Monitoring tisku – aktuální k 15.11. 2009

Skupina:       Aktuální zpravodajství
Titulek:       Vláda posoudí návrh KSČM na povinné služby lékařů na pohotovosti
Datum vydání:  15.11. 2009
Čas vydání:    09:40


Vláda posoudí návrh KSČM na povinné služby lékařů na pohotovosti 
Praha 15. listopadu (ČTK) - Návrh komunistů na zavedení povinných služeb lékařů na pohotovostech posoudí v pondělí vláda Jana Fischera. Podle novely by lékaři museli povinně sloužit takový úvazek, jaký bude požadovat kraj. Pokud by lékaři odmítli, hrozila by jim za to pokuta až půl milionu korun. Stejná úprava se má týkat i zubařů.
Podle jedné z autorek poslankyně Kateřiny Konečné (KSČM) je zákon nezbytný, protože praktičtí lékaři odmítají pohotovosti sloužit a krajům pak chybějí lékaři na zajištění této služby. Kraje by se podle ní měly dohodnout s lékařskou komorou, jakým způsobem bude každý lékař sloužit.
V současnosti mají lékaři povinnost sloužit na pohotovosti, pokud je o to kraj požádá a pokud je tato služba takzvaně v únosné míře. Konečná tvrdí, že podle lékařů je nad únosnou míru vše mimo ordinační hodiny.
Novela také zavádí pokutu až 500.000 korun pro lékaře, který by povinnost porušil. "Při stanovení výše pořádkové pokuty dbá správní orgán, aby nebyla v hrubém nepoměru k závažnosti následku a k významu předmětu řízení," uvádí se v novele.
Ať už bude stanovisko vlády jakékoliv, rozhodující slovo při schvalování bude mít Poslanecká sněmovna. Zákon by mohla podle dřívějšího vyjádření předsedy zdravotního výboru Jaroslava Krákory (ČSSD) podpořit sociální demokracie.
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Počet nemocných se zdvojnásobil, kvůli chřipce zavřeno šest škol 
Praha 13. listopadu (ČTK) - Počty chřipkových onemocnění se v Česku v uplynulém týdnu téměř zdvojnásobily. Kvůli hrozbě prasečí chřipky už bylo v zemi uzavřeno šest škol. Nejvážnější situace je zřejmě v Karlovarském kraji, kde za týden přibylo 500 lidí s akutními respiračními chorobami. Vakcína proti prasečí chřipce ale v Česku stále není k dispozici, očkovat se bude se zpožděním zřejmě až na konci měsíce. Česká lékařská komora dnes přitom upozornila, že než se s očkováním začne, může být nakaženo tolik lidí, že už vakcinace nebude možná. Chřipka má zatím jednu oběť.
Počet respiračních onemocnění a chřipky v Česku prudce stoupá. V uplynulém týdnu na 100.000 obyvatel bylo 121 nemocných, což je oproti předchozímu týdnu nárůst o 98,4 procenta. Rovněž přibylo respiračních infekcí, na stejný počet obyvatel bylo 1520 případů, to je nárůst v průměru o 12,5 procenta. Nemocné jsou hlavně děti a mladí dospělí. Nejvýraznější nárůst nemocnosti zaznamenali hygienici v Karlovarském kraji, také v dalších krajích počet nemocných roste. V Praze bylo dosud potvrzeno 196 případů prasečí chřipky. Za dva týdny počet stoupl asi o 60.
Podle hlavního hygienika Michaela Víta přijde epidemie v půli či koncem prosince. S očkováním se přesto stále nezačalo. Vakcína by měla být k dispozici až ve druhé polovině listopadu. Původně přitom ministerstvo zdravotnictví slibovalo, že očkování začne už v půli října, hlavní hygienik ČR Michael Vít mluvil o polovině listopadu. Zpoždění způsobila výměna dodavatele, nová dodavatelská firma původně slíbila dřívější termín dostupnosti vakcín. "Nejakutněji teď hrozí, že přijde očkovací látka, o které se tady mnoho týdnů hovoří, ale už tu bude epidemie a nebude se moct očkovat," upozornil dnes Milan Kubek z ČLK.
