterou si ČSSD před volbami platila voliče," řekl Vambera. Podle něj by peníze, které kraj použil na úhradu poplatků, měly být vráceny do rozpočtu krajského zdravotnictví. "Zajímalo by mě, co se celým proplácením poplatků dosáhlo. Myslím si, že peníze bylo možné využít účelněji," řekl Vambera.
Regulační poplatky zavedl v roce 2008 bývalý ministr zdravotnictví ODS Tomáš Julínek. Systém byl od té doby několikrát upraven. Nyní se platí 30 korun v ambulanci a za položku na receptu, 60 korun za den v nemocnici a 90 korun na pohotovosti. Osvobozeny jsou děti do 18 let. Po překročení ročního limitu 5000 korun vracejí zdravotní pojišťovny peníze zpět, děti a senioři mají limit poloviční.
Předsednictvo ČSSD se v pátek dohodlo, že krajské samosprávy jako zřizovatelé zdravotnických zařízení mají samy rozhodnout, zda s proplácením poplatků skončí, nebo je naopak začnou hradit všem pacientům bez ohledu na zřizovatele zařízení. Kraje ovládané sociálnědemokratickými hejtmany dosud za vracení poplatků utratily přes 600 milionů korun.
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Karlovarský kraj nebude od 15. června vracet regulační poplatky 
Karlovy Vary 7. června (ČTK) - Karlovarský kraj nebude od 15. června vracet lidem regulační poplatky. Dosud je proplácel nejenom ve svých zdravotnických zařízeních, ale rovněž ve všech lékárnách v regionu. ČTK to dnes řekl hejtman Josef Novotný (ČSSD). Kraj se nechce dostat do sporu s Evropskou komisí, jež proplácení regulačních poplatků kritizovala.
Podle hejtmana se na termínu zrušení proplácení poplatků už dohodlo vedení kraje a potvrdí ho i mimořádná rada. Novotný uvedl, že poté, co se na zrušení úhrad ve zdravotnických zařízeních shodla minulý pátek asociace hejtmanů, už nemá smysl tento krok oddalovat. "Pardubický kraj už proplácení zrušil, jdeme stejnou cestou," podotkl. Hejtman řekl, že nezná způsob, jak úhrady poplatků udržet a nejít do konfliktu s Evropskou komisí.
Poplatky začal kraj vracet v únoru loňského roku, a to ve třech krajských nemocnicích a Léčebně dlouhodobě nemocných v Nejdku. Poplatky v lékárnách kraj vracel nejprve jen v lékárně v karlovarské nemocnici, která je jedinou krajem zřizovanou lékárnou. Od září pak i v 91 soukromých lékárnách. "Myslím si, že ani těch 30 korun nebyla pro mnohé zanedbatelná částka," konstatoval hejtman.
Karlovarský kraj dosud vydal na úhrady regulačních poplatků zhruba 24,5 milionů korun, z toho pak kolem 20,5 milionu v loňském roce. Na tyto účely měl vloni vyčleněno v rozpočtu 30 milionů korun. Na letošní rok částku na poplatky snížil na 20 milionů. Z ní vyčerpal od ledna do konce dubna necelé čtyři milionu korun. Od Nového roku kvůli výhradám ministerstva vnitra kraj změnil systém vracení poplatků. Pacienti museli poplatky zaplatit a poté o jejich vrácení zpětně písemně požádat
Vladimír Meluzín jpt
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Moravskoslezský hejtman: Ukončíme proplácení poplatků za léčbu 
Ostrava 4. června (ČTK) - Moravskoslezský kraj chce ukončit proplácení zdravotnických poplatků. Hejtman Jaroslav Palas dnes řekl ČTK, že kraj zvolí tuto variantu, protože na proplácení poplatků za pacienty všech zdravotnických zařízení by neměl dostatek peněz v rozpočtu. Projednat to ještě musí rada i zastupitelstvo kraje.
Hejtman tak reagoval na dnešní dohodu předsednictva ČSSD, podle níž se mají krajské samosprávy řízené ČSSD jako zřizovatelé zdravotnických zařízení samy rozhodnout, zda s proplácením poplatků skončí, nebo je naopak začnou hradit všem pacientům bez ohledu na zřizovatele zařízení.
