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Ministr Vojtěch obnovil práci Rady poskytovatelů
Na ministerstvu zdravotnictví se 29. ledna poprvé sešla
Rada poskytovatelů jako poradní orgán ministra Mgr. et
Mgr. Adama Vojtěcha. Dvě desítky členů zastupují
všechny segmenty péče. Tématem prvního jednání bylo
dohodovací řízení o úhradách péče na rok 2019.
Vojtěch při svém nástupu do úřadu vy‑
hlásil, že ministerstvo bude maximál‑
ně otevřené a komunikativní vůči všem
segmentům, vůči všem poskytovatelům
zdravotních služeb v ČR a nebude pre‑
ferovat pouze určitý segment na úkor
ostatních.
„Platforma, která byla dnes ustave‑
na, je důkazem těchto mých slov. V Radě
poskytovatelů jsou zastoupeny všechny
segmenty českého zdravotnictví, prak‑

tičtí lékaři, ambulantní segment, nemoc‑
nice, následná péče, laboratoře, hospico‑
vá péče, domácí péče, skutečně všechny
relevantní subjekty, které mají co říci,
a já chci věci, které budeme navrhovat
v rámci systémových řešení, projednat
se všemi poskytovateli,“ řekl noviná‑
řům ministr.
Tématem prvního jednání bylo do‑
hodovací řízení o úhradách, které začíná
30. ledna. „Seznámil jsem poskytovate‑

MĚLI BYSTE VĚDĚT…

Segmenty zdravotní péče zastoupené v Radě poskytovatelů
Ministerstva zdravotnictví:
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\

Primární péče
Akutní nemocniční péče
Ambulantní specialisté
Zubní specialisté
Následná péče
Lázeňská péče
Domácí péče
Hospicová paliativní péče
Lékárny
Zdravotnická záchranná služba
Komplement (zobrazovací a laboratorní metody)

le se svou filosofií a reakce byly veskr‑
ze pozitivní. Cítím, že vize má podporu
napříč segmenty, že zástupci jsou rádi,
že se s nimi diskutuje, což tady neby‑
lo zvykem,“ uvedl ministr. Vnímá, že
každý segment má své problémy, kte‑
ré akcentuje, na druhou stranu je podle
něj důležité, aby si to segmenty navzá‑
jem vyříkaly.
„I pro ministerstvo zdravotnictví je
důležité sbírat podněty od všech seg‑
mentů tak, abychom v rámci zdravotní
politiky a směřování českého zdravot‑
nictví měli podněty z praxe a byli schop‑
ni je řešit v rámci další legislativy,“ shr‑
nul ministr.
Předseda Rady poskytovatelů, před‑
seda Sdružení soukromých gynekologů
v ČR MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.,
ocenil obnovení rady. Věří, že její čin‑
nost povede ke kultivaci prostředí pro
jednání segmentů mezi sebou i zástupců
segmentů s ministerstvem zdravotnictví.
„Osobně považuji za mnohem funkč‑
nější, slušnější a korupci nenahrávající,
když se budeme domlouvat všichni do‑
hromady na půdě ministerstva, než aby‑
chom se individuálně na ministerstvo
objednávali a lobbovali každý za svůj
segment,“ uvedl s tím, že výsledkem to‑
hoto přístupu by měla být mnohem lep‑
ší spolupráce mezi jednotlivými sférami
zdravotní péče a funkčnější systém zdra‑
votnictví. „Věřím, že dojde k více doho‑

dám a že už se nebudou někteří posky‑
tovatelé spoléhat na to, že se nedomluví
se zdravotními pojišťovnami a minister‑
stvo jim přidá více než těm, kteří se do‑
hodli,“ shrnul MUDr. Dvořák.

