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Počet hlášených případů prasečí chřipky v Česku už překročil 300 
Praha 8. října (ČTK) - Počet hlášených případů prasečí chřipky v Česku už překročil 300. Za posledních osm dní přibylo šest nemocných, uvedl Státní zdravotní ústav. Celkem už Národní referenční laboratoř v ČR potvrdila 302 nákaz touto infekcí. Závažnější komplikace onemocnění nejsou hlášeny. Naprostá většina lidí se léčí v domácí izolaci a nebere antivirotika. Na chřipku dosud v Česku nikdo nezemřel.
Očkování proti prasečí chřipce začne v Česku na počátku listopadu, nejprve u rizikových pacientů a zdravotníků. Kraje mají nejpozději do pátku upřesnit počty lidí, které je vhodné očkovat.
Podle ředitelky odboru krizové připravenosti ministerstva zdravotnictví Dany Hlaváčkové nebyly stanoveny limity podle toho, jak je kraj lidnatý, ale podle toho, jakou pozici zaměstnanec ve zdravotnickém zařízení zastává. Při výběru se tedy zohledňovala pravděpodobnost, že zdravotník setká s nakaženými chřipkou. Přednost tedy mají třeba praktičtí lékaři, záchranná služba, urgentní příjmy a pak služby neodkladné péče jako operační sály či intenzivní péče, vysvětlila.
Očkovat se mají také zaměstnanci strategických podniků čtyř klíčových oblastí jako jsou energetika, vodní hospodářství (především pitná voda), doprava a telekomunikační spojení a informační služby.
Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásila začátkem června takzvanou prasečí chřipku, která se začala šířit v dubnu z Mexika a Spojených států, za pandemii. Na celém světě se podle poslední zprávy WHO ze 27. září nakazilo téměř 300.000 lidí. Nemoc má většinou mírný průběh, ale přesto si doposud vyžádala více než 4100 mrtvých, z toho nejméně 170 v Evropě.
V Česku byl průběh naprosté většiny onemocnění lehký, nejčastěji onemocněli mladí lidé ve věku od 15 do 24 let. Podle hlavního hygienika ČR Michaela Víta první vlna chřipky v Česku kulminovala během dvou týdnů na přelomu července a srpna.
Nyní začíná sezona akutních onemocnění dýchacích cest - podle posledních údajů bylo v Česku hlášeno asi 990 případů na 100.000 obyvatel. Epidemie však začíná až u 2000 případů na stejný počet obyvatel.
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Liberecký kraj zatím za pacienty zaplatil přes 13 milionů Kč 
Liberec 7. října (ČTK) - Více než 13 milionů korun zaplatil od února do konce srpna Liberecký kraj na poplatcích za pacienty ve svých nemocnicích a lékárnách. ČTK to dnes řekl mluvčí krajského úřadu Jiří Langer. Možnosti nechat za sebe platit využívají pacienti hlavně v lékárnách, kde za sebe nechává poplatek uhradit až 80 procent lidí. Liberecký kraj má v rezervě na poplatky 32 milionů korun, pokud zůstanou na současné úrovni, bude potřebovat asi 20 milionů. S úhradou počítá kraj i v příštím roce.
Liberecký kraj je zřizovatelem jen tří zdravotnických zařízení - nemocnice v Liberci a České Lípě a Léčebny respiračních nemocí ve Cvikově na Českolipsku. Poplatky hradí od února i v lékárnách krajských nemocnic a od dubna mají na úhradu nárok také pacienti, kteří si léky kupují v nemocniční lékárně ve Frýdlantu, i ta patří Krajské nemocnici v Liberci. Zhruba 64 procent peněz z kraje směřuje do liberecké nemocnice, která je největším krajským zdravotnickým zařízením. Necelou čtvrtinu dostává nemocnice v České Lípě a zbylých 12 procent cvikovská léčebna.
