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HN: VZP zrušila pokuty nemocnicím, které nevybírají poplatky 
Praha 3. listopadu (ČTK) - Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) zrušila všechny pokuty, které krajským nemocnicím udělila kvůli nevybírání zdravotnických poplatků. Podle Hospodářských novin (HN) tak VZP reagovala na odvolání, která proti jejímu rozhodnutí nemocnice podaly. Vyšetřování nemocnic se tak vrací na začátek. Pojišťovny přitom ještě donedávna tvrdily, že nemocnice nevybíráním poplatků porušují české zákony. Nejvíce pokut udělila právě VZP.
"Rozhodčí orgán VZP, který odvolání posuzuje, rozhodl ve všech případech o tom, že je třeba důkazy doplnit a vrátil věc k novému prošetření," řekl HN mluvčí VZP Jiří Rod. "Nelze vymezit dva nebo tři hlavní důvody, protože každý případ je jedinečný, a důvody se proto v jednotlivých případech liší," doplnil.
Podle zákona mohou pojišťovny potrestat zdravotníky za opakované a soustavné nevybírání poplatků pokutou až 50.000 korun, a to i víckrát. VZP podle HN udělila krajským nemocnicím za poslední měsíce pokuty ve výši 1,15 milionu korun, což je 75 procent všech udělených pokut. Všechny ale nedávno zrušila.
Ministerstvo vnitra před časem označilo postup krajů, které vrací lidem peníze za zdravotnické poplatky, za závadný. Kraje vyzvalo k nápravě, regiony se mají vyjádřit do Vánoc. Hejtmani už ale označili názor ministerstva za neodůvodněný a právně nehajitelný. Výzva se týká všech krajů kromě Prahy, kde se poplatky nevrací, a Plzeňského kraje, kde se uplatňuje odlišný postup.
Regulační poplatky zavedla koalice ODS, KDU-ČSL a SZ v rámci reformy veřejných financí schválené v září 2007, jejíž součástí byla i reforma zdravotnictví. Zdravotnická zařízení mají ze zákona povinnost vybírat regulační poplatky. Kraje, v nichž vyhrála loňské krajské volby sociální demokracie, platí v krajských zařízeních poplatky za pacienty.
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SÚKL hledá firmu, která navrhne, jak vyhovět ochráncům soukromí 
Praha 2. listopadu (ČTK) - Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) hledá prostřednictvím veřejné zakázky firmu, která by mu za 22 milionů korun připravila řešení, jímž by ústav vyhověl nárokům Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) ohledně shromažďování dat. Vyplývá to z údajů v informačnímu systému o veřejných zakázkách.
ÚOOÚ předminulý týden přikázal ústavu pro kontrolu léčiv zničit v centrálním úložišti citlivá data pacientů, kteří si kupovali léky na chřipku a nachlazení s pseudoefedrinem. Sběrem těchto dat prý SÚKL porušil zákon. Podle údajů na webu je předmětem zakázky analýza opatření ÚOOÚ, návrh řešení, dodávka hardware a software a zajištění servisních a dohledových služeb.
Ministryně zdravotnictví Dana Jurásková minulý týden uvedla, že chce znovu umožnit evidenci lidí kupujících léky zneužitelné k výrobě pervitinu. Neprodleně hodlá připravit novelu zákona o léčivech, která to umožní. "SÚKL nadále nesmí shromažďovat a poskytovat lékárnám aktuální data jednotlivých pacientů o předchozích výdejích léčiv s pseudoefedrinem. Nesmyslně zvítězila ochrana osobních údajů nad ochranou lidského zdraví, veřejných zdrojů a zájmy organizovaného zločinu," řekla již dříve ministryně.
Lidé si nyní mohou kupovat v lékárně jedno balení léků s 900 miligramy pseudoefedrinu. Lékárník si jejich data zapíše, dál je nehlásí. Neověřuje tedy množství léků vydaných jednomu pacientovi v daném měsíci. Do minulého týdne ověřoval v centrálním úložišti množství vydaných léků, na měsíc mohl pacient dostat dvě balení, tedy 1800 miligramů účinné látky.
