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Skupina:       Aktuální zpravodajství
Titulek:       ÚZIS: Poplatky neodradily od zubaře, snížily pohotovost a recepty
Datum vydání:  30.12. 2009
Čas vydání:    09:30
Klíčová slova: ČR; zdraví; léky; finance; péče; poplatky; TABULKA
ID:            T200912280330101
Servis:        dce
Priorita:      3
Kategorie:     zdr; fin


ÚZIS: Poplatky neodradily od zubaře, snížily pohotovost a recepty 
Praha 30. prosince (ČTK) - Lidé podle statistiků nepřestali chodit k zubaři ani po zavedení regulačních poplatků, protože tam byli zvyklí platit už dříve. Výrazně ale omezili návštěvy na pohotovosti i v běžných ambulancích. Počty hospitalizací klesly jen mírně, ale výrazně klesly počty receptů na léky hrazené ze zdravotního pojištění. Analýzy spotřeby zdravotnických služeb v letech 2005 až 2008 zveřejnil Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) na svém webu.
Regulačními poplatky se má zabývat koncem ledna Poslanecká sněmovna. ČSSD a KSČM uspěly tento měsíc s téměř totožnými návrhy na úplné zrušení poplatků ve zdravotnictví. Komunisté navíc chtěli zachovat roční ochranný limit na platby za léky. Ministerstvo zdravotnictví varovalo, že zrušením poplatků přijde systém o deset miliard korun ročně - pět miliard se loni vybralo a dalších pět miliard se ušetřilo tím, že lidé nešli zbytečně k lékaři. Peníze dostala centra na náročnou léčbu vážných pacientů.
ÚZIS v analýze uvádí, že počty ambulantních ošetření v roce 2008 klesly oproti roku předchozímu o 17 procent, zatímco v dřívějších letech klesaly ročně o dvě až tři procenta. Počty ošetření v zubní ambulanci klesly za poslední rok jen o 3,7 procenta, což statistici přikládají tomu, že lidé už dříve platili část ošetření u zubaře hotově.
Počty ošetření na lékařské službě první pomoci (LSPP) pro dospělé loni klesly oproti roku předchozímu o 41,1 procenta, počty ošetření na LSPP pro děti a dorost o 25 procent a na LSPP zubní o 36,7 procenta.
Celkový počet ošetřovacích dnů v nemocnicích klesl loni proti roku 2007 o 4,4 procenta na 16,1 milionů dnů. Od roku 2005 klesal každý rok o dvě až tři procenta. V roce 2005 bylo v ČR 195 nemocnic se 65.022 lůžky, loni 192 nemocnic s 63.263 lůžky. Zatímco v roce 2005 bylo na jednoho obyvatele 1,73 ošetřovacích dnů, v roce 2007 už 1,63 a loni 1,54.
Počty receptů přijatých v lékárnách v letech 2005 až 2007 se pohybovaly kolem 90 milionů kusů ročně. Loni jejich počet klesl na necelých 69 milionů, což je pokles téměř o čtvrtinu. Z celkového počtu receptů bylo loni plně nebo zčásti hrazeno zdravotním pojištěním 59 milionů, což je proti předchozímu roku pokles o více než o čtvrtinu.
Statistici upozorňují, že i když poplatky navýšily spoluúčast pacientů, takže soukromé výdaje loni tvořily 16,6 procenta celkových výdajů na zdravotnictví, patří Česko v rámci zemí OECD stále k zemím s nejnižšími soukromými výdaji. Podobně jsou na tom Británie, Norsko či Švédsko.
Spotřeba zdravotnických služeb 2005-2008
počty ošetřovacích dnů a ošetření
2005 absolutně
2006 absolutně
procento 2005
2007 absolutně
2007 procento 2006
2008 absolutně
procento 2007
procento 2005

v nemocnicích
17,707.825
17,140.868
96,8
16,822.290
98,1
16,078.941
95,6
90,8

LSPP dospělí
915.082
870.500
95,1
786.217
90,3
463.092
58,9
50,6

LSPP děti, dorost
342.851
404.854
118,1
389.482
96,2
291.950
75
85,2

LSPP zubní
187.208
192.697
102,9
187.598
97,4
118.728
63,3
63,4

ambulance bez zubních
133,602.207
131,731.976
98,6
128,832.755
97,8
106,968.058
83
80,1

