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Pět úkolů pro nového ministra
Ať se nám to líbí, nebo ne, české zdravotnictví musí v následujícím
desetiletí projít významnou změnou. Před některými průšvihy
prostě neuteče. Jde zejména o pět hlavních problémů.

Tomáš Doležal
Pavel Hroboň
Jan Růžička

autoři se dlouhodobě věnují
managementu zdravotnictví
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eutečeme třeba před stárnutím
obyvatel, raketovým růstem výskytu chronických nemocí a nedostatkem zdravotnického personálu. Neutečeme ani před tím, že
máme omezené finanční zdroje, které budou kvůli stárnutí obyvatel dále vysychat.
Bude méně lidí, kteří vydělávají, a více
těch, kteří budou zdravotnictví potřebovat.
Potřebné změny se přitom zvládnout
dají, musíme na nich ale začít pracovat
hned. Ne až nás za pět let chytnou za šos.
Proto by měl nový ministr zdravotnictví
přijít do úřadu s vizí, a hlavně s odvahou.
Navíc musí mít připraven jasný implementační plán, protože velké změny lze dělat
jen v první části volebního období. Co nebude nejpozději do roku a půl ve Sněmovně, to už pravděpodobně přijato nebude.
Zkusili jsme nutné změny proměnit do
pěti bodů, jejichž řešení nelze odkládat.

1. Plán finanční stability
Přestože do zdravotnictví šel v posledních

letech obrovský objem financí, systém je
stále hladovější. Je jako Otesánek: čím víc
peněz mu dáte, tím má větší hlad. To je
dáno jeho strukturou, systémem platebních mechanismů a také zvyšujícími se nároky jeho klientů.
V budoucnu tak bohužel současné odvody zdravotního pojištění a peníze ze státního rozpočtu (platba za státního pojištěnce)
nebudou stačit. Je proto nutné nalézt další
pilíř financování, rozumnou spoluúčast zajištěnou pomocí komerčního připojištění.
Již letos přitom mohou být zdravotní pojišťovny v deficitu, a tak by nový ministr měl
připravit dlouhodobý plán finanční stability zdravotnictví, který realisticky odhaduje náklady a zdroje.

2. Data, data, data!
Přestože české zdravotnictví představuje
více než 8 % HDP, tedy téměř 500 miliard
Kč, mnoho o něm nevíme.
Nemáme data. Nevíme, kdo jak léčí a jak
jsou peníze vynakládány. Pacienti nemají
k ruce funkční e-health řešení a zdravotníci nástroje, jak se zbavit administrativy. Té
přitom věnují přes 40 % svého času.
Ministr by měl otevřít všechny informace
o našem zdravotnictví jak pro klienty, tak
pro analýzu efektivity a kvality jeho fungování. Zdravotním pojišťovnám to pomůže
lépe využít finance, lidem přinese jednodušší orientaci a kontakt.
Digitalizace proto není cíl, ale prostředek změny. Je nezbytná pro sledování kvality, zlepšení koordinace zdravotních služeb i posílení zdravotní gramotnosti občanů. E-řešení jsou dnes normou ve všech oblastech lidské činnosti a fungují.

Kancl Tomáše Ventury, šéfa ekonomické rubriky MF DNES

Není důvod, aby to ve zdravotnictví bylo
jinak.

3. Podívejme se na mapu
Pojďme si férově přiznat, že přes 100 nemocnic akutní nepřetržité péče nelze udržet. Nemáme na to dost zdravotníků. Měli
bychom se proto dospěle podívat na mapu
České republiky a nastavit síť páteřních nemocnic, které zajistí dostupnost neodkladné péče a jejich kvalitu, k čemuž musí dostat finanční i další podporu.
Pokud to neuděláme, mohou nám ze sítě
vypadávat i ty nemocnice, které z hlediska
dostupnosti opravdu potřebujeme. Ostatní nemocnice nerušme, ale proměňme v
tzv. komunitní nemocnice, které budou
poskytovat akutní lůžkovou péči v omezeném rozsahu a k tomu péči následnou a
ambulantní.
A neurčujme z ministerstva zdravotnictví, jak přesně mají jednotlivé komunitní
nemocnice vypadat. Potřebují ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami přizpůsobit
svůj způsob činnosti místním potřebám
a podmínkám.

4. Primární péče je grunt
Praktičtí lékaři jsou páteří zdravotnictví a
musíme jim dát víc pravomocí i větší odpovědnost za klienty. Pojišťovny by jim také
měly platit spíše za kvalitu péče než za registraci pojištěnců (tzv. kapitace). Praktický lékař je klíčovým prvkem prevence a
časného záchytu chronických nemocí. Měl
by mít proto i větší roli v jejich léčbě.
Proto potřebujeme vytvořit lepší odbornou i finanční motivaci, aby byl tento obor
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Jestřábi a holubice

Zadržené úspory
už 480 miliard
Aleš Michl
člen bankovní
rady ČNB

pro mladé lékaře atraktivnější. Dalším podceňovaným segmentem je domácí péče,
která umožňuje nemocným zůstat v rodině a zvyšuje tak jejich kvalitu života a šetří
nemocniční lůžka.
Musíme také lépe navázat a koordinovat
domácí zdravotní a sociální péči.

