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ČR nakoupí vakcínu proti prasečí chřipce pro půl milionu lidí 
-------------------- 
Ke zpravodajství: FOTO/aktuality; AUDIO
-------------------- 
Praha 21. srpna (ČTK) - Česko nakoupí milion dávek vakcíny proti prasečí chřipce, rozhodla vláda. Vystačí pro půl milionu lidí. Dodá je firma GlaxoSmithKline, druhým zájemcem na dodání byla společnost Novartis. Po mimořádném jednání vlády to řekl premiér Jan Fischer. V ČR bylo zatím potvrzeno 217 nákaz, nikdo nezemřel.
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Skupina:       Aktuální zpravodajství
Titulek:       Za zdravotní péči si loni Češi sami připlatili 40 miliard
Datum vydání:  21.8. 2009
Čas vydání:    09:00


Za zdravotní péči si loni Češi sami připlatili 40 miliard 
-------------------- 
Ke zpravodajství: GRAFIKA
-------------------- 
Praha 21. srpna (ČTK) - Více než 40 miliard zaplatili loni Češi z vlastní kapsy na zdravotní péči a léky kromě toho, co vydali na zdravotním pojištění. Vyplývá to z předběžných údajů, které zveřejnil Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS). Suma zahrnuje pět miliard korun vybraných na regulačních poplatcích a představuje více než šestinu všech peněz, které zdravotní péče loni stála.
Za pět let stoupla spoluúčast pacientů z 12 na 16 procent. V roce 2004 Češi na léky a zdravotní péči připláceli 24,4 miliardy. Loni to bylo už 40,1 miliardy.
Celkové výdaje na zdravotnictví včetně veřejných výdajů loni podle ÚZIS vzrostly meziročně o 17 miliard na 259 miliard korun. V roce 2004 byly nižší o 50 miliard. Podíl zdravotnictví na hrubém domácím produktu však období let 2004 až 2008 klesl ze 7,4 na rovných sedm procent.
Největší část peněz dávají do zdravotnictví podle ÚZIS zdravotní pojišťovny. Mezi lety 2004 až 2008 jejich vydání na zdravotní péči vzrostla ze zhruba 163 miliard na více než 200 miliard korun. V procentech to však znamená pouze pokles o asi půl procenta (ze 78 na 77,4 procent všech plateb).
Celkové výdaje na zdravotnictví 2004 - 2008 v milionech korun:
položky výdajů:
2004
2005
2006
2007
2008*
VEŘEJNÉ VÝDAJE, z toho:
184.825
191.356
197.027
206.565
219.119
- rezorty a územní orgány
21.495
21.263
22.828
22.851
18.527
- zdravotní pojišťovny
163.330
170.093
174.200
183.713
200.592
SOUKROMÉ VÝDAJE
24.445
27.418
29.783
35.370
40.126
výdaje celkem
209.270
218.774
226.810
241.935
259.245
podíl HDP v procentech
7,4
7,3
7,0
6,8
7,0
*předběžné údaje
Zdroj: ÚZIS
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Skupina:       Aktuální zpravodajství
Titulek:       VZP podle Ratha posloužila před volbami ODS,pojišťovna to odmítla
Datum vydání:  20.8. 2009
Čas vydání:    16:30


VZP podle Ratha posloužila před volbami ODS,pojišťovna to odmítla 
Praha 20. srpna (ČTK) - Středočeský hejtman David Rath (ČSSD) dnes obvinil Všeobecnou zdravotní pojišťovnu (VZP) z toho, že před loňskými volbami zvýšila zálohy středočeským nemocnicím, aby v očích voličů vypadaly lépe. Tím podle něj posloužila ODS, jejíž představitelé byli tehdy v čele kraje. Pojišťovna to odmítla s tím, že financuje zdravotnická zařízení přesně podle vyhlášky ministerstva zdravotnictví na základě objemu poskytnuté péče.
"VZP řízená Markem Šnajdrem (ODS) jako předsedou správní rady VZP udělala loni před volbami podvod. Zvýšila některým našim nemocnicím naprosto neoprávněně zálohy o desítky milionů korun, aby nemocnice měly peníze před volbami. Před 14 dny nám VZP poslala vyúčtování za rok 2008 a za celý kraj chce vrátit 50 milionů korun," řekl dnes Rath novinářům. Krajské nemocnice tyto peníze nezaplatí, protože se pojišťovna nechala zatáhnout do politické hry, prohlásil.
