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Poslanci přerušili jednání o poplatcích, zrušeny do voleb nebudou 
Praha 16. března (ČTK) - Sněmovna dnes přerušila jednání o návrhu ČSSD na zrušení poplatků ve zdravotnictví ve druhém čtení. Sociální demokraté říkají, že verdikt nakonec vynesou voliči při květnových volbách do sněmovny. Po nich hodlají podat předlohu opět. Poslanci dnes měli probírat i obdobný návrh KSČM na rušení plateb, už se něj ale nedostalo. Sněmovna v minulosti zrušení poplatků schválila. Levice ale nikdy nenašla většinu 101 poslanců na přehlasování senátního veta a stejné by to bylo i nyní.
Návrh ČSSD počítá se zrušením všech poplatků, ale také ročního limitu pro spoluúčast. Poslanec a středočeský hejtman David Rath (ČSSD) to označil za technické nedopatření. Opět vypočítal, že poplatky zavedené za vlády ODS nepřinesly očekávaný efekt, navíc jsou příjmem zdravotnických zařízení a majitelů lékáren a nejdou do zdravotnického systému.
Sociální demokraté označili za nejméně logický poplatek za položku na receptu. Jeho zrušení nabízeli jako kompromisní návrh. "Sněmovna by měla ještě do voleb tento poplatek zrušit a pacientům ulevit," řekl Rath. Času je ale podle něho málo. "Pokud teď neuspějeme, za pár týdnů bude rozhodování na voličích," podotkl poslanec.
Pokud by vyhrála koalice ODS a TOP 09, poplatky budou zachovány, možná valorizovány a budou se platit i některé zákroky, uvedl Rath. Předvolební průzkumy ale favorizují ČSSD, která by podle nich měla s KSČM ve sněmovně nadpoloviční většinu hlasů.
V nejdelší řeči dnes poplatky obhajoval Boris Šťastný (ODS). Připomněl mimo jiné, že nejsou v rozporu s ústavou a jde o ryze politické rozhodnutí. Spoluúčast je citlivá, platby nepředstavují zátěž pro pacienty, chronicky nemocné pacienty chrání limit a je více peněz na léčbu vážných nemocí, řekl Šťastný.
Podotkl, že pro vyšší spoluúčast se v minulosti vyslovil i Rath. Šťastný vypočítal řadu pokusů o zavedení různých plateb ve zdravotnictví od 90. let. Zmínil se v této souvislosti i o plánech bývalých ministrů zdravotnictví za ČSSD Jozefa Kubinyiho a Marie Součkové. "Je více než tisíc stránek záznamů z médií od roku 1990, že jak ČSSD, tak David Rath vždy a v pravidelných periodách prokazatelným způsobem byli pro jistou míru spoluúčasti pacientů," uvedl Šťastný.
V debatě vystoupilo několik dalších poslanců. Debatu ukončila po 19:00 předsedající Miroslava Němcová (ODS), když přerušila jednání sněmovny do středečního rána. Kdy se poslanci opět dostanou k jednání o poplatcích, není jasné. Je možné, že do voleb už to vůbec nebude.
Regulační poplatky zavedl ministr zdravotnictví ODS Tomáš Julínek. Systém byl od té doby upraven. Nyní se platí 30 korun v ambulanci a za položku na receptu, pokud je lék levnější než 30 korun, za den v nemocnici 60 korun a za pohotovost 90 korun. Osvobozeni jsou novorozenci, poplatky v ambulanci neplatí děti do 18 let. Těm je spolu se seniory nad 65 let snížen ochranný limit z 5000 na 2500 korun.
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SÚKL hájí centrální úložiště zájmy pacientů, i když dostal pokutu 
V posledním odst. jsme opravili nepřesné: "...úložiště stálo zatím 170 milionů korun..." na správné: "...úložiště stálo zatím 98 milionů korun...". Zkrátili jsme a doplnili vyjádření SÚKL ve 2., 4. a 7. odst. a nové informace ve 3. odst.
-------------------- 
Praha 16. března (ČTK) - Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) hájí dál centrální úložiště, i když mu za evidenci citlivých dat o zdraví pacientů uložil v těchto dnech Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) pokutu 2,3 milionu korun. Rozhodnutí ÚOOÚ je nepravomocné. Pokuta je za to, jakým způsobem zpracovával SÚKL údaje v roce 2009. Po připomínkách ochránců dat provedl změny, ani ty však nepovažuje ÚOOÚ za dostatečné.
"SÚKL podal proti rozhodnutí rozklad předsedovi ÚOOÚ. Při případném zamítnutí je připraven napadnout rozhodnutí správní žalobou," řekla dnes ČTK mluvčí SÚKL Veronika Petláková. SÚKL napadá i výši pokuty. Argumentuje právním rozborem, podle něhož lze považovat rozhodnutí ÚOOÚ za nezákonné, zejména kvůli chybné právní kvalifikaci.
Podle ochránců dat se ústav dopustil správního deliktu, protože "nestanovil účel, prostředky nebo způsob zpracování vyplývající ze zvláštního zákona". Legislativní náměstek ministryně zdravotnictví Martin Plíšek ČTK řekl, že na základě připomínek ÚOOÚ provedli úpravy, které zneužití dat brání. ÚOOÚ tedy ukládá pokutu za něco, co sám odsouhlasil.
"Někteří odpůrci cíleně dělají z komára multihrbého velblouda, aniž by ho kdy spatřili," řekl ČTK ředitel SÚKL Martin Beneš. Soudí, že někdo účelově poskytl nepravomocné rozhodnutí médiím v době, kdy má sněmovna projednat novelu zákona o léčivech. "Novela přitom korektně upraví nakládání s osobními údaji a současně vytvoří ochranné mechanismy proti zneužívání některých léčiv jako suroviny pro drogy," uvedl.
Mluvčí České lékárnické komory Aleš Krebs ČTK řekl, že Beneš už po loňských úpravách ujišťoval, že sběr údajů o lécích a pacientech je legální. To podle Krebse zpochybňuje i nynější tvrzení o legálnosti sběru.
Projekt napadají lékařská a lékárnická komora, zpochybňuje ho i Svaz pacientů. Podle nich jde o nepřiměřený zásah do soukromí, z dat o lécích se dají zjistit nemoci, s nimiž se konkrétní pacient léčí. K tomu podle svazu žádný nemocný nedal úřadu souhlas. Komory zase tvrdí, že hlášením dat o pacientech se narušuje mlčenlivost zdravotnických pracovníků.
Podle Beneše vadí kritikům to, že novela řeší obohacování lidí, kteří "zneužívají neevidence výdeje některých léčiv ve svůj prospěch".
Podporu projektu centrálního úložiště ze strany pacientů dokládá Beneš výsledky šetření, jež provedl SÚKL minulý týden. Oslovil 65 pacientských organizací. "Z bezprostředních reakcí některých z nich lze usuzovat, že pacienti hysterii několika profesních komor a politiků kolem možnosti zneužití citlivých dat z centrálního úložiště vůbec nesdílejí," uvedl.
Připomněl, že centrální úložiště bylo zřízeno v roce 2008 na základě zákona o léčivech. "Vzniklo s cílem zabránit zneužívání některých léků pro výrobu omamných látek a zvýšit ekonomiku jejich využívání," zdůraznil.
Stát tak chtěl zamezit zneužívání léků s pseudoefedrinem, až 80 procent prodaných balení zneužívali narkomani na výrobu pervitinu. Evidence má zamezit i černému trhu s léky, které berou narkomani závislí na heroinu při odvykací léčbě. Výbor OSN vyzval Česko, aby neprodleně zabránilo nelegálnímu šíření Subutexu a Suboxonu. Narkomani prodávají tyto přípravky dál, místo aby se léčili. Léky putují podobně jako pervitin i do ciziny.
Centrální úložiště stálo zatím 98 milionů korun, v provozu bylo jen do konce léta. Pak fungování ÚOOÚ zakázal a nařídil zničit data pacientů.
Naďa Myslivcová
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ODS trvá na poplatcích, ČSSD na zrušení, chce nechat jen limit 
Doplnili jsme informace v 8. a 9. odst.
-------------------- 
Praha 16. března (ČTK) - ODS před volbami trvá na zachování regulačních poplatků a ochranných ročních limitů, přispěly podle ní k větší dostupnosti zdravotní péče. ČSSD chce poplatky zrušit, nezabránily prý plýtvání. Břemeno nákladů se podle ČSSD přeneslo na nemocné zejména v platbách za léky. Nově tedy na této schůzi navrhne, aby ochranné limity zůstaly zachovány. Návrhem ČSSD na zrušení poplatků se dnes bude ve druhém čtení zabývat Poslanecká sněmovna.
