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Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
přijme

PRIMÁŘE/PRIMÁŘKU
DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ

Nabízíme:
zajímavou a smysluplnou práci na akreditovaném pracovišti (oddělení disponuje 30 lůžky včetně 10
novorozeneckých, zabezpečuje všeobecnou ambulanci, odborné poradny a dětskou pohotovost),
nástupní mzdu od 135 000 Kč,
stabilizační odměnu 300 000 Kč,
služební byt s příspěvkem na nájemné,
služební automobil pro soukromé účely,
pracovní poměr na dobu neurčitou, plný i zkrácený úvazek (min. 0,8),
5 týdnů dovolené, výhodné zaměstnanecké stravování, příspěvek na penzijní připojištění
ve výši až 4 000 Kč měsíčně, benefitní kartu, výhodné nákupy v nemocniční lékárně,
nadstandardní podporu osobního rozvoje a dalšího vzdělávání,
přátelský pracovní tým,
příjemné pracovní prostředí v nemocnici v podhůří Krkonoš.

Odborné a osobnostní předpoklady:
specializovaná způsobilost dle zák. č. 95/2004 Sb. v oboru pediatrie,
splnění podmínek pro získání licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře výhodou,
nadšení pro obor a jeho rozvoj v rámci nemocnice,
schopnost vedení týmu a předávání zkušeností mladým kolegům v přípravě,
spolehlivost, přímé jednání, komunikativnost, smysl pro týmovou práci.
V případě zájmu prosím kontaktujte:
Ing. Miroslav Procházka, Ph.D., předseda správní rady
tel. +420 776 069 842, +420 499 866 101, e-mail prochazka.miroslav@nemtru.cz
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Komunikace
ve zdravotnictví
zaznamenává změny.
Využijeme nové
zkušenosti?
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ASOCIACE PRO
KOMUNIKACI A
MARKETING VE
ZDRAVOTNICTVÍ

Ještě nedávno se zdály jako science fiction
- online diagnostika, virtuální kliniky a ordinace, aplikace na testy, objednávky nebo
akutní pomoc ze strany lékařů. Ti však mají
především léčit. Komunikaci obstarávají tiskoví mluvčí a jejich oddělení. Veřejnost bude
hledat čím dál usilovněji nejen informace, ale
hlavně klíč k nim – kde je najít, jak je rozlišit,
které jsou věrohodné. V tom by měla pomoci Asociace pro komunikaci a marketing
ve zdravotnictví. O rozhovor jsme požádali
Mgr. Miloše Žilu, Ph.D., nového ředitele
AKMZ:

N

emocnice se staly v mediálním prostoru
tématem číslo jedna. Bude tento trend
podle vašich aktuálních poznatků pokračovat?
Krize, kterou naše společnost prochází v období covidové pandemie vynesla na povrch mnohá témata.
Otázky osobní zodpovědnosti jednotlivce či ochranu
ohrožených skupin obyvatel. Zdraví je stálým tématem
a nemocnice jakožto místa, které nám zdraví mají vracet budou tím tématem dál, věřme že ne již v kontextu
krizových okamžiků posledních měsíců. Lékař jako
nositel ochrany toho nejcennějšího, co máme, a jeho
práce bude v hledáčku médií a veřejnosti ve všech
formátech i nadále.
Co je pro sdělení klientovi, ať je to čtenář, divák,
uživatel, nejdůležitější? Stručnost, nástroj, klid
pro vnímání…?
Nejdůležitějším faktorem správné komunikace, a ve
zdravotnictví to platí dvojnásob, je důvěryhodnost.
Jednotnější komunikace a připravenost na ni by
v období pandemie zajistila větší důvěryhodnost a tím
i lepší výsledky osvěty a přijímání nutných opatření.
Nemá smysl kritizovat a vracet se zpátky. Spíše se
poučit a vytvořit platformu, která bude pomáhat jasně
formulovat a komunikovat zásadní otázky zdravotní
péče.
Jak chce vaše Asociace posílit nebo zvýraznit
pozici tiských mluvčích ve zdravotnictví? Není

