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Středočeští zastupitelé schválili možnou změnu systému poplatků 
Praha 18. ledna (ČTK) - Středočeští zastupitelé dnes schválili případnou změnu proplácení regulačních poplatků za pacienty krajských nemocnic, ke které by kraj přistoupil, pokud by ministerstvo vnitra trvalo na svém právním názoru. Poplatky by po úpravě systému již pacientům nehradil kraj, ale samotné nemocnice.
Hejtman David Rath (ČSSD) již dříve prohlásil, že kraj může nechat dojít spor s vnitrem kvůli poplatkům do správního řízení. Pokud bude ministerstvo trvat na svém právním názoru, systém proplácení regulačních poplatků za pacienty ale nakonec upraví. Chce tak ovšem učinit co nejpozději, aby co nejméně zatížil hospodaření krajských nemocnic.
Vnitro dosud zahájilo správní řízení se Zlínským, Jihočeským, Ústeckým a Královéhradeckým krajem. Podle ministerstva je jejich způsob proplácení poplatků v rozporu se zákonem. Hejtmani dotčených krajů to popírají. Správní řízení hrozí i dalším šesti krajům včetně Středočeského. Pokud nezjednají nápravu, vnitro s nimi zahájí správní řízení 31. ledna.
Pokud vnitro bude i v příštích týdnech přes poskytnuté právní analýzy kraje trvat na tom, že systém ve středních Čechách je v rozporu se zákonem, je Středočeský kraj připraven upravit metodiku tak, aby nešlo o dar kraje pacientovi, ale dar příslušné oblastní nemocnice. Pro pacienta tak zůstane vše při starém, změní se jen formulace dotazu zdravotníků. Nově se budou ptát, zda si přeje, aby za něj poplatek zaplatila nemocnice.
Podle Ratha jde víceméně o formální či technickou záležitost, protože kraj své nemocnice dotuje. Nebude však vazba mezi zaplacenými poplatky a výší dotace od hejtmanství. Pokud by se ovšem některá z nemocnic kvůli proplácení poplatků dostala do ekonomických potíží, kraj by jí pomohl, dodal hejtman.
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Pojišťovny podpoří prevenci i při poklesu výběru pojistného 
Praha 19. ledna (ČTK) - I když zdravotní pojišťovny šetří kvůli menším příjmům z pojistného, preventivní programy podle zjištění ČTK zachovají. Každá koruna vložená do prevence jim uspoří tři koruny, které by daly na léčbu zanedbaných chorob. Prevenci podpořil i stát, a tak od ledna platí pojišťovny dětem do jednoho roku věku očkování proti pneumokoku a od února mamografický screening i ženám starším 70 let.
Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) s 6,2 miliony pojištěnců je i největším plátcem zdravotní prevence. V pilotních projektech prověřila prevenci rakoviny prsu a čípku děložního u žen a tlustého střeva a konečníku u žen i mužů. Až pak je začaly hradit všechny pojišťovny. Pojišťovny různou měrou přispívají na očkování nehrazená z pojištění, například proti chřipce, žloutence A a B či meningokoku C, nebo na brýle.
Klienti VZP mohou v projektu internetové zdravotní knížky IZIP sledovat svá vyšetření a léky. Z dat čerpají záchranáři v situaci, kdy klient je v bezvědomí a data jsou nutná pro záchranu jeho života.
V prevenci zaměřené na děti platí VZP ozdravné pobyty Mořský koník. Dosud tak bylo u moře 90.000 dětí s alergií, lupenkou, astmatem či ekzémem. Po přímořské léčbě jim ubylo absencí ve škole a klesly dávky léků. Tradiční projekt pro děti Úraz není náhoda je zaměřen i na rodiče a pedagogy.
V regionech pořádá VZP Dny zdraví, lidé si mohou nechat bezplatně změřit cholesterol a cukr v krvi, krevní tlak a pulz a stanovit množství tuku v těle. Vyšší hodnoty ukazují riziko onemocnění srdce a cév, které jsou nejčastější příčinou úmrtí v Česku. VZP nabízí pojištěncům také členství v Klubu pevného zdraví, který je vede k prevenci.
Prevenci směřuje VZP i na lékaře - v projektu Akord jim například umožňuje porovnat množství a druh předepsaných antibiotik s kolegy. Když jich píšou moc, pacientovi neprospějí a pojišťovna zbytečně vydává peníze.
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, která je s 1,2 miliony klientů největší zaměstnaneckou pojišťovnou, chce podle mluvčí Hany Kadečkové pokračovat letos v osvědčených preventivních programech. A to i v situaci, kdy všechny pojišťovny musely dát část peněz určených původně na provoz a prevenci do základního fondu, z něhož hradí zdravotní péči.
"I přesto chceme nabídnout zajímavý nadstandardní program," řekla ČTK Kadečková. V onkologické prevenci dá pojišťovna 400 korun na mamograf, vyšetření krve ve stolici, rakovinu prostaty či plic, 200 korun na očkování nehrazené z pojištění - proti klíšťovému zánětu mozku, žloutence A a B, meningokoku C či sezonní chřipce. Zasloužilí dárci krve mohou čerpat ročně až 2300 korun a šestidenní ozdravný lázeňský pobyt.
ZPMV nabízí klientům Kartu života, na ní vidí on-line informace o svém zdraví. Sami mohou do karty zapisovat, třeba alergické reakce. Do dat může nahlížet záchranka. ZPMV nabízí klientům pojištění při pobytu v nemocnici.
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví s více než 680.000 pojištěnci nabízí podle mluvčího Maria Böhmeho širokou škálu prevence nádorových onemocnění, nemocí srdce a metabolických nemocí. Dává bonus těm, kteří chodí pravidelně na preventivní prohlídky, či dárcům krve. "Tradiční cílovou skupinou jsou maminky s dětmi, ženy mohou čerpat bonus v těhotenství i po porodu, novorozencům nabízíme zdarma rok úrazového pojištění," řekl Böhme ČTK. Loni začala pojišťovna v produktu Asistenční služba nabízet objednání ke specialistům.
Nejmladší Zdravotní pojišťovna Média s 50.300 pojištěnci podle ředitele Petra Malého sází na prevenci. Dětem a mládeži do 18 let přispívá na očkování proti žloutence A a B, klíšťovému zánětu mozku, meningokoku C i chřipce, na sportovní prohlídky, kožní prevenci či zubní rovnátka. Navíc hradí dětem i dospělým genetické vyšetření ze slin, které odhalí vlohy k tromboembolické chorobě, a tedy ohrožení infarktem či mrtvicí.
Prevence zahrnuje širší věkové skupiny - ženám i mužům hradí prevenci rakoviny tlustého střeva a konečníku od 35 let, ženám mamografické sono vyšetření od 20 let a mužům vyšetření rakoviny prostaty od 35 let. Klienti si mohou kontrolovat vykázanou péči ve svém osobním účtu na internetu.
