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Bezpeènost práce je pro odbory zásadní vìcí...

Poèet pracovních úrazù neklesá
Proto jsem položil nìkolik
otázek svazovému inspektorovi bezpeènosti práce
/SIBP/ Ing. Vladimíru Potomákovi.
Jak dopadl minulý rok z hlediska klíèových ukazatelù úrazovosti?
V loòském roce došlo prakticky u
všech ukazatelù úrazovosti ke zhoršení.
Bylo sice nahlášeno o 55 pracovních úrazù ménì, ale registrováno z nich bylo
213, což je o 5 více než v roce 2013. Tím
byla vyšší i úrazová èetnost (8,23), stejnì
tak i úrazová závažnost (8,31). Z tohoto
pohledu je dosažení stanoveného cíle
úrazové èetnosti 5,00 v roce 2015 dost
nereálné. Nejpodstatnìjší údaj je však
úrazovost smrtelná, která dopadla katastrofálnì - bylo registrováno 8 smrtel-

ných úrazù (v roce 2013 to byly 2 smrtelné úrazy).
V èem vidíš pøíèiny takového vývoje?
Domnívám se, že zde pùsobí více faktorù. Jedním z nich je nedobrá atmosféra
v naší spoleènosti i v organizaci OKD a
nejasná perspektiva zamìstnancù z hlediska udržení jejich pracovních míst. Dalším faktorem je snaha o splnìní výrobních úkolù za každou cenu, kdy zamìstnanec i jeho nadøízený mnohdy pøimhouøí oko nad striktním dodržováním bezpeènostních pøedpisù a technologických
postupù. Roli hraje také jakási rutina zamìstnance, kdy se mu se mu pøi nedodržení pøedpisù sto krát nic nestalo, ale po
sto prvé se stane. V nìkterých pøípadech
pracovních úrazù nedodržel pøedpis zamìstnavatel /napøíklad stav cest pro chùzi/, v jiných pøípadech to vypadá, jakoby

zamìstnanec snad ani nemìl pud sebezáchovy.
Co by se dalo v praxi zlepšit?
V oblasti BOZP pracuji 35 let a domnívám se, že nic nového podstatného v této
oblasti již nelze vymyslet. Bude nutno dùslednì dodržovat dané pøedpisy ze strany zamìstnance a jejich nadøízení musejí vyvíjet patøièný tlak na jejich dodržování. K dalším opatøením patøí zjednodušení technologických postupù na pracovišti, mìsíèní pouèení neprovádìt formálnì,
ale tøeba probrat jenom jednu problematiku dùslednì. Pøi školeních se nebát promítnout i drastické snímky dopadu nedodržení bezpeènostních pøedpisù a nevyhýbat se ani sankèním opatøením, když
nebude zbytí. Dodržování bezpeènostních pøedpisù se musí dostat libovolnými
zpùsoby do podvìdomí každého zamìstnance OKD. Díky za rozhovor. red
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Svazový inspektor bezpeènosti práce Ing. Vladimír Potomák ve své pracovnì v Havíøovì...

Závodní inspektoøi jednali o BOZP
Na letošní první poradì se v Sobìšovicích sešla vìtšina závodních inspektorù bezpeènosti práce /ZIBP/. Celou poradu
øídili SIBP V.Potomák a I.Kavka.
Na programu byly v první øadì klíèové ukazatele BOZP za rok 2014. V
minulém roce bylo zaregistrováno
213 pracovních úrazù /z toho 8 smrtelných/ pøi úrazové èetnosti 8,23 a
závažnosti 8,31. Bylo rovnìž zaznamenáno 71 geomechanických jevù s
vyšší energií. Závodní inspektoøi provedli v prùbìhu celého období 760
kontrol s 2 742 závadami.
Jednání se jako host zúèastnil
pøedseda SHO J.Pytlík, který se vìnoval obtížné ekonomické situaci
OKD, plnìní kolektivní smlouvy a pøipravovanému jednání s KHS k návrhu zavedení 10hodinových pracovních smìn na Dole Paskov. Dotkl se

také tématu uvolòování zamìstnancù a odborových funkcionáøù.
V dalším prùbìhu porady byly projednány informace z Rady SHO
12.12.2014 a bezpeènostního aktivu
u provozního øeditele OKD
11.12.2014. Hovoøilo se rovnìž o pøipomínkách ke kategorizaci prací
(možnost tisku zaøazení zamìstnance v kategorii rizik na výplatním sáèku vèetnì nápoètu NPE za uplynulý
mìsíc a dosud a konto, na nìmž je
zamìstnanec cechován).
SIBP Kavka a Potomák informovali o okolnostech úmrtí pracovníka
po nevolnosti z 22. prosince 2014 na
DZ1 – Darkov. Vznikl požadavek na

bezpeènostním aktivu projednat realizaci automatického šetøení a mìøení mikroklimatu po každé nevolnosti
zamìstnance na pracovištích, která
jsou v mikroklimatickém režimu práce a odpoèinku.
V závìru porady vystoupil pøedseda OS PHGN J.Sábel se souèasnou odborovou problematikou a vyjádøil se pøedevším k oblasti snahy zamìstnavatelù zavést do provozu 10hodinové pracovní smìny. Dùležitým tématem byla také problematika
hornických dùchodù, kde se snažíme "protlaèit" schválení nového znìní dùchodového zákona výhodného
pro horníky.
Pøíští porada ZIBP se uskuteèní
11.2.2015 v prostorách DZ 2, lokality
ÈSM Sever od 8.00 hodin.
redakce ZB

A který šéf mého tatínka vy jste?
Ten špekoun, nebo ten debil?

