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Milé kolegyně, milí kolegové,
v Medtronicu nejsme se současným stavem zdravotnictví
spokojeni. Věříme, že českému zdravotnictví rozumíme,
a jsme přesvědčeni, že smysluplné inovace, aktivní využívání zdravotnických dat a transparentní systém jsou
cestou, jak můžeme léčit více lidí při zachování nebo snížení současných nákladů. Jsem bytostně přesvědčen, že
budoucností je přechod ke zdravotnictví, které se zakládá
na hodnotě (value-based healthcare).
Zároveň vnímáme, že je čas konat. Děláme vše, abychom
byli součástí klíčových setkání, na nichž se bude o dalším
směřování tuzemského zdravotnictví diskutovat. Na začátku dubna jsme společně s ministerstvem zdravotnictví
a pacientskou organizací Parkinson-Help oslavili 20 let
hluboké mozkové stimulace v České republice. Stalo se
tak za přítomnosti médií, která následně informovala
o plánovaných jednáních mezi ministerstvem a pojišťovnami za účelem zlepšení dostupnosti nejmodernější léčby.
Příkladem toho, jak mohou medicínské technologie přinést hodnotu do zdravotnictví, jsou také bariatrická
chirurgie, která pomáhá extrémně obézním lidem, či mechanická trombektomie, jež zachraňuje životy pacientům
s mrtvicí.
V červnu jsme pak ve spolupráci s Americkou obchodní
komorou v České republice a Českou asociací dodavatelů zdravotnických prostředků uspořádali v Praze
konferenci, která se zabývala tím, jak český zdravotnický
systém zefektivnit a dosáhnout jeho trvalé udržitelnosti.
V centru pozornosti byl právě model trvale udržitelného zdravotnictví, jehož aspekty přijel představit expert
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Medtronicu na tuto oblast Maarten Akkerman. Věřím,
že se nám tímto podařilo vytvořit respektovanou platformu, která pod záštitou Medtronicu dlouhodobě
poskytne příležitost k odborné a věcné diskusi a hledání účinných řešení.
Nikdo však nedokáže posunout zdravotnický systém
sám. Jsem přesvědčen, že pokud máme úspěšně čelit
výzvám, které před námi ve zdravotnictví stojí, je nutná vzájemná spolupráce a s tím spojená změna myšlení
všech – státu a zdravotních pojišťoven, lékařů a jejich
profesních sdružení, pacientů a jejich organizací a v neposlední řadě medicínských společností, jež přinášejí
inovace ve zdravotnictví.
Z výše uvedeného vyplývá má základní vize pro Medtronic
Czechia. Chceme být úspěšnou, respektovanou, čestnou
a zodpovědnou organizací. Chceme být součástí dění
a aktivním hráčem.
Těší mě, že se při naplňování této vize mohu opřít o silný
tým zkušených profesionálů. Jen díky vaší práci a profesionálnímu přístupu jsme mohli v uplynulém roce
zaznamenat tak výrazný růst. Chci vám za to upřímně poděkovat a popřát zasloužený odpočinek přes léto.
Věřím, že můžeme jít ještě dál. Těším se na další spolupráci.
Michal Vondraš

Naše téma

Transparentní a trvale
udržitelné zdravotnictví
nemusí být utopie
Jak zajistit budoucím generacím kvalitní zdravotní péči, když stárneme a neustále přibývá chronicky nemocných lidí? O naléhavých
výzvách, jimž čelí český zdravotnický systém, diskutovali na červnové konferenci v Praze zástupci státu, nemocnic, zdravotních
pojišťoven, lékařů i medicínských společností. Akce nesla název
„Transparentní a trvale udržitelné zdravotnictví“ a uskutečnila se
ve spolupráci s Českou asociací dodavatelů zdravotnických prostředků a Americkou obchodní komorou v ČR.
S inspirací, jak zdravotnický systém v ČR reformovat, na konferenci
vystoupil Maarten Akkerman, který působí v Medtronicu jako viceprezident pro region Evropy, Blízkého východu a Afriky a specializuje
se na strategii zdravotnictví založeného na hodnotě (value-based
healthcare, zkráceně VBHC). „Klíčová jsou data o tom, nakolik je léčba
kvalitní a účinná. Lidé stráví spoustu času studováním informací, aby
si vybrali dobrý mobilní telefon. Když nemají data o kvalitě léčby, jdou
do nemocnice, která je prostě nejblíže. To nevypadá jako zodpovědný
přístup ke zdraví,“ vysvětlil Akkerman. Otevřený přístup k inovacím
a soustavné měření přínosu léčby pro pacienta podle něj napomáhají tomu, aby se lékařská péče zkvalitnila a systém byl efektivnější.
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Model VBHC se místo objemu pacientů a výkonů zaměřuje primárně na výsledky. Namísto principu, kdy jsou nemocnice odměňovány
podle toho, kolik pacientů přišlo do ambulance nebo kolik operací
lékaři vykonali, je tak aplikován systém, kde jsou poskytovatelé zdravotní péče placeni za to, jakých výsledků dosahují jejich pacienti.
Tento model se rozvíjí v řadě vyspělých evropských států – Velké
Británii, Francii, Nizozemsku, Dánsku a zejména pak Švédsku.
Na nutnosti postupné reformy českého zdravotnictví se shodli další vystupující na konferenci. „Jde o kultivaci celého systému
a jeho správné nastavení. Potýkáme se s tím, že nebyla vytvořena koncepce, která by postupně vedla ke změnám,“ řekla Alena
Šteflová, náměstkyně ministra zdravotnictví. Podle Miloslava
Ludvíka, ředitele Fakultní nemocnice v Motole, musí být debata o českém zdravotnictví komplexnější. „Koncentrujeme se
stále na platy lékařů a zdravotních sester a nemluvíme o etické
rovině – o hodnotě života,“ připomněl během svého vystoupení.