Naďa Myslivcová pba
file_1.wmf
 




Skupina:       Aktuální zpravodajství
Titulek:       ZP Média má přes 50.000 klientů, do konce roku chce mít 100.000
Datum vydání:  19.1. 2010
Čas vydání:    13:11
Klíčová slova: ČR; zdraví; pojišťovny; firmy; ZP Média
ID:            T201001190211101
Servis:        dce
Priorita:      4
Kategorie:     zdr; fin; efm


ZP Média má přes 50.000 klientů, do konce roku chce mít 100.000 
Praha 19. ledna (ČTK) - Zdravotní pojišťovna Média získala za deset měsíců 50.300 klientů a do konce roku jich chce mít 100.000. Novinářům to dnes řekl ředitel Petr Malý. Vstup Médie na trh byl spojen s nekalým náborem pojištěnců, který pro ni dělaly externí firmy. Malý ujistil, že s nimi k 31. říjnu 2009 ukončila Média spolupráci a na firmu, která prý nejvíce porušovala etiku náboru, podala trestní oznámení.
"Nejvíce klientů přešlo k naší pojišťovně v kraji Ústeckém, přes 8000, a Jihomoravském, zhruba 5000. Průměrný věk klientů je 27 let, z toho děti tvoří 38 procent a důchodci tři procenta," upřesnil ředitel.
Nábor se nyní podle něj zmírnil, pojišťovna si ho prý řídí sama. Zmírnění intenzity podle ředitele umožnilo to, že novela prodloužila dobu pro dosažení 100.000 pojištěnců na dva roky. Média má po celé republice 16 kontaktních míst ve velkých nákupních centrech. Do krajů vysílá mobilní náborová pracoviště, a to vždy do kraje, kde už uzavřela s nemocnicemi a lékaři smlouvy na poskytování péče.
Zhruba 15.000 klientů, jež Média získala v prvních měsících náboru, totiž od ní odešlo, když je lékaři odmítli ošetřit s odkazem, že nemají s novou pojišťovnou smlouvu. Média přitom při vstupu na trh dala veřejný příslib, že lékařům i nemocnicím zaplatí veškerou péči i bez smlouvy.
"K dnešku máme 7948 smluvních ujednání s poskytovateli péče, do poloviny roku plánujeme 13.000," doplnil obchodní ředitel Jaroslav Svozil. Například Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra či Oborová zdravotní pojišťovna mají podle svých výročních zpráv smlouvy s více než 20.000 poskytovatelů péče.
ZP Média sází podle něj hlavně na prevenci. Od zakladatele dostala do preventivního fondu pět milionů korun. Když to nebude stačit, zakladatel poskytne další. Pojišťovnu vlastní společnost GES MEDICAL CARE, a.s., která patří do finanční skupiny podnikatele Ivana Zacha. Skupina je padesátiprocentním vlastníkem licence vysílání TV Prima a má síť regionálních rádií Hey!.
Média poskytuje podle zjištění ČTK zhruba stejné preventivní programy jako Všeobecná zdravotní pojišťovna a osm zaměstnaneckých pojišťoven. Navíc platí všem svým pojištěncům, od dětí po seniory, genetické vyšetření ze slin ke zjištění rizika tromboembolické choroby a zahajuje screening rakoviny ve věku zhruba o pět let nižším: například prevenci rakoviny tlustého střeva a konečníku platí od 35 let. Aktuálně rozšířila i úhradu pneumokokové vakcíny. Ze zákona ji hradí pojišťovny dětem, které dostanou vakcínu po 1. lednu 2010. Očkuje se v několika dávkách, Média uhradí dokončení očkování dětem, které s ním začaly i před tímto datem.
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Novela zákona o léčivech má omezit výdej léků s pseudoefedrinem 
Praha 19. ledna (ČTK) - Prodej léků s pseudoefedrinem, které lze zneužít pro výrobu drog, by se mohl brzy opět omezit. Ministryně zdravotnictví Dana Jurásková chce předložit vládě návrh novely zákona o léčivech, která by opětovně umožnila vydávat přípravky s pseudoefedrinem na průkaz a výdej evidovat v centrálním úložišti. ČTK to dnes řekl náměstek ministryně pro legislativu a právo Martin Plíšek. Přístup do lékové databáze by měli kromě lékárníků nově také lékaři, zdravotní pojišťovny a do vlastního záznamu i sám pacient.
Přípravky s pseudoefedrinem - Modafen, Paralen plus, Aspirin Complex, Daleron, Nurofen Stopgrip a Panadol Plus Grip - byly již od loňského května zařazeny do kategorie léků bez receptu s omezením, takže byly dostupné jen na průkaz. Úřad pro ochranu osobních údajů však nařídil osobní data uživatelů léků v evidenci zničit. Jeho rozhodnutí znamenalo od října i otevření prodeje bez registrace.
Podle Plíška novela vychází právě z kontrolních závěrů úřadu, podle nichž databáze byla vedena v rozporu se zákonem, a vytčené nedostatky napravuje. Novela řeší, kdo má přístup k údajům, jaké údaje jsou k dispozici a jak dlouho se dokumentace z Centrálního úložiště elektronických receptů uchovává, vysvětlil Plíšek.
Novela podle náměstka uvádí jako limit dvě velká balení přípravku s pseudoefedrinem za měsíc. Znamená to, že na jeden průkaz může pacient dostat měsíčně maximálně 60 tablet. Počet balení vydaný každému člověku by evidovali lékaři a lékárníci prostřednictvím centrálního úložiště.
V případě, že by kdokoli požadoval výdej většího množství léku, lékárník by v evidenci zjistil, že na jeho občanský průkaz už byla vydána dvě balení, vysvětlil náměstek. Podle znalců drogové scény stačí 60 tablet s obsahem 1800 miligramů pseudoefedrinu narkomanovi k výrobě 20 dávek pervitinu.
Nyní mohou lékárníci ověřovat totožnost toho, kdo kupuje lék s pseudoefedrinem, prodat mu můžou nejvýše 30 tablet či sáčků některého ze šesti přípravků. Nejsou však již schopni dohledat, zda si dotyčný nekoupil léky v podobném množství v jiné lékárně.
Novela zákona o léčivech podle Plíška nově zpřístupňuje databázi receptů také zdravotním pojišťovnám, aby mohly kontrolovat správnost vyúčtování úhrad za vydané léky. Umožňuje nově i přístup pacienta k vlastnímu lékovému záznamu. Pacient by tak měl možnost kdykoli online zjistit veškeré léky, které jsou mu předepisovány, uvedl.
Navrhovaná novela, k níž se má tento týden vyjádřit legislativní rada vlády, by mohla být podle náměstka do 14 dnů předložena vládě. Podle Plíška ministryně nabídne vládě, aby navrhla Poslanecké sněmovně schválení v prvním čtení. "Navrhujeme účinnost ke dni vyhlášení, protože u léků s obsahem pseudoefedrinu je velký zmatek v jejich vydávání," dodal náměstek. Novela by tak podle něj mohla začít platit ještě před koncem volebního období.
Táňa Švrčková mkv pba
file_3.wmf
 




Skupina:       Aktuální zpravodajství
Titulek:       Středočeská ODS odmítá převod majetku nemocnic do holdingu
Datum vydání:  18.1. 2010
Čas vydání:    17:20
Klíčová slova: ČR; ODS; správa; nemocnice; Středočeský; 3.VERZE
ID:            T201001180734403
Servis:        dsc
Priorita:      3
Kategorie:     pol; pod; zdr


Středočeská ODS odmítá převod majetku nemocnic do holdingu 
Praha 18. ledna (ČTK) - Středočeská ODS protestuje proti záměru vedení kraje převést veškerý majetek oblastních nemocnic do jedné organizace - Veřejného neziskového ústavního zdravotnického zařízení. O zápis do registru neziskových zařízení podle ní nežádá kraj, jak se původně předpokládalo, ale samotné nemocnice, respektive akciové společnosti.
