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Po uvolnění léků s pseudoefedrinem je v lékárnách nápor narkomanů 
-------------------- 
Ke zpravodajství: GRAFIKA
Zpráva je doplněna a přepracována ve 2. a 3. odstavci.
-------------------- 
Praha 22. října (ČTK) - Po středečním uvolnění výdeje léků na chřipku a nachlazení s pseudoefedrinem zaznamenaly dnes lékárny nápor kupujících narkomanů. ČTK to řekl prezident České lékárnické komory Stanislav Havlíček. Spotřeba těchto léků přitom po květnovém omezení výdeje klesla v dalších měsících až o 75 procent. Do té doby až 70 procent balení zneužili narkomani na pervitin.
Lékárníci nyní sice od kupujících musí vyžadovat průkaz pro vedení vlastní evidence; nemohou však kontrolovat přes centrální úložiště, zda si zájemce v krátké době neobstarává větší množství léku.
Před prodejem léku s pseudoefedrinem musí lékárník probrat s pacientem jeho zdravotní stav, zda je trvale sledován kvůli nějaké chronické zdravotní obtíži, či zda se v poslední době s něčím léčil. O rozhovoru provede záznam, ve kterém je stručná informace i o pacientově zdravotním stavu. Zaeviduje do informačního systému lékárny jméno a příjmení pacienta, identifikační číslo, případně datum narození a bydliště.
"V řadě lékáren došlo k razantnímu nárůstu zájmu o tyto léčivé přípravky. Lékárníci samozřejmě registrují, že zájem není ze skupiny skutečných pacientů, ale jsou to lidé, které dokážeme identifikovat jako potencionálně rizikové klienty," řekl Havlíček.
Úřad pro ochranu osobních údajů tento týden zakázal sbírat v centrálním úložišti citlivá data pacientů. Nyní záleží na každém lékárníkovi, zda odmítne podezřelý nákup. Zákon mu to umožňuje. Řada lékárníků to podle Havlíčka dělá. Někteří trvají na tom, že lék dají jen na recept, což je další možnost. Další žádají podle doporučení své stavovské organizace písemný souhlas pacienta, že si mohou jeho data uložit v informačním systému lékárny.
Lékárník může nabídnout i jiný přípravek na chřipku a nachlazení bez pseudoefedrinu. Výběr je široký, omezení v nákupu žádná. 
Dosud mohl pacient dostat v jednom měsíci dvě balení léků s pseudoefedrinem, což je dohromady 1800 miligramů účinné látky. Léky si mohl opatřit v různých lékárnách v průběhu jednoho měsíce. Nyní si může koupit v jedné lékárně jedno balení, dohromady 900 miligramů účinné látky. Narkomanům nic nebrání v tom, aby obešli několik lékáren a potřebné množství si postupně obstarali.
Havlíček zdůraznil, že nynější omezení nákupu na jedno balení nezakládá žádný nárok pro kupujícího, že lék musí dostat. "I když ho někdo požaduje a lékárník usoudí, že není pro jeho zdravotní stav vhodný, tak mu ho nevydá," upozornil.
Lékárníci tak neprodají lék s pseudoefedrinem nejen narkomanům, ale například i seniorům nad 65 let. Nabídnou jiný lék také pro léčení dětí do 15 let, protože ani pro ně podle odborných doporučení na příbalovém letáku není pseudoefedrin vhodný.
Odborník na léčení závislosti Karel Nešpor upozornil, že pseudoefedrin chřipku neléčí, jen zmírňuje zduření sliznice, tím ulevuje od obtíží. Pro řadu pacientů s chronickými nemocemi je rizikový, neměli by ho brát například lidé se zeleným očním zákalem, vysokým tlakem, srdeční arytmií, žaludečním vředem a muži se zvětšenou prostatou. Riziko oběhových problémů roste v kombinaci s alkoholem. Zdravým lidem může pseudoefedrin způsobit bolesti hlavy a poruchy spánku.
Podle názoru některých právníků je sporná i vlastní evidence lékáren o prodejích léků s pseudoefedrinem. Havlíček proto dnes požádal ÚOOÚ o vyjádření, zda tato evidence je v souladu se zákonem na ochranu informací a zda lékárníci případně nemají požadovat písemný souhlas pacienta.
"Do vyřešení odpovědi v zájmu budoucí ochrany členů České lékárnické komory trvá naše doporučení, aby tyto přípravky vydávali výhradně na lékařský předpis," shrnul Havlíček.
Dosud mohli lidé koupit léky s pseudoefedrinem v 1500 z 2600 lékáren a výdejen, tedy v těch, které měly připojení k centrálnímu úložišti. Jen v nich mohl lékárník ověřit předchozí výdeje. Nyní by lék mohli dostat ve všech lékárnách, kvůli právním nejasnostem ale zatím někteří lékárníci trvají na receptu.
