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Rath a Šnajdr se pohádali kvůli změnám a stavu zdravotnictví 
Praha 18. dubna (ČTK) - O změny a stav zdravotnictví, zejména o význam a důsledky poplatků, se dnes v Partii televize Prima podle očekávání pohádali středočeští volební lídři ČSSD a ODS, hejtman a exministr zdravotnictví David Rath a náměstek ministryně zdravotnictví Marek Šnajdr.
Náměstek uvedl, že zdravotnické poplatky prokázaly svou nezbytnost a pozitivní efekt pro české zdravotnictví. "Zrušení zdravotnických poplatků znamená okamžitý výpadek šest miliard pro české zdravotnictví plus dodatečné výdaje zdravotních pojišťoven," prohlásil Šnajdr, podle něhož by to znamenalo kolaps zdravotnictví.
Šnajdr zopakoval, že poplatky pomohly zvýšit kvalitu a dostupnost specializované zdravotnické péče. Sociálními demokraty plánovaná redukce zdravotních pojišťoven by podle náměstka znamenala přechod na centralistické socialistické zdravotnictví a ČSSD prý nemyslí vážně zavedení připojištění.
Rath prohlásil, že se za vlády Mirka Topolánka (ODS) navzdory předvolebním slibům zvýšila spoluúčast u léků z 12 na 16 procent, zhruba o 20 miliard korun. ČSSD chce tuto hranici snížit na 13 či 14 procent, návrat na 12 procent prý není možný. Rath také několikrát zopakoval, že se za uplynulé čtyři roky zpomalil nárůst střední délky života. "Všichni nežijící statistici se obracejí v hrobě a všichni žijící se modlí," reagoval Šnajdr.
Exministr zdravotnictví také uvedl, že krajské nemocnice prý kvůli snížení peněz od státu naopak musely zavést pořadníky pro pacienty. Šnajdr odvětil, že pokud mají některé středočeské nemocnice problémy, nesouvisí to s ministerstvem zdravotnictví, ale s hospodařením těchto nemocnic. "Můžete si hrát na barona Prášila a vyprávět si pohádky třeba o perníkové chaloupce," kontroval Rath.
"Já bych si moc přál, aby z naší politické scény zmizeli lidé, kteří pro zvolení otočí své názory, kteří umí pouze špinit a pro své útoky a pro své urážky nemají žádné důkazy," prohlásil Šnajdr, podle něhož je Rath příkladem obou těchto rolí. Svému oponentovi věnoval web, kde ho označuje za chameleona.
Doktor medicíny Rath uvedl, že v takovém případě by byl Šnajdr straka zlodějka, a během celého pořadu náměstka oslovoval jeho akademickým titulem bakalář. Věnoval mu místo ve své encyklopedii pravicových politiků, která má vyjít za dva týdny. Šnajdr poukázal na to, že zatímco on svou kampaň platí ze svého a dal za ni 23.000 korun, Rath zneužívá pro svou kampaň krajských peněz.
Šnajdr mezi priority ODS zařadil udržení nárůstu špičkové zdravotnické péče, komerční připojištění, zajištění lůžek následné péče, podporu prevence a zavedení pořádku v poplatcích, které nyní kraje proplácejí v rozporu se zákonem. ČSSD chce podle Ratha zdravotnictví západoevropského formátu, které bude založeno na veřejnoprávním charakteru. Chce redukci počtu zdravotních pojišťoven a chce z nich i z nemocnic udělat veřejné neziskové organizace.
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Skupina:       Aktuální zpravodajství
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Sněmovna bude v květnu volit novou správní radu VZP 
Praha 16. dubna (ČTK) - Sněmovna by měla na květnové schůzi volit nové členy správní a dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny. Funkční období většiny dosavadních členů těchto rad totiž skončí 9. května, oznámil poslancům předseda sněmovní volební komise Petr Tluchoř (ODS). Vzhledem ke končícímu volební období sněmovny budou mít ale nově vybraní členové rad svou funkci jistou nejdéle do podzimu.
