Monitoring tisku – aktuální k 2.12. 2009
Titulek:       Jurásková: MZ nemůže za malý zájem o očkování proti nové chřipce
Datum vydání:  6.12. 2009
Čas vydání:    15:24


Jurásková: MZ nemůže za malý zájem o očkování proti nové chřipce 
Praha 6. prosince (ČTK) - Ministerstvo zdravotnictví není podle hlavy úřadu Dany Juráskové odpovědné za malý zájem o očkování proti takzvané prasečí chřipce. Ministryně to řekla v dnešním pořadu České televize Otázky Václava Moravce s tím, že za to mohou "samozvaní epidemiologové a vakcinologové" z řad lékařů a média. S očkováním se podle ní nezačalo pozdě a je bezpečné. Praktičtí lékaři ale nemají dostatek informací a ani se je nesnaží získat, dodala.
Proti prasečí chřipce se v Česku očkuje druhý týden, vakcínu dostávají zdravotníci a lidé se závažným chronickým onemocněním. Zájem však je poměrně malý. "Já si nemyslím, že to je vina ministerstva... Domnívám se, že to je dílem zásluhou médií a dílem zásluhou samozvaných epidemiologů a vakcinologů, kteří se mezi zdravotníky objevili," řekla dnes Jurásková.
Kriticky se vyslovila k praktickým lékařům a jejich přístupu k očkování. Většina praktických lékařů si podle listopadového průzkumu myslí, že očkování začalo pozdě a je nedostatečně otestované. Nedostatky spatřují i v jeho organizaci. Většina dotázaných si navíc myslí, že prasečí chřipka je mediální bublina a dvě třetiny lékařů se nechtějí nechat očkovat. Někteří zdravotníci se v minulých dnech například odmítli nechat očkovat s tím, že je to zbytečné nebo rizikové.
"Praktičtí lékaři jsou odborníci, kteří bohužel nemají dostatek aktuálních informací. Bylo zjevné, že je ani nehledají," uvedla Jurásková s tím, že ministerstvo se snažilo doručit informace do ordinací poštou a s výrobcem vakcíny pořádá semináře. "Už si nedovedu představit, jakým způsobem praktické lékaře přesvědčit o tom, že ta vakcína je v pořádku, když oni tvrdí naprosto nesmyslné informace," řekla ministryně. Dodala, že očkovací látka Pandemrix má "všechny atesty evropských autorit". "Ona nebyla propuštěna k české populaci bez toho, aniž by byly provedeny řádné klinické studie," $dodala.
Stejně tak nesouhlasí s tím, že by se s očkováním začalo pozdě. "Celý svět v podstatě v tuto chvíli očkuje," řekla s tím, že 15 států používá vakcínu Pandemrix. Ostatní země mají přitom podle ní vrchol chřipkové vlny již za sebou a v Česku epidemiologové očekávají vrchol v druhé polovině prosince. "Informace o tom, že je chřipka rozběhlá a že už teď je nesmyslné očkovat, jsou liché. Zejména z toho důvodu, že mám informace o tom, že vakcinologové spekulují, že by chřipka mohla jít i do druhé vlny, která by proběhla v příštím roce, a to očkování ty pacienty samozřejmě bude chránit i proti té další vlně," uvedla ministryně.
Vakcinace se z rozhodnutí vlády rozšířila pátečním pokynem Juráskové i na chronicky nemocné děti od deseti let. Ministryně uvedla, že úřad k tomu nyní přistoupil proto, že byly dokončeny studie, které prokázaly bezpečnost očkování u této věkové kategorie. Evropský úřad pro kontrolu léčiv (EMEA) v pátek upozornil, že očkování proti prasečí chřipce vakcínou Pandemrix může vyvolat u dětí ve věku od šesti měsíců do tří let po druhé dávce horečku. Jurásková řekla, že očkování dětí mladších deseti let by připadalo v úvahu ve chvíli, kdy by byla vakcína schválená i pro tuto věkovou skupinu. Informace o vedlejších účincích u malých dětí jsou podle Juráskové jen dílčí výsledky klinických studií, které zatím nebyly ukončeny.
Prasečí chřipka si dosud v Česku podle Juráskové vyžádala 27 lidských životů. "Všichni z těchto zemřelých měli nějaké chronické onemocnění," řekla Jurásková. Nová chřipka byla zatím oficiálně potvrzena u téměř 900 lidí. Podle výpočtů hygieniků je ale infekcí víc, počet nákaz pandemickým kmenem chřipky přesahuje 100.000. Prasečí chřipka má zatím u většiny lidí mírný průběh. Během pandemické vlny se ale virus může podle lékařů měnit a v druhé vlně pandemie, kterou epidemiologové očekávají koncem zimy či na jaře, již půjde o závažnější onemocnění.
Každý rok zemře v Česku na sezonní chřipku asi 2000 lidí. Chřipková sezona bývá od října do března, tedy 20 týdnů.
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Jurásková: Úhradová vyhláška by měla být do konce týdne 
Praha 6. prosince (ČTK) - Ministerstvo zdravotnictví by mělo dokončit takzvanou úhradovou vyhlášku v nejbližších dnech a její konečná podoba by měla být známa do konce příštího týdne. V dnešních Otázkách Václava Moravce to řekla ministryně zdravotnictví Dana Jurásková. Ministerstvo ji má vydat do konce roku, protože lékaři ani nemocnice se s pojišťovnami v dohodovacím řízení na cenách péče pro příští rok neshodli. Navržená norma zavádí limity, nad které už pojišťovny péči nezaplatí.
Jurásková však připouští, že se ve vyhlášce objeví body, které se nebudou některým zainteresovaným stranám líbit. "Já jsem bohužel přesvědčena, že nebudeme schopni vyhovět všem," řekla s tím, že možnosti státního rozpočtu jsou omezené.
