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Vakcína proti H1N1 v Kanadě vyvolala vážné alergické reakce 
Ženeva/Praha 24. listopadu (ČTK) - Vakcína proti takzvané prasečí chřipce použitá v Kanadě způsobuje "v neobvyklém počtu závažné alergické reakce". Oznámily to dnes tiskové agentury s odvoláním na Světovou zdravotnickou organizaci (WHO). Podle těchto informací Kanada stáhla jednu velkou šarži vakcín farmaceutického koncernu GlaxoSmithKline (GSK) severoamerické výroby. GSK dodává vakcíny proti chřipce i do Česka, avšak vyrobené v Drážďanech. České úřady oznámily, že očkování v ČR pokračuje.
"V Kanadě byl zaznamenán neobvyklý počet vážných alergií na vakcínu," řekl agentuře AFP mluvčí WHO Thomas Abraham. Podle mluvčí GSK Gwenan Whiteové vyvolává jedna šarže vakcíny "trošku vyšší anafylaxi". To může způsobit problémy s dýcháním, zvýšenou srdeční aktivitou a vyrážkami. Pokud pacient dostane anafylaktický šok, ocitne se v ohrožení života. Tento stav pak vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc.
"Příslušné kanadské úřady jednu šarži vakcín od GSK stáhly a provádějí nyní potřebné testy, aby zjistily příčiny těchto alergií," uvedl Abraham. Podle něj bylo důvodem pro tento krok zaznamenání šesti případů vážných alergických reakcí na vakcínu. To je údajně na počet aplikovaných vakcín pětkrát vyšší číslo, než se očekávalo. Podle BBC však žádnému z pacientů kvůli očkování nevznikly dlouhodobé zdravotní problémy.
Podle agentury Reuters kanadský úřad veřejného zdraví (PHA) spolu s GSK oznámily, že vyzvaly téměř polovinu z 13 kanadských provincií a teritorií, aby přestaly používat šarži asi 172.000 dávek vakcíny proti H1N1.
Mluvčí WHO ale upozornil, že jeho organizace zatím nemění doporučení týkající se užití vakcín proti takzvané prasečí chřipce. "Musíme nejprve porozumět tomu, co se v Kanadě děje," zdůraznil.
Tim Vail z kanadského ministerstva zdravotnictví řekl, že se kolem očkování v Kanadě nedějí žádné "divoké" věci a že čísla o alergické reakci mohou být statistickou anomálií.
Do Česka se vakcína proti prasečí chřipce firmy GSK vyrobená v Severní Americe, která způsobila v Kanadě problémy, nedováží. Koncern vyrábí vakcínu pro Česko v Drážďanech, řekl ČTK hlavní hygienik ČR Michael Vít.
Podle mluvčího českého ministerstva zdravotnictví Vlastimila Sršně Česko po informaci o výskytu nežádoucích vedlejších účinků v Kanadě svou vakcinační strategii měnit nebude. "Očkování, které v těchto dnech zahajujeme, nebudeme zastavovat," zdůraznil mluvčí. Podle něj je důležité, že informace o vedlejších účincích "byla včas zachycena". Ministerstvo nyní vše prověřuje.
Česko má nyní 95.000 vakcín Pandemrix od firmy GSK, jejichž použití schválil Státní ústav pro kontrolu léčiv. Celkem si Česko objednalo milion vakcín.
Na celém světě bylo dosud aplikováno asi 65 milionů dávek vakcíny proti prasečí chřipce, vyrobených různými farmaceutickými koncerny. Příležitostně může nasazení těchto vakcín vyvolat vedlejší účinky, například alergické jako v kanadském případě, uvedl Abraham.
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TI: Třetina dává lékařům dary, tři pct. úplatky nad 50.000 Kč 
Praha 24. listopadu (ČTK) - Až třetina lidí dává podle předběžných výsledků průzkumu Transparency International (TI) lékařům menší dary, většinou jako odměnu za výkon. Tři procenta lidí se ale v průzkumu přiznala k tomu, že lékaři dali úplatek v hodnotě nad 50.000 korun. Na semináři o korupci ve zdravotnictví to dnes uvedl ředitel TI David Ondráčka. Kompletní výsledky průzkumu organizace představí příští týden.
Ondráčka na semináři upozornil také na fakt, že nemocnice často neefektivně nakupují vybavení. Záleží prý spíše na tom, kdo koho zná, než jak efektivně nakoupit, uvedl šéf TI.