dost redaktorů v médiích, reportérů a editorů
se zájmem o atraktivní témata v celoplošných
a digitálních médiích?
Asociace vznikla především z potřeby propojení
těchto profesí – hlasů nemocnic a klinik, lidí z marketingu a komunikace. Sjednocení ne-li pohledu, alespoň formy a multiplikace nástrojů komunikace, které
v dnešní době začínají převažovat nad klasickými
formáty a mnohdy jsou ve státní správě vnímány spíše
s obavami. Ať už jsou to sociální sítě či multimediální technologie. Můžou se nám nelíbit, ale v určitém
stupni se je musíme snažit uchopit a využít. Asociace
by také ráda vytvořila prostor k diskusi a sdílení postupů a témat v oblasti komunikace.
Přibývají aplikace, online poradny a další nástroje. Nebude lidem chybět osobní kontakt s lékařem?
Žijeme v překotné době, kdy slovy klasika „zítra již znamená včera“. Co je dnes běžné, bylo před deseti lety
nemyslitelné. Přesto je osobní kontakt lékaře a pacienta
stále nenahraditelný a myslím, že to tak ještě nějakou
dobu zůstane. Pandemie však otevřela nové cesty
a změnila mnohé z toho, co jsme považovali za „normální“. Změny jsou všudypřítomné a nemalé. Dotýkají
se i oblasti diagnostiky a konzultací. V oblasti telemedicíny vidím pozitivum především v odbourání různých
bloků, které brání pacientovi jít osobně k lékaři. Na
základě online konzultací může praktický lékař určit
základní predikci a další postup a objednání pacienta
k specialistovi. To vidím jako cestu správným směrem,
která má samozřejmě svoje přirozené limity.
Pokud jde o zdraví: Měl by rady pacientům dávat
vždy lékař, nebo konstatujete zájem i o obecné
rady a doporučení řekněme lidová, nebo dokonce „babská“?
V této otázce jsem ovlivněn vlastní rodinou, kde se
„lidové recepty“ a rady při méně závažných onemocněních praktikovali zcela běžně. Otázkou je, kde je hranice nějaké formy samoléčby a možného zanedbání
příznaků, které může mít fatální důsledky. Každopádně
návštěva odborníka by měla být první volbou a tolik
opomíjená prevence tou správnou cestou.
Autor: Redakce
Foto: Archiv MŽ
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Lucie Chytilová, ZH KHK:

Všem se nám zhoupla
půda pod nohama
Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje spravuje pět hlavních nemocnic.
Jeho situace je složitá i v „době klidu“.
Sousedství jeden z našich nejvýznamnějších fakultních nemocnic či soukromého
zařízení nastavují parametry kvality služeb
velmi vysoko, rozdílnost lokalit demografická i geografická se také projevuje. Silná
nemocnice v Náchodě, horská v Trutnově,
snad každá by zasluhovala samostatnou
pozici a autonomní správu. Tím těžší má
pozici tisková mluvčí holdingu. A přece
dokázala krizovou situaci zvládnout jako
jedna z nejlepších, vydávat časopis i zajímavé materiály. Z pozice sice nedávno
odešla, ale ze zdravotnictví nemizí a z kraje
také ne.

V

šichni jsme se v období pandemie ocitli
v naprosto nezvyklé a neznámé situaci. Co dělat, co přijde a jak předcházet
nepříznivému vývoji nikdo nevěděl. Co
v této situaci bylo nejtěžší pro vaši pozici na
začátku pandemie?
Na březen 2020 si pamatuji naprosto přesně. Pamatuji si na informace o prvních pacientech, na uzavírání
nemocnic návštěvám i neakutním pacientům. Pamatuji
si na porady, kde se probíraly možné varianty vývoje
a následné scénáře v nemocnicích. Jako první se mi ale
vybaví neustále se měnící pokyny a nařízení. S každou
změnou bylo nutné pozměnit i obsah webových stránek či sociálních sítí. Jen co se něco dopsalo a vyvěsilo,
už to neplatilo, to bylo vyčerpávající. Do toho přicházelo velké množství dotazů z médií, ale ne vždy bylo
snadné na ně najít odpovědi. Všem se nám zkrátka
zhoupla půda pod nohama.