Po ustavující schůzi Poslanecké sněmovny se konají do 90 kalendářních dnů nové volby 20 členů správní rady, a to podle principu poměrného zastoupení politických stran v Poslanecké sněmovně, citoval ze zákona Tluchoř.
Sněmovna v současném složení by proto podle něj na příštím zasedání, které má být 18. května, měla na přechodnou dobu vybrat 18 členů správní rady, jimž v květnu končí mandát, a devět členů dozorčí rady VZP. Poslanecké kluby mají návrhy dodat volební komisi do 7. května.
Správní rada VZP má deset členů jmenovaných vládou a 20 volených sněmovnou, dozorčí rada pak tři členy jmenované vládou a deset volených sněmovnou. Mezi členy těchto rad jsou často současní i bývalí zákonodárci. Předsedou správní rady VZP je náměstek ministryně zdravotnictví Marek Šnajdr (ODS), místopředsedou jihomoravský hejtman Michal Hašek (ČSSD).
Správní rada počátkem dubna zvolila do čela VZP na další čtyři roky dosavadního šéfa Pavla Horáka, byl jediným kandidátem. Kdyby VZP neměla ředitele a nepodařilo se urychleně dovolit členy správní rady, byla by největší pojišťovna bez statutárních orgánů a ředitele. Bez funkční správní rady by VZP nemohla provádět zásadní investice, neměla by schválenou výroční zprávu ani zdravotně-pojistný plán. Horák přislíbil získat podporu poslanců pro to, aby sněmovna alespoň část členů správní rady zvolila ještě do voleb a správní rada zůstala funkční.
Horák převzal vedení pojišťovny v květnu 2006. Jeho jmenování prosazoval tehdejší ministr zdravotnictví David Rath (ČSSD), s nímž někdejší šéf Všeobecnou fakultní nemocnice v Praze Horák v 90. letech spoluzakládal Lékařský odborový klub. Jeho nástupem skončila zhruba půlroční nucená správa VZP, kterou Rath zdůvodňoval narůstajícím mnohamiliardovým dluhem VZP. Pod Horákovým vedením se finance VZP stabilizovaly, pojišťovna se dostala do přebytků. Ty jí letos stačí, aby pokryla výpadky příjmů a udržela kvalitu péče.
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Skupina:       Aktuální zpravodajství
Titulek:       IMS: Počet léků prodaných lékárnám v 1. čtvrtletí klesl
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IMS: Počet léků prodaných lékárnám v 1. čtvrtletí klesl 
Praha 16. dubna (ČTK) - Počet balení léků prodaných do lékáren v České republice v prvním čtvrtletí 2010 meziročně klesl o 7,3 procenta na 75,2 milionu. Ve srovnání se čtvrtým čtvrtletím loňského roku je to nárůst o 4,9 procenta. Informovala o tom dnes společnost IMS Health, která je poskytovatelem informací o vývoji farmaceutického trhu.
V cenách výrobců odpovídá objem prodejů v prvním čtvrtletí 12,7 miliardy korun. To představuje stejný obrat jako v prvním čtvrtletí 2009 a nárůst o 3,5 procenta v porovnání se čtvrtým čtvrtletím 2009.
Množstevní objem prodejů za období od loňského dubna do letošního března klesl meziročně o 3,6 procenta na 287,2 milionu balení. Provázel je však meziroční růst finančního objemu prodejů v cenách výrobců o 5,9 procenta na 50,1 miliardy korun.
Údaje vycházejí z dat o prodejích velkodistributorů léků do veřejných a nemocničních lékáren. Nezahrnují přímé dodávky od farmaceutických firem, které mají distribuční oprávnění.
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Skupina:       Aktuální zpravodajství
Titulek:       Ostrava bude mít lékařskou fakultu, výuka začne na podzim
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Ostrava bude mít lékařskou fakultu, výuka začne na podzim 
Ostrava 14. dubna (ČTK) - Ostrava bude mít po 50 letech úsilí lékařskou fakultu. Ostravská univerzita získala nutnou akreditaci pro obor všeobecné lékařství. Současná fakulta zdravotnických studií se tak v novém akademickém roce změní na plnohodnotnou lékařskou fakultu. Zhruba osm desítek prvních studentů oboru nastoupí už na podzim. ČTK to sdělila mluvčí Ostravské univerzity Eva Kijonková.