zubní ambulance
20,955.212
20,441.092
97,5
20,355.980
99,6
19,596.189
96,3
93,5

náklady na léčiva









počet receptů
93,477.003
89,403.466
95,6
90,001.816
100,7
68,841.223
76,5
73,6

z toho hrazené pojišťovnou
85,834.797
81,466.644
94,9
81,104.878
99,6
59,423.284
73,3
69,2

doplatky k receptu v mil.Kč
5772
6452
111,8
7835
121,4
8382
107
145,2

průměrný doplatek pacienta na recept
62
72
116,9
87
120,6
122
139,9
197,2

volný prodej léčiv v mil.Kč
5317
5613
105,6
6067
108,1
6781
111,8
127,5

celkem léčiva v mil.Kč
64.890
58.970
90,9
67.160
113,9
72.750
108,3
112,1

Zdroj: ÚZIS
Naďa Myslivcová mal
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Skupina:       Aktuální zpravodajství
Titulek:       Za některé léky dají lidé víc a některé lékárny na pár dní zavřou
Datum vydání:  29.12. 2009
Čas vydání:    14:09
Klíčová slova: ČR; léky; pacienti; doplatky
ID:            T200912290115501
Servis:        dce
Priorita:      3
Kategorie:     zdr


Za některé léky dají lidé víc a některé lékárny na pár dní zavřou 
Praha 29. prosince (ČTK) - Za některé léky dají lidé v příštím roce víc a může se jim v prvních dnech roku také stát, že jejich lékárna bude zavřená. Mění se totiž ceny léků, jejich úhrady ze zdravotního pojištění i DPH na léky. Lékárníci musejí změny vložit do počítačových programů a označit krabičky novými cenovkami. Za které léky a o kolik dají pacienti víc, se zatím neví. Jisté je jen to, že situace bude pro ně značně nepřehledná.
DPH na léky stoupne od 1. ledna o jedno procento, což podle Marka Hampla z Grémia majitelů lékáren zvýší ceny běžných léků jen v řádu korun. "Zhruba 80 procent výrobců upraví ceny tak, aby pacienti nedopláceli víc. U zbylých 20 procent musejí počítat se zvýšením. Lék za sto korun zdraží o korunu, takže si toho ani nevšimnou," řekl Hampel ČTK.
Maximální ceny léků i jejich úhrada od pojišťoven klesnou ke stejnému datu o sedm procent. Doplatky pacientů by podle ministerstva zdravotnictví měly zůstat stejné. Než ale doprodají lékárny zásoby nakoupené za původní ceny, pacienti budou podle mluvčího České lékárnické komory Aleše Krebse platit o sedm procent víc. Úhrady pojišťoven totiž už budou nižší.
Krebs ČTK řekl, že řada firem podle zjištění komory udělala přípravy k tomu, aby jim ani po plošném snížení cen neklesly zisky. Týká se to léků, které mají jen takzvané ohlášené ceny. Firmy už daly najevo, že tyto ohlášené ceny zvýší, aby i po sedmiprocentním poklesu si přišly na své.
Problémy podle Krebse mohou být také u léků, které mají stanovené maximální ceny. Firmy jich většinou nevyužívají v plné výši, konkurence je tlačí, aby prodávaly levněji. Když bude maximální cena i po sedmiprocentním snížení stejná nebo vyšší než ta, za kterou firmy lék skutečně prodávají, pacient rozdíl doplatí. Reálná cena totiž zůstane stejná, ale úhrada od pojišťovny klesne, vysvětlil Krebs.
Krebs i Hampel se shodli, že zavírání lékáren kvůli přecenění nebude plošné. Nedovolí jim to konkurence. I když lékárny budou přeceňovat a některé udělají inventuru zásob, pacienti by se ke svým lékům měli dostat.
Lékárníci už prý mají zkušenosti z přeceňování z dřívějších let. Změny zanesou do systému a na krabičky volně prodejných léků nalepí nové cenovky. U léků na recept zanesou změny jen do počítače. Na krabičky nic nelepí, protože doplatky pacientů, a tedy cena uvedená na jedné krabičce, se mění podle toho, kolik balení pacient dostane.
Naďa Myslivcová rot
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Skupina:       Aktuální zpravodajství
Titulek:       Letos více lidí než loni doplácelo v lékárně za lék na recept
Datum vydání:  22.12. 2009
Čas vydání:    14:08


