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Vnitro zahájí správní řízení kvůli poplatkům s dalšími pěti kraji 
Praha 1. února (ČTK) - Ministerstvo vnitra zahájí správní řízení kvůli systému proplácení zdravotnických poplatků s dalšími pěti kraji - Středočeským, Jihomoravským, Pardubickým, Moravskoslezským a Libereckým. ČTK o tom dnes informovala mluvčí ministerstva Jana Malíková. Kraje odmítly upravit způsob proplácení občanům, který je podle vnitra v rozporu se zákonem. Již od ledna vede ministerstvo správní řízení se čtyřmi kraji - Zlínským, Jihočeským, Ústeckým a Královéhradeckým.
Vnitro chce správní řízení ukončit v šedesátidenní lhůtě, tedy do 2. dubna, a v případě čtyř krajů, s nimiž už správní řízení vede, do 8.března.
Regulační poplatky zavedl bývalý ministr zdravotnictví ODS Tomáš Julínek. Systém byl od té doby upraven. Nyní se platí 30 korun v ambulanci a za položku na receptu, pokud je lék levnější než 30 korun, za den v nemocnici 60 korun a za pohotovost 90 korun. Osvobozeny jsou děti do 18 let. Snížil se jim navíc ochranný limit z 5000 korun na 2500 korun, stejně jako lidem nad 65 let. Kraje, které nyní ovládá levice, ve svých nemocnicích poplatky občanům hradí. Podle hejtmana Středočeského kraje Davida Ratha chystá nyní levice kvůli poplatkům další stížnost k Ústavnímu soudu.
ČSSD a KSČM se snaží ve sněmovně prosadit zrušení poplatků. Počátkem prosince uspěly v prvním čtení. Je ale pravděpodobné, že se jim úplné zrušení systému regulačních poplatků nepodaří schválit, nemají k tomu dostatek hlasů.
Postup při správním řízení je takový, že proti rozhodnutí ministerstva mohou kraje podat opravný prostředek takzvaný rozklad. Tím se pak zabývá rozkladová komise ministerstva vnitra. Po nabytí právní moci a po uplynutí lhůty pro zjednání nápravy podá vnitro žalobu u příslušných správních soudů na zrušení usnesení krajských orgánů.
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Olomoucký lékař podváděl s anaboliky, hrozí mu až osm let vězení 
Olomouc 1. února (ČTK) - Policisté obvinili olomouckého lékaře z podvodů na zdravotních pojišťovnách. Lékař údajně předepisoval anabolika například osobám, které neměly zdravotní problémy, ale chtěly si posílit svalovou hmotu a zvýšit výkonnost. Pěti zdravotním pojišťovnám tak způsobil škodu za více než 2,3 milionu korun. Za podvod mu hrozí až osmileté vězení, sdělila dnes ČTK olomoucká krajská policejní mluvčí Marta Vlachová. Policie již případ předala státnímu zástupci s návrhem na obžalobu.
Lékař vystavoval anabolika od dubna 1999 do května 2006 lidem, kteří se u něj nechali zaregistrovat. "Šetřením vyšlo najevo, že se jednalo o osoby, které neměly zdravotní problémy, ale byli to lidé aktivně provozující posilování ve fit centrech v Olomouci. Tato léčiva nejsou dostupná bez předpisu lékařského specialisty," uvedla Vlachová.
Předpisy vystavoval lékař i na bývalé pacienty, kteří již k němu do ordinace dávno nechodili, nebo na osoby, jež ho v ní nikdy nenavštívily. "Sportovci léky brali k podpoře růstu svalové hmoty, ke zlepšení dýchání a ke zvýšení výkonnosti. Tyto léky však mohou mít i vedlejší zdravotní účinky," upozornila mluvčí.
Podle ní policisté v případu museli vyslechnout 145 svědků a nechali si zpracovat znalecké posudky z oboru lékařství, zprávy zdravotních pojišťoven a další.
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Levice podá další stížnost k Ústavnímu soudu kvůli poplatkům 
Text jsme doplnili v 5. až 8. a 10. odstavci.
-------------------- 
Praha 31. ledna (ČTK) - Levice chystá další stížnost k Ústavnímu soudu kvůli zdravotnickým poplatkům, řekl dnes v diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce hejtman Středočeského kraje David Rath (ČSSD). Levicoví poslanci chtějí stížnost podat do konce příštího týdne. Poplatky podle ČSSD a KSČM neplní regulační roli a odporují ústavnímu právu na bezplatnou zdravotní péči. Ministryně zdravotnictví Dana Jurásková upozornila, že zrušením poplatků by systém přišel o zhruba pět miliard korun. 
Kraje vedené levicí poplatky svým obyvatelům proplácejí. Čelí za to kritice ministerstva vnitra. Do 1. února by měly kraje změnit způsob proplácení, jinak s nimi vnitro zahájí správní řízení. Podle náměstka ministryně zdravotnictví Marka Šnajdra (ODS) je právě toto důvodem, proč levice sahá k další ústavní stížnosti. "To je pouze maskování toho, co se iniciativou ministerstva vnitra prokázalo, tedy to, že kraje zde rok a půl porušují zákony této země," řekl Šnajdr.
Levice se snaží poplatky zrušit v Poslanecké sněmovně. Zatím to vypadá, že na zrušení celého systému nemá dostatek hlasů, má ale šanci zrušit alespoň hrazení poplatků za položku na recept. Podle Juráskové by systém přišel celkem o pět miliard korun, pokud se poplatky zcela zruší. Poplatky za položku na recept prý tvoří asi pětinu objemu. Zrušením poplatků za položku na recept by tak systém přišel o asi jednu miliardu korun, uvedla ministryně.
