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Ministr Vojt ch zhodnotil 100 dn v ú adu
Ing. Gabriela Št panyová
vedoucí tiskového odd lení a tisková mluvčí
Nová pravidla pro poukazové zdravotnické prost edky, portál poradních orgán a ve ejn dostupný seznam
poradc ministra na webu, jednodušší zdravotnická dokumentace, zapojení pacient do legislativních
proces , p íprava lékového záznamu pacienta, posun v reform psychiatrické péče a první kroky k
centrálním nákup m p ímo ízených nemocnic – to je jen stručný výčet toho, co se za 100 dn ve funkci
ministra Adama Vojt cha povedlo. Bilanci spln ných i aktuálních úkol a také budoucích plán dnes osobn
p edstavil ministr na tiskové konferenci.

…

„Pokud n co na začátku slibujeme, je správné skládat účty. Proto jsem se rozhodl zhodnotit svou práci za
poslední t i m síce,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojt ch. Jako klíčovou zm nu popsal obrat v dosavadním
p ístupu ú adu sm rem k ve ejnosti - jeho současnou transparentnost a maximální otev enost. „Naším mottem je
politika otev ených dve í – komunikujeme zkrátka se všemi. To na ministerstvu d íve nebylo zvykem. My jsme
otev eli dve e ministerstva odborné společnosti, pacient m, profesním komorám, mladým léka m,
poskytovatel m zdravotní péče, zdravotním pojiš ovnám, občan m, zkrátka všem, kte í se cht jí konstruktivn
bavit o zlepšení českého zdravotnictví,“ vysv tlil ministr. Na webu ministerstva pak m že ve ejnost najít seznam
poradc ministra a na speciálním portálu http://ppo.mzcr.cz kompletní p ehled poradních orgán a komisí na
ministerstvu.
Mezi priority ministra Vojt cha pat ilo po nástupu hladké spušt ní elektronické preskripce. Ta funguje od prvního
ledna tohoto roku a dnes jí aktivn používá již p es t icet dva tisíc léka , kte í jen za m síc b ezen, p edepsali p t
milión recept , což je více než v lednu a únoru. Ministr Vojt ch pak ve Sn movn v pr b hu ledna prosadil roční
odklad sankcí, aby dal léka m prostor se seznámit s eReceptem v praxi. Po celý rok tak ministerstvo po ádá
roadshow po regionech a snaží se léka m a lékárník m aktivn pomáhat. „Osobn se účastním všech seminá ,
protože považuji za velmi d ležité vyslechnout si zp tnou vazbu ze strany léka a lékárník . To vše nám
pomáhá eRecept vylepšovat,“ ekl ministr Vojt ch.
Opravdu urgentní úkol na začátku roku byla p íprava pravidel pro úhrady zdravotnických prost edk na poukaz,
které v rámci zákona o ve ejném zdravotním pojišt ní zrušil Ústavní soud loni v červnu a dal zákonodárc m čas na
p ípravu do konce roku 2018. Bývalé vedení ministerstva však s p ípravou paragrafového zn ní nezačalo. „ ešení
tohoto akutního úkolu se po mém nástupu stalo maximální prioritou. Jsem velmi rád, že jsme novelu p ipravili v
rekordním čase a nyní je v meziresortním p ipomínkovém ízení. Jedná se o návrh, který je výsledkem konsensu
všech stran včetn pacientských organizací,“ uvedl k tématu ministr zdravotnictví Adam Vojt ch. Nové
zdravotnické prost edky budou za azovány do systému úhrad každý m síc a nikoli jen jednou za p l roku, jako je
tomu dnes. Prakticky všechny položky, které jsou dnes hrazeny ve výši 75 % z ceny, protože nemají v zákon
vlastní úhradovou skupinu, budou dopln ny do kategorizačního stromu a pacienti tak mohou dosáhnout na jejich
plnou úhradu.
Ministerstvo dále p ipravilo novelu vyhlášky o zdravotnické dokumentaci, která v mnoha ohledech p ináší pro
léka e a zdravotnický personál snížení administrativy. Vyhláška ponechává mnohem více na poskytovatelích, zda