Prezident České lékařské komory Milan Kubek již minulý týden varoval, že kvůli nedostatku peněz od pojišťoven budou lékaři nuceni omezit péči. Své výhrady k vyhlášce chtějí ministerstvu v pondělí předložit i hejtmani, kteří s jejím současným zněním nesouhlasí. Svaz zdravotních pojišťoven ale ujišťuje, že peněz na kvalitní lékařskou péči bude v příštím roce dostatek.
Stínový ministr zdravotnictví ČSSD a současně středočeský hejtman David Rath již minulý týden prohlásil, že podle nynější podoby návrhu vyhlášky nastane příští rok výrazné zhoršení dostupnosti zdravotní péče. Vyhláška podle něj počítá s propady v úhradách a bude velký problém udržet krajské nemocnice nezadlužené. Podle náměstka ministryně Marka Šnajdra (ODS) ale úhrady tři roky po sobě významně rostly a v příštím roce zůstane zachována jejich letošní výše. Peněz by tedy být méně nemělo.
Jurásková dodala, že úhrady v příštím roce budou stejné jako letos a letos příjmy zdravotnických zařízení rostly o osm procent, není tedy podle ní žádný důvod, proč by ze měly krajské nemocnice zadlužovat. Naopak by se měl jejich dluh snižovat, pokud se tak neděje, měla by být provedená analýza skutečného důvodu růstu dluhů.
ČT citovala premiéra Jana Fischera, který po setkání s hejtmany řekl, že by pokládal za problematické dluhy nemocnic například centralizovat a převádět na zdravotní pojišťovny. Staly by se tak součástí deficitu státního rozpočtu. "Nechme ta jednání ještě pokračovat," dodal Fischer.
Rath v dnešní debatě také varoval, že v příštím roce mohou pacienti vzhledem k růstu cen léků očekávat nárůst doplatků až o sedm procent. Ministryně Jurásková s ním ale nesouhlasí a argumentuje tím, že pokud shodně o šest procent klesnou úhrady i ceny, nebudou muset pacienti doplácet víc. Rath jí dokonce vyzval, aby se s ním vsadila, kdo z nich bude mít v tomto sporu nakonec pravdu. Řada farmaceutických firem už mu prý zvýšení doplatků avizovala. Jurásková zároveň uvedla, že budoucnost lékové politiky je jednou z otázek, ke které by se chtěla v půlroce svého působení ještě dostat.
Ani dnešní debata, které se vedle Juráskové, Šnajdra a Ratha účastnila i stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková, se místy neobešla bez slovních přestřelek. "Na to, že jste celý život pracoval ve farmaceutickém průmyslu, tomu ale zoufale nerozumíte," řekl Rath Šnajdrovi ve sporu o ceny léků. "Já jsem tam pracoval, vy s ním máte poměr intimní, jsme na tom zajedno," reagoval Šnajdr.
Dohodovací řízení o úhradách za péči na následující rok se koná každoročně, většinou v září. Zástupci lékařů, nemocnic a ambulancí několik dnů diskutují s pojišťovnami o tom, kolik peněz dostanou za poskytovanou péči. Letos byla situace oproti loňskému roku, kdy jednání rovněž skončila neúspěchem, vyhrocenější právě kvůli ekonomické krizi, pojišťovny se dohodly pouze s gynekology, zubaři a záchrannými službami.
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Studie: Rozhovor lékaře s mladými sníží užívání drog o čtvrtinu 
Praha 4. prosince (ČTK) - I krátký rozhovor lékaře s mladými snižuje užívání drog mezi teenagery, a to o celou čtvrtinu. Ukázal to společný výzkum českých a amerických vědců. Pokud na preventivní prohlídce praktický dětský lékař s mladými krátce promluvil o nebezpečnosti drog, po třech měsících od návštěvy u nich kleslo užívání alkoholu a jiných drog o 25 procent oproti kontrolní skupině dětí, které se takového poučení nedostalo.
Pravděpodobnost užívání marihuany u českých dětí klesla dokonce o polovinu. "Skutečně krátká rada pediatra vede ke změně chování," řekl dnes ČTK odborník na závislosti Ladislav Csémy, který vedl český tým.
Studie se zaměřila na alkohol a nelegální drogy, nezahrnula tabák. Výzkumu se zúčastnilo 2080 amerických dětí a asi 600 dětí z deseti pražských ordinací ve věku 12 až 18 let. Výzkum zaručoval jejich anonymitu, asistent zadával do počítače pouze jejich odpovědi. V krátkém dotazníku mladí odpovídali třeba na otázky, jestli pili v posledním roce víc než pár doušků alkoholu, zda kouřili marihuanu nebo zda se chtěli dostat do nálady nějakou jinou látkou.
Výzkum prokázal, že české děti užívají návykové látky podstatně více než americké. Česká mládež patří z hlediska závislostí i podle jiných studií k nejohroženější v Evropě. Zejména u alkoholu jsou rozdíly značné, řekl Csémy. Podle něj výsledky naznačují naléhavou potřebu účinné metody sledování užívání drog mezi mládeží a krátkého poučení o jejich škodlivosti v celonárodním měřítku. Dosud se prevence užívání drog prováděla hlavně na školách, praktici se zapojovali jen ve velmi omezené míře, řekl Csémy.
Podle studie ESPAD z roku 2006 má více než 40 procent českých šestnáctiletých zkušenost s nelegální drogou, nejčastěji marihuanou. Časté pití nadměrných dávek alkoholu udává téměř čtvrtina šestnáctiletých.
V mnohem větším riziku, že začnou užívat drogy, jsou děti z neúplných rodin, řekl John Knight z Lékařské fakulty Harvardovy univerzity a Univerzitní dětské nemocnice v Bostonu, který vedl americký tým. V USA na projektu spolupracovalo devět ordinací pediatrů ze severovýchodu USA. Výzkum podpořil Národní ústav pro výzkum drogových závislostí (NIDA).
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Do druhého čtení prošly návrhy na zrušení poplatků 
Praha 4. prosince (ČTK) - Levice ve sněmovně uspěla dnes se dvěma návrhy na úplné zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví. Téměř totožné novely KSČM a ČSSD prošly do druhého čtení. Ministerstvo zdravotnictví to označilo za populistické gesto, na něž doplatí pacienti. Systému bude chybět pět miliard korun, hrozí omezení péče, varovalo ministerstvo.