Celý diskusní pořad se vedl ve znamení rozporů mezi Rathem a jeho komunistickou kolegyní ze sněmovny Soňou Markovou na jedné straně a ministryní Juráskovou se Šnajdrem na straně druhé. Podle Ratha ministerstvo ve skutečnosti vede náměstek Šnajdr, Jurásková je prý pouze loutkovou ministryní. Tvrdil to ale i o předchozí ministryni Daniele Filipiové (ODS), která v lednu 2009 nahradila Tomáše Julínka (ODS).
Rath obvinil Šnajdra mimo jiné z toho, že ovlivňuje lékovou politiku ve prospěch "spřátelených firem". Uvedl také, že podle jeho informací náměstek vyvíjí tlak na ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Pavla Horáka. "Pan ředitel je z toho nešťastný, protože pan Šnajdr mu neustále vyhrožuje, neustále mu telefonuje, tlačí ho dokonce do toho, aby neplatil krajským nemocnicím tak, jak platí VZP fakultním nemocnicím," uvedl například Rath.
Do diskuse se v druhé půlce pořadu telefonicky neplánovaně přihlásil Horák s tím, že se chce ohradit proti Rathovým slovům. "Ohrazuju se proti všemu, co tam řekl pan Rath, prostě to není pravda," řekl Horák. Podle něj se při jednání s ministerstvem občas dostává VZP do sporů, ale nelze to interpretovat jako nějaké vydírání. 
"Pavle, já se na tebe nezlobím," obrátil se na Horáka Rath. Horák je podle Ratha v "existenční tísni", protože mu má brzy vypršet mandát. Bude to právě náměstek Šnajdr z pozice předsedy správní rady VZP, kdo bude mít vliv na to, jestli Horák zůstane i nadále šéfem pojišťovny, nebo bude vypsáno výběrové řízení.
Takové vysvětlení ale jednoznačně odmítl jak Horák tak Šnajdr. "Já bych určitě nevykládal věci do televize jenom kvůli tomu, abych se udržel v nějaké funkci," řekl Horák. Šnajdr dodal, že o vedení VZP se rozhodne pouze na základě hospodářských výsledků. 
Ministerstvo vnitra počátkem ledna zahájilo správní řízení kvůli proplácení zdravotnických poplatků se čtyřmi kraji - Zlínským, Jihočeským, Ústeckým a Královéhradeckým. V uvedených čtyřech krajích je podle vnitra proplácení poplatků v rozporu se zákonem.
Tři kraje - Vysočina, Středočeský a Jihomoravský - jsou ochotny změnit systém proplácení zdravotnických poplatků, jak je k tomu vyzvalo ministerstvo vnitra. Další tři, Moravskoslezský, Liberecký a Pardubický, trvají na svém systému. Lhůtu na jeho nápravu mají do pondělí 1. února. Pokud tak neučiní, chce s nimi vnitro zahájit správní řízení.
Regulační poplatky zavedl bývalý ministr zdravotnictví ODS Tomáš Julínek. Systém byl od té doby upraven. Nyní se platí 30 korun v ambulanci a za položku na receptu, pokud je lék levnější než 30 korun, za den v nemocnici 60 korun a za pohotovost 90 korun. Osvobozeny jsou děti do 18 let. Snížil se jim navíc ochranný limit z 5000 korun na 2500 korun, stejně jako lidem nad 65 let.
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Poslanci podpořili oddělení zdravotních pojišťoven a zařízení 
Praha 29. ledna (ČTK) - Zdravotní pojišťovny možná nebudou moci být svázány se zdravotnickými zařízeními. Zapovědět to chce skupina poslanců novelou zákonů o Všeobecné zdravotní pojišťovně a zaměstnaneckých pojišťovnách, kterou dnes podpořila v prvním čtení sněmovna. Předloha se zabývá i střetem zájmů. Dohody mezi pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními by také byly posuzovány z hlediska ochrany hospodářské soutěže.
Novela zpracovaná skupinou poslanců KDU-ČSL a Jaroslavem Krákorou z ČSSD přežila hlasování o zamítnutí, které navrhl Jozef Kochan (ODS). Návrh je podle něho mimo jiné v rozporu s právem Evropské unie. Nesouhlasila s ním ani vláda. Jeden z autorů Ludvík Hovorka uspěl s návrhem na zkrácení projednávání předlohy ve zdravotnickém výboru, do kterého ji dnes poslanci poslali.
Novela podle předkladatelů může ochránit peníze veřejného zdravotního pojištění. Pojišťovna by nesměla zřizovat a provozovat zdravotnické zařízení. Zapovězeny by byly i další vztahy, například vytvoření koncernu. Novela dále vymezuje okruh lidí, kteří by nesměli kvůli střetu zájmu být v určitých pozicích v pojišťovnách. "Například by tam nemohl zasedat člen statutárního orgánu nemocnice, se kterým má pojišťovna uzavřenou smlouvu, či dodavatel materiálu pro tu nemocnici," uvedl Hovorka.
Předloha také uvádí, že dohody mezi pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními a jejich jednání ve vzájemné shodě budou posuzovány podle zákona o ochraně hospodářské soutěže. Současná norma to prý výslovně nestanoví. "My se domníváme, že dneska takovéto případy porušení hospodářské soutěže nastaly, a proto chceme, aby to bylo vyloučeno," dodal Hovorka.
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Tři kraje změní systém proplácení poplatků, jak je vyzvalo vnitro 
Praha 29. ledna (ČTK) - Tři kraje - Vysočina, Středočeský a Jihomoravský, jsou ochotny změnit systém proplácení zdravotnických poplatků, jak je k tomu vyzvalo ministerstvo vnitra. Zbývající tři - Moravskoslezský, Liberecký a Pardubický trvají na svém systému. Lhůtu na jeho nápravu mají do pondělí 1. února. Pokud tak neučiní, chce s nimi vnitro zahájit správní řízení.