"Pokud jde o poplatky za ošetření či hospitalizaci, tam této možnosti využívá asi polovina pacientů," řekla dnes ČTK mluvčí liberecké nemocnice Alexandra Kittnerová. Bez problémů podle ní platí poplatky za ambulantní ošetření na pohotovosti pro dospělé a také na dalších frekventovaných pracovištích jako jsou úrazová a nebo interní ambulance. "Tam platí asi tři čtvrtiny pacientů a jen čtvrtina za sebe nechá poplatek uhradit kraj," dodala.
Liberecký kraj hradí poplatky za své pacienty 1. února. Lidé jen musí podepsat doklad, kterým uznají svůj dluh vůči zdravotnickému zařízení a souhlasí s tím, že ho za ně uhradí kraj. Podpisem pacient souhlasí se zpracováním osobních údajů. VZP zatím tento způsob nenapadla. Úhradu poplatků prosadila ČSSD po loňských vítězných krajských volbách, od začátku se ale nelíbí opozičním Starostům pro Liberecký kraj ani ODS. Podle nich je nespravedlivá a diskriminační vůči velké části obyvatel kraje. Na Jablonecku a Semilsku již krajská zdravotnická zařízení vůbec nejsou a lidé tam poplatky hradit musí.
Platby za pacienty v zařízeních Libereckého kraje od února do srpna:
zdravotnické zařízení
úhrada od kraje v Kč
Krajská nemocnice Liberec
8,296.020
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
3,128.830
Léčebna respiračních nemocí Cvikov
1,624.840
Celkem
13,049.690
zdroj: Liberecký kraj
ivc sap
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Median: Skoro polovina lidí se snaží léčit nachlazení sama 
Praha 7. října (ČTK) - Téměř polovina lidí se podle výzkumu společnosti Median pokouší vyléčit počínající nachlazení sama. Více než třetina čeká na to, zda nemoc sama odezní. Lékaře ihned vyhledá jen 12 procent lidí, vyplývá z průzkumu, který se konal v první polovině letošního roku. Jeho výsledky má ČTK k dispozici.
Nachlazení se vlastními silami pokouší vyléčit 47 procent lidí, 35 procent pak čeká na to, "zda se to samo nesrovná", uvedli autoři průzkumu.
Téměř 54 procent dotázaných ve věku 12 až 79 let uvedlo, že v posledních 12 měsících užilo lék proti nachlazení a chřipce. Nejčastěji to byli lidé ve věku 12 až 19 a 40 až 49 let, naopak nejméně občané ve věku 70 až 79 let. Častěji je užily ženy než muži.
Průzkum se konal letos od 5. ledna do 21. června. Bylo při něm dotázáno 7527 občanů Česka ve věku 12 až 79 let.
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Skupina:       Aktuální zpravodajství
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ODS vyzývá Pecinu k zveřejnění závěrů o zdravotnických poplatcích 
Zprávu jsme doplnili o vyjádření Peciny ve 2. odstavci a o background v posledním odstavci.
-------------------- 
Praha 6. října (ČTK) - Grémium ODS zaslalo ministrovi vnitra Martinu Pecinovi otevřenou výzvu, aby zveřejnil kontrolní závěry ohledně zdravotnických poplatků v krajích. ČTK o tom informoval místopředseda občanských demokratů Petr Bendl. ODS se nelíbí, že Pecina, který má blízko k ČSSD, kontroluje kraje, v jejichž čele stojí hejtmani z téže strany. Vzniká tak prý "vážné riziko manipulace s kontrolními závěry".
Pecina ČTK přes svou mluvčí Janu Malíkovou vzkázal, že nemá problém zveřejnit vše, co ze zákona zveřejnit může - ovšem až tehdy, když bude kontrola uzavřena, což zatím není. Mluvčí nechtěla předjímat, kdy kontrola skončí.
Kraje začaly od počátku roku hradit za část pacientů poplatky v krajských zdravotnických zařízeních a lékárnách. Bývalá vláda premiéra Mirka Topolánka (ODS) proto v únoru uložila ministerstvu vnitra, pod nějž administrativní problematika krajů spadá, aby s představiteli jednotlivých regionů zahájilo jednání. Na konci září přinesl server Aktuálně.cz informaci, že ministerstvo začalo zkoumat zákonnost postupu krajských úřadů.