Spotřeba léků s pseudoefedrinem v Česku
rok
počet balení
2000
948.901
2001
1,396.339
2002
1,496.588
2003
2,215.759
2004
2,502.838
2005
3,446.878
2006
4,177.352
2007
4,926.163
2008
5,212.265
1. pololetí 2009
1,474.193
Spotřeba léků letos před omezením a po omezení výdeje
měsíc
počet balení
leden
464.289
únor
401.335
březen
285.440
duben
210.246
květen - začátek omezení
58.984 - pokles o 75 procent
červen
76.293
červenec
44.399
srpen
52.736
září
95.055
Zdroj obou tabulek: Státní ústav pro kontrolu léčiv
Naďa Myslivcová jnd mal
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Pecina: ČR mohou kvůli proplácení poplatků hrozit žaloby 
-------------------- 
Ke zpravodajství: AUDIO
Doplnili jsme podrobnosti od 3. odst.
-------------------- 
Praha 22. října (ČTK) - Ministr vnitra Martin Pecina připustil, že kvůli zpoždění se zasláním výzvy krajům ohledně protiprávního proplácení regulačních zdravotnických poplatků mohou státu hrozit žaloby o náhradu škody. Průtahy podle něj ale nastaly spíše za jeho předchůdce Ivana Langra (ODS).
"Obávám se, že skutečně může hrozit nebezpečí pro český stát," uvedl dnes na dotaz poslance ODS Petra Bratského Pecina, jehož do vlády nominovala ČSSD usilující o zrušení poplatků. Poslanec obvinil Pecinův úřad z nečinnosti, v jejímž důsledku hrozí této zemi riziko žalob a vysokých náhrad škod. Připomněl, že proti postupu krajů existuje už několik soudních rozhodnutí.
"Já jsem schopen dokladovat, že za mého působení na ministerstvu ministerstvo koná podle zákona v zákonných lhůtách," bránil se Pecina. Bratský namítl, že ministerstvo vnitra začalo zákonnost postupu krajů prověřovat už v únoru, podklady byly k dispozici koncem března a v květnu už prý byly výzvy připraveny. Pecina se na oplátku dotázal, proč nebyly krajům odeslány ještě před jeho příchodem do čela úřadu.
"Jakási analýza, která údajně už byla hotová delší dobu, byla mi předložena na začátku července. Já jsem po jejím prostudování usoudil, že je skutečně neodesilatelná a myslím si, že i nezveřejnitelná. Pokud ji chce někdo zveřejnit, ať ji zveřejní ti, kteří ji vypracovali, protože já bych se za její zveřejnění musel stydět," prohlásil Pecina.
Uvedl, že kraje požádal o nové podklady vzhledem k tomu, že některé z nich během první poloviny roku systém proplácení poplatků změnily. Čas na aktualizaci a své vyjádření dostaly do září. Ministr přiznal pouze následné třítýdenní zpoždění, než zjistil, že se výzva nepřipravuje.
Ministerstvo označilo za závadný postup téměř všech krajů, které vrací lidem peníze za zdravotnické poplatky. Kraje vyzvalo k nápravě, regiony se mají vyjádřit do Vánoc. Hejtmani už ale označili názor ministerstva za neodůvodněný a právně nehajitelný, společnou odpověď pošlou to několika týdnů. Výzva se týká všech krajů kromě Prahy, kde se poplatky nevrací, a Plzeňského kraje, kde se uplatňuje odlišný postup.
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Jurásková chce novelou umožnit evidenci nákupů léků k výrobě drog 
-------------------- 
Ke zpravodajství: AUDIO
-------------------- 
Praha 22. října (ČTK) - Ministerstvo zdravotnictví chce připravit novelu, která by opětovně umožnila evidenci lidí kupujících léky zneužitelné k výrobě pervitinu. Ve sněmovně to dnes slíbila ministryně zdravotnictví Dana Jurásková. Nad rozhodnutím Úřadu pro ochranu osobních údajů, který nařídil osobní data uživatelů léků v evidenci zničit, se ministryně pozastavila.
Tímto rozhodnutím ochránců soukromí "byla v České republice nadřazena ochrana osobních údajů nad ochranu zdraví", poznamenala ministryně na dotaz poslance Pavla Němce (ČSSD). Náprava je podle Juráskové možná pouze novelou zákona o léčivech, termín jejího předložení ale nechtěla odhadovat s tím, že jde o "komplikovaný problém".
Prezident České lékárnické komory Stanislav Havlíček ČTK řekl, že po uvolnění výdeje léků na chřipku a nachlazení s pseudoefedrinem dnes zaznamenaly lékárny nápor kupujících narkomanů. Spotřeba těchto léků přitom po květnovém omezení výdeje klesla v dalších měsících až o 75 procent. Do té doby až 70 procent balení zneužili narkomani na pervitin.
Jurásková podotkla, že lékárníci budou nadále ověřovat totožnost kupujícího léky s pseudoefedrinem, přičemž mu nebudou moci prodat více než 30 tablet či sáčkům některého ze šesti přípravků. Nebudou však již schopni dohledat, zda si dotyčný nezakoupil léky v podobném množství v jiné lékárně, dodala. Právě evidence kupujících, kterou má na starosti Státní úřad pro kontrolu léčiv, měla takovému zneužívání léků bránit.