V kraji Vysočina dosud pacienti podepisovali darovací smlouvu a peníze jim byly okamžitě vráceny přímo ve zdravotnických zařízeních, od února budou muset darovací smlouvu vyplnit a poslat kraji. Středočeští zastupitelé v polovině ledna také schválili případnou změnu proplácení regulačních poplatků za pacienty krajských nemocnic. Kraj by k ní přistoupil, kdyby ministerstvo vnitra trvalo na svém právním názoru. Poplatky by po úpravě systému již pacientům nehradil kraj, ale nemocnice. V osmi jihomoravských nemocnicích se praxe odpouštění zdravotnických poplatků změní od března. Na hejtmanství nyní hledají vhodný model.
Moravskoslezský kraj proplácí regulační poplatky i nadále na základě trojstranných dohod mezi pacientem, nemocnicí a krajem. Změny systému podle krajské mluvčí Šárky Vlčkové zatím nechystá. Liberecký kraj také žádné změny nepředpokládá. "Podle našich právníků je způsob úhrady v pořádku," řekl již dříve ČTK krajský radní pro zdravotnictví Pavel Novák (ČSSD). Ani Pardubický kraj systém úhrady regulačních poplatků měnit nebude, v tomto duchu se vyjadřuje v dopise, který zaslal ministerstvu vnitra. "Kraj trvá na tom, že se nedopustil žádného pochybení a postupoval v souladu s právem," řekla ČTK mluvčí kraje Magdalena Navrátilová.
Ministerstvo vnitra počátkem ledna zahájilo správní řízení kvůli proplácení zdravotnických poplatků se čtyřmi kraji - Zlínským, Jihočeským, Ústeckým a Královéhradeckým. V těchto krajích je podle vnitra proplácení poplatků v rozporu se zákonem. Vnitro předpokládá, že správní řízení ukončí ve třicetidenní lhůtě, ačkoli zákonná lhůta je šedesátidenní. Tyto čtyři kraje však dál chtějí stejným způsobem platit za obyvatele zdravotnické poplatky.
Zlínský kraj potvrdil, že změnu systému úhrad poplatků za pacienty nechystá. "Žádný zákon neporušujeme, nikdo nám nedokázal opak. Trváme na tom, že poplatky jsou špatné. Je to, jako když půjdete do obchodu a kromě zboží zaplatíte i za vstup do provozovny," řekl dnes ČTK mluvčí hejtmanství Milan Plesar. 
Jihočeští zastupitelé tento týden také rozhodli, že budou za obyvatele regionu platit zdravotnické poplatky i nadále. Podle nich tím kraj neporušuje zákon, naopak má právo na poskytnutí daru lidem. Jihočeský hejtman Jiří Zimola (ČSSD) uvedl, že pokud bude na základě správního řízení ministerstva pozastaven výkon usnesení zastupitelů, pak je kraj připraven bránit se i soudně.
Vedení Ústeckého kraje zatím nevyřešilo, jak se postaví ke sporu o poplatky. O definitivním řešení rozhodne mimořádné jednání zastupitelstva, které je svoláno na pondělí. Mluvčí kraje Magdalena Hanáčková ČTK informovala, že radní navrhnou zastupitelům, aby Ústecký kraj vedl s ministerstvem vnitra o formu proplácení poplatků kompetenční spor.
Královéhradecký kraj také bude za pacienty nadále hradit zdravotnické poplatky. "Náš postup je zcela v pořádku a žádný zákon jím neporušujeme. Pro naše pacienty se tedy nic nemění a mohou i nadále žádat kraj o poskytnutí daru," prohlásila dnes radní pro zdravotnictví Jana Třešňáková.
Regulační poplatky zavedl bývalý ministr zdravotnictví ODS Tomáš Julínek. Systém byl od té doby upraven. Nyní se platí 30 korun v ambulanci a za položku na receptu, pokud je lék levnější než 30 korun, za den v nemocnici 60 korun a za pohotovost 90 korun. Osvobozeny jsou děti do 18 let. Snížil se jim navíc ochranný limit z 5000 korun na 2500 korun, stejně jako lidem nad 65 let.
Kraje zvítězily v krajských volbách slibem, že za své obyvatele poplatky uhradí. Ve sněmovně jsou nyní dva téměř shodné návrhy ČSSD a KSČM na úplné zrušení poplatků. Komunisté chtějí na rozdíl od ČSSD zachovat ochranný roční limit na platby pacientů za léky.
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Jurásková odmítla obvinění z porušování zákona jejím úřadem 
Praha 28. ledna (ČTK) - Do boje proti ministerstvu zdravotnictví se dnes ve sněmovně pustil poslanec KDU-ČSL Ludvík Hovorka. Ve svých interpelacích obvinil ministerstvo zdravotnictví z porušování zákonů v souvislosti s očkováním a snižováním počtu zdravotních ústavů. Ministryně zdravotnictví Dana Jurásková obvinění odmítla. Ministerstvo podle ní vychází z reformy veřejných financí, cílem je zefektivnění činnosti zdravotních ústavů i krajských hygienických stanic.
"Já se obávám, že moje odpověď pana poslance neuspokojí, protože ministerstvo zdravotnictví je přesvědčeno o tom, že zákon neporušuje," prohlásila ministryně. Redukce ústavů podle ministryně povede k tomu, že ústavy budou plnit jen svou funkci danou zákonem.
Hovorka uvedl část zákonem stanovených ústavů od letošního 1. dubna bude existovat "pouze na papíře", jejich majetek se prý chystá rozprodat. Ministryně toto tvrzení označila za spekulace. Uvedla mimo jiné, že hlavním cílem restrukturalizace a snížení počtu terénních pracovišť Státního zdravotního ústavu je zejména zefektivnění jejich činnosti se zaměřením na týmovou práci. "Od 1. března vznikne šest plně funkčních pracovišť podpory veřejného zdraví se sídlem v Praze, Plzni, Liberci, Jihlavě, Brně a Ostravě," uvedla ministryně.