Anna Veverková z tiskového odboru VZP Rathovo nařčení odmítla. "Cílem VZP je starat se co nejlépe o své klienty a nedělat politiku ani se neúčastnit volebních kampaní," řekla ČTK.
Uvedla, že na základě vyúčtování za loňský rok nyní bude pojišťovna některým zařízením doplácet, protože jejich zálohy byly nižší než skutečně provedené výkony, a ty nemocnice, které měly nižší počet výkonů, naopak musejí část záloh vracet. "Vyúčtování se provádí vždycky při následné platně a já věřím, že se všemi nemocnicemi najdeme nějaké společné řešení," dodala Veverková. Zařízení mohou podle ní například požádat o splátkový kalendář.
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Skupina:       Aktuální zpravodajství
Titulek:       Nemocniční lékárna v Třinci nebude proplácet poplatky
Datum vydání:  20.8. 2009
Čas vydání:    16:20


Nemocniční lékárna v Třinci nebude proplácet poplatky 
Ostrava 20. srpna (ČTK) - Nemocniční lékárna v Třinci na Frýdecko-Místecku nebude od dnešního odpoledne proplácet klientům třicetikorunové regulační poplatky. Krajský soud v Ostravě totiž nemocnici úhradu těchto poplatků zakázal a zdravotnické zařízení bude rozhodnutí soudu respektovat, řekla dnes ČTK mluvčí nemocnice Lenka Franková.
Třinecká lékárna je už čtvrtou v regionu, v níž nesmějí být poplatky hrazeny. Podle informací ČTK soud stejně jako v předchozích případech vyhověl návrhu provozovatele soukromé lékárny. Regulační poplatky se již neproplácejí v nemocničních lékárnách v Opavě, Novém Jičíně a Havířově na Karvinsku.
"Možnost proplácení poplatků při ošetření v ambulancích Nemocnice Třinec zůstává zachována," uvedla Franková. Doplnila, že nemocnice se musí zdržet uzavírání trojstranných dohod, na jejichž základě kraj poplatky za pacienty proplácí.
První návrh na předběžné opatření podal v regionu předseda představenstva Grémia majitelů lékáren Marek Hampel, který je rovněž majitelem soukromé lékárny v Opavě. V jeho případě soud v březnu vydal předběžné opatření, na jehož základě nesměla krajská lékárna Slezské nemocnice v Opavě hradit za pacienty poplatky. Kraj však začal poplatky proplácet jiným způsobem s tím, že na tento typ úhrady poplatků se předběžné opatření nevztahuje. Hampel se proto znovu obrátil na soud, který vydal další předběžné opatření, a poplatky tak lékárna od poloviny dubna neproplácí. Soud pak vyhověl i návrhům lékárníků z Nového Jičína, Havířova a nyní i Třince.
V předchozích případech se kraj proti předběžnému opatření odvolal, podle mluvčí krajského úřadu Šárky Vlčkové bude stejným způsobem postupovat i v tomto případě.
Kraj hradí pouze třicetikorunové poplatky, což znamená, že lidé i nadále platí 60 korun za den hospitalizace a 90 korun za ošetření na pohotovosti.
Martina Helánová jpt
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Monitoring tisku – aktuální k 20. 8. 2009
Titulek:       Praha má přes 20 nemocnic, z toho pět fakultních
Datum vydání:  20.8. 2009
Čas vydání:    10:10

Praha má přes 20 nemocnic, z toho pět fakultních 
-------------------- 
Ke zpravodajství: FOTO ve Fotobance
-------------------- 
Praha 20. srpna (ČTK) - Síť zařízení ústavní péče v Praze ke konci roku 2007 tvořilo 28 nemocnic, z toho je pět nemocnic fakultních, dále šest nemocnic následné péče a 14 odborných léčebných ústavů. Největším zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ), které vedle fakultních nemocnic přímo řídí dalších šest zařízení. Jednu z nemocnic řídí magistrát a jednu církev a Pražané se rovněž léčí ve vojenské nemocnici. Jednu vězeňskou nemocnici zřizuje ministerstvo spravedlnosti.