"Jsem přesvědčen, že touto cestou půjdou i ostatní kraje. Není v silách jejich rozpočtů, aby poplatky proplácely všem pacientům. Moravskoslezský kraj je schopen proplácet je formou daru pouze pacientům osmi krajských nemocnic," řekl ČTK Palas. Dodal, že za tyto pacienty kraj loni zaplatil 29 milionů korun, letos už téměř šest milionů Kč.
Podle hejtmana kraj ukončí proplácení neprodleně, to znamená ještě tento měsíc po jednání nejbližší rady a zastupitelstva. "Rozhodli jsme se na základě dopisu (místopředsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže), v němž jsme dostali informace o závěrech neformálního jednání s Evropskou komisí," řekl ČTK Palas.
Podle Evropské komise může být proplácení zdravotnických poplatků formou nedovolené veřejné podpory. Na toto stanovisko dnes reagovalo předsednictvo ČSSD, která právě s návrhem proplácet poplatky vyhrála krajské volby na podzim 2008. Kraje ovládané sociálnědemokratickými hejtmany dosud za vracení poplatků utratily přes 600 milionů Kč.
Regulační poplatky zavedl v roce 2008 bývalý ministr zdravotnictví ODS Tomáš Julínek. Systém byl od té doby několikrát upraven. Nyní se platí 30 korun v ambulanci a za položku na receptu, 60 korun za den v nemocnici a 90 korun na pohotovosti. Osvobozeny jsou děti do 18 let. Po překročení ročního limitu 5000 korun vracejí zdravotní pojišťovny peníze zpět, děti a senioři mají limit poloviční.
Hana Halfarová jpt
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O zdravotnických poplatcích na jihu Čech rozhodne zastupitelstvo 
České Budějovice 4. června (ČTK) - O proplácení zdravotnických poplatků v Jihočeském kraji rozhodne krajské zastupitelstvo na řádném zasedání 22. června. Zatím je kraj bude platit dál, řekl ČTK hejtman Jiří Zimola (ČSSD).
Předsednictvo ČSSD se dnes dohodlo na tom, že se krajské samosprávy, zřizující zdravotnická zařízení, mají samy rozhodnout, zda přestanou proplácet zdravotnické poplatky, nebo zda je budou proplácet všem bez ohledu na to, kdo zdravotní zařízení zřizuje. Své stanovisko mají kraje poslat Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
Na dnešním neformálním setkání asociace krajů řekl podle Zimoly každý hejtman svůj názor na situaci ve svém kraji. "Já názor asociace krajů předám našemu zastupitelskému klubu, ten se tím bude zabývat," uvedl Zimola. Kvůli poplatkům budou sociálně demokratičtí zastupitelé zřejmě muset vyvolat i koaliční jednání. Jejich proplácení je totiž součástí koaliční smlouvy. Nakonec se poplatky bude zabývat krajské zastupitelstvo, dodal hejtman.
Předsednictvo ČSSD reagovalo na výhrady Evropské komise, podle níž může být proplácení zdravotnických poplatků formou nedovolené veřejné podpory. ČSSD přitom právě s návrhem proplácet poplatky vyhrála krajské volby na podzim 2008. Kraje ovládané sociálnědemokratickými hejtmany dosud za vracení poplatků utratily přes 600 milionů korun.
Jihočeský kraj loni na poplatcích proplatil 67 milionů korun. Na letošek schválili zastupitelé 90 milionů. Za období od ledna do dubna požadují nemocnice proplatit 25,2 milionu korun.
Regulační poplatky zavedl v roce 2008 bývalý ministr zdravotnictví ODS Tomáš Julínek. Systém byl od té doby několikrát upraven. Nyní se platí 30 korun v ambulanci a za položku na receptu, 60 korun za den v nemocnici a 90 korun na pohotovosti. Osvobozeny jsou děti do 18 let. Po překročení ročního limitu 5000 korun vracejí zdravotní pojišťovny peníze zpět, děti a senioři mají limit poloviční.