"V žádném případě ODS nedopustí, aby zákon o zrušení zdravotnických poplatků byl na této schůzi schválen," řekl dnes novinářům předseda poslaneckého klubu ODS Petr Tluchoř. Senát a prezident mají do 21. března čas vrátit zákony sněmovně. "Do tohoto data nedopustíme schválit další zákony, které by prohlubovaly schodek státního rozpočtu, které by devastovaly změny, které se za tři roky podařilo přijmout," ujistil.
Novela o rušení poplatků počítá i se zrušením ochranných limitů. "My ty limity chceme zachovat. Tady šlo o technické nedopatření právních expertů, kteří ten návrh připravovali," řekl dnes novinářům poslanec ČSSD a středočeský hejtman David Rath. Návrh ČSSD na zrušení poplatků bude doplněn o limity, na nichž by se podle názoru strany nemělo nic měnit.
Děti do 18 let a senioři nad 65 let dostávají od pojišťovny zpět peníze, které dali v průběhu roku nad částku 2500 korun, což je polovina limitu, který chrání ostatní pacienty.
Rath zopakoval, že ČSSD se pokusí zrušit či výrazně omezit poplatky ve zdravotnictví. "Náš cíl je zrušit tyto poplatky celé, ale samozřejmě máme i určitou kompromisní variantu, protože víme, že na to úplné zrušení není 101 hlasů ve sněmovně," řekl. Sociální demokraté proto nabízejí i "minimalistickou variantu", která ruší jen poplatek za položku na receptu. Snaha ČSSD dohodnout se na postupu s dalšími stranami, například KDU-ČSL, přitom podle Ratha v "podstatě zkrachovala", a sociální demokraté tak i pozměňovací návrhy připravují samostatně.
Podobný poplatek nemá podle ČSSD žádný regulační smysl. Za vlády ODS, která poplatky zavedla, podle Ratha nastalo nejvyšší zdražení většiny léků v zemi. "Pacient tak musí zaplatit vyšší doplatek na lék a ještě poplatek za položku na receptu," zdůraznil Rath.
Podle prvního náměstka ministryně zdravotnictví Marka Šnajdra však čísla zdravotních pojišťoven dokazují, že poplatky smysl mají. České zdravotnictví je díky nim podle Šnajdra "nejvstřícnější za posledních 15 let, je schopno léčit nejvíc pacientů, sociální bariéry díky poplatkům padly". Za loňský rok dostane zpět peníze zaplacené nad limit 250.000 lidí, celkem jim pojišťovny vrátí 260 milionů korun, to je v průměru 1040 korun na jednoho pojištěnce, upřesnil.
ČSSD slibuje, pokud se ujme vládní moci, že zruší regulační poplatky, stát zaplatí za děti, důchodce a nezaměstnané o šest miliard korun ročně víc a ve čtyřech letech investuje 20 miliard korun do státních nemocnic. Podle Šnajdra ale tyto kroky zdravotnictví destabilizují. Poplatky přinášejí ročně pět miliard korun, další čtyři miliardy se nevydají za zbytečnou péči a mohou směřovat na drahou léčbu v centrech.
"Pokud dojde k okamžitému zrušení poplatků, v roce 2010 to bude minus dvě miliardy pro nemocnice a další zdravotnická zařízení a jedna miliarda navíc, co budou muset vydat pojišťovny na paraleny, zbytečné prohlídky, to je celkem minus tři miliardy," varoval. V roce 2011 bude ztráta z poplatků minus pět miliard, další čtyři miliardy budou dodatečné výdaje pojišťoven a stát vydá navíc šest miliard za státní pojištěnce. "Pokud bychom přijali sliby ČSSD, tak zdravotnictví přijde za rok a půl o šest miliard," shrnul.
nam jd mkv
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Obama v Kongresu prosadil svou přelomovou zdravotní reformu 
-------------------- 
Ke zpravodajství: AUDIO; FOTO/aktuality
V první větě prvního odstavce jsme opravili nepřesné "dnes v Kongresu zaznamenal" na "v neděli v Kongresu zaznamenal". Doplnili jsme Obamovo vyjádření ve 2. odstavci.
-------------------- 
Washington 22. března (zpravodaj ČTK) - Americký prezident Barack Obama v neděli v Kongresu zaznamenal historický úspěch, když prosadil svou přelomovou zdravotní reformu. Po několikahodinové debatě s ní souhlasila Sněmovna reprezentantů. Největší změna amerického zdravotnictví za několik desítek let by kromě jiného měla zpřístupnit zdravotní péči 31 milionům nepojištěných Američanů. Pojištění by tak mělo mít 95 procent obyvatel USA místo současných 85 procent. Senát reformu schválil již loni.
"Po téměř 100 letech jednání a frustrace, po dekádách snažení a roce nepřetržitého úsilí a debat Kongres Spojených států konečně vyhlásil, že si američtí dělníci, rodiny a malé firmy zaslouží bezpečí vědomí, že v této zemi nemoc nebo neštěstí nemohou ohrozit sny, pro něž celý život pracovali," řekl Obama novinářům. "Takto vypadá změna," uvedl také prezident, pro nějž je schválení reformy dosud největším úspěchem.
Republikáni se ještě největší změnu v americkém zdravotnictví od roku 1965, kdy byly za prezidenta Lyndona Johnsona přijaty zdravotní programy pro chudé a seniory, snažili zvrátit. Ve sněmovně se tak hlasovalo o tom, zda se zákon nevrátí k projednání do výboru. Republikáni ale neuspěli, a Obama tak reformu může podepsat. Šéf Bílého domu zatím neprozradil, kdy tak učiní. Demokraté schválení reformy přijali skandováním prezidentova hesla z volební kampaně "Yes, we can! (Ano, dokážeme to!)".
Sněmovna dnes jednala i o balíčku změn k reformě, jímž podmínila svůj souhlas se zákonem. Hlasovala totiž o senátní verzi reformy, k níž členové sněmovny mají částečné výhrady. Změny schválila, nyní je bude muset přijmout ještě Senát. Očekává se, že by tak mohl učinit v úterý. 
Sněmovna se sešla v neděli odpoledne místního času k sérii jednání a hlasování, jež rozhodla o osudu priority domácí politiky prezidenta Obamy. Šéf Bílého ze zdravotní reformy učinil klíčovou záležitost svého prvního roku v prezidentském úřadu, a spustil tak zhruba roční bouřlivou diskusi, jež hluboce rozdělila zemi. Podle některých analytiků je jednou z příčin Obamovy klesající popularity.
Demokraté k prosazení zákona potřebovali 216 hlasů. Ve sněmovně sice mají pohodlnou většinu 235 ze 435 křesel, část jejich poslanců ale nesouhlasila s některými ustanoveními senátní verze zákona. Zákon nakonec podpořilo 219 demokratů, z republikánů pro něj nehlasoval nikdo.
Citlivou byla především otázka využití federálních peněz na potraty, které verze reformy schválená v Senátu do určité míry umožňuje. Obama nakonec slíbil, že vydá exekutivní příkaz, který by měl úhradě potratů z federálních prostředků zamezit. Zajistil si tím podporu bloku poslanců, kteří jsou proti potratům. Dlouhodobá federální politika v USA zakazuje pomoc při potratech s výjimkou zákroku v důsledku znásilnění, incestu či v případě, že je ohrožen život matky.
Reforma bude americké zdravotnictví měnit postupně během několika příštích let. Většina Američanů se tak za několik let bude muset pojistit povinně, jinak budou platit pokuty. Poslední ustanovení, spotřební daň z nejdražších pojistek, pak vejde v platnost v roce 2018.
Náklady na reformu činí 940 miliard dolarů během následujících deseti let. Neměly by ale zvýšit zadlužení Spojených států, naopak vládě podle odhadů během příštích 20 let ušetří přes bilion dolarů.
Obama v reformě sleduje tři hlavní cíle. Kromě zákazu pojišťovnám odepírat lidem pojištění, odmítat proplácet péči a účtovat si za ni neodůvodněně vysoké částky jde o vytvoření zvláštní burzy, na níž by pojišťovny zveřejňovaly své nabídky, a Američané by si tak na ní mohli koupit pojištění levněji než nyní. Pokud by ani v takovém případě na pojištění nedosáhli, získali by na jeho pořízení daňovou úlevu. Posledním cílem je snížení celkových nákladů na zdravotnictví.
Šéf Bílého domu kvůli hlasování o reformě odložil cestu do Asie a telefonicky konzultoval s poslanci během jednání. Jeho mluvčí Robert Gibbs dnes na svém účtu na sociální síti Twitter uvedl, že Obama kvůli reformě absolvoval 92 telefonátů či jednání.
Reforma se týká doslova každého Američana a má dopad na šestinu americké ekonomiky. Republikáni jsou ovšem rezolutně proti ní a varovali, že demokraté draze zaplatí v podzimních volbách, kdy bude ve hře kontrola nad Kongresem. Podle analytiků je možné, že demokraté na reformu skutečně u volebních uren doplatí. Obama proto hned tento týden chce zahájit mohutnou kampaň, ve které chce změnu propagovat. Pokud republikáni ve volbách zvítězí, hrozí zrušením reformy. Reforma podle nich neúměrně zatíží stát a povede k vyššímu schodku a daním.