MT se zeptala ministra
\\ Jaký je konkrétní počet členů a jaká
bude frekvence jednání Rady?
Zatím má Rada cca 19–20 členů, možná
budou ještě nějací další doplněni. Pokud
jde o frekvenci jednání, ze statutu vy‑
plývá, že by se měla scházet minimál‑
ně každé tři měsíce, ale může se scházet
podle potřeby i častěji. Rada poskytova‑
telů by měla být standardním připomín‑
kovacím místem v rámci legislativy mi‑
nisterstva zdravotnictví, takže věřím, že
budeme v kontaktu i mimo rámec jed‑
nání na ministerstvu.
\\ Jaký je další program jednání Rady
poskytovatelů?
Program se stanovil pro toto první jed‑
nání a pak uvidíme, jak se to bude vyvíjet
dál. Základním bodem dnes byl začátek
dohodovacího řízení, takže jsme si vyjas‑
nili pozice ve smyslu toho, že já skuteč‑
ně nechci v rámci úhrad zdravotní péče
nikoho diskriminovat ani nikoho zásad‑
ně protežovat. Myslím si, že by se měla
opustit praxe, že tu byl určitý segment
preferován na úkor ostatních. Myslím

si, že poskytovatelé péče v tom se mnou
souhlasili. Další témata jsou lékařská po‑
hotovostní služba, což je věc, která trápí
často kraje, a další zajištění této služby
ze strany praktických lékařů. Je to sku‑
tečně o komunikaci a myslím si, že Rada
poskytovatelů je dobrou platformou pro
komunikaci mezi sférou primární a ne‑
mocniční, takže se budeme snažit najít
řešení, aby lékařská pohotovostní služba
v rámci třeba nemocnic a urgentních pří‑
jmů fungovala. Další téma je oblast vzdě‑
lávání, aprobačních zkoušek – k post‑
graduálnímu vzdělávání chceme reakci
jednotlivých poskytovatelů.

MT se zeptala rovněž
MUDr. Dvořáka
\\ Opravdu všechny segmenty souhlasily s tím, že si už nic nemohou vylobbovat? Byl souhlas tak jednotný, jak
to ze slov ministra vypadá?
Bylo to první jednání, tam se každý cho‑
vá konstruktivně a vstřícně a každý říká,
že zájem je podobný, tj. funkční zdra‑
votnictví a férově se dohodnout s plát‑
ci. Až přijde jednání jednotlivých seg‑
mentů s plátci, tak tam určitě problémy
vzniknou, a možná se budou ventilo‑
vat i na Radě poskytovatelů. Zatím ale
se na jednání Rady nikdo nechoval ani
konfliktně, ani tak, že by nadřazoval svůj
segment nad jiné. 
nam

Obnovená Rada poskytovatelů bude vedena zástupcem
ambulantní sféry. V předchozích letech byl preferován
hlas nemocnic. Ministr Mgr. et Mgr Adam Vojtěch při
zahájení dohodovacího řízení o úhradách na rok 2019 řekl,
že v úhradové vyhlášce chce vyvážit všechny segmenty,
nebude nikoho zvýhodňovat. Zeptali jsme se předsedy
Rady poskytovatelů, předsedy Sdružení soukromých
gynekologů ČR a předsedy České gynekologické a porodnické
společnosti ČLS JEP MUDr. Vladimíra Dvořáka, Ph.D.
\\ Co může Rada poskytovatelů udělat
pro to, aby podmínky všech segmentů
byly vyrovnané?
Rada poskytovatelů, která nyní byla
po několika letech obnovena, by mohla
přispět k tomu, že se zdravotnictví od‑
politizuje, že si budeme věcně dávat ar‑
gumenty a nebudeme preferovat národní
specifika a politické zadání, že se bude‑
me mimo jiné dívat na to, jak to fungu‑
je v cizině, a že třeba některé segmenty
přestanou mít chuť se záměrně nedo‑
hodnout s plátci zdravotní péče a spo‑
léhat na to, že ministerstvo jim úhradu
navýší. V posledních letech institut do‑
hodovacího řízení téměř ztrácel smysl.
Dohodovací řízení a úhrady byly totiž
řadu let poznamenány tím, že ministrem
byl bývalý ředitel velké přímo řízené ne‑
mocnice, a bohužel patrně neviděl medi‑
cínu nikde jinde než v přímo řízeném lůž‑
kovém zařízení. Rok od roku jsme se tak
vzdalovali od celosvětového trendu, že
základem systému má být primární péče,
poté mají následovat ambulantní specia‑
listé, lůžková zařízení a potom až super‑