První náměstek ministryně Marek Šnajdr minulý týden řekl, že novelou hodlá ministerstvo znepříjemnit život "kriminálníkům a pomoci pacientům". Kontrola výdejů v centrálním úložišti má zabránit velkonákupům léků k výrobě pervitinu. Novela zpřesní zacházení s daty pacientů.
Česká lékárnická komora doporučila svým členům, aby léky s pseudoefedrinem dávali jen na recept. Pokud budou sbírat data pacientů ve svém informačním systému, poruší prý zákon na ochranu osobních údajů. Tento výklad potvrdil i předseda ÚOOÚ Igor Němec.
Poslanci KDU-ČSL, ODS a ČSSD předložili sněmovně návrh, aby pseudoefedrinové léky byly k dostání jen na recept. Ředitel SÚKL Martin Beneš ČTK již dříve řekl, že pokud po uvolnění prodeje výrazně stoupne spotřeba těchto léků, změní SÚKL registrační rozhodnutí tak, že léky s pseudoefedrinem budou jen na recept.
Evidenci lidí kupujících léky s pseudoefedrinem vedl SÚKL od května, do té doby až 70 procent prodaných balení zneužívali narkomani k výrobě drog. Lékárníci dosud ověřovali v centrálním úložišti, kolik léků si pacient v posledních 30 dnech opatřil. Na měsíc mohl každý získat maximálně dvě balení, tedy 1800 miligramů účinné látky. Po zrušení kontroly v centrálním úložišti zaznamenaly lékárny nápor kupujících narkomanů.
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Lidé vědí, kdy platit u lékaře, bezplatná prevence někdy překvapí 
Praha 2. listopadu (ČTK) - Většina lidí se po téměř dvou letech fungování regulačních poplatků vyzná podle praktické lékařky Jany Uhrové v systému plateb. Rozliší, kdy jim lékař dělal klinické vyšetření, takže mají platit, a kdy ne. Na placení v ordinacích si zvykli, některé spíše překvapí, když 30 korun platit nemusejí, což se týká prevence a očkování, řekla ČTK Uhrová. Všeobecná zdravotní pojišťovna v těchto dnech na svém webu připomněla lidem, kdy se u lékaře platí.
"S tím, že pacienti se kvůli placení diví, se už vůbec nesetkáváme. Určité nejasnosti byly jen na začátku. Když jsme jim pečlivě vysvětlili, že klinické vyšetření třeba u kožního lékaře může být jen pohled na ekzém a u psychiatra rozhovor, zatímco když si přijdou jen pro recept, který jim podá do čekárny sestra, tak problémy nejsou," shrnula Uhrová. Stejné zkušenosti mají podle ní i její kolegové.
Někdy se podle ní lidé spíše diví, že nemusejí platit za preventivní prohlídku nebo očkování, protože je to preventivní úkon. "Lidé vědí, že když jdou k doktorovi, ať už vyšetření trvá pět minut nebo půl hodiny, tak že mají platit," dodala. Problémy podle Uhrové nejsou ani se sociálně slabými či důchodci. Výjimečně položí dotaz někdo, kdo mívá výhrady i v jiné souvislosti. "U nich je to spíše věc diagnózy," shrnula.
VZP v rámci osvěty pacientů informuje na www.vzp.cz, že klinická vyšetření jsou ta, kdy lékař zkoumá zdravotní stav, stanoví diagnózu i způsob léčby. Obecně jde o klinické vyšetření tehdy, když lékař zjišťuje aktuální potíže nemocného a následně kontroluje vývoj léčby.
"Základem je pohovor s pacientem, zhodnocení jeho subjektivních potíží, případně změn od poslední návštěvy, objektivní fyzikální vyšetření, poučení pacienta, sepsání lékařské zprávy/nálezu pro odesílajícího lékaře, vypsání pracovní neschopnosti či ošetřovacího lístku, předpis léků a záznam do zdravotnické dokumentace," upřesnil Rod.
Upozornil, že lékař může při jedné návštěvě pacienta vykázat jen jeden z výkonů klinického vyšetření. V jednom dni ale může provést více lékařů více klinických vyšetření v souvislosti s jednou obtíží pacienta, který například s bolestí zad navštíví praktického lékaře, ortopeda a neurologa. U každého z těchto lékařů pak platí pacient regulační poplatek zvlášť.
