Dopisy n Aktuality n Komentáře n Diskuse | Scéna medicíny | A3

Moderní posluchárna
pro studenty 1. LF UK

diskusní fórum

Dokončení ze strany A2
Obdobně musíme protestovat proti
tomu, aby mohli funkci primáře vyko‑
návat lékaři hned po složení atesta‑
ce. Takoví kolegové se zcela nedosta‑
tečnou praxí přece nemohou vést celé
zdravotnické týmy a nést odpovědnost
za výchovu dalších lékařů.
Motivace těchto ministerských návr‑
hů je shodná: jednak zajistit levnou pra‑
covní sílu pro nejrůznější zdravotnické
řetězce a pro nemocnice – akciové spo‑
lečnosti, které by také získaly „mladé
perspektivní a schopné kádry“ na mís‑
to těch primářů, kteří nejsou ochotni
nechat se donutit do různých medicín‑
sko‑ekonomických experimentů.
u Odpovědnost ČLK za vzdělávání
lékařů – vytvořením nepoužitelného
zákona, který zavedl více než osmdesát
specializačních oborů v řadě případů
ještě s nesplnitelnou náplní vzdělávací‑
ho programu, prokázalo ministerstvo
zdravotnictví, že nedokáže vytvořit fun‑

gující vzdělávací systém. Aby se již podob‑
né nesmysly nemohly opakovat, mělo by
o počtu vzdělávacích kmenů, specializač‑
ních oborů a zvláštních odborných způso‑
bilostí, o náplni vzdělávacích oborů i o způ‑
sobu závěrečných zkoušek ministerstvo
rozhodovat pouze „po dohodě“ s Českou
lékařskou komorou ve spolupráci s lékař‑
skými fakultami a odbornými společnost‑
mi. Jedině ČLK totiž může zabránit vzniku
nejrůznějších bizarních atestačních oborů,
jejichž náplň by často připomínala žebřík,
který za sebou funkcionáři té které odborné
společnosti vytahují, aby se nikdo z kolegů
nemohl dostat na jejich kvalifikační úro‑
veň a jim konkurovat. Právě Vědecká rada
ČLK dokáže vyvažovat představy jednot‑
livých odborností, komora zároveň může
vydávat i stanoviska závazná pro všech‑
ny lékaře. V těchto klíčových otázkách se
ČLK v žádném případě nechce své zod‑
povědnosti zbavovat. Abychom však své
povinnosti mohli plnit, musíme k tomu
mít odpovídající nástroje.

Minulý týden byla na II. chirurgic‑
ké klinice kardiovaskulární chirur‑
gie 1. lékařské fakulty Univerzity Kar‑
lovy a Všeobecné fakultní nemocnice
(VFN) v Praze slavnostně představena
moderní multifunkční posluchárna pro
výuku pre‑ a postgraduálních studen‑
tů, ale rovněž pro pořádání seminářů,
workshopů či telekonferencí.
„Specifikem nové učebny je přímé
propojení s operačními sály pomo‑
cí audiovizuální techniky. Dříve moh‑
lo zákrokům přihlížet je několik málo
studentů, dnes mohou díky novým mož‑
nostem důkladně sledovat průběh ope‑
race všichni a při tom diskutovat s ope‑
ratéry,“ upozorňuje na hlavní výhodu
posluchárny doc. MUDr. Jan Tošov‑
ský, CSc., přednosta II. chirurgické klini‑
ky kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK
a VFN v Praze. „Kamerový systém s vy‑
sokým rozlišením a kvalitním transfoká‑
torem nám umožňuje přenášet několik
signálů najednou – nejen obraz operač‑
ního pole z kamery umístěné u stropu
sálu, ale také sledovat např. EKG vyšet‑

MUDr. Milan Kubek, prezident ČLK

Ad: Lze zlepšit efektivitu
léčby diabetické nohy
MT 1/2008, str. A12

S velkým zaujetím jsem si přečetla
článek doc. MUDr. Lenky Veverko‑
vé, Ph.D., „Lze zlepšit efektivitu léčby
diabetické nohy“, který se týká enzy‑
moterapie jako součásti komplexní léč‑
by diabetické nohy. Na našem pracovišti
(kožní oddělení VN Olomouc) použí‑
váme enzymoterapii od jejího uvede‑
ní do České republiky u řady chorob.
Nejčastější indikací v rámci komplexní
léčby jsou lymfedém (primární, sekun‑
dární), chronické rány včetně diabe‑
tických defektů, povrchové záněty žil
a postrombotický syndrom.
Podobně jako na brněnském pra‑
covišti máme s přípravky Wobenzym
drg. a Phlogenzym tbl. dobré zkušenos‑
ti, které vyplývají z jejich antiedema‑
tózních a protizánětlivých efektů, dále
z jejich působení na mikrocirkulaci
a lymfatickou drenáž. Pacienti příprav‑
ky velice dobře tolerují a často udávají
zmírnění subjektivních obtíží při jejich
užívání. Podstata působení proteoly‑
tických enzymů je důkladně probrá‑
na v článku paní docentky. Na základě
uvedených výsledků i našich vlastních
zkušeností si myslím, že enzymotera‑
pie může mít své místo i při léčbě řady
kožních chorob.
MUDr. Dominika Diamantová,
kožní oddělení VN Olomouc