Na Karlovarsku je do dneška evidováno 1775 případů na 100.000 obyvatel. Stav epidemie se vyhlašuje pokud chřipku dostane ze 100.000 obyvatel alespoň 2000 lidí. Ve 23 případech hygienici v kraji potvrdili prasečí chřipku. Nejvíce je postiženo Chebsko, kde je vyhlášen zákaz návštěv v chebské nemocnici a ve dvou léčebnách dlouhodobě nemocných (LDN), v Chebu a Aši. Kvůli chřipce je uzavřeno už od čtvrtka Gymnázium v Chebu a ode dneška také tamní Základní škola Hradební.
Chřipkové prázdniny mají také žáci ZŠ v Horní Suché na Karvinsku, kde onemocněly dvě učitelky a jeden žák, a také studenti Slovanského gymnázia v Olomouci, Střední odborné školy železniční, stavební a památkové péče v Šumperku a jedné ze ZŠ v Uherském Hradišti.
Vir si zatím vyžádal jeden lidský život. Před několika týdny zemřela v Karlových Varech na komplikace spojené s prasečí chřipkou a jiným závažným onemocněním jedenatřicetiletá žena. Jeden muž je ve stejné nemocnici ve vážném stavu, další hospitalizovaný pacient má lehčí průběh nemoci.
Ve vážném stavu leží v ústecké nemocnici pětatřicetiletá žena, které lékaři museli císařským řezem odebrat dítě. U nedonošeného dítěte se vir zatím neobjevil. Na infekčním oddělení se léčí také nakažený muž a dítě.
Ve Vinohradské nemocnici v Praze zemřel ve čtvrtek nakažený muž. Hlavní příčinou smrti nebyl virus H1N1, ale leukemie. V nemocnici jsou nadále hospitalizováni další dva pacienti. Nakazil se i jeden lékař a dvě zdravotní sestry. U dalších dvou sester se možnost nákazy prověřuje. V nemocnici byla zavedena zpřísněná opatření.
Proti onemocnění způsobovanému virem H1N1 se podle dostupných údajů očkuje v 19 zemích. Jako první zahájila očkování Čína a například od začátku listopadu se začalo očkovat v devíti evropských zemích. Počet nakažených lidí prudce přibývá v Německu, zvlášť v Bavorsku, ale i v Rakousku. Na Ukrajině už epidemie chřipky postihla přes milion lidí.
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Vláda posoudí návrh ČSSD na zrušení regulačních poplatků 
Praha 13. listopadu (ČTK) - Návrh sociální demokracie na zrušení všech regulačních poplatků posoudí v pondělí vláda Jana Fischera. Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, kterou vytvořila ČSSD, má rušit třiceti, šedesáti i devadesátikorunové poplatky. Novela je navržena tak, aby mohla být schválena už v prvním čtení.
Rozhodující slovo ovšem nebude mít vláda, ale sněmovna. Podporu pro zákon vyjednává ČSSD podle dřívějšího vyjádření stínového ministra zdravotnictví Davida Ratha (ČSSD) s komunisty a lidovci. Sociální demokraté jsou prý ochotni zachovat šedesátikorunové poplatky za hospitalizaci, naopak rozhodně budou usilovat o zrušení poplatku za položku na receptu.
Téměř totožný návrh podali do sněmovny před dvěma měsíci i komunisté. Jediná změna je v tom, že KSČM chce zachovat ochranný limit 2500 korun pro doplatky za léky.
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 senátorů.
Poplatky 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 recept a 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.
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Rath: Kraj zvažuje žaloby kvůli dialýzám v krajských nemocnicích 
Kladno 12. listopadu (ČTK) - Středočeský kraj zvažuje podání žalob kvůli pronájmům dialyzačních pracovišť v oblastních nemocnicích. Smlouvy uzavřené minulým vedením kraje se společností Fresenius Medical Care jsou pro krajská zařízení velmi nevýhodné, jde o tunelování nemocnic, řekl dnes novinářům hejtman David Rath (ČSSD). Reakci firmy ČTK zjišťuje.
"S tou firmou je těžká dohoda, nedá se z nich dostat více peněz za ty nájmy, oni se tomu brání, a my dokonce zvažujeme podání žalob na neplatnost nájemních smluv," uvedl hejtman. Bývalý krajský náměstek pro zdravotnictví Josef Kantůrek (ODS) naopak tvrdí, že smlouvy byly v dané době pro krajské nemocnice výhodné. Podle něj je potřeba posuzovat situaci v každé nemocnici zvlášť, protože v každém zařízení jsou jiné podmínky.
