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České zdravotnictví je
rozdrobené do řady menších
či větších poskytovatelů
služeb, kteří spolu prakticky
nekomunikují. „Vůbec není
stanoveno, kdo má péči
o pacienta koordinovat,“
upozorňuje specialista
na politiku a řízení
zdravotnictví Pavel
Hroboň.

MARCELA
ALFÖLDI ŠPERKEROVÁ

LN V jakém stavu je nyní české
zdravotnictví?

Pokud ho porovnáváme s ostat-
ními zeměmi střední Evropy,
tedy s Polskem, Slovenskem, Ma-
ďarskem, jež utrácejí na hlavu po-
dobné částky jako my, vychází
české zdravotnictví stran dostup-
nosti a kvality péče dobře. Pokud
se ale na kvalitu podíváme detail-
něji, je v českém prostředí stále
spíše loterií. U některých poskyto-
vatelů se pacient setká s péčí na
západoevropské úrovni, u jiných
je to s kvalitou o hodně horší. Pro-
to je škoda, že dosud nemáme sys-
tematické hodnocení kvality péče
u jednotlivých poskytovatelů.

LN A jak hodnotíte zdravotnic-
ký systém z hlediska objemu pe-
něz, jež se do něj vkládají?

Nyní to není špatné. Ale vý-
hled je mnohem horší. Prvním dů-
vodem je stárnutí obyvatelstva,
které vede k tomu, že se vybere
méně peněz na veřejném zdravot-
ním pojištění, ale zároveň je třeba
poskytovat více péče.

Druhým faktem je, že nám
v řadě profesí začínají chybět kva-
lifikovaní pracovníci, a to jak lé-
kaři, tak sestry.

Proto rozhodně musíme péči ze-
fektivnit. Nejen ve smyslu lepší-
ho využití peněz, ale také lepšího
využití kvalifikovaných lékařů
a sester. Bohužel ale nevidím žád-
né kroky, které by mohly změnu
přinést. Zatím je jen snaha sehnat
peníze, aby se zaplatila péče tak,
jak je dnes poskytována a jak
byla poskytována posledních de-
set let.

LN O hodnocení kvality péče se
mluví léta, ale dosud ho nikdo
nedokázal prosadit do praxe.
Proč tomu tak je?

To, že u nás dosud nemáme sys-
tematické měření kvality, je feno-
mén ne nutně samotného českého
zdravotnictví, ale jeho správy.
A nejsou dotaženy ani další věci,
jako je třeba systematické hodno-
cení nových zdravotnických tech-
nologií, zda se je vyplatí hradit
z pojištění a další.

V českém zdravotnictví nemá-
me jasně dáno, kdo je za co zodpo-
vědný. Když jsme na začátku
90. let definovali pravidla zdra-
votnického systému, udělali jsme
dvě základní chyby. Dívali jsme
se sice, jak fungují v Německu,
Nizozemsku, Švýcarsku, ale sle-
dovali jsme jen, v jakém jsou sta-
vu, a ne, kam směřují.

Druhou chybou je, že jsme se
sice po padesátiletém experimen-
tu s komunismem, tedy s centrál-
ně a hierarchicky řízeným zdra-
votnictvím, vrátili k systému ve-
řejného zdravotního pojištění, ale
jen napůl. Ministerstvo zdravot-
nictví má stále obrovské pravomo-
ci.

LN Ve vaší reformě pod vede-
ním ministra Tomáše Julínka
jste kladli důraz právě na posí-
lení odpovědnosti a pravomocí
pojišťoven, ale vůbec se nepoda-
řilo změny prosadit. Co je pře-
kážkou?

Ke změně zdravotnictví potře-
bujeme základní politický konsen-
zus. Nedělám si iluze, že by se
strany dokázaly dohodnout na jed-
nom návrhu. Ale aby zdravotnic-
tví bylo primárním politickým bo-
jištěm, jak jsme to zažívali

v době, kdy jsem působil na mi-
nisterstvu, je naprosto špatně.
Musí existovat určitá shoda
a uznání faktů. Postoje politic-
kých stran se mohou lišit, ale řek-
něme o 30, a ne o 180 stupňů. To
je hlavní problém. Už je načase,
abychom dospěli k politickému
konsenzu.