specializovaná zařízení. V úhradách to vi‑
dět nebylo, opakovaně byla dána politická
úloha, aby jeden segment získával vý‑
razně vyšší procento z nárůstu prostřed‑
ků z veřejného zdravotního pojištění než
ostatní. Bylo to nejen proti celosvětovým
trendům, ale i proti doporučením OECD,
která opakovaně konstatovala, že je u nás
segment lůžkové péče hypertrofický.
Segment, který reprezentuji, se vždy
s plátci dohodl, nekladl nesmyslné náro‑
ky na jejich finanční prostředky a nechtěl
brát na úkor jiných segmentů, ale tvr‑
dil, že by bylo dobré sledovat celosvěto‑
vé trendy, dohodnout se a nechtít maxi‑
mum, posílit roli pacienta a hledat i jiné
zdroje než veřejné zdravotní pojištění.
Asi i díky tomuto přístupu a přesvědčení,
které dlouhodobě prosazuji, jsem byl vy‑
brán jako předseda Rady poskytovatelů.
\\ Kým jste byl do funkce vybrán? Členy Rady poskytovatelů, nebo panem
ministrem?
Předsedu i členy každého poradního or‑
gánu ministerstva zdravotnictví jmenu‑

je ministr, Rada poskytovatelů není vý‑
jimkou. Byl jsem jmenován ministrem
a vážím si toho.
\\ Ministr Vojtěch dává najevo, že vidí
důležitost primární péče, ti předchozí
se zaměřovali hlavně na nemocnice…
Poslední ministr, který ještě trochu uzná‑
val, že medicína se dělá i v ambulantní
sféře, byl dle mého názoru ministr Ju‑
línek. Od té doby jsem neviděl žádné‑
ho ministra, který by vnímal ambulant‑
ní péči a její důležitost. Primární péče
byla upozaďována. A bohužel dohodo‑
vací řízení nemělo velkou váhu a smysl,
protože plátci zdravotní péče, zejména
v posledních dvou letech, věděli, že celý
nárůst vybraných prostředků jsou nuce‑
ni směřovat do jednoho předem politic‑
ky vybraného segmentu zdravotní péče.
A tento segment konzumuje v ČR výraz‑
ně vyšší procento veřejných prostředků,
než je běžné v zemích EU i mimo ni.
\\ Jaké jsou podle vás největší problémy ambulantní sféry, primární péče?
Myslím si, že to nejsou jenom problémy
ambulantní sféry nebo primární péče, ale
zdravotnictví obecně. Velký problém je
ten, že u nás existuje švédský stůl, prak‑
ticky žádné limity čerpání zdravotní péče.
Stále se hovoří o dostupnosti zdravotní
péče, ale málokde na světě si může sys‑
tém dovolit, že pacient může přijít kdy‑
koli a kamkoli a je mu poskytnuta péče.
Pacienti často navštěvují specialisty bez
doporučení registrujícího lékaře, který
pak ani nemá žádné informace o tom,

Foto archiv V. Dvořáka

Co přinese obnovená Rada poskytovatelů?

co jim bylo poskytnuto a předepsáno. To
generuje jednak poměrně výraznou ani‑
mozitu mezi segmenty a jednak značné
plýtvání veřejnými prostředky.
Dalším obecným problémem je stár‑
nutí lékařské populace a v uvozovkách
nedostatek lékařů. Ten je ale zatím re‑
lativní, protože počet lékařů na počet
obyvatel v ČR není ve srovnání s ostat‑
ními zeměmi EU až tak nepříznivý. Po‑
kud se hovoří o dostupnosti zdravotní
péče, je nutno říci, že síť lůžkových i am‑
bulantních zařízení v republice je vý‑
razně hustší, než je průměr EU. Takže
možná je to trochu také na zvyku popu‑
lace, na co všechno má nárok, co všechno
může konzumovat, a samozřejmě také
na tom, co politici lidem říkají. Nebu‑
de‑li se ale řešit problém stárnutí lékařů,