Hrozí tak, že o majetku krajských nemocnic budou rozhodovat tři lidé z představenstva nemocnic dosazení hejtmanem Davidem Rathem (ČSSD) a kraj přijde o kontrolu nad majetkem těchto zařízení, řekl novinářům před dnešním jednáním krajského zastupitelstva šéf středočeských občanských demokratů Petr Bendl. Hejtman David Rath (ČSSD) to odmítl, ochrana majetku v neziskovém zařízení se podle něj naopak zvýší.
Bendl se obává, že původní nemocnice zaniknou a tři lidé z představenstva - Kateřina Pancová, Aleš Buriánek a Jan Mach - budou mít absolutní moc nad celým systémem. Podle šéfa regionální ODS jde o neprůhlednou transakci, která připomíná tunelování. Rath s tím nesouhlasí. Rozhodovat může jenom valná hromada, což je rada kraje, oponoval.
Záměr, aby ve středních Čechách formálně fungovala jediná krajská nemocnice, která by byla jednou právnickou osobou, Rath avizoval hned po krajských volbách, v nichž ČSSD zvítězila. Výhodou sdružení nemocnic do holdingu má být mimo jiné to, že zařízení ušetří díky centrálním nákupům zásob a služeb.
Kraj pod Rathovým vedením opakovaně žádal o převod nemocnic do neziskového holdingu, ministerstvo zdravotnictví mu ale kvůli údajným procesním a právním chybám nevyhovělo. Nově proto o převod nežádá kraj, ale samotné akciové společnosti. Hejtman uvedl, že tento způsob neoficiálně doporučili právníci ministerstva v konzultacích právníkům, které si najal kraj. Podstatou věci je, že žádost nepodává hejtmanství, který nemá žádný majetek v oblastních nemocnicích, ale akciové společnosti, které jsou faktickými vlastníky tohoto majetku.
Hejtmanství mělo podle Ratha ještě možnost stěžovat si na zamítavé stanovisko ministerstva u správního soudu, tento spor by ale trval příliš dlouho. Pokud ministerstvo žádosti o zápis do rejstříku ani potřetí nevyhoví, zváží Rath podání trestního oznámení kvůli zneužití pravomoci veřejného činitele. Viníkem by byl v tomto případě podle hejtmana nějaký vysoký úředník na ministerstvu, nejspíš první náměstek ministryně zdravotnictví Marek Šnajdr (ODS), kterého ČSSD dlouhodobě kritizuje. Výhrady ministerstva podle Ratha nemají opodstatnění. "Já vám garantuji, že kdybych byl ministr, tak bych to zapsal," prohlásil.
Mluvčí kraje Berill Mascheková v reakci na obavy ODS již dříve namítla, že v současných akciových společnostech rozhoduje o všech věcech tříčlenné představenstvo jmenované krajskou radou, v neziskové nemocnici jsou ale rozhodující pozice svěřeny devítičlenné dozorčí radě, v níž zasedají zástupci zvolení zaměstnanci nemocnice, České lékařské komory, městské samosprávy i kraje.
Bendl připomněl, že zřízení veřejného neziskového zařízení schválilo zastupitelstvo už loni v březnu. Zároveň odešel na ministerstvo zdravotnictví první návrh na zápis nového subjektu do rejstříku těchto zařízení. Ministerstvo jej zamítlo, stejně jako druhý návrh, který kraj odeslal v dubnu. V květnu se pak zastupitelstvo usneslo na nouzové variantě - schválilo zřízení příspěvkové organizace, do níž spadají všechny nemocnice. K tomu souhlas ministerstva není potřebný. Bendl podotkl, že jak březnová, tak květnová usnesení jsou stále platná a nebyla dosud revokována ani zrušena. Třetí návrh na zápis neziskové nemocnice je podle něj v rozporu s těmito usneseními.
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Hejtmani se dnes nedohodli na jednotném proplácení poplatků 
Brno 14. ledna (ČTK) - Hejtmani se dnes v Brně nedohodli na jednotném postupu v proplácení poplatků ve zdravotnictví. Většinu metod, které kraje používají, kritizuje ministerstvo vnitra. Se čtyřmi kraji zahájilo správní řízení. Jiné regiony systém proplácení změnily nebo se k tomu chystají. Zbylé kraje se ke změně nerozhodly. Sociální demokracie hodlá nejpozději do konce února zákon o poplatcích napadnout u Ústavního soudu, řekl ČTK předseda Asociace krajů a jihomoravský hejtman Michal Hašek (ČSSD).
Hašek šel prý na dnešní jednání s tím, že se hejtmani za ČSSD pokusí najít takové řešení, které by nebylo v rozporu s názorem ministerstva vnitra a které by současně dostálo předvolením slibům ČSSD. Po jednání Hašek připustil, že jednotný recept pro všechny kraje není možné najít.
"Obecné řešení nelze hledat. V některých krajích jejich předchozí vedení krajské nemocnice rozprodalo nebo pronajalo, takže jsou kraje, které žádné nemocnice nemají. Tam je situace jiná než v kraji, kde ta krajská zařízení tvoří páteř zdravotního systému," řekl po dnešním jednání ministr vnitra Martin Pecina. Liší se i náklady, v některých krajích se proplácejí jen určité poplatky a jiné zase ne.
Většina krajů poplatky od pacientů nevybírá, nebo je od nich vybere a na požádání je přímo v nemocnicích či lékárnách vrací zpět. Zdravotnickým zařízením je odvádějí z krajského rozpočtu. Podle Peciny tím ale porušují zákon. Výjimkou je systém Plzeňského kraje, kde lidé poplatky zaplatí a teprve za určité období požádají o jejich proplacení. Takový postup je podle Peciny v souladu se zákonem.
Ministerstvo vnitra počátkem ledna zahájilo správní řízení se čtyřmi kraji - Zlínským, Jihočeským, Ústeckým a Královéhradeckým. Další podle Peciny mohou následovat. Některé kraje, například Olomoucký, už přešly na systém Plzeňského kraje. Vysočina jej začne využívat od 1. února. O změně systému uvažují také v Pardubickém kraji, po 15. lednu o tom budou jednat také radní Jihomoravského kraje.
"Situace v každém kraji je úplně jiná. Některé kraje akceptovaly to, co jsme jim říkali. Těch přibylo. Některé kraje mi sdělily i dnes, že se děje správní řízení a ať vyčkáme. Oni mají své argumenty, moji úředníci mají své argumenty. V krajním případě o tom, kdo má pravdu, budu rozhodovat já s rozkladovou komisí," řekl dnes Pecina.
Hašek dnes Pecinovi opětovně řekl, že ČSSD hodlá zákon o poplatcích napadnout u Ústavního soudu. "Nemyslím si, že by ČSSD měla v této věci otálet. Vidím to v horizontu několika týdnů. Nejzazší termín je konec února. Právníci nyní řeší to, kdo konkrétně bude stěžovatelem," řekl Hašek.