Evidence, do které docházelo denně na 200.000 receptů, ale podle ochránců soukromí představovala databázi osobních a citlivých údajů, které by mohly být zneužity k zjištění, kdo jaké má choroby, kdo jaké bere léky. Zájem o tato data by podle předsedy úřadu na ochranu soukromí Igora Němce mohly mít například farmaceutické firmy. Databáze byla podle Němce vedena v rozporu se zákonem.
Martin Horák mal
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Pecina: Při vracení poplatků postupují kraje závadně 
-------------------- 
Ke zpravodajství: AUDIO
Text jsme upravili a doplnili o vyjádření předsedy Asociace krajů ČR Michala Haška v 1. a 7. odstavci.
-------------------- 
Praha/Plzeň 22. října (ČTK) - Ministerstvo vnitra považuje postup většiny krajů, které vracejí lidem peníze za zdravotnické poplatky, za závadný. V úterý ministerstvo odeslalo krajům výzvu k nápravě. Poslancům to dnes řekl ministr vnitra Martin Pecina, zvolený do vlády za ČSSD. Kraje mají podle zákona na odpověď ministerstvu 60 dnů. Podle předsedy Asociace krajů ČR Michala Haška (ČSSD) považují hejtmani názor ministerstva za neodůvodněný a právně neobhajitelný.
Výzva krajům se týká všech kromě Prahy, kde se poplatky nevracejí, a Plzeňského kraje, kde se uplatňuje odlišný postup.
Podle místopředsedy ODS Petra Nečase Pecina svými slovy potvrdil, že kraje proplácením poplatků porušují zákon. Nečas mimo jiné uvedl, že hejtmani ČSSD v čele s Davidem Rathem nezákonně vynakládají peníze a prostředky jim potom chybí na potřebné věci. Ratha nazval "hejncem" podle spojení funkcí hejtmana a poslance, prý je to nový druh politického živočicha.
Hejtman Středočeského kraje a poslanec za ČSSD Rath v reakci na to nařkl exministra práce a sociálních věcí Nečase, že snížil dotace krajům na provoz domovů důchodců o desítky procent kromě Prahy, kde vládne ODS. "Nemaťte tady lidi o poplatcích. Začal jste zneužívat svoji funkci," hřímal hejtman a poslanec a Nečasův postup označil za sprosťárnu. "Jde nám jen o udržení stejného principu pro všechny. Měl byste se maximálně stydět," dodal.
Nečas se bránil tím, že dal na sociální služby dvojnásobný objem peněz proti minulosti. Chtěl, aby Středočeský kraj poskytoval na sociální věci tolik peněz jako dříve. Zatímco v roce 2005 to bylo 1,5 miliardy korun, nyní je to 600 milionů korun, uvedl bývalý ministr.
Pecina poslancům řekl, že už na začátku července poslal krajům upozornění s tím, že by jejich chování mohlo být porušením zákona. Nechal si přitom zaktualizovat analýzu, která na ministerstvu vznikla již předtím. Práci zadal tehdejšímu náměstkovi Zdeňku Zajíčkovi (ODS), který údajně úkol nesplnil. Mimo jiné i proto mu prý Pecina odebral pravomoci. Nový náměstek pro veřejnou správu, legislativu a archivnictví Richard Nouza poté připravil analýzu na základě nových dat a ministerstvo sepsalo výzvu krajům k napravení stavu.
Jihomoravský hejtman a předseda Asociace krajů ČR Hašek ČTK řekl, že kraje s kritikou ministerstva nesouhlasí. "Nepravdivě vytýká krajům kolizi se zákonem o zdravotním pojištění, kraje přitom poplatky ve všech zařízeních vybírají," uvedl. Formu úhrady podle něj zákon neřeší. Kraje prý nevyužijí dvouměsíční lhůtu a do několika týdnů představí společnou odpověď a právní pozici k analýze ministerstva.
Podle krajského radního pro zdravotnictví Václava Šimánka (ČSSD) se ukázalo, že postup Plzeňského kraje, byť byl někdy kritizován za složitost, je správný. Všichni pacienti musejí i ve zdravotnických zařízeních ve správě kraje poplatky zaplatit. Kdo je chce vrátit, může na místě sepsat žádost, kterou zařízení odešle na kraj. "My jsme to břímě vzali z nemocnic na kraj, takže naše zdravotnická zařízení nemohou být ze strany zdravotních pojišťoven nijak stíhána, protože dodržují zákon a poplatky vybírají," řekl Šimánek. Kraj letos na proplácení poplatků vyčlenil v rozpočtu 30 milionů korun.
Svou práci podle Peciny nezvládl ani jeho předchůdce Ivan Langer (ODS), analýza vzniklá pod jeho vedením prý byla nepoužitelná. Mezi ODS a Pecinou to dlouhodobě skřípe. Občanští demokraté původně dokonce chtěli, aby Pecina odešel z vlády Jana Fischera. 