všechny segmenty se s jejich reálným ne‑
dostatkem budou brzy potýkat.
\\ Na rozdíl od Velké Británie, kde se
starají o těhotné ženy praktici, je v ČR
síť specializované gynekologické péče.
I v řadě dalších oborů jsme v péči na špici Evropy. Obecně se ale málo sleduje
kvalita. V dohodovacím řízení na rok
2019 je východiskem to, že více peněz
bude za vyšší kvalitu. Co o tom soudíte?
Soustředit se na kvalitu je určitě správný
trend. Pokud jste zmínila Velkou Británii,
tak mnohé Češky, které tam pracují, jezdí
za svým gynekologem do ČR, když zjistí,
jak vypadá gynekologická péče tam. Tě‑
hotná ve Velké Británii, pokud má pou‑
ze národní zdravotní pojištění, gyneko‑
loga za celé těhotenství velice často vůbec
nevidí. Péči poskytují buď praktičtí léka‑
ři, nebo porodní asistentky – a rozhod‑
ně to není péče, která je očima českých
žen „pacientsky přátelská“.
Co se týká indikátorů kvality a sledo‑
vání kvality, zrovna náš segment ambu‑
lantní gynekologie je v tom docela vpře‑
du. Jsme s pojišťovnami domluveni, že ti,
kteří poskytují v očích zdravotních po‑
jišťoven péči o něco kvalitněji nebo do‑
stupněji, mají bonifikace. Tento trend by
měl pokračovat a stupňovat se. Na dru‑
hé straně stanovit přesně vhodné indi‑
kátory kvality je docela problém, a to
nejen v naší republice. Ale určitě by ten‑
to trend bylo dobře podpořit, nejenom
v naší odbornosti a nejenom v ambu‑
lantních zařízeních.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ B2
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Co přinese obnovená Rada poskytovatelů?
POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY B1

\\ Z pohledu pacienta je indikátorem
kvality i rozšířená ordinační doba ambulance…
Jistě, ale to není přímo indikátor kvali‑
ty, to je dostupnost a komfort. Na druhé
straně, když mnozí zástupci ať už plátců,
nebo některých zařízení, zejména lůžko‑
vých, říkají, že není úplně jednoduché jít
večer za ambulantním specialistou nebo
praktickým lékařem, tak by mě zajímalo,
ve kterém státě na světě to jednoduché je.
\\ Co se týče dostupnosti, Rada poskytovatelů by se podle ministra měla
vyjádřit také k zajišťování pohotovostí
s tím, že by v nemocnicích na urgentních příjmech sloužili lékaři z terénu.
Je to řešení, aby péče byla zajištěna
i mimo ordinační dobu?
Řekl bych, že bychom neměli hledat česká
specifika a měli bychom se inspirovat vzo‑
ry ze zahraničí. Ve velice málo zemích je
to tak, že by pohotovostní péči zajišťovali
praktici ve svých ordinacích, to snad jsou
raritní výjimky, a tam, kde jsou, už jsou
postupně rušeny. Vychází to také z toho,
že praktický lékař ve své ordinaci nemá
komplement, který umožní správně dia‑
gnostikovat pacienta s problémem a zod‑
povědně rozhodnout, jestli by měl být hos‑
pitalizován, nebo může být odeslán domů.
Když jsme jednali na Radě poskytovatelů
o lékařské pohotovostní službě, tak kole‑
ga, který reprezentoval ty, kteří jezdí se zá‑
chrankami, říkal, že starý koncept, že by
praktici sloužili ve svých ordinacích nebo
na poliklinikách, už je přežitý a asi nemů‑
že být vzkříšen a že s největší pravděpo‑
dobností by tento servis měly zabezpečit
urgentní příjmy lůžkových zařízení. Urči‑
tě by bylo dobře, kdyby tam lékaři z první
linie měli služby. Gynekologie a porod‑
nictví je jedním z mála oborů, ne‑li jedi‑
ný, kde se dohodla odborná společnost
se sdružením poskytovatelů, že bychom
chtěli jako ambulantní lékaři pomoci ko‑
legům u lůžek a prosadit, aby lékař, kte‑
rý atestuje v oboru gynekologie a porod‑
nictví, měl po atestaci povinnost sloužit
určitý počet let – což zatím není povin‑
nost – v lůžkovém zařízení, třeba dva dny
v měsíci. Už to by výrazně pomohlo při ře‑
šení personální krize v lůžkových zaříze‑
ních, kde chybějí zejména lékaři do služeb.
Na druhé straně by to pomohlo mladým
erudovaným lékařům, kteří chtějí odejít
do ambulantní praxe, využít své znalosti
té části oboru, kterou je možno realizo‑
vat jen v zařízeních lůžkových.

