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ČLK žádá zásadní změnu zákona o veřejném zdravotním pojištění 
Brno 22. listopadu (ČTK) - Česká lékařská komora (ČLK) požaduje zásadní novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění. Komora se na tom dnes dohodla na svém sjezdu v Brně. Lékařům a zdravotnickým zařízením by měla mimo jiné zajistit trvalý smluvní vztah na dobu neurčitou se zdravotními pojišťovnami, který by bylo možné ukončit pouze ze zákonem stanovených důvodů. Podle prezidenta komory Milana Kubka je to ale úkol až pro vládu, která vzejde z voleb v příštím roce.
Lékaři provozující soukromou praxi by tak například měli mít možnost své ordinace prodávat a odkazovat dědicům včetně smluv se zdravotními pojišťovnami bez výběrových řízení. To by mělo platit i pro zdravotnická zařízení, která provozují fyzické osoby. Novela by podle představ ČLK zavedla závaznost výsledků výběrových řízení pro zdravotní pojišťovny.
Komora požaduje také zřízení dohodovacího řízení o minimálních standardech péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, a to za účasti ČLK. "Definování standardů zdravotní péče umožní vytvořit komerční připojištění - a po tom my dlouho voláme," řekl ČTK Kubek. Spoluúčast pacientů na úhradě zdravotní péče v Česku podle něj nelze donekonečna zvyšovat. "Je na hranici sociální únosnosti. Ale je možné umožnit lidem, aby se připojistili," dodal.
Ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Pavel Horák chápe představy lékařů spíše jako zbožné přání každého lékaře. "Když si ale projdete všechna usnesení ČLK, tak zjistíte, že se všechna naráz splnit nedají," řekl dnes novinářům na sjezdu Horák.
Jestliže prý například bude výsledek výběrového řízení závazný, smlouvu s pojišťovnou získal každý, kdo o ni požádá, a zároveň bude smlouva nevypověditelná, bude narůstat počet praxí. Ty se pak podle Horáka neuživí. "Nebo by velmi pravděpodobně došlo k tomu, že by se trh uzavřel a nové praxe by vůbec nevznikaly," míní.
Komora také požaduje, aby ceny odvozené ze Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami byly definovány jako nepodkročitelné minimální úhrady. Zdravotní pojišťovna by tak nesměla platit žádnému zdravotnickému zařízení méně.
Novela ale bude podle prezidenta ČLK tématem pro novou sněmovnu a novou vládu vzešlou z jarních voleb. "V dané chvíli tato sněmovna takto závažný zákon přijímat nebude," míní Kubek. Aktuálně podle něj musí lékaři spíše řešit dopady Janotova protikrizového balíčku.
Ten podle ČLK naopak krizi prohloubí a zavleče ji i do zdravotnictví - například tím, že snížením platů státních zaměstnanců klesne i výběr zdravotního pojištění, a ubude tak peněz na zdravotnické výkony.
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Zentiva hodlá na Slovensku spustit výrobu generické kopie Viagry 
Bratislava 21. listopadu (ČTK) - Farmaceutická společnost Zentiva plánuje příští rok ve slovenském Hlohovci spustit výrobu levnější generické kopie léku na podporu mužské erekce Viagra. Informoval dnes o tom slovenský server Čas.sk. Generické léky jsou kopie přípravků s prošlou patentovou ochranou, originální Viagru vyrábí americký farmaceutický gigant Pfizer.
Zentiva chce generikum Viagry uvést na trh už počátkem roku, má být stejně účinné jako originál, ale o třetinu levnější. Podle slovenského sexuologa Ivana Kubiše jedna dávka Viagry nyní stojí zhruba osm eur (asi 210 Kč). Její slovenská obdoba by měla být za asi pět eur (130 Kč).
Účinnost a bezpečnost přípravku podle Zentivy potvrzuje schválení slovenským Státním ústavem pro kontrolu léčiv. "Jeho účinky budou totožné s originálním přípravkem, protože jde o stejnou účinnou látku sildenafil," řekla serveru mluvčí Zentivy na Slovensku Beáta Kujanová.
Pilulky slovenské obdoby Viagry budou mít oranžovožluté zbarvení a kosočtvercový tvar. Podle sexuologa Kubiše bude po lacinější tabletce na potenci ve světě velká poptávka.
Viagra se na Slovensku i v České republice prodává už více než deset let. Kupuje se na lékařský předpis, v Česku se ho už vydalo přes 1,2 milionu balení. Nabízejí ho ale i četné, více či méně spolehlivé internetové stránky, a často se také objevují jeho nejrůznější padělky.
Zentiva je jedním z největších výrobců generik ve střední Evropě. Společnost převzala francouzské farmaceutické skupina Sanofi-Aventis letos v únoru poté, co uspěla se svou nabídkou na koupi akcií za cenu 1150 korun. Nabídka ohodnotila Zentivu na 43,9 miliardy Kč. V dubnu se stáhla firma i z burzy. Kombinovaný podnik Zentivy a Sanofi-Aventis je jedničkou na většině dosavadních hlavních trzích Zentivy, tedy v Česku, Polsku, na Slovensku, v Rumunsku a Turecku, pouze v Rusku je dvojkou.
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Do ČR by mělo dorazit dalších 90.000 dávek proti prasečí chřipce 
Brno 21. listopadu (ČTK) - Do Česka by mělo po 4. prosinci dorazit dalších minimálně 90.000 vakcín proti prasečí chřipce. Na sjezdu České lékařské komory (ČLK) v Brně to dnes řekla ministryně zdravotnictví Dana Jurásková. Bylo by to zhruba stejné množství, jako je k dispozici nyní před první vlnou očkování, která má začít od pondělí. Ministerstvo zároveň v pondělí zveřejní právní stanovisko, podle kterého by v daných případech stát mohl převzít právní odpovědnost za nežádoucí účinky očkování, uvedla ministryně.