ČSSD se opírá o údaje Státního ústavu zdravotních informací, který zřizuje ministerstvo zdravotnictví. Podle nich poplatky neprokázaly regulační účinek. "To byl mimo jiné jeden z argumentů, proč před dvěma lety Ústavní soud velmi těsně poměrem hlasů osm ku sedmi nechal žít tu Julínkovu podobu takzvaných regulačních poplatků," řekl Hašek. Podle Haška jsou poplatky od počátku v rozporu s Ústavou a ČSSD chce, aby se Ústavní soud touto otázkou znovu zabýval.
Hašek dnes prostřednictvím Peciny také vyzval vládu, aby zrušila, jak řekl, "ostudné" usnesení bývalé vlády premiéra Mirka Topolánka z února loňského roku, podle kterého se mají analyzovat dary z krajských rozpočtů. "Dokonce že se má analyzovat to, že by nebyly vypláceny nemandatorní výdaje pro kraje ze státního rozpočtu. Já bych byl rád, aby pan premiér v této věci udělal definitivně pořádek a po téměř roce tohleto usnesení zrušil," řekl Hašek. Tento požadavek podpořili všichni hejtmani.
"To, co vidím jako klíčový posun v názoru ministerstva vnitra, je to, že kraje obecně mohou poskytovat dary. To je věc, kterou v minulosti ODS nepřipouštěla. Stát už si nemyslí, že kraje nemohou dávat dary," dodal Hašek. Ministerstvo vnitra podle něj v nynějších správních řízeních řeší jen techniku jejich proplácení.
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Rath: Kraj by měl převzít dluhy za oblastní nemocnice 
Praha 18. ledna (ČTK) - Oblastní nemocnice v Kladně, Příbrami a Kolíně nejsou podle hejtmana Davida Ratha (ČSSD) schopny splácet úvěry, které si spolu s krajem vzaly na rekonstrukce svých areálů. Závazky by měl převzít kraj, zařízení by se jinak mohla ocitnout v konkurzu, řekl Rath na dnešním jednání krajského zastupitelstva. Opoziční ODS se to nelíbí. Návrh ČSSD podle ní zbytečně usnadní práci managementu nemocnic a bude znamenat třímiliardový zásah do rozpočtu kraje.
Rath tvrdí, že bývalé vedení kraje prodávalo majetek nemocnic pod cenou a účetními triky zastíralo ztráty v hospodaření nemocnic. Oklamalo tak prý banky, které nemocnicím půjčily. Již tehdy bylo jasné, že nemocnice tyto závazky nejsou schopny splácet, prohlásil Rath. Podle něj šlo o úvěrový podvod a podá kvůli tomu trestní oznámení. Zároveň se obrátí na banky a pošle jim účetní závěrky oblastních nemocnic za uplynulá období.
Nemocnice dosud platily 15 procent z přijatých úvěrů, kraj hradil 85 procent. Podle šéfa středočeské ODS a bývalého hejtmana Petra Bendla bylo cílem přimět manažery nemocnic k ekonomickému chování. Prohlásil, že současní členové představenstva Aleš Buriánek, Jan Mach a Kateřina Pancová jsou hejtmanovi kamarádi a kraj z nich snímá povinnost chovat se ekonomicky. Vedení hejtmanství podle něj v obavách z propadů příjmů "stahuje kalhoty před brodem".
Rath v diskusi naopak poukázal na některé kroky bývalých vedení krajských nemocnic a dodal, že je Bendl schopen říkat ty "největší nehoráznosti a vůbec se nezačervenat".
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IMS: Počet prodaných balení léků loni klesl, tržby se ale zvýšily 
Praha 18. ledna (ČTK) - Počet balení léků prodaných loni do tuzemských lékáren klesl proti předchozímu roku o 0,3 procenta na 293,2 milionu balení. Celkové tržby distributorů ale stouply o 9,6 procenta na 50,1 miliardy korun. ČTK o tom dnes informovala společnost IMS Health, která je celosvětově vedoucím poskytovatelem informací o vývoji farmaceutického trhu.
V posledním čtvrtletí loňského roku se do lékáren prodalo 71,1 milionu balení léků, to je meziročně 0,2 procenta méně. Ve srovnání se třetím čtvrtletím je to ale nárůst o 3,6 procenta. Distributoři za léky od října do konce roku utržili 12,3 miliardy korun, to je meziročně o 6,6 procenta více a v porovnání se třetím čtvrtletím nárůst o 1,3 procenta.
Údaje vycházejí z dat o prodejích od velkodistributorů léků do veřejných a nemocničních lékáren. Nezahrnují přímé dodávky od farmaceutických firem, které mají distribuční oprávnění.
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Středočeská ODS odmítá převod majetku nemocnic do holdingu 
Praha 18. ledna (ČTK) - Středočeská ODS protestuje proti záměru vedení kraje převést veškerý majetek oblastních nemocnic do jedné organizace - Veřejného neziskového ústavního zdravotnického zařízení. O zápis do registru neziskových zařízení totiž podle ní nežádá kraj, jak se původně předpokládalo, ale samotné nemocnice, respektive akciové společnosti.
Hrozí tak, že o majetku krajských nemocnic budou rozhodovat tři lidé z představenstva nemocnic dosazení hejtmanem Davidem Rathem (ČSSD) a kraj přijde o kontrolu nad majetkem těchto zařízení, řekl novinářům před dnešním jednáním krajského zastupitelstva šéf středočeských občanských demokratů Petr Bendl. Původní nemocnice zaniknou a tito tři lidé - Kateřina Pancová, Aleš Buriánek a Jan Mach - budou mít absolutní moc nad celým systémem, tvrdí šéf krajské ODS. Podle něj jde o neprůhlednou transakci, která připomíná tunelování.
Záměr, aby ve středních Čechách formálně fungovala jediná krajská nemocnice, která by byla jednou právnickou osobou, Rath avizoval hned po krajských volbách, v nichž ČSSD zvítězila. Výhodou sdružení nemocnic do holdingu má být mimo jiné to, že zařízení ušetří díky centrálním nákupům zásob a služeb.
Kraj pod Rathovým vedením opakovaně žádal o převod nemocnic do neziskového holdingu, ministerstvo zdravotnictví mu ale kvůli údajným procesním a právním chybám nevyhovělo. Nově proto o převod podle Bendla nežádá kraj, ale samotné akciové společnosti.
Mluvčí kraje Berill Mascheková v reakci na obavy ODS již dříve namítla, že v současných akciových společnostech rozhoduje o všech věcech tříčlenné představenstvo jmenované krajskou radou, v neziskové nemocnici jsou ale rozhodující pozice svěřeny devítičlenné dozorčí radě, v níž zasedají zástupci zvolení zaměstnanci nemocnice, České lékařské komory, městské samosprávy i kraje.
"Z prohlášení klubu ODS je patrné, že své kroky koordinuje s faktickým ministrem zdravotnictví za ODS Markem Šnajdrem, který se již rok v rozporu s platným zákonem snaží zablokovat zápis veřejných nemocnic do registru, který vede ministerstvo zdravotnictví," prohlásila Mascheková. Šnajdr je první náměstek ministryně zdravotnictví. ČSSD ho dlouhodobě kritizuje za reformy zdravotnictví, které prosazuje.