Ministr Pecina byl do vlády nominován ČSSD, které právě slib zrušení zdravotnických poplatků pomohl zvítězit v loňských krajských volbách, kdy získala hejtmany ve 13 krajích. Grémium ODS teď Pecinu vyzvalo, aby neprodleně zveřejnil jak kontrolní závěry ve věci zdravotnických poplatků, tak i podklady, které byly při zpracování těchto závěrů použity.
"Vyzývám Martina Pecinu, aby v této věci postupoval korektně jako ministr úřednické vlády a nesnažil se nikoho svou nečinností krýt - ani (středočeského) hejtmana Davida Ratha, ani ostatní hejtmany ČSSD," napsal Bendl.
Ze zákona o krajích vyplývá, že pokud ministerstvo vnitra dojde k závěru, že rozhodnutí krajů o proplácení poplatků jsou v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem, vyzve regiony ke sjednání nápravy. Pokud tak kraje neučiní do 60 dnů, ministerstvo pozastaví výkon jejich usnesení a podá návrh soudu na zrušení usnesení.
Grémium ODS už minulý týden prohlásilo, že odchod Peciny z postu ministra vnitra "pokládá za nevyhnutelný". Občanští demokraté Pecinovi vytýkají nekompetentnost, porušování zákonů, ohrožení důležitých projektů na ministerstvu vnitra, politizaci resortu a nerespektování mandátu úřednické vlády Jana Fischera. Přímým podnětem k prohlášení grémia bylo Pecinovo rozhodnutí, kterým změnil pravomoci svému náměstku z ODS Zdeňkovi Zajíčkovi. Ten pak na protest rezignoval. Pecina poté mimo jiné uvedl, že Zajíček nezvládal řešit právě problematiku zdravotnických poplatků, která pod něj spadala.
Po Zajíčkovi dostal poplatky na starost Richard Nouza, nový Pecinův náměstek pro veřejnou správu, legislativu a archivnictví.
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SÚKL: Pacienti dostanou více moderních léků, pomohlo přecenění 
Praha 6. října (ČTK) - Loňské přecenění léků a zavedení regulačních poplatků přispělo podle ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Martina Beneše k tomu, že zdravotní pojišťovny mohou platit pacientům více moderních drahých léků.
"Poplatky fungují, kdyby ne, tak to neustojíme. A funguje i revize cen a dost významně - stačí porovnat konkrétní lék za poslední tři roky - jaké množství se spotřebovalo a v jakých cenách pro vstup na trh - je vidět, že za méně peněz jsme mohli odléčit více pacientů," řekl ČTK Beneš.
Beneš odmítá, že poplatky nefungují, a tudíž spotřeba léků v Česku roste. Podle pondělních informací serveru Aktuálně.cz stouply výdaje pojišťoven za léky v prvním pololetí o 17 procent na 29 miliard korun, to je proti loňsku nárůst o 11,5 procenta.
Z porovnání lékového trhu v roce 2008 a 2009 podle Beneše vyplývá, že nestoupla výrazněji spotřeba léků v ceně do 150 korun. Nárůst spotřeby je vidět až u dalších cenových pásem, z toho ale nelze podle ředitele dedukovat, že SÚKL zdražuje léky. "Důvodem je zvýšená preskripce léků ze strany ambulantních lékařů, praktiků i specialistů, jinými slovy k pacientům se dostalo více léků," shrnul Beneš.
Statistiky SÚKL podle Beneše naopak dokládají, že lidé si levnější přípravky kupují, ušetří tak 30 korun za návštěvu lékaře a další peníze za výběr v lékárně. Pojišťovny přesměrovaly uspořené peníze na drahou léčbu do center. Moderní léky píší více také lékaři v ambulancích.
Prezident České lékárnické komory Stanislav Havlíček doplnil, že k růstu výdajů za léky přispěl také růst DPH na léky z pěti na devět procent. Zvýšení průměrné ceny balení, pokud je statistiky uvádějí, může podle SÚKL plynout i z toho, že se z nabídky vyřazují starší, tedy levnější léky. Vliv na průměrnou cenu má i to, že se více prodávají větší balení, pacienti tak ušetří na regulačních poplatcích.