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Kraje asi zruší hrazení poplatků, ČSSD jim dala volnou ruku 
-------------------- 
Ke zpravodajství: FOTO/aktuality; VIDEO
Doplnili jsme neúplný titulek "Vedení ČSSD dalo" na správný "Kraje asi zruší hrazení poplatků, ČSSD jim dala volnou ruku"
-------------------- 
Praha 4. června (ČTK) - Sociálnědemokratická vedení krajů, které jsou zřizovatelem zdravotnických zařízení, se mají do 21. června rozhodnout, zda přestanou proplácet zdravotnické poplatky, nebo je budou proplácet všem bez ohledu na to, kdo zařízení zřizuje. Dohodlo se na tom dnes předsednictvo ČSSD, řekl novinářům po jednání jihomoravský hejtman a šéf Asociace krajů ČR Michal Hašek.
ČSSD voličům slibovala, že v případě vítězství poplatky zcela zruší. Po volebním neúspěchu je tento plán nereálný. Většině krajů navíc docházejí peníze, protože s hrazením poplatků po celý rok nepočítaly.
Moravskoslezský hejtman Jaroslav Palas dnes přiznal, že kraje by zřejmě neměly dost peněz na to, aby hradily zdravotnické poplatky za občany ve všech zdravotnických zařízeních, jak požaduje Evropská komise (EK). Kraje také očekávají tlak od příští pravostředové vlády na to, aby od hrazení poplatků ustoupily, tento tlak by vláda mohla podepřít finančními sankcemi. "Bude záležet na pravicové vládě, která bude na nás tlačit, abychom proplácení ukončili," řekl ČTK středočeský hejtman David Rath.
Pardubický hejtman Radko Martínek dnes odpoledne ČTK napsal, že z rozhodnutí hejtmanů kraje přestanou poplatky ve svých nemocnicích a lékárnách hradit nejpozději koncem června. Martínkův kraj je už neproplácí od 2. června. Rozhodnutí hejtmanů mělo ještě schválit předsednictvo strany. Po něm se ale ukázalo, že jejich postup zřejmě není jednotný. Hašek uvedl, že v Jihomoravském kraji teprve chystají analýzu a až pak se ve věci poplatků rozhodnou. Několik dalších hejtmanů, které ČTK oslovila, řeklo, že krajské rady se teprve budou problémem zabývat. Podle zjištění ČTK se jednání v Praze nezúčastnili všichni hejtmani.
Místopředseda Zdeněk Škromach před jednáním předsednictva řekl, že není důvod poplatky hradit. ČSSD slíbila, že pokud volby vyhraje a bude sestavovat vládu, tak poplatky zruší, připomněl. To se však nestalo a prezident Václav Klaus dnes pověřil jednáním o nové vládě lídra ODS Petra Nečase. Někteří představitelé sociání demokracie dávali najevo, že podle výsledku voleb si zřejmě většina občanů přeje privatizaci zdravotnictví a placení poplatků jim nevadí.
Předsednictvo reagovalo na výhrady EK, podle níž může být proplácení zdravotnických poplatků formou nedovolené veřejné podpory. EK navrhuje dva možné přístupy - buď poplatky neproplácet vůbec, nebo všude bez ohledu na zřizovatele. ČSSD přitom právě s návrhem proplácet poplatky vyhrála krajské volby na podzim 2008. Kraje ovládané sociálnědemokratickými hejtmany dosud za vracení poplatků utratily přes 600 milionů korun.
Ministerstvo vnitra, podle něhož je proplácení poplatků kraji také v rozporu se zákonem, čeká na vyjádření Ústavního soudu.
Z dnešního Haškova vyjádření vyplynulo, že kraje nebudou muset postupovat jednotně. Každá samospráva má zaslat svoji reakci přímo Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Právě dopis jeho místopředsedy Hynka Broma byl podnětem pro dnešní rozhodnutí předsednictva ČSSD.
Za regulační poplatky vydaly kraje loni zhruba 480 milionů korun, pro letošní rok na ně vyčlenily přes 300 milionů, některé ale jen na první čtvrtinu nebo polovinu roku. Jediným regionem, který zdravotní poplatky nehradil, byla Praha, kde vládne ODS.