Sociální demokraté se snaží zdravotnické poplatky zrušit, nenašli pro to ale zatím v parlamentu potřebnou podporu. Dnes ČSSD sněmovně předložila nový návrh na úplné zrušení poplatků.
hck mbc lap jhr pba
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Zdravotnické poplatky se platí od ledna 2008 
Praha 22. října (ČTK) - Hlavní události od zavedení regulačních poplatků ve zdravotnictví:
1. ledna 2008 - Lidé začali platit u lékaře a za položku na receptu 30 korun, za den v nemocnici 60 a za pohotovost 90 korun. Ochranný limit na výdaje činil 5000 korun. Regulační poplatky zavedla koalice ODS, KDU-ČSL a SZ.
18. března 2008 - Ve sněmovně koalice těsně prosadila zamítnutí sociálnědemokratické předlohy o zrušení poplatků.
28. května 2008 - Ústavní soud zamítl návrh ČSSD na zrušení zdravotnické části reformy veřejných financí včetně poplatků.
1. srpna 2008 - Byly zrušeny poplatky za pobyt novorozenců v porodnici. Od placení byli osvobozeni i dárci orgánů a lidé, kterým byla léčba soudně nařízena.
19. prosince 2008 - Levici se ve sněmovně podařilo odhlasovat zrušení poplatků. Senát návrh vrátil sněmovně a v únoru 2009 se poslanci s ministerstvem zdravotnictví dohodli na kompromisu.
1. ledna 2009 - Středočeský kraj jako první začal hradit za lidi poplatky v pětici krajských nemocnic a lékáren. Od února se přidali v dalších krajích vedených ČSSD. Tím ČSSD splnila slib, s nímž vyhrála krajské a senátní volby v roce 2008.
1. dubna 2009 - U lékaře přestaly platit děti do 18 let (v nemocnici, na pohotovosti a v lékárně platily dál). Dětem a seniorům nad 65 let se snížil limit z 5000 na 2500 korun, u seniorů zahrnul i doplatky na léčiva, 30 korun za položku na receptu je jen u léků s doplatkem nižším než 30 korun.
14. dubna 2009 - Krajské lékárny ve Středočeském kraji začaly po rozhodnutí soudu ze 7. dubna opět vybírat poplatky. Hrazení poplatků zakázaly později soudy i lékárnám v nemocnicích dalších krajů.
23. dubna 2009 - První pokutu za nevybírání poplatků dostal Středočeský kraj. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ji udělila kolínské nemocnici. Pokuty od pojišťoven dostaly i další nemocnice v krajích.
4. května 2009 - Středočeský kraj zavedl v krajských lékárnách slevové kupony. Grémium majitelů lékáren později vyzvalo k podávání žalob na ochranu proti nekalé soutěži.
14. května 2009 - Soud znovu předběžným opatřením zakázal Středočeskému kraji hradit poplatky v lékárně v Mladé Boleslavi.
15. května 2009 - Sněmovna schválila úplné zrušení poplatků a zároveň rozhodla o zrušení poplatků pro děti a mladé do 19 let, důchodce, dárce krve a kostní dřeně a sociálně slabší lidi.
18. června 2009 - Senát odmítl rušení zdravotnických poplatků. Místo toho senátoři navrhli snížení cen léčiv o pět procent a bezplatné očkování proti pneumokokům.
22. června 2009 - Středočeský hejtman David Rath (ČSSD) uvedl, že pokud ČSSD neuspěje ve volbách do sněmovny a nepodaří se jí prosadit zrušení poplatků, přestane kraj zřejmě od roku 2010 tyto poplatky hradit za pacienty krajských nemocnic.
10. července 2009 - Hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný (ČSSD) řekl, že kraj hodlá proplácet lidem poplatky ve všech lékárnách včetně soukromých. Rada kraje následně 14. srpna rozhodla o rozšíření úhrad poplatků.
13. srpna 2009 - Ministr vnitra Martin Pecina podle tisku hejtmany písemně upozornil na to, že pokud kraje nezačnou dodržovat v otázce poplatků zákon, ministerstvo zruší usnesení jejich krajských zastupitelstev, která proplácení umožňují.
1. září 2009 - V Karlovarském kraji začaly všechny lékárny proplácet regulační poplatky. Dosud formou daru vracel kraj lidem peníze pouze ve své jediné lékárně.
11. září 2009 - Poslanci neschválili ani zrušení či omezení poplatků, ani změny navržené Senátem v polovině června. Regulační poplatky zůstaly zachovány v současné podobě.
17. září - Komunisté oznámili, že předložili ve sněmovně další návrh na zrušení poplatků.
25. září - Ministerstvo vnitra začalo zkoumat zákonnost postupu krajských úřadů při proplácení poplatků v krajských zdravotnických zařízeních a lékárnách.
20. října - Ministerstvo vnitra odeslalo hejtmanům výzvu k nápravě situace kolem poplatků. Postup krajů, které vracejí lidem peníze za zdravotnické poplatky, považuje MV za závadný.