Ad: Může být řízená péče
rizikem?
MT 9/2008, str. A2

Řízená péče je dle poznatků součas‑
né zdravotní ekonomie nejefektivněj‑
ší metodou využití finančních zdrojů
zdravotních pojišťoven. Funguje úspěš‑
ně ve Švýcarsku a v Holandsku, tedy
v zemích, kde jsou zdravotní pojišťovny
vystaveny vzájemné konkurenci.
Základním principem je vytvoření
sítě vybraných poskytovatelů z řad prak‑
tických lékařů, ambulantních specialis‑
tů a nemocnic, kteří zajistí dostatečnou

kvalitu požadované péče při rozumné výši
nákladů. Tato síť je pak zdravotní pojišťov‑
nou rozvíjena a kultivována na základě
informací o nákladech a poskytované kva‑
litě – finance jsou využívány účinně, účel‑
ně a hospodárně. Významnou roli zde hraje
lékařsky a ekonomicky vzdělaný praktický
lékař, který je klíčovým koordinátorem ces‑
ty pacienta po síti ambulantních specialistů
a nemocnic. V žádném případě se nejed‑
ná o poskytování nekvalitní a levné péče,
nýbrž jde o čerpání kvalitní péče, která je
organizovaná prostřednictvím praktického
lékaře. Dochází tím k odstranění duplicity
výkonů u ambulantních specialistů, využí‑
vání jednodenních chirurgií, minimalizaci
hospitalizací, využívání generických léků,
proplácení lékařského materiálu dle oprav‑
du tržních cen atd. Omezen není rozsah
zdravotní péče, ale okruh poskytovatelů.
Pacient se pro plán řízené péče rozho‑
duje dobrovolně a pojistku uzavírá většinou
na jeden rok. Po tuto dobu se dobrovolně
vzdává svobodné volby lékaře a za to od
1. ledna 2009 dostane bonus, který vznikne
z úspory finančních prostředků při užívá‑
ní tohoto plánu (85 % pacient a 15 % zdra‑
votní pojišťovna). Cena pojistky ve Švýcar‑
sku (u nás to zatím nelze) je u plánů řízené
péče až o 25 % levnější než standardní plán
s volností pohybu pacienta. Plán musí vždy
obsahovat zákonem stanovenou časovou
a místní dostupnost a před uvedením na trh
ho zdravotní pojišťovně schvaluje úřad pro
dohled nad zdravotními pojišťovnami. Ten
je také garantem jeho dodržování.
Pojišťovna, která by poskytovala nekva‑
litní zdravotní péči za účelem maximaliza‑
ce zisku za každou cenu, o své pojištěnce
velmi rychle přijde.
V USA funguje nejznámější systém
řízené péče pod názvem Kaiser Perma‑
nente. Je provozován samotnými lékaři
a každý nový lékař je vždy tři roky tes‑
tován, než se stane řádným akcionářem
tohoto systému. Nedostatečná kvalita péče
či drahá pojistka by vedla k rychlému kra‑
chu této pojišťovny.
MUDr. Roman Flašar,
sdružení Lékaři pro reformu

napadlo mě nad tímto číslem

Dnes mi dovolte pouze stručné, téměř telegrafické vzkazy. V tomto čísle MT by rozhod‑
ně nemělo uniknout vaší pozornosti aktuální zpravodajství z právě skončené výroční
vědecké konference American College of Cardiology (viz str. A1 a A9). Jednou z nej‑
očekávanějších byla prezentace studie ONTARGET porovnávající v rámci prevence
orgánových komplikací efekty terapie ramiprilem, telmisartanem, nebo kombinací
obou. Ovšem vše nakonec dopadlo poněkud jinak, než investigátoři předpokládali.
Za druhé bych chtěl vaši pozornost obrátit ke str. B1, na které vám poprvé před‑
stavujeme novou rubriku Ministr na telefonu. S MUDr. T. Julínkem se MT dohodla
na pravidelném telefonátu těsně před uzávěrkou, během nějž bude možno okomen‑
tovat aktuální dění v oblasti zdravotní politiky. Exkluzivní možnost položit otázku
ministrovi tak máte i vy všichni, naši čtenáři. Jistě jí využijete lépe než poslanci naše‑
ho parlamentu, kteří se odborných seminářů, jež pro ně lékařská obec připravuje,
tradičně nezúčastňují – viz článek na str. B1 a B3.
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ření či endoskopický obraz odběru žíly.“
Posluchárna je rovněž propojena s nemoc‑
ničním informačním systémem, a tudíž lze
prohlížet např. obrazovou dokumentaci pa‑
cientů či výsledky různých vyšetření.
Rekonstrukce učebny ve střešních pro‑
storách kliniky, včetně vybavení, vyšla

přibližně na 1,5 milionu Kč, z toho téměř
polovinu stála audiovizuální technika.
VFN v Praze se finančně podílela přede‑
vším na technickém zázemí posluchárny
(vzduchotechnice, klimatizaci), 1. LF UK
na vybavení nábytkem, audiovizuální tech‑
niku dodali sponzoři.
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