Systém veřejného zdravotního
pojištění je podle mě správnou
cestou. Nyní jsme ale svým způso-
bem v nejhorší situaci. Nemáme
ani systém, který by byl do znač-
né míry ovlivňován zdravotními
pojišťovnami, ani zdravotnictví,
které by bylo pořádně řízeno stá-
tem. Plácáme se v jakémsi me-
zistavu.

LN Co s tím? Jak politiky pře-
svědčit, že je nutné něco udě-
lat?

Důležité je vysvětlit jim, proč
nejen my, ale každá země na svě-
tě potřebuje, aby zdravotnictví
fungovalo jinak než před padesáti
či sto lety. Tehdy byly hlavním
problémem infekční nemoci,
z nichž většina netrvala moc dlou-
ho. Když to řeknu surově, pacient
se buď uzdravil, nebo zemřel.
Jeho kontakt se zdravotnictvím
byl časově omezen a stačilo, když
se mu věnoval jeden poskytova-
tel, buď lékař v ambulanci, nebo
v těžších případech nemocnice.

Dnes ale naprostou většinu
škod na zdravotním stavu způsobu-
jí a také většinu nákladů spotřebo-
vávají chronická onemocnění,
jako jsou nemoci srdce a cévní sou-
stavy, cukrovka, astma, mentální
poruchy, ale také nádorové nemo-
ci. Lidé s těmito chorobami žijí
léta i desítky let a jsou v pravidel-
ném kontaktu se zdravotnictvím.

Nefunguje už proto model je-
den pacient – jeden poskytovatel.
Například o cukrovkáře se dnes
stará praktický lékař, diabetolog,

internista, kardiolog, měl by ho
kontrolovat neurolog, očař, vý-
znamnou roli ve sledování pacien-
ta a edukaci musejí hrát zdravotní
sestry. Je to týmová práce. Ale
české zdravotnictví je rozdrobené
do spousty menších či větších po-
skytovatelů, kteří spolu prakticky
nekomunikují. Vůbec není stano-
veno, kdo má péči o pacienta ko-
ordinovat. Proto je nutné změnit
organizaci a financování zdravot-
ních služeb.

LN Co bychom měli zavést jako
první?

Stejně jako v jiných zemích se
musíme pustit do hodnocení kvali-
ty péče, její efektivity a ještě více
soustředit specializovanou péči
u menší části poskytovatelů.
Také není dosud v Česku rozvinu-
ta jednodenní chirurgie, přestože
má jasné zdravotní i ekonomické
přednosti.

Ale především chybí integrace
péče. Tedy spolupráce jednotli-
vých poskytovatelů, která je nut-
ná, abychom dokázali omezit do-
pady chronických nemocí. Dneš-
ní medicína je skvělá v tom, že
chroničtí pacienti mohou žít dlou-
ho a vylepší jim i kvalitu života.
Ale stojí to obrovské peníze.
Řadě komplikací bychom při inte-
graci a koordinaci péče a lepším
zapojení pacienta předešli anebo
by vznikly mnohem později.

LNKdo by měl být tím koordiná-
torem?

Ve všech evropských státech
probíhá hledání subjektu, který
podpoří efektivitu péče. Někdo
musí poskytovatele hodnotit, na-
smlouvat ty efektivní, starat se
o to, aby byli zaplaceni správným
a vhodným způsobem, propojo-
vat zdravotnickou dokumentaci
a usilovat o větší zapojení pacien-
ta do starosti o vlastní zdraví.

V systémech veřejného zdra-
votního pojištění jsou přiroze-
ným kandidátem na tuto roli zdra-
votní pojišťovny. Stačí se podívat
na Nizozemsko, Švýcarsko, Ně-
mecko a v posledních letech i na
Slovensko, kde se pojišťovny po-
stupně dokážou této role zhostit
a ve spolupráci s poskytovateli po-
stupně krok za krokem mění celý
systém.

LN Mají i v jiných zemích doku-
ment typu úhradová vyhláška,
která určuje, jak mají pojišťov-
ny platit lékařům a nemocni-
cím?

Ne, to je české specifikum.
A je skutečně jedním z největších
problémů českého zdravotnictví.