Už z dřívějších šetření TI podle Ondráčky vyplývá, že neprůhlednost a korupce ve zdravotnictví stojí Českou republiku ročně odhadem něco přes 27 miliard korun. Celosvětově pak korupce ve zdravotnictví stojí podle různých odhadů desítky miliard dolarů. Zdravotnictví je prý třetím nejhorším odvětvím, kde se daří korupci, hned po zbrojním a ropném průmyslu. V ČR údajně ve zdravotnictví panuje korupční prostředí od vrcholné politiky při nastavování pravidel, přes definice veřejných zakázek, určování cen léků až po vztahy lékařů s farmaceutickými firmami a lékařů a pacientů, uvedl Ondráčka.
Pacienti, kteří dávají lékařům dary a úplatky v hodnotě desítek tisíc korun, tak podle Ondráčky nejčastěji činí proto, aby si zajistili lepší místo v pořadnících na operace nebo nadstandardní přístup lékařů. "Projevuje se to jen v některých typech a odvětvích, nejčastěji v gynekologii," řekl Ondráčka ČTK. Cílem průzkumu bylo zjistit, nakolik ve společnosti přežívá stereotyp z minulých dob, kdy se dávání darů lékařům považovalo za běžné.
Transparency International ale také sleduje to, jak efektivně se rozdělují peníze zejména na nákup vybavení nemocnic. Problémy lze údajně vysledovat třeba při realizaci operačního programu zdravotnictví, kdy se rozdělují peníze z evropských fondů. "Místo efektivity a potřebnosti v daném regionu se nakupuje podle toho, kdo si co vyběhá a získá," řekl ČTK Ondráčka. Některé přístroje v určitých regionech a nemocnicích "leží ladem", jinde pak naopak chybějí.
Ondráčka upozornil také na problém takzvaných kompletátorských firem. Ty nabízejí nemocnicím, že pro ně zařídí nákup jednotlivých přístrojů. Transparency International se ale domnívá, že v některých případech by bylo efektivnější nakoupit přístroje jednotlivě. Kdyby nemocnice pořídily přístroje přímo od výrobců, mohlo by se prý ušetřit. "Tady je obrovský únik peněz, je to velmi časté," řekl Ondráčka. Využívání těchto firem je podle šéfa TI takřka podmínkou, pokud chce nemocnice čerpat evropské peníze. Je na čase vést diskusi, jestli nejde o zcela zbytečnou podmínku, dodal Ondráčka. 
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Lék, který se léta používá proti depresím, je prý neúčinný 
Kolín nad Rýnem 24. listopadu (ČTK) - Lék edronax, který se léta používá proti depresím, je podle odborných studií prakticky neúčinný. Pozitivní účinek látky reboxetin, kterou obsahuje, se totiž prý neprokázal. Ve své zprávě to dnes podle agentury DPA uvedl německý institut pro kvalitu ve zdravotnictví (IQWiG) z Kolína nad Rýnem.
Registrace léku v Česku byla zrušena. Pacienti se o něm přesto v internetových diskusích baví. Přípravek prý působí stimulačně. Mezi radami je například to, že se dá obstarat bez předpisu v zámoří.
Podle kolínského institutu reboxetin ve srovnání s placebem při krátkodobých terapiích v délce šest až osm týdnů nevykázal žádné významné rozdíly. Daly se ale pozorovat vedlejší účinky. V některých případech vedly k přerušení léčby, uvedl institut.
Lék edronax vyrábí společnost Pfizer. Její mluvčí uvedl, že firma žádná data o nevýhodách léku od lékařů a pacientů neobdržela. Podle mluvčího je edronax starší prostředek, který se už příliš nepoužívá. Jeho pozitivní účinky potvrzuje ale prý už to, že byl tento lék schválen. Podrobnější vyjádření farmaceutická společnost poskytne až po prozkoumání zprávy institutu.
U dalších dvou léků měl institut pozitivní výsledky. Byl to bupropion XL od společnosti GlaxoSmithKline a mirtazipin od firmy Essex Pharma. Ty prý "mohly obtíže zmírnit", uvádí zpráva.
Odborníci z IQMiG si postěžovali, že při svém zkoumání nedostali od firmy Pfizer potřebná data a museli sáhnout i k jiným zdrojům. Podnik se bránil mimo jiné tím, že jsou to citlivé údaje. Farmaceutické společnosti nemusí podle expertů své klinické studie předkládat. "V zájmu pacientů potřebujeme nutně zákonnou povinnost pro všechny farmaceutické firmy ke zveřejňování všech klinických studií," uvedla odbornice z IQMiG Beate Wieselehrová.