Sociálnědemokratická novela byla navržena tak, aby mohla být schválena už v prvním čtení. Občanští demokraté to ale vetovali. Nyní se bude oběma zákony zabývat zdravotní výbor sněmovny.
Oba dva návrhy ruší veškeré regulační poplatky, návrh KSČM chce současně zachovat ochranný limit pro pacienty 2500 korun. Pokud by na doplatcích za léky zaplatili více, peníze by jim pojišťovny vracely stejně jako nyní.
"Opakovaná snaha poslanců ČSSD, KSČM a některých lidovců o zrušení regulačních poplatků znamená v době ekonomické krize akutní hrozbu dalších ztrát zdravotnických zařízení, a to minimálně ve výši pěti miliard korun," sdělil ČTK mluvčí ministerstva Vlastimil Sršeň.
Stínový ministr zdravotnictví David Rath (ČSSD) je ochoten zachovat část regulačních poplatků. Pro úplné zrušení prý asi nenajde podporu. "Pojďme návrhy použít jako nosič. Chápu, že v tuto chvíli nebude dost hlasů k úplnému zrušení poplatků, které by bylo asi správné, ale pojďme to využít, dát hlavy dohromady a vyřešit nejnesmyslněšjí a nejasociálnější poplatky," řekl poslancům. Kritizuje hlavně 30 korun za položku na receptu.
O kompromisu chce Rath jednat s lidovci, zelenými a nezařazenými poslanci. "Čekají nás intenzivní jednání s cílem pokusit se shodnout na kompromisním řešení, tedy na takovém rozsahu omezení či zrušení poplatků, které by mělo podporu 101 poslanců," řekl novinářům Rath.
Autorka komunistické novely poslankyně Soňa Marková argumentovala tím, že poplatky brání nejchudším v přístupu k péči, a proto mají být zrušeny. Jako kompenzaci příjmů systému navrhla zrušit limity na zdravotní a sociální pojištění. Stát by podle ní vydělal až devět miliard korun, to by pokrylo pětimiliardovou ztrátu příjmů z poplatků.
Regulační poplatky obhajoval poslanec ODS Boris Šťastný. "Poplatky jsou příkladem skutečné solidarity banálně nemocných s vážně nemocnými. Nepředstavují a ani nemohou představovat zásadní zátěž pro pacienty," řekl Šťastný a pokračoval výčtem statistických dat. Podle nich každý Čech v průměru utratí 5,6krát více než za regulační poplatky za telefonování, ve výherních automatech prohraje 2,3krát více, a za tabák dá 2,6krát více.
"I tento návrh ukazuje jasnou pokryteckou politiku sociální demokracie. David Rath i další sociální demokraté připouštějí, že pro další rozvoj a zachování zdravotní péče musí dojít ke zvýšení spoluúčasti pacientů. Před volbami se snaží zrušit poplatky a po volbách sami nějakou spoluúčast budou zavádět, akorát jí budou říkat nějak jinak," hodnotil návrhy novel předseda poslaneckého klubu ODS Petr Tluchoř.
Levice potřebuje ke zrušení poplatků nejméně 101 poslanců. To pro případ, že Senát vrátí novelu do sněmovny. Sociální demokraté mají s komunisty 97 hlasů. Dohromady s lidovci by měli 106 hlasů. Postoj lidovců k poplatkům ale není v tuto chvíli jasný.
Regulační poplatky zavedl 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. 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.
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Výroky při jednání sněmovny o zrušení zdravotnických poplatků 
Praha 4. prosince (ČTK) - Výroky poslanců při dnešním projednávání levicových návrhů na zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví, které většina poslanců v prvním kole podpořila:
Poslanec ČSSD David Rath:
"O poplatcích toho tady zaznělo mnoho. Já si vyberu poplatek, který je nejhorší ze všech těch poplatků, nejnesmyslnější, jakýsi hlupák mezi poplatky. Tím hlupákem mezi poplatky je poplatek za položku na receptu."
"Říkalo se, že tyto poplatky mají regulovat, snížit spotřebu, tedy očekávalo se, že pacienti budou ve větší míře trhat ty recepty a zahazovat je. To očekávali páni Julínek, Cikrt a Šnajdr. Překvapivě, pacienti selhali. Nesplnili tento cíl, tento úkol, který jim páni Cikrt, Šnajdr a Julínek dali, to znamená, že jsou tak nedisciplinovaní, že lék, předepsaný od lékaře, si skutečně docházejí disciplinovaně vybrat v lékárnách."
Poslankyně KSČM Soňa Marková:
"K argumentaci průměrnými čísly, kterou tady volil pan zpravodaj (Boris Šťastný z ODS). To znamená, že to je vzkaz: milá babičko, milý dědečku, kdybys nehrála a nehráli jste automaty, kdybyste nepili, kdybyste nekouřili a neposílali sms, tak máte na zdravotnické poplatky. To je skutečně výborné." (Štastný argumentoval tím, že lidé na poplatcích zaplatili v průměru méně než za telefonování, alkohol, tabák či hazard.) 
Poslanec ODS Boris Šťastný:
"Už jsme zapomněli, že za vlády sociální demokracie mezi lety 2000 - 2006 se zvýšila spoluúčast pacienta z 13,8 miliardy na více než 25 miliard korun, tedy více než o 80 procent? Už jsme zapomněli, že léková vyhláška ministra zdravotnictví Davida Ratha pro rok 2006 zvýšila průměrnou spoluúčast pacientů u chronicky nemocných až o 45 procent, že ve stejném období příjmy praktických lékařů klesly nejméně o deset procent?"
Předseda ČSSD Jiří Paroubek (ke slibu ODS z června 2006, že finanční spoluúčast ve zdravotnictví se nebude povinně zvyšovat):
"To není jediná věc, kdy jsme dneska si zopakovali, že v ní ODS lhala. Lhala ráno, lhala v poledne, lhala večer. Oni lhali, ano i v noci oni lhali."