Akreditační komise udělila v úterý akreditaci oboru všeobecné lékařství, který je pro přeměnu stávající fakulty klíčový. "Je to pro nás obrovské zadostiučinění, protože Ostrava o lékařskou fakultu usilovala bezmála 50 let," uvedl rektor univerzity Jiří Močkoř. Její přípravy si doposud vyžádaly zhruba 30 milionů korun.
Přeměna fakulty bude dokončena při zahájení nového akademického roku, kdy se přejmenuje na Lékařskou fakultu Ostravské univerzity, která bude sídlit v Ostravě-Zábřehu. "Příjmací řízení vypíšeme nejdříve za měsíc po písemném obdržení akreditace z ministerstva školství. Zveřejněno bude během června na webu univerzity a v tisku," dodal rektor s tím, že pro chod nové fakulty je již v současné době prakticky vše připraveno. 
Podle rektora předcházely akreditaci rozsáhlé přípravy včetně dohod s ostravskou fakultní nemocnicí, která doposud neměla přímou vazbu na univerzitní pracoviště. Univerzita jednala také s dalšími nemocnicemi v Moravskoslezském kraji, s jeho vedením i městem Ostrava, které jí poskytlo pozemky.
Na podzim se tak Ostrava přiřadí k Praze, Plzni, Hradci Králové, Olomouci a Brnu, které už lékařské fakulty mají. Dosavadní fakulta zdravotnických studií v Ostravě má přibližně 1600 studentů a připravuje odborníky například pro nukleární medicínu, ochranu veřejného zdraví či rychlou záchrannou službu. Mezi její absolventy patří také zdravotní sestry, porodní asistentky nebo fyzioterapeuti a laboranti.
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Skupina:       Aktuální zpravodajství
Titulek:       SÚKL: Revize úhrad léků uspoří 2,4 miliardy, pacienti nedají víc
Datum vydání:  13.4. 2010
Čas vydání:    16:52
Klíčová slova: ČR; léky; TABULKA; 4.VERZE
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Servis:        dce
Priorita:      3
Kategorie:     zdr


SÚKL: Revize úhrad léků uspoří 2,4 miliardy, pacienti nedají víc 
Zkrátili jsme a doplnili vyjádření prezidenta ČLK Kubka v 6., 7. a 8. odst.
-------------------- 
Praha 13. dubna (ČTK) - Roční úsporu 2,4 miliardy korun přinese zdravotnímu pojištění revize úhrad léků platná k 1. dubnu, řekl ČTK ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Martin Beneš. Umožní to podle něj, aby více pacientů dostalo moderní léky. Spoluúčast by stoupnout neměla, v každé skupině je lék bez doplatku. Bude jich zřejmě víc, firmy už sdělily, že k 1. dubnu snížily ceny a do úhrad se vejdou. Pokud zaplatí lidé v lékárnách víc, je to tím, že doprodávají zásoby.
"Například úhrada léků na vysoký tlak klesla o 52,4 procenta, pojišťovny uspoří 52 milionů korun. Úhrada léků na Alzheimerovu chorobu klesla o 32,6 procenta, pojišťovny uspoří 72 milionů. Změna je skutečně tak dramatická, že můžeme mluvit o úhradové skluzavce," řekl ředitel. Cenu svého léku po revizi a orientační doplatek najdou pacienti na webu SÚKL.
Jako úplnou novinku vyzdvihl to, že SÚKL uvádí s cenou a úhradou správné dávkování, tedy v jakých dávkách je lék hrazen. Je to vodítko pro lékaře.
Předseda Grémia majitelů lékáren Marek Hampel ČTK řekl, že reakci firem očekával a vítá, že ceny snížily. Lékárny mají tři měsíce na doprodej zásob, pacienti ale budou nakupovat za nové ceny bez doplatku mnohem dřív. "Nemůžu vyloučit lokální zvýšení, nicméně jedná se opravdu o jednotlivosti," zdůraznil.