Podle Ratha jde o formu tunelování nemocnic, kdy si soukromý subjekt najme určitou část zdravotnického zařízení a provozuje v ní velmi lukrativní činnost. "Dialýza je vlastně zlatý důl, tady soukromá firma ve většině krajských nemocnic získala podle mého soudu za ne úplně výhodných podmínek pro kraj a pro krajské nemocnice tyto provozy, nyní na nich vydělává desítky milionů ročně, které jim platí zdravotní pojišťovna, a protože jde o firmu ze zahraničí, vlastněnou zahraničním kapitálem, tak všechny tyto peníze opouští české zdravotnictví, opouští Českou republiku a putují někam zahraničním majitelům," dodal Rath. Smlouvy byly podle něj napsány tak, že se tváří jako nevypověditelné, a jsou uzavřeny na 30, někde dokonce na 35 let.
Nejde zdaleka o jediný případ, kdy chce kraj zvrátit žalobou platnost smlouvy uzavřené dřívějším vedením. Hejtmanství hodlá u soudu napadnout také dřívější privatizaci deseti menších nemocnic a zdravotnických zařízení. Rath tvrdí, že byla v rozporu se zákonem a uzavřené smlouvy o prodeji jsou neplatné.
ČTK dnes řekl, že příslušné žaloby zatím podány stále nebyly a najatí právníci podle něj kraji zatím definitivní znění žalob nepředali. "Máme od nich informaci, že na tom pracují, že to konzultují s dalšími experty na právo a snad, doufejme, v nejbližších týdnech už uvidíme nějaký jejich návrh," uvedl. Na dotaz, kolik hejtmanství za tyto externí právní služby zaplatilo, řekl, že tato věc přijde na řadu až po dokončení práce. "Jak budou ty žaloby hotovy a podány, pak teprve kraj bude něco za to platit," dodal.
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Koalici v Karlovarském kraji hrozí rozpad kvůli zdravotnictví 
Karlovy Vary 10. listopadu (ČTK) - Koalici vedoucí Karlovarský kraj, kterou tvoří ČSSD, KSČM a hnutí Doktoři za uzdravení společnosti, hrozí nejspíše rozpad. Pro ČTK to dnes připustila radní Berenika Podzemská (Doktoři), která má na starosti oblast zdravotnictví. Reagovala na dnešní prohlášení hejtmana Josefa Novotného (ČSSD), který oznámil, že bude asi požadovat výměnu na postu radního pro zdravotnictví. Důvodem mají být spory o budoucí podobu krajského zdravotnictví. Koaliční jednání se budou v Karlovarském kraji konat ve čtvrtek. Jeho výsledek nechce žádná ze stran předjímat.
"Nehodlám dělat žádné kompromisy při uplatnění základního úkolu kraje, tedy zajistit kvalitní zdravotní péči v krajských zdravotnických zařízeních. Na základě koncepce máme jasnou vizi, teď je třeba kromě vizí i tvrdá každodenní práce. Jestli na ní MUDr. Podzemská nestačí, nebo ji taková práce nudí, budou ji muset naši koaliční partneři vystřídat," uvedl hejtman Novotný.
Hlavní rozpor je v tom, že hnutí Doktoři připravilo nákladnou strategii zdravotnictví, která navrhovala stavbu nové nemocnice a postupně utlumit nemocnici v Sokolově a současnou karlovarskou. Zastupitelstvo se sice usneslo na stavbě nové nemocnice, ale s tím, že do její výstavby budou všechny tři krajské nemocnice fungovat beze změn.
Případné financování stavby nové nemocnice přislíbila kraji těžební firma Sokolovská uhelná. I proto se nejčastěji hovoří o tom, že pokud se opravdu nemocnice postaví, bude to poblíž Sokolova. Právě tady, vedle silnice R6, má Sokolovská uhelná pozemky. Kdyby vyrostla nemocnice tady, zanikla by patrně karlovarská. "O tom, kde bude nemocnice stát, ovšem dosud není rozhodnuto. Teď je prvořadé, abychom dali do pořádku současné tři nemocnice," poznamenal hejtman.
Proti tomu se ale nyní začínají bouřit lékaři z karlovarské nemocnice i Podzemská. Podle ní je nemyslitelné, aby byla nová nemocnice jinde, než u Karlových Varů. Uvedla, že by v opačném případě byly Karlovy Vary prvním krajským městem, v němž by nemocnice nebyla.