Paradoxně se velmi pozvedl mediální zájem
o práci lékařů a zdravotníků. Vnímáte to jako
pozitivní posun, nebo dokonce (tak trochu) zadostiučinění?
Během první jarní vlny jsem to vnímala skutečně pozi-
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tivně. Osobně jsem se snažila veřejnosti přinášet zprávy z našich nemocnic, média hltala všechny rozhovory
a články, které jsem v této době vytvořila. Říkala jsem
si, že je dobré, aby lidé znali názory „svých“ odborníků
v blízkých nemocnicích. Lékaři, se kterými jsem mluvila,
měli navíc často velmi dobré informace od kolegů
ze zahraničí, kde již v té době covid plnil nemocnice.
Postupně se ale média tak trochu „trhala z řetězu“. Tlak
po informacích, zejména po číslech, enormně narůstal. Počítali jsme roušky, respirátory, lůžka, pacienty….

v této době jsem se maximálně snažila, aby
požadavky médií nezatěžovaly zdravotníky,
bez nich ovšem nebylo možné některé informace ověřit. To bylo ale některým novinářům
velmi těžké vysvětlit, pokyny editorů zněly jasně. Nakonec jsem řešila denně několik požadavků na natáčení či fotografování na našich
covidových odděleních. S řediteli nemocnic
jsme se domluvili, že se zcela neuzavřeme,
aby veřejnost měla představu, co se v nemocnicích skutečně děje, ale na druhou stranu,
že budeme udržovat zdravou míru počtu
mediálních návštěv, abychom tím nezatěžovali
zdravotníky.
Co byla pro vás zásadní, nejvýznamnější
zkušenost?
Myslím, že doba covidová nám naplno
ukázala obrovskou moc a sílu médií. A také
jejich zneužitelnost a současně nulovou
odpovědnost za manipulaci prostřednictvím
nevyvážených zpráv.
Je z tohoto období někdo pro vás mimořádný člověk, hrdina, osobnost, skupina?
Vážím si všech odborníků ve zdravotnictví,
kteří svou práci dělají dle svého nejlepšího
svědomí a nebojí se prezentovat výsledky
své práce bez ohledu na to, zda jsou právě
politicky korektní. Vážím si zdravotníků, kteří se
museli ze dne na den naučit pečovat o nemocné s neznámou chorobou a statečně ustáli
ten velký nápor.
Z hlediska profesionála, co chybí nejvíc
pro efektivní komunikaci mezi zdravotnictvím a veřejností?
Dobrá komunikace je základ každého vztahu, ať mezi
partnery, spolupracovníky, lékařem a pacientem, ale
i poskytovatelem zdravotní péče a veřejností. A ačkoli
nejsem zdravotník, výrazně vnímám, že mnoho lidí si
stále neuvědomuje svou osobní odpovědnost za vlastní zdraví. Někteří lidé dělají vše proto, aby svému tělu
ublížili nevhodným životním stylem a poté očekávají
zázraky od lékařů a moderní medicíny. Některé nemoci
jsme si zvykli považovat za normální, přitom bychom
jim mohli předejít změnou v chování. Možná tady je
stále trochu mezera v komunikaci, na druhou stranu,
kdo chce, ten si správné informace najde.
Ovlivnilo toto období váš osobní a pracovní
život? Rozhodujete se třeba změnit povolání,
věnovat se více prevenci, zdravému životnímu
stylu, intenzívněji působit na pacienty a veřejnost vůbec, rozšířit formy komunikace v nemocnicích?
Myslím, že uplynulé období i současná situace nás

ovlivnila všechny a možná nám to pomohlo uvědomit
si mnoho věcí, které jsme dříve vnímali spíše podprahově. Osobně mě to také někam posunulo a změny
v mém životě se již dějí.
Máte vlastní nástroje komunikace s vašimi pacienty a zaměstnanci? Chcete je víc využít s novými zkušenostmi?
Vnímám, že pozornost veřejnosti je směrem k poskytovatelům zdravotní péče stále ještě upřena intenzivněji
než před jarem 2020. Je to vidět např. na sociálních
sítích. Ráda bych to využila k zveřejňování oboustranně přínosných informací z dění v nemocnicích a také
bych byla ráda, aby lidé touto formou více poznali své
zdravotníky, kterým se, v případě potřeby, svěřují do
rukou. To ale samozřejmě záleží především na ochotě
zdravotníků se veřejnosti ukázat. Ne všichni jsou takto
nastavení.
Text: Jan Hovorka
Foto: www.zhkhk.cz
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Prokop Voleník, ZZS Ústí nad Labem:

Naše zdravotnictví není televizní seriál.
Média by měla podpořit osvětu
Prokop Voleník není jenom příkladný profesionál. Je zároveň „srdcař“ iniciativní, obětavý
pracovník záchranky, respektive Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje.
Nejde mu o pracovní dobu a všední den. Zvládá výjezdy, přednášky, propagaci záchranky
i kolegů. Pro naši rozšířenou anketu je mimořádně přínosný. Prožil a dokáže tlumočit kritické období z mnoha úhlů pohledu. Jako záchranář byl v první linii, a do první linie lékařské
péče vozil první pacienty. Má odstup i nadhled, a hlavně umí svou práci komunikovat. Je
to už i součást jeho práce a není divu, že před krátkým časem byl vyhodnocen a oceněn
odborným sdružením APRA jako nejlepší i v oblasti komunikace s veřejností. Zdravotnický
záchranář, PR manager a tiskový mluvčí ZZS Ústeckého kraje Prokop Voleník, DiS:

V

šichni jsme se v období pandemie ocitli
v naprosto nezvyklé a neznámé situaci.
Co dělat, co přijde a jak předcházet nepříznivému vývoji nikdo nevěděl. Co v této
situaci bylo nejtěžší pro vaši pozici na začátku
pandemie?
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Na začátku pandemie to byl především nedostatek přesných a dostatečných informací o tomto
onemocnění. Pro nás všechny, nejen zdravotníky,
to byla zcela nová situace. Mnoho informací jsem
z počátku získával především prostřednictvím médií
a následně z výstupů Ministerstva zdravotnictví,

Ústředního krizového štábu a Krajské hygienické
stanice.
Paradoxně se velmi pozvedl mediální zájem
o práci lékařů a zdravotníků. Vnímáte to jako
pozitivní posun, nebo dokonce (tak trochu) zadostiučinění?
Díky pandemii jsme si uvědomili, jak je naše zdravotnictví na vysoké profesionální úrovni, a jak velké bylo
pracovní úsilí všech zdravotníků.
Co byla pro vás zásadní, nejvýznamnější zkušenost?
V březnu jsem se stal součástí krizového štábu naší
organizace. Krizové řízení, zajištění dostatečného
množství specifických ochranných pomůcek, podílet se
na vytváření ochranných bezpečnostních algoritmů pro
naše záchranáře a mnoho dalšího v rámci řešení dané
situace byla pro mne významná nejen profesní, ale
také životní zkušenost.
Je z tohoto období někdo pro vás mimořádný
člověk, hrdina, osobnost, skupina?
Z mého pohledu jsou to všichni zaměstnanci naší
záchranky, dále zdravotníci v nemocnicích. Úcta a naše
poděkování také patří všem, kdo šili roušky, vozili nám
jídlo a pití. Také všem prodavačkám v obchodech
a mnoha dalším zaměstnancům, kteří zajistili plynulý
chod služeb, jako jsou řidiči autobusů a strojvedoucí. Na tyto skupiny „hrdinů“ se podle mého názoru
s poděkováním hodně zapomnělo. Velmi se omlouvám, jestli jsem některé profese nejmenoval. Všichni,
kdo pracovali, zajišťovali své služby, si zaslouží Velké
poděkování.
Z hlediska profesionála, co chybí nejvíc pro
efektivní komunikaci mezi zdravotnictvím a veřejností?
České zdravotnictví a zejména celé spektrum medicíny
se za poslední roky hodně změnilo. Z mého pohledu

chybí větší podpora ze strany médií právě v rámci
osvěty v oblasti zdravotnictví. Laická veřejnost mnohdy díky fiktivním televizním seriálům z medicínského
prostředí očekává, že to, co viděli v televizi, bude také
v reálném životě.
Ovlivnilo toto období váš osobní a pracovní život? Rozhodujete se třeba změnit
povolání, věnovat se více prevenci, zdravému
životnímu stylu, intenzívněji působit na
pacienty a veřejnost vůbec, rozšířit formy komunikace v nemocnicích?
Toto období bylo pro mne určitě životní a profesní
zkušeností. V období pandemie jsem získal více pracovního prostoru v rámci pozice tiskového mluvčí a PR
manažera. Několik let jsem garantem preventivně
výchovné činnosti naší organizace a lektorem první
pomoci. Takže všechno jmenované mám možnost dále
rozvíjet a jsem za to rád.
Máte vlastní nástroje komunikace s vašimi pacienty a zaměstnanci? Chcete je víc využít
s novými zkušenostmi?
V rámci naší organizace jsme v loňském roce začali
vydávat firemní časopis, kde poskytujeme zaměstnancům důležité a zajímavé informace z činnosti naší
záchranky.
Text: Jan Hovorka
Foto: Archiv PV