Ročně se v Česku spotřebují léky za zhruba 70 miliard korun, pojišťovny zaplatí 40 miliard, ostatní je spoluúčast a volný prodej. Revizi úhrad téměř 9000 kódů léků měl SÚKL provést do konce roku 2008. Nestihl to, a podle kritiků tím způsobil zdravotnímu pojištění velké škody. Už loni prý mohly pojišťovny platit o dvě miliardy korun méně.
Podle prezidenta České lékařské komory (ČLK) Milana Kubka způsobil SÚKL až desetimiliardovou škodu zdravotnictví tím, že neprovedl revizi úhrad všech léků. Má ji dělat každý rok, poslední předchozí změny úhrad byly projednávány na přelomu let 2006 a 2007. V mezidobí česká koruna posílila a na trh přišly nové generické, tedy levnější léky.
"Roční revize všech léků by ušetřila přinejmenším deset miliard. České zdravotnictví je zaplatilo navíc jenom proto, že SÚKL nesplnil svoji zákonnou povinnost," sdělil ČTK Kubek.
O ceně i úhradě ze zdravotního pojištění rozhoduje SÚKL ve správním řízení pro každý lék, postup stvrdil Ústavní soud. Zpoždění obhajuje SÚKL tím, že před revizí úhrad musel revidovat maximální ceny. Znamenalo to srovnat u každého léku cenu ve 27 zemích EU, aby Česko neplatilo víc. Podle Kubka ale pracnost úkolu není pro SÚKL omluvou.
"K 1. dubnu se mění úhrady 1270 kódů z 9037 kódů hrazených ze zdravotního pojištění. Pravomocných a vykonatelných je 71 správních řízení, odhadovaná roční úspora je 2,4 miliardy korun," řekl dnes novinářům za nepřítomného ředitele náměstek Jiří Deml.
Z uspořených peněz zaplatí pojišťovny léčení více pacientů. Například zlevnění léku na Alzheimerovu chorobu umožní, aby se při stejném vydání místo dosavadních 7000 léčilo 10.000 pacientů. Podobně zlevnění léku na rakovinu prsu umožní, aby se jím místo 14.000 žen léčilo 20.000.
Další úspory přinesou revize, které vstoupí v platnost v následujících měsících. Vše by mělo být hotovo ještě letos. SÚKL už vydal rozhodnutí v dalších 62 správních řízeních, která zahrnují 1395 kódů; firmy, pojišťovny a pacienti mají čas na odvolání. Rozpracováno je 540 správních řízení pro 5450 kódů, zbývá zpracovat 104 správních řízení, většinou pro léky podávané v nemocnicích, u nichž SÚKL úhradu nestanovuje, doplnil náměstek.
Vedoucí sekce cenové a úhradové regulace Jindřich Kotrba uvedl, že revize sjednotila výši a podmínky úhrady u léků se stejnou léčivou látkou nebo v referenční skupině. Pacienti to pocítí i na své peněžence, doplatky za tyto léky by měly být v lékárně stejné.
Vývoj dodávek léčiv v ČR:
rok
počet balení v milionech kusů
počet denních dávek v milionech
náklady v cenách výrobce/mld. korun, bez DPH a obchodní přirážky
2005
368,96
5213,98
46,826
2006
320,01
4823,55
44,48
2007
343,12
5533,29
50,119
2008
317,66
5210,43
52,853
2009
311,93
5273,43
58,237
Výsledky revize - příklady referenčních skupin:
referenční skupina
výdaje v milionech prosinec 2009
výdaje v milionech leden 2010 po úsporném balíčku vlády
výdaje po revizi
úspora pro referenční skupinu
plně hrazený bez doplatku
léky na vysoký tlak ACEi.