Regulační poplatky zavedl v roce 2008 bývalý ministr zdravotnictví ODS Tomáš Julínek. Systém byl od té doby několikrát upraven. Nyní se platí 30 korun v ambulanci a za položku na receptu, 60 korun za den v nemocnici a 90 korun na pohotovosti. Osvobozeny jsou děti do 18 let. Po překročení ročního limitu 5000 korun vracejí zdravotní pojišťovny peníze zpět, děti do 18 let a senioři nad 65 let mají limit poloviční.
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Hašek: Kraje se musí rozhodnout, zda budou dál proplácet poplatky 
-------------------- 
Ke zpravodajství: FOTO/aktuality; VIDEO
-------------------- 
Praha 4. června (ČTK) - Krajské a městské samosprávy, které jsou zřizovatelem zdravotnických zařízení, se mají samy rozhodnout, zda přestanou proplácet zdravotnické poplatky, nebo je budou proplácet všem bez ohledu na to, kdo zdravotní zařízení zřizuje. Dohodlo se na tom dnes předsednictvo ČSSD. Na tiskové konferenci po jednání to řekl jihomoravský hejtman a šéf Asociace krajů ČR Michal Hašek. Kraje a města se mají rozhodnout do 21. června a své stanovisko předat antimonopolnímu úřadu.
Pardubický hejtman Radko Martínek dnes odpoledne ČTK napsal, že z rozhodnutí hejtmanů kraje přestanou poplatky ve svých nemocnicích a lékárnách hradit nejpozději koncem června. Martínkův kraj je už proplácet přestal 2. června. Hejtmani ještě čekali na dnešní jednání předsednictva ČSSD. Po něm se ale ukázalo, že jejich postup zřejmě není jednotný. Hašek uvedl, že v Jihomoravském kraji teprve chystají analýzu a až pak se ve věci poplatků rozhodnou.
Předsednictvo reagovalo na výhrady Evropské komise (EK), podle níž může být proplácení zdravotnických poplatků formou nedovolené veřejné podpory. ČSSD přitom právě s návrhem proplácet poplatky vyhrála krajské volby na podzim 2008. Kraje ovládané sociálnědemokratickými hejtmany dosud za vracení poplatků utratily přes 600 milionů korun.
Ministerstvo vnitra, podle něhož je proplácení poplatků kraji také v rozporu se zákonem, čeká na vyjádření Ústavního soudu.
Z dnešního Haškova vyjádření vyplynulo, že kraje nebudou muset postupovat jednotně. Vysvětlil, že každá samospráva zašle svoji reakci přímo Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Právě dopis jeho místopředsedy Hynka Broma byl podnětem pro dnešní rozhodnutí předsednictva ČSSD. EK navrhuje dva možné přístupy - buď poplatky neproplácet vůbec, nebo všude bez ohledu na zřizovatele.
Za regulační poplatky vydaly kraje loni zhruba 480 milionů korun, pro letošní rok na ně vyčlenily přes 300 milionů, některé ale jen na první čtvrtinu nebo polovinu roku. Očekávaly totiž, že vyhraje-li ČSSD volby, poplatky zruší. Sociální demokraté sice získali nejvíce voličských hlasů, ale naději na vytvoření vlády mají spíše ODS, TOP 09 a Věci veřejné.
Jediným regionem, který zdravotní poplatky nehradil, byla Praha, kde vládne ODS.
Regulační poplatky zavedl v roce 2008 bývalý ministr zdravotnictví ODS Tomáš Julínek. Systém byl od té doby několikrát upraven. Nyní se platí 30 korun v ambulanci a za položku na receptu, 60 korun za den v nemocnici a 90 korun na pohotovosti. Osvobozeny jsou děti do 18 let. Po překročení ročního limitu 5000 korun vracejí zdravotní pojišťovny peníze zpět, děti a senioři mají limit poloviční.