Svůj nesouhlas s reformou již oznámilo i mnoho států a hodlají se proti ní bránit u soudu. Bojí se, že na rozšířenou péči nebudou mít peníze. Federální vláda jim změnou také údajně zasáhne do pravomocí.
fcz dk pek drk
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Jurásková provedla opatření, která zlevní pro pacienty řadu léků 
Praha 21. března (ČTK) - Ministryně zdravotnictví Dana Jurásková provedla opatření, která zlevní pro pacienty řadu léků. Ministryně v dnešním pořadu České televize Otázky Václava Moravce řekla, že rozšířila cenovou regulaci na více léků. Výdaje pojišťoven i pacientů klesnou o pět procent. Od dubna pak systém uspoří další zhruba dvě miliardy přehodnocením cen.
"Dvanáct skupin léčivých přípravků z formy neregulované je v tuto chvíli zařazeno do regulace, to je jenom jedno z opatření. To další je, že k 1. dubnu vydává Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) správní rozhodnutí o revizi cen, bude se týkat tisíce léčivých přípravků," řekla.
Ministryně těmito kroky reaguje na propočty, které ukázaly, že řada pacientů musela od ledna platit za své léky víc než loni. Přitom slíbila, že od 1. ledna nestoupne u žádného léku pro pacienty doplatek.
Nové a pro pacienty nižší ceny budou mít například léky na snížení krevního tlaku. V úsporném "Janotově" balíčku se počítalo se snížením cen a úhrad od ledna o sedm procent. V této skupině však podle analýz ministerstva klesly ceny jen o 2,1 procenta.
"Po revizi je prudký pokles o 33 procent," řekla ministryně. Pacienti dostanou řadu léků na snížení tlaku i bez doplatku, část zůstává v režimu plně hrazeném z pojištění.
Prezident České lékařské komory (ČLK) Milan Kubek ministryni vytkl, že uspořené dvě miliardy, o nichž nyní mluví, mohlo zdravotnictví ušetřit už loni. "Nepřímo se dá vydedukovat, že tyto peníze jsme loni vyhodili," řekl s poukazem na to, že revize měla být hotova do roku roku 2008.
Zdravotní pojišťovny daly loni za léky přes 35 miliard korun.
Jurásková připustila, že SÚKL má problémy s revizí cen a úhrad léků, není ale celá vina jen na něm. O cenách a úhradách se rozhoduje ve správním řízení, v němž mají firmy a zdravotní pojišťovny možnost odvolání proti návrhu SÚKL. Naplno ji využívají, takže při dodržení všech správních lhůt se rozhodnutí protahuje.
nam jup
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Jurásková požádá vládu o zvýšení plateb za státní pojištěnce 
Praha 21. března (ČTK) - Ministryně zdravotnictví Dana Jurásková požádá premiéra a ministra financí o zvýšení plateb státu za děti, důchodce a nezaměstnané. Uvedla to v dnešním pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Vláda by měla rozhodnout do konce června, pokud má stát začít platit za státní pojištěnce víc od ledna 2011. Jen navýšení plateb ale není podle Juráskové řešením, spoléhá i na vnitřní rezervy.
"Bojuji za zvýšení, co jsem ve funkci, loni v létě bylo zvýšení v návrhu protikrizových opatření, ale bohužel politici neměli ochotu to řešit," připomněla. Ocenila, že pro letošní rok má zdravotnictví ze státního rozpočtu o devět procent více. Respektuje prý ale realitu a je si vědoma, že v balíku peněz zdravotnictví stále ještě je prostor pro úspory.
"Za sebe musím říci, že bariérou plateb státu nebude ministr, ale obávám se, že stát nebude schopen peníze dát," řekla ministryně.
Prezident České lékařské komory (ČLK) Milan Kubek považuje zvýšení platby státu za klíčové. "Je to řešení rychlé, řešení nezbytné a v momentě, kdy se zrušila automatická valorizace, tak pokud vláda do konce června nerozhodne o zvýšení plateb na příští rok, tak je obrovský problém," řekl.
Zdravotní pojišťovny dostávají za zaměstnance měsíčně v průměru 2700 korun, podnikatelé platí necelých 1300 korun, osoby bez zdanitelných příjmů 1080 korun a stát dává 723 korun. Stát platí za 58 procent lidí, kteří čerpají 80 procent péče; podíl plateb státu v celkových příjmech zdravotních pojišťoven tvoří jen 22 procent.
Podle Kubka je zvýšení plateb státu otázkou priorit, zda chce kvalitní zdravotnictví, školství, nebo luxusní tanky a nejdražší dálnice. Ministr, který nedokáže navýšení prosadit, nemá podle něj na svém místě co dělat.
Zdravotnictvím proteče ročně 240 miliard korun. Mezi lety 2003 až 2007 stouply výdaje pojišťoven o 35 procent, spoluúčast pacientů o 123 procent. S ekonomickou krizí klesl výběr zdravotního pojištění, letos ještě pokrývají pojišťovny výpadek z rezerv.
Účastníci dnešní debaty se shodli, že soukromé peníze musejí přijít do zdravotnictví hlavně přes komerční připojištění. Znamená to definovat standard a nadstandard a uvolnit ekonomicky aktivním lidem peníze tím, že by jim klesly platby pojištění z 13,5 na 11 procent. Na nadstandard by se připojistili, do zdravotnictví by tak přišly další peníze.
nam jup
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ÚS odmítl stížnost rodiny, jež žádá náhradu za továrnu na léky 
Brno 19. března (ČTK) - Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost 22 potomků a členů rodiny Fragnerových, kteří u českých soudů neúspěšně žádali náhradu za poválečné znárodnění továrny na léky nedaleko Prahy. Na základech továrny vyrostl někdejší státní podnik Léčiva, dnešní Zentiva. Obecné soudy rozhodly, že znárodnění má oporu v prezidentském dekretu a Fragnerovi nemají nárok na vydání majetku ani odškodnění. Ústavní soud ponechal rozhodnutí v platnosti, zjistila dnes ČTK z databáze usnesení.
"Ústavní soud nezjistil, že by v daném případě došlo k porušení ústavním pořádkem garantovaných práv stěžovatele, a proto ústavní stížnost jako návrh zjevně neopodstatněný odmítl," uvedl soudce zpravodaj Pavel Rychetský v rozhodnutí, které padlo počátkem března bez veřejného jednání. Soudy prý rozhodly transparentně a své názory náležitě odůvodnily.
Podnik Benjamin Fragner, továrna na léčiva převzal stát v roce 1946 podle prezidentského dekretu o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků. Šlo o jeden z takzvaných Benešových dekretů, díky kterému stát získal továrny v klíčových průmyslových odvětvích, například hutě, energetické a zbrojařské podniky. Po roce 1989 byla firma zprivatizovaná. Fragnerovi v restitučním řízení neuspěli, protože o majetek přišli před rokem 1948. Soudy o náhradu se vlečou od ledna 1993. Fragnerovi žádali asi 150 milionů korun.
Ve stížnosti potomci původních majitelů například uvedli, že podnik sice byl znárodněn, ale k přechodu vlastnického práva na stát nikdy před rokem 1948 oficiálně nedošlo. Chyběl k tomu prý nějaký konkrétní úkon, například knihovní zápis. Uvedli také, že dekret předpokládal odškodnění, ke kterému ale nikdy nedošlo. Potomci Fragnerových také tvrdili, že polistopadová privatizace byla nezákonná, protože se o ní rozhodlo ještě před vyřízením restitučních nároků.
Dílčího úspěchu rodina dosáhla v roce 2008 u Obvodního soudu pro Prahu 5, který jednotlivým žadatelům přiznal částky od 127.000 korun do jednoho milionu, celkem asi deset milionů korun. Městský soud v Praze pak ale rozhodnutí zrušil a nárok zcela zamítl, což poté potvrdil i Nejvyšší soud.
Fragnerovi ale nebyli spokojeni ani s částkou, kterou jim původně přiznal obvodní soud. Šlo totiž pouze o sumu odpovídající znaleckému odhadu hodnoty nemovitostí, které Fragnerovi vlastnili před znárodněním. Rodina ale žádala mnohem víc. Svůj nárok odvozovala z ocenění národního podniku Léčiva při jeho privatizaci. Měli prý dostat deset procent z odhadované hodnoty 1,5 miliardy korun.
Rodina Fragnerových podle údajů z tisku koupila první lékárnu v roce 1857. Získala si věhlas. V roce 1930 firma otevřela moderní farmaceutickou továrnu v Dolních Měcholupech. Dnešní Zentiva je jedním z největších výrobců léků ve střední Evropě. Loni firmu převzala francouzská farmaceutická skupina Sanofi-Aventis. Zentiva se k tradici Fragnerových hlásí na svých webových stránkách.