Naše téma

Maarten Akkerman
o VBHC na konferenci
v Praze
O zaměření na pacienta: „Pro value-based
healthcare je naprosto klíčové to, co potřebuje pacient, čeho se má při léčbě dosáhnout.
Důležité je, aby lidé měli přístup k terapiím, které
jim opravdu pomohou a umožní jim důstojně žít.
Je tedy zapotřebí zaměřit se na pacienta a na to,
co je dobré pro něj, namísto platby za procedury
a na to, co je za nimi.“
O platbách za léčbu: „V systému, kde jsou poskytovatelé zdravotní péče placeni za počet výkonů,
je účelem maximalizovat počet procedur. Lékaři
a nemocnice tím dávají najevo, že potřebují více
peněz, a zvyšují tak i svůj výdělek. Řada prostředků
pak může být utrácena neefektivně. Value-based
healthcare k tomuto nepobízí. Lékaři a nemocnice
dostanou zaplaceno, přičemž peníze jdou na skutečně účinnou léčbu.“
O tom, jakou má přechod na VBHC podporu: „Už dnes existují země a kliniky, kde se
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lékaři připravují na změny a sami je podporují. Spolupráce je i na vládní úrovni – příkladem
může být Nizozemsko či Švédsko. A jsem rád, že
i v České republice má value-based healthcare
stále větší ohlas.“

Co znamená value-based healthcare?

O sbírání a vyhodnocování dat: „Například
jedna klinika v Německu se zabývá léčbou rakoviny prostaty, v této léčbě je dokonce nejlepší
na světě. Víte proč? Mají k dispozici data za posledních dvacet let, a to od všech lékařů a o všech
pacientech. Dostupné informace zpracovávají
matematickými postupy a díky tomu mají možnost identifikovat oblasti, v nichž je potřeba se
zlepšit.“

F Úhrada péče závislá na výsledku léčby

O budoucnosti VBHC: „Jsme stále na začátku.
Změny jsou pozvolné, ale podstatné je, že jsme
vykročili správným směrem, dosáhli prvních
partnerství. To, co běžně trvá desítky let, není
možné změnit za rok.“

F Zaměření na pacienta a výsledky jeho léčby

F Měření a transparentní data
F Otevřený přístup k inovacím

Příběh terapie

Parkinsonovu nemoc již
20 let v ČR léčí hluboká
mozková stimulace
U příležitosti Světového dne Parkinsonovy nemoci
(11. dubna) jsme společně s lékaři připomněli, že českým
pacientům je již 20 let k dispozici hluboká mozková
stimulace (Deep Brain Stimulation, zkráceně DBS) –
moderní terapie, která spočívá ve stimulaci mozku
elektrickými impulzy a dokáže významně zmírnit projevy
tohoto onemocnění. Oslava kulatého výročí proběhla
na tiskovém setkání za účasti ministra zdravotnictví,
lékařů a pacientů.
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Parkinsonova nemoc je jedno z nejrozšířenějších degenerativních
onemocnění nervové soustavy. V České republice se s ní potýká
přibližně 50 tisíc lidí. V důsledku choroby člověk postupně ztrácí
kontrolu nad svými pohyby, které se zpomalují. Svalstvo je
ztuhlé a může se objevit třes končetin. Závažnými problémy jsou
nestabilita stoje, poruchy chůze a pády. Vedle toho se mohou
objevit pestré psychiatrické příznaky, jako je deprese, zhoršení
mentálních funkcí či vznik halucinací.