Letos více lidí než loni doplácelo v lékárně za lék na recept 
Praha 22. prosince (ČTK) - Letos více lidí než loni muselo v lékárně za lék na recept doplatit. Vyplývá to z dat, které ČTK dala Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP). Týká se to doplatků za léky počítaných do ročního limitu, nad který pojišťovna peníze vrací. Limit je 5000 korun, u dětí a seniorů poloviční. Prezident České lékařské komory (ČLK) Milan Kubek ČTK potvrdil, že ubylo léků bez doplatku a doplatky na levné léky stouply. Řadě lidí nemůže lékař napsat na recept jiný lék než s doplatkem.
Celkově dali pojištěnci VZP letos za devět měsíců za regulační poplatky a doplatky za léky 3,6 miliardy korun: 2,8 miliardy (78,6 procenta) za regulační poplatky a 762 miliony (21,4 procenta) za započitatelné doplatky za léky. Z poplatků nejvíce dali za položku na receptu, 1,3 miliardy (35,9 procenta), nejméně za pohotovost 91 milionů (2,6 procenta).
Ve srovnání devíti měsíců loňského a letošního roku klesl podíl poplatků z 81,68 na 78,59 procenta a stoupl podíl doplatků za léky z 18,32 na 21,41 procenta. "Hlavním důvodem je, že za devět měsíců letošního roku oproti srovnatelnému období loňska evidujeme vyšší počet pojištěnců, kteří zakoupili nějaký lék s doplatkem," řekl ČTK mluvčí VZP Jiří Rod.
"Z trhu mizí levné léky a zároveň se levné léky zdražují. Léky, na které byl doplatek v řádu korun, mají doplatek v řádu desetikorun. Nejsou to za jedno balení žádné likvidační částky, ale protože levné léky tvoří většinu vydaných balení, dosahuje se těchto velkých čísel," vysvětlil Kubek.
Průměrná cena jednoho balení podle něj roste. Letošní data Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) nezveřejnil. Srovnání je z let 2007 a 2008, kdy průměrná cena jednoho balení stoupla o 17 procent - ze 196 na 229 korun.
"Proto ČLK nyní varovala, že úhradová vyhláška na příští rok, která umožní lékařům psát léky do 105 procent ceny roku 2008, ve skutečnosti při takto vysokých meziročních nárůstech znamená, že lékař bude moci napsat na počet balení či pilulek léků mnohem méně," řekl Kubek.
Plánované snížení cen všech léků i jejich úhrad ze zdravotního pojištění o sedm procent na celý příští rok na tom podle Kubka nic nezmění. "Sedm procent je méně než meziroční nárůst, který byl 17 procent. Větší efekt by mělo, kdyby SÚKL provedl revizi cen a úhrad všech léků, což neudělal. Zdravotnictví tak jen kvůli kurzovým rozdílům dává ročně dvě miliardy korun za léky zbytečně," shrnul Kubek.
Naďa Myslivcová mal
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Skupina:       Aktuální zpravodajství
Titulek:       Liberecký kraj nebude měnit systém úhrady zdravotnických poplatků
Datum vydání:  21.12. 2009
Čas vydání:    12:43