Vizitky hlavních pražských nemocnic (k zahájení výstavby nového pavilonu ve FN Královské Vinohrady):
Nemocnice řízené MZ (předřazeny fakultní nemocnice):
----------------------------------------------------
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV):
Adresa: Šrobárova 50, Praha 10; www.fnkv.cz
Významná je specializace v oblasti traumacentra, vysoké renomé a celostátní působnost mají i kliniky plastické chirurgie, popáleninové medicíny a rehabilitačního lékařství.
- FNKV má 1279 lůžek. Ročně je hospitalizováno přes 48.000 pacientů a ambulantně ošetřeno na 600.000 pacientů. Má 2500 zaměstnanců, z toho na 400 lékařů. V roce 2008 dosáhla po delší době kladného hospodářského výsledku 23 milionů korun.
Fakultní nemocnice Na Bulovce (FNB)
Adresa: Budínova 2, Praha 8; www.fnb.cz
Zaměřuje se na úrazovou chirurgii. Její infekční klinika je jako jediná v ČR schopná zajistit péči o pacienty s vysoce nakažlivými nemocemi. Vyhlášená je ortopedická klinika, neurologie či oční oddělení.
- Nemocnice má 1121 lůžek. Vloni bylo hospitalizováno 44.346 pacientů, na ambulancích ošetřili 543.142 pacientů. Má 2508 zaměstnanců, z toho přes 350 lékařů. Hospodaření roku 2008 uzavřela FNB s kladným výsledkem 418.000 korun.
Fakultní nemocnice v Motole (FNM)
Adresa: V úvalu 84, Praha 5; www.fnmotol.cz
Je největší zdravotnické zařízení v ČR, má statut traumacentra pro dospělé i děti. Transplantační centrum provádí transplantace ledvin, a to i u dětí, a transplantace plic. Má unikátní dětské kardiocentrum, hematoonkologii či dětskou transplantační jednotku kostní dřeně.
- FNM má 2410 lůžek. Ambulantně ošetří přes 860.000 pacientů ročně, hospitalizováno je přes 70.000 pacientů ročně. Provoz zajišťuje přes 5000 zaměstnanců, z toho 1130 lékařů. Hospodaření vloni skončilo se ziskem 3,35 milionu korun.
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou (FTNsP)
Adresa: Vídeňská 800, Praha 4 - Krč; www.ftn.cz
Zaměřuje se především na pediatrické obory, traumatologii, onkologii a pneumologii. Poskytuje zázemí občanům města Prahy v krizových situacích.
- Má 1198 lůžek (2007). Ročně hospitalizuje na 40.000 nemocných a ambulantně ošetří skoro 700.000 pacientů. Má na dva tisíce zaměstnanců. Za rok 2007 dosáhla kladného výsledku hospodaření ve výši 16 milionů korun.
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN)
Adresa: U Nemocnice 2, Praha 2; www.vfn.cz
Jedna z největších nemocnic v republice, mezi nosné programy patří mimo jiné diagnostika a léčba nádorových onemocnění, kardiovaskulárních chorob či výzkum a léčba dědičných metabolických poruch. Má nejdelší tradici akademické medicíny a je největším výzkumným medicínským pracovištěm v ČR.
- Vloni provozovala VFN 1796 lůžek. Hospitalizováno bylo přes 57.000 pacientů a ambulantně ošetřeno přes dva miliony pacientů. Má na 5000 zaměstnanců. Vloni VFN skončila s kladným hospodářským výsledkem ve výši skoro 27 milionů korun.
Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM)
Adresa: Vídeňská 1958/9, Praha 4; www.ikem.cz
Jedno z největších specializovaných klinických a vědeckovýzkumných pracovišť v ČR. Je zaměřeno na léčbu kardiovaskulárních chorob, transplantace orgánů (zajišťuje více než polovinu všech transplantací v ČR - srdce, ledviny, játra, slinivka břišní, tenké střevo a Langerhansovy ostrůvky), vysoké renomé má v diabetologií a léčbě poruch metabolismu.
- Má 312 lůžek, na 1600 pracovníků, z toho na 300 lékařů. V roce 2006 bylo hospitalizováno 15.222 pacientů a ambulantně ošetřeno přes 164.000 nemocných. Vloni IKEM skončil se ziskem po zdanění ve výši 29 milionů korun.