Bendl připomněl, že zřízení veřejného neziskového zařízení schválilo zastupitelstvo už loni v březnu. Zároveň odešel na ministerstvo zdravotnictví první návrh na zápis nového subjektu do rejstříku těchto zařízení. Ministerstvo jej zamítlo, stejně jako druhý návrh, který kraj odeslal na ministerstvo v dubnu. V květnu se pak zastupitelstvo usneslo na nouzové variantě - schválilo zřízení příspěvkové organizace, do níž spadají všechny nemocnice. K tomu souhlas ministerstva není potřebný.
Bendl podotkl, že jak březnová, tak květnová usnesení jsou stále platná a nebyla dosud revokována ani zrušena. Třetí návrh na zápis neziskové nemocnice je podle něj v rozporu s těmito usneseními.
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Hradecký kraj za regulační poplatky zaplatil přes 40 milionů 
Hradec Králové 15. ledna (ČTK) - Královéhradecký kraj zaplatil v roce 2009 za úhradu regulačních poplatků ve svých zdravotnických zařízeních více než 40 milionů korun. Dalších zhruba 15 milionů korun na poplatcích zaplatili sami pacienti, informoval dnes ČTK mluvčí hejtmanství Imrich Dioszegi.
Necelých 37 milionů korun za poplatky již kraj zaplatil v roce 2009, zbytek peněz by měl uhradit letos v lednu. Přijmout dar kraje v souvislosti s platbou regulačních zdravotnických poplatků mohou lidé v hradeckém kraji od loňského února.
"Každý má stále možnost regulační poplatek uhradit, což také mnozí pacienti nadále činí. Díky nám se lidé mohou navíc rozhodnout podle svého osobního postoje či finančních možností, zda tuto nabídku využijí," uvedl hejtman Lubomír Franc.
Pacienti ve zdravotnických zařízeních Královéhradeckého kraje mohou v případě zájmu o proplacení poplatku uzavřít smlouvy, podle kterých přijímají úhradu poplatku jako dar od kraje. Tuto smlouvu je možné uzavřít přímo v ordinaci či lékárně písemnou nebo ústní formou. Uzavření ústní dohody vyznačí lékař v dokumentaci pacienta či lékárník na receptu. V případě zájmu o písemné vyhotovení smlouvy má zdravotnický personál připraveny návrhy smluv na přijetí daru od kraje.
Kvůli proplácení poplatků zahájilo ministerstvo vnitra v lednu s hradeckým a několika dalšími kraji správní řízení. "Pro naše pacienty se zatím nic nemění a mohou i nadále žádat kraj o poskytnutí daru. Nyní se snažíme v rámci správního řízení najít s ministerstvem vnitra společnou řeč a názor na tento systém tak, aby byli i nadále naši pacienti spokojeni," uvedla krajská radní pro oblast zdravotnictví Jana Třešňáková.
Na letošní rok má Královéhradecký kraj v rozpočtu na regulační poplatky 8,5 milionu korun, což vystačí na jejich proplácení jen v prvním čtvrtletí. Náměstek hejtmana pro ekonomiku Josef Táborský (ČSSD) to při prosincovém schvalování rozpočtu zdůvodnil tím, že kraj předpokládá, že poplatky budou letos parlamentem úplně zrušeny, nebo že kraje budou proplácet jen některé. ODS chtěla, aby kraj ke konci roku 2009 proplácení poplatků ve svých zdravotnických zařízení zrušil. V zastupitelstvu ale ODS svůj návrh neprosadila.
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Plzeňský kraj nabídne krajům počítačový program na poplatky 
      -------------------- 
      Ke zpravodajství: AUDIO
      -------------------- 
      Plzeň 13. ledna (ČTK) - Plzeňský kraj, jehož systém proplácení poplatků ve 
      zdravotnictví podle ministerstva vnitra jako jediný používaný neodporuje 
      zákonu, chce nabídnout ostatním krajům svůj počítačový program Virtuos. 
      Systém z dílny krajských informatiků umožňuje komunikaci občana a 
      samosprávy, lidé díky němu mohou vyřizovat s úřady různé žádosti. Kraj ho 
      použil i pro žádosti o zpětné proplacení poplatků. O program už projevily 
      zájem některé kraje, které po kritice ministerstva vnitra přecházejí na 
      plzeňský model, řekla dnes novinářům hejtmanka Milada Emmerová (ČSSD).
      "O Virtuos projevily zájem už dva nebo tři kraje, jedu teď na veletrh 
      Regiontour do Brna, kde se sejdou i všichni hejtmani a nabídku znovu 
      předestřu," řekla hejtmanka. Už při začátku proplácení poplatků kraj podle 
      ní nabídl svůj postup i počítačový program ostatním krajům, ty si ale 
      vypracovaly vlastní systémy.
      V Plzeňském kraji od loňska platí, že pacient musí v krajem zřizovaných 
      zdravotnických zařízeních poplatek zaplatit a teprve pak může 
      prostřednictvím nemocnice o vrácení žádat. Zdravotnické zařízení žádost 
      zanese právě do Virtuosu. Počítačový systém dokáže vše evidovat, 
      komunikovat s nemocnicemi, sčítat částky i dávat platební příkazy.
      Jednotlivé žádosti schvaluje rada kraje. Lidé tak dostanou peníze se 
      zpožděním. Například dnes radní schvalovali vracení poplatků za listopad, 
      za který vyplatí kraj přes 735.000 korun. "Za období od února do listopadu 
      Plzeňský kraj schválil vyplacení 6,9 milionu korun na regulační poplatky," 
      vyčíslil radní pro zdravotnictví Václav Šimánek (ČSSD). Podle něj se 
      ukazuje, že o poplatky žádá skutečně nejpotřebnější skupina lidí - až 60 
      procent žádostí je od lidí nad 60 let.
      Kraj nabízí peníze vracet na účet nebo poštovní poukázkou. Většina lidí 
      volí složenku. Jen do října stálo kraj toto poštovné přes 140.000 korun.
      Na příští rok vyčlenil kraj v rozpočtu na poplatky 12 milionů korun, které 
      by měly stačit. Šimánek předpokládá nárůst plateb, neboť nově mohou lidé 
      žádat i o proplacení poplatku za pohotovost. Pohotovost tak bude v Plzni 
      jediné místo, kde budou moci pacienti v krajském městě dostat peníze z 
      poplatků zpět. Kraj totiž nemá v Plzni kromě sídla záchranné služby žádné 
      své zdravotnické zařízení. Zneužívání pohotovostí se ale Šimánek nebojí. 
      "Já předpokládám, že máme rozumné občany, rozumné pacienty, kteří 
      přicházejí k lékaři ve chvíli, kdy jim něco je, a nebudou čekat na 
      lékařskou službu první pomoci, která začíná v odpoledních a večerních 
      hodinách, když budou mít nějakou akutní svízel už od rána," dodal.
      Lada Pešková sap
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Zdravotní výbor se bude zabývat zrušením regulačních poplatků 
      Praha 13. ledna (ČTK) - Dvěma návrhy na zrušení regulačních poplatků ve 
      zdravotnictví se bude ve čtvrtek zabývat sněmovní zdravotní výbor. 
      Poslanci budou mít na stole téměř totožné novely zákona o veřejném 
      zdravotním pojištění; autory první jsou sociální demokraté, kteří navrhují 
      plošné zrušení všech poplatků, druhou vytvořili komunisté. Ti na rozdíl od 
      ČSSD navrhují zachovat ochranný limit pro pacienty ve výši 2500 korun. 