Jan Tomandl jpt
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Ministryně Jurásková zastaví restrukturalizaci zdravotních ústavů 
-------------------- 
Ke zpravodajství: AUDIO; FOTO/aktuality
Upravili jsme v celém textu a doplnili reakci ODS a ČSSD v 1. odst., další vyjádření ministryně Juráskové ve 3. a 4. odst., poslance ODS Šťastného v 5. odst., poslance ČSSD Ratha v 6. odst., zdravotnických odborů v 7. odst., poslance KDU-ČSL Hovorky ve 12. odst. a poslance ČSSD Krákory v 11. a 13. odst.
-------------------- 
Praha 18. března (ČTK) - Ministryně zdravotnictví Dana Jurásková se rozhodla zastavit restrukturalizaci zdravotních ústavů, cítí se prý pod politickým tlakem. Řekla to dnes ve sněmovně, která i kvůli tomuto tématu svolala na žádost ČSSD mimořádnou schůzi. Jurásková současně varovala, že už v řádu měsíců čekají tyto ústavy problémy. Ze 14 zdravotních ústavů by měly zůstat jen dva: v Praze a Ostravě. ODS krok ministryně překvapil, ČSSD jej označila za dobrou zprávu.
Jurásková řekla, že se k zastavení změn v ústavech rozhodla tento týden pod tlakem, který nemůže považovat za odborný ani za tlak ve veřejném zájmu, ale musí ho považovat za tlak politický. Současně vyzvala poslance, aby neobviňovali ministerstvo, že situaci zavinilo.
Ministerstvo udělalo podle ministryně velký kus práce k zefektivnění činnosti ústavů bez ohrožení jejich odborné činnosti. "Ve chvíli, kdy bude restrukturalizace zastavena a ústavy zůstanou v té podobě, v jaké jsou teď, hrozí, že některé z nich budou mít vážné ekonomické problémy," zdůraznila před novináři.
Nejsilnějším politickým tlakem byla podle ní dnešní mimořádná schůze. "Nemám zájem bojovat s politickými stranami o naprosto věcné, pragmatické a racionální kroky," podotkla Jurásková. Nechtěla se prý rovněž jako ministryně úřednické vlády podílet na volebních kampaních.
Pro poslance Borise Šťastného (ODS) bylo vyjádření Juráskové překvapivé. "My jsme o tom nebyli informováni, ale ministryně zdravotnictví má možnost takto postupovat. Vyslechneme si její argumenty a je to samozřejmě plně v exekutivní kompetenci ministerstva zdravotnictví," řekl novinářům Šťastný.
Podle Davida Ratha (ČSSD) by změny znamenaly destrukci ústavů, které jsou důležitou součástí státního nezávislého dohledu. "Nelze to jednoduchým způsobem škrtnout," uvedl Rath. Velkou roli podle něho hrál v restrukturalizaci první náměstek Marek Šnajdr (ODS). Ostravský a zlínský ústav podle Ratha vedou s ním spojení lidé. "Celé to na nás dělalo dojem, že skutečně se tady chce potichu opět privatizovat celá řada důležitých činností, které má zajišťovat stát," prohlásil poslanec.
Plánovanou restrukturalizaci ostře kritizovaly odbory. Podle předsedy Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Jiřího Schlangra se změna struktury a snižování počtu zaměstnanců děje v rozporu se zákonem. Z ústavů musela podle něj od roku 2006 odejít už tisícovka zaměstnanců. Ministerstvo však jakékoli porušení zákona odmítlo.
Sněmovna v reakci na prohlášení Juráskové přerušila svou schůzi, když klub občanských demokratů požádal o téměř hodinovou přestávku na poradu. Nyní už diskuse pokračuje.
Jurásková poslance ve svém úvodním proslovu ujistila, že není účelem aktivit ministerstva ani privatizace, ani snižování počtu zdravotních ústavů. Dodala také, že na základě žádosti sněmovního výboru pro zdravotnictví svolala právě na dnešní odpoledne seminář o zdravotních ústavech, kterého se ale podle ní zúčastní jen několik málo poslanců. "Dovoluji si tedy zapochybovat o tom, zda jde skutečně o informace a o věc jako takovou," konstatovala.
Informovala je, že proces restrukturalizace zdravotních ústavů měl za cíl vybudovat odborně-technické laboratorní základny, které by spolupracovaly pro účely zdravotního dozoru a účelně využívaly peníze a majetek.
Předseda sněmovního výboru pro zdravotnictví Jaroslav Krákora (ČSSD) citoval z dopisu, který obdržel od zaměstnanců zdravotního ústavu Ústeckého kraje, podepsaného tamními lékaři. Ti ho informovali o plánu ministerstva a uvedli, že cílový stav je v rozporu se zákonem o ochraně veřejného zdraví.
Podle dřívějšího prohlášení poslance KDU-ČSL Ludvíka Hovorky chtělo ministerstvo zrušit fungující síť primární prevence. Podle ministerstva by omezení nehrozilo. Všichni odborní terénní pracovníci by zůstali v terénu, omezila by se jen administrativa a skončilo by vedení některých ústavů.
Krákora dnes navrhl text usnesení, v němž by sněmovna vyzvala ministerstvo, aby zastavilo přípravu organizačních změn ve zdravotních ústavech, které se podle něj pohybují na hraně zákona. Dva měsíce před volbami podle něj není na takové změny vhodná doba, a jejich důsledky navíc mohou být nevratné.
Martin Neliba mbc nam pba
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Týden: Ústav pro kontrolu léčiv dostal pokutu za sbírání dat 
Praha 15. března (ČTK) - Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) udělil Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) pokutu 2,3 milionu korun za to, že shromažďoval citlivá data o zdraví pacientů v rozporu se zákonem. Napsal to dnes server týdeníku Týden. "Úřad pro ochranu osobních údajů rozhodl o tom, že Státní ústav pro kontrolu léčiv spáchal správní delikt, neboť nestanovil účel, prostředky nebo způsob zpracování vyplývající ze zvláštního zákona," citoval z dokumentu ÚOOÚ.
Úřadu pro ochranu osobních údajů podle Týdne vadí také to, že ústav sbíral data lidí bez jejich souhlasu a že nezajistil bezpečné zpracování osobních údajů. "Za spáchání uvedených správních deliktů Úřad uložil pokutu ve výši 2,300.000 korun a dále povinnost nahradit náklady řízení ve výši 1000 korun," stojí podle serveru v dokumentu.
Takzvané centrální úložiště elektronických receptů, do kterého se sbírala data ze všech receptů pacientů, vzniklo v lednu minulého roku. Stálo zhruba 170 milionů korun, ale v provozu bylo jen do konce léta. Pak jeho fungování zakázal právě Úřad na ochranu osobních údajů. S vysvětlením, že sběr dat byl nezákonný a nikdo z pacientů k němu navíc nedal souhlas. Proti úložišti se postavila i odborná veřejnost, tedy lékaři, lékárníci a zástupci Svazu pacientů. Pacient má podle nich právo vědět, kdo a kdy listuje jeho zdravotní dokumentací. Bez jeho souhlasu by se neměla sbírat ani jeho data.
Státní ústav pro kontrolu léčiv se prozatím k pokutě nevyjádřil, napsal server časopisu Týden.cz.
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Ženy v 50 letech mají podle vědců lepší paměť než muži 
Řím 15. března (ČTK) - Ženy v 50 letech jsou schopny pamatovat si více výrazů a dokážou to mnohem rychleji než stejně staří muži. Vyplývá to ze studie Londýnské univerzity, o níž dnes informoval italský deník Corriere della Sera.
Vědci podrobili 9600 mužů a žen ve věku 50 let sérii testů, jimiž měřili kapacitu paměti. Ženy při těchto testech vždy dosahovaly lepších výsledků. Experti požádali například dobrovolníky, aby si zapamatovali deset výrazů a pak je opakovali, nejprve po uplynutí dvou minut, pak po uplynutí pěti minut. V prvním případě byly ženy lepší než muži o pět procent, ve druhém dokonce o osm procent. Ve všech případech se paměť žen ukázala být lepší a rychlejší, především v delších časových intervalech.
Podle autorů studie Matthewa Browna a Briana Dodgeona mohou být vysvětlení rozmanitá a londýnský výzkum si nečinil nároky na to, aby se jimi detailně zabýval. Ochabující paměť je nepochybně jasným signálem stárnutí a skutečnost, že něžná část lidstva stárne lépe a dlouhodoběji, není žádnou novinkou, napsal Corriere della Sera.
pel mik
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Kódy, kolky či razítka by mohly odlišit původní lék od padělku 
Praha 15. března (ČTK) - Původní lék od padělku by mohly odlišit kódy, kolky či razítko Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Pacienti by měli jistotu, že lék je skutečně účinný. Padělek nemá léčebné účinky, dokonce může zdraví poškodit. Ochrana pacientů před padělky léků je součástí farmaceutického balíčku, kterým chce Evropská komise (EK) zabránit vstupu padělaných léků na legální trh. Úprava by měla být pro celou EU jednotná, Evropský parlament ji projedná v dubnu.