Pokud lékař neprovede celkové objektivní vyšetření, tedy s pacientem pouze mluví, nebo sepíše zprávu, případně jen vystaví recept, může vykázat zdravotní pojišťovně jen výkon minimálního kontaktu, na který se nevztahuje povinnost regulačního poplatku, dodal mluvčí.
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Rath: Vyjednáváme s lidovci, aby podpořili zrušení poplatků 
Praha 1. listopadu (ČTK) - Sociální demokraté vyjednávají s lidovci, aby podpořili jejich novelu na zrušení regulačních poplatků. V televizi Prima to dnes uvedl stínový ministr zdravotnictví ČSSD David Rath. Doplnil, že ČSSD je ochotna upravit svou novelu tak, aby byla pro lidovce přijatelná. Zmínil například zachování 60 korunového poplatku za hospitalizaci. Ten označil za "nejchytřejší, který ČSSD tolik nevadí". Naopak rozhodně bude usilovat o zrušení poplatku za položku na receptu. "Ten je nejnesmyslnější. Jednáme s lidovci i o kompromisu vynětí dětí a důchodců," doplnil Rath.
"O žádném oficiálním jednání nevím. To mohu jako první místopředsedkyně sdělit," komentovala výrok Ratha místopředsedkyně KDU-ČSL Michaela Šojdrová.
Novelu na zrušení všech regulačních poplatků předložila do sněmovny ČSSD minulý týden. Obdobný zákon navrhují i komunisté, navíc ovšem požadují zachování ochranného limitu 2500 korun, po jehož překročení pacienti žádné další poplatky neplatí.
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 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 potřebuje ke zrušení poplatků nejméně 101 poslanců, kteří budou aktivně hlasovat pro. To pro případ, že Senát vrátí novelu do sněmovny. Pro zrušení jsou kromě sociálních demokratů i komunisté. Ti mají dohromady 97 hlasů. Společně s lidovci by měli 106 hlasů.
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Hradecké nemocnice chtějí sjednotit nákup léků a uspořit miliony 
Hradec Králové 26. října (ČTK) - Královéhradecký kraj chce ve svých pěti nemocnicích příští rok zavést jednotný nákup léků a zdravotnického materiálu, a ušetřit tak ročně desítky milionů korun. Nový systém by měl podle představ kraje zpomalit zadlužování nemocnic. ČTK to dnes řekl mluvčí kraje Imrich Dioszegi. Jen letos kraj dal na oddlužení nemocnic ze svého rozpočtu přes 100 milionů korun.
Dosavadní způsob nákupu, kdy dodavatelé přistupují ke každé nemocnici samostatně, je podle kraje neefektivní. "Při uzavírání dodávek materiálu a léků nemocnice nevyužívaly svou společnou vyjednávací sílu, díky které by bylo možné stlačit ceny na výhodnější úroveň," uvedl hejtman Lubomír Franc (ČSSD).
Podle ředitele Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje Martina Scháněla by sjednocení nákupu materiálu a léků mělo nemocnicím ušetřit až deset procent ceny. "Dodávaný sortiment si dosud naše nemocnice vybíraly ze 40.000 položek od 130 dodavatelů, se kterými se dosud jednalo odděleně. Přitom potřeby nemocnic jsou velice podobné," uvedl. Již letos prý nemocnice díky lepšímu vyjednávání ušetří na nákupech materiálu asi čtyři miliony korun.
Zdravotnický holding kraje, který zastřešuje činnost krajských nemocnic, tvoří deset akciových společností. Vedle čtyř oblastních a jedné městské nemocnice to jsou firmy, které zabezpečují služby pro zdravotnictví. Celkem mají krajské nemocnice na 2000 lůžek a pracuje v nich přibližně 2500 zaměstnanců.
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ČLK: Lékárny mají prodávat léky s pseudoefedrinem jen na recept 
Praha 26. října (ČTK) - Česká lékárnická komora (ČLK) doporučila lékárníkům, aby prodávali přípravky na chřipku a nachlazení s obsahem pseudoefedrinu jen na lékařský recept. Ochránci soukromí přikázali minulý týden Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), aby zničil v centrálním úložišti data pacientů, kteří si kupovali tyto léky. Lékárnici jsou tak nyní v situaci, kdy musejí od kupujících vyžadovat průkaz pro vedení vlastní evidence, zároveň jim ale zákon zakazuje citlivé údaje sbírat, sdělil dnes ČTK mluvčí ČLK Aleš Krebs.