22. října - Sociální demokracie předložila do sněmovny vlastní novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, která má zrušit poplatky.
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ČSSD se znovu pokusí zrušit všechny regulační poplatky 
-------------------- 
Ke zpravodajství: AUDIO
Doplnili jsme klíčové slovo "nemocenské" a další informace o vyplácení nemocenské v 1. a 6. odstavci.
-------------------- 
Praha 22. října (ČTK) - Sociální demokracie se znovu pokusí zrušit regulační poplatky. Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, kterou dnes do sněmovny předložila ČSSD, má rušit 30, 60 i 90 korunové poplatky. Novela je navržena tak, aby mohla být schválena už v prvním čtení. Strana současně předložila také návrh, aby zaměstnanci opět dostávali nemocenskou v prvních třech dnech nemoci.
Podle stínového ministra zdravotnictví Davida Ratha (ČSSD) je to kvůli tomu, aby byl zákon projednán co nejrychleji. Počítá ale s tím, že rychlé schválení neumožní poslanci ODS. Podporu pro návrh zatím sociální demokracie prý vyjednanou nemá. "Ještě to musí to projít vládou. Čas využijeme k tomu, abychom vyjednávali podporu. Určitě je to základ, pak v průběhu dalších týdnu se uvidí, jestli jsme schopni s lidovou stranou domluvit kompromis," řekl dnes ČTK Rath. Lidovci podle dřívějšího vyjádření poslance Ludvíka Hovorky požadují zachování poplatků za hospitalizaci.
Návrh téměř totožný s novelou ČSSD do sněmovny před měsícem podali i komunisté. Jediná změna je v tom, že KSČM chce zachovat ochranný limit 2500 korun pro doplatky za léky. "Je to významná pomoc pro chronicky nemocné, doplatky jsou čím dál dražší. Je na pováženou, proč podávají úplně stejný návrh a nepřipojí se k našemu," uvedla dnes poslankyně KSČM Soňa Marková. Připustila ale, že komunisté návrh ČSSD zřejmě podpoří.
Sociální demokraté se pokusili o zrušení poplatků už několikrát. Žádný pokus ale nebyl úspěšný. Novelu vždycky sněmovně vrátil Senát, levice v dolní komoře doposud nesehnala 101 poslanců pro přehlasování veta.
Poplatky poprvé 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. Těm je spolu se seniory nad 65 let snížen ochranný limit z běžných 5000 na 2500 korun.
ČSSD současně navrhuje, aby zaměstnanci v prvních třech dnech nemoci dostávali od zaměstnavatele nemocenskou ve výši 30 procent z vyměřovacího základu. Zaměstnavatelům by za to měly klesnout odvody na zdravotní pojištění o půl procenta. Stát by tak měl podle návrhu přijít o tři miliardy korun. Nová úprava by měla platit trvale od roku 2011.
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ÚOOÚ: Evidence uživatelů léků s pseudoefedrinem je nezákonná 
-------------------- 
Ke zpravodajství: AUDIO
Doplněno v 5. odstavci o vyjádření ředitele SÚKL Beneše. Zkrátili jsme.
-------------------- 
Praha 21. října (ČTK) - Evidence lidí užívajících léky s pseudoefedrinem, kterou vede Státní úřad pro kontrolu léčiv (SÚKL), je podle ochránců soukromí nezákonná, stejně jako centrální databáze, kterou SÚKL tvoří z papírových receptů. Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) rozhodl, že z databáze musejí být okamžitě smazány osobní údaje. Ředitel SÚKL Martin Beneš ČTK potvrdil, že se tak již v noci na dnešek stalo. Pacienti nyní dostanou tyto léky bez receptu a lékárník si napíše jejich osobní data do databáze lékárny, dál je ale už hlásit nebude.
"SÚKL rozhodnutí ÚOOÚ plně respektuje," zdůraznil Beneš. Na likvidaci dat dohlížela podle něj komise a prověří ji nezávislý audit, který začne hned v pondělí.
Podle ředitele ÚOOÚ Igora Němce se úřad ještě nesetkal s větší databází citlivých údajů o občanech, která byla vedena v rozporu se zákonem. Do databáze docházelo denně na 200.000 receptů.
"Pokud se sbírá takhle velká databáze osobních údajů a citlivých údajů, to znamená, že zde existuje silný nástroj, jak zjistit, kdo jaké má choroby, kdo jaké bere léky, což je zneužitelné poměrně hodně," řekl dnes novinářům Němec. Zájem o tato data by podle něj mohly mít například farmaceutické firmy. Zdůraznil ale, že ÚOOÚ nemá informace o tom, že by ke zneužití databáze došlo. Rovněž potvrdil, že žádná data o pacientech z databází SÚKL neunikla.
