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Z D O M OVA

KONFERENCE,

PhDr. Marie Hermannová

která měla být
před rokem
a měl ji pořádat
někdo jiný
Když jsem se vypravil poslední lednový den v tomto roce na odbornou konferenci „Vykazování zdravotní péče
v pobytových zařízeních“ do krásného prostředí kongresového centra
Loret v Průhonicích, znal jsem z přenášejících jen několik jmen a ta mě
utvrzovala v tušení, že se bude jednat
o standardní „zákopovou válku“ mezi
zdravotními pojišťovnami (zejména
pak VZP) a některými exponenty Asociace poskytovatelů sociálních služeb
ČR (APSS ČR). Několik takových jsem
již absolvoval. Naštěstí tomu bylo tentokrát úplně jinak.
V úvodu, který přednesl před doslova nabitým sálem prezident APSS
ČR Jiří Horecký B.A., zazněla věta, se
kterou asi souhlasila většina přítomných. Totiž, že vzhledem k důležitosti
tématu měla tato konference být svolána již před rokem a někým jiným
než APSS ČR. Kromě toho informoval o připravovaných aktivitách APSS
ČR. Poté již následoval odborný program.
JUDr. Eduard Kaplan též na začátku
svého vystoupení připomněl, že už
před patnácti lety se měli účastníci
konference sejít a bavit se o hrazení
zdravotní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb. Tento povzdech
uzavřel jedním, vše říkajícím slovem.
„Konečně.“ Další jeho vystoupení se
jen málo podobalo dřívějším útoků na
zdravotní pojišťovny. Informoval účastníky konference o společných jednáních s pojišťovnami, jejichž výsledkem
by měla být metodika uzavírání smluv
pobytových zařízení se zdravotními
pojišťovnami. Z jeho slov však bylo zřejmé, že konečné řešení na sebe nechá
ještě nějakou dobu čekat. Zbytek jeho
vystoupení byla vlastně instruktáž,
jak se vyhnout různým úskalím při
uzavírání těchto smluv. Zajímavá byla
úvaha, kterou zmínil JUDr. Kaplan
v závěru, že pojišťovny budou mít

tendenci posuzovat pobytová zařízení sociálních služeb jako ambulantní
zařízení zdravotní péče, ale vyžadovat parametry jako pro nemocnice.
Zjednodušeně řečeno: peníze jako
pro ambulantní zařízení, výkonové
a kvalitativní parametry jako v nemocnicích.
Druhým bojovníkem, známým z dřívějších „zákopových válek“ byl MUDr.
Libor Svět. I jeho přístup doznal podstatných změn. Za citaci stojí věta:
„Naším úkolem není naučit Vás vykazovat zdravotní péči, ale přesvědčit
Vás o tom, aby se Vaši klienti stali
aktivními účastníky poskytování
zdravotní péče, za Vaší aktivní účasti.“ V tomto duchu vyzněl vlastně
i celý jeho příspěvek.
K oběma úvodním odborným vystoupení byla poměrně zajímavá diskuze.
Za všechny příspěvky alespoň jeden,
týkající se revizních lékařů, kteří
odmítají úhrady za podávání léků
zdravotními sestrami (pokud se nám
podaří dostat přiměřenou odpověď
od VZP, vrátíme se k této problematice ještě v příštím čísle). Rovněž zaznělo několik stížností na přemíru administrativy. Ta však, jak odpověděl Dr.
Svět, je všude, v jiných ambulantních
zařízeních, v home care agenturách,
ale i v nemocnicích. Své vystoupení
uzavřel Dr. Svět důležitou myšlenkou, kterou se pokusím volně citovat: „Nenabádáme vás, abyste měli
z pojišťoven nepřátele. Měli byste být
spíše přátelé, buďte asertivní.“
Co říci závěrem? Snad jen zdůraznit
víru přítomných, že prezident APSS
ČR Jiří Horecký naplní všechny sliby
týkající se dalších odborných seminářů a konferencí. Podle počtu účastníků lze usuzovat, že po takových aktivitách bude velká poptávka.
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