Nyní se po ČR rozváží asi 95.000 vakcín, které do země dorazily v úterý. "Předpokládám, že (po 4. prosinci) bude k dispozici minimálně stejný počet očkovacích látek jako v tuto chvíli," řekla Jurásková po svém vystoupení na sjezdu ČLK novinářům.
Z další vlny vakcín budou podle ní v první řadě očkováni chronicky nemocní, kteří budou očkováni v první vlně a u nichž je nutné dodržet očkování dvěma dávkami. V další skupině budou další chronicky nemocní pacienti a zbytek zdravotníků, kteří se budou chtít nechat očkovat. "Teprve poté, jestli nějaké vakcíny zbudou, i z té druhé dávky budou očkovány osoby důležité pro chod státu," uvedla.
Vakcína se dá zatím použít pouze pro dospělé. Dětští lékaři proto dostanou deset balení Tamiflu. Vakcíny proti prasečí chřipce zatím pediatři nedostanou, neboť nejsou hotovy testy pro použití u dětí. Podle Juráskové by ministerstvo mohlo mít zprávu o výsledcích těchto testů do měsíce. "Ideální by bylo, kdybychom ji získali ještě před druhou vlnou očkování," podotkla.
Někteří lékaři dnes na sjezdu vyjádřili obavy, zda stát, který vakcíny nakoupil, převezme odpovědnost za případné negativní vedlejší účinky vakcíny na očkované. Ministerstvo podle své šéfky v pondělí na webu zveřejní stanovisko právníků, podle kterých existuje cesta, jak a ve kterých případech stát odpovědnost převezme.
Podle Juráskové stát nakoupil vakcínu a nese za ni zodpovědnost vyplývající i ze smlouvy s farmaceutickou firmou, od níž ji koupil. "Lze najít právní cestu, jak odpovědnost na stát vrátit zpět ve chvíli, kdy se ukáže, že vakcína má vedlejší účinky, ze kterých plyne některá náhrada," uvedla. Podle ní se ale vakcína zatím chová stejně jako každá jiná očkovací látka. "Výskyt vedlejších účinků nepřevyšuje ani závažnost ani počet jako u ostatních očkování, takže se není čeho bát," míní.
Obavy lékařů jsou podle Lukáše Prudila z právního oddělení ČLK na místě. "Budeme velmi očekávat, jakou podobu bude mít sdělení ministerstva, jak se stát případně přihlásí k závazkům při použití vakcíny," řekl dnes Prudil novinářům.
Pokud látka bude působit nějaké obtíže, tak za to podle zákona zodpovídá zařízení nebo lékař, který ji aplikoval, nikoliv stát. Je ale nutné vyčkat do pondělí na konkrétní stanovisko ministerstva, neboť z prvních informací není přesně jasné, jak bude státní závazek v tomto případě vypadat.
Virem prasečí chřipky už v Česku do pátku prokazatelně onemocnělo 633 lidí, od minulého týdne přibylo 147 nakažených. Virus už v ČR převažuje podle hygieniků nad běžnou chřipkou. V Česku zatím zemřeli čtyři lidé, kteří měli prasečí chřipku, u jednoho z nich ale byla příčinou úmrtí leukemie. Většina onemocnění však měla stále velmi mírný průběh.
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Vláda posoudí návrh, aby byly léky s pseudoefedrinem na recept 
Praha 22. listopadu (ČTK) - Kabinet v pondělí posoudí návrh, aby léky na nachlazení s obsahem pseudoefedrinu byly pouze na recept. Návrh předložil lidovec Ludvík Hovorka s kolegy. Surovinu pro výrobu pervitinu lze jednoduše získat z Modafenu, Nurofenu stop grip, Panadolu plus grip a Paralenu plus. Až 80 procent z těchto léků prodávaných v Česku končí v laboratořích drogových výrobců. Jen za poslední čtyři roky stoupla v ČR spotřeba léků s pseudoefedrinem o 380 procent.
Prodej léků s pseudoefedrinem byl od května do října omezen, lékárník si mohl vyžádat od kupujícího osobní údaje a zkontrolovat v centrální databázi, jestli už v jiné lékárně nenakoupil nadměrné množství léků. Schraňování údajů o kupujících se ale nelíbilo úřadu na ochranu soukromí, napadla je i Česká lékárnická komora. Lékárny musely od praxe ustoupit. Nyní se hledá řešení, jak prodej zneužitelných léků opět omezit.
Dá se očekávat, že vláda nevydá k poslaneckému návrhu novely o návykových látkách pozitivní stanovisko. Ministerstvo zdravotnictví chce totiž předložit vlastní úpravu problému, a to v novele zákona o léčivech. Zatím ale není jasné, kdy ji předloží. Nezávisle na stanovisku vlády o poslaneckém návrhu rozhodne parlament. Autoři přitom novelu navrhují schvalovat zrychleně už v prvním čtení.
Lékárny prý zaznamenaly zvýšený zájem narkomanů a obchodníků s drogami o léky s pseudoefedrinem ihned po říjnovém uvolnění prodeje. Od května, kdy se prodej poprvé omezil, přitom klesl výdej těchto léků až o 75 procent.
Lékárníci mohou i nadále ověřovat totožnost člověka kupujícího léky s pseudoefedrinem, neměli by mu ale prodat více než 30 tablet. Nemohou však už využít centrální databázi a ověřit si tak, jestli si člověk nekoupil tabletky už v jiné lékárně. Evidenci vedou jen o svých prodejích.