Není zátìž jako zátìž - postøehy
europoslance Jana Kellera
Evropská unie je dlouho, opakovanì a v mnoha pøípadech docela právem
obviòována z pøemíry byrokracie. Administrativní zátìž komplikuje její rozhodování, zdržuje nutné zmìny a èiní nepøehledným zpùsob, jakým celý tento útvar funguje. Je jedním z doprovodných jevù „demokratického deficitu“,
na který si øada kritikù Unie už dlouhá léta oprávnìnì stìžuje.
Desetitisíce úøedníkù pùsobících v Bruselu a stovky tun papíru, který produkují, pùsobí odstrašujícím dojmem a budí pohoršení i u tìch, kteøí jinak
uznávají, že nìjakou formu užší spolupráce evropské zemì potøebují, nemáli se Evropa opìt promìnit v konglomerát miniaturních státù sváøících se mezi sebou a neschopných konkurovat velkým hospodáøským celkùm na jiných
kontinentech. A když se pak podaøí úøedníkùm v Bruselu zplodit nìjaké naøízení èi vyhlášku, která provokuje svou zbyteèností, anebo dokonce nesmyslností, jsou odpùrci Evropy zase na koni.
Je samozøejmì žádoucí odbourávat administrativní zátìž, zjednodušovat
procedury rozhodování a vydávané normy a pøedpisy co nejvíce pøibližovat
potøebám každodenního života. I tady však existuje jedno velké riziko. V táboøe tìch, kdo chtìjí zbavovat Evropu administrativních bariér, mají silné zastoupení stoupenci neoliberalismu. Pod vlajkou boje proti byrokracii požadují zjednodušit úøední procedury na úplné minimum. Pøedstavují si to tak, že
pøednostnì bude odbourána zátìž, která má podobu ochrany zdraví, bezpeènosti práce a dalších práv pøiznávaných zatím stále ještì zamìstnancùm. Tito bojovníci proti zbyteèné komplikovanosti vidí hlavní baštu byrokracie v zákoníku práce a v pøedpisech, které zaruèují dùstojné pracovní podmínky a slušnou odmìnu za odvedenou práci. Slibují, že po odbourání tìchto pøekážek demokratický deficit zmizí a Evropa bude schopna konkurovat
tìm kontinentùm, které se ochranou pracujících pøíliš nezdržují.
Pøi odstraòování zátìže je tedy tøeba mimoøádné obezøetnosti. Snadno by
se mohlo stát, že spolu s bruselskými úøedníky zmizí i to, co zatím èiní z Evropy místo, ve kterém se dá žít z vlastní práce dùstojnì. Mimo Evropu bychom
taková místa hledali na obou polokoulích mnohem obtížnìji. Pokud by odstraòování administrativní zátìže na neoliberální zpùsob dostalo zelenou,
zmizela by z Evropy sociální práva, i když pøedpisy o povolené míøe zakroucení okurek by tøeba zùstaly v platnosti. (Vyšlo v Sondách Revue è. 12/2014)
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Snímek z porady závodních inspektorù bezpeènosti práce...

Rozhodnutí centrální banky snížilo životní úroveò zamìstnancù...

Co odbory èeká v roce 2015?
Co odbory èeká v roce 2015, bylo hlavním tématem nedávného setkání vedení Èeskomoravské odborové konfederace
s novináøi, které se uskuteènilo v odboráøském hotelu Olšanka v Praze.
Pøedseda ÈMKOS Josef Støedula upozornil na negativní dopady oslabování koruny na èeské zamìstnance a dùchodce.
Odbory jako první varovaly, že neuvážený krok centrální banky pøi oslabení korun bude mít negativní dopady nejen na
zamìstnance a jejich rodiny, ale i na podnikatele. Potvrdilo se to na poèátku ledna, kdy se tuzemská mìna propadla na
nìkolikaleté minimum vùèi euru a dolaru.
Protože hrozí další zhoršení životní úrovnì, budou odbory v kolektivním vyjednávání dál tlaèit na rùst mezd a platù zamìstnancù.
Slabá koruna nepomáhá ani vývozcùm, které podle svých vyjádøení chtìla
centrální banka podpoøit. "Minimum firem jsou èistí exportéøi. Vìtšina dováží i
vyváží zároveò," upøesnil Støedula.
Odbory jsou podle každodennì v podnicích konfrontovány s problémy lidí a na
rozdíl od vìtšiny politikù jsou k nim vnímaví a snaží se je øešit. I to je dùvod, proè
se vnímání odborù ve veøejnosti pøíznivì
projevuje i v prùzkumech veøejného mínìní. Vznikají nové odborové organizace,
protože do povìdomí se pomalu dostává
fakt, že ve firmách, kde pùsobí odbory,
mají lidí v prùmìru o 30 000 korun vyšší
mzdy než v podnicích bez odborù. „I v roce 2015 chceme otevírat problémová témata, která zdánlivì nesouvisí pøímo s
problematikou odborù, ale podle našich
poznatkù se citelnì dotýkají zamìstnancù,“ nastínil Støedula smìr pùsobení odborù v letošním roce.
Další problém, který odbory chtìjí
otevøít na jednání tripartity je otázka
lichvy. Lichva je v Èesku podle nového obèanského zákoníku soudnì nepostižitelná, do pasti lichváøù spadají zamìstnanci s nižšími pøíjmy, nebo ve firmách, kde
se nevyplácejí vèas nebo vùbec mzdy.
Odbory vidí mimo jiného øešení ve zvyšování finanèní gramotnosti obyvatelstva s
tím, že by se mìla zaèít vyuèovat už na
základních školách.
„Od dubnového sjezdu v loòském roce se ÈMKOS výraznìji prosazuje i díky
dobøe fungujícímu sociálnímu dialogu,
na kterém má koalièní vláda Bohuslava
Sobotky velký zájem. V roce 2015 budeme od sociálního dialogu požadovat konkrétní výsledky,“ øekl pøedseda Støedula.
Vláda by mìla jednat o všech alternativách územních limitù

Novináøi se rovnìž zajímali o stanovisko odborové centrály k prolomení tìžebních limitù v severních Èechách, v lokalitì ÈSA. Josef Støedula odpovìdìl, že
ÈMKOS je pro prolomení limitù.
„Nejistota, ve které žijí zamìstnanci, podnikatelé, ale i obyvatelé Horního Jiøetína
a dalších obcí a mìst Ústeckého kraje trvá již mnoho let. Žádná z pøedchozích
vlád nenašla dost odvahy a zodpovìdnosti, aby rozhodla. A žít dlouhodobì v
naprosté nejistotì je nepøijatelné,“ odpovìdìl Støedula.
Nejen pøedseda ÈMKOS se obává, že
by se varianta plného prolomení tìžebních limitù v severních Èechách vùbec
nemusela dostat na program jednání vlády. Odbory chtìjí prosadit, aby se kabinet
zabýval všemi alternativami. S tímto požadavkem pùjdou na páteèní jednání pracovního týmu pro hospodáøskou politiku
na ministerstvu prùmyslu. Ministr prùmyslu Jan Mládek (ÈSSD) by mìl vládì
pøedložit návrhy rùzných zpùsobù prolomení limitù v tomto regionu. Minulý týden
uvedl, že existují pouze dvì reálné varianty. Buï budou limity upraveny jen na
Dole Bílina, nebo na Bílinì a èásteènì na
Dole Èeskoslovenské armády (ÈSA).
Odbory však dlouhodobì prosazují pl-