Terapii DBS lidem s Parkinsonovou nemocí poskytují v České
republice tři specializovaná pracoviště – v Praze, Brně a Olomouci.
Podle odborníků však kapacita center není v současné době
dostačující. Chybějí totiž peníze a pacienti se nedostanou k léčbě
včas. „Například v Rakousku a Německu mají lepší podmínky
a počet implantací je u nich nesrovnatelně vyšší,“ vysvětluje
prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D., ze Všeobecné fakultní nemocnice
v Praze a dodává: „Pacienti a někdy i jejich ošetřující neurologové
také příliš dlouho váhají, než začnou o tomto operativním
zákroku uvažovat. Rozhodnutí mnohdy přijde pozdě a pacient
již není k hluboké mozkové stimulaci vhodný. Trendem je přitom
operovat pacienty dříve a v mladším věku.“ Na tiskové konferenci
proto ústy ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha padlo, že
vláda bude hledat cesty k tomu, aby nejmodernější léčba byla
dostupnější: „Budeme se bavit s VZP a Svazem zdravotních
pojišťoven, jak zlepšit dostupnost léčby. Počet implantovaných
pacientů je kolem dvou procent, optimální je léčba pro deset až
patnáct procent pacientů.“

Pacienti nejprve dostávají léky, pokračující rozvoj onemocnění
však vyžaduje zvyšování jejich dávek. Vhodným pacientům je
v České republice prováděn neurochirurgický zákrok spojený se
zavedením elektrod do mozku, tzv. hluboká mozková stimulace.
Před dvaceti lety tuto moderní léčbu zavedl lékařský tým ze
Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a Nemocnice Na Homolce.

Ministr a Romana Skála-Rosenbaum, ředitelka pacientské
organizace Parkinson-Help, následně společně rozkrojili
dort ve tvaru neurostimulátoru Activa™ PC. Na akci se také
promítalo video s vybranými pacienty, které novinářům přiblížilo
každodenní obtíže způsobené Parkinsonovou chorobou
(k vidění zde).

Ohlédnutí za…

Představujeme

Jednání s klíčovými politiky
Naše společnost měla zastoupení na strategických
schůzkách s nejvyššími politickými představiteli České
republiky. Michal Vondraš se společně se zástupci
dalších nadnárodních společností, jež mají kořeny
ve Spojených státech, zúčastnil v květnu jednání,
na nichž se probíraly klíčové otázky tuzemského
zdravotnictví.
Série schůzek začala setkáním s předsedou vlády Andrejem
Babišem. K tématům jednání patřila mimo jiné situace
na českém pracovním trhu, migrace pracovníků ze zahraničí
a příležitosti pro investice do odvětví s vyšší přidanou
hodnotou, kam se řadí i zdravotnictví.
Další část se uskutečnila v rezidenci amerického velvyslance
za účasti poslanců, představitelů Úřadu vlády ČR, Kanceláře
prezidenta republiky ČR a dále Martina Tlapy, náměstka ministra zahraničí, a Ondřeje Malého, náměstka ministra průmyslu
a obchodu. Na neformální recepci Medtronic společně s dalšími medicínskými a farmaceutickými společnostmi inicioval
rozhovory s předsedkyní Výboru pro zdravotnictví PSP ČR
Věrou Adámkovou.
Následujícího dne byl Michal Vondraš pozván na společná
jednání u kulatého stolu se zástupci ministerstva zdravotnictví
a ředitelkou Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irenou Storovou.
Za přítomnosti prezidenta republiky Miloše Zemana se zde
hovořilo o vládních prioritách v oblasti zdravotnictví, a to se
zaměřením na oblast inovací.
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Jednotlivé akce iniciovala American-Central European Business
Association (ACEBA), tedy asociace amerických společností,
které se zajímají o působení ve střední a východní Evropě.

Medtronic mě zaujal
svými hodnotami
V Medtronicu jsem od května, kdy jsem nastoupila jako
office manažerka a asistentka Michala Vondraše. Náplní
mé práce je vedle zajištění běžného chodu kanceláře
i organizace firemních akcí a seminářů. Rovněž bych se
měla podílet na agendě HR. Přestože jsem v Medtronicu
poměrně krátce, cítím se zde dobře a velice si vážím přátelského přístupu všech kolegů, které jsem zatím měla
možnost poznat.
V minulosti jsem dlouhodobě působila v Londýně, mimo
jiné jako EA a office manažerka v investičně-finančním
sektoru. Ještě před nástupem do Medtronicu jsem pracovala ve společnosti KKCG.
Medtronic mě zaujal nejen sofistikovanými produkty, které nabízí, ale především hodnotami, jež v rámci svého
byznysu vyznává. Věřím, že svými zkušenostmi a přístupem k práci budu pro Medtronic přínosem a že v nové
pozici ještě více rozvinu svůj potenciál.
Pokud zrovna nepracuji, ráda si udělám výlet
do přírody. Stejně tak
mě baví jízda na kole
nebo na bruslích.
Věra Grygerová
office manažerka
a asistentka ředitele