Zdravotní pojišťovny podle Beneše disponují mnohem větším objemem citlivých údajů než jeho ústav. "Odborníci vědí, že každý měsíc do zdravotních pojišťoven odchází (z lékáren) mnohem větší rozsah dat a pojišťovny disponují letitými záznamy o výdejích léků a předepsaných lécích," konstatoval; rozpor by podle něj mělo vyřešit zpřesnění zákona o léčivech.
Rozhodnutí ÚOOÚ se týká jen papírových receptů, činnost centrálního úložiště úřad nezpochybnil, to funguje v mezích daných zákonem. Výrok ochránců soukromí se netýká ani elektronických receptů, SÚKL je může dál ukládat, zatím však nefungují.
Ode dneška může lékárník dát na jeden výdej léky s obsahem do 900 miligramů pseudoefedrinu, odpovídá to 30 tabletám či sáčkům některého ze šesti přípravků, což jsou Aspirin Complex, Daleron proti chřipce a nachlazení, Modafen, Nurofen Stopgrip, Panadol Plus Grip a Paralen plus.
Omezení, které dneškem padlo, mělo zabránit zneužití léků k výrobě pervitinu. Pacient předkládal průkaz a lékárník v centrálním úložišti zkontroloval, zda už lék kupoval. Během 30 dnů mohl nakoupit až 1800 miligramů pseudoefedrinu, to stačilo dospělému na léčbu až dvou onemocnění v jednom měsíci. Narkomanům nyní nic nebrání v tom, aby v jednom dni nakoupili velké množství léků v několika lékárnách.
Podnět k prošetření dala Česká lékárnická komora, která již dříve vyzvala lékárníky, aby se k centrálnímu úložišti nepřipojovali a osobní data pacientů úřadu neposkytovali. Prezident komory Stanislav Havlíček rozhodnutí ÚOOÚ uvítal. Komora ještě dnes zpracuje a co nejdříve rozešle členům doporučení, jak v nastalé situaci postupovat, řekl ČTK. Jde o komunikaci s centrálním úložištěm a rozsah odesílaných dat.
V tuto chvíli je připojeno k centrálnímu úložišti 1500 z 2600 lékáren a výdejen. Dosud mohli lidé dostat lék s pseudoefedrinem jen v připojených lékárnách, ode dneška ho dostanou všude.
Předseda představenstva Grémia majitelů lékáren Marek Hampel je rozhodnutím ÚOOÚ zklamán, a považuje je dokonce za skandální. Úřad loni v prosinci na dotaz grémia totiž vyhlásil, že činnost centrálního úložiště a sběr dat jsou v pořádku. "Považuji dnešní rozhodnutí za naprosto bezprecedentní až skandální. Ode dneška stačí, aby narkoman obešel pár lékáren ve městě, a má dost materiálu na zpracování drog. Je to špatné rozhodnutí pro české pacienty," řekl Hampel ČTK.
Podle dřívějších úvah zákonodárců by SÚKL měl převést výdej léků na recept, pokud se kontrola prostřednictvím centrálního úložiště neosvědčí.
Beneš uvedl, že kontrola ochránců dat neshledala nic, co by mohlo způsobit zastavení provozu centrálního úložiště. "Problém není postaven tak, že SÚKL něco dělal nezákonně, protože chtěl. SÚKL činil podle zákona, ale ÚOOÚ naznal, že zákon není napsán zcela jasně. Naším prostřednictvím se úřad strefuje do zákonodárců," řekl.
Ověřování množství nakoupených léků v centrálním úložišti mělo zabránit tomu, aby přípravky s pseudoefedrinem zneužívali narkomani k výrobě pervitinu. Do května, než ověřování začalo, šlo až 80 procent balení na výrobu drogy, obchod s pervitinem se odhaduje na 1,5 miliardy korun ročně.
Podle Beneše bude SÚKL situaci nadále monitorovat, a pokud by zhruba do šesti až devíti měsíců zjistil výrazný nárůst spotřeby léků s pseudoefedrinem, přistoupí ke změně registračního rozhodnutí. Všechny léky s pseudoefedrinem by pak byly jen na recept.
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ZP Média přestala pracovat s firmami, které jí hledaly klienty 
Praha 21. října (ČTK) - Zdravotní pojišťovna Média (ZPM) ukončila spolupráci s externími společnostmi, které jí hledaly pojištěnce. Důvodem jsou negativní zkušenosti s jejich prací a nová obchodní politika. ČTK to dnes sdělila v tiskovém prohlášení mluvčí pojišťovny Blanka Kramolišová.
Zástupci pojišťovny již dříve přiznali, že se náboráři při získávání pojištěnců ZPM dopouštěli nekalých praktik. Pracovníci externích firem, které pro ZPM nábor dělaly, dávali podepsat přestup lidem, kteří nevěděli, že podpisem mění pojišťovnu. Náboráři prý také hanlivě mluvili o konkurenčních pojišťovnách. Aby pojišťovna podobným případům předešla, zavedla i etický kodex, který takové praktiky zakazuje.
Pojišťovně se podle mluvčí dosavadní způsob náboru klientů neosvědčil. "I když všichni byli patřičně proškoleni, docházelo opakovaně k porušování etického kodexu a tím k poškozování dobrého jména Zdravotní pojišťovny Média," uvedla mluvčí.