Do evidence spravované Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) docházelo denně na 200.000 papírových receptů. Zákon umožňuje shromažďovat v centrálním úložišti jen elektronické recepty. Podle ochránců soukromí představuje databáze osobních a citlivých údajů nebezpečí. Data by prý mohla být zneužita k zjišťování, kdo trpí kterými chorobami a kdo užívá jaké léky. Zájem o taková data by mohly mít například farmaceutické firmy.
Leona Heczková mkv
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Výrobci kritizují úřad, brzdí prý příliv levnějších léků do Česka 
Praha 20. listopadu (ČTK) - Výrobci levnějších variant léků kritizují Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) za to, že prý brzdí příliv levnějších léků do Česka. Dopadá to na pacienty, za stejné peníze by se mohlo léčit více nemocných, řekl ČTK výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem (ČAFF) Emil Zörner. Mluvčí ústavu Veronika Petláková kritiku odmítla.
SÚKL stanoví, kolik zdravotní pojišťovny zaplatí za lék, na rozhodnutí o konkrétním léku má půl roku. Průměrné zpoždění však podle Zörnera činí čtyři až šest měsíců. Podle Petlákové jsou lhůty dodrženy, rozhodnutí se oddaluje kvůli odvolání zdravotních pojišťoven proti navržené úhradě.
"I toto na první pohled malé zpoždění znamená pro české zdravotnictví, že se zbytečně prohospodaří za dražší léky stamiliony až miliardy korun, za něž by se dalo kvalitně léčit několikanásobně více lidí," prohlásil Zörner.
Jako příklad uvedl léčbu rakoviny prsu. Pokud by SÚKL schválil levnější variantu léku, mohly se za stejné peníze léčit od letošního ledna nejmodernějším přípravkem dvě pacientky místo jedné. Lék však se k nim dostal až po osmi měsících správního řízení o úhradě.
"Podle údajů jedné z členských firem by úspory pro pojišťovnu jen na úhradě tohoto léku dosáhly sedmi milionů korun. Další členská firma, která čekala ještě o měsíc déle, spočítala ztráty systému na devět až 15 milionů," řekl Zörner. Pokud by se zavedením generik snížily náklady na celou skupinu léků, úspory by podle něj dosáhly až 100 milionů korun.
K uvedenému léku Petláková řekla, že správní řízení k úhradě takzvaných inhibitorů aromatáz bylo zahájeno v roce 2008 u 24 kódů, což bylo celkem 12 přípravků. Ve většině bylo rozhodnutí vydáno týž rok. V několika případech bylo podáno letos v lednu odvolání, které společně s vyjádřením SÚKL dostalo ministerstvo zdravotnictví jako odvolací orgán.
"Rozhodnutí SÚKL o výši a podmínkách úhrady léčivého přípravku Letrozol Teva 2,5 miligramu bylo vydáno v rámci zákonné lhůty. Nenabylo právní moci z důvodu odvolání ze strany zdravotních pojišťoven," zdůraznila mluvčí.
Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) v odvolání uvedla, že novým vymezením se výrazně změní rozsah použití přípravku. "Použití podle nového indikačního omezení by znamenalo nárůst nákladů v řádu milionů," odůvodnila VZP. Pravomocné rozhodnutí tedy bylo vydáno až v rámci odvolací procedury. "Nebylo to tedy razítko SÚKL, na které se čekalo," dodala Petláková.
Naďa Myslivcová pba
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Rath požádá Fischera o peníze na chod vakcinačních center 
Praha 19. listopadu (ČTK) - Středočeský hejtman David Rath (ČSSD) se obrátí dopisem na premiéra Jana Fischera kvůli nákladům na očkování proti prasečí chřipce. Chce ho požádat, aby zajistil peníze pro chod vakcinačních center, platby zdravotních pojišťoven totiž podle hejtmana pokryjí jen zlomek nákladů. ČTK o tom dnes informovala mluvčí kraje Berill Mascheková.
Očkování má začít po neděli u praktických lékařů a v očkovacích centrech a mělo by být hotovo do konce dubna. Lidé nebudou za očkování nic platit, a to ani třicetikorunový regulační poplatek. Vakcínu, případně antivirotikum, zaplatil stát a platbu za očkovací výkon mají zaplatit zdravotní pojišťovny.
Ministerstvo zdravotnictví ale podle Ratha neobjasnilo, jak při očkování postupovat a podle jaké právní normy by se měl tento program uskutečnit. Protože není vyhlášen krizový stav, nelze podle něj použít zákon o krizových situacích. Hejtman rovněž poukázal na to, že očkování je dobrovolné, a není známo, kolik lidí o ně projeví zájem. Není tudíž vyjasněno, jak to bude s hrazením provozu vakcinačních center.
Rath míní, že by to mělo činit ministerstvo zdravotnictví, protože platby ze zdravotního pojištění stačit nebudou, a to ani v případě, že by zájem o očkování byl velký. Chce proto předsedu vlády požádat, aby se do situace vložil a zajistil finanční zdroje. "Bez finančního krytí provozu je ohrožen chod vakcinačních center a vlastní nákup vakcín pak znamená zbytečně vyhozené prostředky ze státního rozpočtu," podotkla Mascheková.
Ministerstvo zdravotnictví je ale přesvědčeno, že postup očkování objasnilo dostatečně a za dostatečné považuje i finanční krytí. Argumenty Středočeského kraje v této oblasti proto označilo za zavádějící a pouze účelové.