Liberecký kraj nebude měnit systém úhrady zdravotnických poplatků 
Liberec 21. prosince (ČTK) - Liberecký kraj se nechystá změnit systém úhrady poplatků za pacienty v krajských zdravotnických zařízeních, přestože je podle ministerstva vnitra nezákonný. Podle právníků je systém v pořádku, řekl dnes ČTK mluvčí Krajského úřadu v Liberci Jiří Langer. Kraj hradí poplatky za pacienty od 1. února. Lidé jen podepíšou doklad, kterým uznají svůj dluh vůči zdravotnickému zařízení a souhlasí s tím, že ho za ně uhradí kraj.
Námitky proti tomu nemá ani Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP). "Z našeho pohledu je všechno v pořádku, nemocnice poplatky vybírají a ani kontrola, kterou jsme provedli, žádné nedostatky neodhalila," řekl dnes ČTK ředitel krajské pobočky VZP v Liberci Jiří Benedikt.
Od února do konce listopadu zaplatil kraj za pacienty ve svých nemocnicích a lékárnách 19,634 milionu korun. Původně měl kraj na poplatky v rozpočtové rezervě 32 milionů korun. "Protože bylo po několika měsících jasné, že nebudou vyčerpány, tak byl rozdíl použit na investice do zdravotnictví," uvedl Langer. Na příští rok je v rozpočtu připraveno jen deset milionů korun. Při současné výši plateb kolem 2,3 milionu korun měsíčně, to bude stačit zhruba na čtyři měsíce. Vedení kraje ale podle Langera počítá s tím, že nejpozději po volbách budou poplatky zrušeny.
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. I ta patří Krajské nemocnici v Liberci, která je největším zdravotnickým zařízením v kraji a směřuje do ní téměř 64 procent poplatků. Asi 24 procent plateb jde do České Lípy a zbytek do Cvikova.
Možnosti nechat za sebe platit kraj využívají nejvíce lidé při nákupu léků, kde poplatky nehradí asi 80 procent pacientů. Podle mluvčí liberecké nemocnice Alexandry Kittnerové za sebe při ošetření a hospitalizaci nechává platit kraj zhruba polovina lidí. Na pohotovosti pro dospělé a na frekventovaných pracovištích, jako je úrazová či interní ambulance, ale poplatky hradí tři čtvrtiny pacientů.
Úhradu poplatků prosadila ČSSD po loňských vítězných krajských volbách, od začátku to ale kritizují opoziční Starostové pro Liberecký kraj a ODS. Podle nich je nespravedlivá a diskriminační vůči velké části obyvatel kraje. Na Jablonecku a Semilsku krajská zdravotnická zařízení vůbec nejsou a lidé tam poplatky hradit musejí.
Platby za pacienty v zařízeních Libereckého kraje za únor až listopad:
zdravotnické zařízení
úhrada od kraje v Kč

Krajská nemocnice Liberec
12,525.780

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
4,687.140

Léčebna respiračních nemocí Cvikov
2,420.990

Celkem
19,634.000

zdroj: Liberecký kraj
Leona Vacková snm
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Skupina:       Aktuální zpravodajství
Titulek:       Paroubek by chtěl do voleb prosadit snížení poplatků v lékárnách
Datum vydání:  18.12. 2009
Čas vydání:    18:45
Klíčová slova: ČR; ČSSD; zdraví; sociální; Paroubek; 2.VERZE