Pokud nebude podle něj lékárna evidovat údaje o zdravotním stavu kupujícího, poruší vyhlášku a rozhodnutí SÚKL, v opačném případě poruší zákon o ochraně osobních údajů. "Tuto skutečnost potvrdil prezidentovi ČLK předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů Igor Němec," doplnil Krebs s tím, že podle předsedy lékárnické komory Stanislava Havlíčka nesoulad právních norem umožňuje výdej pseudoefedrinových léků jen na předpis.
Úřad pro ochranu osobních údajů zakázal sbírat v centrálním úložišti citlivá data pacientů s odůvodněním, že SÚKL sběrem těchto dat porušil zákon. Po zrušení kontroly v centrálním úložišti už vede lékárník evidenci výdeje jen ve své lékárně, dál už lékárník nic nehlásí. Naráz smí prodat jedno balení s 900 miligramy pseudoefedrinu. Po zrušení kontroly v centrálním úložišti zaznamenaly lékárny nápor kupujících narkomanů.
Podle ministryně zdravotnictví Dany Juráskové ale Úřad pro ochranu osobních údajů nadřadil ochranu osobních údajů nad ochranu zdraví. Jurásková chce znovu umožnit evidenci lidí kupujících léky zneužitelné k výrobě pervitinu. Řešení dnes představí na tiskové konferenci.
Poslanci KDU-ČSL, ODS a ČSSD již předložili sněmovně návrh, aby pseudoefedrinové léky byly k dostání jen na recept. Ředitel SÚKL Martin Beneš ČTK řekl, že pokud po uvolnění prodeje výrazně stoupne spotřeba těchto léků, změní SÚKL registrační rozhodnutí tak, že léky s pseudoefedrinem budou jen na recept.
Evidenci lidí kupujících léky s pseudoefedrinem vedl SÚKL od května, do té doby až 70 procent prodaných balení zneužívali narkomani k výrobě drog. Lékárníci dosud ověřovali v centrálním úložišti, kolik léků si pacient v posledních 30 dnech opatřil. Na měsíc mohl každý získat maximálně dvě balení, tedy 1800 miligramů účinné látky.
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MZ chce evidenci lidí kupujících léky zneužitelné na pervitin 
Praha 26. října (ČTK) - Ministryně zdravotnictví Dana Jurásková chce znovu umožnit evidenci lidí kupujících léky zneužitelné k výrobě pervitinu. Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) přikázal minulý týden Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), aby zničil v centrálním úložišti citlivá data pacientů, kteří si kupovali léky na chřipku a nachlazení s pseudoefedrinem. Sběrem těchto dat prý porušil zákon.
Podle Juráskové nadřadil ÚOOÚ ochranu osobních údajů nad ochranu zdraví. Ministryně chce zjednat nápravu novelou zákona o léčivech. Řešení představí na dnešní tiskové konferenci.
Poslanci KDU-ČSL, ODS a ČSSD předložili v pátek sněmovně návrh, aby pseudoefedrinové léky byly k dostání jen na recept. Ředitel SÚKL Martin Beneš ČTK řekl, že pokud po uvolnění prodeje výrazně stoupne spotřeba těchto léků, změní SÚKL registrační rozhodnutí tak, že léky s pseudoefedrinem budou jen na recept.
Evidenci lidí kupujících léky s pseudoefedrinem vedl SÚKL od května, do té doby až 70 procent prodaných balení zneužívali narkomani k výrobě drog. Lékárníci dosud ověřovali v centrálním úložišti, kolik léků si pacient v posledních 30 dnech opatřil. Na měsíc mohl každý získat maximálně dvě balení, tedy 1800 miligramů účinné látky.
Od minulého týdne, tedy po zrušení kontroly v centrálním úložišti, už vede lékárník evidenci výdeje pouze ve své lékárně. Naráz smí prodat jedno balení s 900 miligramy pseudoefedrinu.