"Dnes na jednání se zástupci krajů jednoznačně padlo, že legislativně se bude očkovat na základě zákona o ochraně veřejného zdraví 258/2000 a bude využito Rozhodnutí o nařízení mimořádného opatření dle paragrafu 69 odstavce jedna, písmene H s odkazem na zákon č. 2 z roku 1969 ve znění pozdějších předpisů," uvedl mluvčí ministerstva Vlastimil Sršeň.
Podle něj si všechny kraje z 99 procent určily svá očkovací centra ve zdravotnických zařízeních nemocničního typu a nemusí tedy zajišťovat žádné mimořádné vybavení a využívají stávajících zařízených prostor nebo rozšiřování jejich pracovní doby. "Logicky jim tedy nevznikají žádné vícenáklady na provoz nějakého speciálního zařízení. V jejich případě se tedy jedná pouze o zajištění personálu na nezbytně nutnou dobu," konstatoval. Výkon za provedená očkování je těmto pracovníkům podle Sršně hrazen zdravotními pojišťovnami, vakcínu, injekční stříkačky a jehly obdrží zdarma na náklady státu.
"Výjimkou je Středočeský kraj, který si i navzdory několikerého doporučení ministerstva zdravotnictví zřídil zcela nelogicky svá očkovací centra při ambulancích lékařské služby první pomoci, kde není 24hodinový provoz a logicky tak mohou vznikat náklady spojené s provozováním těchto ambulancí mimo jejich provozní dobu," podotkl.
V Česku je od úterka první dodávka 95.000 vakcín. Vakcína proti prasečí chřipce vystačí pro téměř milion lidí, což je víc, než se původně plánovalo. Podle nových doporučení totiž místo dvou dávek postačí většině lidí pouze jedna. Z milionu dávek je jich určeno 713.000 pro pacienty se zdravotním rizikem, nerovná se to ale počtu očkovaných pacientů, protože část bude potřebovat dvě dávky. Dalších 137.000 dostanou zdravotníci a 150.000 dostanou lidé důležití pro chod státu. Ještě do konce roku by měla dorazit další várka vakcín tak, aby se stihli naočkovat druhou dávkou lidé po transplantacích, s vážnými poruchami imunity a s umělou ledvinou.
Virem prasečí chřipky už v Česku prokazatelně onemocnělo 633 lidí, od minulého týdne přibylo 147 nakažených. Virus už v ČR převažuje podle hygieniků nad běžnou chřipkou. V Česku zatím zemřeli tři lidé, kteří měli prasečí chřipku, u jednoho z nich ale byla příčinou úmrtí leukemie. Většina onemocnění však měla stále velmi mírný průběh.
khj kri mal
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Skupina:       Aktuální zpravodajství
Titulek:       Chřipka prasečí už prý převažuje nad běžnou, potvrzena u 633 lidí
Datum vydání:  19.11. 2009
Čas vydání:    18:14

Chřipka prasečí už prý převažuje nad běžnou, potvrzena u 633 lidí 
Rozšířili jsme o nové informace ve třetím odstavci. Doplnili jsme TABULKU hlášených onemocnění prasečí chřipky v Česku podle měsíců.
-------------------- 
Praha 19. listopadu (ČTK) - Virem prasečí chřipky už v Česku prokazatelně onemocnělo 633 lidí, od minulého týdne přibylo 147 nakažených. Virus už v ČR převažuje podle hygieniků nad běžnou chřipkou. V Česku zatím zemřeli tři lidé, kteří měli prasečí chřipku, u jednoho z nich ale byla příčinou úmrtí leukémie. Většina onemocnění však měla stále velmi mírný průběh, řekla dnes novinářům ministryně zdravotnictví Dana Jurásková.
Epidemie chřipky začne v Česku podle odhadu hlavního hygienika ČR Michaela Víta počátkem prosince. Novinářům dnes řekl, že v tuto chvíli je potvrzeno zhruba 650 případů prasečí chřipky a rychle přibývá akutních respiračních nemocí i běžné chřipky, zejména u dětí. Nyní už u nemocných převažuje virus prasečí chřipky nad běžnou sezonní chřipkou, řekl Vít. Podle něj se virus od dubna příliš nezměnil, takže účinnost vakcíny je vysoká.
Nyní už se nevyšetřují všichni pacienti s podezřením na prasečí chřipku. Prověřují se pouze závažné případy. ČR se však stále pohybuje pod hranicí celostátní epidemie, která se vyhlašuje, pokud onemocní víc než 2000 lidí na 100.000 obyvatel, řekl Vít. Lokální epidemie jsou podle něj v Karlovarském, Královéhradeckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji.
V Česku je od úterka první dodávka 95.000 vakcín. Vakcína proti prasečí chřipce vystačí pro téměř milion lidí, což je víc, než se původně plánovalo. Podle nových doporučení totiž místo dvou dávek postačí většině lidí pouze jedna. Změnu v pandemickém plánu dnes schválila bezpečnostní rada státu a následně vláda.
Z milionu dávek je jich určeno 713.000 pro pacienty se zdravotním rizikem, nerovná se to ale počtu očkovaných pacientů, protože část bude potřebovat dvě dávky. Dalších 137.000 dostanou zdravotníci a 150.000 dostanou lidé důležití pro chod státu.
Ještě do konce roku by měla dorazit další várka vakcín tak, aby se stihli naočkovat druhou dávkou lidé po transplantacích, s vážnými poruchami imunity a s umělou ledvinou. Tito pacienti by měli druhou dávku dostat tři týdny od první vakcíny, řekla Jurásková.