\\ Zmiňoval jste náš švédský stůl a že
ne každý lékař má všechny informace
o svém pacientovi, když pacienti nekoordinovaně procházejí systémem.
Tím se chci dostat k elektronizaci zdravotnictví a eReceptu, který zatím nefunguje v takové šíři, jak by měl. Co
o tom soudíte?
Idea eHealth je velice nosná, určitě per‑
spektivní, a také elektronický recept, jak
jsem si ho představoval já i mnozí mí
kolegové, nebyl vůbec špatná myšlenka.
Pokud by to bylo tak, že poté, co napíše‑
me elektronický recept, by lékárník a re‑
gistrující lékař mohli vidět, co předepsa‑
li kolegové, a mohli ovlivnit preskripci,
bylo by to velice přínosné. Nejsem ten,
kdo vidí eRecept jako základní problém,
že by ničil náš obor, to rozhodně neni‑
čí. Je pravdou, že jsme museli investovat
do toho, abychom ho mohli psát, a že
bez pomoci IT specialistů asi žádný lé‑
kař nedokázal na eRecepty přejít, nic‑
méně teď už to docela funguje a nepři‑
náší to velké časové zdržení. Jenom je
škoda, že nebyl využit potenciál toho,
co eRecept nabízel. Ale věřím tomu, že
se to zlepší. Myslím si, že oproti GDPR
a EET je to marginální problém.
\\ V čem jsou závažnější GDPR a EET?
Velice znepříjemní život pacientům i léka‑
řům. GDPR je pro nás jako členskou zemi
EU povinné. A i když je vedeno dobrým
úmyslem, aby byla chráněna osobní data,
způsobí pouze to, že lékař bude mít méně
času na své pacienty, velice se sníží vzájem‑
ná důvěra lékaře a pacienta, velice se zvý‑
ší nároky na lékařský software, výrazně se
prodraží a ve finále bude mít lékař jenom
méně času na pacienty. Více času mu za‑
bere administrativa, bude potřebovat více
servisních organizací a celé zdravotnictví to
jenom zdraží bez jakéhokoli benefitu. Ale
chápu, že je možná nemalá skupina oby‑

vatel, která považuje ochranu svých dat
za důležitější než péči o své zdraví.
A co se týká EET, lékaři na rozdíl
od jiných profesních skupin jsou prak‑
ticky až na velice malé selektované sku‑
piny poskytovatelů hrazeni z veřejných
prostředků. Naše příjmy jsou průhled‑
né, nemáme kam „uhnout“. Co přijme
lékař v hotovosti, například praktický
lékař za potvrzení na žádost pacienta
nebo za závodní zdravotní péči, jsou řá‑
dově procenta jeho celoročního příjmu.
A představa, že by zdanění těchto příjmů,
které asi dle mínění úředníků někteří ne‑
vykazují, mohlo být národohospodářsky
prospěšné, je zcela iluzorní. Co je naopak
nezpochybnitelné, je to, že pokud bude‑
me muset každou desetikorunovou plat‑
bu hlásit do systému EET, bude to stát pe‑
níze, abychom systém EET vůbec mohli
uplatňovat, a zdrží nás to v řádu minut
na jednoho pacienta. Obáváme se toho,
že budeme moci ošetřit výrazně méně
pacientek za jeden den, než je tomu nyní.
Sděloval jsem to současnému panu
ministrovi, kterého si vážím a který je
myslím po dlouhé době první člověk
na tomto postu s nějakou vizí zdravot‑
nictví, ale obávám se, že on není ten, kdo
s tím nějak pohne. Takže si myslím, že
EET možná rámcově je dobře u profesí,
kde se většina plateb provádí v hotovosti
a kde byl do nebe volající rozdíl mezi tím,
jak to vypadá, a vykazovanými příjmy, ale
zdravotníci jsou úplně jiná kapitola. Mys‑
lím si, že to dopadne na nesprávnou sku‑
pinu a že to ponesou velice nelibě zdra‑
votníci i pacienti, kterým sdělíme, co to
pro ně znamená, že máme další administ‑
rativu navíc bez benefitu pro ně i pro stát.
\\ Co se týče úhrady zdravotního pojištění, podílu soukromých plateb, nadstandardů, to by mohlo spadat do témat Rady poskytovatelů?
To by do práce Rady poskytovatelů určitě
spadat mohlo a mělo. Ale naprosto záleží
na politickém zadání. Pokud tady budeme
mít naprosto socialistické guidelines, že
všechno, co lékař umí, musí poskytnout
z veřejných prostředků a že mezi péčí
o jednotlivé pojištěnce nesmí být žádný
rozdíl, a budeme chtít být s mírou spo‑
luúčasti na téměř úplně nejnižším místě
EU, tak to Rada poskytovatelů nezmění.
Pokud se řekne, buďme solidární, ale ne
tak absurdně, že to zruinuje systém, tak
v tom by Rada poskytovatelů mohla udě‑
lat velký kus práce. Mohli bychom dis‑
kutovat, co udělat, aby pacient byl spo‑
kojen, aby se posílila jeho role v systému
a aby byla naše péče alespoň trošku srov‑
natelná spoluúčastí a rolí pacienta neje‑
nom se zeměmi EU, ale s ostatním vy‑
spělým světem. Myslím si, že by se určitě
našel konsensus, jak to udělat, abychom
zvýšili roli pacienta, aby vznikla možnost