Nemocnice Na Homolce
Adresa: Roentgenova 2, Praha 5; www.homolka.cz
Jedna z nejmodernějších nemocnic v ČR i v Evropě. Zaměřuje se na neurologicko-neurochirurgická a kardiovaskulární onemocnění. Aplikuje nejnovější metody z oblasti genetiky, robotizace a v oblastech minimálně invazivních léčebných metod.
- Disponuje 357 lůžky. Vloni zde bylo hospitalizováno 19.136 pacientů, počet ambulantních ošetření přesáhl jeden milion, má 1724 zaměstnanců. V roce 2007 činil hospodářský výsledek 1,596.000 korun zisku.
Nemocnice jiných zřizovatelů (výběr):
-------------------------------------
Nemocnice Na Františku
Adresa: Na Františku 847, Praha 1; www.nnfp.cz
Zřizovatelem je Městská část Praha 1. Historicky je nejstarší pražskou nemocnicí. Poskytuje komplexní léčebnou preventivní péči, v řadě oblastí jako ARO, neurologie či kardiologie, má nadregionální působnost.
- Má 243 lůžek, na 400 zaměstnanců, z toho 70 lékařů (2007). Ambulantně je ročně ošetřeno na 53.000 a hospitalizováno na 7000 pacientů. V roce 2007 hospodařila s kladným výsledkem ve výši 436.720 korun.
Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského (NMSKB)
Adresa: Vlašská 336, Praha 1; www.nmskb.cz
Je jedinou církevní nemocnicí v Praze - dříve nemocnice Pod Petřínem byla v roce 1990 vrácena řádu boromejek. Specializuje se na endoskopickou gastroenterologii, chirurgii nádorů a specifických zánětů konečníku a střev a zavádění trvalých kardiostimulátorů. Má dětské a dorostové detoxikační centrum.
- Má přes 230 lůžek, přes 300 zaměstnanců, z toho více než 50 lékařů. V roce 2007 bylo hospitalizováno skoro 6000 nemocných, ošetřeno téměř 40.000 pacientů. Rok 2007 ukončila hospodaření se ziskem 25 milionů korun.
Ústřední vojenská nemocnice Praha (ÚVN)
Adresa: U Vojenské nemocnice, Praha 6; www.uvn.cz
Zřizuje Ministerstvo obrany ČR. Má charakter všeobecné fakultní nemocnice a od roku 1994 je otevřena civilnímu obyvatelstvu. Její prioritou je urgentní medicína, zaměřuje se na mnohočetná poranění (polytraumata) včetně úrazů centrální nervové soustavy. Kryje potřeby ČR v krizových situacích.
- Má 739 lůžek, 1861 zaměstnanců, z toho 359 lékařů. Vloni bylo ambulantně ošetřeno 879.538 pacientů a hospitalizováno 21.940 nemocných. Vloni činil zisk po zdanění 700.000 korun.
Iva Pokorná ped

Titulek:       Pesimisté umírají podle vědců dříve
Datum vydání:  19.8. 2009
Čas vydání:    12:28
Pesimisté umírají podle vědců dříve 
New York 19. srpna (ČTK) - Lidé, kteří jsou rození pesimisté, umírají obvykle dříve než jejich uvolněnější vrstevníci, protože s větší pravděpodobností propadají nezdravým zlozvykům jako kouření a nadměrné konzumaci alkoholu. Podle agentury Reuters to vyplývá ze studie amerických vědců z Purdueovy univerzity v Indianě.
Badatelé se zaměřili na životní styl, návyky a úmrtnost lidí s charakterovými rysy spjatými se stresem a obavami.
"Výzkum ukazuje, že vyšší míra neurotičnosti může vést k dřívějšímu úmrtí, a my chceme vědět proč," řekl člen výzkumného týmu Daniel Mroczek. "Zjistili jsme, že lidé se sklonem k nadměrné zneklidněnosti či psychickému napětí snadněji sklouznou ke zlozvykům, jako je kouření, a tudíž dříve umírají."
Vědci také dospěli k závěru, že neurotický člověk s velkou pravděpodobností propadá úzkosti a depresi, a snáze proto sáhne po tabáku, alkoholu nebo drogám jako k uklidňujícímu prostředku.
Studie, uveřejněná v srpnovém vydání odborného časopisu Journal of Research in Personality, konstatuje, že kouření z 25 až 40 procent souvisí s vysokou neurotičností a úmrtností. Zbývajících 60 procent nebylo vysvětleno, ale patrně je lze připsat na vrub biologickým či jiným faktorům souvisejícím s prostředím, s nimiž se neurotičtí jedinci setkávají, řekl Mroczek.