Očkování by mělo začít po neděli u praktických lékařů a v očkovacích centrech. "Očekávám, že první očkovaní by mohli být v pondělí, ale nedokážu vám říct," uvedla ministryně. Za rozvážení dávek podle ní zodpovídá distributor.
Očkování by mělo být hotovo do konce dubna. Lidé nebudou za očkování nic platit, a to ani třicetikorunový regulační poplatek. Vakcínu, případně antivirotikum, zaplatil stát a platbu za očkovací výkon platí zdravotní pojišťovny.
V zahraničí přitom panuje vůči očkování značná skepse. V Británii, která je nejpostiženější evropskou zemí, odmítá očkování podle průzkumu polovina lidí. Největší odpor byl přitom zaznamenán mezi těhotnými ženami. Ve Francii se odmítají očkovat tři čtvrtiny lidí, proti je i část odborné veřejnosti. V Polsku odmítá očkování samotná vláda.
Na webu ministerstva zdravotnictví, hygienických stanic a nyní novém webu www.jaknachripku.cz najdou lidé informace o preventivních opatřeních.
Počet potvrzených onemocnění prasečí chřipky v ČR podle měsíců
měsíc
počet hlášených případů v měsíci
celkový počet případů
květen
1
1
červen
8
9
červenec
95
104
srpen
154
258
září
38
296
říjen
55
351
listopad*
282
633
*údaje k 19. listopadu
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR
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Skupina:       Aktuální zpravodajství
Titulek:       Na horečku lékaři doporučují paracetamol, důležité je dávkování
Datum vydání:  19.11. 2009
Čas vydání:    12:12


Na horečku lékaři doporučují paracetamol, důležité je dávkování 
Praha 19. listopadu (ČTK) - Většina lékařů doporučuje jako prostředek na snížení horečky paracetamol, optimální dávka účinné látky by však měla být určena podle hmotnosti pacienta, řekl dnes novinářům přednosta Farmakologického ústavu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze profesor Jan Švihovec. Například člověk s hmotností nad 67 kilogramů by měl brát na horečku jeden gram paracetamolu. Podle odborníků je snižování vysoké teploty třeba při chřipce důležité, neboť horečka zatěžuje srdečně-cévní systém.
"Účinek paracetamolu je vysloveně závislý na dávce," řekl Švihovec a dodal, že lepší je ihned nasadit dávku vyšší. Po dávce 1000 miligramů pro dospělého člověka je podle něj pokles teploty výrazně hlubší. Minimální odstup mezi dvěma dávkami je tři až čtyři hodiny, doporučená doba je šest hodin, řekl ČTK. Paracetamol tlumí bolest a snižuje teplotu, pro léčbu horečky doporučuje paracetamol 87 procent obvodních lékařů, uvedl Švihovec.
U dětí je optimální dávka 10 až 15 miligramů na kilogram hmotnosti, pro dospělé uvádí současné doporučené dávkování stanovené před 40 lety jednu až dvě tablety po 500 miligramech. Jelikož více než polovina dospělých má nadváhu, doporučují lékaři podávat v závislosti na hmotnosti spíše dvě tablety. Bezpečnost přípravků obsahujících paracetamol je podle Švihovce "poměrně dosti vysoká".
Maximální denní dávka je šest gramů, doporučené dávkování je třikrát jeden gram. Vedlejší účinky jsou u nízkých dávek naprosto minimální, řekl Švihovec. Existují i další přípravky snižující horečku, například ibuprofen, ten však podle něj doporučuje jen asi desetina lékařů, neboť více dráždí žaludek. Méně častou alternativou jsou ještě léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou, která by se však neměla podávat dětem.
Orientační doporučené dávkování paracetamolu podle hmotnosti pacienta
váha (v kilogramech)
věk
dávka paracetamolu 
v miligramech
34 - 50
10 - 14 let
500
44 - 65
13 - 16
650
51 - 75
14 - dospělost
750
67 - 100
dospělí
1000
Zdroj: Farmakologický ústav 2. LF UK v Praze
Táňa Švrčková vit
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Skupina:       Aktuální zpravodajství
Titulek:       Na vakcínu dosáhne více lidí, potvrdila bezpečnostní rada státu
Datum vydání:  19.11. 2009
Čas vydání:    10:58


Na vakcínu dosáhne více lidí, potvrdila bezpečnostní rada státu 
Praha 19. listopadu (ČTK) - Vakcína proti prasečí chřipce vystačí pro téměř milion lidí, to je víc, než se původně plánovalo. Podle nových doporučení totiž místo dvou dávek postačí většině lidí pouze jedna. Změnu v pandemickém plánu dnes schválila bezpečnostní rada státu. Celkem 95.000 dávek vakcín je již v ČR, očkování by mělo začít po neděli. Novinářům to řekla ministryně zdravotnictví Dana Jurásková.
hck mkv
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Skupina:       Aktuální zpravodajství
Titulek:       Zdravotnický výbor chce analýzu změn hygienických stanic
Datum vydání:  18.11. 2009
Čas vydání:    16:09


Zdravotnický výbor chce analýzu změn hygienických stanic 
Praha 18. listopadu (ČTK) - Poslanci ze zdravotnického výboru žádají, aby jim ministerstvo zdravotnictví předložilo analýzu důvodů k zeštíhlení sítě hygienických stanic a jeho dopadů. Při rozhodování o rozpočtu na příští rok v kapitole zdravotnictví to dnes výbor odhlasoval na návrh poslance KDU-ČSL Ludvíka Hovorky. Tomu se nelíbí, že ministerstvo šetří na státní síti hygienických stanic a zdravotních ústavů. I přes námitky výbor nakonec rozpočet ministerstva schválil. O rozpočtu jako celku bude rozhodovat sněmovna.