Média funguje na českém trhu od letošního března, kdy začala s náborem pojištěnců, do konce června jich získala 25.000 pojištěnců, do konce roku jich chce mít 50.000 a příští rok plánuje 100.000 pojištěnců.
Nová pojišťovna se snaží přilákat lidi zejména na rozšířenou prevenci a on-line informace o poskytnuté zdravotní péči. Pokud si budou pojištěnci přát, mohou dostávat na mobilní telefon například upozornění, že je čas objednat se na prevenci k zubaři, nebo že mají výpadek v platbách zdravotního pojištění. Pojišťovna hodlá v preventivních programech hradit až 9200 korun ročně za dítě a 4900 korun za dospělé.
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Lékaři naočkují proti prasečí chřipce víc chronicky nemocných 
Doplnili jsme vyjádření mluvčího ministerstva k počtu vakcinačních dávek ve 2. odstavci.
-------------------- 
Brno 20. října (ČTK) - Vakcínou proti prasečí chřipce budou moci lékaři v Česku naočkovat i lidi, s nimiž se původně nepočítalo. Rozšíří se skupina chronicky nemocných, v níž původně byli jen lidé s dýchacími a srdečními nemocemi. Vakcínu dostane také víc lidí, jejichž práce je důležitá pro fungování státu. Novinářům to dnes v Brně řekla ministryně zdravotnictví Dana Jurásková. ČR objednala milion vakcín, které podle informací ministerstva bude možné aplikovat v jedné dávce, nikoli dvou. Vystačí tak pro zhruba desetinu populace.
Podle Juráskové nemá ministerstvo zatím potvrzení o možnosti očkovat jen jednou dávkou oficiálně k dispozici. Předpoklad je, že by ho mělo dostat ještě tento týden. Podle mluvčího ministerstva Vlastimila Sršně by ministryně v tom případě příští týden předkládala do vlády materiál, v němž by se počítalo s milionem vakcinačních dávek. V opačném případě bude materiál nadále jako dosud počítat s 500.000 dávkami, řekl Sršeň ČTK.
"V případě, že bude milion, je zatím předběžná dohoda na tom, že bude navýšena skupina chronicky nemocných pacientů," řekla ministryně. Kromě toho bude moci ministerstvo vyhovět krajům, které pro očkování vytypovaly 150.000 lidí důležitých pro chod státu. "V této chvíli my bychom byli schopni jim vyhovět," řekla Jurásková.
Datum, kdy se začne očkovat, bude podle ministryně záviset na výrobě vakcíny. Rychlost výroby zase na tom, jak je virus ochoten se v laboratorních podmínkách množit. Původně se jako o termínu začátku vakcinace mluvilo o listopadu. Termín se upřesňuje, řekla k tomu dnes Jurásková. Listopad nepotvrdila, zájmem ministerstva i firmy je však podle ní vše co nejvíc uspíšit.
Lidé, na které se při očkování nedostane, se podle Juráskové prasečí chřipky nemusejí bát. "Klinický průběh zatím v ČR, ale i v Evropě i ve světě ukazuje, že je to stále onemocnění víceméně banální, počty zemřelých se zdaleka neblíží počtům, které bohužel jsou obětí sezonní chřipky," řekla. Počet hlášených případů prasečí chřipky v ČR překročil 300.
lce snm
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Zdravotní pojišťovny vydávají víc, než vyberou, rezervy dojdou 
Rozšířili jsme zprávu o údaj o růstu nákladů na zdravotní péči v posledních pěti letech ve 4. odstavci a Šnajdrovo vyjádření k připravované úhradové vyhlášce v 5. odstavci.
-------------------- 
Brno 20. října (ČTK) - Zdravotní pojišťovny podle náměstka ministryně zdravotnictví Marka Šnajdra vydávají za léčbu víc peněz, než kolik vybírají na zdravotním pojištění. Rezervy jim podle ministerstva zdravotnictví dojdou příští rok. Na rok 2011 je proto třeba systém změnit, protože jinak by přestal fungovat, řekl dnes Šnajdr na zdravotnických veletrzích v Brně.
Podle Šnajdra letos zdravotní pojišťovny kvůli krizi vyberou asi o 13 miliard korun méně, než si naplánovaly. "Výběr pojistného je každý měsíc horší a horší a pro příští rok není žádný důvod se domnívat, že to bude lepší," řekl. Podle něj je proto optimistický předpoklad, že příští rok vydají pojišťovny za zdravotní péči stejně peněz jako letos. Letošní objem úhrad náměstek označil za nadstandardní.
Šnajdr se domnívá, že poskytování zdravotní péče bude kvůli nedostatku peněz třeba změnit legislativními úpravami. "Říkám to dopředu, protože víte, že to vyžaduje jistou politickou odvahu," uvedl. Podle něj se jinak budou muset začít chovat i samy pojišťovny. Na místě prý je, aby péči začaly poptávat prostřednictvím obdoby výběrových řízení. Nutností podle něj bude také koncentrace náročné péče i diagnostiky do center.