SÚKL zjišťoval loni ve veřejném slyšení názory firem i pacientů na možnosti ochrany před padělky: někteří chtěli bezpečnostní prvky na obalech všech léků, podle jiných by měla být jen u léků psaných na recept. Případně by se rozhodnutí o značení mělo nechat na výrobci. Ochranným prvkem by mohl podle odpovědí být i bezpečnostní kód či razítko SÚKL.
Za nejúčinnější považují odpovídající 2D čárový kód, ktere se dá rychle a levně zavést do praxe. Jeden návrh počítal i s tím, že na obalech budou ochranné prvky skryté, původnost léku by mohl posoudit výhradně výrobce.
"Za rizikový považují dotázaní zejména prodej přes internet, ať už legální prostřednictvím internetových lékáren, nebo nelegální. Považují za důležité zlepšit informovanosti veřejnosti o nebezpečí padělků," shrnula mluvčí SÚKL Veronika Petláková.
Mluvčí ČTK řekla, že ať už bude zvoleno jakékoli řešení, určitě nebude kolkem označena každá krabička paralenu. EK předložila legislativní návrh na zavedení ochranných prvků u "rizikových" léčiv, která jsou na recept.
"Rozhodnutí, které léky budou mít povinný ochranný prvek, vyjde z analýzy, při níž bude EK brát v úvahu pro každý jednotlivý přípravek nebo kategorii přípravků zejména cenu a objem prodeje, historii výskytu padělků, vážnost onemocnění, pro které je lék určen, potenciální riziko pro zdraví a případné zvláštní vlastnosti přípravku," upřesnila.
Podle Petlákové už nyní řada výrobců používá ochranné prvky u svých léků, které jsou často padělány. Takto chráněna je například Viagra na podporu mužské potence nebo léky na hubnutí. Návrh EK má tyto prvky sjednotit a zavést povinnost ověřování ochranných prvků při distribuci a výdeji léků. "Z toho vyplývá, že ochranné prvky mají být ve všech členských zemích stejné," dodala mluvčí.
Kdy bude návrh EK přijat a nová legislativa začne platit, nelze podle ní v tuto chvíli říci. Rozhodovací kompetence sdílejí Rada EU a Evropský parlament. Musejí dosáhnout shody. Návrh nyní projednává Rada ministrů zdravotnictví zemí EU v pracovní skupině pro léčiva a Evropský parlament ve výboru ENVI. Členské státy zastoupené v pracovní skupině Rady ministrů zvažují možné dopady návrhu včetně nákladů na zavedení ochranných prvků.
Naďa Myslivcová pba
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Procvičit si paměť lze v rámci Národního týdne trénování paměti 
Praha 14. března (ČTK) - Lidé, kteří mají občas problémy s pamětí, můžou v příštím týdnu navštívit některou z bezplatných osvětových přednášek v rámci Národního týdne trénování paměti. Určeny jsou hlavně seniorům, ale i dalším i zájemcům, kteří své paměti nevěří, nebo si ji chtějí jen tak zkusit otestovat.
"Všechny chceme přesvědčit, že učit se nové informace nemusí být až takový problém, pokud víte, jak na to," řekla ČTK za pořadatele akce předsedkyně České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging Dana Steinová.
Všechny osvětové přednášky jsou poskytovány zdarma. Řada přednášek je vhodná i pro školáky, studenty středních i vysokých škol, matky na mateřské dovolené. Dozvědí se, jak mozek zpracovává informace, jak funguje paměť a jak se dá cvičit - seznámí se s konkrétními technikami trénování paměti.
Národní týden trénování paměti se pořádá v ČR už potřetí. Letos se koná rekorní počet akcí, 162 přednášek, z toho 145 v ČR a 17 na Slovensku. Seznam akcí je na www.trenovanipameti.cz.
Přednášející trenéři jsou vyškoleni tak, aby při osvětové přednášce používali konkrétní příklady. Účastníci se tak prý na místě přesvědčí, že zapamatovat si něco je snadné. "Hned na místě si zvýší sebevědomí," tvrdí Steinová.
Mimo týden trénování paměti se 27. března v Praze koná zpoplatněný seminář Naučte se učit odborníka na superpaměť, rychločtení a personální růst Libora Činky. Poradí studentům, jak se naučit rozsáhlý obsah učiva ke zkouškám. Přihlásit se lze na www.trenovanipameti.cz.
Táňa Švrčková pba
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SÚKL hájí centrální úložiště zájmy pacientů, i když dostal pokutu 
Praha 16. března (ČTK) - Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) hájí dál centrální úložiště, i když mu za evidenci citlivých dat o zdraví pacientů uložil v těchto dnech Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) pokutu 2,3 milionu korun. Rozhodnutí o ní ÚOOÚ zatím nezveřejnil, je nepravomocné. Pokuta je za to, jakým způsobem zpracovával SÚKL údaje v roce 2009. Po připomínkách ochránců dat provedl SÚKL změny, ani ty však nepovažuje ÚOOÚ za dostatečné.
SÚKL vydá podle mluvčí Veroniky Petlákové vyjádření ke kauze dnes odpoledne. Podle ochránců dat se ústav dopustil správního deliktu, protože "nestanovil účel, prostředky nebo způsob zpracování vyplývající ze zvláštního zákona". Legislativní náměstek ministryně zdravotnictví Martin Plíšek ČTK řekl, že na základě připomínek ÚOOÚ provedli úpravy, které zneužití dat brání.
Mluvčí České lékárnické komory Aleš Krebs ČTK řekl, že ředitel SÚKL Martin Beneš už po loňských úpravách ujišťoval, že sběr údajů o lécích a pacientech je legální. To podle Krebse zpochybňuje i jeho nynější tvrzení o legálnosti sběru.
Projekt napadají lékařská a lékárnická komora, zpochybňuje ho i Svaz pacientů. Podle nich jde o nepřiměřený zásah do soukromí, z dat o lécích se dají zjistit nemoci, s nimiž se konkrétní pacient léčí. K tomu podle svazu žádný nemocný nedal úřadu souhlas. Komory zase tvrdí, že hlášením dat o pacientech se narušuje mlčenlivost zdravotnických pracovníků.
"Žádná kritika ze strany odpůrců centrálního úložiště nemůže SÚKL ani ministerstvo zdravotnictví odradit od prosazování něčeho, co má jasný potenciál vnést pořádek do výdeje léků, o hospodárnosti nakládání s nimi ani nemluvě," uvedl v prohlášení pro ČTK ředitel Beneš.
Podporu projektu centrálního úložiště ze strany pacientů dokládá výsledky šetření, jež provedl SÚKL minulý týden. Oslovil 65 pacientských organizací. "Z bezprostředních reakcí některých z nich lze usuzovat, že pacienti hysterii několika profesních komor a politiků kolem možnosti zneužití citlivých dat z centrálního úložiště vůbec nesdílejí," uvedl.
Připomněl, že centrální úložiště bylo zřízeno v roce 2008 na základě zákona o léčivech. "Vzniklo s cílem zabránit zneužívání některých léků pro výrobu omamných látek a zvýšit ekonomiku jejich využívání," zdůraznil.
Stát tak chtěl zamezit zneužívání léků s pseudoefedrinem, až 80 procent prodaných balení zneužívali narkomani na výrobu pervitinu. Evidence má zamezit i černému trhu s léky, které berou narkomani závislí na heroinu při odvykací léčbě. Výbor OSN vyzval Česko, aby neprodleně zabránilo nelegálnímu šíření Subutexu a Suboxonu. Narkomani prodávají tyto přípravky dál, místo aby se léčili. Léky putují podobně jako pervitin i do ciziny.
Server připomíná, že centrální úložiště stálo daňové poplatníky zatím 170 milionů korun, v provozu bylo jen do konce léta. Pak jeho fungování ÚOOÚ zakázal a nařídil zničit data pacientů.
Naďa Myslivcová mal
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Jurásková slíbila lékařům změny vyhlášky o atestacích 
Zkrátili jsme a doplnili další vyjádření ministryně v 1. odst., lékařů v 6. odst. a údaje o výši platů v 9. odst.
-------------------- 
Praha 13. března (ČTK) - Ministryně zdravotnictví Dana Jurásková slíbila dnes mladým lékařům změny ve vyhlášce upravující přípravu na atestaci. Norma by mohla vyjít do dvou měsíců, na změnách se ale musí většinově shodnout celá odborná lékařská veřejnost. Žádný návrh však prý dosud nedostala. Na ustavujícím shromáždění občanského sdružení Mladí lékaři kritizovali jeho členové i nízké platy při odborné přípravě. Hrozí kvůli tomu odchodem do ciziny. Jurásková vyzvala nemocnice, ať přestanou zneužívat mladé lékaře jako levnou pracovní sílu.