Ministerstvo zdravotnictví bude podle návrhu kapitoly rozpočtu příští rok hospodařit s příjmy ve výši zhruba 576 milionů korun a výdaji ve výši asi 7,8 miliardy korun. Náměstek ministryně zdravotnictví Marek Šnajdr uvedl, že se ministerstvu podařilo meziročně snížit náklady na státní správu uvnitř ministerstva asi o 11 procent.
I tak dosahují náklady na státní správu 1,9 miliardy korun. Podobné množství peněz spolkne ústavní péče. Na různé zdravotnické programy by měla jít zhruba miliarda korun, na vědu a výzkum asi 840 milionů korun.
Hovorka kritizoval Šnajdra za změny v síti hygienických stanic. Ministerstvo například změnilo dlouholetou praxi, kdy stanice rozdělovaly očkovací látky lékařům. Zvolilo údajně efektivnější způsob distribuce přes soukromou firmu. Podle ministerstva neměly stanice dostatečné vybavení, modernizace by prý byla dražší než svěřit úkol soukromé firmě.
Hovorka upozorňoval na to, že poslanci neviděli jedinou analýzu, která by neefektivitu ústavů a stanic dokazovala. "Já chci vědět, na základě čeho se tak děje, protože v každém návrhu rozpočtu se objevuje věta, že probíhá analýza činností krajských hygienických stanic, ale my jsme nikdy tu analýzu neviděli," řekl Hovorka.
To samé se podle Hovorky týká i zdravotních ústavů a Státního zdravotního ústavu (SZÚ). V roce 2006 bylo pro zdravotní ústavy vyčleněno 887 milionů korun, v roce 2008 pak 341 milionů korun, v roce 2009 už jen 290 milionů pro SZÚ a pro zdravotní ústavy nic a pro příští rok se předpokládá pro SZÚ pouhých 214 milionů korun. "Já se domnívám, že tady dochází k ohrožení krajských hygienických stanic, zdravotních ústavů a SZÚ a mám obavu, že ten systém, který tady dnes je, se začíná rozpadat," doplnil Hovorka. 
Výbor s Hovorkou souhlasil a požádal ministerstvo o dodání materiálu, který by vysvětlil situaci hygienických stanic a zdravotnických ústavů od roku 2006. Výbor chce analýzu na stole vidět do konce tohoto roku.
"Ano, dochází k redukcím personálu, my nepotřebujeme ty lidi, kteří to dělali, ani ta auta, přinese to úspory v provozních nákladech," řekl ke změnám stanic náměstek Šnajdr. "Nechci, aby hygienik dělal skladníka a závozníka," dodal Šnajdr. Zdravotní ústavy mají nyní podle Šnajdra asi o tisíc zaměstnanců méně, hygienické ústavy o několik set lidí méně, přitom jejich výkon se prý nezměnil. "Nedotujeme neefektivitu," uvedl náměstek.
Výbor souhlasil s návrhem na předložení analýzy, nicméně nevzal v potaz Hovorkovy návrhy na navýšení rozpočtu pro hygienické stanice a ústavy. Hovorka navrhoval, aby se hygienické stanice příští rok dostaly oproti současnému návrhu rozpočtu 200 milionů korun, na zajištění chladicích zařízení pro skladování očkovacích látek pak o dalších 50 milionů korun. Hovorka neuspěl ani s návrhem přidat Státnímu zdravotnímu ústavu 75 milionů korun ani navýšit prostředky na různé preventivní programy.
Leona Heczková pba
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Skupina:       Aktuální zpravodajství
Titulek:       Jurásková: Do konce roku bude mít ČR asi 200.000 dávek vakcín
Datum vydání:  16.11. 2009
Čas vydání:    19:12


Jurásková: Do konce roku bude mít ČR asi 200.000 dávek vakcín 
Praha 16. listopadu (ČTK) - Do konce roku by mělo do České republiky dorazit přibližně 200.000 dávek pandemické vakcíny proti prasečí chřipce. K 95.000 dávek, které firma v nejbližších dnech dodá do českých skladů, by mělo přibýt dalších asi 100.000 dávek. Ministryně zdravotnictví Dana Jurásková to po dnešním zasedání vlády řekla novinářům. Kabinet objednal milion dávek. Očkovat se mělo původně už v polovině října, dodávky se ale zpozdily. Očkování začne asi až příští týden.
Česká lékařská komora vidí zpoždění dodávky jako zásadní problém. Lékaři se obávají toho, že než vakcíny do Česka dorazí, může naplno propuknout chřipková epidemie, takže už nebude možné očkovat.
"V této chvíli je k dispozici kumulovaně 95.000 dávek, které budou přivezeny do ČR do skladu, kde budou připravovány k další distribuci," řekla dnes ministryně. Přibližně 45.000 až 50.000 dávek dostanou přímo praktičtí lékaři, kteří jimi budou očkovat chronicky nemocné. Další dávky dostanou vakcinační centra, v nich se budou očkovat zejména dialyzovaní pacienti a těhotné ženy. V první vlně očkování dostanou vakcínu také někteří lékaři.
"Do konce roku přivezeme další dávku vakcín, já nebudu teď říkat, jaký bude objem, my teď od výrobce dostáváme stále nová upřesněná čísla, zatím neřeknu objem, předpokládám kolem 100.000 dávek, ale budu to vědět, až se bude termín blížit," dodala ministryně. 