Kupující musí předložit průkaz, koupě se ale zapisuje jen do evidence dané lékárny, dál už lékárník nic nehlásí. Narkomanům nic nebrání, aby obešli více lékáren a nakoupili zásoby. Po zrušení kontroly v centrálním úložišti zaznamenaly lékárny nápor kupujících narkomanů.
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MZ chce obnovit evidenci zneužitelných léků, připraví novelu 
Praha 26. října (ČTK) - Ministryně zdravotnictví Dana Jurásková chce znovu umožnit evidenci lidí kupujících léky zneužitelné k výrobě pervitinu. Novinářům dnes řekla, že neprodleně připraví novelu zákona o léčivech, která to umožní. Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) přikázal minulý týden Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) zničit v centrálním úložišti citlivá data pacientů, kteří si kupovali léky na chřipku a nachlazení s pseudoefedrinem. Sběrem těchto dat prý porušil zákon.
"SÚKL nadále nesmí shromažďovat a poskytovat lékárnám aktuální data jednotlivých pacientů o předchozích výdejích léčiv s pseudoefedrinem. Nesmyslně zvítězila ochrana osobních údajů nad ochranou lidského zdraví, veřejných zdrojů a zájmy organizovaného zločinu," uvedla ministryně.
Lidé si nyní mohou kupovat v lékárně jedno balení léků s 900 miligramy pseudoefedrinu. Lékárník si jejich data zapíše, dál je nehlásí. Neověřuje tedy množství léků vydaných jednomu pacientovi v daném měsíci. Do minulého týdne ověřoval v centrálním úložišti množství vydaných léků, na měsíc mohl pacient dostat dvě balení, tedy 1800 miligramů účinné látky.
První náměstek ministryně Marek Šnajdr doplnil, že novelou hodlá ministerstvo znepříjemnit život "kriminálníkům a pomoci pacientům". Kontrola výdejů v centrálním úložišti má zabránit velkonákupům léků k výrobě pervitinu. Novela zpřesní zacházení s daty pacientů. Ministerstvo zkonzultuje text novely s ÚOOÚ, než ho předá Poslanecké sněmovně.
Česká lékárnická komora doporučila svým členům, aby léky s pseudoefedrinem dávali jen na recept. Pokud budou sbírat data pacientů ve svém informačním systému, poruší prý zákon na ochranu osobních údajů. Tento výklad potvrdil i předseda ÚOOÚ Igor Němec.
Poslanci KDU-ČSL, ODS a ČSSD předložili v pátek sněmovně návrh, aby pseudoefedrinové léky byly k dostání jen na recept. Ředitel SÚKL Martin Beneš ČTK řekl, že pokud po uvolnění prodeje výrazně stoupne spotřeba těchto léků, změní SÚKL registrační rozhodnutí tak, že léky s pseudoefedrinem budou jen na recept.
Evidenci lidí kupujících léky s pseudoefedrinem vedl SÚKL od května, do té doby až 70 procent prodaných balení zneužívali narkomani k výrobě drog. Lékárníci dosud ověřovali v centrálním úložišti, kolik léků si pacient v posledních 30 dnech opatřil. Na měsíc mohl každý získat maximálně dvě balení, tedy 1800 miligramů účinné látky. Po zrušení kontroly v centrálním úložišti zaznamenaly lékárny nápor kupujících narkomanů.
Naďa Myslivcová rot
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Slučování zdravotních pojišťoven se od neděle zpřísní 
Praha 30. října (ČTK) - Pravidla pro slučování zdravotních pojišťoven se od neděle zpřísní. Začne platit novela zákona o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách. Sloučit se budou moci jen tehdy, když některá z nich rok od založení nezíská 100.000 klientů. Současný limit pojištěnců tedy stoupne na dvojnásobek. Slučování bude možné také pro pojišťovny, které se ocitnou v nucené správě.
Majetkové propojení pojišťovny a zdravotnického zařízení naproti tomu novela neupravuje. Lidovci chtějí ještě do voleb předložit sněmovně novelu, která majetkovému propojení zamezí. Chystaná právní norma by také měla zamezit střetu zájmu u členů statutárních orgánů zdravotních pojišťoven.