Hovorka také obvinil ministerstvo z porušování zákona o ochraně zdraví kvůli tomu, že se rozhodlo převést skladování a distribuci očkovacích látek z krajských hygienických stanic na konsorcium soukromých firem. Nestanovilo naopak úhradu u očkování proti pneumokoku. Jurásková uvedla, že vakcíny budou proplácet zdravotní pojišťovny, "zhruba 300 korun za jednu aplikaci", a lékaři tak do jejich pořízení nebudou muset investovat vlastní peníze.
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Čas vydání:    15:22
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ID:            T201001280683001
Servis:        dce
Priorita:      3
Kategorie:     zdr


MV: Nápravu v proplácení poplatků slíbila zatím jen Vysočina 
Praha 28. ledna (ČTK) - Kraj Vysočina přislíbil ministerstvu vnitra, že zjedná nápravu v proplácení zdravotnických poplatků. Zbývajících pět krajů z těch, které slíbily zjednat nápravu, se zatím nevyjádřilo. Lhůtu na nápravu systému proplácení zdravotnických poplatků mají do pondělí, sdělila dnes bez bližších podrobností ČTK Hana Malá z tiskového odboru ministerstva.
Šest krajů - Středočeský, Jihomoravský, Moravskoslezský, Liberecký, Vysočina a Pardubický - přislíbilo začátkem ledna ministerstvu, že do konce měsíce znovu projednají proplácení poplatků. Pokud by nezjednaly nápravu, vnitro by s nimi zahájilo správní řízení. Jak systém proplácení poplatků kraj Vysočina upravil, Malá nesdělila. "Kraje mají termín na nápravu do 31. ledna, to je neděle o půlnoci, takže během pondělí řekneme víc," uvedla.
Ministerstvo vnitra počátkem ledna také zahájilo správní řízení kvůli proplácení zdravotnických poplatků se čtyřmi kraji - Zlínským, Jihočeským, Ústeckým a Královéhradeckým. V uvedených čtyřech krajích je podle vnitra proplácení poplatků v rozporu se zákonem.
Regulační poplatky zavedl bývalý ministr zdravotnictví ODS Tomáš Julínek. Systém byl od té doby upraven. Nyní se platí 30 korun v ambulanci a za položku na receptu, pokud je lék levnější než 30 korun, za den v nemocnici 60 korun a za pohotovost 90 korun. Osvobozeny jsou děti do 18 let. Snížil se jim navíc ochranný limit z 5000 korun na 2500 korun, stejně jako lidem nad 65 let.
ČSSD a KSČM se snaží ve sněmovně prosadit zrušení poplatků. Počátkem prosince uspěly v prvním čtení. Je ale pravděpodobné, že se jim úplné zrušení systému regulačních poplatků nepodaří schválit, nemají k tomu dostatek hlasů. Rath již dříve uvedl, že je připraven hledat kompromis a prosadit alespoň jejich částečné omezení.
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Skupina:       Aktuální zpravodajství
Titulek:       CVVM: Ve společnosti mírně klesl odpor ke zdravotnickým poplatkům
Datum vydání:  26.1. 2010
Čas vydání:    17:53
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Kategorie:     zdr


CVVM: Ve společnosti mírně klesl odpor ke zdravotnickým poplatkům 
Praha 26. ledna (ČTK) - Ve společnosti mírně poklesl odpor k regulačním poplatkům ve zdravotnictví, stále s nimi ale nesouhlasí 63 procent lidí. Ukazují to výsledky průzkumu veřejného mínění z prosince 2009, které dnes zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Proti roku 2008 klesl počet odpůrců poplatků o sedm procentních bodů.
S poplatky častěji souhlasí lidé s vysokoškolským vzděláním, s dobrou životní úrovní a dobrým zdravotním stavem. Příznivci poplatků převažují mezi voliči ODS a TOP 09, odpůrci mezi voliči ČSSD a KSČM.
Podle 71 procent Čechů zdravotnické poplatky neúměrně zatěžují sociálně slabé občany. Nadpoloviční většina lidí se také domnívá, že poplatky nejsou účinné proti zbytečným návštěvám lékaře nebo proti plýtvání léky. Přes polovinu lidí si ale nemyslí, že by poplatky byly neúměrnou zátěží pro všechny občany.
Regulační poplatky zavedl bývalý ministr zdravotnictví Tomáš Julínek (ODS). Systém byl od té doby upraven. Nyní se platí 30 korun v ambulanci a za položku na receptu, pokud je lék levnější než 30 korun, za den v nemocnici 60 korun a za pohotovost 90 korun. Osvobozeni jsou novorozenci, poplatky v ambulanci neplatí dětí do 18 let. Těm je spolu se seniory nad 65 let snížen ochranný limit z 5000 na 2500 korun.
Průzkum CVVM také hodnotil spokojenost Čechů s lékařskou péčí. Spokojeno bylo 41 procent dotázaných, nespokojeno 22 procent. Více než polovina lidí se domnívá, že za poslední rok se kvalita zdravotní péče nezměnila.
Průzkum se uskutečnil v prvním prosincovém týdnu 2009. Zúčastnilo se ho 1067 lidí starších 15 let.
Postoj Čechů ke zdravotnickým poplatkům v letech 2008 a 2009

2008 souhlasí
2008 nesouhlasí
2009 souhlasí
2009 nesouhlasí
Zavedení poplatků
27
70
34
63
Poplatky jsou neúměrná zátěž pro sociálně slabé
77
20
71
26
Poplatky účinně zamezují zbytečným návštěvám lékaře
44
50
44
51
Poplatky v lékárnách snižují plýtvání léky
42
50
41
51
Poplatky jsou neúměrnou zátěží pro všechny občany
44
53
40
56
Po zavedení poplatků mají lékaři více času na opravdu nemocné
25
63
27
62
Zdroj: CVVM
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Skupina:       Aktuální zpravodajství
Titulek:       SÚKL odhalil loni tři padělky léků a sedm nelegálních přípravků
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SÚKL odhalil loni tři padělky léků a sedm nelegálních přípravků 
Praha 26. ledna (ČTK) - Tři padělky léků a sedm nelegálních přípravků odhalil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) za loňský rok. Za poslední čtyři roky to je dohromady 18 padělků a 20 nelegálních přípravků, nejčastěji na hubnutí, zlepšení sexuálního výkonu a růst svalů. ČTK to dnes řekla mluvčí SÚKL Veronika Petláková. Nabídky byly většinou na internetu, objevily se ale i na tržištích, v sexshopech a fitness centrech.