Náklady zdravotních pojišťoven na zdravotní péči stouply za posledních pět let téměř o čtvrtinu, ze zhruba 156 miliard korun na téměř 194 miliard korun, uvedl Ústav zdravotnických informací a statistiky. Mantinely na příští rok určí ministerstvo zdravotnictví, které v těchto dnech připravuje takzvanou úhradovou vyhlášku.
Podle Šnajdra se resort bude snažit nepoškodit v dokumentu zdravotnické skupiny, které se na financování péče pro příští rok dohodly, a to jsou stomatologové, gynekologové a záchranáři. "A hlavně nesmíme způsobit to, že se systém dostane do dluhů," řekl náměstek. Podle něj dopady takové situace známe z nedávné minulosti - pojišťovny nemocnicím ani lékařům neplatily včas, a ti se dostávali do platební neschopnosti.
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Kromě zdravotního pojištění dali lidé za zdraví přes 43 miliard 
Praha 19. října (ČTK) - Přes 43 miliard korun dali loni lidé kromě toho, co zaplatili na zdravotním pojištění. Z toho pět miliard vydali za regulační poplatky u lékaře, v lékárně a nemocnici. Soukromé výdaje tvořily podle nejnovějších údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) 16,6 procenta peněz spotřebovaných v českém zdravotnictví.
V roce 2007, kdy pacienti ještě neplatili regulační poplatky, tvořily soukromé výdaje obyvatel za zdraví 14,8 procenta.
Zatímco podíl veřejných výdajů na celkových penězích zdravotnictví klesl od roku 2005 do loňska o 4,1 procenta, ze 191,4 na 219 miliard korun, výdaje občanů stouply z 27,4 na 43,5 miliard. Podle zdravotnického experta KDU-ČSL Petra Fialy je spoluúčast pacientů i kvůli ekonomické krizi na hranici únosnosti, zejména pro seniory.
Soukromé výdaje zahrnují přímé platby pacientů za léky, nadstandardní péči a regulační poplatky, výdaje neziskových institucí, zaměstnavatelů za zdraví zaměstnanců a soukromé pojištění. Veřejné výdaje zahrnují výdaje zdravotních pojišťoven, rozpočtové výdaje resortů, krajů a obcí.
Výdaje pojišťoven v letech 2005 až 2008 stouply ze 170 na 200,6 miliardy, což je ale v podílu na zdrojích zdravotnictví pokles o 1,4 procenta. Pojišťovny hradily 76,4 procenta všech peněz zdravotnictví. Výdaje resortů, krajů a obcí klesly z 21,3 na 18,5 miliardy korun, to je pokles podílu téměř o tři procenta - z 9,7 na sedm.
Podle Fialy i v této situaci hradí zdravotní pojišťovny péči plynule, v pololetí dokonce měly na účtech zůstatky blížící se 40 miliardám korun. Mnohé nemocnice však podle něj dostávají v důsledku regulací méně peněz než loni. "Výsledkem je odchod 20.000 zaměstnanců ze zdravotnictví a nedostatek sester," varoval Fiala v časopise České lékařské komory Tempus Medicorum. 
Expert soudí, že pokud se světová ekonomika v příštích dvou letech zotaví, nemělo by české zdravotnictví krizi nijak výrazně pocítit. Propad v příštím roce by měly nynější rezervy pokrýt. Pak by už podle něj měla začít skutečná reforma zdravotnictví, která "přinese strukturální změny, zprůhlední finanční toky a sníží všeobecné plýtvání ve zdravotnictví".
I když se vláda shodla na tom, že od ledna příštího roku sníží kvůli krizi platy státních zaměstnanců o čtyři procenta, zdravotníků se to podle mluvčího ministerstva zdravotnictví Vlastimila Sršně nedotkne. Nejsou totiž placeni ze státního rozpočtu, ale z příjmů od pojišťoven.
Podle legislativního náměstka ministryně zdravotnictví Martina Plíška je plně v kompetenci státních nemocnic případně snížit objem nákladů na platy o čtyři procenta, například tím, že upraví pohyblivé složky mzdy, tedy sníží částky, které dostávají zdravotníci nad tabulkový tarif. Další možností je propuštění nadbytečných administrativních pracovníků.
Celkové výdaje na zdravotnictví a podíl zdrojů v letech 2005-2008

2005 v miliardách korun
2005 v procentech
2008 v miliardách korun
2008 v procentech
VEŘEJNÉ výdaje
191,356
87,5
219,119
83,4
z toho 
-rozpočtové výdaje resortů a územních orgánů
21,263
9,7
18,527
7
-zdravotní pojišťovny
170,093 
77,8
200,592 
76,4
SOUKROMÉ výdaje
27,418
12,5
43,526
16,6
výdaje CELKEM
218,774

262,645

podíl z HDP v procentech
7,3


7,1
Zdroj: ÚZIS
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