Zákonodárci také chtějí co nejdříve zpřísnit kontrolní funkce ministerstva a zabránit zneužívání fondu prevence na lákání nových pojištěnců. Například na nově vzniklou Zdravotní pojišťovnu Média podala Všeobecná zdravotní pojišťovna už dvě trestní oznámení za to, že dealeři nové pojišťovny "přetahovali" pojištěnce VZP pod klamnými sliby výhod. O trestním oznámení na dealery ZP Média uvažuje nyní také Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví.
Ještě před platností novely stihla fúze podle starších podmínek Zdravotní pojišťovna Agel třineckého ocelářského magnáta Tomáše Chrenka. Agel je majetkově propojena se dvěma desítkami zdravotnických zařízení na Moravě a od června je součástí Hutnické zaměstnanecké pojišťovny (HZP). Ta na sebe převzala také desetimilionový dluh Agelu. V červenci pak ministerstvo zdravotnictví povolilo sloučení nové HZP s Českou národní zdravotní pojišťovnou (ČNZP). Nový subjekt s názvem Česká průmyslová zdravotní pojišťovna má 700.000 pojištěnců.
nam tep
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V Česku v současnosti působí devět zdravotních pojišťoven 
Praha 30. října (ČTK) - Přehled zdravotních pojišťoven v České republice v souvislosti s novelou zákona o zdravotních pojišťovnách, která nabývá účinnosti 1. listopadu (řazeny abecedně):
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)
--------------------------------------------
www.cpzp.cz
Pojišťovna s celorepublikovou působností vznikla teprve nedávno spojením Hutnické zaměstnanecké pojišťovny (HZP) a České národní zdravotní pojišťovny (ČNZP), čímž se stala co do počtu klientů třetí největší v ČR. HZP vznikla již v roce 1992 jako první zaměstnanecká pojišťovna v zemi. Založilo ji šest velkých hutních a strojírenských podniků severomoravského regionu. K 1. červenci 2009 se sloučila se Zdravotní pojišťovnou AGEL (ZPA), kterou v dubnu 2008 založila stejnojmenná společnost ovládaná ocelářským magnátem Tomášem Chrenkem. ČNZP vznikla v roce 1994 a jako jediná zaměstnanecká zdravotní pojišťovna byla již od svého vzniku otevřena všem pojištěncům, bez ohledu na jejich zaměstnaneckou či oborovou profesní příslušnost.
Vznik: 1. října 2009
Počet pojištěnců: zhruba 730.000.
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven (OZP)
----------------------------------------------------------------
http://www.ozp.cz
Vznikla jako pojišťovna určená především pro pracovníky v oboru bankovnictví, pojišťovnictví, peněžnictví a příbuzných oborech. Po úpravě legislativy se stala otevřenou i pro širší veřejnost. V roce 2000 se sloučila s pojišťovnou STAZPO. Donedávna byla třetí největší pojišťovnou.
Vznik: 29. října 1992
Počet pojištěnců: 675.000.
Revírní bratrská pokladna (RBP)
-------------------------------
http://www.rbp-zp.cz
Regionální zaměstnanecká zdravotní pojišťovna, působí především na střední a severní Moravě. V roce 1996 se sloučila s Moravskou zdravotní pojišťovnou.
Vznik: 1. února 1993
Počet pojištěnců: 407.000.
Vojenská zdravotní pojišťovna (VOZP)
------------------------------------
http://www.vozp.cz/
Pojišťuje zejména vojáky v činné službě či žáky vojenských škol, je ale otevřena i pro další občany. Má celorepublikovou působnost. V roce 1997 převzala Zdravotní pojišťovnu Crystal.
Vznik: 18. prosince 1992
Počet pojištěnců: 553.000.
Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)
------------------------------------
www.vzp.cz
Je nejstarší zdravotní pojišťovnou v Česku. Zřízena byla zákonem číslo 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně. Od počátku je také největší pojišťovnou v zemi. Zajišťuje výběr pojistného na veřejné zdravotní pojištění a úhradu zdravotní péče svých klientů hrazenou z prostředků zdravotního pojištění, a další činnosti, které jí umožňuje zákon. Má celostátní územní působnost. Ředitele VZP volí a odvolává na návrh vlády Poslanecká sněmovna.