V Německu také existuje kolek-
tivní vyjednávání mezi poskyto-
vateli a zdravotními pojišťovna-
mi. Ale když se nedohodnou,
o úhradách rozhoduje nezávislý
arbitrážní soud, a ne ministerstvo.
V Česku je ministerstvo v obrov-
ském střetu zájmů, kdy má na jed-
nu stranu hrát roli regulátora, usi-
lovat o dostupnost péče a finan-
ční udržitelnost systému, ale na
druhou stranu je zřizovatelem vý-
znamné části nemocnic. Samo-
zřejmě se pak chová podle pořeka-
dla bližší košile než kabát a ob-
vykle se přikloní na stranu nemoc-
nic.

LN Resort připravuje zákon
o neziskových nemocnicích,
díky němuž by se měly takzva-
ně odstátnit. Vyřeší se tím kon-
flikt zájmů?

Odstátnění nemocnic je rozum-
ná cesta vpřed. Bohužel návrh,
jak jsem ho měl možnost vidět,
roli ministerstva nesnižuje, ale na-
opak zvyšuje. Konkrétní příklad:
neziskové nemocnice by měly
mít nárok na smlouvu se zdravot-
ní pojišťovnou, která by si tak ne-
mohla vybírat ani tlačit na to, aby
poskytovaly péči efektivněji.
O tom, jakou péči má nemocnice
poskytovat, by rozhodovalo mi-
nisterstvo.

Je rozhodně nutné něco provést
se statusem fakultních nemocnic,
je nutné vyřešit uvedený konflikt
zájmů na straně ministerstva. Sou-
časný návrh zákona ale bohužel
tyto požadavky nesplňuje a jde
opačným směrem.

LN Kdyby u nás existovala něja-
ká arbitrážní instituce, byla by
úhradová vyhláška zbytečným
dokumentem?

Jsem přesvědčen, že je zbyteč-
ným dokumentem již dnes.
Máme i přímý důkaz: na Sloven-
sku byla před deseti lety zrušena.
A v prvním okamžiku se nestalo
vůbec nic, žádná tragédie, žádná
nemocnice se nezavřela ani jiné
problémy nenastaly. Ale začalo
vyjednávání mezi nemocnicemi
a pojišťovnami, což vedlo ke zprů-
hlednění, co které nemocnice dě-
lají, jak jsou efektivní. Pokud by
v Česku v roce 2017 již nevyšla
žádná úhradová vyhláška, žádné
drama by se nekonalo a postupně
by se věci ubíraly správnějším
směrem.

LN Máme v Česku opravdu ne-
dostatek lékařů a sester, nebo
chybí jen v nemocnicích? Ane-
bo jich je málo, protože máme
hodně nemocnic?

Nemocnic máme víc, než by-
chom potřebovali. Řešením ale
není jejich masivní zavírání.
Řada z nich, a už se to v mnoha
případech stalo, by se měla přemě-
nit na centra poskytování ambu-
lantních služeb, případně jedno-
denní chirurgie, a poskytovatele
následných a dlouhodobých zdra-
votních služeb. Pak v nich nebu-
de potřeba tolik kvalifikovaného
personálu a ten potom nebude
chybět ve specializovaných ne-
mocnicích.

Další trend, který zatím Čes-
ko totálně minul, je zvyšování
kompetencí sester a dalších zdra-
votnických profesionálů. Napří-
klad se opakovaně prokázalo, že
vzdělávání diabetika lékařem je
neefektivní. Jednak je čas lékaře
drahý a má ho málo a jednak té-
měř vždy používá jazyk, jemuž
pacient nerozumí.

A představa, že ho poučí o cuk-
rovce během deseti či patnácti mi-
nut, je čirá utopie. Pacient potře-
buje, aby s ním někdo mluvil opa-
kovaně. Potřebuje pomoci se
svou specifickou situací, ne jen
slyšet obecné poučky. A k tomu
podobně jako k řadě dalších čin-
ností se výborně hodí právě zdra-
votní sestry.

LN Jsou čeští lékaři opravdu tak
špatně ohodnoceni, jak si stěžu-
jí prostřednictvím České lékař-
ské komory?

Situace se již významně zlepši-
la a dál se zlepšovat bude. Teze
o špatném ohodnocení v průměru
již neplatí. Ale rozhodně platí
v mnoha konkrétních případech,
příjmové rozdíly mezi jednotlivý-
mi odbornostmi nebo mezi jednot-
livými zaměstnavateli jsou obrov-
ské. Platy se určitě dále budou
zvyšovat, ale plošný nárůst české
zdravotnictví nikam neposune.
Musí se přidávat tam, kde je potře-
ba, a růst výdělků musí být spo-
jen s výkonností a efektivitou.