né prolomení limitù, což dnes zopakoval i
Josef Støedula.
Návrhy ministra Mládka jsou naprosto
nepøijatelné pro Sdružení odborových organizací Czech Coal Group v Mostì. Jak
již pøed tím øekl Esondám jeho pøedseda
Jaromír Franta, ve ètvrtek 29. ledna odboráøi pøijedou protestovat pøed ministerstvo prùmyslu na podporu tohoto požadavku. Horníci pøitom avizují, že pokud
ministr Mládek nezmìní svùj návrh, nemusela by to být poslední aktivita tohoto
typu.
Ministerstvo zpracovalo celkem ètyøi
varianty toho, jak s tìžebními limity naložit. Vedle dvou èásteèných øešení ještì
úplné zachování limitù zavedených v roce 1991 a plné prolomení vèetnì zbourání Horního Jiøetína a Èernic. Vládì by se
na stùl nemusely dostat všechny. "Hrozí
riziko, že by varianta prolomení limitù vypadla," uvedl na tiskové konferenci Josef
Støedula. Pokraèování tìžby hnìdého uhlí v severních Èechách považují odbory
za správné. "Èeská republika potøebuje
hnìdé uhlí a to z Mostecka je nejkvalitnìjší z celé této pánve," prohlásil šéf odboráøù. Kvùli tìžebním limitùm pøerušila
vláda pøed Vánoci i projednávání Státní
energetické koncepce, která má urèit
smìr, jakým se èeská energetika vydá v
nadcházejících desetiletích. K tomuto dokumentu se mají ministøi vrátit v únoru.
Do té doby má Mládek pøedložit materiál
s analýzou možností v otázce tìžebních
limitù.
(Text a foto: pek)
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Snímek vedení ÈMKOS na tiskové konferenci v Praze...

V Havíøovì vyroste továrna na lékaøské vybavení
Až 300 lidí chce v prvních tøech letech zamìstnat v novém
závodì, který bude stát v Havíøovì, švédská spoleènost Mölnlycke Health Care. Provoz chce pøední svìtový výrobce jednorázových chirurgických prostøedkù, prostøedkù pro ošetøování ran a poskytovatel služeb v oblasti zdravotnictví spustit v
roce 2017.
Mölnlycke Health Care v souèasnosti už jeden závod na Karvinsku
má, stojí v karvinské prùmyslové zónì Nové Pole a pracuje v nìm 600 lidí. Nový závod má stát v areálu bývalého Dolu Dukla, dnešní Dukla Industrial Park. Podle vládní agentury
CzechInvest má investice v Havíøovì dosáhnout výše témìø 1,6 miliardy korun. Stavìt se má zaèít v pøíštím roce.
„Do roku 2020 pøedpokládáme výrazné navýšení prodejù a tato investice poslouží k efektivnìjšímu øízení

výroby a logistiky nutné pro kompletaci vìtšího množství chirurgických
produktù do finálních sad. Vybudování nového závodu v Èeské republice nám pomùže dosáhnout našich
obchodních cílù tou nejefektivnìjší a
zároveò nejudržitelnìjší cestou,“ øekl výkonný øeditel spoleènosti Mölnlycke Health Care Eric De Kesel.
V Havíøovì se mají kompletovat
zakázkové chirurgické sety ProcedurePak, které obsahují veškeré jednorázové komponenty potøebné pro
konkrétní chirurgické zákroky. V sou-

p
Letecký pohled na Dukla Industrial Park v Havíøovì...

èasnosti se stejné sady kompletují v
karvinském závodì. Podle Emmanuela Chilauda, generálního øeditele
karvinského závodu, plánuje spoleènost v prvních tøech letech od zahájení provozu zamìstnat 200 až
300 pracovníkù.
„Jsme hrdí na naše výrobky ProcedurePak, jejichž vzrùstající uplatnìní nám umožòuje posílit naše kapacity v Moravskoslezském kraji.
Mölnlycke Health Care pùsobí v Karviné od roku 2002 a právì schopnosti a zapojení našich místních zamìstnancù bylo jedním z klíèových
dùvodù pro další investici v regionu,“
poukázal.
(red)

Nejbohatší lidé svìta
Nejbohatším èlovìkem na svìtì loni
zùstal spoluzakladatel softwarového gigantu Microsoft Bill Gates, jehož majetek
od zaèátku roku stoupl o 9,1 miliardy dolarù na 87,6 miliardy dolarù (dva bilióny korun). Uvedla to nedávno agentura
Bloomberg. Majetek ètyø set nejbohatších lidí svìta se letos zvýšil o 92 miliard
dolarù na 4,1 biliónu dolarù. Èeskou republiku v této skupinì zastupuje pouze
Petr Kellner, jehož majetek klesl o 1,4 miliardy dolarù na deset miliard dolarù (228
miliard korun). V žebøíèku mu tak patøí
120. pøíèka.
Druhé místo obsadil americký investor Warren Buffett, který zaèátkem prosince odsunul na tøetí pøíèku mexického
telekomunikaèního magnáta Carlose Slima.
red
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Ilustraèní snímek z demonstrace v Ostravì, které se zúèastnili také Severoèeši...

Odbory budou demonstrovat kvùli
limitùm a hornickým dùchodùm
Pøed Ministerstvem prùmyslu v Praze bude 29. ledna bouølivo. Hornické odbory se chystají kvùli prolomení limitù tìžby
hnìdého uhlí v Ústeckém kraji demonstrovat. Souèasnì budou požadovat schválení nového dùchodového zákona, který
by zohlednil požadavky horníkù fárajících po roce 1992.
Pokud ministr prùmyslu Jan Mládek (ÈSSD) zvolí jinou variantu, budou odboráøi 29. ledna demonstrovat pøed budovou ministerstva. Po
jednání odboráøù na ministerstvu to
serveru iUHLI.cz øekl pøedseda Sdružení hornických odborù CCG Most a
místopøedseda Odborového svazu
pracovníkù hornictví, geologie a naftového prùmyslu (OS PHGN) Jaromír Franta.
Pokud bude ministr Mládek podporovat variantu úplného prolomení
na lomu ÈSA, bude demonstrace naopak na jeho podporu, uvedl Franta.
Podle pøedsedy Odborového svazu
PHGN Jana Sábela je plné prolomení na lomu ÈSA jedinou možnou variantou. „Je to pro nás priorita,“ dodal
Sábel.
Ministerstvo pracuje se ètyømi variantami tìžby uhlí v Ústeckém kraji.
První poèítá s plným zachováním limitù, které v roce 1991 zavedla vláda Petra Pitharta, druhá s prolomením limitù na lomu Bílina, kde tìží Severoèeské doly, a tøetí s prolomením
limitù na lomu Bílina a èásteèným
prolomením na lomu ÈSA. Ètvrtá varianta, kterou odboráøi podporují, poèítá s plným prolomení limitù vèetnì
zbourání Horního Jiøetína a Èernic.
Jaromír Franta øekl, že Mládek od-