Vznik: 1. ledna 1992
Počet pojištěnců: 6,450.000.
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
------------------------------
http://www.zpskoda.cz/
Činnost zahájila pod hlavičkou firmy ŠKODA AUTO, a. s., původně pojišťovala zaměstnance firmy či jejich rodinné příslušníky. Postupně se vyvinula v regionální zdravotní pojišťovnu s působností především v regionech se závody firmy Škoda Auto - ve Středočeském a v Královéhradeckém kraji. Na Mladoboleslavsku je dominantní zdravotní pojišťovnou.
Vznik: 15. října 1992
Počet pojištěnců: 133.000
Zdravotní pojišťovna Média
--------------------------
http://www.mediazp.cz
Nejmladší českou zdravotní pojišťovnu, která získla licenci letos v únoru, založila společnost GES MEDICAL CARE a.s., která patří do finanční skupiny podnikatele Ivana Zacha. Skupina podniká v oblasti průmyslu, médií a nemovitostí.
Vznik: 23. února 2009 (na trh vstoupila v březnu 2009)
Počet pojištěnců: do konce června získala 25.000 pojištěnců, do konce roku jich chce mít 50.000 (ČTK/21.10.2009).
Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance (ZPMA)
-----------------------------------------
http://www.zpma.cz/
Založilo ji několik strojírenských podniků. Má působnost na většině území ČR. V roce 1996 převzala Zdravotní pojišťovnu škodováků.
Vznik: 20. května 1993
Počet pojištěnců: 400.000 (www.zpma.cz).
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (ZPMV)
--------------------------------------------------
http://www.zpmvcr.cz
Největší zaměstnanecká a druhá největší veřejná zdravotní pojišťovna v ČR. Vznikla původně pro zaměstnance ministerstva vnitra, policie či hasiče. V roce 1997 se sloučila s Gráů - Železniční zdravotní pojišťovnou, v roce 1998 převzala Regionální zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnu (REZAPO).
Vznik: 1. října 1992
Počet pojištěnců: zhruba 1,200.000.
Poznámka: Údaje o počtu pojištěnců jsou převzaty z tisku s odkazem na Svaz zdravotních pojišťoven (stav převážně k prvnímu čtvrtletí 2009).
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Zdravotnické odbory žádají premiéra Fischera o peníze na služby 
Praha 29. října (ČTK) - Zdravotnické odbory žádají premiéra Jana Fischera, aby stát v příštím roce vyčlenil více peněz na dotace na sociální služby. Navrhovaný státní rozpočet zatím na dotace na péči o postižené lidi a seniory počítá se třemi miliardami korun, což je méně než polovina částky určené na péči letos. Odbory rovněž vyhlásily stávkovou pohotovost. Novinářům to dnes v Praze řekl předseda zdravotnických odborů Jiří Schlanger.
Kolapsu systému sociálních služeb se odboráři obávají dlouhodobě, stávkovou pohotovost na protest proti nízkým dotacím poskytovatelům sociální péče vyhlásili již počátkem letošního roku. Poté, co stát na dotace vyčlenil ještě dodatečné prostředky, odbory podle Schlangra v srpnu pohotovost odvolaly. Ani po jejím opětovném vyhlášení však podle Schlangra klientům ústavů sociálních služeb zhoršení péče nehrozí.
"Sociální služby se ocitají v kritickém stavu, což ohrožuje péči o nejpotřebnější a nejvíce bezbranné občany," uvedl Schlanger v dopise, který Fischerovi adresoval. "To ohrožuje i soudržnost naší společnosti jako celku a její základní hodnoty," obávají se odboráři.
Odbory dále žádají, aby se zprůhlednil systém přidělování dotací poskytovatelům péče. "Je třeba zpřehlednit dotační řízení, aby každý viděl, jak se peníze rozdělují a jakou má šanci (na jejich získání)," řekl ČTK Schlanger. Podle něj stále chybí zákonem nařízený vládní předpis, který by rozdělování dotací upravoval. Odbory se proto obávají, že při rozdělování peněz často záleží jen na libovůli úředníků.