"Situace v ČR je oproti jiným státům EU, zejména Velké Británii, Irsku, Francii a Německu, klidnější. Padělky a nelegální přípravky jsou výhradně v nelegální distribuční síti, hlavně na internetu," zdůraznila mluvčí. Upozornila zároveň, že schválení k internetovému prodeji má v Česku 135 lékáren, SÚKL je pravidelně kontroluje. Seznam uvádí na webu.
SÚKL prošetřil loni 95 podnětů, od roku 2006 už 310. Každoročně zkontroluje polovinu z 2600 lékáren a výdejen. Prověřuje také distributory a zdravotnická zařízení zacházející s léčivy. Padělané a nelegální léky mohou ohrozit zdraví či život tím, že mohou být toxické nebo neúčinné.
Padělek je označen úmyslně jiným původem či identitou, obsahuje správnou či nesprávnou účinnou látku nebo žádnou, případně jiné množství látky, než uvádí. Padělkem může být i originál, jehož obal je napodoben.
Nelegální přípravek není označen úmyslně jiným původem či identitou. Má vlastní název, který se nesnaží o napodobení existujícího léku. Problém je v tom, že není v ČR registrován a není známo jeho přesné složení, jakost a účinnost. Tyto přípravky jsou hojné na nelegálním trhu. Na legálním trhu nebyl takovýto přípravek k dnešnímu dni v Česku zjištěn.
"Naproti tomu padělky představují stále větší nebezpečí. Na legálním trhu jsou zcela ojediněle - v 0,002 až 0,01 procenta případů, většinou jde o originální léčivo ve falešném obalu. Černý trh, zejména na internetu, však je padělky zaplaven," varovala Petláková.
Padělatelé se zaměřují na hojně užívané psychiatrické léky, přípravky k léčbě vysokého tlaku, antibiotika a léky na rakovinu. Další skupinu tvoří přípravky na vylepšení životního stylu, nejčastěji na erektilní dysfunkci a anabolické steroidy. V posledních letech se padělají i biotechnologické přípravky.
Petláková varovala před nákupem léčiv mimo EU. Největší problém s padělky mají rozvojové země, například na Haiti v roce 1990 zemřela stovka dětí po sirupu proti kašli s paracetamolem, který obsahoval diethylenglykol, tedy látku poškozující ledviny a centrální nervovou soustavu. V některých státech Afriky je až 50 procent padělků a nestandardních léčiv, zejména antibiotika a léky na HIV infekci. V jihovýchodní Asii až 38 procent antimalarik neobsahovalo účinnou látku.
Většina padělků je z Asie, hlavně z Číny, Pákistánu a Thajska, a ze zemí bývalého Sovětského svazu. Padělatelé představují pro ČR do budoucna riziko v tom, že jsou s postupující globalizací vytlačováni z velkých evropských zemí a hledají nové cesty, aby se prosadili i v menších zemích EU.
rok
prošetřované podněty
padělky
nelegální přípravky
2006
41
4
1
2007
60
4
7
2008
114
7
5
2009
95
3
7
Zdroj: SÚKL
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Skupina:       Aktuální zpravodajství
Titulek:       Lidé se ode dneška mohou ptát na vše o lécích na webu SÚKL
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Lidé se ode dneška mohou ptát na vše o lécích na webu SÚKL 
Praha 25. ledna (ČTK) - Na vše o lécích se ode dneška mohou ptát lékařů a lékárníků návštěvníci informačního portálu pro veřejnost, který na internetu spravuje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). ČTK to sdělila mluvčí Veronika Petláková. Poradna je zatím ve zkušebním provozu, odpovídat budou tři farmaceuti a praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti a dorost a specialistka v oboru cestovní medicíny.
"Tato služba nemá nahradit návštěvu lékaře či lékárníka. Může však pomoci zodpovědět doplňující dotazy, na které si pacienti vzpomenou až v klidu doma po návratu od lékaře či z lékárny," řekl k nové službě ředitel SÚKL Martin Beneš.
Návštěvník portálu může poslat dotaz prostřednictvím jednoduchého formuláře. Na něj se dostane po zvolení možnosti "Potřebuji položit dotaz lékárníkovi" či "Potřebuji položit dotaz lékaři" v zeleně vyznačené sekci "Potřebuji…" v levém horním rohu webových stránek.
Po vyplnění formuláře a odeslání dotazu mu přijde na zadanou emailovou adresu potvrzení, že dotaz byl přijat. Na stejnou adresu mu pak bude zaslána odpověď. Odpověď bude bez uvedení jména tázajícího, případně i citlivých informací o něm, zveřejněna také na portálu, aby se mohli poučit i další návštěvníci stránek.
Zkušební provoz má podle mluvčí ukázat, zda a jak velký zájem o službu bude. Ověří také, zda stačí kapacita zapojených odborníků. Ve zkušebním provozu zatím SÚKl negarantuje pevnou časovou lhůtu pro zaslání odpovědi. "Naší snahou ale bude službu maximálně urychlit. Vždy bude záviset i na náročnosti dotazu," řekla mluvčí. Se zahájením ostrého provozu se počítá v dubnu.
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Elektronická knížka nově upozorní klienta na rizika pro zdraví 
Praha 24. ledna (ČTK) - Elektronická zdravotní knížka nově sama upozorní pojištěnce na rizika pro jeho zdraví. Projekt IZIP, který klientům Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) hlídá na internetu data o jejich zdraví a nemocech, tak posiluje prevenci. Podle nezávislých průzkumů snižuje prevence náklady na zdravotní péči až o pět procent, což v Česku představuje hodnotu přibližně deset miliard korun za rok.