LN Ve svých reformních plá-
nech jste zdůrazňovali neviditel-
nou ruku trhu, ale nezdá se, že
by v českém zdravotnictví zrov-
na fungovala. Posunul jste se již
od myšlenky, že by zdravotní
pojišťovny měly být soukromé,
aby fungovaly efektivně?

Ve svém přemýšlení o zdravot-
nictví jsem se posunul hodně. Dří-
ve jsem byl příliš netrpělivý a až
později jsem pochopil, čeho je
možné reálně dosáhnout. Zdravot-
nictví se musí měnit postupně
a změny musejí být mnohem kon-
senzuálnější. Ale to neznamená,
že nejsou nutné.

Ve zdravotnictví nelze plně
spoléhat na neviditelnou ruku
trhu, ale potřebujeme aspoň čás-
tečně viditelnou ruku trhu. Zdra-
votnictví musí být sofistikovaně
a důsledně regulováno. Ne proto,
že by zdravotní služby byly tak zá-
sadně jiné. Ale proto, že máme za-
vedenu všeobecnou dostupnost
zdravotních služeb, což je sice
dobře, ale na druhou stranu to
také vytváří silnou motivaci pro
plýtvání.

A k tomu, aby systém byl kva-
litní a efektivní, potřebujeme kon-
kurenci. Takže z tržních pravidel
bych dal na první místo konkuren-
ci, ale doprovodil bych ji řadou
prvků, které musejí směřovat
k větší transparentnosti a přesně
definované zodpovědnosti jednot-
livých institucí. A nutně potřebu-
jeme někoho, kdo má opravdo-
vou motivaci starat se o efektivi-
tu, kvalitu, integraci a dostupnost
péče. V našem systému by to
měla být role zdravotních pojišťo-
ven.

LN Stále omílanou otázkou je,
jak dostat do systému více pe-
něz. Zvyšování odvodů by se asi
moc nelíbilo zaměstnavatelům.
Prostor pro nadstandardy úpl-
ně zmizel a pak zbývají jen ná-
pady jako zřídit úrazové nebo
ošetřovatelské připojištění. Co
na to říkáte?

Nyní, když krásně roste ekono-
mika, nikoho budoucnost zdravot-
nictví netrápí. Ale nikdo neví, jak
dlouho ještě růst potrvá. Na bu-
doucnost je třeba myslet už teď
a dříve či později se budeme mu-
set vydat cestou nadstandardů,
která dokáže přinést více peněz,
a to i naprosto sociálně akceptova-
telným způsobem, jenž nepoško-
dí zranitelné skupiny lidí. Navíc
je to cesta, jak testovat nové tech-
nologie. Pokud se osvědčí, mo-
hou být zařazeny do zdravotního
pojištění.

Dále se jakákoliv dlouhodobě
a státnicky uvažující vláda bude
muset časem vrátit k otázce so-
ciálně citlivé spoluúčasti pacien-
tů. Zrušení regulačních poplatků
bylo chybou. Pokud někomu brá-
nily v dostupnosti péče, o čemž
nejsou žádné důkazy, mělo se po-
hnout s parametry ochranného li-
mitu nebo od placení osvobodit
další skupiny.

Vláda se bude
muset časem vrátit
i k otázce sociálně
citlivé spoluúčasti
pacientů. Zrušení
regulačních poplatků
bylo chybou.

Dříve či později se
budeme muset vydat
cestou nadstandardů,
která dokáže přinést
více peněz, a to
i způsobem, jenž
nepoškodí zranitelné
skupiny lidí

Kvalita ambulancí a nemocnic je loterie
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Pavel Hroboň (47)
■ Řídící partner poradenské
a vzdělávací společnosti
Advance Healthcare
Management Institute.

■ Vystudoval medicínu
na 2. lékařské fakultě
Univerzity Karlovy v Praze
a řízení zdravotnictví
na Harvardově univerzitě.

■ Od září 2006 vykonával
po tři roky funkci náměstka
ministra zdravotnictví.

■ V letech 2002 až 2005
pracoval pro Všeobecnou
zdravotní pojišťovnu jako
poradce a ředitel strategie,
předtím působil jako konzultant
mezinárodní poradenské
firmy McKinsey&Company,
přednášel ekonomii zdravotnictví
na Univerzitě Karlově
a několik let pracoval jako lékař
internista.