boráøùm potvrdil, že ministerstvo
zpracovává všechny ètyøi varianty,
preferuje zatím druhou nebo tøetí.
Podle Franty je ale ve tøetí variantì
nejvíc nejistot, je to nejhorší možná
varianta. A to jak pro obyvatele Horního Jiøetína, tak pro tìžaøe. Je to diskutabilní možnost další tìžby, byla
by obtížnì financovatelná, byly by s
ní spojeny ekonomické i technické
problémy. „Nechceme propouštìní,
což zaruèí jen plné prolomení limitù,“
dodal. Severní energetická je na další tìžbu v lomu ÈSA pøipravena, rozhodnutí ale musí padnout vèas, øekla serveru iUHLI.cz mluvèí spoleènosti Gabriela Sárièková Benešová.
Za limity v lomu ÈSA se dále nachází
750 milionù tun hnìdého uhlí s nejvyšší výhøevností v ÈR, které je technologicky vhodnìjší do tepláren.
Ministr Mládek v úterý region navštívil. „Hovoøil jsem se starosty
všech dotèených obcí i s primátorem
Mostu Janem Paparegou, s pøedstaviteli Severoèeských dolù i s odboráøi, a jsem rád, že s pøípadným prolomením limitù na dole Bílina panuje
všeobecný souhlas,“ uvedl po jednání ministr.
Akci kolegù ze severních Èech
podpoøíme i my z OKD svou úèastí.
red

Management ÈSA zešílel,
navrhuje snížení mezd o 40 procent
Vedení Èeských aerolinií chce snížit platy v prùmìru až o 40 procent. Odbory s takovým návrhem nesouhlasí. Spory o novou kolektivní smlouvu tak
bude muset vyøešit nezávislý zprostøedkovatel jmenovaný ministerstvem práce a sociálních vìcí. Informuje o tom Mladá fronta Dnes (MfD).
Odbory chtìjí nižší pokles platù, firma na podzim po velkém propouštìní
mluvila asi o tøetinovém snížení. "Kompromisní dohoda z øíjna znamenala zachování 29 pracovních míst palubních prùvodèích nad rámec pùvodnì zamýšleného propouštìní, ale pøi zachování stejného rozpoètu na mzdy," vysvìtlil deníku mluvèí souèasný postoj firmy. Odbory si stìžují, že každý nový
návrh vedení je horší než ten pøedchozí.
Dopravce loni na podzim ohlásil masivní propouštìní. Pod hrozbou stávky
ale nakonec pøistoupil na kompromisní návrh. Propustil 69 letušek a stevardù, 65 pilotù a 26 administrativních pracovníkù. Pùvodnì chtìly aerolinie propustit pøes 300 zamìstnancù.
Majoritním vlastníkem dopravce je dosud stát, to se má ale zmìnit v souvislosti s pøevodem 34procentního podílu akcií ÈSA ze státního Èeského Aeroholdingu na konkurenta ÈSA, spoleènost Travel Service. Èeskému Aeroholdingu v ÈSA po dokonèení transakce zùstane 19,74 procenta, 44 procent
má korejský dopravce Korean Air, 34 procent získá Travel Service a zbylá
2,26 procenta drží Èeská pojišovna. S transakcí již v prosinci souhlasila Evropská komise.
(red)

Chybí nám doba pojištìní? Doplatíme si ji...

Dobrovolné dùchodové pojištìní
Chybí-li nám potøebná doba pojištìní pro pøiznání starobního nebo invalidního dùchodu, mùžeme ji v nìkterých pøípadech doplatit dobrovolným dùchodovým pojištìním. Bezdùvodnì ji mùžeme doplatit také, ale jen omezenì (maximálnì 15
let, pøitom jen jeden rok zpìtnì).
Dobrovolné dùchodové pojištìní
mùžeme mít maximálnì do dne, který bezprostøednì pøedchází dni vzniku nároku na starobní dùchod.
Doba studia
Doba studia v období od 1.1. 2010
již není považována za náhradní dobu pojištìní a mùžeme ji bez omezení doplatit, a to i zpìtnì. Dobu studia
v období do konce roku 2009 mùžeme doplatit po uplynutí prvních šesti
let studia po dosažení 18 let.
Když dlouhodobì studujeme nebo se úèastníme stáží, zajistíme si
dobrovolným dùchodovým pojištìním budoucí nárok na starobní, ale i
pøípadný invalidní dùchod. Totéž platí o dalších aktivitách, pøi nichž
nejsme úèastni dùchodového pojištìní.
Doba nezamìstnanosti
Pokud jsme vedení v evidenci úøadu práce a není nám vyplácena podpora pøi nezamìstnanosti nebo rekvalifikaci, bude nám tato doba chybìt pøi nároku na dùchod. Je proto
vhodné pøihlásit se k dobrovolnému
pojištìní. Celou dobu mùžeme doplatit i zpìtnì. Pomocí dobrovolného
dùchodového pojištìní tak mùžeme
„pokrýt“ doby evidence na úøadu práce, které se nám nezapoèítají jako
náhradní doba pojištìní. Ty lze totiž
pro nárok na dùchod zohlednit jen v
urèitém rozsahu. Z doby vedení v evidenci úøadu práce bez podpory v nezamìstnanosti nebo rekvalifikaci lze
zapoèítat nejvýše 3 roky (1 rok pøed
55. rokem vìku, 2 roky po 55. roku
vìku)
Dobrovolnická služba
Pokud vykonáváme dlouhodobou

dobrovolnickou službu, bude nám tato doba chybìt pøi nároku na dùchod. Je proto vhodné pøihlásit se k
dobrovolnému pojištìní. Zpìtnì mùžeme doplatit maximálnì dva roky
(nejdøíve od 1. 1. 2003).
Doba zamìstnání v cizinì
Pokud pracujeme v zemi, se kterou ÈR nemá uzavøenou smlouvu o
sociálním zabezpeèení, bude nám
tato doba chybìt pøi nároku na starobní dùchod. K odpracované dobì
získané v „nesmluvní“ cizinì se totiž
nepøihlíží. Je proto vhodné pøihlásit
se k dobrovolnému pojištìní.
Pracujeme-li ve státì EU nebo státì, se kterým má ÈR uzavøenou
smlouvu, pro nárok na èeský dùchod
se zpravidla k dobì pojištìní v cizinì
pøihlédne s ohledem na princip sèítání dob pojištìní. Proto dobrovolném dùchodovém pojištìní není
vhodné.
Doplatit mùžeme dobu výdìleèné
èinnosti v cizinì po 31. 12. 1995.
Úèast je možná nejvýše v rozsahu
dvou let zpìtnì pøede dnem podání
pøihlášky.
Práce pro cizince
Pokud pracujeme v ÈR ve prospìch zahranièního zamìstnavatele, bude nám tato doba chybìt pøi nároku na starobní dùchod. Je proto
vhodné pøihlásit se k dobrovolnému
pojištìní.
Zpìtnì mùžeme doplatit maximálnì dva roky (nejdøíve od 1. 1.
2009).
Následování manžela do ciziny
Pokud následujeme manžela/manželku, který v cizinì pùsobí v diplomatických službách ÈR, bude