Lepší pochopení spojitosti mezi charakterovými rysy a fyzickým zdravím by podle vědce mohlo klinickým lékařům pomoci při zlepšování léčby a programů prevence.
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Skupina:       Aktuální zpravodajství
Titulek:       Odmítání stravy je druhým nejčastějším problémem u malých dětí
Datum vydání:  19.8. 2009
Čas vydání:    17:04


Odmítání stravy je druhým nejčastějším problémem u malých dětí 
-------------------- 
Ke zpravodajství: ilustrační FOTO ve Fotobance; AUDIO
-------------------- 
Praha 19. srpna (ČTK) - Odmítání stravy či vybíravost v jídle je po obezitě druhým nejčastějším problémem, se kterým se setkávají rodiče malých dětí. Novinářům to dnes řekla nutriční terapeutka Jitka Rusková z poradenského centra Výživa dětí. Někdy pomohou jednoduché triky, jindy je problém dlouhodobější. Vždy se však vyplatí trpělivost.
Univerzální návod, jak dítě přimět jíst, neexistuje, řekl předseda občanského sdružení Výživa dětí Pavel Neugebauer. Fáze vzdoru kulminuje kolem druhého roku, kdy si dítě začne uvědomovat své bytí. Snaží se prosazovat a leccos začne odmítat, včetně jídla. Naopak vyžaduje pozornost. "Dítě hraje. A hraje, pokud má diváky," vysvětlil Neugebauer.
Například potomek škemrající sladkost v obchodě je schopen ztropit hlasitou scénu, svíjet se na podlaze a podobně. Pokud rodiče rezignují a dítěti vyhoví, ono si začne věci vymáhat. Třeba odmítá určité potraviny a žádá sladké, vytváří si tak nesprávné stravovací návyky, upozornil.
Problémy mohou začít už při prvních příkrmech kojenců od čtvrtého měsíce. "Je třeba nedávat dítěti dlouhodobě jednu stravu, je třeba věci střídat," radí lékař. "Děti jsou konzervativní jedlíci, nemají rády nové věci," řekla Rusková. Vyplatí se trpělivost, novou chuť zkoušet třeba až desetkrát.
Studie potvrzují, že "jíme i očima". Dítě má rádo barevný pokrm, lepší je tedy stravu nemixovat v něco nevábného. Pomoci může i oblíbený hrneček, talířek. Vyplatí se také vzít potomka do kolektivu, aby se "inspiroval".
Děti se snaží napodobovat, učí se pozorováním. Za špatné stravovací návyky může často i nevhodný styl stolování v rodině, kdy otec u jídla čte noviny nebo matka sleduje seriál. Rodiče jsou příkladem, jídlo by mělo být určitým obřadem, rituálem. Tvrdší, ale osvědčený postup je nechat dítě vyhladovět. Žádné zdravé dítě nezůstane hlady dobrovolně, uvedla. Důležitý je však dostatek tekutin.
Dítěti, které pokrm odmítá, by rodiče rozhodně neměli jídlo silou cpát do úst či dokonce vyhrožovat tresty. V případě zanedbání výchovy k jídlu lze začít kdykoli. "Rozhodně platí pravidlo: lepší pozdě, než nikdy," uvedl Neugebauer. Rodiče mohou využít bezplatnou poradenskou linku 800 230 000.
Co pomáhá a co nepomáhá, pokud dítě nechce jíst:
ANO
NE
vzít dítě do kolektivu
nutně sníst vše z talíře
jednoduché fígle typu "toto není maso, to je sekaná"
úplatky ("když to sníš, půjdeme do ZOO")
mírný hlad
náhrada, jiné jídlo
zapojit fantazii (podoba pokrmů na talíři i společné vymýšlení jídel)
podávat dítěti sladkosti před jídlem (včetně slazených nápojů)
dobrý příklad rodičů (správné stolování i zdravá strava)
přednášky na zdravotní a sociální témata (budeš nemocný, hladovějící děti v Africe)
zdroj: Poradenské centrum Výživa dětí
Táňa Švrčková nlm
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Titulek:       Průzkum ČAS: Platy se zvýšily jen třetině zdravotních sester
Datum vydání:  18.8. 2009
Čas vydání:    19:48

Průzkum ČAS: Platy se zvýšily jen třetině zdravotních sester 
-------------------- 
Ke zpravodajství: FOTO/aktuality; AUDIO
V 9. a 10. odstavci jsme doplnili stanovisko Asociace českých a moravských nemocnic.