Ministryně dnes více než 2,5 hodiny debatovala se třemi stovkami mladých lékařů, se zástupci lékařských fakult, České lékařské komory a odborných společností o tom, jak nynější nevyhovující systém vzdělávání upravit.
Přiznala, že už při podpisu vyhlášky loni v červnu věděla, že není ideální a že nevyhovuje všem. "Nicméně odborná lékařská veřejnost nebyla schopna se stoprocentně dohodnout, jak má vyhláška vypadat. A vzhledem k tomu, že financování rezidenčních míst pro lékaře v nemocnicích na rok 2010 bylo vázáno i touto vyhláškou, podepsala jsem ji," vysvětlila.
Ministryně předpokládá, že výzva mladých lékařů přiměje odbornou veřejnost k dohodě o tom, jaké změny je třeba udělat.
Řada mladých lékařů v diskusi uvedla, že jim nemocnice, kde se připravují na atestaci, dává i jen desetinový úvazek. Tomu odpovídá také plat. Pracují ve skutečnosti 8,5 hodiny denně a to pak nemocnice v zápisu také vykáže. Lékaři se cítí být zneužíváni.
Ministryně označila tuto praxi za porušování zákoníku práce. Vyzvala lékaře, ať vše sdělí odborům nebo zřizovateli, v případě fakultních nemocnic je to ministerstvo zdravotnictví. Lékaři v diskusi přiznali, že se do sporů s nemocnicí pouštět nechtějí, jsou prý rádi, že získali místo ve zvoleném oboru.
Jurásková uvedla, že stížnosti předá ministerstvu práce a sociálních věcí, úřady práce provedou v nemocnici kontrolu. Jedině tak lze podle ní dosáhnout toho, aby nemocnice nevyužívaly mladé lékaře k "otrocké práci".
"Velmi apeluji na zdravotnická zařízení, aby zaměstnávala tyto lékaře za standardních podmínek odpovídajících zákoníku práce, protože rezidenční místo a finanční prostředky, které na ně plynou, jsou na vzdělávání. Není to jediný finanční zdroj pro jeho plat, to je naprosto mylný výklad, poškozuje lékaře a to je špatně," řekla ministryně novinářům.
Lékař absolvent má mít při plném úvazku měsíčně 17.340 korun hrubého, v atestační přípravě 18.790 korun. Při částečném úvazku odpovídající část. V Německu může na stejné pozici údajně počítat s čistým měsíčním příjmem v přepočtu až 80.000 korun. Nemusí si plat navyšovat přesčasy, kterých mají lékaři v českých nemocnicích obvykle víc, než dovoluje zákoník práce.
Mladí lékaři hrozí, že odejdou pracovat do ciziny, kde se také mohou připravit na atestaci a dostanou výrazně lepší plat. Jurásková řekla, že jejich pobyt v cizině pro získání větších zkušeností podporuje. "Ale nepovažuji za dobrou zprávu pro českého pacienta, že se takto vzdělaný lékař do českého zdravotnictví nevrátí," řekla.
Podle atestační vyhlášky se připravují lékaři první dva roky pětiletého specializačního vzdělávání v některém z deseti "kmenů", ty ale nezahrnují všechny obory. Budoucí oční lékař přijde po dvou letech k pacientům, umí ošetřit zlomenou ruku, ale nic z očního lékařství. Měl by provádět 80 procent výkonů sám. Podle ČLK by mělo být vzdělávacích kmenů 18, což by pokrylo všechny specializace.
Nespokojení lékaři založili skupinu na sociální síti Facebook. Skupina už má téměř 2300 členů.
Naďa Myslivcová jhr rot
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Průzkum: Většina doplácí za léky víc než loni a nezná jejich ceny 
Opravili jsme v první větě prvního odstavce "Více než tři pěti lidí..." na správné "Více než tři pětiny lidí...".
-------------------- 
Praha 12. března (ČTK) - Více než tři pětiny lidí - konkrétně 61 procent - podle průzkumu agentury STEM/MARK a České asociace farmaceutických firem (ČAFF) přiznává, že za léky letos doplácí víc než loni. Opak tvrdí 29 procent lidí. Průzkum rovněž zjistil, že 68 procent lidí většinou nebo spíše neví, jaké jsou skutečné ceny léků. Podle průzkumu to ví 27 procent lidí. Výsledky průzkumu dnes poskytla ČTK Lucie Fričová ze sekretariátu České asociace farmaceutických firem, informoval o něm také server iDnes.cz.
"Výsledky mluví jasně - systém je neprůhledný, doplatky za léky se zvyšují, ale pacienti netuší, kolik a za co platí," konstatuje se v tiskové zprávě, kterou Fričová ČTK zaslala. "Výsledky průzkumu potvrzují naše prognózy. Již před čtvrt rokem jsme varovali, že nově nastavený systém bude mít pro pacienty fatální důsledky - levné léky budou vyhnány z trhu nebo za ně pacienti zaplatí více,“ říká výkonný ředitel ČAFF Emil Zörner.
Upozornil, že za zvýšení celkové ceny léků nemohou farmaceutické společnosti. "Farmaceutické firmy ceny svých léků nezvýšily. Naopak, zachovaly ceny na úrovních z loňského roku a dokonce tam, kde to vyžaduje Janotův balíček, ceny snížily. Zvýšily se tedy doplatky na léky, nikoliv jejich cena. Jinými slovy: úsporná opatření Janotova balíčku má zaplatit pacient," uvedl Zörner. Termín "Janotův balíček", neformálně pojmenovaný po ministru financí Eduardu Janotovi, jsou úsporná opatření, která prosadila vláda premiéra Jana Fischera ve snaze zlepšit stav státních financí.
Podle tiskové zprávy, kterou Fričová poslala ČTK, neumožňuje "neefektivní a nepřehledný systém" stanovování cen a úhrad jasnou čitelnost konečných cen léků. "Nesystémový efekt Janotova balíčku zapříčinil růst doplatků v lékárnách, což potvrzují i data od výrobců a dodavatelů. Díky složitému systému však lidé ani nevědí, na co si stěžovat. Nedokáží sami analyzovat, co je vinou výrobců, co lékáren a za co může ministerstvo, popřípadě vyšší DPH," píše se v tiskové zprávě.
Naprostá shoda podle ní panuje v názoru pacientů na dodávky cenově dostupných léků na trh. Všichni oslovení respondenti mají zájem na tom, aby na českém trhu byly kvalitní cenově dostupné léky co nejdříve. "Díky těžkopádnosti systému se však vstup léků na trh zpožďuje a celý trh se stává neefektivním," dodal Zörner.
Server iDnes. cz připomněl, že vládní úsporný balíček pro letošek sice nařídil výrobcům léčiv plošně snížit ceny léků o sedm procent kvůli ekonomické krizi, ale pacient to vůbec nepozná, protože cena léku není totéž, co jeho doplatek v lékárně. Část z ceny léku předepsaného lékařem totiž hradí zdravotní pojišťovny. Teprve to, co zbude po odečtení úhrady pojišťoven od skutečné ceny léku, doplácí pacient.
S odvoláním na údaje Českého statistického úřadu server píše, že náklady spojené s péčí o zdraví se za posledních deset let zdvojnásobily. Zvlášť významně to pocítili senioři, kterým se výdaje za léky a zdravotní péči zvýšily o polovinu. Podle statistického úřadu vydávají Češi jenom za léky ročně každý v průměru 1677 korun, ještě před pěti lety to byla polovina. Důchodci dnes platí 2948 korun.
hš
file_16.wmf
 




Skupina:       Aktuální zpravodajství
Titulek:       Fórum: Kdo zásobuje tělo dostatečně tekutinami, je výkonnější
Datum vydání:  12.3. 2010
Čas vydání:    14:11
Klíčová slova: ČR; zdraví; život; tekutiny; FOTO
ID:            T201003120393801
Servis:        dce
Priorita:      4
Kategorie:     zdr; mag


Fórum: Kdo zásobuje tělo dostatečně tekutinami, je výkonnější 
-------------------- 
Ke zpravodajství: ilustrační FOTO ve Fotobance
ID foto: F200911040127201
-------------------- 
Praha 12. března (ČTK) - Kdo zásobuje tělo dostatečně tekutinami, je výkonnější, rychlejší a pohotovější než ten, kdo pije málo. Tvrdí to Fórum zdravé výživy (FZV). Z nedostatku tekutin prý bolí hlava, člověk je podrážděný, špatně se soustředí a hůře pracuje. I mírná dehydratace, pokud je dlouhodobá, může zvýšit riziko infekcí močových cest, ledvinových kamenů a mrtvice, varují lékaři.