budou vytvá et určitý záznam nebo v jaké podob ho zpracují. Zejména s ohledem na malé poskytovatele se
zjednodušují postupy vedoucí k vy azení zdravotnické dokumentace a jejímu zničení. Ruku v ruce s tím pak
ministerstvo vyslyšelo volání mnohých poskytovatel , malých i velkých, a tam, kde je to možné, zkracuje povinnou
dobu uchovávání zdravotnické dokumentace. Platit by m la začít v červnu.
S cílem zajistit dostatečnou dostupnost stomatologické péče ve všech regionech České republiky p ipravilo
ministerstvo dotační program pro zuba e. Za poslední m síce také došlo k posunu v reform psychiatrické péče –
ministerstvo vyhlásilo výzvu na p edkládání žádostí o dotaci na prvních p t Center duševního zdraví, které by m ly
vzniknout do letošního července. Pro pacienty ministerstvo také ješt letos z ídí Vysoce specializovaná centra pro
léčbu vzácných onemocn ní, kde se nemocným dostane včasné diagnózy a pot ebné odborné péče. V otázce
zdravotn -sociálního pomezí, dlouhodobé péče a reformy psychiatrické péče se významn rozvinula spolupráce
s Ministerstvem práce a sociálních v cí. Zástupci obou resort se schází pravideln jednou m síčn a eší palčivá
témata, která se dotýkají zdravotních i sociálních služeb.
V současné dob ministerstvo pracuje na rozvoji eReceptu – probíhají p ípravy lékového záznamu pacienta, kontrol
duplicit p i p edepisování lék a ePreskripce opiátových léčivých p ípravk . Na p d ministerstva vzniká nová
koncepce primární péče, která má za cíl posílit roli praktických léka a rozší it jejich kompetence. Ministerstvo se
v rámci pracovní skupiny v nuje podpo e dostupnosti lékáren v odlehlých oblastech a p ipravuje revizi jejich
odm ování. Ministr zdravotnictví zahájil p ípravu centrálních nákup fakultních nemocnic. Nemocnicím zadal
úkol vytipovat vhodn komodity. Sdílené nákupy jsou totiž cesta k vyšší mí e transparentnosti, eliminaci
„sp átelených“ dodavatel , odlehčení nemocnicím od administrativy a k ušet ení významných finančních
prost edk . V neposlední ad začal ministr Adam Vojt ch s resortem školství a léka skými fakultami intenzivn
ešit nedostatek léka . Výsledkem bude desetiletý akční plán na zvýšení počtu student , který cht jí resorty vlád
p edložit do poloviny letošního roku.

P ílohy

• prezentace k bilanční tiskové konferenci Adama Vojt cha (PDF, 220Kb)
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Dosavadní výsledky

Transparentní a otev ené ministerstvo
• Politika otev ených dve í

• Zve ejn ni poradci ministra na webu
• Vytvo en portál poradních orgán www.ppo.mzcr.cz
• Obnovena Rada poskytovatel

• Nov ustavena V decká rada
• Memorandum s odbornou společností J.E. Purkyn
• V tší zapojení Pacientské rady do legislativních proces
• Zapojení mladých léka
vzd lávání

do ešení postgraduálního

• Po ádek v hospoda ení – revize VZ, interní audity (TO),
KSRZIS (TO)
• Personální stabilizace ú adu - interní dotazník, flexibilní
pracovní doba, home office, stravenky, vzd lávání, školka

Klíčové priority 1/2
• eRecept
-

Nejistý start
Pozm ovací návrh na roční odklad sankcí
Roadshow po republice
eRecept má v tšinovou podporu společnosti
70 % lidí si myslí, že je eRecept pozitivní opat ení
91 % občan považuje eRecept za dobrou v c pro pacienty

• Úhrada zdravotnických prost edk na poukaz
- Nároky pacienta zakotveny v zákon
- Nové zdravotnické prost edky budou za azovány každý m síc
- Položky se 75 % úhradou budou dopln ny do kategorizačního
stromu a pacienti tak mohou dosáhnout na jejich plnou úhradu
- Intenzivn zapojeny pacientské organizace

Klíčové priority 2/2

• Zvyšování standardu a dostupnosti zdravotní péče,
orientace na pacienta
- navyšování prost edk musí být spojeno také se zvyšováním
kvality zdravotní péče a zlepšováním místní a časové
dostupnosti zdravotních služeb
- posilování zodpov dnosti zdravotních pojiš oven
- zlepšení organizace zdravotní péče, včasného záchytu
onemocn ní, péče o pacienty s chronickým onemocn ním