-------------------- 
Praha 18. srpna (ČTK) - Navýšení platů k červnu a červenci tohoto roku pocítila jen asi třetina zdravotních sester v ČR. Vyplývá to z aktuální ankety České asociace sester (ČAS). Podle ministerstva zdravotnictví se měly platy zvýšit v průměru o 15 procent ve všech zařízeních. Ministerstvo ale podle náměstka Marka Šnajdra nemůže vynutit změnu platů v nemocnicích, které přímo neřídí.
Podle mluvčí asociace sester Ireny Pejznochové si polepšily sestry ve fakultních nemocnicích a státních zařízeních. Navýšení mezd naopak zatím nepocítily sestry z některých krajských a soukromých nemocnic. Z průzkumu vyplynulo, že 60 procent oslovených sester nedostalo žádné peníze navíc. Některé sestry pak získaly jednorázový příspěvek přibližně 2000 korun.
Ankety ČAS se od 12. do 17. srpna zúčastnilo 89 zařízení z celé ČR, což představuje zhruba 3000 sester. Podle Pejznochové hrozí, že neohodnocené sestry si začnou hledat práci v zařízeních, která na platech nešetří. "Máme přehled o zařízeních, která neplní své povinnosti vůči zdravotnickému personálu a diskutujeme další kroky," řekla Pejznochová. Sestrám prý nebudou doporučovat, aby měnily zaměstnavatele, zároveň jim v tom ale nemohou ani bránit. 
Počátkem týdne vyhlásily stávkovou pohotovost sestry z krajských nemocnic na Královéhradecku. Místní odboráři tvrdí, že průměrný plat středního zdravotnického personálu je u nich nejnižší v zemi a pohybuje se kolem 20.000 korun, zatímco ve státní fakultní nemocnici je až o 7000 korun vyšší.
V Česku je průměrný plat sestry v nemocnici 24.221 korun, ve fakultních nemocnicích, které se řídí státními platovými tabulkami, 27.000 korun, v akciových společnostech, kde tyto tabulky neplatí, 21.000 korun.
Podle ministerstva zdravotnictví se mělo navýšení platů o 15 procent dotknout všech 81.000 zdravotních sester v České republice. Od 1. června rozhodla vláda o navýšení tarifních platů sester o 3,5 procenta; od 1. července pak o navýšení tarifních platů všech zdravotnických pracovníků o dalších 3,5 procenta.
Od začátku července se navíc zdravotní sestry a porodní asistentky posunuly v katalogu prací v platových třídách. Celkem měly dostat sestry přidáno 15 procent.
Na navýšení platů poskytují peníze zdravotní pojišťovny. Slíbily uvolnit částku 1,2 miliardy korun. Podle Šnajdra ministerstvo zdravotnictví nenese vinu na tom, že některá zařízení nezajistila navýšení platů sestrám. Ministerstvo prý pro to připravilo podmínky, zbytek je na krajích nebo na soukromých zřizovatelích zdravotnických zařízení. Většina zdravotnických zařízeních prý již v červenci obdržela zvýšenou zálohu určenou právě na platy sester.
Asociace českých a moravských nemocnic (AČMN) se ohradila proti Šnajdrovým údajným slovům na adresu managementu nemocnic. Náměstek podle AČMN na tiskové konferenci řekl, že od toho je zřizovatel a management, aby se aktivně snažil jednat s managementy zdravotních pojišťoven. "AČMN již v květnu oslovila všechny zdravotní pojišťovny a vyzvala je k jednání o navýšení mezd. Naprosto převažující odpověď byla - peněz dáváme dost a není o čem jednat," uvedl výkonný ředitel AČMN Stanislav Fiala ve vyjádření, které má ČTK k dispozici.