"My jsme připravili odborné názory a řešení. Hledáme kompromisy, aby to fungovalo. Ovšem rozhodnutí zastupitelstva je politické řešení. Tak se zdravotnictví řídit nedá," konstatovala Podzemská. "Pokud nám chybí lékaři a zároveň nemůžeme žádná lůžka zavřít, nejsme schopni zajistit nutnou péči," dodala.
Podle ní zřejmě není jiná cesta, než rozpad koalice. Jak ale řekla, Doktoři nebudou ti, kteří ji sami opustí. "Ráda bych viděla důkazy, že na svou práci nestačím, nebo že se nudím," reagovala na prohlášení hejtmana. "Já mám jasnou koncepci, kterou prosazuji," dodala.
S řízením zdravotnictví přitom mělo podobné problémy i předcházející vedení kraje, složené z koalice ODS a ČSSD. Vznik Doktorů za uzdravení společnosti byl jeden z důsledků protestů a demonstrací zdravotníků v lednu loňského roku. Hnutí, jehož základ vytvořili tehdy rebelující lékaři, pak v krajských volbách získalo 9,56 procenta hlasů.
Pavel Peňás Vladimír Meluzín jpt
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Poplatky si v Karlovarském kraji nechává vracet stále více lidí 
Karlovy Vary 10. listopadu (ČTK) - Karlovarský kraj do konce září zaplatil místo pacientů zdravotnické poplatky za 13,6 milionu korun. Podíl pacientů, kteří darů od kraje využívají přitom postupně roste. Vyplývá to z údajů, které ČTK poskytla mluvčí krajského úřadu Andrea Bocková. V krajských zdravotnických zařízeních vrací hejtmanství poplatky od února, ve všech lékárnách v kraji od začátku září. Celkově má kraj na vracení poplatků vyčleněno pro letošní rok 30 milionů korun.
Kraj lidem vrací od února poplatky v krajských nemocnicích, nemocniční lékárně, léčebních dlouhodobě nemocných a nově i v soukromých lékárnách. Ve třech nemocnicích si v září nechalo poplatky od kraje vrátit 66 procent pacientů (v únoru to bylo 56 procent), v jediné krajem zřizované lékárně v Karlových Varech to bylo 82 procent (v únoru 72 procent).
Nárůst je patrný i v léčebnách dlouhodobě nemocných, kde v únoru přijalo dar od kraje 26 procent pacientů, v září už 83 procent.
Měsíčně tak Karlovarský kraj vyplácí přes 1,6 milionu ve zdravotnických zařízeních a další zhruba milion za poplatky zaplacené v 91 soukromých lékárnách. V září to bylo 582.000 korun, podle aktuálních údajů to v říjnu bylo přes 450.000 korun. Dokud se proplácely poplatky jen v karlovarské nemocniční lékárně, jednalo se měsíčně o zhruba 150.000 korun.
Karlovarský kraj byl prvním krajem, který se rozhodl v soukromých lékárnách poplatky refundovat. Chtěl tak poskytnout možnost vrácení poplatku i lidem, kteří si nemohou dojet pro léky do karlovarské nemocnice a navíc tím předešel možným žalobám soukromých lékáren.
Pavel Peňás sap
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ZPMA podává trestní oznámení pro poškození dobrého jména 
Praha 9. listopadu (ČTK) - Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance podává trestní oznámení pro poškození dobrého jména a pro pomluvu některých svých pracovníků na Lenku Máchalovou ze Svazu odborářů služeb a dopravy. ČTK to dnes sdělila Zuzana Brávníková z tiskového oddělení ZPMA. Máchalová si prý neoprávněně stěžovala na ministerstvu zdravotnictví, že podatelna pojišťovny odmítla převzít listinu s kandidáty svazu do správní a dozorčí rady ZPMA. Kausu zveřejnila Máchalová v médiích.
"Paní Máchalová tvrdí, že jí nebylo zaměstnanci ZPMA umožněno předat včas kandidátní listiny do voleb do správních orgánů ZPMA, které se konají ve středu 11. listopadu. Vyšetřením celé záležitosti se její tvrzení ukázalo jako lživé. ZPMA je přesvědčena, že paní Máchalová jednala s úmyslem poškodit ZPMA a zdiskreditovat pojišťovnu před ministerstvem zdravotnictví i před klienty samotnými," uvedla Brávníková.
Kandidátní listiny měly být doručeny do soboty 17. října do kladenské centrály ZPMA. Máchalová v pátek 16. října materiály donesla. Dozvěděla se údajně, že v souvislosti s volbami má podatelna "přísný zákaz přijímat jakékoli listiny". Máchalová to uvedla v notářsky ověřené výpovědi, její kopii má k dispozici Euro.cz, které o konfliktu jako první informovalo.
