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Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch
Ministr zdravotnictví ČR
Palackého náměstí 4
128 01 Praha 2
Váš dopis zn./ze dne Naše značka (uveďte v odpovědi) Vyřizuje/linka V Praze dne 1. února 2019
Věc: Stanovisko, požadavky a připomínky Rady seniorů ČR k návrhu věcného návrhu zákona o
elektronizaci zdravotnictví, bezpečném sdílení dat mezi poskytovateli zdravotních služeb a o
Národním informačním systému (zákon o elektronizaci zdravotnictví)
__________________________________________________________________________________

Vážený pane ministře,
k efektivnímu řízení zdravotního systému, které Rada seniorů ČR prostřednictvím svého Memoranda
„za dostupnost zdravotní péče seniorům“ od 12. prosince 2013 požaduje, jsou nezbytné aktuální,
přesné a komplexní informace. Založení digitální technologie, která „posílí možnost jednotlivců
pečovat o své zdraví a zároveň podpoří celkovou efektivnost zdravotního systému“ Rada podporuje.
1) V této souvislosti si ale dovoluje požadovat, aby nově zaváděné systémové nastavení digitálních
technologií ve zdravotnictví přispělo a zajistilo:
a) přístup seniorské populace k moderním léčebným postupům, inovativní léčbě a k účinným
léčivým přípravkům,
b) vyloučení rizik lékové interakce,
c) zvýšení dostupnosti kvalitní lékařské péče v jednotlivých regionech,
d) odstranění neúčelně vynakládaných financí na nadbytečně opakovaná vyšetření, na medicínské
postupy s neúčelně vynakládanými prostředky a nadbytečně užívanými léky,
e) z uspořených prostředků zvýšené úhrady na prevenci, tj. na nepovinná očkování a na podporu
edukačních projektů ke zvýšení zdravotní gramotnosti populace, včetně seniorů.
2) K zabezpečení komplexnosti a efektivity řídících toků a funkcí pro řízení zdravotního systému
doporučuje Rada seniorů ČR ministerstvu zdravotnictví zapojit do elektronizace zdravotnictví též
zdravotní pojišťovny.
3) Rada seniorů ČR uplatňuje k návrhu věcného záměru zákona o elektronizaci zdravotnictví následné
zásadní připomínky:
a) Spornou pasáží návrhu věcného záměru zákona je úvaha o využití elektrotechnického systému
pro prosazování a kontrolování Doporučených diagnostických postupů. Kontrola
diagnostických postupů stojí filosoficky a sémanticky na velmi nespolehlivých premisách
logiky. Onemocnění, které se hledá, se v praxi objevuje až na konci diagnostických kroků.
Nikoli na začátku, jak je předpisy doporučených postupů obvykle pojímají!

b) Citlivou, až riskantní stránkou připravované strategie je také využití indikátorů kvality,
extrahovaných z elektronických protokolů. Mohly by vyústit v nálepky pracovišť
nespravedlivě obviněných z nižší kvality péče, například jen v důsledku okolností, které nebyly
do komplexu posuzování kvality zavzaty. Témata tohoto a předchozího odstavce považujeme
za poněkud utopická.
c) V systému by bylo dobré pamatovat také na funkci, která podléhá zneužívání péče, hrazené
pojišťovnami osobami, které vyžadují odbornou péči na různých pracovištích opakovaně.
V moci systému je identifikovat pacienty, kteří živelně obcházejí různá pracoviště a jejich
diagnostika je pojišťovnami lehkomyslně proplácena.

Za akceptování výše uvedených připomínek a požadavků předem děkujeme.

S úctou
Zdeněk Pernes
předseda
RS ČR