Asociace podle něj odmítá, aby byla "neschopnost navýšení mezd řádně připravit, se zúčastněnými projednat a právně zajistit, házena na managementy nemocnic". "A to jde pouze o mzdy všeobecných sester a porodních asistentek podle jednoho nařízení vlády ze čtyř k platům. Řešením také nařízeného zvýšení platů lékařů a dalších zaměstnanců nemocnic se ministerstvo vůbec nezabývá," dodal šéf AČMN.
hck hj mkv
Titulek:       Bývalý náměstek: Bez reformy se zhorší dostupnost zdravotní péče
Datum vydání:  18.8. 2009
Čas vydání:    15:40

Bývalý náměstek: Bez reformy se zhorší dostupnost zdravotní péče 
-------------------- 
Ke zpravodajství: AUDIO
-------------------- 
Praha 18. srpna (ČTK) - Bez reformy zdravotnictví hrozí pacientům v příštích letech krach veřejného zdravotního pojištění, tedy i zhoršení dostupnosti zdravotní péče, obávají se členové bývalého reformního týmu někdejšího ministra zdravotnictví Tomáše Julínka. Kvůli krizi pojišťovny vyberou méně peněz, a systém proto již letos skončí v deficitu, řekl dnes v Praze novinářům Pavel Hroboň ze sdružení Reforma zdravotnictví - forum.cz.
"Výdaje zdravotních pojišťoven byly postaveny na očekávaném sedmi a osmiprocentním nárůstu jejich příjmů, který se nekoná," řekl ČTK a deníku Právo Hroboň, který působil jako Julínkův náměstek a úřad opustil před měsícem. Deficit by podle jeho odhadu mohl dosáhnout až 15 miliard korun; v příštích letech zřejmě bude stále narůstat, "pokud nedojde k nějakému zázraku a výraznému oživení a růstu ekonomiky".
Hroboň již dříve řekl, že na pokrytí výpadků ve výběru pojistného pojišťovny již letos spotřebují své současné mnohamiliardové přebytky. Někteří experti jsou přesvědčeni, že přebytky vydrží ještě několik let; podle jiných by jim stát měl v případě problémů poskytnout dotace.
Nedostatek peněz proto podle Hroboně zřejmě politiky v příštích letech k reformním krokům přiměje. Bývalý Julínkův náměstek věří, že sáhnou právě po některých návrzích připravených jeho týmem.
"Jsme pevně přesvědčeni, že technicky byl návrh reformy připraven dobře. Je to jediné řešení, které je na stole a které dokáže zajistit, aby nemusela být omezena dostupnost zdravotní péče," konstatoval. Přijetí reformy podle Hroboně zabránila zejména neochota politiků dohodnout se na kompromisu, ale také příznivá ekonomická situace panující v minulých letech. "V době ekonomické recese by naše návody, jak ušetřit ve zdravotnictví, našly více pozorných posluchačů," míní.
Tvůrci reformy připouštějí, že zamýšlený objem reforem i jejich rychlost byly příliš velké; vhodnější by bylo rozložit je do více volebních období. Přiznali také, že podcenili odpor veřejnosti k reformám. Domnívají se však, že v případě zhoršení dostupnosti zdravotní péče by se i pacienti mohli přidat na jejich stranu.
Jiří Janda mkv
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Skupina:       Aktuální zpravodajství
Titulek:       Vědci dnes představí novinku v léčbě vysokého krevního tlaku
Datum vydání:  18.8. 2009
Čas vydání:    04:10
Vědci dnes představí novinku v léčbě vysokého krevního tlaku 
Praha 18. srpna (ČTK) - Českým vědcům se podařilo objevit změnu genu pro tvorbu bílkoviny, která hraje významnou roli v regulaci vysokého krevního tlaku. Podrobnosti odborníci představí na dnešní tiskové konferenci. Deník Právo napsal, že objev zřejmě významně přispěje k objasnění vzniku hypertenze.
Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy profesor Tomáš Zima ČTK řekl, že porucha genu vyvolává postižení ledvin, které může skončit až jejich selháním. Objev tak podle Zimy může v budoucnu vést k účinnému ovlivnění jednoho z mechanismů vzniku vysokého krevního tlaku.