Podle zápisu dorazila Máchalová do centrály ve 12:56, tedy zhruba čtyři minuty před zavírací dobou. Byla prý vykázána z budovy se slovy, že už se zamyká a všichni odcházejí. Máchalová tedy předala kandidátku ministerstvu zdravotnictví, které ze zákona dohlíží nad děním v pojišťovnách.
Ředitel ZPMA Vladimír Kothera poté informoval, že stížností Máchalové se zabývala volební komise. Z jejího šetření vyplynulo, že stížnost je neoprávněná, uvedl. ZPMA proto předala vše advokátní kanceláři.
Kothera potvrdil, že volební komise již uzavřela kandidátní listiny, obsahují 12 kandidátů do správní rady a sedm do dozorčí rady. Návrhy kandidátů předložilo šest organizací zaměstnavatelů a čtyři odborové organizace. Volby do těchto orgánů se konají jednou za čtyři roky.
Roční obrat ZPMA přesahuje sedm miliard korun, je u ní přes 402.000 pojištěnců. 
Naďa Myslivcová mal
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VZP: Pravidla úhrady antivirotik pro léčbu prasečí chřipky nejsou 
Praha 9. listopadu (ČTK) - Pravidla úhrady antivirotik z veřejného zdravotního pojištění pro léčbu prasečí chřipky nejsou zatím stanovena. V prohlášení zaslaném ČTK to uvedl tiskový mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Jiří Rod. K léčbě běžné chřipky nyní plně hradí VZP z veřejného zdravotního pojištění dva typy antivirotik, Tamiflu a Relenza. Plná úhrada obou léků je ale podmíněna a přípravky nejsou hrazeny v případě preventivního podávání.
Z prostředků veřejného zdravotního pojištění jsou přípravky hrazeny pacientům s vybranými onemocněními, pokud nemohli být očkováni nebo očkování selhalo, a to pouze v situaci chřipkové epidemie vyhlášené krajskou hygienickou stanicí, uvedl Rod.
Omezení platí při léčbě běžné sezonní chřipky. Jelikož se prokázala citlivost viru prasečí chřipky na oba typy antivirotik, mohou být přípravky používány i k léčbě tohoto onemocnění. "Pravidla úhrady z veřejného zdravotního pojištění speciálně pro léčbu pandemické (prasečí) chřipky však nejsou zatím stanovena," sdělil mluvčí.
Mluvčí Sdužení praktických lékařů (SPL) Irena Kudrnovská dnes ČTK řekla, že o úhradě za antivirotika by měla rozhodovat pojišťovna v případě potvrzeného onemocnění prasečí chřipkou. "To znamená, že by se pacientovi musel udělat výtěr, aby se zjistilo, že skutečně měl vir prasečí chřipky," vysvětlila. Dodala však, že o přesnějším postupu bude SPL teprve jednat. Lidé, kteří jezdí do rizikových oblastí, jsou antivirotiky dnes už poměrně dost zásobení, míní.
Lékaři by neměli předem předepisovat pacientům antivirotika k léčbě nebo prevenci prasečí chřipky, ani kdyby si lék chtěli zaplatit sami. Antivirotika hrají důležitou roli ve zvládnutí chřipkové pandemie, preventivní podání by mohlo způsobit rezistenci chřipkového viru na tento přípravek. Dostupný je proto pouze na lékařský předpis. Před nákupem antivirotik bez předpisu varovala už na jaře Světová zdravotnická organizace.
svr mkv
file_7.wmf
 




Skupina:       Aktuální zpravodajství
Titulek:       Léky s pseudoefedrinem musí být na předpis, shodli se lékárníci
Datum vydání:  7.11. 2009
Čas vydání:    19:50
Klíčová slova: ČR; léky; komora; OPRAVA
ID:            T200911070424601
Servis:        dsc
Priorita:      4
Kategorie:     zdr


Léky s pseudoefedrinem musí být na předpis, shodli se lékárníci 
Ve 2. větě 3. odstavce jsme opravili název "Úřad pro ochranu osobních" na správný "Úřad pro ochranu osobních údajů".