nám tato doba chybìt pøi nároku na
starobní dùchod. Je proto vhodné pøihlásit se k dobrovolnému pojištìní.
Celou dobu mùžeme doplatit i zpìtnì (nejdøíve od 1. 1. 2010).
Bez dùvodu zpìtnì jen rok
K dobrovolnému dùchodovému
pojištìní se mùžeme pøihlásit i bez
uvedení dùvodu, ale jen na maximálnì 15 let v rámci celého našeho
života. Pøitom zpìtnì si mùžeme doplatit maximálnì 1 rok. Patøí sem napøíklad i pobírání dùchodu 1. nebo 2.
stupnì nebo doba pobývání doma s
dìtmi.
Bereme-li invalidní dùchod
Doba pobírání invalidního dùchodu 3. stupnì se nám poèítá jako náhradní doba pojištìní.
Bereme-li však invalidní dùchod
1. nebo 2. stupnì a nemáme zároveò výdìlek, ze kterého je odvádìno
dùchodové pojištìní, ani nejsme v
evidenci úøadu práce, bude nám tato
doba chybìt do doby pojištìní pøi nároku na starobní dùchod. V takové situaci je namístì pøihlásit se k dobrovolnému pojištìní co nejdøíve. Platit
si takto mùžeme maximálnì 15 let
(vèetnì jiných "bezdùvodných" dùvodù), zpìtnì mùžeme doplatit maximálnì rok.
Jsme-li s dìtmi doma
Jsme-li v domácnosti se zdravými
dìtmi staršími 4 let a chceme, aby se
nám tato doba poèítala do doby pojištìní pro nárok na starobní dùchod,
pøihlásíme se k úèasti na dobrovolném dùchodovém pojištìní. Takto
mùžeme platit maximálnì 15 let
(vèetnì jiných "bezdùvodných" dùvodù), zpìtnì jen rok.
Minimální mìsíèní pojistné
Minimální mìsíèní pojistné na
dobrovolné dùchodové pojištìní je
28% z jedné ètvrtiny prùmìrné
mzdy. V roce 2014 to bylo napøíklad
1817 Kè za mìsíc.
Zdroj: duchody-duchodci.cz

Bolestmi zad trpí 90 procent našich obyvatel...

Daò za chùzi po dvou
Bolest zad mùže být náhlá (akutní) nebo dlouhodobá (chronická). Jako akutní jsou oznaèovány všechny pøípady, kdy
prùbìh bolestí nepøesáhne dobu tøech mìsícù.
O chronické bolesti zad se mluví tehdy, trvá-li déle než tøi mìsíce, nebo vyskytne-li se akutní bolest nejménì dvakrát za rok. Bìžná bolest zad je obvykle
zpùsobena pøílišnou námahou a špatným stereotypním držením tìla, stejnì jako nevhodnou obuví, èi podložkou pøi
spánku. Nejvìtší zátìží na záda je nošení tašek nebo brašen s notebookem na
rameni, nebo v jedné ruce. Zároveò je narušena souhra jednotlivých svalù okolo
krèní páteøe - na jedné stranì je svalstvo
ochablé, na druhé stranì pøíliš silnì napjaté. Jakkoli však mají problémy se zády vìtšinou svalové pøíèiny, nejèastìji se
projevují v podobì opotøebení meziobratlových plotének a kloubních chrupavek.
První pomoc pøi akutní i chronické
bolesti
Pro akutní zklidnìní náhlých bolestí je
obvykle nejúèinnìjší klid, úlevová poloha

na lùžku a aplikace suchého tepla. Naopak se nedoporuèuje dlouhodobé užívání lékù! Léèba bolesti neøeší podstatu
onemocnìní. Navíc každé užívání lékù je
spojeno s možným výskytem nežádoucích úèinkù. Pokud se vyskytnou náhlé
bolesti signalizující postižení míšního
nervu - bolest spojená s poruchou hybnosti a citlivosti, poruchy vyprazdòování je nutná neprodlená návštìva lékaøe.
Léèba dlouhodobých bolestí závisí na typu odhalené pøíèiny. Zahrnuje široké
spektrum od jednoduchých cvikù pøes
nejrùznìjší podpùrné protetické pomùcky až po nároèné neurochirurgické výkony.
Ztuhlé svalstvo
Vìtšina potíží se zády je zapøíèinìna –
èi doprovázena – ztuhlým zádovým svalstvem. Dùvodem mùže být špatné držení
tìla, neobvyklé pohyby, nedostatek vitaminù a v neposlední øadì psychické vypìtí. Dùležité je, abyste se kvùli bolesti nepøestala hýbat. Strach by mohl napìtí a
ztuhlost svalstva ještì zesílit. Jednoduchým, ale úèinným, cvikem je postoj na
jedné noze a krèení kolena. Tento cvik
opakujte nejménì dvakrát na každou nohu.
Hexenšus
Nenadálá bolest v oblasti bederní páteøe. Pøíèinou mùže být špatný pohyb, zima, podráždìní meziobratlových plotének èi posunutí obratle. Jako terapie staèí co nejvíce tepla, léky tišící bolest a odpoèinek. Dobrá je napøíklad koupel v rozmarýnové lázni (uvolòuje napìtí svaloviny) èi opatrné protahování bìhem horké
sprchy.
Ischias
Bolestivý problém vzniká v takzvaném
køíži, kde se bederní páteø mìní v køížovou. Typické symptomy jsou vystøelování
bolesti ze zad po vnìjší stranì stehna a
nohy až do oblasti chodidel. Ischias mùže napøíklad vzniknout pøi zvedání tìžké