"Poplatky jsou zvláštní daní vzhledem k tomu, že příjemci zdravotní péče z 80 procent jsou děti a staří lidé, tak je to zvláštní daň, která je zaměřena na děti, na rodiny s dětmi, útočí na jejich rozpočty a na rozpočty starých lidí."
Poslanec ČSSD David Rath:
"V ODS se nediskutuje, tam se jen plní rozkazy. Tam musí každý mít stejný názor. Jednou podle Klause, podruhé podle Topolánka, kdo jde jinak, nejde s vámi, šup, popravit. V normální společnosti se vede ale diskuse a názory se tříbí."
Poslanec ODS Boris Šťastný (k Rathovi, který dříve zavedení poplatků ve zdravotnictví podporoval):
"Nemyslím si, že to je tříbení názorů. Tříbení názorů je určitě v diskusi, když si o tom povídáme a hledáme nějaké řešení. Ale když jednou řeknu do novin a opakovaně, že jsem pro regulační poplatky, tak já budu říkat navěky, že jsem pro regulační poplatky, protože jim věřím. Ale nemůžu říkat, že jsem pro ně, a pak za pár let už zase nejsem."
Poslanec KDU-ČSL Ludvík Hovorka:
"Já se domnívám, že to nebyly paraleny a aspiriny, které umožnily přenést léčiva pro onkologicky nemocné, ale to, že se do systému, do veřejného zdravotního pojištění dosypaly peníze za státní pojištěnce. To si myslím, že bylo to rozhodující, co umožnilo přesunout část peněz do onkologických center."
"Musíme se ptát také, jestli v těch centrech jsou ty léky využívány hospodárně. To znamená, jestli se to předepisuje těm pacientům, u kterých je předpoklad zlepšení jejich zdravotního stavu. Jestli se to nedává i těm, jejichž stav je beznadějný a kteří vlastně ty léky dostávají jenom proto, aby je dostali."
mhm jup
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Zdravotní pojišťovny: Peníze na kvalitní péči v roce 2010 budou 
Praha 3. prosince (ČTK) - I když příjmy zdravotních pojišťoven v krizi klesají, peníze na kvalitní a dostupnou zdravotní péči v příštím roce budou. Pacienti se nemusejí obávat, že by čekali déle na ošetření nebo jim lékař napsal méně léků, sdělil dnes ČTK prezident Svazu zdravotních pojišťoven Ladislav Friedrich v reakci na úterní prohlášení prezidenta České lékařské komory (ČLK) Milana Kubka, že kvůli nedostatku peněz od pojišťoven budou lékaři nuceni omezit péči.
"Svaz důrazně odmítá snahy části odborné lékařské veřejnosti prezentované ČLK vystrašit občany úvahami, že v příštím roce nedostanou kvalitní péči, pokud pojišťovny nenavýší úhrady," uvedl Friedrich.
Stejné varování jako ČLK však vydala i Asociace českých a moravských nemocnic. Žádá zásah vlády. Kritiku vznesly také kraje. Hejtmani se už dohodli s premiérem Janem Fischerem a ministryní zdravotnictví Danou Juráskovou, že v pondělí předloží ministerstvu písemné výhrady k návrhu úhradové vyhlášky. Kubek ministryni vytkl, že dala návrh vyhlášky vládě, aniž se k ní mohla zdravotnická veřejnost vyjádřit.
Ministerstvo má vydat do konce roku úhradovou vyhlášku, protože lékaři ani nemocnice se v dohodovacím řízení na cenách péče pro příští rok neshodli. Navržená norma zavádí limity, péči nad tento limit pojišťovny nezaplatí. Lékaři tak podle Kubka buď budou odmítat pacienty, nebo budou léčit a náklady ponesou ze svého.
Podle Friedricha sice příjmy pojišťoven vlivem krize klesají, za léčení však platí stále víc. "Po pečlivé analýze konstatujeme, že příjmy za rok 2009 jsou za celý systém veřejného zdravotního pojištění odhadovány v porovnání s rokem 2008 na zhruba 98 procent, naopak úhrady lékařům a zdravotnickým zařízením stouply letos o více než 12 procent," uvedl.
První náměstek ministryně Marek Šnajdr ČTK řekl, že peníze, které mají lékaři a nemocnice podle připravované vyhlášky dostat, budou na péči stačit. Uvedl, že výše úhrad stoupla letos v průměru o osm procent, loni o sedm procent. "Drtivá většina zdravotnických zařízení dostane stejný objem peněz i stejné podmínky úhrady jako letos. Bude tedy moci léčit stejné množství pacientů ve stejné kvalitě," prohlásil.
Naďa Myslivcová mal
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MZ: Středočeskému kraji hrozí, že ztratí kontrolu nad nemocnicemi 
Praha 3. prosince (ČTK) - Středočeskému kraji hrozí podle ministerstva zdravotnictví, že ztratí kontrolu nad svými nemocnicemi. Příčinou je podle prvního náměstka ministryně Marka Šnajdra návrh pěti nemocnic na zápis Veřejného neziskového ústavního zdravotnického zařízení (VNÚZZ) Středočeského kraje do rejstříku veřejných zdravotnických zařízení. Veškerý majetek nemocnic by pak ovládly tři osoby blízké hejtmanu Davidu Rathovi (ČSSD), řekl dnes novinářům Šnajdr (ODS). Rath jeho tvrzení odmítl a oznámil, že požádá premiéra o Šnajdrovo okamžité odvolání z funkce.
Náměstek připomněl, že kraj podal už dva neúspěšné návrhy, jak mu to uložilo zastupitelstvo. Třetí podaly samy nemocnice, návrh nebyl na zastupitelstvu projednáván ani schválen, upozornil Šnajdr. "Odložili jsme rozhodnutí o zápisu o měsíc, aby se vše mohlo vyjasnit. Pokud zastupitelé budou s návrhem pěti nemocnic souhlasit a ten splní všechny právní náležitosti, ministerstvo bude muset zápis provést," dodal.