      Vyloučeno ale není ani to, že výbor navrhne jen zrušení poplatků v 
      lékárnách.
      Pro úplné zrušení všech poplatků by ČSSD a KSČM potřebovaly nejméně 101 
      hlasů, pokud by novelu vrátil Senát, případně prezident. Společně mají ale 
      pouze 96 hlasů. Levici by mohli pomoci lidovci, jejich předseda Cyril 
      Svoboda ale minulý týden uvedl, že poslanci KDU-ČSL jsou ochotni 
      diskutovat pouze o poplatcích v lékárnách.
      Jedním z možných návrhů může být to, že poplatek za položku na receptu by 
      byl úplně zrušen, sazba za recept by se snížila na deset korun. Takový 
      návrh by podle dřívějších vyjádření podpořili sociální demokraté i 
      komunisté.
      Obě předložené novely jsou téměř totožné, jediný rozdíl mezi nimi je 
      zachování ochranného limitu 2500 korun, což navrhuje KSČM. Limit by měl 
      sloužit například chronicky nemocným, kteří užívají velké množství léků. 
      Pokud by na doplatcích za léky zaplatili více, peníze by jim pojišťovny 
      vracely stejně jako nyní.
      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 dětí do 18 let. Těm je spolu se seniory nad 65 let snížen ochranný 
      limit z 5000 na 2500 korun.
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Liberecký kraj počítá s úhradou poplatků za pacienty jen do voleb 
      Liberec 13. ledna (ČTK) - Liberecký kraj počítá s úhradou poplatků za 
      pacienty jen do jarních parlamentních voleb. V rozpočtu na to má proto jen 
      deset milionů korun. Loni na ně vydal přes 22 milionů. Novinářům to dnes 
      řekl liberecký hejtman Stanislav Eichler (ČSSD).
      Předpokládá, že ČSSD volby vyhraje a sněmovna pak poplatky ve 
      zdravotnictví plošně zruší. Pokud ale sociální demokraté ve volbách 
      neuspějí a poplatky budou zachovány, kraj je dál hradit nebude.
      "Když (volby) nevyhrajeme, budeme to chápat jako vyjádření svobodné vůle 
      voličů," vysvětlil Eichler. V takovém případě bude podle něj jasné, že 
      voliči o zrušení poplatků nestojí, a kraj pak nebude mít důvod je z již 
      tak dost napjatého rozpočtu dál hradit.
      Liberecký kraj vlastní tři zdravotnická zařízení - nemocnice v Liberci a 
      České Lípě a Léčebnu respiračních nemocí ve Cvikově na Českolipsku. 
      Poplatky hradí také v lékárnách krajských nemocnic a od dubna mají na 
      úhradu nárok také pacienti, kteří si léky kupují v nemocniční lékárně ve 
      Frýdlantu, která rovněž patří liberecké nemocnici. Možnosti nechat za sebe 
      zaplatit kraj využívá méně než polovina pacientů.
      "Nejčastěji za sebe lidé nechávají hradit poplatky v lékárnách a při 
      hospitalizaci," řekl krajský radní pro zdravotnictví Pavel Novák (ČSSD). 
      Naopak v ambulancích a na pohotovosti platí drtivá většina pacientů sama a 
      kraj za sebe nechává platit jen asi každý osmý pacient.
      Liberecký kraj hradí poplatky za pacienty od 1. února loňského roku. Lidé 
      jen podepíšou doklad, kterým uznají svůj dluh vůči zdravotnickému zařízení 
      a souhlasí s tím, že ho za ně uhradí kraj. Úhradu poplatků prosadila ČSSD 
      po loňských vítězných krajských volbách, od začátku se ale nelíbí 
      opozičním Starostům pro Liberecký kraj ani ODS. Podle nich je 
      nespravedlivá a diskriminační vůči obyvatelům Jablonecka a Semilska, kde 
      krajská zdravotnická zařízení nejsou, a lidé tam poplatky hradit musí.
      VZP zatím tento způsob úhrad nenapadla, kritizovalo ho ale ministerstvo 
      vnitra. Kraj se ale zatím systém změnit nechystá. "Podle našich právníků 
      je způsob úhrady v pořádku," dodal Novák.
      Platby za pacienty v zařízeních Libereckého kraje za rok 2009: 
            zdravotnické zařízeníúhrada od kraje v Kč
            Krajská nemocnice Liberec14,156.910
            Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa5,229.813
            Léčebna respiračních nemocí Cvikov2,620.490
            Celkem22,007.213

      zdroj: Liberecký kraj
      Leona Vacková mol
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Nova: Ústav pro léčiva stahuje vadnou šarži Nurofenu pro děti 
Praha 12. ledna (ČTK) - Státní ústav pro kontrolu léčiv stahuje z trhu vadnou šarži jahodového Nurofenu pro děti. V léku na tlumení horečky a bolesti se nerozpouští účinná látka, informovala dnes televize Nova. Lék prý tedy nemůže poškodit zdraví, ale nemusí účinkovat.
"Ačkoliv dotčené přípravky této šarže nepředstavují závažné ohrožení na zdraví, rozhodl se držitel rozhodnutí o registraci po konzultaci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv pro předběžné preventivní opatření, a to stažení této šarže z trhu," napsal podle Novy v tiskovém prohlášení výrobce Reckitt Benckiser.
U šarže číslo 909263 s použitelností do dubna 2012 je menší množství účinné látky, než by mělo být. Na dně lahvičky se sráží Ibuprofen. Na každém příbalovém letáku sice stojí, že před použitím je třeba lahvičku řádně protřepat, ale u této vadné šarže zůstává účinná látka na dně i po protřepání, uvedla televize.
Lidé, kteří zjistí, že mají závadnou šarži doma, si ji mohou nechat vyměnit v jakékoliv lékárně. "Můžete dojít do kterékoliv lékárny, kde vám tento přípravek vymění za jinou výrobní šarži, která je absolutně v pořádku," řekla Nově mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv Veronika Petláková.
hj mal
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Kraj Vysočina od února mění systém úhrady regulačních poplatků 
 
Jihlava 12. ledna (ČTK) - Kraj Vysočina od 1. února mění systém hrazení regulačních poplatků. Zatímco dosud pacienti podepisovali darovací smlouvu a peníze jim byly okamžitě vráceny přímo ve zdravotnických zařízeních, od února budou muset darovací smlouvu vyplnit a poslat kraji. Politici tak reagují na výtky ministerstva vnitra, které kvůli hrazení poplatků s některými kraji zahájilo správní řízení. Novináře dnes o novém systému informoval hejtman Jiří Běhounek (ČSSD).
Stejný systém funguje v Plzeňském kraji, podle ministerstva vnitra není v rozporu se zákonem.
Kraj Vysočina na úhradu poplatků pro letošek vyčlenil v rozpočtu 55,5 milionu korun. Důvodem změny je podle hejtmana platná evropská legislativa, která kraji nedovoluje poskytovat jednotlivým nemocnicím další peníze k řešení darů za poplatky jako dosud. Úředně stanovený limit by zřejmě některá zdravotnická zařízení překročila už letos v únoru. "Ministerstvo vnitra nebude moci kraj Vysočina nařknout z toho, že nepostupuje v souladu se správním řádem," řekl Běhounek.