ID:            T200912180723702
Servis:        dce
Priorita:      3
Kategorie:     pol; pod; zdr; sop


Paroubek by chtěl do voleb prosadit snížení poplatků v lékárnách 
Doplnili jsme ve 2. a 3. odstavci vyjádření šéfa Grémia majitelů lékáren Marka Hampla.
-------------------- 
Praha 18. prosince (ČTK) - Předseda sociální demokracie Jiří Paroubek by chtěl ještě do květnových parlamentních voleb ve sněmovně prosadit snížení poplatků v lékárnách na desetikorunu za recept. Kompromis, který by byl přijatelný pro středové strany - lidovce a zelené, by chtěl najít nejen pro snížení poplatků, ale i pro vyplácení nemocenské v prvních třech dnech nemoci, řekl v dnešním rozhovoru pro server iDnes.cz.
Paroubkovu iniciativu vedoucí k hledání společného řešení přivítal šéf Grémia majitelů lékáren Marek Hampel. "Stávající situace pro nás provozovatele veřejných lékáren také není příjemná a přijatelná, protože ve veřejnosti vznikl mylný dojem, že těch 30 korun zůstává nám lékárníkům, ale to není vůbec pravda," napsal ČTK.
Regulační poplatek se podle Hampla "utopí" v nepřehledném systému cen a doplatků léčiv. Lékárníci tento systém dlouhodobě kritizují a také se dlouhodobě snaží prosadit jednotné ceny a doplatky na léky ve všech lékárnách v zemi, protože si to přejí pacienti. "Jsme kdykoliv připraveni společně s Jiřím Paroubkem a dalšími politiky hledat a nalézt nejlepší řešení pro pacienty," uzavřel Hampel.
"Pokud jde o zdravotnické poplatky, tak to největší zlo, které tam teď je - pokud nejsme schopni získat partnery, potřebných 101 hlasů pro zrušení poplatků - je aspoň zrušení či omezení poplatků za léky v lékárnách," uvedl šéf ČSSD.
Stačilo by podle něj ponechat placení pouze symbolické částky, třeba deset korun za recept. To by považoval za kompromis přijatelný pro lidovce a zelené. Nyní se v lékárnách platí 30 korun za každou položku na receptu.
Kromě třicetikorunového poplatku za každou položku na receptu nemocní platí ještě 30 korun za návštěvu u lékaře, 60 korun za každý den v nemocnici a 90 korun za návštěvu pohotovosti. Jisté zmírnění už se podařilo ve sněmovně prosadit, a to pro děti do 18 let, které nemusí platit poplatky u lékaře. Spolu s důchodci pro ně byl také na polovinu snížen pětitisícový limit všech poplatků zaplacených za rok. ČSSD se dlouhodobě snaží poplatky zrušit.
Pro návrh ČSSD, aby se platila nemocenská i v prvních třech dnech nemoci, zatímco nyní nemocní nedostávají nic, by chtěl lidovce a zelené Paroubek získat oddálením platnosti této legislativní změny. "Kompromis by mohl být, že náš návrh začne platit až od ledna 2011," uvedl.
vh rot
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Skupina:       Aktuální zpravodajství
Titulek:       Města odmítají rušení pohotovostí v Pardubickém kraji
Datum vydání:  18.12. 2009
Čas vydání:    16:19
Klíčová slova: ČR; zdraví; správa; pohotovost; Pardubický
ID:            T200912180574801
Servis:        dpu
Priorita:      4
Kategorie:     zdr; pol; pod