Podle mluvčí hejtmanství Berill Maschekové ale ministerstvo obě žádosti podané krajem zamítlo v rozporu s platným zákonem o veřejných neziskových nemocnicích. "Třetí žádost podal Středočeský kraj prostřednictvím svých krajských nemocnic, neboť tím reagoval na námitky ministerstva zdravotnictví, které právě toto uvádělo jako důvod svých rozhodnutí o zamítnutí žádosti," dodala.
Kraj tvrdí, že převod nemocnic na nezisková zařízení učiní přítrž údajným snahám o tunelování majetku těchto zařízení. Ministerstvo vedené zástupci ODS to však podle něj už téměř rok sabotuje. Šnajdrova slova jsou podle Ratha potvrzením toho, že se ODS nevzdala svého záměru rozprodat středočeské nemocnice. "Aktuální vyjádření náměstka Šnajdra bere hejtman David Rath jako výsměch a aroganci politika, který vědomě porušuje zákon o veřejných neziskových nemocnicích. Obrátí se na premiéra české vlády se žádostí o okamžité odvolání náměstka ministryně zdravotnictví z důvodu zneužití pravomocí veřejného činitele," tlumočila hejtmanovu reakci Mascheková.
Podle Šnajdra společný návrh obchodních společností nemocnic v Příbrami, Kladně, Mladé Boleslavi, Kolíně a Benešově odporuje usnesení středočeského zastupitelstva z 13. března, kterým zastupitelstvo rozhodlo o zřízení VNÚZZ, schválilo jeho zřizovací listinu a přijetí majetku pěti nemocnic do majetku Středočeského kraje.
"Zřizovatelem těchto zařízení měl být podle usnesení kraj," zdůraznil Šnajdr. Navrhovateli na zápis a zřizovateli VNÚZZ je však nyní pět obchodních společností, za něž jedná a funkci zřizovatele naplňuje trojice členů představenstev - Kateřina Pancová a dva právníci České lékařské komory (ČLK) Jan Mach a Aleš Buriánek. Všichni podle Šnajdra "velmi blízcí" středočeskému hejtmanovi a bývalému prezidentu ČLK Rathovi.
O nemocnicích by pak nerozhodovalo zastupitelstvo či rada kraje, tedy nikdo z řádně zvolených zástupců, ale tito tři lidé, upozornil Šnajdr. Rozhodovali by o činnosti, majetku, vedení nemocnic a kontrolovali by hospodaření s miliardovými veřejnými majetky. Nemocnice by totiž do VNÚZZ vložily veškerý svůj majetek hmotný i nehmotný, práva, závazky, včetně pracovněprávních vztahů, a veškerou zdravotnickou činnost.
"Nemocnice by se tak staly prázdnými schránkami a budoucnost středočeského zdravotnictví by byla v rukou těchto tří soukromých osob," varoval Šnajdr. Celá transakce je podle něj velkým rizikem pro zajištění zdravotní péče pro obyvatele kraje.
Naďa Myslivcová khj snm
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Hejtmani dají Juráskové své námitky k úhradám za zdravotní péči 
Praha 2. prosince (ČTK) - Hejtmani předloží příští pondělí ministerstvu zdravotnictví své písemné výhrady k návrhu úhradové vyhlášky. Dohodli se na tom dnes s premiérem Janem Fischerem a ministryní zdravotnictví Danou Juráskovou, uvedl předseda Asociace krajů a jihočeský hejtman Michal Hašek (ČSSD). Novou úhradovou vyhlášku pro příští rok chce mít ministerstvo zdravotnictví hotovou do konce prosince, ministerstvo ji krajům oficiálně ukázalo až dnes. S jejím nynějším zněním kraje nesouhlasí, zdůraznil Hašek.
Středočeský hejtman David Rath (ČSSD) upozornil, že podle nynější podoby návrhu vyhlášky nastane příští rok výrazné zhoršení dostupnosti zdravotní péče. "Vyhláška počítá s propady v úhradách a bude velký problém udržet naše nemocnice nezadlužené. Dokonce si myslím, že to takřka nebude možné," varoval Rath. Premiéra dnes prý upozornil, že krajské nemocnice se v případě vstupu vyhlášky v platnost začnou rychle propadat do velkých dluhů. Znamenat to bude omezení zdravotní péče nejen ambulantní, ale i nemocniční.
Podle Haška by jednání nebylo svoláno bez garance premiéra Jana Fischera. Kraje poskytují svými krajskými zařízeními velkou část zdravotní péče a jsou například i zřizovateli záchranných služeb, připomněl hejtman. Kraje nyní platí 71 procent nákladů záchranných služeb. Vyhláška je podle něj klíčová, protože určuje, jak a v jakém rozsahu je zdravotní péče financována.
Potřeba je podle Haška dohoda především v segmentu plateb lůžkovým zdravotnickým zařízením, kde nyní vyhláška počítá se zachováním stavu podobného letošku. "To by znamenalo, že budeme mít problém s dofinancováním platů zdravotních sester," varoval Hašek. Vláda letos bez konzultace s kraji několikrát zvedla tarifní tabulky, a tak na platy sester už nyní kraje doplácejí z vlastní kapsy. "Chceme, aby tato věc byla stejně jako ve státních fakultních nemocnicích kompenzována plně ze zdravotního pojištění," podotkl Hašek.
Další bonifikace na jednoho zaměstnance je podle něj vázána na uzavírání dodatků smluv s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, které jsou ovšem pro krajská zařízení často nevýhodné. "Nechtějí a nemohou ty dodatky podepsat, protože by dostaly bonifikace... ale na základě takové přílohy by jim byla jiná úhrada snížena," vysvětlil Hašek.