"Hlava bolí z nedostatku tekutin, protože krev zhoustne a cévy, aby ji mohly transportovat, musejí zvětšit svůj průměr. Pokud je v cestě kost, tlačí na ni, což způsobuje bolest," řekl Pavel Suchánek z FZV. Doporučil pít průběžně, ne až když člověk pocítí žízeň. V té chvíli totiž už může být tělo značně odvodněno.
Většina lidí vypije během pracovní doby asi 40 procent denního příjmu tekutin, měli by vypít alespoň 60 až 65 procent. Potřebné množství závisí na teplotě prostředí a vlhkosti vzduchu. Čím je tepleji, tím víc se člověk potí a musí i více pít. Potřeba stoupá při náročné fyzické práci a sportu, při stresu, vliv má i věk, pohlaví a zdravotní stav.
Voda je jedinou tělní látkou, kterou je nutné denně doplňovat, má to být alespoň 2,5 litru, z toho půl litr až litr může obsahovat jídlo, jako ovoce, zelenina a polévky. V kampani Live positively doporučují odborníci doplňovat tekutiny zejména vodou, vhodné jsou i sycené nápoje, džusy, mléko, ovocné čaje a potraviny s velkým obsahem vody.
Podle výzkumů vede rozmanitost ve volbě nápojů k lepšímu přísunu tekutin. Lidé, kteří vypijí během dne alespoň tři různé druhy nápojů, vypijí o 45 až 50 procent více, než ti, kteří pijí jen čistou vodu.
"Voda funguje jako transportní tekutina a rozpouštědlo pro řadu živin. Určité množství vody je přítomno i v potravinách. Voda zastane v těle svou funkci bez ohledu na to, odkud je čerpána," potvrdil Suchánek.
Voda zajišťuje přísun energie, vitaminů, minerálů a dalších živin buňkám, odplavuje z nich odpadní látky a toxiny. Při správné hydrataci přefiltrují ledviny dospělého průměrně 180 litrů vody denně.
nam pba
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Vlček vyhověl ČSSD, svolal mimořádnou schůzi ke zdravotnictví 
Doplnili jsme informaci o svolání schůze, upravili titulek a 1. odstavec.
-------------------- 
Praha 12. března (ČTK) - Předseda Poslanecké sněmovny Miroslav Vlček dnes vyhověl žádosti ČSSD a na čtvrtek 18. března svolal mimořádnou schůzi sněmovny. Na programu bude mít čtyři body týkající se zdravotnictví. ČSSD chce probrat snahu ministerstva zdravotnictví o rušení zdravotních ústavů, výpověď pro bývalého šéfa Masarykova onkologického ústavu Jana Žaloudíka, prodej brněnské tkáňové banky a privatizací majetku fakultních nemocnic, především středočeských lázní Toušeň, kterých se prý ministerstvo před několika lety rozhodlo zbavit.
Rušení zdravotních ústavů podle místopředsedy ČSSD Bohuslava Sobotky zhorší kontrolu kvality zdravotní péče a poškodí systém stále kvalitní hygienické služby. "Rádi bychom dosáhli toho, aby ministerstvo zdravotnictví přehodnotilo tyto své záměry a rušení zdravotních ústavů zastavilo," uvedl Sobotka.
Druhým bodem je podle něj "velmi podivný" způsob privatizace brněnské tkáňové banky. O jejím převodu rozhodla minulá koaliční vláda vedená šéfem ODS Mirkem Topolánkem na jednom ze svých posledních zasedání. "Je absolutně netransparentní, jakým způsobem byl vybrán privátní partner, který bude tkáňovou banku obhospodařovat," uvedl Sobotka. ČSSD by proto chtěla od ministerstva zdravotnictví a premiéra Jana Fischera, aby celý proces prověřili a podnikli včas kroky k možnému vrácení tkáňové banky pod brněnskou fakultní nemocnici.
Ministryně zdravotnictví Dana Jurásková by měla vysvětlit okolnosti rozhodnutí privatizovat lázní Toušeň. "Domníváme se, že by nebylo vhodné, aby vláda prováděla jakékoliv kroky, které by připravovaly privatizaci majetku fakultních nemocnic," podotkl Sobotka.
Posledním bodem jsou personální otázky. Jurásková má podle Sobotky klíčové personální pravomoci vůči nemocnicím fakultního typu. ČSSD chce opět otevřít případ někdejšího děkana lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně Žaloudíka, kterému prý byl "absolutně skandálním způsobem" ukončen pracovní poměr.
Sociální demokraté své záměry popsali na tiskové konferenci. Příští týden sněmovna zasedá od úterý do pátku, poslanci chtějí dokončit předposlední plánovou schůzi před volbami. Poslední zasedání plánují na duben. Tento týden sněmovna posuzuje návrhy, na kterých se dohodla s vládou Jana Fischera.
Jakub Dospiva rem mal
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Sociální demokraté mají petici proti placení u lékaře 
opravili jsme v 1. odstavci 4. řádku chybné:"...hejtmana Jihočeského kraje Michala Haška..." na správné:"...hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška..." .
-------------------- 
Praha 12. března (ČTK) - Petici, která odmítá placení u lékaře, privatizace nemocnic a zdravotních pojišťoven i zvýšení spoluúčasti pacientů, dnes představili sociální demokraté. Petici k podpisu bude podle hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška nabízet ČSSD na svých předvolebních akcích.
"Budeme bojovat proti zvyšování spoluúčasti pacientů. V době ekonomické krize to považujeme za vrcholný cynismus. A za další útok české pravice na zbytky sociálního státu," podotkl Hašek. Petice přichází jen několik týdnů před květnovými parlamentními volbami.
Někdejší ředitel brněnské úrazové nemocnice a nynější senátor ČSSD Miloš Janeček je spoluautorem petice. Připomněl, že jeho senátní kolega a někdejší ministr zdravotnictví za ODS Tomáš Julínek avizoval své přání se po vítězství své strany ve volbách vrátit do ministerského křesla. "Přiznám se, že jsem se u obrazovky velmi silně zpotil. Představa, že by se vrátil a dokončil tu hrůzu, kterou začal, tak ta je pro mne opravdu nesnesitelná a nepřijatelná," uvedl.
Petice upozorňuje na zaručené právo českých občanů, kteří si platí zdravotní pojištění, na bezplatnou lékařskou péči. "Proto žádáme o zrušení poplatků za návštěvu u lékaře, za položku na receptu a obnovení tří dnů placené nemocenské," stojí v petici. O obnovení nemocenské v prvních třech dnech jednala Poslanecká sněmovna bez výsledku dnes.
Autoři petice také odmítli zpoplatnění při léčbě některých život neohrožujících nemocí jako je chřipka či operace kýly.
jd mal
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Poslanci znovu přerušili projednávání zákona o nemocenské 
Praha 12. března (ČTK) - Sněmovna dnes počtvrté projednávala zákon, který by měl znovu zavést proplácení nemocenské v prvních třech dnech nemoci. Zákonu se věnovala pouze několik minut, pak předsedající jednání přerušil, protože na řadu přišel pevně zařazený bod o stavu životního prostředí v Moravskoslezském kraji. Kdy se sněmovna k novele vrátí, není zřejmé, určí to vývoj projednávání dalších bodů.
Novelu zákoníku práce předložili komunisté. Chtějí pomocí ní dosáhnout toho, aby zaměstnanci dostávali proplacenou nemocenskou i za první tři dny nemoci. Nyní totiž po tuto dobu nemají nárok na žádnou náhradu mzdy. Levice návrh obhajuje tím, že pacienti platí pojištění, tak mají nárok na kompenzaci. Navíc tvrdí, že sociálně slabší lidé se výpadkem příjmů mohou dostat do finančních problémů.
Dále má návrh také zavést proplácení náhrady mzdy na všechny kalendářní dny. Podle nyní platné úpravy se platí náhrada mzdy v době pracovní neschopnosti jen za pracovní dny či placené státní svátky.
Proti návrhu ovšem stojí strany ODS a TOP 09. Takzvanou čekací nebo-li karenční lhůtu zavedl exministr ODS Petr Nečas. Podle něho se osvědčila, protože výdaje státu na nemocenskou se ve srovnání s rokem 2007 snížily v roce 2009 téměř o deset miliard korun. Současně prý poklesl počet pracovních neschopností o 47 procent.
Právě Nečas v minulých týdnech zdržoval projednávání novely tak, aby o ní poslanci nemohli hlasovat. Opakovaně přednášel až několikahodinové projevy. Na jeho praxi chtěl dnes navázat místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Ze svého projevu ale stihl přednést přibližně pět minut. "Těším se, že někdy příště seznámím sněmovnu se svým edukativním projevem v několika dalších hodinách," prohlásil poté. 