Stejný systém zavedl od ledna také Olomoucký kraj. Další kraje ale podle ministra vnitra Martina Peciny postupují nezákonně, ministerstvo jim chce úhrady poplatků za pacienty zakázat. Vnitro dosud zahájilo správní řízení se Zlínským, Jihočeským, Ústeckým a Královéhradeckým krajem.
V loňském roce kraj převedl peníze nemocnicím, které lidem vracely poplatky okamžitě na základě příkazní smlouvy. "Teď musí lidé zaplatit, vyžádat si doklad o zaplacení, přiložit k darovací smlouvě a poslat na kraj," doplnil Běhounek. Kraj pak peníze čtvrtletně zašle pacientům na účet nebo složenkou. "V případě platby složenkou musí jít kvůli poštovnému o částku 90 korun a vyšší," dodal hejtman.
Loni se z připravených 80 milionů korun na úhradu poplatků na Vysočině podle hejtmana vyčerpalo kolem 47,5 milionu korun. "Nejvíc vadí lidem poplatky v lékárnách, kde o dar žádá 86 procent pacientů, naopak v ambulancích požaduje vrácení poplatku jen 55 procent pacientů," upřesnil Běhounek. Na pohotovostech žádá o dar 70 procent pacientů. Nejvíc bylo vyplaceno za hospitalizaci. Kraj na ni vynaložil 26 milionů korun, to je víc než polovina celkové částky za loňský rok.
Kraj Vysočina podle hejtmana připravuje k novému postupu při úhradě regulačních poplatků informační kampaň na svých webových stránkách, webových stránkách jednotlivých nemocnic a v krajských novinách.
Regulační poplatky zavedl někdejší ministr zdravotnictví ODS Tomáš Julínek. Systém byl od té doby upraven. Nyní se platí 30 korun v ambulanci a za položku na receptu u levnějších léků, za den v nemocnici 60 korun a za pohotovost 90 korun. Osvobozeni jsou novorozenci, poplatky v ambulanci neplatí dětí do 18 let. Těm je spolu se seniory nad 65 let snížen ochranný limit z 5000 na 2500 korun.
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Spor o poplatky možná znovu bude muset řešit Ústavní soud 
Praha 10. ledna (ČTK) - Spor o regulační poplatky ve zdravotnictví možná bude muset znovu řešit Ústavní soud. Obrátily by se na něj kraje, jimž chce ministerstvo vnitra způsob hrazení poplatků zakázat. V dnešním pořadu České televize Otázky Václava Moravce to uvedl předseda Asociace krajů ČR a jihomoravský hejtman Michal Hašek (ČSSD).
"My zpochybňujeme vůbec smysl a efekt zavedení těchto takzvaných regulačních poplatků. To je důvod, proč se při případném soudním řízení s ministerstvem vnitra chceme znovu obrátit na Ústavní soud," prohlásil Hašek. Podle něj poplatky za dva roky očekávaný regulační efekt nepřinesly.
Vnitro v úterý zahájilo správní řízení čtyřmi kraji kvůli systému proplácení zdravotnických poplatků. Podle ministerstva je jejich systém v rozporu se zákonem. Hejtmani dotčených krajů - Zlínského, Jihočeského, Ústeckého a Královéhradeckého - to ale popírají. Správní řízení hrozí dalším šesti krajům včetně Jihomoravského, které ale slíbily způsob proplácení poplatků ještě projednat.
mhm mal
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Očkování proti pneumokoku prý nelze hradit z veřejného pojištění 
Praha 11. ledna (ČTK) - Očkování dětí proti pneumokokům, jež má být od ledna zdarma, nelze údajně hradit ze zdravotního pojištění. ČTK na to upozornila Česká lékárnická komora. Podle ní pochybil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), protože nevedl správní řízení o stanovení úhrad pro vakcíny Synflorix a Prevenar. To je podle komory podmínkou pro zařazení očkovacích látek do seznamu hrazených přípravků. SÚKL kritiku odmítl, postupoval prý v souladu s legislativou a vakcíny spadají do hrazené péče.
"Paradoxní je, že řízení o úhradě má vést právě ústav. Těžko vysvětlit, jak se mohl dopustit takové chyby. Po loňském neoprávněném nakládání s osobními údaji občanů jde o další porušení zákona ze strany tohoto úřadu," řekl dnes prezident komory Stanislav Havlíček.
Podle mluvčí SÚKL Veroniky Petlákové se komora mýlí. Úhrada je podle ní zajištěna lékaři ze zákona, v rámci platby za lékařský výkon. "Zveřejnění informace o úhradě obou vakcín ze zdravotního pojištění v Seznamu hrazených léčiv a podmínkách jejich hrazení bylo projednáno se zástupci zdravotních pojišťoven a Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost," řekla mluvčí ČTK.
Na základě těchto jednání informovala Všeobecná zdravotní pojišťovna lékaře o hrazení vakcíny ze zdravotního pojištění a Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost zveřejnilo na svém webu informace pro své členy.
Petláková připomněla, že SÚKL ze zákona zveřejňuje aktualizovaný Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Zákon podle ní nedefinuje, že se zveřejňuje pouze výše úhrady stanovená SÚKL ve správním řízení. Je tedy možné v seznamu zveřejňovat informace i k přípravkům, u nichž je výše úhrady stanovena přímo zákonem, uvedla.
"Rodiče se nemusejí obávat, že by snad jejich dítěti nebyly vakcíny poskytnuty," zdůraznila mluvčí. Dodala, že kromě dvou zmíněných vakcín je v ČR registrována také vakcína Pneumo 23, určená především pro seniory od 65 let věku.
Celoplošné očkování dětí do jednoho roku věku proti pneumokokům plně hrazené z pojištění odsouhlasili čeští zákonodárci v říjnu s platností od 1. ledna 2010. Až do konce loňského roku kupovali rodiče vakcínu v lékárně sami na recept a pak museli jít s dítětem na očkování. Od ledna mají dostat děti očkovací látku včetně aplikace přímo v ordinaci svého lékaře.
Ministryně zdravotnictví Dana Jurásková v pátek vyzvala lékaře, ať očkují děti do jednoho roku věku proti pneumokoku. Někteří očkovat nechtěli, tvrdili, že musejí na vakcínu sami doplácet. Podle ministerstva to není pravda. Peníze od pojišťovny podle něj dostanou dřív, než je splatná jejich objednávka u distributora.
Infekce vyvolané pneumokoky způsobují vážné záněty mozkových blan, bakteriální otravy, zápaly plic či akutní záněty středního ucha. Nejčastěji onemocní děti do jednoho roku věku. Asi 11 procent malých dětí se zánětem mozkových blan na něj umírá, řekl ČTK již dříve epidemiolog profesor Roman Prymula.
svr nam rot
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CVVM: Spokojenost Čechů se zdravotnictvím se v roce 2009 zvýšila 
Praha 11. ledna (ČTK) - Spokojenost Čechů se zdravotnictvím se loni oproti roku předchozímu zvýšila, přerušil se tak trend z minulých dvou let, kdy nespokojených přibývalo. Zjistilo to Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) v průzkumu, v němž na přelomu loňského listopadu a prosince odpovídalo 1067 lidí. Nejvíce problémů vidí lidé ve financování veřejného zdravotnictví, fungování zdravotních pojišťoven a v lékové oblasti, nejméně pak v dostupnosti zdravotní péče, ve vztahu lékařů a pacientů a v kvalitě péče.