Ve skutečnou stávku podle Schlangra pohotovost nepřeroste. Klienti ústavů se totiž bez patřičné stálé péče neobejdou. "Pracují zde lidé, kteří hlavně chtějí pomáhat druhým. Stát přitom dlouhodobě zneužívá jejich trpělivosti," posteskl si Schlanger.
Zatímco loni stát na dotace vyčlenil 7,2 miliardy korun a letos 6,5 miliardy korun. Podle Schlangra by měl státní rozpočet podpořit sociální péči alespoň stejnou částkou jako letos; další peníze by měly zaplatit kraje.
Jinak podle odborů v domovech seniorů a dalších zařízeních sociálních služeb hrozí výrazné zhoršení péče; obávají se dokonce likvidace některých služeb. Již nyní provozovatelé služeb propouštějí kvůli úsporám kvalifikované zaměstnance, a na jejich místa berou náhradníky, jimž dávají nižší plat.
Někde kvůli úsporám zase ani u těžce postižených pacientů v noci nebývá v rozporu se smlouvou žádná zdravotní sestra a v případě potřeby musí akutní stavy pacientů řešit mnohem nákladnější záchranná služba. O takovýchto případech chtějí odboráři jednat s příslušnými úřady Libereckého, Moravskoslezského a Královéhradeckého kraje a v Praze.
Systém financování sociální péče dlouhodobě kritizují také zástupci zdravotně postižených a seniorů. Počátkem letošního roku odboráři varovali, že kvůli nízkým dotacím řada poskytovatelů sociálních služeb zkrachuje. "Kupodivu jediný, kdo zkrachoval, bylo privátní zařízení pro majetnější klientelu v Praze," uvedl Schlanger; kvůli nezájmu klientů se totiž nenaplnila jeho plánovaná kapacita.
Podle odborů se očekávaný krach řady poskytovatelů může odsunout na příští rok. Zaměstnanci podle nich přijdou o práci a o klienty se budou muset starat příbuzní. Osamělí lidé se mohou stát nedobrovolnými bezdomovci, obává se Schlanger.
Jiří Janda mal
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VZP zaplatí pojištěncům v příštím roce více péče 
Praha 28. října (ČTK) - Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) zaplatí v příštím roce svým pojištěncům více péče než letos. Tempo, jakým výdaje pojišťovny rostou, ale výrazně zpomalí. Na vině je hospodářská krize. "Správní rada VZP tento týden schválila, že v roce 2010 stoupnou průměrné náklady na jednoho pojištěnce oproti letošnímu roku o půl procenta," uvedl mluvčí VZP Jiří Rod. Podle výroční zprávy za rok 2008 stouply průměrné náklady VZP na pojištěnce oproti roku 2007 o 6,4 procenta.
VZP bude také nadále posílat více peněz nemocnicím na platy sester. K růstu plateb podle mluvčího využije vnitřních rezerv, které vidí zejména v racionální lékové politice. K dispozici má také přebytky z minulých let.
"Vzhledem k ekonomické situaci bude splnění schváleného zdravotně pojistného plánu v roce 2010 velmi náročné. Bude možné jen za podmínky, že se maximálně využijí vnitřní rezervy v systému VZP," uvedl mluvčí.
Celkově vydá VZP v příštím roce na zdravotní péči 140,5 miliardy korun. Příjmy plánuje ve výši 138 miliard korun. Rozdíl má pokrýt rezerva vytvořená v předchozích letech.
Kromě racionální lékové politiky vidí správní rada možné úspory také ve smlouvách o cenách, které platí například laboratořím a dalším doplňkovým službám léčebných složek. "V těchto oblastech stouply letos náklady více, než předpokládal zdravotně pojistný plán. Úkolem managementu je tyto náklady snížit," uvedl Rod.
Správní rada rovněž zavázala management VZP, aby dokončil práce na přílohách smluv s nemocnicemi. Smlouvy mají upřesnit počty personálu a přístrojové vybavení, bez kterého nelze poskytnout kvalitní zdravotní péči. Uzavření těchto smluv bude podmínkou pro to, aby pojišťovna garantovala úhradu péče v těchto zařízeních, dodal Rod.
Naďa Myslivcová mkv