Kromě léků na rakovinu výrazně stouply letos ve druhém pololetí výdaje na Tamiflu. Zatímco v prvním čtvrtletí bylo tohoto přípravku na prevenci a léčbu chřipky dodáno 548 balení, ve druhém již 38.927, výdaje stouply z 6,9 milionu korun na 38,2 milionu. 
Statistici upozorňují, že porovnání spotřeby loňského a letošního roku se komplikuje i tím, že lidé si v očekávání regulačních poplatků opatřili na konci roku 2007 léky do zásoby. V prvních měsících roku 2008 tak výrazně klesla spotřeba. Rok 2009 už se v tomto ohledu vrátil k normálu.
Beneš soudí, že pokud v prvním pololetí 2009 stoupla spotřeba léků, přispělo k tomu i to, že krajské lékárny přestaly vybírat poplatky, či je platily za pacienty. Do zvýšené spotřeby se mohla promítnout "léková turistika", pacienti šli za výhodnější nabídkou léků.
SÚKL se podle Beneše ve svých analýzách zaměřil na to, jak se promítla loňská cenová revize do dostupnosti léků. "Z čísel je zřejmé, že díky ní došlo k úspoře peněz - pojišťovny nevyčerpaly, co plánovaly, současně bylo pacientům zajištěno komfortní spektrum léků," řekl.
Pacienti měli podle něj více léků a dostalo se na více léčených, hlavně v onkologických diagnózách, v léčbě závažných respiračních onemocnění, v kardiovaskulárních příhodách. "Jinými slovy Česko letos v prvním pololetí vydalo z peněz zdravotního pojištění více peněz na náročné léčby," dodal.
Naďa Myslivcová pba
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Karlovarskému kraji vzrostly třikrát náklady na poplatky za léky 
Karlovy Vary 6. října (ČTK) - Karlovarskému kraji stouply v září trojnásobně náklady na proplácení regulačních poplatků z lékáren poté, co začal vracet peníze také za poplatky z 91 soukromých lékáren. V srpnu, kdy vracel peníze za poplatky jen ze své jediné lékárny, kraj vyplatil 193.500 korun. V září to bylo 582.000 korun. Od února do konce září obdrželi lidé od kraje nazpět přes dva miliony korun, oznámila ČTK mluvčí kraje Andrea Bocková.
V září obdržel Karlovarský kraj 3986 žádostí o proplacení poplatků, z toho bylo 478 zamítnuto. Nejčastěji to bylo kvůli chybně uvedenému číslu bankovního účtu, na nějž kraj peníze posílá, nebo ho lidé neuvedli vůbec. O peníze přišli i v případě, že nedodrželi třídenní lhůtu pro odeslání žádosti nebo se pod ni nepodepsali, uvedla Bocková. "Novinkou je, že už peníze nemusejí jít na účet žadatele, ale třeba jeho příbuzného. Prozatím je mohl dostat na své bankovní konto výhradně žadatel," poznamenala mluvčí.
Rada kraje připravila ke schválení materiál, který zásadně upraví způsob informování neúspěšných žadatelů o proplacení poplatku. Dosud to dává lidem na vědomí v doporučeném dopise a už ho to stálo kolem 12.000 korun. Radní kraje pro zdravotnictví Berenika Podzemská (hnutí Doktoři) to označila jako plýtvání a chtěla změnu. "Požadavky těch, kteří si chtějí ověřit, jestli byla jejich žádost akceptována, budou vyřizovány jen telefonicky. O zamítnutí už nebudeme písemně informovat," dodala mluvčí.
Do září vracel Karlovarský kraj poplatky z jediné lékárny v karlovarské nemocnici. K proplácení poplatků i v soukromých lékárnách přistoupil i proto, aby se vyhnul sporům se soukromými lékárnami. Na úhradu regulačních poplatků má letos vyčleněno 30 milionů korun. Kromě lékáren je hradí i za pobyt v nemocnicích. Celkově tak už vyplatil od února asi 11,5 milionu.