87,61
81,85 pokles o 6,6 procenta
35,91 pokles o 52,4 procenta
52 milionů
Quinapril Teva 30x5 mg
léky na Alzheimerovu chorobu
180,87
168,21 pokles o sedm procent
109,23 pokles o 60,4 procenta
72 milionů
Donepezil Mylan 10 mg
Revize a sjednocení úhrad:
referenční skupina
před rokem 2008 v korunách
po revizi v korunách
úspora za skupinu
plně hrazený bez doplatku
léky na vysoký tlak Ca blokátory
Norvasc 129,3 
Amlodigamma 114,71
Norvasc 57,321 
Amlodigamma 57,321
576 milionů
Apo-amlo 5 mg
léčba rakoviny prsu
Anastrozol 3649,26
Anastrozol 2014,88
290 milionů
Letrozol Ratiopharm 2,5 mg
Zdroj: SÚKL
Naďa Myslivcová
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Titulek:       Na očkování proti klíšťatům letos přispívají všechny pojišťovny
Datum vydání:  10.4. 2010
Čas vydání:    10:08
Klíčová slova: ČR; zdraví; očkování; klíšťata; TABULKA
ID:            T201004090689201
Servis:        dce
Priorita:      4
Kategorie:     zdr


Na očkování proti klíšťatům letos přispívají všechny pojišťovny 
Praha 10. dubna (ČTK) - Na očkování proti klíšťové encefalitidě, která způsobuje nehnisavý zánět mozkových blan nebo mozku, letos přispívají všechny zdravotní pojišťovny. Příspěvky se pohybují okolo 300 korun, pokryjí asi šestinu nákladů. Na nemoc není lék, očkování je nejúčinnější ochranou. Nejohroženější skupinou jsou lidé starší 50 let. Dospělí však dávají očkovat především své děti a na sebe nemyslí.
Encefalitidou loni podle statistik onemocnělo přes 800 lidí, z toho téměř 60 procent lidí bylo ve věku od 40 do 74 let. Dva pacienti na následky nemoci zemřeli.
Kromě Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) a Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank a pojišťoven (OZP), které přispívají pouze dětem (VZP do 15 let a OZP do 19 let), mohou pojištěnci čerpat příspěvky od všech ostatních pojišťoven bez věkového omezení.
Některé pojišťovny nabízejí současně s příspěvkem na vakcínu i úhradu její aplikace lékařem. Hlavními kritérii pro výši příspěvku je věk pojištěnce a délka pojištění.
Očkovat se lze celoročně. Každá dávka vyjde asi na 600 korun. Druhá dávka se aplikuje měsíc po první, třetí do roka. Ochrana vydrží nejméně tři roky. Poté je třeba aplikovat čtvrtou posilující dávku. K udržení dlouhodobé imunity je posléze potřeba nechat se přeočkovat každých pět let jednou dávkou, u lidí nad 60 let je třeba očkování zopakovat každé tři roky.
V Česku se však nechává očkovat jen 16 procent lidí a podle průzkumu 63 procent populace o očkování vůbec neuvažuje.
Zkratka pojišťovny
Název pojišťovny
Výše příspěvku 
- děti (v korunách)
Výše příspěvku 
- dospělí
VZP
Všeobecná zdravotní pojišťovna
500
- 
VoZP
Vojenská zdravotní pojišťovna
700
500
OZP
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven
až 1000
-
ZP M-A
Metal-aliance pojišťovna
300 až 600
300 až 600
ZP MV ČR
Pojišťovna ministerstva vnitra
200
200 
RBP
Revírní bratrská pojišťovna
300
300 
ČPZP
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
300
300 
ZP Média
Pojišťovna Média
plně hrazena třetí dávka i přeočkování včetně aplikace
plně hrazena třetí dávka i přeočkování včetně aplikace 
ZP Škoda
Zdravotní pojišťovna Škoda
300
300 
Zdroj: materiály jednotlivých pojišťoven
svr tep
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Titulek:       Komora vyzvala SÚKL, ať nežádá data od lékáren pod hrozbou pokuty
Datum vydání:  9.4. 2010
Čas vydání:    17:07
Klíčová slova: ČR; léky; lékárny
ID:            T201004090571201
Servis:        dce
Priorita:      4
Kategorie:     zdr


Komora vyzvala SÚKL, ať nežádá data od lékáren pod hrozbou pokuty 
Praha 9. dubna (ČTK) - Česká lékárnická komora (ČLeK) vyzvala dnes Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), ať nevymáhá pod hrozbou až půlmilionové pokuty od lékáren data o vydaných lécích způsobem, který jim sám předepsal. SÚKL sbírá data do centrálního úložiště, chce zabránit zneužívání léků s pseudoefedrinem na výrobu drog i sledovat běžné předpisování, aby více lékařů nepsalo stejný lék jednomu pacientovi. Uspoří se tím peníze zdravotního pojištění. Sběr dat zpochybnil Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), uložil ústavu pokutu.
