Vážený pane řediteli, 

v příloze Vám zasílám stanoviska vyhlašovatele k výsledkům výběrových řízení dle zákona č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě ústavní zdravotní péče pro území Středočeského a Zlínského kraje, konaných ve dnech 11.12, 12.12. a 21.12.2006 pro území Středočeského kraje a 14.12. a 21.12.2006 pro území Zlínského kraje. Stanoviska vyhlašovatele v celém rozsahu respektují výsledky hlasování výběrové komise ustanovené v souladu s § 48 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. Je pro pojišťovny doporučující. 

Ministerstvo zdravotnictví ČR v současné době intenzivně připravuje nové zákonné normy, které mimo jiné stanoví základní podmínky pro poskytování zdravotní péče zdravotnickými zařízeními a definují i minimální dostupnost zdravotní péče. Zcela zásadní v tomto procesu bude nový zákon o veřejném zdravotním pojištění, který posílí odpovědnost a postavení zdravotních pojišťoven v procesu zajištění péče o své pojištěnce. Pojišťovny budou nakupovat zdravotní péči od zdravotnických zařízení podle kvality, ekonomické výhodnosti a dalších parametrů. 

V současnosti jsou pravidla nastavena velmi vágně a proto Vás žádám 
o maximálně odpovědný přístup k výsledkům těchto výběrových řízení. 

Oproti minulosti, kdy stanoviska k výsledkům výběrových řízení obsahovala doporučení pro určitý počet lůžek dané odbornosti, byly v průběhu stávajících řízení doporučeny odbornosti obecně. Cílem je umožnit dohodu zdravotnických zařízení 
a pojišťoven na konkrétním rozsahu poskytované péče v oboru a možnost pružně reagovat na měnící se poptávku po zdravotnických službách v regionech. Pojišťovna tak může mnohem lépe plnit svoji povinnost zajistit péči o své pojištěnce uloženou jí v § 46 odst.1 větě první zákona č. 48/1997 Sb. Varuji před neuváženými kroky 
a nezodpovědným přístupem obou smluvních stran, které mohou být následně již nevratné a směřovat proti zájmům pacientů, tedy vašich pojištěnců.

Výsledky hlasování komise jsem respektoval i v případě, že komise určitou odbornost nedoporučila. Vycházím z předpokladu, že členové komise nominovaní odbornými společnostmi, Českou lékařskou komorou a pojišťovnami a jeden zástupce MZ se rozhodovali zodpovědně na základně podložených a objektivních údajů a tato rozhodnutí byla vedena snahou zajistit občanům kvalitnější a přitom dostupnou péči. Přesto považuji za vhodné a nutné uvést zde některá má doporučení. 
Je nezbytné, aby obecně každá redukce akutní lůžkové péče byla racionální 
a podložená objektivními daty, vždy byla předem zhodnocena všechna rizika i klady s tím spojené. Současně je  zásadní klást důraz na dostupnost příslušné ambulantní péče, a to i mimo ordinační hodiny praktických lékařů a ambulantních specialistů (zvláštní postavení zde zaujímá např. dostupnost ambulantní péče o děti po zrušení lůžkového dětského oddělení mimo ordinační hodiny PLDD, neboť ošetření dětských pacientů je lékaři jiných odborností často odmítáno). Ve vhodných případech doporučuji zvážit i případnou transformaci některých odborností do podoby stacionářů či oddělení jednodenní péče. Každá redukce či transformace musí být načasována po dohodě se zdravotnickým zařízením tak, aby nedošlo k ohrožení dostupnosti péče. 
Za zcela nevhodné považuji dříve prosazované třídění nemocnic do „kategorií“ podle toho, zda mají určité spektrum odborností (alespoň 3 základní obory – nemocnice I.stupně…) bez ohledu na faktickou potřebu regionu. Z obavy, aby nemocnice nesestoupila do nižší kategorie a to se neodrazilo na výši úhrad ze zdravotního pojištění, „držel“ management některá oddělení na úkor kvality a za cenu ekonomických dopadů. V připravované legislativě se nic podobného již neobjeví. Zkušenosti z jiných zemí naopak jasně ukazují, že zařízení tvořené oddělením následné péče a interním oddělením, doplněné minimálně chirurgickou ambulancí 
a základním komplementem, je schopno zajistit velmi kvalitní péči určité skupině pacientů, např.starším pacientům chronicky nemocným, s občasnými více či méně pravidelnými dekompenzacemi stavu vyžadujícími krátkodobý pobyt na interním lůžku (podmínkou je samozřejmě kvalifikovaný personál). Náklady na péči poskytnutou v tomto zařízení jsou mnohonásobně nižší než ve specializovaných lůžkových zařízeních, kvalita není dotčena. I proto bylo mojí snahou upravit systém výběrových řízení tak, aby pojišťovna měla možnost jednat o vlastním rozsahu péče v daném oboru až při uzavírání smluvního vztahu se zdravotnickým zařízením, ne v rámci výběrového řízení.
S redukcí péče v jednom zařízení je vždy spojen určitý nárůst objemu poskytnuté péče v jiném zařízení. Tento nárůst je objektivně doložitelný a je nezbytné tento fakt zohlednit ve způsobu financování tohoto zařízení, v rozsahu stávajících platných právních předpisů. Nedojde-li k tomu, hrozí omezení dostupnosti péče, prodlužování čekacích (objednacích) dob apod.     

Vážený pane řediteli, 

	zajištění zdravotní péče je již dnes povinností zdravotních pojišťoven a do budoucna by jejich úloha v tomto směru měla dále posilovat. Úlohou státu je vytvořit legislativní rámec zajišťující mimo jiné nepodkročitelnou hranici dostupnosti a kvality péče. Výše uvedená doporučení považuji za důležitá právě vzhledem k absenci uvedených právních předpisů a domnívám se, že je nutno Vám záměry sdělit alespoň touto cestou.       