spoluúčasti a aby na tom dokonce bene‑
fitovali ti, kteří nechtějí mít spoluúčast
a nechtějí nic hradit ze svého, aby na ně
bylo více času a prostředků. To je ovšem
dáno politickým zadáním a já jsem ni‑
kdy politicky aktivní nebyl. To nezáleží
ani na ministrovi zdravotnictví, součas‑
ný pan ministr má směřování velice pro‑
evropské a progresivní, to záleží na bu‑
doucí vládní koalici. Zatím bylo politické
zadání absurdní, i minimální spoluúčast,
kterou zavedl ministr Julínek, byla zru‑
šena. A to ne z důvodů odborných ani
z důvodu odporu pacientské veřejnosti,
ale pouze na základě politického zadání.
To je určitě špatně, plátci zdravotní péče
to nesou nelibě a lékaři to vidí v důsled‑
cích, že přibylo kontaktů a plýtvá se pro‑
středky. To musejí rozhodnout politici.
\\ Vraťme se k Radě poskytovatelů.
Jaké jsou její kompetence? Můžete navrhovat změny zákonů, změny v organizaci péče, jakou platnost má to,
na čem se dohodnete?
To je velice případný dotaz. My můžeme
navrhovat a doporučovat úplně cokoli,
ale jsme poradním orgánem. To zname‑
ná, že finální rozhodnutí dělá minister‑
stvo. Je to jako u všech poradních orgá‑
nů MZ. Je velmi dobře, že pan ministr
obnovil práci Rady, ale politickou od‑
povědnost nesou politici. Někdy je to
tristní, zejména u screeningových ko‑
misí, kde jsem mnohokrát v minulos‑
ti viděl, že odborníci něco doporučili
schválit nebo doporučili zamítnout ně‑
koho jako poskytovatele, a pak jenom
na základě politického lobbingu subjekt
smlouvu obdržel, nebo naopak neobdr‑
žel. To není věcí pravolevého směrová‑
ní ministerstva, to je nedostatek celkové
legislativy; mám ten pocit, že současný
ministr chce právě lobbing omezit ma‑
ximálně možně, a jsem tomu rád. Kaž‑
dopádně, my můžeme navrhovat změnu
čehokoli a doporučovat cokoli, ale ne‑
jsme ti, kteří dělají rozhodnutí.
\\ Témata, kterými se bude Rada zabývat, navrhujete vy, nebo si je zadá
ministerstvo zdravotnictví?
Radu svolává ministerstvo a obsah jed‑
nání určuje ministerstvo. Na druhé stra‑
ně tam nikdo nemá zalepená ústa, když
někdo z přítomných zástupců posky‑
tovatelů má nějaký zásadní problém,
který chce prezentovat, může to sdělit.
Už na prvním jednání se ozvaly četné
připomínky k průběhu dohodovacího
řízení, ozvaly se parciální připomínky
jednotlivých poskytovatelů a bylo jim
odpovězeno. K dohodovacímu řízení
například zaznělo to, že zdravotní po‑
jišťovny jakožto plátci zdravotní péče
tahají za delší konec provazu, protože
mají finanční prostředky, že poskyto‑