"Elektronické zdravotní knížky pomohou uživateli lépe sledovat jeho zdravotní stav, a tak snížit riziko různých onemocnění. Jedná se o ukazatele, které vycházejí ze základních parametrů jako věk, hmotnost, výška nebo hodnota krevního tlaku," uvedla praktická lékařka Marie Manoušková. Většina jejích pacientů prý dlouhodobě zanedbává prevenci, nová služby tedy pro ně může být přínosem.
Knížka upozorní uživatele na rizika dřív, než by ho postihly zdravotní komplikace. Informuje ho o indexu tělesné hmotnosti, rizikovém tvaru postavy, množství tělesného tuku či průběhu měření krevního tlaku. Navíc v kalendářích si mohou klienti sami naplánovat, na co a jakou formou chtějí upozornit. Dostanou zprávu na mobil nebo mailem, že mají jít na preventivní prohlídku či plánované očkování.
"Naším cílem je dál rozšiřovat funkce elektronické zdravotní knížky, aby byla přehledným zdrojem důležitých informací pro ošetřující lékaře i naše klienty. Zájem lidí o knížku stoupá, v minulých dnech jsme překročili hranici 1,3 milionu uživatelů systému. Trvale stoupá i počet zdravotníků, kteří do knížky zapisují," řekl ředitel společnosti IZIP, a.s. Jiří Pašek.
V elektronické zdravotní knížce má pacient informace o svém zdraví a nemocech, o užívaných lécích a výsledcích vyšetření. Pokud to lékaři sám dovolí, může do jeho záznamů nahlížet.
Pacient nemusí podstupovat opakovaně stejná vyšetření. Nehrozí ani, že by bral léky, které by se navzájem vylučovaly, nebo by obsahovaly stejnou účinnou látku, takže by se nechtěně předávkoval. Do části elektronické knížky může v akutních případech nahlížet i záchranná služba.
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Skupina:       Aktuální zpravodajství
Titulek:       Pravidla pro vstup léku na trh v EU stejná, liší se ale regulace
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Pravidla pro vstup léku na trh v EU stejná, liší se ale regulace 
Praha 23. ledna (ČTK) - Vstup léků na trh ovlivňují registrační pravidla, která jsou v celé Evropě stejná. Lék musí projít klinickými zkouškami a osvědčit účinnost a bezpečnost. Schválení Evropské lékové agentury platí ve všech zemích EU. Každá země si jen musí stanovit cenu a určit, kolik za lék dají zdravotní pojišťovny nebo stát.
Česko před dvěma roky opustilo systém, kdy ceny léků stanovilo ministerstvo financí a úhrady z pojištění komise na ministerstvu zdravotnictví. Oboje stanoví ve správním řízení Státní ústav pro kontrolu léčiv. Firmy i pojišťovny se mohou odvolat, rozhodování se tím protahuje.
Správní řízení nevedou všechny země EU, řada jich ale má podobné instituty. Česko však jako jediná země EU musí udělat komplexní revizi všech léků každý rok. Systém to značně komplikuje a prodražuje.
Země se liší v úhradových a cenových regulacích. Na Slovensku má cenotvorbu léků na předpis na starosti kategorizační komise, jsou v ní zástupci ministerstva, zdravotních pojišťoven a lékařské komory. V Polsku rozhoduje o cenách léků ministerstvo zdravotnictví a vydává seznam léčiv hrazených z veřejných prostředků. V Británii reguluje ceny léků na předpis takzvané Schéma pro farmaceutickou regulaci. Rusko chystá od 1. dubna nový systém cenové regulace, který zahrne zhruba třetinu trhu léčiv. Ve Spojených státech ceny léků stát nereguluje.
Na Slovensku přehodnocuje komise ceny léků čtyřikrát do roka, cenu určí z průměru nejnižších cen léku v EU. Z referenčního koše vycházejí i ceny léků v Česku. V seznamu přípravků hrazených z pojištění má Slovensko přes 5000 léků, z nich zhruba třetina je bez doplatku pacientů. Ceny volně prodejných léků se neregulují.
V Polsku hradí pacient u základních léků paušální poplatek, který musí být ve všech lékárnách stejný. U ostatních léků doplácí 30 nebo 50 procent. Polské ministerstvo zdravotnictví určuje strop cen, za něž smí lékárna prodávat. Lékárny mohou ceny snížit, pacienti hledají lékárnu s výhodnější cenou. Obdobně v Česku stanoví SÚKL cenový strop u zhruba poloviny hrazených léků. Pacient platí v každé lékárně jinou částku i podle toho, za kolik lékárna lék nakoupila. Polsko připravuje zákon, podle kterého by lékárny musely nabízet částečně hrazené léky za stejnou cenu.
V Británii uzavírá ministerstvo zdravotnictví s firmami z Asociace britského farmaceutického průmyslu každých pět let dohodu o cenách pro Národní zdravotnický systém, tedy pro bezplatné zdravotnictví hrazené z daní. Ceny se po tu dobu nesmějí zvýšit, o snížení musejí výrobci informovat. Jen u nových preparátů smějí výrobci stanovit cenu volně. Dohoda stanoví také limit zisku pro firmy.
Britští pacienti dávají za předepsané léky jednotný poplatek za recept 7,20 libry (215 korun). Neplatí důchodci, děti a středoškolská mládež, nezaměstnaní, chudí do určité hranice příjmu, těhotné, nemocní s rakovinou a lidé s některými chronickými chorobami. Téměř 90 procent receptů je tudíž zdarma. Severní Irsko, Wales a Skotsko poplatek ruší, či už zrušily.
Rusko zahájilo letos u přibližně 5000 ze 17.000 dostupných léků novou registraci, platit má od 1. dubna. Státní agentura stanoví maximální cenu výrobce, což je zhruba loňský průměr s připočtením inflace a cel. Nový preparát nesmí být dražší než nejdražší lék v dané kategorii na trhu. Ceny se budou přehodnocovat jednou ročně. Marže si určí regiony, takže se ceny léků mohou v různých koutech země citelně lišit.