Zpoždění vzniklo tím, že GSK vyrábí vakcínu na vaječných kulturách. Konkurenční Baxter vyrábí vakcíny moderní technologií, kde tyto vlivy nejsou. Někteří odborníci soudí, že Česko mělo dát přednost vakcíně firmy Baxter také proto, že neobsahuje žádné přídavné látky. Nehrozí z ní tedy žádné alergické reakce, na rozdíl od vakcín ostatních firem. Ty však ujišťují, že jejich vakcíny jsou bezpečné.
Stát s druhou firmou podle její mediální zástupkyně Jany Čechové zatím nejednal o případné spolupráci. Čechová ČTK řekla, že firma již pro svou vakcínu získala evropskou registraci. Pokud by od vlády dostala nabídku dodávat vakcínu pro ČR, bylo by vše věcí dalšího jednání. "Žádná taková poptávka ze strany českého státu nepřišla a ve své podstatě, až přijde, tak ji společnost Baxter bude řešit," uvedla Čechová. Podotkla, že firma má uzavřené kontrakty s dalšími státy a je pro ni směrodatné, aby tyto závazky plnila. Její výrobní kapacity jsou přitom omezené.
Ministryně dnes po jednání vlády novináře seznámila s nižšími počty dodávek, než které plánoval výrobce. Mediální zástupkyně firmy GSK Eva Šebestová minulý týden uvedla, že vyrobena je už desetina objednaného milionu dávek. První dodávka ve výši 141.000 dávek dorazí do ČR po 23. listopadu a dalších 191.000 dávek po 28. prosinci.
Dnes již není jasné, kolik přesně lidí v ČR trpí prasečí chřipkou. Hlavní hygienik Michael Vít podle ministryně už začátkem listopadu zrušil povinné vyšetřování všech pacientů s podezřením na chřipku. Nyní se už prověřují pouze závažné případy. ČR se však podle ní stále pohybuje pod bodem celostátní epidemie. V ČR zatím zemřeli tři lidé s virem prasečí chřipky.
hck khj rot
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Skupina:       Aktuální zpravodajství
Titulek:       Ministerstva jednají o podmínkách chřipkových prázdnin
Datum vydání:  16.11. 2009
Čas vydání:    17:18


Ministerstva jednají o podmínkách chřipkových prázdnin 
Praha 16. listopadu (ČTK) - Ministerstvo zdravotnictví jedná s ministerstvem školství o podmínkách, za kterých by školy mohly vyhlásit takzvané chřipkové prázdniny. Školy zřejmě dostanou doporučení, aby zastavily výuku, pokud mají 15 až 20 procent nemocných žáků. Volno by trvalo minimálně sedm dní. Novinářům to po dnešním jednání vlády řekla ministryně zdravotnictví Dana Jurásková.
Podle ní by se nemělo stát pravidlem, aby škola poslala žáky domů kvůli třem nebo čtyřem nakaženým. "My jsme považovali za rozumné dát školám určité nástroje," řekla Jurásková.
Chřipkové prázdniny v uplynulých dnech vyhlásily například na základní škole v Horní Suché na Karvinsku, kde onemocněly dvě učitelky a jeden žák. Volno dostali také studenti Slovanského gymnázia v Olomouci, Střední odborné školy železniční, stavební a památkové péče v Šumperku a jedné ze ZŠ v Uherském Hradišti.
Jurásková dodala, že nyní intenzivně jedná s dopravcem a výrobcem vakcíny proti prasečí chřipce. "Podařilo se zajistit dopravu vakcíny do ČR, 95.000 dávek," uvedla ministryně. Jako první lékaři naočkují chronicky nemocné pacienty a rizikové těhotné ženy, pak budou očkováni rovněž někteří zdravotníci. Do konce roku by pak měla do Česka dorazit další dávka vakcín. "Zatím vám neřeknu objem, ale předpokládám opět kolem 100.000 dávek," doplnila Jurásková.
Dnes již není jasné, kolik přesně lidí v ČR trpí prasečí chřipkou. Hlavní hygienik Michael Vít podle ministryně už začátkem listopadu zrušil povinné vyšetřování všech pacientů s podezřením na chřipku. Nyní se už prý prověřují pouze závažné případy. "Teď nemá smysl pátrat po tom, kolik lidí má prasečí chřipku," řekla ministryně. ČR se však podle ní stále pohybuje pod bodem celostátní epidemie. 
hck rot
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Skupina:       Aktuální zpravodajství
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Vláda odmítla návrh KSČM na povinné lékařské služby 
Praha 16. listopadu (ČTK) - Vláda Jana Fischera dnes odmítla návrh KSČM na zavedení povinných služeb lékařů na pohotovostech. Podle ministryně spravedlnosti a předsedkyně legislativní rady vlády Daniely Kovářové by návrh vedl k neodůvodněné podpoře krajů, navíc by byl v rozporu s českou ústavou a Listinou základních práv a svobod. Nezávisle na stanovisku vlády o předloze rozhodne parlament.
V současnosti mají lékaři povinnost sloužit na pohotovosti, pokud je o to kraj požádá a pokud je tato služba takzvaně v únosné míře. Poslankyně Kateřina Konečná (KSČM), která se podílela na přípravě navrhované novely, tvrdí, že podle lékařů je nad únosnou míru vše mimo ordinační hodiny.
Podle novely by lékaři museli povinně sloužit takový úvazek, jaký bude požadovat kraj. Pokud by lékaři odmítli, hrozila by jim za to pokuta až půl milionu korun. Stejná úprava se má týkat i zubařů. Podle Konečné je zákon nezbytný, protože praktičtí lékaři odmítají pohotovosti sloužit a krajům chybějí lékaři na zajištění této služby. Regiony by se podle ní měly dohodnout s lékařskou komorou, jakým způsobem bude každý lékař sloužit.
