Vážená paní předsedkyně,
Vážený pane předsedo,
dovolte mi, abych se stručně zmínil o několika dojmech z jednání Mladých lékařů v Praze dne
6.11.2010 a z 2. Konference o doporučených postupech v Olomouci dne 13.11.2010.
Obou setkání se zúčastnil i pan ministr, který znovu zdůraznil, že zdravotnictví nemůže
očekávat finanční navýšení. Bude však vyvinuta maximální snaha zachovat úroveň zdravotní
péče. Velice vehementně vystoupili dva zástupci LOKu a uvedli známé požadavky na platy
lékařů a opatření obecně známá. Pan ministr se zmínil i o plánu na postgraduální vzdělávání.
Počítá s rozhodující úlohou lékařských fakult, což pak rozvedl pan prof. Zima, děkan
1.LFUK, (z pléna zazněly pochybnosti o administrativním zvládnutí tohoto vzdělávání
lékařskými fakultami a o nejistotě týkající se sjednoceného postupu jednotlivých lékařských
fakult).
Upozornil jsem na skutečnost, že organizační složky ČLS JEP zpracovaly již před půl
rokem jasnou představu o postgraduálním vzdělávání, dosud však bez úřední realizace.
Frustrace a nejistota absolventů je podmíněna mimo jiné právě prodlevou jasné formulace
postgraduálního a vzdělávání. V tříhodinové schůzi navštívené asi 200 účastníky, byly
diskuzní příspěvky a sdělování individuálních potíží až po návrhy na radikální celková řešení.
V Olomouci jsem se dne 13.11.2010 zúčastnil celodenního jednání 2. Národní konference o
doporučených postupech, pořádané Centrem pro klinické doporučené postupy Ústavu
sociálního lékařství a zdravotní politiky Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Tématem bylo „tvorba a adaptace klinických doporučených postupů v ČR a ve světě
v kontextu procesu přenosu znalostí, evoluce klinických doporučených postupů a etické a
právní aspekty doporučených postupů“. Po dohodě s panem doc. Býmou, předsedou SVL
ČLS JEP jsem poukázal na již tak nepřehlednou roztříštěnost prací na doporučených
postupech, na naše vlastní dlouholeté zkušenosti ČLS JEP i na zájem dalších různých stran
(např. MZČR, ČLK, jednotlivé OS, Národní referenční centrum). Ve svém příspěvku jsem
vyjádřil názor na význam doporučených postupů, jako stručných, prakticky rychle
využitelných a obnovitelných návodů vhodných pro optimální diagnostický a léčebný postup
zejména pro lékaře v ambulantní praxi. Jako prioritu pro volbu témat považovala ČLS JEP
epidemiologicky a celospolečensky významné choroby.
Doporučené postupy budou nezbytnou součástí standardů, které zohledňují další aspekty
zdravotní péče (zejména financování). Na konferenci vystoupili pan ministr se svými
zkušenostmi a s příslibem urychlené realizace systému postgraduálního vzdělávání, i
zahraniční experti (V.Británie, Holandsko).
Potud stručně o těchto dvou aktuálních tématech.
S pozdravem
J. Blahoš

