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Stárnoucí populace

• Méně lidí, kteří pracují a 
přispívají do 
systému/financují jej

• Stále více lidí, kteří 
odčerpávají stále více ze 
systému

• Chceme se k problému 
postavit jako k hrozbě nebo 
jako k příležitosti?

www.czechcompete.cz



Jak se ČR k tomuto problému může 
postavit spíše jako k příležitosti?

• Proměnit náš systém v motor inovací.
• Často slyšíme, že náš systém si nemůže 

dovolit inovace. Je to nepochopení toho, 
co je inovace → dostat za své peníze víc: 
buďto víc za stejnou cenu nebo vyšší 
hodnotu za o něco vyšší cenu.

• Jak podpořit inovace?
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Změnit přístup ke zdravotnictví

• Posunout se od parametrů měření, které jsou 
založeny na procedurách, k parametrům 
založeným na výsledcích. 

• Nechceme, aby rostl počet pacientů, kteří 
podstupují chirurgické zákroky. Chceme více 
zdravých lidí. 

• EU vyzvala členské státy, aby u obyvatel zvýšily 
počet let prožitých ve zdraví a ministr 
zdravotnictví ČR Němeček řekl, že by u 
obyvatelstva ČR chtěl docílit nárůst tohoto 
parametru o 2 roky. S tím souhlasíme.

www.czechcompete.cz



Jak toho dosáhnout?

• Zahrnuje to zlepšení v mnoha oblastech, včetně 
těch mimo sektor zdravotnictví, kupř. stravování 
dětí ve škole. Úkolů je více než lze najednou 
zvládnout. 

• Je potřeba určit priority, které povedou k co 
nejvyššímu nárůstu počtu let prožitých ve zdraví v 
co nejkratším čase a při co nejefektivnějším 
financování. K tomu je potřeba systém na 
monitorování dopadů politik. 

• Systém e-health, který zmapuje výsledky a 
dopady změn politik, abychom byli schopni 
vyhodnotit, jak dobrá byla naše rozhodnutí. 
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Jak toho dosáhnout?
• Měli bychom také vnést více kvalitativních kritérií do 

systému veřejných zakázek. V současnosti se zcela 
zaměřujeme na cenu. V některých případech je cena 
jediným kritériem. To by znamenalo, že každý přístroj a 
každý lék je komodita a přináší úplně stejný výsledek v 
poměru k ceně. To je absurdní.

• Naše politika v oblasti veřejných zakázek zabíjí jakýkoli 
inovační potenciál a naši šanci využít celosvětově rostoucí 
poptávku po řešeních v oblasti zdravotnictví. 

• Měli bychom 1) dát v rámci veřejného zadávání 
kvalitativním kritériím váhu alespoň 60% a 2) vytvořit 
standardní kritéria pro každou oblast léčby, které parametr 
Počet let prožitých ve zdraví přiblíží praktickému 
každodennímu životu a výsledkům léčby.   
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HOSPITAL BEDS in Evolution
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Virtual Server with 
SafetyMonitor application

Hospital IS (HL7)-
optional

Mini-terminalSensory pad

Mobile device

LAN
Wireless (WiFi), 
Ethernet

Integration moduleEMR ready bed

Screen
i-Track

Internet of Things is in LINET beds 
REALITY
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Děkuji za pozornost!