vìci, kašli, kýchání èi prudkém otoèení tìla. Nejvíce osvìdèený je klid. V posteli
ležte v poloze na zádech a pod kolena si
dejte na polštáø, tím se svalstvo krásnì
uvolní.
Výhøez meziobratlové ploténky
Pokud není meziobratlová ploténka
dostateènì zásobována výživnými látkami a k tomu je pod velkou zátìží, mohou
vnìjší vlákna køehnout a praskat. Následkem toho nemá vnitøní rosolovité jádro dostatek tekutin. To mùže dráždit nervy míchy a pùsobit silné bolesti až ochrnutí. Udržujte se v teple a v dobré poloze
v posteli. Ležte na zádech, nohy mìjte na
podložce èi na židli tak, aby vznikl 90 stupòový úhel.
Artróza obratlových kloubù
S pøibývajícím vìkem a neustálým zatìžováním se zvyšuje tlak na chrupavku
obratlového kloubu a rychleji se opotøebovává. Na jeho obranu se zvyšuje napìtí zádových svalù, které mùže neustálým
zvyšováním vést ke ztvrdnutí svalu. To
patøí k nejèastìjším pøíèinám potíží v oblasti ramen, šíje a bederní páteøe. Pokud
máte nadváhu, pomùže redukce nadbyteèných kilogramù. Znaènì tím kloubùm
ulevíte. Dbejte na vyváženou stravu,
zejména dùležité jsou vitaminy C a E (napøíklad ryby) a oleje (napøíklad olivový
olej). Pro klouby je také dùležitý pravidelný pohyb.
Osteoporóza
Naše kostní tkáò prochází neustálou
výstavbou a odbouráváním. Od 20. roku
života ztrácíme roènì 0,4 % kostní hmoty. V pøípadì osteoporózy bìží tento proces desetkrát rychleji. Kosti øídnou a dochází k èetnìjším zlomeninám. Dobré je
dbát na dostateèný pøísun vápníku
(mléèné produkty, zelenina, minerální vody) a vitaminu D. Dùležitý je pravidelný
pohyb. Snižuje ubývání svalové a kostní
hmoty. Pokud osteoporózou trpíte, doporuèují se procházky v pøírodì.
Pohmoždìná záda
Kostrè je obzvláštì náchylná k pohmoždìninám. Ty zpravidla vznikají namožením svalù nìjakým neèekaným pohybem nebo pøi pádu. Dobrou ochranou
jsou trénované svaly a peèlivé zahøátí tìla pøed sportem. Pokud již však máte záda pohmoždìná, pomohou vám studené
obklady.
redakce

p
Snímek úèastníkù turnaje v kuleèníku...

Vítìzství zùstalo u domácích seniorù
Setkání mužù - seniorù u kuleèníkových stolù a žen - seniorek pøed terèem
s elektronickými šipkami, u kterých se setkali nedávno senioøi, reprezentující
základní organizaci dùchodcù a krojovaných horníkù (ZODaKH) bývalého
Dolu ÈSA z Karviné a jejich pøátel z Mìstského klubu seniorù z ulice V Aleji z
Karviné-Ráje, by se snad, i když se uskuteènilo o nìco pozdìji, tedy v pùli ledna, dalo nazvat Turnajem tøíkrálovým.
Pokaždé, když se reciproènì, tedy jednou u bývalých „armaïákù“ a pak
zase na odvetì v klubovnì MKS „U Skleníka“, jak si tam místnì øíkají, si pohár a další ocenìní dosud odnášeli vítìzství v šipkách reprezentanti ze ZODaKH.
Tentokráte se však pomyslná karta obrátila a vše zùstalo takøíkajíc
„doma“. Celkovým vítìzem a nejlepším hráèem u zeleného kuleèníkového
stolu byl vyhlášen pan Otto Golasowski z domácího týmu MKS „Skleník“, a jejich hráèi vyhráli i soutìž družstev. V šipkách byla nejlepší seniorka, paní Emílie Minariková (MKS) pøed další domácí seniorkou paní Gertou Sznapkovou
a tøetí místo patøílo seniorce, paní Martì Grymové ze ZODaKH ÈSA. Malou
pozornost rozdal, namísto úèastnického listu, pøedseda MKS poøádajícího
klání pan Jaroslav Kempný všem úèastníkùm turnaje. K úsmìvným okamžikùm patøila podívaná na „druhé“ armaïáky, kteøí si u stolu, bohužel, mimo
soutìž, zahráli aspoò partièku karet. Že by uvažovali o nové disciplínì tìchto
soutìží?
Že jde spíše o dobrou zábavu a tøeba i vzpomínky na produktivní léta v èerném podzemí nìkterých kamarádù, svìdèila dobrá nálada. Všem jistì chutnal bramborový salát s øízeèkem, pøipravený skvìlými místními seniorkami.
A že to pak vše bylo èím i „spláchnout“, je už mezi dobrými pøáteli samozøejmostí. Tak kamarádi „armaïáci“, už abyste zaèali s tréninkem k dalšímu setkání…
(bø)

Z nového Zpravodaje KPHM
Zajímavý èlánek Ing.J.Kláta
“V Ostravì skonèila pøed 20 lety tìžba uhlí" otvírá nabídku obsahu hornického zpravodaje Klubu pøátel Hornického muzea za IV.ètvrtletí. Èlánek doplòuje fotografie posledního
vozíku uhlí z Dolu Odra dne
30.6.1994. O.Kochan nazval svùj
èlánek "Poèátky kutání uhlí v Petøvaldì". Dalším pøíspìvkem byla
sta Ing.J.Vincence "Od havárie ve
výdušné jámì PGI II Dolu President
Gottwald v Horní Suché uplynulo 40
let". Do historie se vrací L.Bardoò
èlánkem "První horní škola v Ostravì vznikla pøed 160 lety". Profesor
Ing.J.Grygárek pøispìl do tohoto èís-

la tøemi èlánky: Úspìšný zápas o život speleologa v nìmeckém podzemí, Lékaøi o kutilech a Za Ing.Jiøím
Jarošem. J.Kajzar nazval svùj pøíspìvek "Krojovaní horníci ve Stonavì oslavili 100 let svého trvání".
K.Slíva je autorem èlánkù "Odra
už nebude v Koblovì škodit", "Èína
uzavøe letos 800 malých uhelných
dolù" a "Stavba nového Panamského prùplavu". Nechybí pravidelná
rubrika Blahopøání jubilantùm a èlánek k èinnosti klubu v období záøí až
prosince 2014. Obsah zpravodaje
uzavírá pozvánka na pøednášky, besedy a akce v I.ètvrtletí 2015.
-jn-

Vyšel další “Záchranáø”
V Ostravì-Radvanicích vydala Hlavní báòská záchranná stanice další èíslo ètvrtletníku /za 4.ètvrtletí 2014/ pro báòské záchranáøe a vedoucí techniky
dùlních závodù.
Hned první strana èasopisu je vìnována slovu øeditele HBZS Josefa
Kaspera, který v nìm pøipomnìl ètenáøùm nìkolik výroèí, která stanice v minulém roce slavila. Druhá strana podává pøehled záchranáøù ocenìných záslužnými køíži. V dalším sledu jsou dva èlánky Jaroslava Španihela. První popisuje obrovský horský otøes, ke kterému došlo v listopadu 2014 na Závodì
Karviná, lokalita ÈSA. Druhá sta hodnotí prùbìh Dne otevøených dveøí, který pro zájemce z øad veøejnosti pøipravila HBZS Ostrava. "Záchranáøi oèima
našich dìtí" je rubrika vyplnìná mnoha kresbami dìtí, jak vidí práci záchranáøù. Nebezpeènou událost s radioaktivním odpadem v Novém Mexiku popsal ve svém èlánku profesor Jindøich Lát. Posledním pøíspìvkem èasopisu
je pøeklad Jaroslava Provázka vìnovaný dùlnímu neštìstí v Polsku v roce
2014 - Zapálení a výbuch metanu na Dole Mys³owice-Weso³a".
red

Aktuální témata pro tuto dobu...