Pokud poslanci stihnou projednat pevně zařazené body ještě před 14:00, mohlo by se na novelu zákoníku práce dostat ještě dnes.
bns mal
file_20.wmf
 




Skupina:       Aktuální zpravodajství
Titulek:       ÚOOÚ:Centrální úložiště stále nerespektuje ochranu osobních údajů
Datum vydání:  11.3. 2010
Čas vydání:    16:13
Klíčová slova: ČR; zákon; léky; drogy; ÚOOÚ; 2.VERZE
ID:            T201003110446302
Servis:        dce
Priorita:      3
Kategorie:     zak; zdr; sop


ÚOOÚ:Centrální úložiště stále nerespektuje ochranu osobních údajů 
Doplnili jsme vyjádření náměstka MZ Plíška v 1., 4., 6., 8. a 10. odst., prvního náměstka MZ Šnajdra v 12. odst. a SÚKL v 7. odst.
-------------------- 
Praha 11. března (ČTK) - Podle Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) centrální úložiště receptů stále dostatečně nerespektuje ochranu osobních údajů a je nešetrné k soukromí pacientů, lékařů i lékárníků. ČTK to dnes sdělila mluvčí úřadu Hana Štěpánková. Popřela tak informace, že ministerstvo zdravotnictví zapracovalo všechny dřívější připomínky ÚOOÚ vůči centrálnímu úložišti do novely zákona o léčivech, kterou se mají na své současné schůzi zabývat poslanci. Ministerstvo trvá na tom, že připomínky ochránců soukromí zapracovalo a novela je v pořádku.
Podle novely by lékárny hlásily vydané léky do centrálního úložiště, které spravuje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Úložiště už je vybudováno, ale nevyužívá se, protože ÚOOÚ loni v říjnu nařídil údaje o pacientech zničit. Požadoval úpravy toho, kdo smí s daty zacházet. SÚKL tvrdí, že je v navržené novele provedl. Podle ÚOOÚ jsou ale nedostatečné.
"V průběhu připomínkování novely ministerstvo nedospělo s úřadem ke shodě nad rozsahem právní úpravy úložiště a jejími vlastnostmi," uvedla Štěpánková.
"Jednali jsme o podobě novely s ÚOOÚ minimálně třikrát, snažili jsme se zapracovat připomínky v maximální míře. Podle našeho názoru respektuje novela ochranu osobních údajů a soukromí pacientů, návrh byl zpracován i ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů," řekl ČTK legislativní náměstek ministryně Martin Plíšek. Při jednání s ÚOOÚ bylo podle něj jasně řečeno, že data mohou být shromažďována, pokud to bude na základě zákona, což ministerstvo novelou řeší.
Podle Štěpánkové je v médiích vznik centrálního úložiště často zdůvodňován jen potřebou zpřísnit prodej léků, z kterých lze vyrábět drogy. "Naprosto je však zamlčován fakt, že navrhovaná podoba úložiště tento účel široce překračuje: návrh zákona pouze obecně stanoví skupinu činností, k nimž bude stát oprávněn osobní údaje z receptů využívat, a to bez souhlasu pacientů," upozornila.
"Pokud jsou údaje vykazovány z farmakoekonomického pohledu, nikoli identifikací jednotlivých osob, tak je to nepochybně správně. Jinak údaje o pacientech jsou v anonymizované podobě," reagoval Plíšek. Zdůraznil, že informace o konkrétním pacientovi jsou dostupné vždy jen s jeho souhlasem.
Potvrdila to ČTK i mluvčí SÚKL Veronika Petláková. V úložišti budou tři oddělené databáze - léků na papírový recept, na elektronický recept a léků, u nichž hrozí zneužití na drogovém trhu. Samostatně a zaklíčována jsou data pacienta, vše je zajištěno podobně jako v bankách. Pacientova data se propojí s údaji o vydaných lécích jen v případě, že požádá o zřízení lékového záznamu. Do něj smí nahlížet lékař či lékárník jen se svolením pacienta, oba mají samostatné přístupové kódy.
"Navíc jsou data zpracována státním úřadem a novela říká, že jiné subjekty nemají do databáze přístup a že údaje musejí být zpracovány pouze k účelům, které zákon stanoví," řekl Plíšek. Pokud by se někdo chtěl dostat k údajům neoprávněně, hrozí mu sankce. V systému lze zjistit, kdo do dat nahlédl, což například v bankovních domech není.
Štěpánková uvedla, že zákon musí vždy jasně vymezit, k jakým konkrétním činnostem mohou být osobní údaje občanů využity, a "nesetrvat na obecných a mlhavých pravidlech".
Plíšek podotkl, že ÚOOÚ vznesl jen mlhavé připomínky, žádné konkrétní výtky neslyšel. Ministerstvo je bude chtít znát, nyní ale už je novela ve sněmovně, takže by se je měli chtít slyšet hlavně poslanci.
Podle SÚKL má norma zabránit zneužívání léků s pseudoefedrinem na výrobu pervitinu a zastavit černý trh se Subutexem a Suboxonem, které berou při odvykání lidé závislí na heroinu. Lékařská a lékárnická komora vyzvaly poslance, ať novelu odmítnou. Připojila se k nim Koalice soukromých lékařů a Svaz pacientů. Grémium majitelů lékáren novelu naopak podpořilo.
Podle prvního náměstka Marka Šnajdra pramení nespokojenost s novelou hlavně z toho, že bude možné v úložišti kdykoli zjistit, kolik a jakých léků předepisuje daný lékař, zda není pod vlivem marketingu některé firmy. Také pokud by psal vyšší dávky léků zneužitelných narkomany, než odpovídá běžné léčbě, SÚKL ho nahlásí policii. Stejně učiní, když zjistí překračování výdejů u daného lékárníka. Pacient, který lék dostane, zůstane dál anonymní.
Teeza Palečková Naďa Myslivcová mal
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SÚKL poslal poslancům kvůli drogám "recept na zdravý rozum" 
Praha 10. března (ČTK) - Ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Martin Beneš poslal jmenovitě každému z 200 poslanců dopis v podobě "receptu na zdravý rozum". Měli by se na právě zahájené schůzi zabývat novelou zákona o léčivech, Beneš je tak chce vyzvat, aby v zájmu občanů novelu přijali. Norma má zabránit zneužívání léků s pseudoefedrinem na výrobu pervitinu a zastavit černý trh se Subutexem a Suboxonem, které berou při odvykání lidé závislí na heroinu.
Lékařská a lékárnická komora vyzvaly v pondělí poslance, ať novelu odmítnou. Připojila se k nim dnes Koalice soukromých lékařů. Úprava prý narušuje ochranu soukromí. Podle Svazu pacientů hrozí zneužití dat k marketingovým aktivitám. Grémium majitelů lékáren novelu naopak podpořilo.
"Je v zájmu občanů, aby novela byla přijata a byla zajištěna rovnováha mezi liberálním přístupem k ochraně osobních údajů a nezbytným opatřením k ochraně zdraví," uvádí Beneš v dopise, který má podobu reálného receptu.
Vydané léky by podle novely hlásily lékárny do centrálního úložiště dat, které spravuje SÚKL. 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.
Beneš předkládá poslancům argumenty pro přijetí novely: podle něj omezí rizika zneužívání volně prodejných léků, zvýší bezpečnost pacientů při výskytu nežádoucích účinků léků, omezí rizika spojená s padělky léků na legálním trhu, umožní odhalovat nekalé praktiky při předepisování a výdeji léčiv. Novela rovněž reaguje na výzvu Výboru OSN, aby Česko neprodleně zabránilo nelegálnímu šíření léků na léčbu heroinové závislosti. Narkomani lék užívají místo heroinu, prodávají ho dál, místo aby se jím léčili.
Podle prezidenta Svazu pacientů Luboše Olejára trvá ředitel Beneš na zprovoznění centrálního úložiště, aby "se vyhnul odpovědnosti za vynaložené stovky milionů" korun na jeho vybudování.
Sněmovna dostane k projednání dva návrhy novely - jeden z dílny ministerstva zdravotnictví zavádí prodej léků s pseudoefedrinem pouze na průkaz. Lékárník v centrálním úložišti ověří, zda pacient nepřekročil měsíční limit 60 tablet. Subutex a Suboxon by dál byly na recept, jejich evidenci by nově vedlo rovněž centrální úložiště. V budoucnu by takto sledovalo i metadon, kterým se rovněž léčí závislost na heroinu.
Uživatelé Subutexu a Subuxonu jsou už nyní vedeni v Národním registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek (NRULISL). Ten však dává jen souhrnné údaje, takže se nedá aktuálně zjistit, který lékař či lékárník píše či vydává více léku, než odpovídá léčebné dávce. Novela umožní zjistit v centrálním úložišti údaje o každém předepisujícím lékaři a prodávajícím lékárníkovi. Pokud překročí limit, nahlásí je SÚKL Národní protidrogové centrále a policii. Jméno pacienta se nikde neobjeví.
Poslanecká novela se zabývá pouze léky s pseudoefedrinem. Chce je všechny převést na recept, sledování v centrálním úložišti odmítá.
Naďa Myslivcová pba
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