Naše děti v Telči

SSC EMEA

Druhý ročník SSC Patient Eventu
přiblížil pozitiva našich terapií
Začátkem června jsme pro zaměstnance SSC uspořádali
druhý ročník Patient Eventu – tedy setkání s pacienty, kteří
představili pozitiva terapií Medtronicu. Akce se uskutečnila
v překrásných prostorách Paláce Žofín a našim kolegům z SSC
přinesla řadu užitečných a zajímavých informací.
Celý program byl ve znamení čtyř silných pacientských příběhů. Paní
Martina Uhrová přiblížila, jak se jí žije s Parkinsonovou chorobou.
V této souvislosti vysvětlila, nakolik jí hluboká mozková stimulace,
k níž Medtronic poskytuje neurostimulátor s elektrodami, pomáhá
zmírňovat projevy nemoci. Následné vystoupení pana Františka
Mráze ilustrovalo, jak člověku s nemocným srdcem dokáže změnit
život umělá srdeční chlopeň. Panu Mrázovi byla do srdce zavedena
miniaturní elastická síťka, která účinně roztahuje zúženou srdeční
tepnu. Zákrok je navíc miniinvazivní, vůči pacientovi tedy maximálně
šetrný. Otec malé Aničky poté vyprávěl, jak celou jeho rodinu zasáhlo,
když dceři diagnostikovali diabetes. Jak sám zmínil, obtíže spojené
s nemocí Aničce úspěšně kompenzuje chytrá inzulinová pumpa se
speciálními senzory. V roli pacientky se na závěr představila doktorka
Tereza Kaprová, když společně s profesorem Petrem Neužilem
přiblížila, jak včasná diagnostika pomocí monitorovacího zařízení
Reveal LINQ™ a pokročilá léčba skrze miniaturní kardiostimulátor
Micra™ pomáhají lidem s poruchou srdečního rytmu.
Jednotlivé pacientské příběhy doplnily workshopy a prezentace
unikátních terapií a technologií Medtronicu. Akce pomohla zvýšit
povědomí o produktech naší společnosti mezi zaměstnanci SSC
a ukázala jim, jak řešení, která Medtronic poskytuje, zlepšují život
konkrétním lidem.
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Za skvělou organizaci a přímou účast na akci patří upřímné
poděkování Martině Šiškové, Jiřině Nevešelové, Kateřině Novotné
a Heleně Přibylové. Za přípravu a bezproblémový průběh
workshopů děkujeme Janu Nehodovi, Jitce Korduliakové, Petru
Sormovi, Tomáši Karvayovi, Tomáši Urbanovi, Štěpánce Loužecké,
Vratislavu Čermákovi, Balintu Törökovi, Martinu Ilkovi, Barboře
Kloužkové, Jaroslavu Thomasovi, Michalu Zemanovi, Janu
Šedivému a Radku Křížkovi.

E Michal Vondraš se skvěle zhostil role moderátora celé akce
G Workshopy, kde se lidé z SSC mohli blíže seznámit s produkty Medtronicu

Pro děti z dětského domova v Telči jsme v květnu připravili výlet do Prahy. Celodenní program
začal v Národním technickém muzeu, kde si
děti prohlédly výstavu Člověk v náhradách.
Mimo jiné zde mohly vidět několik exponátů
naší společnosti – inzulinové pumpy, kardiostimulátory, defibrilátory a neurostimulátory.
Krásného počasí jsme poté využili k procházce
Letenskými sady, odkud je také úžasný výhled na Prahu. Po obědě, který byl připraven
v budově Medtronicu, se děti vydaly za adrenalinovou zábavou na proseckou bobovou
dráhu. Zde si s nadšením užily všechny projížďky. Večer se pak vrátily zpět do Telče, přičemž
na rozloučenou od nás dostaly hezké dárky.
Věříme, že se výlet do Prahy všem zúčastněným líbil, odnesli si prima zážitky a také řadu
zajímavých informací o možnostech medicínských technologií. Již nyní se těšíme na další
společnou akci. Poděkování za veškerou organizaci patří Ditě Prýmkové a jejímu týmu.

Kontakt: Ing. Dita Prýmková,
mobil: +420 602 466 878,
e-mail: dita.prymkova@medtronic.com