V USA se stanoví ceny léků individuálně při vyjednávání firem s prodejci nebo zdravotními pojišťovnami. Doplatky na léky odpovídají podmínkám zdravotního pojištění, které má člověk uzavřené. Vláda vyjednává s výrobci jen v programu pro veterány, kteří kupují léky výhodněji než například v rovněž vládním programu Medicare pro seniory, kde ceny s výrobci vyjednávají komerční pojišťovny.
Léky v USA jsou až desetkrát dražší než v zemích, které ceny regulují. Údajně je to kvůli nákladům firem na výzkum a vývoj. Kvůli vysokým cenám léků zhruba deset milionů Američanů ilegálně nakupuje léky v Kanadě, kde jsou díky regulacím mnohem levnější. Prezident Barack Obama ve volební kampani sliboval, že prosadí zákon, který dovoz léků z Kanady zlegalizuje. Návrh zdravotní reformy to ale neobsahuje.
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Česko má složitý systém stanovení cen léků, zjednodušením ušetří 
Praha 23. ledna (ČTK) - Česko má podle kritiků příliš složitý systém stanovení cen léků a jejich úhrad ze zdravotního pojištění. I proto prý vydá za léky zbytečně moc, ročně zhruba 70 miliard korun. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) určí cenu i úhradu každého léku ve správním řízení. Jsou to tisíce rozhodnutí, která by měl dělat každý rok znovu. Firmy i pojišťovny se ale odvolávají a řízení se protahuje.
Celková revize všech léků, která by přinesla úspory, zatím není. Ředitel SÚKL Martin Beneš ČTK řekl, že zcela jednoduchý systém nemá žádná země. Ten český má výhodu, že je transparentní a umožňuje odvolání. Vše by šlo podle Beneše udělat rychleji, kdyby SÚKL nemusel dělat revizi všech léků. K tomu by se však musel změnit zákon.
"Je dobré věnovat se v komplexní revizi jen skupinám, které znamenají zátěž pro pacienty či zdravotní pojišťovnu, nebo zatím neměly na trhu své místo a je třeba je zařadit a odborně posoudit," vysvětlil. U osvědčených léků, které jsou na trhu řadu let, stačí zohlednit změny kurzů, spotřebu a význam v léčbě.
V Česku je registrováno přes 50.000 kódů léčivých přípravků (kód se liší pro různé síly a velikosti balení téhož léku). Ve volném prodeji je necelá desetina z nich, téměř dvě stovky se mohou prodávat i v drogeriích a u pump, například bylinné čaje a léky na teplotu. Část léků hrazených ze zdravotního pojištění se reguluje maximální cenou a obchodní přirážkou, část jen obchodní přirážkou, firma ale musí pravidelně hlásit maximální cenu, za niž prodává.
Pacient dopředu neví, kolik bude v lékárně platit. I kdyby si našel na stránkách SÚKL maximální ceny a připočetl obchodní přirážku a DPH, výsledné ceny se nedopočítá. Lékárny totiž musejí dělat kvůli třicetikorunovým regulačním poplatkům odpočet podle poměrně složitého vzorce. Doplatek pacienta se liší podle toho, kolik balení má. Za tři nedá třikrát víc než za jedno. Ceny se v lékárnách liší i podle toho, za kolik lék nakoupily, zda například dostaly od firmy množstevní slevu.
Podle stínového ministra zdravotnictví ČSSD Davida Rath by zjednodušilo systém, kdyby ceny a úhrady nestanovil ve správním řízení SÚKL, ale dohodli se výrobci, pojišťovny a lékaři. Pokud by se jim to nepodařilo, určil by ceny ministr. "Byl by vázán svědomím a referenčním košem, tedy seznamem cen, které za léky platí srovnatelné evropské státy," uvedl Rath.
Podle Beneše v Česku ale už možnost dohody pojišťoven a firem je. Dohodnutá cena je několika stovek kódů, v praxi se uplatňuje u tří stovek.
Současný systém podle Beneše také přihlíží k ceně léků ve srovnatelných zemích, jak to požaduje Rath. Správní řízení, jež Rath kritizuje, mají podle Beneše v různé podobě i jiné evropské země. Slovensko, které si nechalo systém, kdy rozhoduje o všem ministerstvo, by podle Beneše neobstálo u evropských autorit. Nevyhovuje transparenční směrnici. Když tento systém mělo Česko, hrozila mu žaloba u Evropského soudu.
Problémy se stanovením cen a úhrad řeší všechny země. Úhradové systémy závisí podle Beneše na tom, jak je v zemi organizována zdravotní péče. V Rusku dopřává stát úhradu z pojištění jen malé části občanů, většina si je platí. V USA téměř není státní povinné pojištění a nutná je komerční pojistka. Připravovaná reforma to chce změnit.
Rozdíly jsou i ve stanovení cen léků. V Česku se mají měnit jednou za rok, v Dánsku se mění každé dva týdny přípravek, který stát v soutěži určil jako plně hrazený z pojištění. Pacient tak bere na stejnou nemoc vždy jiný lék. Německo reguluje jen úhrady z pojištění. Protože mu ale výdaje na léky rychle rostou, zvažuje cenové soutěže.
Cenové soutěže dělá i Česko prostřednictvím SÚKL. Beneš soudí, že by Česko mohlo zavést internetové aukce, na Slovensku se při hledání nejnižší ceny léku osvědčily. "Naše představa je soutěž na internetu, záleží ale na předkladatelích zákona, na politicích, jaký koncept zvolí," shrnul.