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ČT: Předsednictvo ČSSD nepodpořilo návrh neplatit dále poplatky 
Praha 4. června (ČTK) - Předsednictvo ČSSD dnes nepodpořilo usnesení krajských sociálnědemokratických hejtmanů, že kraje přestanou nejpozději koncem června hradit poplatky ve svých nemocnicích a lékárnách. Informovala o tom Česká televize (ČT). Na postupu, který předsednictvo nepodpořilo, se sociálnědemokratičtí hejtmani domluvili dnes. Jako první přestal hradit lidem poplatky 2. června právě Pardubický kraj.
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Regulační poplatky ve zdravotnictví byly zavedeny v lednu 2008 
Praha 4. června (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.
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 se změnami vrátil sněmovně.
1. ledna 2009 - Středočeský kraj jako první začal hradit za lidi poplatky v krajských nemocnicích a lékárnách. Od února se přidali v dalších krajích vedených ČSSD.
20. ledna 2009 - Grémium majitelů lékáren podalo první žalobu kvůli nevybírání regulačních poplatků v lékárnách v majetku Středočeského kraje.
11. února 2009 - Sněmovna schválila kompromisní senátní návrh o omezení některých poplatků.
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. Senát to však v červnu odmítl.
13. srpna 2009 - Ministr vnitra Martin Pecina hejtmany 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.
11. září 2009 - Poslanci neschválili ani zrušení či omezení poplatků, ani změny navržené Senátem. Regulační poplatky tak zůstaly zachovány.
20. října 2009 - Ministerstvo vnitra (MV) odeslalo hejtmanům výzvu k nápravě situace kolem poplatků. Postup většiny krajů, které vracejí lidem peníze za poplatky, považovalo vnitro za závadný. Výzva se netýkala Prahy, kde se poplatky nevracejí, a Plzeňského kraje, kde se uplatňuje odlišný postup.
19. prosince 2009 - Olomoucký kraj oznámil, že od ledna 2010 změní systém úhrady regulačních poplatků.
5. ledna 2010 - MV zahájilo správní řízení kvůli hrazení zdravotnických poplatků se čtyřmi kraji - Zlínským, Jihočeským, Ústeckým a Královéhradeckým.
1. února 2010 - MV zahájilo správní řízení kvůli poplatkům s dalšími pěti kraji - Středočeským, Jihomoravským, Pardubickým, Moravskoslezským a Libereckým.
16. února 2010 - Ústecký kraj podal k Ústavnímu soudu kompetenční žalobu a žádá přerušení správního řízení.
1. března 2010 - MV přerušilo správní řízení s osmi kraji. Počká, jak se k případu vyjádří Ústavní soud.
1. června 2010 - Pardubický kraj oznámil, že nebude jako první z regionů v Česku od 2. června proplácet regulační poplatky za pacienty v krajských zdravotnických zařízeních.
2. června 2010 - Podle prvního místopředsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Hynka Broma považuje Evropská komise v neformálním stanovisku proplácení poplatků za diskriminační, může prý jít o nedovolenou veřejnou podporu.
4. června 2010 - Kraje přestanou nejpozději koncem června hradit poplatky ve svých nemocnicích a lékárnách. Dohodli se na tom sociálnědemokratičtí hejtmani.
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Lidovky.cz: Náměstek Šnajdr skončil na ministerstvu zdravotnictví 
Praha 4. června (ČTK) - První náměstek ministryně zdravotnictví Marek Šnajdr skončil ve funkci. Důvodem jsou výsledky parlamentních voleb, v kterých uspěl ve Středočeském kraji a stane se poslancem. Informoval o tom dnes server Lidovky.cz. "Vzhledem k tomu, že tato funkce je podle zákona o střetu zájmů neslučitelná s jím vykonávanou funkcí na ministerstvu zdravotnictví, vzdal se (Šnajdr) dnem 30. května 2010 pracovního místa prvního náměstka," řekl mluvčí ministerstva Vlastimil Sršeň.
Šnajdra přitom už několikrát vyzývala k rezignaci sociální demokracie. Podle jeho hlavního rivala, středočeského hejtmana Davida Ratha (ČSSD) byl Šnajdr faktickým vládcem resortu přinejmenším od odchodu Tomáše Julínka (ODS).