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Novela zpřísní sankce za korupci pro farmaceutické firmy i lékaře 
Praha 24. listopadu (ČTK) - Ministerstvo zdravotnictví chystá novelu o reklamě, která by měla zpřísnit tresty pro farmaceutické firmy uplácející lékaře. Při prvním prohřešku by firma zaplatila pokutu tři miliony korun, při opakovaném a závažném přečinu by mohla odevzdat až polovinu svého ročního zisku. Na semináři o korupci ve zdravotnictví to dnes uvedl náměstek ministryně Martin Plíšek. Novela by Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) zvýšila pravomoci při postihu firem, ale také lékařů, lékárníků a zprostředkovatelů nabídek farmaceutických firem lékařům.
Kdy by novela začala platit a pokud vůbec, není jasné. Ministerstvo na předloze teprve pracuje a předložilo by ji případně až po volbách, řekl ČTK Plíšek. Nyní jsou pokuty za porušení zákona v řádech statisíců, nejvyšší může být pět milionů korun. Jejich výše podle Plíška neodrazuje. Při prvním větším provinění by měl být podle něho postih do tří milionů korun, při opakovaném určité procento z ročního obratu.
Na nedostatečnost sankcí si stěžoval také prezident České lékařské komory Milan Kubek. Komora má etický kodex i disciplinární řád. Za jejich porušení ale hrozí pouze důtka, relativně nízká pokuta nebo podmínečné vyloučení z komory na pět let. Na dotaz od jednoho z účastníků semináře Kubek uvedl, že ze strany lékařů není silná poptávka po potírání korupce. Spolupráci s farmaceutickými firmami prý mnozí lékaři berou jako nutný přivýdělek k nízkému platu. 
Podle Kubka by bylo zapotřebí změnit i jiné normy. Zastaralý a nevyhovující je například zákon o znalcích. V České republice se může stát soudním znalcem v podstatě jakýkoli lékař. Česká lékařská komora by chtěla určit podmínky pro činnost znalců a udělovat jim licence. To podle zákona zatím není možné. 
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Šéf VZP: Ve zdravotnictví budou bez reformy chybět miliardy 
Praha 24. listopadu (ČTK) - Pokud příští rok neproběhne reforma zdravotnictví, bude už v roce 2011 muset českému zdravotnictví znovu výrazně pomoci stát. Jinak hrozí omezení bezplatné zdravotní péče. Pokud k reformě nedojde a ekonomika neporoste, bude ve zdravotním systému chybět šest až osm miliard korun. Vyplývá to z rozhovoru ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Pavla Horáka pro dnešní Hospodářské noviny.
VZP, u které mají pojistku zhruba dvě třetiny Čechů, bude mít jen letos schodek šest až osm miliard korun a podobné to bude i příští rok. Pokud ekonomika příští rok výrazně nezrychlí, což dnes není moc pravděpodobné, hrozí podobný schodek i v roce 2011, kdy už nebudou mít pojišťovny na účtech navíc ani korunu.
"Letos dáme do zdravotnictví 140 miliard, příští rok také a oba roky jsme museli dát do zdravotnictví šest až sedm miliard ze svých rezerv. A pokud budeme chtít dát v roce 2011 do zdravotnictví znovu 140 miliard, bude tam těch šest až sedm miliard chybět," řekl HN Horák.
Podle Horáka je nejdůležitější stanovit rozsah toho, co se ze zdravotního pojištění platí. "Dnes je tam jakoby všechno, ale všichni víme, že na to peníze nestačí," řekl šéf VZP dnešním Hospodářským novinám.
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Za případné vedlejší účinky pandemické vakcíny se zaručí stát 
Praha 23. listopadu (ČTK) - Za případné nepříznivé vedlejší účinky pandemické vakcíny se zaručí stát. Novinářům to dnes řekl první náměstek ministryně zdravotnictví Marek Šnajdr. Uvedl rovněž, že jednání o vakcinaci dětí proti prasečí chřipce bude na ministerstvu ve středu. Ministerstvo předpokládá, že počet očkovaných by se tím rozšířil o 50.000 až 100.000.
Šnajdr uvedl, že vakcínu má již 2000 z 5400 praktických lékařů, tedy více než třetina, a většina očkovacích center.
Současně s vakcínou se rozváží antivirotikum Tamiflu, které se bude používat k léčbě pacientů s těžším průběhem prasečí chřipky. Tamiflu již dostalo 157 nemocnic, z 2500 pediatrů má toto antivirotikum 300. "Je reálné, že do pátku bude vše rozvezeno," ujistil náměstek.
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