Města odmítají rušení pohotovostí v Pardubickém kraji 
Pardubice 18. prosince (ČTK) - Radnicím měst v Pardubickém kraji, kde dosud funguje lékařská pohotovost mimo areály nemocnic, se nelíbí rozhodnutí kraje tuto službu z úsporných důvodů zrušit. Většina z nich se dozvěděla o plánu kraje až z médií a omezení lékařské služby první pomoci odmítá, zjistila ČTK u oslovených starostů. Vedení kraje chystá s městy příští týden schůzku.
V současnosti existuje pohotovost ve všech pěti nemocnicích kraje v Pardubicích, Chrudimi, Svitavách, Litomyšli a Ústí nad Orlicí, kde má nadále zůstat. Další stanoviště lékařské služby první pomoci jsou v Přelouči na Pardubicku, Hlinsku, Skutči a Seči na Chrudimsku, Moravské Třebové na Svitavsku a Červené Vodě, Vysokém Mýtě, Lanškrouně a Žamberku na Orlickoústecku. Kraj chce kvůli velké vzdálenosti od nemocnic ponechat pouze pohotovost v Hlinsku a Červené Vodě.
"Se zrušením pohotovosti absolutně nesouhlasím," uvedl starosta Žamberka Jiří Dytrt. Obává se, že kvalita zdravotní péče se tím sníží. "Nejbližší nemocnice je vzdálená 20 kilometrů v Ústí nad Orlicí," řekl Dytrt.
Podobně mluví i další starostové. "Záměr kraje zrušit od ledna pohotovostní služby nás velice mrzí, protože negativní dopady tohoto rozhodnutí pocítí právě občané, o které by mělo jít především," uvedla starostka Přelouče Irena Burešová. Podle ní by se kraj měl snažit zajistit pohotovost pomocí obvodních lékařů. "Město tuto službu finančně dotovat nebude, neboť je to dle mého názoru principiálně špatně," dodala Burešová.
Negativně vnímá rušení pohotovostí Vysoké Mýto i Lanškroun, s nímž nikdo otázku zrušení či spolufinancování této služby neprojednával. Mírnější je jen vedení Seče, kde pohotovost funguje pouze v letní rekreační sezoně. "Spíše bychom chtěli, aby tady byla rychlá záchranná služba, na tu bychom možná byli ochotni i nějakou tou tisícikorunou kraji přispět," řekl ČTK starosta Lubor Schmitt.
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SÚKL stahuje dva přípravky, lidé je mohou vrátit do lékárny 
-------------------- 
Ke zpravodajství: FOTO/aktuality
-------------------- 
Praha 17. prosince (ČTK) - Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) stahuje kvůli podezření z mikrobiálního znečištění léčivé přípravky Magnesii lactici a Calcii carbonici. Zároveň vyzývá pacienty, kteří je již mají doma, aby je vrátili do lékárny, kde je koupili. Pokud předloží účtenku, lékárna jim peníze vrátí. ČTK to sdělila mluvčí SÚKL Veronika Petláková. Upozornila, že možnost vrácení je do 15. ledna 2010.
"Nejedná se o přímé ohrožení zdraví pacientů, není však možné vyloučit individuální reakce při užívání těchto léčivých přípravků," uvedla.
Stahována jsou léčiva tbl. Magnesii lactici 0,5 GLO, tbl., 100x500 mg, kód SÚKL: 88630, všechny šarže a tbl. Calcii carbonici 0,5 GLO, tb., 100x500 mg. kód SÚKL: 88663, všechny šarže, držitele rozhodnutí o registraci, společnosti PharmDr. Radim Bakeš - Galenická laboratoř Ostrava.
Přípravek Magnesii lactici se užívá při prokázaném nedostatku hořčíku a při léčbě funkčních příznaků úzkostných stavů s prohloubeným dýcháním.
Přípravek Calcii carbonici se užívá k doplnění hladiny kalcia. U starších lidí je možné ho užívat s vitamínem D na ochranu před zlomeninami. Léčebných účinků se využívá při poruchách hospodaření s vápníkem, při řídnutí či měknutí kostí. Užívá se také při alergických stavech, kdy otoky jsou způsobeny zvýšenou propustností kapilár, dále při zvýšené nervosvalové dráždivosti a k urychlení hojení zlomenin.
nam mkv
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Jurásková dnes zveřejní novou síť kardiovaskulárních center 
Praha 17. prosince (ČTK) - Ministryně zdravotnictví Dana Jurásková zveřejní dnes seznam kardiovaskulárních center, která uspěla v ministerských auditech a byla zařazena do nově vznikající sítě. Zařazení do ní znamená, že do center poplynou evropské dotace. Předběžně se podle mluvčího ministerstva Vlastimila Sršně počítá s miliardou korun.
Nemoci srdce a cév jsou na prvním místě příčin úmrtí v Česku, ročně na ně umírá přes 50.000 lidí. Vytvořením sítě chce ministerstvo zlepšit péči a zefektivnit využití peněz. Vznikne třístupňový systém, jako v onkologii a traumatologii, kde však centra kvůli vyřazení ze sítě protestovala. U kardiovaskulárních center to prý nehrozí, protože dosud žádná síť nebyla.
Podmínky personální, materiálně-technické a organizační vypracovalo ministerstvo se zdravotními pojišťovnami, odbornými společnostmi a zástupci poskytovatelů. Pracoviště, která nesplnila některý z méně podstatných požadavků, byla do sítě zařazena s podmínkou, že do dvou let zajistí nápravu. Pokud přestane pracoviště splňovat podmínky, bude mu statut pozastaven, nebo i odebrán.
Kardiovaskulární péče o dospělé zahrnuje kardiologii, kardiochirurgii, angiologii, cévní chirurgii a intervenční radiologii. Kardiovaskulární péče o dětské pacienty zahrnuje dětskou kardiologii a dětskou kardiochirurgii. Síť má tři stupně: komplexní kardiovaskulární centrum, kardiovaskulární centrum a ostatní kardiovaskulární péče. Věstník ministerstva upřesňuje potřebné počty lékařů, vybavení technikou, počty sálů, lůžek intenzivní i standardní péče a další věci.
nam pba
file_9.wmf
 