"Tímto Vás jako ředitele SÚKL vyzývám, abyste neprodleně ukončil nezákonné praktiky spočívající ve vymáhání domnělých povinností způsobem, který hraničí s vydíráním, dementoval obsah rozesílaných výzev, zdržel se zahajování správních řízení pro údajné porušení zákona a zastavil již zahájená řízení," uvádí prezident ČLek Stanislav Havlíček v dopise řediteli SÚKL Martinu Benešovi.
Mluvčí SÚKL Veronika Petláková ČTK řekla, že postupují přesně podle zákona. SÚKL požádal lékárny o údaje o vydaných lécích za uplynulý rok. SÚKL má sledovat spotřebu léků. Data z lékáren mu také umožní zasáhnout proti rizikovým lékům na trhu.
ČLeK napadá rozsah údajů, které SÚKL od lékárne požaduje. Připomíná, že za nakládání s osobními údaji pacientů, lékařů a lékárníků dostal pokutu 2,3 milionu korun.
"Na základě rozhodnutí předsedy ÚOOÚ z loňského října jsou hlášení o vydaných lécích zbavena citlivých údajů o pacientech. Nehrozí tedy ani hypotetické zneužití citlivých údajů, protože tyto nejsou sbírány ani shromažďovány," zdůraznila Petláková.
Podle Havlíčka nesmí SÚKL ukládat lékárnám povinnosti nad rámec zákona. Není proto oprávněn zavést pro plnění ohlašovací povinnosti nový systém komunikace, aniž by umožnil plnit ji standardním způsobem.
"ČLek nezpochybňuje povinnost provozovatelů poskytnout údaje o vydaných léčivých přípravcích. Nesouhlasí však s interpretací zákona, že provozovatel musí přijmout jakoukoli technologii způsobilou pro přenos údajů podle pokynu SÚKL," napsal Havlíček.
Údaje mohou lékárny zasílat poštou, mailem, přes portál veřejné správy či datovou schránku. SÚKL chce, aby si pořídily pro přenos dat speciální vybavení, což odmítají, stejně jako postup propojení.
Petláková připomněla, že ze zákona má právo určit rozsah a formu hlášení SÚKL. "S ohledem na množství dat a na zákonnou povinnost SÚKL získaná data zpracovávat do analýz o spotřebách léků byl zvolen moderní a hlavně efektivní elektronický způsob," dodala.
SÚKL se podle Havlíčka snaží novou povinností pro lékárny přinutit je, aby přistoupily k projektu centrálního úložiště "za účelem zakrytí jeho pochybného smyslu".
Naďa Myslivcová mkv
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Titulek:       Nečas připustil diskusi o zrušení poplatku za položku na receptu
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Servis:        dbn
Priorita:      4
Kategorie:     pol; pod; zdr


Nečas připustil diskusi o zrušení poplatku za položku na receptu 
Brno 8. dubna (ČTK) - Volební lídr ODS Petr Nečas je po volbách ochoten diskutovat o zrušení zdravotnických poplatků za položku na receptu. Řekl to dnes novinářům v Brně. Zdůraznil ale, že je přesvědčeným zastáncem poplatků a že zdravotnictví pomohly. Poplatek za recept je však obtížně vysvětlitelný, připustil.
"Já patřím mezi ty, kteří jsou připraveni diskutovat o udržení poplatků a o zrušení poplatku položky na receptu. Protože se ukázalo, že přestože to má jakési v uvozovkách vědecké zdůvodnění...., ten vzoreček je strašně složitý," uvedl Nečas. Poplatky podle něj umožňují lékárníkům snížit marže, což v důsledku snižuje cenu léků. Veřejnost však nevidí mezi těmito proměnnými přímou vazbu.