S vydáním jiného léku musí pacient souhlasit
V lékárnì mi vydali na recept nìco jiného, než mi pan doktor
pøedepsal – prý je to vlastnì to samé, celou cenu hradí pojišovna a pøedepsaný lék stejnì nemají. Je takový postup
správný? Byl bych radìji dostal pùvodní lék, na který jsem
zvyklý.
Obecná zásada pro výdej na recept v lékárnách je, že s vydáním jiného než pøedepsaného léèivého pøípravku vždy musí souhlasit pacient.
Jestliže nesouhlasí, lékárník je povinen vydat, popø. objednat po domluvì s pacientem konkrétní lék na
receptu. Ve vìtšinì pøípadù mùže
být dodán tentýž nebo následující
den. Nemají-li v lékárnì léèivý pøí-

ZE SVÌTA
HORNICTVÍ

Seat Leon X-Perience v Paøíži 2014
Po pìtidveøovém hatchbacku, tøídveøovém SC, pìtidveøovém kombi ST a
ostrém Cupra je dalším modelem v øadì Leon tøetí generace terénnìjší verze
X-Perience /snímky nahoøe/. V zásadì jde o jakousi španìlskou Škodu Octavia Scout pøípadnì Volkswagen Golf Alltrack, jenž mìl v Paøíži taktéž premiéru.
Leon X-Perience poznáte na první pohled. Pøední i zadní lemy blatníkù
jsou orámovány plastovými nástavci a to stejné platí o prazích. Jinak je vùz
po technické stránce shodný s bìžným Leonem ST. Nechybìjí ani diodové
svìtlomety, v jejichž zavádìní byl Leon spolu se sesterskou Audi A3 prùkopníkem. V kabinì vládne prvotøídní ergonomie. Palubní deska orientovaná na
øidièe je u Seatù tradicí, však si vzpomeòte na první Toledo. Co vadí, jsou
spodní úchyty bezpeènostních pásù, ty nejsou u žádného z vozù postaveného na architektuøe MQB pohyblivé. V praxi tak zejména útlejším postavám
pás dole dobøe nepøilne k tìlu. Již tradiènì skvìlá je pozice za volantem: sedí
se relativnì nízko, rozsah nastavení volantu je velký, což øidièi odlišných postav jistì ocení.
Seat Leon X-Perience: Španìlský scout
Èím se Leon X-Perience liší od bìžného kombi po technické stránce?
Pøednì svìtlou výškou zvýšenou o 27 milimetrù. S koupí Leona X-Perience
získáte automaticky vyspìlý pohon všech kol a to bez ohledu na to, jaký motor zvolíte. Øešen je elektrohydraulickou lamelovou spojkou Haldex páté generace. Pøedností je rychlé pøipojení pohonu zadní nápravy, takže jsou dobøe
splnìny protichùdné požadavky na úspornost a prùchodnost terénem. V porovnání se ètvrtou generací je systém rovnìž jednodušší: tím, že je pohon
všech kol standardem, je i nejslabší verze vybavena zadní ètyøprvkovou nápravou.
K pohonu Leonu slouží hned nìkolik jednotek. Zkraje budou k dispozici
pouze ty výkonnìjší. Z turbodieselù je to dvoulitr TDI se 110, respektive se
135 kW. Druhý jmenovaný je standardnì spojen s šestistupòovou dvouspojkovou pøevodovkou DSG, první s manuálem o stejném poètu pøevodù. Ze zážehových motorù je v nabídce pouze pøeplòovaný 1.8 TSI. V pøíštím roce by
se mìla paleta agregátù rozrùst smìrem dolù. Už teï je jisté, že o vznìtovou
1.6 TDI. Vrcholný turbodiesel má i nìkterá technická zlepšení, tøeba pøední
brzdy mají vìtší prùmìr kotouèù (312 oproti 288 mm). Dále dostal kompresní
pomìr snížený z 16,2 na 15,8:1.
Prodej nového Leonu X-Perience byl v Èesku zahájen na konci minulého
roku. Zdroj: auto.cz

Na bydlení v nouzi pøispìje
stát 160 miliony korun
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) pøispìje na stavbu peèovatelských a
vstupních bytù až 160 milionù korun. Firmy i obce mùžou o peníze na stavbu
peèovatelských a vstupních bytù žádat do pùlky bøezna. Dotace na postavení jednoho bytu bude maximálnì 600 tisíc korun.
Na rekonstrukci nebytových prostorù na vstupní byt resort pøispìje až 550
tisíci korun. "Vstupní byt mùže vzniknout také koupí nebo vydražením. V takovém pøípadì je možné získat 80 procent poøizovacích nákladù, nejvýše
však 400 tisíc korun na jeden byt," doplnila ministrynì Karla Šlechtová.
Peèovatelský byt je podle MMR urèený k sociálnímu bydlení osob v nepøíznivé sociální situaci zpùsobené vìkem nebo zdravotním stavem. Vstupní
byt slouží lidem, jejichž nepøíznivou sociální situaci zpùsobily sociální okolnosti jejich života a kteøí nemají pøístup k bydlení.
O nevratnou dotaci mohou žádat obce, podnikatelé i právnické osoby. Žádosti MMR pøijímá do 13. bøezna. Bližší informace ministerstvo zveøejnilo na
internetových stránkách.
Kromì toho MMR plánuje bìhem prvního ètvrtletí letošního roku zaèít pøijímat žádosti o dotaci na výstavbu Komunitních domù seniorù (Kodus). Pøíspìvek na jeden byt v rámci této podpory bude nejvýše 650 tisíc korun. Jeden pøíjemce nedostane více než 500 tisíc eur (aktuálnì 13,83 milionu korun) za tøi roky.
(red)