Podíly spokojených (31 procent) a nespokojených (34 procent) se zdravotním systémem v Česku jsou téměř vyrovnané. Nespokojenost, která je nepatrně častější, ale je vyjadřována silněji než spokojenost. Rozhodně nespokojeno je 11 procent, rozhodně spokojena dvě procenta. Loni oproti roku 2008 ubylo nespokojených o deset procentních bodů a přibylo spíše spokojených, o pět procentních bodů.
I když se růst nespokojenosti přerušil, stále je podle CVVM celkové hodnocení horší než v roce 2006 a dříve. Nespokojeni se zdravotním systémem jsou častěji lidé nad 60 let, se špatnou životní úrovní, voliči KSČM a ti, kteří hodnotí svůj zdravotní stav jako špatný. Spokojeni jsou častěji stoupenci ODS, s dobrou životní úrovní a zdravotním stavem. 
Problémy ve financování zdravotnictví pociťuje podle CVVM 73 procent lidí, nejvíce, 80 procent, jich bylo v roce 2007. Problémy ve fungování pojišťoven vidí 47 procent lidí, nejvíce, 58 procent, jich bylo v roce 2006. Hospodaření v oblasti léků považuje za problematické 53 procent lidí, v roce 2006 jich bylo o deset procent víc.
Nejmenší potíže jsou podle 71 procent dotázaných z hlediska dostupnosti zdravotní péče, ve vztahu lékaře a pacienta vidí malé nebo žádné problémy 69 procent lidí a téměř dvě třetiny soudí, že bez větších problémů je i kvalita zdravotní péče.
nam mkv
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Rath: Spor s vnitrem možná necháme dojít do správního řízení 
Praha 11. ledna (ČTK) - Středočeský hejtman David Rath (ČSSD) dnes připustil, že kraj může nechat dojít současný spor s ministerstvem vnitra kvůli zdravotnickým poplatkům do správního řízení. Pokud bude ministerstvo trvat na svém právním názoru, systém proplácení regulačních poplatků za pacienty nakonec upraví. Chce tak ale učinit co nejpozději, aby co nejméně zatížil hospodaření krajských nemocnic. Poplatky by totiž po úpravě systému již pacientům nehradil kraj, ale samotné nemocnice, řekl dnes Rath novinářům.
Vnitro dosud zahájilo správní řízení se Zlínským, Jihočeským, Ústeckým a Královéhradeckým krajem. Podle ministerstva je jejich způsob proplácení poplatků v rozporu se zákonem. Hejtmani dotčených krajů to popírají. Správní řízení hrozí i dalším šesti krajům včetně Středočeského. Pokud nezjednají nápravu, vnitro s nimi zahájí správní řízení 31. ledna.
"Úplně na rovinu - já předpokládám, že definitivní rozhodnutí o poplatcích a dalším osudu poplatků padne o volbách. Čili chceme i minimalizovat tu dobu, kdy by poplatky měly platit nemocnice ze svého rozpočtu. Byť ty nemocnice jsou dotovány, tak přece jenom je to pro ně zase nějaká účetní operace navíc," uvedl hejtman.
Pokud vnitro bude i v příštích týdnech přes poskytnuté právní analýzy kraje trvat na tom, že systém ve středních Čechách je v rozporu se zákonem, je kraj připraven upravit metodiku tak, aby nešlo o dar kraje pacientovi, ale dar příslušné oblastní nemocnice. "Stejný systém vlastně funguje u slevových kuponů pro léky, který je aplikován už zhruba tři čtvrtě roku bez větších potíží," dodal hejtman. Pro pacienta tak zůstane vše při starém, změní se jen formulace dotazu zdravotníků. Nově se budou ptát, zda si přeje, aby za něj poplatek zaplatila nemocnice. Toto opatření ale ještě musí příští týden schválit krajské zastupitelstvo.
Podle Ratha jde víceméně o formální či technickou záležitost, protože kraj své nemocnice dotuje. Nebude však vazba mezi zaplacenými poplatky a výší dotace od hejtmanství. Pokud by se ovšem některá z nemocnic kvůli proplácení poplatků dostala do ekonomických potíží, kraj by jí pomohl, dodal Rath.
khj sap
file_17.wmf
 




Skupina:       Aktuální zpravodajství
Titulek:       Jihomoravská ODS odmítla způsob promíjení zdravotnických poplatků
Datum vydání:  11.1. 2010
Čas vydání:    15:58
Klíčová slova: ČR; nemocnice; ODS; ČSSD; poplatky; peníze; Jihomoravský; 2.VERZE; AUDIO
ID:            T201001110544702
Servis:        dbn
Priorita:      4
Kategorie:     zdr; pol; pod


Jihomoravská ODS odmítla způsob promíjení zdravotnických poplatků 
Brno 11. ledna (ČTK) - Jihomoravská ODS dnes poprvé otevřeně vystoupila proti způsobu, jímž se na jihu Moravy lidem v krajských nemocnicích promíjejí poplatky. Jako koaliční partner sociálních demokratů přitom před rokem proplácení umožnila. Nyní však podle ODS ministerstvo vnitra dospělo k závěru, že způsob proplácení odporuje zákonu, není proto ani v souladu s koaliční smlouvou, řekl dnes novinářům předseda jihomoravské ODS a krajský zastupitel Jiří Kadrnka. Podle hejtmana Michala Haška (ČSSD) ODS dosud nikdy proti proplácení poplatků neměla uvnitř koalice námitky.
"Radní za ODS vždy hlasovali pro návrhy ČSSD v této oblasti, naposledy i na schůzi rady před Vánocemi, kdy potvrdili i nynější způsob poskytování daru," napsal dnes Hašek ČTK v textové zprávě.
Podle Kadrnky koaliční ČSSD nejspíš bude ochotná způsob změnit. Od února by tak jihomoravská zdravotnická zařízení mohla najet na takzvaný plzeňský model. Lidé by poplatky zaplatili, ale pak by kraj mohli žádat o vrácení. Peníze by dostali na účet. Hejtman už dřív řekl, že radní odpovědný za zdravotnictví Oldřich Ryšavý (ČSSD) nyní jihomoravský systém porovnává s tím plzeňským. Případné změny pacienti pocítí od 1. února.
Kadrnka zdůraznil, že v ČR už různé kraje spustily nejméně čtyři způsoby promíjení poplatků, přičemž zákonný je jen ten plzeňský. Situaci předseda jihomoravské ODS označil za "fatální selhání práce Asociace krajů ČR a zejména jejího vedení". Asociaci zároveň vyzval, aby způsob odpouštění poplatků v celé zemí sjednotila.
Asociaci předsedá právě Hašek. Kadrnkovu kritiku dnes odmítl s tím, že asociace v této věci nerozhoduje. Prohlášení ODS vnímá hejtman jako politicky motivované. Podle něj se blíží sněmovní volby a předseda ODS Mirek Topolánek, který jihomoravskou kandidátku občanských demokratů vede, je nervózní z koalice ODS s ČSSD. Hašek uvedl, že vnitřní problémy jihomoravské ODS by Kadrnka měl řešit v ODS a nepřenášet je do krajské koalice. Kadrnkovo prohlášení nepřímo označil za politikaření a řešení pseudoproblémů.
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