Nečas dnes mluvil také o dalších přínosech, které podle něj poplatky přinesly. Ve zdravotnictví se podle něj díky nim ušetřilo deset miliard korun, což umožnilo o 40 procent zvýšit počet zákroků ve specializovaných centrech, jako jsou kardiochirurgická a onkologická. Dodal, že české zdravotnictví má po Lucembursku druhou nejnižší spoluúčast mezi zeměmi Evropské unie.
Regulační poplatky zavedl bývalý ministr zdravotnictví Tomáš Julínek (ODS). Systém byl od té doby upraven. Nyní se platí 30 korun v ambulanci a za položku na receptu, pokud je lék levnější než 30 korun, za den v nemocnici 60 korun a za pohotovost 90 korun. Osvobozeny od poplatků v ambulancích jsou děti do 18 let. Snížil se jim navíc ochranný limit z 5000 korun na 2500 korun, stejně jako lidem nad 65 let.
Proti poplatkům je část veřejnosti, protipoplatková rétorika například pomohla sociálním demokratům před předloňskými krajskými volbami. Vyhráli je ve všech regionech.
lce mol
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Titulek:       Omezení prodeje léků s pseudoefedrinem už sněmovna asi neprojedná
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Priorita:      4
Kategorie:     for; pol; pod; zdr; sop


Omezení prodeje léků s pseudoefedrinem už sněmovna asi neprojedná 
Praha 8. dubna (ČTK) - Prodej léků s pseudoefedrinem zneužitelných pro výrobu drog se zatím s největší pravděpodobností neomezí. Sněmovna totiž do květnových voleb zřejmě neprojedná vládní novelu zákona o léčivech, která by opětovně umožnila evidovat výdej přípravků s pseudoefedrinem v centrálním úložišti. Podle místopředsedy zdravotního výboru Borise Šťastného (ODS) není na předloze dostatečná shoda hlavně kvůli ochraně osobních údajů.
"Ústředním problémem je vznik a provozování centrálního úložiště, které by nakládalo s osobními údaji pacientů a řadou citlivých údajů," řekl dnes ČTK Šťastný. Přístup do lékové databáze by měli nově mít kromě lékárníků také lékaři, zdravotní pojišťovny a do vlastního záznamu i sám pacient. Podle Šťastného prohloubilo pochyby poslanců nové vyjádření Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).
Šťastný je takřka stoprocentně přesvědčen o tom, že předloha do voleb přijata nebude. Rozporuplný postoj k ní má podle něho i ODS. "Jsem přesvědčen, že bychom měli tuto věc projednat v klidu ve výborech po volbách," uvedl místopředseda výboru. Podle něj sice existuje iniciativa jednoho z poslanců ČSSD projednat obdobnou předlohu formou přílepku k jinému zákonu, Šťastný jí ale příliš šancí nedává.
Poslance čekají do voleb zřejmě dvě schůze. V dubnu bude krátké týdenní zasedání. V květnu by se měla konat schůze, na níž sněmovna projedná jen vetované zákony.
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 občanský průkaz. ÚOOÚ však nařídil osobní data uživatelů léků v evidenci zničit, od října se tak otevřel prodej bez registrace. ÚOOÚ dokonce uložil Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) za evidenci citlivých dat o zdraví pacientů v centrálním úložišti pokutu 2,3 milionu korun. SÚKL se odvolal.
Podle předlohy by si mohl pacient koupit měsíčně na jeden průkaz nejvýše 60 tablet léku s pseudoefedrinem. Evidence má zamezit i černému trhu s léky, které berou narkomani závislí na heroinu při odvykací léčbě. Nyní mohou lékárníci ověřovat totožnost toho, kdo kupuje lék s pseudoefedrinem, nejsou však schopni dohledat, zda si dotyčný nekoupil léky v podobném množství i v jiné lékárně.
Zatímco SÚKL projekt úložiště hájí, napadají jej lékařská a lékárnická komora. Komory tvrdí, že hlášením dat o pacientech se narušuje mlčenlivost zdravotnických pracovníků. Centrální úložiště stálo zatím 98 milionů korun.
mbc tep
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