5. Prevence, nejlepší investice
Země OECD, od Japonska po Kanadu, vydávají na prevenci mezi 2–4 % všech výdajů na zdravotnictví. V případě ČR to je pouze několik desítek korun na hlavu, což
dělá 0,24 % celkového rozpočtu. Smutné
a zcela proti potřebám lidí, státu i zdravotnictví jako oboru.
Výdaje na prevenci je proto třeba razantně zvýšit a investovat do ověřených programů prevence civilizačních nemocí, které
tvoří 80 % nákladů zdravotnictví. Je nutné
přenastavit motivace na straně pojištěnců,
lékařů i zaměstnavatelů tak, aby se jim prevence vyplácela.
Zároveň musí stát společně s pojišťovnami a soukromým sektorem přinášet edukační a osvětové kampaně, které změní
náš vlastní vztah ke zdraví a zvýší zdravotní gramotnost obyvatel.
Našich pět reformních změn není nic nového. Každý, kdo ve zdravotnictví působil,
je dobře zná; mluví se o nich na každé konferenci. Nová vláda a nový ministr by tak
měli zahájit komunikaci praktických kroků k jejich naplnění nejen ve zdravotnictví, ale také mezi sociálními partnery.
A také vše každý den vysvětlovat veřejnosti.
Abychom za pět let nezjistili, že nám ujel
vlak.

Skicář Václava Teichmanna

Velký český
marketingový
úlet
čebnice marketingu jsou plné příkladů, kdy firemní motto nebo reklamní
sdělení totálně pohořelo. Jde o případy více či méně úsměvné, založené zpravidla na jazykovém či kulturním nedorozumění. Jako třeba čítanková klasika firmy
Clairol, která se kdysi pokoušela prorazit
na německém trhu s kulmou Mist Stick.
Jenže zatímco v angličtině výraz mist označuje mlžný opar, v němčině znamená hnůj
– a těžko se německým ženám divit, že na
vlasy pomocníka navozujícího atmosféru
chléva používat nechtěly.
Automobilka Honda v roce 2001 uvedla
nový model pod názvem Fit na asijských trzích a Fitta v Evropě. Jenomže ve švédštině a norštině je fitta hrubým výrazem pro
ženský pohlavní orgán. Vůz se tak musel
přejmenovat na Honda Jazz.
Podobné vtipnosti se dají najít i v českých kulisách. V březnu 2010 se mezi
nejčtenější články měsíce na webu iDNES.cz zařadil příspěvek o tom, jak IKEA
inzerovala na svých stránkách Doprodej
Hoven. Ve skutečnosti šlo o výprodeje posledních kousků hnědého koberečku pojmenovaného po dánské vísce a dvouslovný slogan sestavil na webu automatický algoritmus.
Všechny tyhle marketingové propadáky
jsou sice vděčné a hezky se z nich sestavují
nejrůznější žebříčky největších korporátních trapasů, ale jejich „humor“ je přece
jen trochu jako ze základní školy. O dost
sofistikovanější zábava prodchnutá navíc
notnou dávkou ironie je skrytá ve sloganech, s nimiž na štítě se firmy potupně
odebraly do věčných lovišť.
Investiční banku Lehman Brothers doprovázel na cestě k největšímu bankrotu
americké historie slogan „Where vision
gets built“, tedy něco jako „Kde se staví
vize“. Opravdu nápaditá hláška pro investiční dům, který před třinácti lety pohřbila
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řikrát už jsem psal o zadržených úsporách Čechů kvůli tomu, že během covidu nešlo tolik utrácet. V březnovém
sloupku jsem napsal, že zadržené úspory
lidí jsou 200 miliard korun. V půlce května
jsem doplnil, že vzrostly na 300 miliard.
V srpnu, že jsou už na 405 miliardách korun. No a aktuálně již 480 miliard.
Míra úspor domácností z měsíčního disponibilního důchodu je během covidu
20 % proti normálu 12 % (průměr let 2015
až 2019). Proto se zadržené úspory měsíc
co měsíc během covidu kumulovaly a kumulovaly až na hodnotu odpovídající
12,5 % HDP. Velký balík.
Klíčem teď je poznat, zda se tyto úspory
budou rychle rozpouštět, spotřeba lidí se
utrhne ze řetězu, bude se dlouho více utrácet než před covidem (spotřebitelská inflace dále nahoru). Anebo zda pomalu. Tedy
že část z nich dlouho zůstane v majetku,
v bohatství lidí, případně že místo spotřeby se to projeví v nákupech aktiv, nemovitostí (ceny aktiv nahoru). A zatím to vypadá, že to bude spíše ta druhá možnost.
Podobně je to v Německu. Spojili jsme se
s kolegy z Bundesbanky. Čekají, že během
příštích tří let se rozpustí zadržené úspory
Němců jen z třetiny, což bude mít jen malý
dopad na inflaci. Normalizace úspor a spotřeby tak může být na dlouho (kondicionál
proto, že na jak dlouho to bude, neví nikdo). Vše se dále komplikuje tím, že úspory mohou být použity i na dovolenou v zahraničí, na nákup zboží z dovozu (brzdí to
HDP) nebo na snížení dluhu (super pro
ekonomiku dlouhodobě, pech pro obchodníky a ekonomiku krátkodobě).
Platí stále závěr z mého posledního, srpnového sloupku o zadržených úsporách:
v makroekonomii je to zajímavý problém
na dlouhé odborné diskuse. V realitě těžko
predikovatelný problém, který rozhodne o
tom, zda se růst ekonomiky po rekordu ve
druhém kvartálu stabilizuje někde kolem
tří až čtyř procent (super scénář), anebo
půjdeme do druhé recese za rok, dva nebo
tři (nechci to a udělám proti tomu vše, co
budu umět).