Skupina:       Aktuální zpravodajství
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Průzkum: Čtvrtina si nepamatuje poslední očkování proti tetanu 
Praha 16. prosince (ČTK) - Čtvrtina Čechů si podle průzkumu neziskové organizace HealthCare Institute a společnosti IZIP nepamatuje, kdy byli naposledy očkováni proti tetanu. Přes polovinu lidí si při lékařské prohlídce alespoň jednou nevzpomnělo na název léků, které užívají, a 90 procent respondentů pozitivně reagovalo na elektronické sdílení jejich zdravotních dat, zjistil průzkum, jehož výsledky dnes společnost IZIP poskytla ČTK.
Průzkum se konal letos od 1. března do 31. října v rámci hlasování pacientů o tom, jak jsou spokojeni s nemocnicemi v Česku. Dotázáno bylo 2055 respondentů. Firma IZIP spravuje internetové zdravotní knížky. HealthCare Institute organizuje od roku 2006 každý rok celostátní hodnocení nemocnic v Česku. Účastní se ho odborná i laická veřejnost.
Z průzkumu vyplynulo, že potřebný komplexní přehled o léčbách, užívaných lécích, očkováních či alergiích neměli všichni lékaři u 26 procent dotázaných. Přitom až 88 procent lidí by podle průzkumu ocenilo v Česku i v zahraničí elektronický přístup k jejich aktuálním zdravotním informacím, průběhu a výsledkům léčby a předepsaným lékům. Devět lidí z deseti navíc věří, že zpřístupnění všech jejich zdravotních informací vybraným lékařům může urychlit přenos informací a tím rychleji zahájit léčbu.
"My lékaři se často setkáváme se situací, kdy si pacient nepamatuje například léky nasazené za poslední rok nebo přesné diagnózy, které jim určili jiní lékaři, což jsou pro nás informace důležité k rozhodnutí, jakou správnou a účinnou léčbu nasadit," řekl lékař a předseda představenstva společnosti IZIP Pavel Hronek.
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Komise představí standardy pro akreditaci zařízení následné péče 
Praha 16. prosince (ČTK) - Spojená akreditační komise, která vydává akreditace kvality a bezpečí ve zdravotnictví, dnes představí podmínky nutné pro získání akreditace pro zařízení následné a dlouhodobé péče. Zájem získat do dvou let akreditaci mají jen asi tři desítky takových zařízení z celkových bezmála 130, které v ČR působí. Dosud akreditaci získalo pouze pět těchto zařízení. Kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) přitom letos zjistila různá pochybení v desetině léčeben; podle odborníků je v nich situace ještě mnohem horší.
Standardy vypracované odborníky sledují, jak zdravotnická zařízení zajišťují bezpečnost pacientů. Celkem 73 standardů se týká zejména bezpečnosti při podávání léků, vyšetření lékařem, výživě pacientů nebo zajištění evakuace všech pacientů v případě potřeby.
Kritériem hodnocení je rovněž dodržování práv klientů. Standardy upravují například jejich nároky na soukromí, hlídají pravidla podávání utišujících léků nebo omezení jejich pohybu; neopomíjejí ani otázky jejich víry.
Pacienti v léčebnách dlouhodobě nemocných i jejich příbuzní si občas stěžují na přístup personálu; o pochybení v jedné z pražských léčeben loni informovala také média. Podle novinářů v ní pacienti strádali, personál o ně dostatečně nejevil zájem a falšoval dokumentaci.
jnd mkv
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MZ dnes zveřejní výsledky o využití vakcín proti prasečí chřipce 
Praha 16. prosince (ČTK) - Ministerstvo zdravotnictví dnes zveřejní první průběžné výsledky o využití vakcín proti prasečí chřipce. Stát nakoupil milion vakcín, očkována může být asi desetina populace. Vakcínu však odmítá řada pacientů i zdravotníků.
Ministerstvo zdravotnictví zvažuje, že očkování proti prasečí chřipce rozšíří na víc chronicky nemocných pacientů. Rozhodně to nebude hned po Novém roce, řekl ČTK mluvčí ministerstva zdravotnictví Vlastimil Sršeň. Lidí vytipovaných k očkování je už nyní více než milion, upozornil.
Česká republika zahájila očkování na konci listopadu. Rizikové pacienty navrhly k očkování odborné lékařské společnosti. Konkrétní pacienty pak vybíraly zdravotní pojišťovny a lékařům posílaly seznamy k ověření. Od začátku prosince se očkují také rizikové kategorie dětí. Po doporučení pediatra se očkují ve vakcinačních centrech. Po Novém roce se budou očkovat také lidé důležití pro chod státu.
Na prasečí chřipku zatím v ČR zemřelo podle ministerstva zdravotnictví 35 lidí. Dnes by mělo ministerstvo zveřejnit aktuální počty zemřelých.
Vakcínu odmítají lidé i v jiných zemích. Poté, co ale začaly stoupat počty obětí, zájem o očkování rychle rostl.