Úhradovou vyhlášku tvrdě kritizoval i prezident České lékařské komory (ČLK) Milan Kubek. Pacienti by se podle něj měli připravit na to, že příští rok se prodlouží objednací doby a dostanou méně léků. Vyhláška totiž prý zavádí přísné limity. Nejvíce poškozeni budou podle Kubka pacienti ambulantních specialistů.
jd pba
file_7.wmf
 





Skupina:       Aktuální zpravodajství
Titulek:       Tento týden dostane ČR další vakcíny, příští týden očkování dětí
Datum vydání:  1.12. 2009
Čas vydání:    17:40
Klíčová slova: ČR; zdraví; chřipka; očkování; děti; 3.VERZE; AUDIO
Tento týden dostane ČR další vakcíny, příští týden očkování dětí 
Praha 1. prosince (ČTK) - Tento týden dorazí do ČR dalších 72.000 vakcín proti prasečí chřipce. Pokud vláda schválí očkování dětí od deseti let, začne jejich očkování také těmito vakcínami příští týden. Novinářům to dnes řekl první náměstek ministryně zdravotnictví Marek Šnajdr.
Česko již v první dodávce dostalo 90.000 vakcín, s nimiž se počítalo pro zdravotníky a lidi od 18 do 60 let se zdravotním zatížením; zájem o očkování je však malý.
Děti dostanou jednu očkovací dávku s výjimkou dětí s poruchou imunity a rakovinou, které budou očkovány dvakrát. Děti k očkování budou navrhovat pediatři, očkovat je ale sami nebudou. Povedou si ale jejich evidenci a doporučí vhodný termín pro očkování, aby se nekřížilo s jinou vakcínou nebo nemocí, řekla dětská lékařka Hana Cabrnochová. Očkování samo provedou vybraná očkovací centra v krajích.
Vakcínu by měly dostat například děti s chronickým onemocněním dýchacích cest, ledvin a srdce, které jsou ohroženy srdečním selháním, a děti s neurologickým onemocněním. Převážná část navržených budou děti s astmatem, které dlouhodobě užívají inhalační léčbu. Podle dětské lékařky Hany Cabrnochové má každý dětský lékař průměrně asi 20 až 30 dětí, které by měl navrhnout k vakcinaci. V ČR je asi 2500 pediatrů, očkováno by tedy mohlo být zhruba 70.000 dětí.
Ze sousedních zemí zahájilo před ČR očkování Německo a Rakousko. Slovensko začne očkovat zřejmě po Novém roce, Polsko zatím nemá vakcínu, uvedlo české ministerstvo zdravotnictví. V době, kdy do ČR mířila první dodávka vakcín, už očkovalo na dvacet zemí světa, v západní Evropě například Belgie, Francie či Nizozemsko.
Odborný sekretář České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek připomněl, že bezpečnost a účinnost vakcíny proti prasečí chřipce u dětí i dospělých schválila Evropská léková agentura. "Řada zemí začala očkovat i dětskou populaci a očkuje už od šesti měsíců věku," řekl ČTK již dříve předseda vakcinologické společnosti Roman Prymula.
svr nam jup
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ČLK: Pacienti by se měli připravit na omezení zdravotní péče 
Praha 1. prosince (ČTK) - Pacienti by se podle prezidenta České lékařské komory (ČLK) Milana Kubka měli připravit na to, že příští rok se prodlouží objednací doby a dostanou méně léků. Příčinou je vyhláška o úhradách péče, která zavádí přísné limity. Péči nad limit pojišťovny nezaplatí. Vyhlášku ministerstvo zdravotnictví napsalo bez konzultace s ČLK. Kubek jeho postup dnes tvrdě kritizoval. Vyhlášku napadla také Asociace českých a moravských nemocnic, chce se obrátit přímo na vládu. Ministerstvo kritiku odmítlo.
"Pokud budou v příštím roce občané více nemocní a budou potřebovat více zdravotní péče, což není při hrozící pandemii chřipky nereálné, zaplatí zdravotníci péči ze svého, respektive ji budou provádět zadarmo," řekl prezident komory novinářům.
Podle něj se snaží ministerstvo řešit ekonomické problémy spojené s krizí na úkor pacientů i lékařů. "Mě velmi mrzí, že paní ministryně a vláda nemají ani tolik odvahy a elementární lidské slušnosti, aby na chystané omezení kvality a dostupnosti péče upozornili občany," řekl Kubek.
První náměstek ministryně Marek Šnajdr ČTK řekl, že peníze, které mají lékaři a nemocnice podle připravované vyhlášky dostat, budou na péči stačit. "V posledních dvou letech úhrady pojišťoven za léčení a léky stoupaly. Na příští rok zůstanou kvůli krizi zachovány na úrovni letošního roku. Potřeby zdravotní péče v Česku to pokryje," zdůraznil.
Podle Šnajdra rostla výše úhrad letos v průměru zhruba o osm procent, loni o sedm procent. "Drtivá většina zdravotnických zařízení dostane stejný objem peněz i stejné podmínky úhrady jako letos. Bude tedy moci léčit stejné množství pacientů ve stejné kvalitě," řekl Šnajdr, podle něhož proto žádné zhoršování péče nehrozí.
Nejvíce poškozeni budou podle Kubka pacienti ambulantních specialistů. Limity mají nastaveny podle výkonu dvou let nazpátek. Týká se to i léků, jejich ceny stouply o 17 procent, navýšení plateb od pojišťoven však nemá být žádné. "Pokud nebude chtít soukromý lékař zbankrotovat, bude stát před dilematem, zda má odmítat pacienty, nebo má zbankrotovat," řekl Kubek, který jako cévní specialista provozuje soukromou praxi v Praze.
ČLK odmítá podle něj to, aby spotřebu zdravotní péče regulovali lékaři - pokud budou léčit, jak mají, vystavují se ekonomickým postihům zdravotních pojišťoven. "Tímto nás ministerstvo dostává do rozporu s etickým kodexem ČLK, který jsou všichni lékaři povinni respektovat. Ten říká, že lékaři se při léčení musejí řídit prospěchem pacienta a nesmějí upřednostňovat své ekonomické zájmy," připomněl.