Vladimír Meluzín sap
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Rath: Kraj uzavře s nemocnicemi smlouvy o zajištění péče 
Praha 5. října (ČTK) - Středočeský kraj chce uzavřít se soukromými nemocnicemi smlouvy, které mají lépe zaručit, že tato zařízení dodrží rozsah péče v oborech, na něž mají registraci. Novinářům to dnes řekl hejtman David Rath (ČSSD). Obdobné smlouvy podle něj kraj uzavře i se soukromými stomatology kvůli zajištění základní lékařské služby první pomoci v pěti krajských nemocnicích.
Kraj podle něj po analýze všech zákonných norem zjistil, že takové smlouvy jsou soukromá zařízení podle zákona povinna s hejtmanstvím uzavřít. Ve smlouvě se nemocnice jasně zaváže, že zajistí akutní lůžkovou i ambulantní péči v oborech, na které má registraci. "My jsme zjistili, že ta registrace je bohužel napsána ne úplně přesně, takže umožňuje jakési manévrování. Minulé vedení kraje takové smlouvy s těmito zařízeními neuzavřelo, byť zákon to ukládal," tvrdí Rath.
Jako první podle něj přijde na řadu nemocnice v Brandýse nad Labem, kde krajští kontroloři v létě údajně odhalili řadu nedostatků. Zařízení podle nich nebylo schopno zajišťovat zdravotní péči v rozsahu, který daný region potřebuje. Nemocnice to odmítla s tím, že šlo o dočasná omezení kvůli stavebním úpravám a malování.
Červencová kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) skutečně zjistila, že v Brandýse nad Labem chybí lékaři a zdravotní sestry. Nemocnice by proto měla snížit počet akutních lůžek o 35, řekl dnes ČTK mluvčí pojišťovny Jiří Rod.
Podle Ratha si kraj chce situaci v nemocnici znovu prověřit. Termín kontroly ale neupřesnil, protože nemocnice by se na ni mohla připravit a "nějakým způsobem zakrýt nedostatky".
khj jpt
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Vláda schválila 220 milionů na nákup očkovacích látek 
Praha 5. října (ČTK) - Vláda dnes schválila navýšení rozpočtu ministerstva zdravotnictví na zajištění nákupu očkovacích látek o 220 milionů. Informují o tom internetové stránky vlády. Peníze na nákup očkovacích látek požadovala ministryně zdravotnictví Dana Jurásková, mají pokrýt povinné očkování do konce letošního roku. Peníze mají nahradit výpadek ve financování, který vznikl tím, že poslanci oproti plánům ministerstva opakovaně neschválili převedení hrazení očkování na zdravotní pojišťovny.
Loni parlament neschválil do rozpočtu ministerstva zdravotnictví peníze na povinné očkovací látky (například proti tetanu, spalničkám a podobně). Už tehdy se předpokládalo, že se povinné očkování bude platit z veřejného zdravotního pojištění, vysvětlil mluvčí ministerstva Vlastimil Sršeň.
Parlament však poté neschválil ani to, že by se povinné očkování platilo z veřejného zdravotního pojištění. Očkování se pak hradilo částečně z rezerv ministerstva zdravotnictví, další peníze uvolnila vláda ze státního rozpočtu, uvedl Sršeň. Podle něj se celkem jednalo asi o 800 milionů korun na rok.
S tím, že by všechna pravidelná očkování podle očkovacího kalendáře nově místo státu hradily zdravotní pojišťovny, počítá novela zákona o ochraně veřejného zdraví. Novelu připravila ještě předchozí ministryně Daniela Filipiová (ODS), návrh schválila vláda v březnu. O novele se mělo hlasovat v červnu, ale Poslanecká sněmovna ji zatím neprojednala. Stále je před prvním čtením.
Úhrada ze zdravotního pojištění je běžná i jinde v Evropě. V ČR by na povinné očkování vydaly pojišťovny zhruba 750 milionů korun.
Ministerstvo původně počítalo se změnou v úhradě očkování v novele zákona o veřejném zdravotním pojištěním, která byla součástí balíku reformních zákonů předchozího ministra Tomáše Julínka (ODS). Vládě se nepodařilo zákony prosadit a ze sněmovny je musela stáhnout.
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