Registrované léčivé přípravky a homeopatika
rok
celkem registrováno
z toho volně prodejné (v lékárně)
z toho vyhrazené (prodej v drogerii)
homeopatika
2004
20.360
3362
173
6582
2005
31.027
3799
187
6529
2006
38.596
2776
215
6584
2007
47.179
4187
272
6215
2008
50.408
2656
252
4880
2009
52.968
3996
184
3975
Zdroj: SÚKL
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SÚKL varuje před padělkem léku na hubnutí z internetu 
Praha 21. ledna (ČTK) - Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) varuje před padělkem léku na hubnutí alli pills, který se objevil v nelegálním prodeji v USA na internetu. ČTK to dnes sdělila mluvčí SÚKL Veronika Petláková s upozorněním, že padělky jakýchkoli léků mohou bezprostředně ohrozit život či zdraví uživatele.
"Britská léková agentura informovala 19. ledna o nálezu padělků léčivého přípravku alli pills, 60 mg, v anglickém obalu, držitel rozhodnutí o registraci GlaxoSmithKline. V USA byly padělky objeveny na internetu. V legálním dodavatelském řetězci zachyceny nebyly," uvedla. Vyjádření výrobce legálního léku ČTK zjišťuje.
Mluvčí upřesnila, že padělaná balení mají rozdílnou strukturu označení data použitelnosti. U originálních balení je pouze měsíc a rok, například 05/12, padělaná balení jsou značena měsícem, dnem a rokem, tedy například 06162010. Lékovky padělků jsou na rozdíl od originálu vyšší se širším uzávěrem opatřeným hrubším rýhováním. Ochranná fólie pod uzávěrem není u padělaných přípravků označena žádným nápisem. Originály mají na fólii nápis SEALED for YOUR PROTECTION. Tobolky padělků obsahují bílý prášek, nikoli drobné granule jako originální přípravek.
"Laboratorní testy prokázaly, že padělky neobsahují účinnou látku orlistat," upozornila mluvčí. Alli je v ČR ve volném prodeji, užívá se ke snížení nadváhy u dospělých v kombinaci s nízkokalorickou dietou s nízkým obsahem tuků.
SÚKL podle mluvčí varuje v této souvislosti před nákupem jakýchkoliv léčivých přípravků na internetu mimo schválené internetové lékárny. Internetový nákup od neoprávněných prodejců je nezákonný. "Touto cestou jsou obvykle distribuovány padělky léčiv, nebo léčiva poškozená a špatně skladovaná, a tak může dojít k bezprostřednímu ohrožení života a zdraví při jejich požití," vysvětlila Petláková.
Seznam lékáren, které mohou v Česku a do Česka prodávat léčivé přípravky přes internet, je na webu SÚKL. Mluvčí zároveň vyzvala občany, aby informace o nelegální nabídce, pokud se s ní setkají, zapsali do internetového formuláře pro hlášení nelegální nabídky léčivého přípravku, elektronicky na infs@sukl.cz nebo je sdělili na telefonu 272 185 333. 
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Jihomoravský kraj změní systém vracení poplatků v lékárnách 
Brno 21. ledna (ČTK) - Jihomoravští radní dnes schválili změnu systému vracení regulačních poplatků v krajských lékárnách. Třicetikorunový poplatek za recept lidé nebudou dostávat zpět formou daru, ale slevy. Nebudou tak muset vyplňovat darovací smlouvu. Podobný systém využívají například velké lékárenské řetězce, řekl dnes novinářům hejtman Michal Hašek (ČSSD). Podle něj není změna reakcí na kritiku ministra vnitra Martina Peciny, který s několika kraji vede kvůli vracení poplatků správní řízení.
Systém má fungovat od 1. února, jeho definitivní podobu budou radní schvalovat na jednání příští čtvrtek. Slevy budou nabízet pouze lékárnách, jejichž zřizovatelem je kraj, tedy v Ivančicích, Hodoníně, Vyškově a Znojmě.
V praxi to bude znamenat, že zákazníkovi bude naúčtován jak regulační poplatek za recept, tak i doplatky za léky. Před placením mu lékárník nabídne slevu jako dar od Jihomoravského kraje. Doposud musí zájemci o vrácení poplatku vyplnit a odevzdat darovací smlouvu s krajem.
"Změna nesouvisí s žádným tlakem na kraje, aby změnily systém vracení poplatků. Po vyhodnocení ročního fungování poplatků je to snaha o výrazné zjednodušení pro klienty lékáren," řekl dnes novinářům krajský radní pro zdravotnictví Oldřich Ryšavý (ČSSD).
Jihomoravský kraj hodlá zjednodušit také proplácení zbývajících typů regulačních poplatků. Systém zůstane založený na podpisu takzvané darovací smlouvy, kterou již ale pacienti nebudou muset zdlouhavě vyplňovat, ale pouze podepíše formulář vytištěný speciálním programem. "Uvažujeme o tom, že bychom pořídili software, který používají v Plzeňském kraji. Na rozdíl od něj ale lidé na jihu Moravy nebudou nic posílat na úřady a čekat na vrácení peněz. Vše se vyřídí okamžitě na místě, tak jako doposud," nastínil plány kraje Ryšavý.
Radní se příští týden budou zabývat také třetím návrhem, který se týká regulačních poplatků. Radní za ČSSD chtějí, aby lidé v celém kraji nemuseli platit poplatky také za využití lékařské pohotovosti. Tu totiž kraj financuje nejen ve svých zařízeních, ale i těch, jejichž zřizovatelem jsou města či stát. Na jihu Moravy je to Úrazová nemocnice v Brně, nemocnice v Blansku, Hustopečích a Boskovicích. Specialitou je podle Haška dětská pohotovost, protože ta je poskytována separátně ve fakultní dětské nemocnici v Brně. 
"S řediteli těchto nemocnic jsem o tom už jednal. U většiny z nich jsem se dozvěděl, že s tím nemají problém. Týkalo by se to čistě jen regulačních poplatků za lékařskou službu první pomoci ve výši 90 korun," dodal Ryšavý. Konkrétní metodika proplácení poplatků za lékařskou pohotovost ale ještě nevznikla.
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