Nalezištì a tìžba platiny
Platina, na rozdíl od ostatních drahých kovù, zøejmì nemá zemský pùvod. Vìdci odhadují, že se na Zem
dostala s nìkterým z meteoritù, který se po zániku supernovy srazil s naší planetou. Je to jeden z nejvzácnìjších kovù na svìtì, roènì se vytìží pouze okolo 200 tun.
Pùvodní nalezištì jsou ve vìtšinì
pøípadù hadce (hadec = serpentinit druh metamorfované horniny),
zvláš koncentrace rudy chrómové v
nich, øidèeji žíly rudní.
V pøírodì se vyskytuje pouze v podobì šedobílého ryzího kovu. Veškerá prùmyslová platina pochází z
minerálu nestálého složení – polyxenu. Tento minerál je tuhý roztok
platiny, železa, iridia, rhodia, palladia, mìdi, niklu, atd. V platinové rudì
se témìø vždy nachází železo, olovo
a mìï.
Hlavním zdrojem jsou ale sulfidická ložiska mìdi a niklu. Vzácnì se vyskytuje magnetit.
Støíbrolesklé šupinky polyxenu
jsou roztroušeny mezi køemièitanovými zrny v ultrabazických horninách, vzácnì také v køemenných žilách.
Ryzí platina se vyskytuje nìkdy i v
krychlièkách, zøídka v osmistìnech
a jen velice vzácnì se platina vyskytuje ve valounech (v 19. století byly v
Rusku nalezeny valouny o váze až 8
kg).
Díky stékání vody do tokù se podobnì jako zlato vyskytuje ve zlatonosných píscích nìkterých jihoamerických øek, odkud se získává rýžováním.
Nalezištì
V roce 2011 dosáhla celosvìtová
tìžba platiny 192 tun, nejvíce se tìží
v JAR - 139 tun, Rusku - 26 tun, Kanadì - 10 tun.
Nejvìtší zásoby platiny se nachází v Jihoafrické republice, podle odborníkù tyto zásoby dosahují až
80 % celkových zásob platiny na svìtì. Tìžba probíhá v nìkolika dolech
v hloubce až 4 km.
Kov se nachází pouze na jednom
místì, v tzv. komplexu Bushveld nedaleko Johanesburgu. Je to oblast o
tvaru nepravidelného talíøe a rozloze
asi 370 km, kde najednou vedle sebe tìží tøi desítky spoleèností, které
jsou nejvýznamnìjšími dodavateli
platiny na svìtì.
Druhé nejvìtší zásoby platiny na
svìtì se vyskytují v Zimbabwe, pod
vlastnictvím spoleènosti Zimplants
(Zimbabwe Platinum Mines). Nalezištì se vyskytují asi 150 km jihozápadnì od hlavního mìsta Harare v
Ngezi a Hartley, komplexu o celkové
velikosti 450 km, kde se nachází v
hloubce pouhých 50 metrù.
V celém Rusku se tìží 15 % celosvìtové produkce.
red

pravek pøedepsaný na recept k dispozici a s ohledem na zdravotní stav
pacienta je pøitom nezbytné jeho okamžité vydání, vydá lékárník (v souladu se zákonem o léèivech) pacientovi jiný léèivý pøípravek odpovídajících léèebných vlastností, který je k
dispozici. Podmínky pro takovou náhradu èi zámìnu pøedepsaného léèivého pøípravku stanoví vyhláška o
správné lékárenské praxi. I v pøípadì, že je nezbytné okamžité vydání
léèivého pøípravku, však musí s jeho
náhradou jiným souhlasit sám pacient. Lékárník mu pak mùže vydat jiný než pøedepsaný léèivý pøípravek,
pokud je tento shodný z hlediska
úèinnosti a bezpeènosti a obsahuje
stejnou léèivou látku se stejnou cestou podání a ve stejné lékové formì
(tzv. generikum). Nelze tak postupovat, jestliže pøedepisující lékaø na recept vyznaèil, že trvá na vydání pøedepsaného konkrétního léèivého pøípravku.
Zamìnit pøedepsaný léèivý pøípravek za jiný s jinou léèivou látkou s
obdobnými léèivými úèinky nebo v jiné lékové formì (napø. pøi výpadku
konkrétního léku ve výrobì nebo distribuci) by mohl lékárník pouze za
pøedpokladu, že tato zámìna bude
odsouhlasena pøedepisujícím lékaøem. Opìt však musí souhlasit i pacient. Provedenou zámìnu lékárník
vždy vyznaèí na receptu, vèetnì dávkování.
Podle zákona o léèivech navíc maPOMÙCKA:
ETOLO
LENIVOST ASIATKA
GROT,POR
STOOP

1.DÍL
TAJENKY

Polynésané po staletí jedli pøi
náboženských rituálech maso urèité ryby,
jímž se pøivádìli do extáze. Po probuzení
si pamatovali pocit, že zemøeli. V Kalifornii
vìdci izolovali z této ryby látku, která
se projevila jako silný halucinogenní
prostøedek. Vyvolává hluboké bezvìdomí,
... (tajenka). Tento toxin se zøejmì stal
objektem vojenského výzkumu.
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jí v lékárnì pacienta vždycky informovat o možných alternativách k vydávanému léèivému pøípravku a s jeho souhlasem mohou zamìnit pøedepsaný léèivý pøípravek za jiný, který je shodný z hlediska jeho úèinnosti a bezpeènosti, obsahuje stejnou léèivou látku se stejnou cestou podání
a stejnou lékovou formou (tj. za generikum). I když tedy mají pøedepsaný
léèivý pøípravek na skladì, mohou
napø. místo léku, který je pojišovnou hrazený jen èásteènì a pacient
by na nìj doplácel, nabídnout generikum, které je pro pacienta bez doplatku. Øada lidí to jistì uvítá, ale pacient na zámìnu pøistoupit nemusí,
a pak by mìl požádat o objednání toho, co má pøedepsáno. Kdyby
ovšem lékaø na receptu vyznaèil, že
trvá na vydání pøedepsaného léèivého pøípravku, nemùže lékárna vyhovìt ani pøímému pøání pacienta, který by chtìl místo toho lék bez doplatku.
Informaci o maximální možné výši
doplatku na daný léèivý pøípravek
lze zjistit na stránkách ministerstva
zdravotnictví (http://www.mzcr.cz/leky.aspx).
Konkrétní odpovìï dostanete ve
své lékárnì, nebo závisí na aktuálních cenách dodavatelù, marži lékárny, aktuálních slevách atd. Pøesnì daná (Státním ústavem pro kontrolu léèiv) je jen maximální cena konkrétního léèivého pøípravku a výše
úhrady, kterou platí pojišovna, pøièemž doplatek pacienta je dán rozdílem výše ceny a úhrady.
Mgr. Oldøich Tichý
vedoucí tiskového oddìlení a
tiskový mluvèí VZP
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