Lidí s chřipkou, kteří mají komplikace v podobě těžkých zápalů plic, je nyní podle ministerstva mnohem více než v běžné chřipkové sezoně. Zatímco při běžné sezonní chřipce hrozí komplikace zejména seniorům, nyní s prasečí chřipkou bojují hlavně lidé ve věku zhruba 30 až 50 let. I mezi lidmi, kteří již v ČR prasečí chřipce podlehli, jsou často lidé této věkové kategorie.
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HN: Pecina v lednu zakáže krajům platit zdravotnické poplatky 
Praha 16. prosince (ČTK) - Ministr vnitra Martin Pecina podle dnešních Hospodářských novin (HN) hodlá potrestat kraje za to, že údajně porušují zákony proplácením regulačních zdravotnických poplatků. Krajům, které systém proplácení poplatků do konce roku nezmění, chce v lednu pozastavit příslušná rozhodnutí zastupitelstev o proplácení. Kraje dosud vydaly za hrazení poplatků více než 340 milionů korun a většina hejtmanů z ČSSD se systém jejich proplácení do konce roku změnit nechystá, píšou HN.
"Způsob, jakým kraje poplatky proplácejí, tedy že ty poplatky v podstatě nevybírají, je podle našeho názoru porušením zákona. Pokud kraje systém proplácení poplatků do konce roku nezmění, tak jim během 30 dní pozastavíme rozhodnutí zastupitelstva, která toto proplácení umožňují," řekl HN Pecina.
Někteří hejtmani už podle HN mají vymyšleno, jak ministerský zákaz obejít. "Místo kraje budou proplácet poplatky nemocnice pomocí slevových kuponů. Tak, jak už to teď funguje v našich lékárnách," popsal novinám svou strategii středočeský hejtman David Rath. Ale například hejtman Pardubického kraje Radko Martínek nic podobného nechystá a po Pecinově rozhodnutí by začal poplatky vybírat.
Hejtmani se ještě budou snažit Pecinu přesvědčit, že oni rozhodně zákon neporušují. "Poplatky vybíráme a hradíme je formou daru pacientům. Na tom není nic nezákonného," tvrdí jihomoravský hejtman Michal Hašek.
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.
Začátkem prosince sněmovna ve druhém čtení schválila dva téměř totožné návrhy na úplné zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví.
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SZÚ: Černým kašlem už letos onemocnělo víc dětí než loni 
Praha 14. prosince (ČTK) - Černým kašlem už letos do konce listopadu onemocnělo v Česku přes 800 dětí, to je více než za celý loňský rok. Už loni byl přitom výskyt dávivého kašle v ČR čtyřikrát vyšší než předloni. Vyplývá to z údajů Státního zdravotního ústavu.
Za loňský rok bylo v Česku hlášeno asi 770 případů této nemoci, letos jen za první tři měsíce bylo hlášeno zhruba 400 onemocnění. Hlášené případy nemusejí zcela odpovídat skutečnosti, řekla dnes ČTK dětská lékařka Hana Cabrnochová. O problému se víc mluví, na číslech o výskytu se podílejí i diagnostické možnosti, míní.
V letošním roce ČR zavedlo novou vyhláškou přeočkovávání desetiletých dětí proti černému kašli šestou posilovací dávkou. Zvýšenou nemocnost podle odborníků ovlivňovalo to, že děti v tomto věku už neměly dostatek protilátek. Dřív dostávaly přeočkování naposledy v pěti letech.
Černý kašel není možné rozpoznat z klasického výtěru v ambulanci. Potvrdí jej speciálně provedený odběr na vybraných pracovištích. Nemoc se projevuje záchvaty intenzivního dráždivého kašle, který může vést i ke zvracení. Objevuje se zejména u dětí mezi devátým a čtrnáctým rokem. Přenáší se kapénkami.
"Neočkovaným novorozencům a kojencům, případně seniorům onemocnění černým kašlem může způsobit vážné komplikace i úmrtí," řekla Cabrnochová. Inkubační doba je jeden až dva týdny, nanejvýš tři týdny. Léčit se dá určitým typem antibiotik.
Kojenci jsou proti černému kašli očkováni od třetího měsíce v rámci hexavakcíny. Přeočkování desetiletých dětí se zahájilo letos v březnu. Vakcína je kombinovaná, kromě černého kašle dostanou děti jedním vpichem přeočkování také proti záškrtu, tetanu a obrně.
Přeočkování již dříve zavedly i jiné státy, například Německo. Některé státy uvažují prý i o tom, že by v budoucnu dospělí současně s vakcínou proti tetanu dostávali i přeočkování proti dávivému kašli. Problémem je nedostatek daného typu očkovací látky, uvedla lékařka.
Existuje i druhá forma černého kašle (označovaná i pseudo- nebo para-), která je méně závažná. Způsobuje ji bakterie, proti níž očkování nechrání. Tato druhá forma není tolik rozšířená.
Výskyt černého kašle (původce: Bordetella pertussis) v ČR za období leden až listopad 

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
celý rok
97
187
124
329
342
373
412
234
186
767
815*
leden až listopad
55
148
109
228
324
283
381
165
131
599
815
listopad
10
27
21
57
17
64
23
23
7
115
72
*Údaje za leden až listopad 2009
Zdroj: Epidat, Státní zdravotní ústav (SZÚ)
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