Šnajdr je v současné době členem vyjednávacího týmu ODS ke koaliční vládě. Mluví se o něm také jako o jednom z možných budoucích ministrů zdravotnictví. Na ministerstvu zdravotnictví působil jako náměstek čtyři roky.
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Češi dali loni za léky na recept a prostředky 8,6 miliardy korun 
Praha 3. června (ČTK) - Téměř 8,6 miliardy korun zaplatili Češi loni za léky na recept a zdravotnické prostředky. Je to 0,7 procenta více než v roce předchozím. Mnohem rychleji, o pět procent, stouply výdaje pacientů za volně prodejné léky a prostředky, dali za ně téměř 7,8 miliardy. Tržby lékáren se loni blížily 72 miliardám, z toho za léčiva 63,6 miliardy. Zdravotní pojišťovny zaplatily za léčiva přes 35 miliard korun, to je nárůst o 12,7 procenta, uvádějí statistici na svém webu.
"Na jednoho obyvatele připadá ročně v průměru útrata v lékárně 817 korun za doplatky na recept a poukaz a 740 korun za volně prodejné léky a zdravotnické prostředky," upřesnil Ivan Popovič z Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).
Na jeden recept připadla loni v průměru léčiva za 598 korun, jednomu poukazu na zdravotnické prostředky odpovídala hodnota 1084 korun. Doplatek pacienta na recept byl v průměru 116 korun, na poukaz 42 korun. Na jednoho obyvatele připadlo v průměru 6,95 receptu a 0,3 poukazu.
V letech 2006 až 2009 stoupla hodnota léku na recept z 442 na 598 korun, na poukaz z 852 na 1084 korun. Průměrný doplatek pacienta na recept stoupl ze 72 na 116 korun, na poukaz z 27 na 42 korun. Průměrný doplatek na recepty a poukazy na obyvatele za rok stoupl z 637 na 817 korun, ve volném prodeji stoupl průměrný roční výdej na obyvatele z 598 na 740 korun.
Loni přijaly lékárny 72,9 milionu receptů. Je to o šest procent více než v roce předchozím, ale jen zhruba pětina nárůstů z let 2002 až 2007. Pokles statistici vysvětlují vlivem regulačních poplatků, které byly zavedeny v roce 2008. Za položku na receptu se platí 30 korun.
Mezi lety 2006 až 2009 klesly roční počty receptů z 89,4 milionu na 72,9 milionu, počty poukazů naopak mírně stouply ze tří milionů na 3,1 milionu. Celkové tržby lékáren stouply z 59,9 miliardy na 71,6 miliardy, z toho za léky z 53 miliard na 63,6 miliardy. Výdaje zdravotních pojišťoven za léčiva stouply z 33 miliard na 35,1 miliardy korun.
V Česku je 2600 lékáren a výdejen zdravotnických prostředků.
Výkony lékáren a průměrná tržba v letech 2006 až 2009

2006
2007
2008
2009
2009/2008
2009/2006
počet receptů 
89,404.710
90,001.816
68,841.223
72,946.273
105,96
81,59
tržby za léčiva a prostředky v tis.korun
59,954.490
63,851.171
66,022.674
71,698.439
108,6
119,59
z toho tržby za léčiva v tis.korun
53,371.702
57,096.260
58,696.447
63,600.782
108,36
119,17
v tom tržby od zdravotních pojišťoven za léčiva v tis.korun
33,039.146
32,219.244
31,231.356
34,185.429
112,66
106,5
doplatky pacientů za recepty a poukazy v tis.korun
6,534.839
7,966.040
8,506.843
8,567.226
100,71
131,1
volný prodej léčiv a prostředků v tis.korun
6,141.210
6,637.591
7,392.259
7,764.682
105
126,44
hodnota léků v korunách na jeden recept
442
445
575
598


průměrný doplatek na jeden recept v korunách
72
87
122
116


průměrný doplatek na recepty a poukazy v korunách za rok
637
772
816
817


volný prodej léčiv a prostředků na obyvatele za rok v korunách
598
643
709
740


průměrný počet receptů na obyvatele za rok
8,71
8,72
6,6
6,95


Zdroj: ÚZIS
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