Komora bude podle Kubka tlačit na změnu vyhlášky. Ministerstvo již předalo návrh vládě, která ho ale zatím neprojednala. "Chceme vyvinout tlak na ministerstvo, aby vyhlášku změnilo, nebo veřejně deklarovalo občanům, že se sníží kvalita a dostupnost zdravotní péče, ať sami posoudí, zda je to objektivní důsledek krize, nebo důsledek politické hlouposti a zbabělosti," popsal další postup Kubek. Na změnu vyhlášky je podle něj čas do konce roku.
ČLK bude požadovat, aby ministerstvo zahrnulo do nového textu alespoň mírný nárůst úhrad od pojišťoven za léčení i za léky. Šlo by o navýšení v řádu jednotek procent, aby lékaři mohli psát alespoň tolik léků a poskytnout tolik péče jako letos.
Pokud ministerstvo vyhlášku nezmění, budou lékaři podle prezidenta nuceni omezovat péči. Část začne hned od ledna, aby se nedostali kvůli limitům do problémů. Další budou léčit bez omezení a v květnu zjistí, že pokud drasticky neomezí péči, zkrachují. "Pacienti pak budou marně hledat někoho, kdo ještě nemá vyčerpaný limit a přijme je," naznačil Kubek, co pacienty údajně čeká.
Naďa Myslivcová svr jup
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Ve třetině okresů ČR je epidemie, hůře je na tom Morava 
Ostrava/Praha 30. listopadu (ČTK) - Třetina ze 77 okresů České republiky se nyní potýká s chřipkovou epidemií. Za epidemickou hranicí 2000 nemocných na 100.000 obyvatel je podle posledních údajů hygieniků 25 okresů. Horší situace je v moravských krajích. Vyplývá to z údajů, které ČTK poskytly krajské hygienické stanice.
Nejvíce nemocných na 100.000 obyvatel je v Ostravě, a to 3768. V Moravskoslezském kraji je epidemie v polovině z celkem šesti okresů. Z laboratorních vyšetření nemocných navíc vyplývá, že mezi původci onemocnění se výrazně uplatňuje virus prasečí chřipky. S vysokou nemocností bojuje i Zlínský kraj, kde je epidemie ve všech čtyřech okresech. Chřipková epidemie v regionu je podle hygieničky Hany Tkadlecové zřejmě na vrcholu.
Epidemii hlásí také tři z pěti okresů Olomouckého kraje, nejhorší situace je v Jeseníku, kde na 100.000 obyvatel připadá 3321 nemocných, což je druhý nejvyšší počet v zemi. Nemocnost se ale zvýšila ve všech okresech kraje. V Jihomoravském kraji je zatím epidemie ve dvou ze sedmi okresů. Nejvíce nemocní jsou Brňané, průměrná nemocnost v celém kraji se však stále drží pod hranicí epidemie.
Poměrně dobrá situace je stále na Vysočině, která spolu s Karlovarským krajem patří k jediným dvěma regionům v zemi, v nichž nemocnost dosud v žádném z okresů nepřekročila epidemickou hranici. Zatímco v Karlovarském kraji však počet nemocných prudce klesl, na Vysočině nemocnost stoupá. Nejvyšší nárůst nemocných ze všech okresů je na Rokycansku v Plzeňském kraji, kde nemocnost stoupla o 170 procent.
Z okresů v českých krajích je nejvyšší nemocnost na 100.000 obyvatel na Jičínsku v Královéhradeckém kraji, a to 2606 nemocných, celkově však nemocnost v kraji nepřekročila hranici epidemie. Hůře je na tom Středočeský kraj, kde je epidemie v polovině z 12 okresů, celkově ale nemocných mírně ubylo. Epidemie je také ve dvou ze čtyř okresů Libereckého kraje, nemocných navíc v regionu přibývá. Po jednom z okresů s epidemickým výskytem respiračních onemocnění má také Jihočeský, Ústecký a Pardubický kraj.
Přehled nemocnosti v České republice:
Kraj
okres s nejvyšším počtem 
nemocných na 100.000 obyvatel
počet okresů s epidemií/počet okresů celkem
Středočeský
Příbram (2559)
6/12
Jihočeský
Český Krumlov (2148)
1/7
Plzeňský
Rokycany (2111)
1/7
Liberecký
Semily (2210)
2/4
Ústecký
Teplice (2206)
1/7
Karlovarský
Cheb (1899)
0/3
Královéhradecký
Jičín (2606)
1/5
Pardubický
Chrudim (2021)
1/4
Vysočina
Žďár na Sázavou (1966)
0/6
Jihomoravský
Brno-město (2302)
2/7
Olomoucký
Jeseník (3321)
3/5
Zlínský
Kroměříž (2684)
4/4
Moravskoslezský
Ostrava (3768)
3/6
Praha
Praha (1372)
-
Zdroj: krajské hygienické stanice
Martina Helánová jpt
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Novela zákona zjednoduší vypisování formulářů nemocenské 
Praha 30. listopadu (ČTK) - Od úterý 1. prosince vstoupí v platnost novela zákona o nemocenském pojištění, která lékařům zjednoduší vyplňování formulářů pro hlášení o pracovní neschopnosti a ošetřování člena rodiny zaměstnavateli. Prodlouží také lhůtu, do kdy bude ošetřující lékař muset hlášení odeslat příslušné správě sociálního zabezpečení. ČTK to řekl mluvčí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) Kamil Vařeka.
Současný zákon o nemocenském pojištění platí od letošního ledna. Lékaři si stěžovali, že je zavalil dalšími administrativními povinnostmi. Cílem novely, kterou společně předložili bývalí ministři práce a sociálních věcí Petr Nečas (ODS) a Zdeněk Škromach (ČSSD), bylo ušetřit jejich čas a snížit náklady na odesílání hlášení až o třetinu. Podle Nečase by přitom změna a tisk nových formulářů neměly znamenat další náklady, protože se stejně znovu tisknou každý rok.
Formulář hlášení o pracovní neschopnosti a jejím ukončení bude mít od prosince místo dosavadních šesti jen pět stránek. Formulář k hlášení o ošetřovném bude mít místo pěti stran dvě stránky; většinu jeho údajů navíc lékaři nebudou muset vypisovat, ale pouze zakroužkují vybranou možnost.