-------------------- 
Benešov 7. listopadu (ČTK) - Léky s obsahem pseudoefedrinu musí být v lékárnách k dostání pouze na lékařský předpis, shodli se delegáti na dnešním sjezdu České lékárnické komory (ČLK). Jedině tak se podle nich může zabránit zneužívaní těchto léků narkomany. Lékárníci by také rádi zajistili funkčnost elektronických receptů, řekl ČTK prezident ČLK Stanislav Havlíček.
Prodej léků s pseudoefedrinem byl uvolněn na konci října. Lékárníci od té doby nemohou kontrolovat přes centrální úložiště, zda si zájemce v krátké době neobstarává větší množství léku. "Na dnešním sjezdu panovala jednoznačná shoda, že takové léky se musí dát do režimu výdeje pouze na lékařský předpis," řekl Havlíček.
Podle něj prodej těchto léků na konci října razantně vzrostl. Přitom po květnovém omezení prodeje jejich spotřeba klesla až 75 procent. Úřad pro ochranu osobních údajů však v říjnu zakázal sbírat v centrálním úložišti citlivá data pacientů, lékárníci proto nezjistí, zda si člověk již lék nekoupil jinde. Nyní záleží na každém lékárníkovi, zda odmítne podezřelý nákup. Zákon mu to umožňuje. Řada lékárníků to podle Havlíčka dělá. Mezi rizikové léky patří například Paralen plus, Modafen nebo Nurofen Stopgrip.
Delegáti dnešního sjezdu také vyjádřili přání, aby se začaly co nejdříve využívat elektronické recepty. "Zatím nefungují, protože je pojišťovny neumí zaplatit. Chceme, aby se to co nejdříve změnilo," podotkl Havlíček. Takzvané úložiště elektronických receptů již sice existuje, zatím v něm ale není ani jeden elektronický recept, protože je lékaři nepíšou. Až se tak začne dít, budou moci lékaři v úložišti kontrolovat všechny vydané léky. Bude to chránit pacienta, aby nedostal od různých lékařů léky, které by navzájem měly nepříznivé vedlejší účinky, takže by mohly poškodit jeho zdraví.
Dnešní sjezd se konal za zavřenými dveřmi, nikdo kromě delegátů a pozvaných hostů na něj neměl přístup. "Vše probíhalo ve velice přátelské atmosféře. Zejména bych ocenil přínosnou diskusi s hosty z pojišťoven a ministerstva zdravotnictví," dodal Havlíček.
Česká lékárnická komora vznikla v roce 1991. Členy mohou být všichni absolventi oboru farmacie na příslušné fakultě v tuzemsku nebo v zahraničí. Pro farmaceuty pracující v lékárnách (lékárníky) v České republice je členství povinné. V současnosti má komora více než 7000 členů.
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VZP pokuty kvůli poplatkům nezrušila, vrátila je k došetření 
Praha 4. listopadu (ČTK) - Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) neodpustila ani nezrušila pokuty, které udělila krajským nemocnicím kvůli nevybírání zdravotnických poplatků. Podle jejího mluvčího Jiřího Roda rozhodčí orgán, který odvolání proti pokutě posuzuje, jen v některých případech vrátil věc k došetření. Rod se tak dnes v prohlášení pro ČTK ohradil proti informacím úterních Hospodářských novin (HN) o zrušení uvedených pokut.
HN uvedly, že VZP zrušením všech pokut reagovala na odvolání, která proti jejímu rozhodnutí nemocnice podaly. Podle zákona mohou pojišťovny potrestat zdravotníky za opakované a soustavné nevybírání poplatků pokutou až 50.000 korun, a to i víckrát. VZP podle deníku udělila krajským nemocnicím za poslední měsíce pokuty ve výši 1,15 milionu korun, což je 75 procent všech udělených pokut. Všechny ale nedávno zrušila.
Podle Roda ale pojišťovna postupuje ve věci správního řízení kvůli nevybírání regulačních poplatků striktně podle zákona. Rozhodčí orgán v současné době ve třech případech udělení pokuty potvrdil, v dalších si vyžádal doplnění důkazů. "V různých fázích správního řízení je 28 případů," uvedl Rod.
Rozhodčí orgán, který řeší odvolání proti pokutě, je nezávislý na VZP a tvoří ho mimo jiné zástupci ministerstev zdravotnictví, práce a financí. Na rozhodnutí tohoto orgánu nemá VZP přímý vliv, upřesnil mluvčí.
Regulační poplatky zavedla koalice ODS, KDU-ČSL a Strana zelených 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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