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Vláda nezaujala stanovisko k návrhům ČSSD 
Praha 16. listopadu (ČTK) - Vláda dnes nezaujala žádné stanovisko k návrhům sociálních demokratů dát důchodcům v příštím roce jednorázový příspěvek a zrušit zdravotnické poplatky. Podle ministryně spravedlnosti a předsedkyně legislativní rady vlády Daniely Kovářové nezaujme kabinet před hlasováním ve sněmovně pozitivní, negativní ani neutrální postoj, a to "z politických důvodů".
O předlohách rozhodne svým hlasováním sněmovna a Senát. ČSSD navrhla, aby se příští rok přidalo důchodcům k červnové penzi 2400 korun. V roce 2010 na lidi podle sociální demokracie negativně dopadnou vládní úsporná opatření, a důchodci se proto ocitnou v tíživé situaci. Opatření by znamenalo jednorázový výdaj státního rozpočtu na příští rok ve výši zhruba 5,1 miliardy korun.
Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění z dílny ČSSD má rušit třiceti, šedesáti i devadesátikorunové poplatky. Právní norma je navržena tak, aby mohla být schválena už v prvním sněmovním čtení.
Podporu pro zákon vyjednává ČSSD podle dřívějšího vyjádření stínového ministra zdravotnictví Davida Ratha (ČSSD) s komunisty a lidovci. Sociální demokraté jsou prý ochotni zachovat šedesátikorunové poplatky za hospitalizaci, naopak rozhodně budou usilovat o zrušení poplatku za položku na receptu. Téměř totožný návrh podali do sněmovny před dvěma měsíci i komunisté.
Poplatky prosadil ministr zdravotnictví za ODS Tomáš Julínek. Poté byl systém několikrát upraven. Nyní se platí 30 korun za návštěvu v ambulanci či u specialisty, za recept a za položku na receptu, pokud je lék levnější než 30 korun, dále 60 korun za den hospitalizace a 90 korun za návštěvu pohotovosti. Osvobozeni jsou novorozenci, poplatky v ambulanci nemusí platit rodiče dětí mladších 18 let.
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S blížící se epidemií chřipky stoupá v lékárnách nákup léků 
Praha 16. listopadu (ČTK) - S blížící se chřipkovou epidemií stoupá zájem lidí o nákup léků na chřipku a nachlazení, potvrdil dnes ČTK mluvčí České lékárnické komory Aleš Krebs. Ze zkušenosti své lékárny ve Slatinicích u Olomouce ví, že řada lidí kupuje léky proti horečce a bolestem dopředu, aby je měli doma, až je potíže postihnou. Někteří chtějí lék z reklamy. Lékárník by s nimi měl podle Krebse probrat, zda je právě pro ně vhodný. Pokud ne, doporučí jim jinou léčbu.
"Já to tak dělám pravidelně právě proto, že chci vyloučit rizika nežádoucích účinků. Když s pacientem proberu jeho obtíže, zjistím mnohdy, že by se měl léčit něčím jiným. To neznamená, že lék z reklamy nezabere, ale pro někoho opravdu nemusí být vhodný," vysvětlil.
Krebs patří k těm, kdo se raději vybaví dopředu základními léky. Osvědčilo se mu mít doma pro sebe i rodinu přípravky proti horečce a bolesti, ne ale velké zásoby. V lékárně se setkává s pacienty, kteří doma žádné léky nechtějí uchovávat a přijdou, až když jsou nemocní. S lékárníkem se pak poradí, co si vybrat podle svých aktuálních potíží.
Podle výkonného ředitele Asociace velkodistributorů léčiv Pavla Baunera je v Česku registrováno téměř 54.000 variant různých léčivých přípravků včetně homeopatik. Lékárny mají 513 druhů volně prodejných léků. Ve druhém čtvrtletí 2009 bylo do lékáren dodáno 23,2 milionu balení přípravků, které se vydávají bez lékařského předpisu. Je to zhruba 30 procent všech dodaných balení, jejich hodnota představovala téměř dvě miliardy korun.
Krebs připomněl, že léky mají vedle léčebných účinků i ty nežádoucí, pokud se kombinují nevhodně nebo se nehodí pro daného pacienta. Proto je vždy nutný individuální přístup. Například lidé s poruchou srážlivosti krve nebo žaludečními vředy nemohou mít acylpyrin.
"Měli by to vědět od svého lékaře, ale setkávám se v praxi s tím, že si to mnozí neuvědomí. Proto je důležité, aby pacient otevřeně řekl, jaké má potíže a s čím jiným se léčí. Pokud to neřekne, mohl by dostat nevhodný lék," upozornil Krebs.
Ujistil, že lékárníci poradí i po telefonu. "Pokud si nejsou lidé jisti, zda jejich potíže jsou závažné, měli by zavolat svému lékaři nebo lékárníkovi. Lépe je desetkrát zavolat zbytečně, než něco zmeškat," řekl.
Rodiče obvykle léky pro své potomky doma mívají. Záleží ale na situaci, zda je dítěti podají, nebo s ním pojedou na pohotovost - jsou stavy, kdy je návštěva nezbytná, a další, kdy se dá bez rizika počkat do rána.
Na chřipku se řadě lidí osvědčily přípravky s pseudoefedrinem. Protože se zneužívají k výrobě drog, mohou lékárníci ze zákona odmítnout prodat je lidem, u nichž je jasné, že se nechtějí léčit, ale vyrábět pervitin. Lékárníci také vyvěšují letáčky, že nepodporují výrobu drog. Lékárna může dát jednomu zákazníkovi jedno balení, což na běžnou léčbu stačí.
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