Co se povedlo 1/2

• Snížení administrativy – od června dojde ke zjednodušení
zdravotnické dokumentace
• Dotace pro zuba e - posílení dostupnosti péče v odlehlých
oblastech, podpora p ebírání praxí, p íjem pojišt nc a
d tských pacient
• Posun v reform psychiatrické péče – vznik Center
duševního zdraví, spolupráce s MPSV
• Vznik Vysoce specializovaných center pro léčbu
vzácných onemocn ní – včasná diagnóza a pot ebná
odborná péče, vzniknou ješt letos
• Projekt na podporu paliativní péče v nemocnicích –
cílem je, aby do konce roku 2025 alespo 5 pilotních
nemocnic v programu paliativní péče pokračovalo

Co se povedlo 2/2

• Domácí paliativní péče – uzav ení smluv zdravotních
pojiš oven s poskytovateli domácí hospicové péče
• Pracovní skupina pro reformu primární péče zpracovány první výstupy pro jednotlivé oblasti
• Pracovní skupina na ešení cen a úhrad léčiv –
skupina složena z (v minulosti) nebývale širokého spektra
účastník , otev ená debata a definování oblastí a okruh
pro ešení a úpravu

Transparentní resort

• Open data o hospoda ení rezortu a p ímo ízených
nemocnic
• P íprava centrálních nákup - FN dostaly za úkol vytipovat

komodity vhodné k centrálnímu nákupu a navrhnout další postup
včetn harmonogramu

• Zásady transparentního hospoda ení p ímo ízených
organizací MZ v oblasti nakupování – nap . jasná pravidla
pro takzvané zp tné bonusy

• Transparentní rozhodování p ístrojové komise – nová

pravidla hodnocení, mapy rozmíst ní, databáze, zve ej ování na
webu

• Transparentní pravidla pro p id lování dotací
• Plán kontrol p ímo ízených organizací

Na čem nyní pracujeme?

Na čem pracujeme 1/2

• Rozvoj eReceptu - p íprava lékového záznamu pacienta,

kontrola duplicit p i p edepisování lék , ePreskripce opiátových LP

• Nová koncepce primární péče – posílení role praktických
léka , rozší ení kompetencí, péče o pacienty s chronickým
onemocn ním, screening a včasný záchyt onemocn ní

• Dostupnost a revize odm

ování lékáren - jednání s

ČLnK, identifikace nedostupností ohrožených lokalit

• Spolupráce s MPSV – zdravotn -sociální pomezí, dlouhodobá
péče, reforma psychiatrické péče

•

ešení nedostatku léka

– spolupráce s MŠMT a LF,
desetiletý akční plán na zvýšení počtu student

Na čem pracujeme 2/2

• Plánování obnovy p ístrojové techniky - sdružování
nákup p ístrojové techniky, společná výb rová ízení,
dosahování slevy z rozsahu
• Rozvoj e-health – zrychlení procesu elektronizace
zdravotnictví
• Zákon o léčitelství – jasná pravidla pro léčitele
• Obnovení prací na Zdraví 2020

Úhradová vyhláška 201ř
Dohodovací ízení mezi ZP a poskytovateli
•
•
•
•

Cíl = dosáhnout dohody ve v tšin segment
MZ nebude preferovat žádný segment
Navýšení úhrad za zvýšenou kvalitu a dostupnost
Zahrnutí motivačních prvk ke snižování neefektivity, variability
a zvyšování kvality zdravotních služeb

Finanční bilance roku
• Výb r pojistného o cca 14 mld. vyšší než v roce 2018 (dle ZPP)
3,5 mld. Kč navýšení za státní pojišt nce
10,5 mld. Kč navýšení za zam stnance, OSVČ a OBZP

Možné zm ny v roce 201ř
•
•
•
•

Vyvážené rozd lení zdroj mezi segmenty
Zacílení navýšení plat do ohrožených sektor
Podpora venkovských lékáren
Diverzifikace úhrad pro poskytovatele v odlehlých regionech

Co plánujeme?

Plány
• Nový zákon o ve ejném zdravotním pojišt ní

• Flexibiln jší systém stanovování cen a úhrad lék
• Nová koncepce zdravotních pojiš oven – definice role
ZP, odpolitizování VZP

• Vstup nových technologií a výkon do úhrad z v.z.p. princip Health Technology Assessment (HTA)

• Zavedení systematického m ení, hodnocení a
zve ej ování kvality zdravotní péče - v současnosti
dokončujeme metodiku a sbíráme data

1. Systém hlášení nežádoucích událostí (SHNU)
2. Hodnocení na bázi indikátor kvality péče
3. Klinické doporučené postupy (KDP)
4. Výsledky poskytované zdravotní péče

• Reporting a sledování výkonnosti p ímo ízených
organizací sm rem k MZ

D kuji Vám za pozornost!
www.mzcr.cz