Fórum čtenářů
chamtivost a riskantní obchody s cennými
papíry navázanými na podřadné hypotéky.
Ještě větší špek pak představuje firemní
heslo energetického kolosu Enron – Ask
why, tedy Zeptej se proč. Firmu do bankrotu a následně její vedení za mříže přitom
v lednu 2002 poslalo právě to, že se po letech falšování výkazů konečně někoho napadlo zeptat, odkud se podezřelé finanční
výsledky celou tu dobu berou.
Od letošního podzimu se bohužel o zápis
na listinu nejvypečenějších firemních sloganů může směle hlásit i Česká republika.
„Bohemia Energy: Nic na vás nehrajeme.“
Tohle motto provázelo i televizní reklamní kampaň firmy a přes 900 000 klientů se
nad ním nakonec zřejmě jen hořce ušklíblo.
Experti totiž shodně označují za příčinu
krachu spekulace na pokles cen a nedostatečné zajištění proti prudkému zdražení
energií, které letos před zimou přišlo. Bohemia Energy uzavírala nové smlouvy,
aniž se zajistila a v předstihu nakoupila dostatek energie pro své odběratele.
Ještě o úroveň výš se ono „nehrání“ dostalo ve chvíli, kdy minulý týden vyšlo najevo, že majitel skupiny Bohemia Energy
Jiří Písařík začal převádět jmění mezi svými jednotlivými společnostmi. Sám sobě
prodal části utlumovaných firem a majetek přesunul do dosud fungujícího podniku Amper Market.
Skupina později sama potvrdila, že jde o
nespotřebované energie, které teď nabízí
firemním zákazníkům.
A i když Jiří Písařík osobně ujišťuje, že
jeho jediným cílem je pomoci podnikům,
na něž se nevztahuje záchranný institut dodavatele poslední instance, není už úplně
snadné tomu bez výhrad uvěřit.
Kouzlo sloganu „Nic na vás nehrajeme“
je už jednou provždy pryč.

Pavel Liška se
omlouvat nemusí
Reklamy byly velmi povedené a Pavel
Liška dělal svou práci herce dobře. Já
jsem se u nich dobře bavil. Méně už jsem
se bavil, když moje tchyně před pár lety
převedla dodávky energií naší domácnosti
k Bohemia Energy. Novou smlouvu jsme
okamžitě stornovali, i když z toho bylo velké zle doma i u Bohemia Energy. Reklama
je jedna věc a realita je věc druhá. To by si
měl uvědomit Pavel Liška i zákazníci.
Omlouvat se nemá za co.
— Václav Vysušil

Česku chybí
skuteční vlastenci
Půlka obyvatel této země se nazývá
vlastenci, přitom však tíhnou evidentně k Rusku . Druhá půlka (mezi níž se
řadím i já ) tíhne k EU a západním hodnotám . V této zemi šíleně chybí ta největší
„půlka“ obyvatel, která by hlavně tíhla
k České republice a byla by hrdá na svůj
původ. — Miroslav Frydrych

Bez proočkování
lépe nebude
Matka rudého pluku. Česká komunistická strana zrodila více nepřehlédnutelných
žen: Anežku Hodinovou-Spurnou, Marii Švermovou, Marii Kabrhelovou, Jiřinu Švorcovou, Gustu Fučíkovou, Martu Semelovou... Žádná z nich to ale ještě nedotáhla na
předsedkyni partaje. Až europoslankyni Kateřině Konečné se to povedlo a má se
stát zachránkyní „tříprocentní“ KSČM. (mk)

Bez proočkování společnosti se nikdo
lepšího stavu nedočká. Někteří raději
nechají někoho jiného zemřít, než by se nechali sami naočokovat vakcínou, která
může chránit jak je samé, tak širší veřejnost. — Václav Vaněk