Vysoký krevní tlak neboli hypertenzi mají v Česku dva miliony dospělých. Třetina z nich o tom přitom neví, vysoký tlak nijak nebolí. Jeho projevem může být až infarkt, mrtvice či právě selhání ledvin.
svr pba
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Skupina:       Aktuální zpravodajství
Titulek:       Karlovarský kraj lidem od září uhradí poplatky ve všech lékárnách
Datum vydání:  14.8. 2009
Čas vydání:    15:27
Klíčová slova: ČR; zdraví; správa; poplatky; peníze; Karlovarský; 4.VERZE; AUDIO
Karlovarský kraj lidem od září uhradí poplatky ve všech lékárnách 
-------------------- 
Ke zpravodajství: AUDIO
Zprávu jsme doplnili ve 4.odstavci o vyjádření bývalého hejtmana a současného krajského zastupitele Josefa Pavla (ODS) a v 5.odstavci o vyjádření místopředsedy KDU-ČSL a lídra karlovarské kandidátky Pavla Svobody.
-------------------- 
Karlovy Vary 14. srpna (ČTK) - Karlovarský kraj bude od 1. září proplácet jako první v Česku regulační poplatky ze všech lékáren včetně soukromých. Dosud formou daru vracel kraj lidem peníze jen ve své jediné lékárně v karlovarské nemocnici. O peníze mohou lidé požádat na zvláštním formuláři, který krajskému úřadu zašlou poštou. Peníze dostanou na svůj bankovní účet, řekl dnes novinářům náměstek hejtmana Martin Havel (ČSSD).
Nové opatření kraje se týká 91 lékáren v regionu. Rada rozhodla o rozšíření úhrad poplatků kvůli tomu, že kraj vlastní jedinou lékárnu. Podle Havla tak byl přístup k darům od kraje pro obyvatele omezen. Lidé musejí doklad o zaplacení včetně vyplněného formuláře se žádostí o dar poslat kraji do tří pracovních dnů od návštěvy lékárny. "Žádosti může poslat klidně několik lidí společně, aby ušetřili náklady na poštovné," uvedl Havel.
Od února kraj formou daru zaplatil za pacienty zhruba osm milionů korun. V rozpočtu má na poplatky v letošním roce vyčleněno zhruba 30 milionů korun. Havel předpokládá, že by tato suma měla stačit i po rozšíření úhrad regulačních poplatků na všechny lékárny v kraji. "Pokud nevyřeší poplatky zákon, budeme na konci roku jednat o tom, zda hradit poplatky formou daru také v příštím roce," řekl Havel.
Bývalý hejtman a současný člen krajského zastupitelstva Josef Pavel (ODS) považuje rozhodnutí kraje rozšířit placení poplatků za pacienty ve všech lékárnách za nesmysl a populistické gesto. "To se snad ani nedá komentovat. V době, kdy je krize a nedostává se peněz na školství či sociální sféru, bude ČSSD takto nesmyslně rozhazovat peníze. Je spousta možností, jak by se daly mnohem účelněji vynaložit," řekl ČTK Pavel.
Místopředseda KDU-ČSL a lídr krajské volební kandidátky Pavel Svoboda v tiskovém prohlášení uvedl, že rudo-oranžová koalice ve vedení Karlovarského kraje nabádá občany k tomu, aby obcházeli demokraticky přijaté zákony. "Taková situace je možná jen proto, že do čela ministerstva vnitra byl ČSSD dosazen ministr Pecina, který proti sociálnědemokratickým hejtmanům nepodnikne žádná opatření. Dnešní rozhodnutí vedení Karlovarského kraje považuji za populismus nejhrubšího zrna," uvedl Svoboda.
Karlovarský kraj se pro rozšíření úhrad regulačních poplatků rozhodl i přes skutečnost, že ministr vnitra Martin Pecina chce krajům zakázat proplácení poplatků. Podle Peciny kraje nevybíráním poplatků porušují zákon. K výhradám ministerstva vnitra se mají kraje vyjádřit do konce srpna. "My máme ale jiný právní názor než ministr vnitra. I když tuto formu úhrad poplatků považuji za provizorní a problém by měl vyřešit zákon," dodal Havel.
Pecina hejtmany písemně upozornil na to, že pokud kraje nezačnou dodržovat v otázce vybírání poplatků zákon, tak jim ministerstvo zruší usnesení jejich krajských zastupitelstev, která proplácení umožňují. Ministerstvo vnitra může zrušit jakékoli krajské usnesení a kraje poté musí jeho rozhodnutí do 60 dní splnit. Pak se sice mohou kraje bránit u soudu, ale než padne verdikt, jsou povinny rozhodnutí respektovat.
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