Lékaři také již nebudou muset zakládat rozhodnutí o pracovní neschopnosti do zdravotnické dokumentace pacienta. Zatímco dosud byli povinni odeslat hlášení o neschopnosti správě sociálního zabezpečení následující pracovní den, nyní na odeslání budou mít tři pracovní dny.
Všechny změny, které novinka přinese, ČSSZ zveřejnila na svých internetových stránkách. Ministerstvo práce uvažuje také o zavedení elektronické neschopenky.
Podle zákona o nemocenském pojištění z dílny bývalého ministra práce Nečase stonají první tři dny lidé zadarmo, od čtvrtého do 14. dne jim nemocenskou platí zaměstnavatel, od 15. dne pak stát. Podle statistik ČSSZ klesl počet pracovních neschopností za první tři čtvrtletí letošního roku oproti stejnému období roku 2008 o 30 procent. Naopak o více než čtvrtinu vzrostla průměrná délka trvání jednoho případu pracovní neschopnosti. 
Jiří Janda mbc
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Jihomoravská KDU-ČSL nechce, aby kraj platil za nemocné poplatky 
Brno 30. listopadu (ČTK) - Jihomoravští lidovci jsou proti tomu, aby kraj za pacienty v krajských nemocnicích platil poplatky. Při hlasování o rozpočtu na příští rok budou proti tomu, aby v něm zůstalo na poplatky 50 milionů korun. Peníze by se měly použít ve zdravotnictví, ale jinak, řekl dnes ČTK předseda jihomoravské KDU-ČSL a bývalý hejtman Stanislav Juránek.
V letošním rozpočtu kraje nebyly peníze na poplatky vyčleněny zvlášť, kraj je měl v rezervách.
"Tady se zásadně držíme toho, že je zapotřebí dodržovat zákon české republiky a v současné době i upozornění ministra vnitra a od této položky ustoupit," řekl Juránek. Dodal, že suma by naopak měla pomoci rozvoji regionálních nemocnic, protože ty jsou podle něj nyní z hlediska financování od státu i krajů v ohrožení.
Peníze na proplácení poplatků navrhla v rozpočtu krajská rada složená ze sociálních a občanských demokratů. Částka odpovídá tomu, že možnost nechat si poplatek zaplatit od kraje využívají asi dvě třetiny pacientů. Letos bylo na poplatky v rozpočtu vyčleněno 75 milionů korun, peníze se vyčerpaly jen zčásti.
lce sap
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VZP v době krize posiluje prevenci, ušetří za drahou léčbu 
Praha 30. listopadu (ČTK) - Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) posílí v době ekonomické krize prevenci. Příští rok dá čtvrt miliardy korun do projektu Akord, který se soustřeďuje na lepší komunikaci lékaře s pacientem a šetří náklady za zbytečná vyšetření. VZP ho od ledna rozšíří o program MaxAkord, který vychází ještě víc vstříc pacientům. Novinářům to dnes řekl ředitel VZP Pavel Horák. VZP podle něj vychází z úvahy, že každá koruna daná do prevence ušetří na dalším léčení tři koruny.
V projektu Akord pacient při jedné návštěvě probere s lékařem své zdravotní obtíže a dostane i termín u specialisty, pokud potřebuje další vyšetření. Nebloudí tedy po systému a nepodstupuje zbytečně opakovaná vyšetření u řady specialistů. Tím VZP výrazně ušetří. Nyní chodí na prevenci zhruba 30 procent obyvatel. Cílenou spoluprací s pacientem v pilotní fázi projektu stoupla účast na prevenci až na 80 procent.
MaxAkord služby rozšíří o call centrum; to funguje nepřetržitě a pacient může za běžný telefonní tarif probrat své zdravotní obtíže nebo se objednat ke svému lékaři. Nic dalšího neplatí. Přes call centrum je přepojen na svého lékaře, a pokud ten je nedostupný, call centrum má přístup do lékařova diáře a vhodný termín samo vyhledá. Podobně může zprostředkovat zdravotní radu.
Služba dokáže objednat pacienta k jeho lékaři, zaslat mu upomínací SMS před vyšetřením a informovat ho, pokud lékař například onemocněl a termín návštěvy je třeba změnit. V Česku fungují telefonní konzultace v projektu Medipool, tam však volající zaplatí 34 korun za minutu hovoru.
VZP dala letos do ověření projektu 96 milionů, v příštím roce předpokládá zdravotně-pojistný plán čtvrt miliardy korun. Podle Horáka to závisí na tom, kolik lékařů se zapojí. Vyšší výdaje VZP souvisí s tím, že lékaři dostanou vyšší měsíční platby za registrovaného pacienta a nově budou dostávat peníze i za telefonické konzultace.
Horák zdůraznil, že za projekt MaxAkord VZP nic neplatí. Pro největší pojišťovnu s 6,5 milionu pojištěnců zajistí službu společnost Santé. Se službou má patnáctileté zkušenosti. V Česku je 5500 praktiků a 2500 pediatrů - Santé spolupracuje s 2500 lékaři, do projektu přistoupilo zatím 180.000 pacientů. Pavel Baránek z této společnosti uvedl, že od spolupráce s VZP očekávají výrazné navýšení těchto počtů.
Akord funguje na základě elektronického propojení informací mezi lékaři a pojišťovnou. Propojování informací přes internet však napadlo Sdružení ambulantních specialistů, považuje je za nebezpečné a zneužitelné. Přísně střežená soukromá data pacientů by podle nich neměla být umísťována na server. Kritici rovněž hovoří o omezování pacientů, prý si nemohou vybrat, ke kterému specialistovi půjdou.
VZP kritiku odmítla. Pacient může jít i k jinému specialistovi, než mu jeho praktik doporučí. Místopředseda Sdružení praktických lékařů Michal Bábíček potvrdil, že lékaři mají o službu zájem. Uvedl, že žádná další zdravotní pojišťovna podobný projekt nenabízí.
Naďa Myslivcová pba mbc
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