vatelé jsou v nevýhodě a někdy je do‑
hoda nemožná. Je nutné si uvědomit,
že to není specifické pro ČR, všude ta‑
hají plátci za delší konec provazu, mělo
by být úsilím poskytovatelů i pojišťo‑
ven se nějak dohodnout. Potom pada‑
ly připomínky k dostupnosti zdravotní
péče – tady je třeba připomenout, že síť
zdravotnických zařízení u nás je výraz‑
ně hustší než prakticky ve všech evrop‑
ských zemích a dostupnost zdravotní
péče je velice dobrá. Absolutní švédský
stůl nikde na světě neplatí.
Jednu poznámku jsem tam měl i já,
když pan ministr řekl, že výběr pojistné‑
ho se navýší patrně o 14 miliard korun
za rok a že se rozdělí do zdravotní péče.
Zeptal jsem se ostatních poskytovatelů,
zda si myslí, že vše, co se vybere, má být
rozděleno. Jako lékař i daňový poplatník
jsem se také zeptal, co se bude dít, až eko‑
nomika bude klesat, jestli pak segmenty
řeknou, ať jim jsou sníženy úhrady, anebo
by raději, kdyby pojišťovny generovaly re‑
zervy. Teď je obrovský tlak na to, aby vše,
co pojišťovny vyberou, okamžitě rozdaly.
Osobně si nemyslím, že je to rozumné.
\\ Takže jedním z doporučení Rady by
mohlo být i nevydat všechny prostředky na úhrady péče, počítat i s tím, že
bude hůř, a tvořit rezervy?
To patrně doporučeno nebude. Myslím
si, že většina poskytovatelů bude prosa‑
zovat, ať se rozdělí všechno, co je, a nám
dejte nejvíc. Zatím převažuje postoj, že
až dojdou peníze, stát přidá.
\\ Bude Rada poskytovatelů dávat doporučení panu ministrovi, nebo bude
výstupy poskytovat třeba i zdravotním pojišťovnám?
Pan ministr jedná zároveň s plátci a pod‑
něty Rady poskytovatelů jim bude tlu‑
močit. Každý ze segmentů jedná s plát‑
ci v rámci dohodovacího řízení, takže si
nemyslím, že by plátci neměli informa‑
ce od poskytovatelů. Zatím jsem o žád‑
ném plánu na společné jednání neslyšel,
možná by to nebylo od věci, ale nevím,
jestli by to nebylo nadbytečné.
\\ Rada už za ministra Julínka byla,
v čem se lišila od té současné?
Pamatuji si tehdejší Radu, její nosná idea
byla stejná, byla vedena stejným cílem
upřednostnit kolektivní jednání před indi‑
viduálním lobbingem jednotlivých po‑
skytovatelů na ministerstvu. Ministerstvo
bralo v potaz podněty Rady poskytovate‑
lů a já věřím, že nyní to bude stejně. Vě‑
řím, že se obnoví to, co slibně započalo
a co bylo z mně neznámých důvodů ná‑
sledujícími ministry utlumeno.
nam
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\\ Ke službám lékařů v nemocnici se
vyjádřilo Sdružení ambulantních specialistů ČR, že za každý den, kdy by
lékař byl mimo svoji ordinaci a sloužil
v nemocnici, tratí příjmy ve své praxi. Práce v nemocnici je určitě pro lé-

kaře přínosem z hlediska odborného,
ale co finančně?
Jednak by tam lékaři nebyli jako chari‑
ta, ale byli by hrazeni jako jejich kolego‑
vé v daném zařízení. A myslím si, že po‑
kud by to byly dva dny v měsíci, tak by
to byla malá splátka tomu, co systém lé‑
kařům poskytl. Není ve světě běžné, že
za studium na lékařské fakultě se nehra‑
dí prakticky nic. Ti, kteří se vzdělávají
v oboru a jsou v nemocnici, toho dlou‑
hou dobu mnoho neumějí a jejich kole‑
gové u lůžka je vzdělávají. Takže si mys‑
lím, že nějaký pocit vděku k lékařům
u lůžka by měl být a měli bychom spí‑
še bariéry snižovat než zvyšovat. Chápu
názor SAS, z čistě finančního hlediska
má pravdu, ale já si myslím, že ani pro
lékaře u lůžka, ani pro ambulantní léka‑
ře by finanční hledisko nemělo být jedi‑
né a měla by tam být kolegialita.
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