Prokop Voleník, DiS

 Tiskový mluvčí / PR manažer
 Zdravotnický záchranář
 Garant preventivně výchovné činnosti
 Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.
Sociální péče 799/7a, Severní Terasa,
400 11 Ústí nad Labem
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Monika Zachrlová,
Nemocnice Jihlava:

Pandemie?
Moje
nejtěžší
pracovní
období

Nemocnice Jihlava je největším zařízením Kraje Vysočina. Vedení dokázalo navázat
na pandemický plán z roku 2012. A jako všichni kolegové v nemocnicích řešili naprosto
nové situace a potřeby. Technické, organizační, pracovní. Lékaři, sestry, zdravotníci
prožívali těžké chvíle, včetně toho, že v jihlavské nemocnici byla první oběť
covid-19 z řad pracovníků. Jak prožívala krizi tisková mluvčí Nemocnice Jihlava
Mgr. Monika Zachrlová?
10 HOSPITALin

vání rozhovorů, focení, práce i o víkendu. Jsem ráda,
že mě to zastihlo už jako zkušenější, po několika letech
praxe. Rozhodně pracovně to byla zkušenost obohacující.
Paradoxně se velmi pozvedl mediální zájem
o práci lékařů a zdravotníků. Vnímáte to jako
pozitivní posun, nebo dokonce (tak trochu) zadostiučinění?
Určitě z tohoto hlediska je to pozitivní posun, na
druhou stranu nemám dojem, že by bylo zdravotnictví
dříve mediálně opomíjeno.
Co byla pro vás zásadní, nejvýznamnější zkušenost?
Asi to, že si člověk vyzkoušel pracovat delší dobu pod
každodenním tlakem s vysokým nasazením. Nevíte,
kdy to skončí, kdy se situace uklidní.
Je z tohoto období někdo pro vás mimořádný
člověk, hrdina, osobnost, skupina?
Určitě ne jednotlivci, ale personál obecně. Myslím, že
jak já, tak zdravotníci podobnou situaci nikdy nezažili.
Poprat se s tím musel každý.
Z hlediska profesionála, co chybí nejvíc pro
efektivní komunikaci mezi zdravotnictvím a veřejností?
Nemyslím si, že by něco chybělo. Mám za to, že je
hodně na mluvčích nemocnic, jak komunikují práci
zdravotníků.
Ovlivnilo toto období váš osobní a pracovní
život? Rozhodujete se třeba změnit povolání,
věnovat se více prevenci, zdravému životnímu
stylu, intenzívněji působit na pacienty a veřejnost vůbec, rozšířit formy komunikace v nemocnicích?
Nemyslím si, že by mi to ovlivnilo osobní život.

V

šichni jsme se v období pandemie ocitli
v naprosto nezvyklé a neznámé situaci. Co dělat, co přijde a jak předcházet
nepříznivému vývoji nikdo nevěděl. Co
v této situaci bylo nejtěžší pro vaši pozici na
začátku pandemie?
Určitě to bylo nejtěžší pracovní období za devět let, co
jsem v nemocnici. Desítky telefonátů denně, domlou-

Máte vlastní nástroje komunikace s vašimi pacienty a zaměstnanci? Chcete je víc využít s novými zkušenostmi?
V covid době jsme začali více využívat komunikaci
mezi zaměstnanci přes MS Teams, což se osvědčilo
jako dobrý nástroj. Co se týče veřejnosti, nadále se
ukazuje, že nejmocnější jsou stále sociální sítě.
Text: Redakce
Foto: Český rozhlas Vysočina
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ZZS HMP: Modrý maják proti pandemii

P

ro Záchrannou zdravotnickou službu Hlavního
města Prahy (ZZS HMP) byla situace v začátku
pandemie o to složitější, že často byli její pracovníci posledním místem, kam se lidé obraceli.
Chtěli pomoc, vysvětlení, ulevit od bolesti, nadechnout
se a aby někdo pro ně přijel. Intenzita houkaček a blikání modrých majáků stoupla. Lidem bylo nutné něco
říkat – pokyny, varování, rady. Mluvčí zdravotnických
institucí mají zodpovědnou pozici. Jak tyto krušné časy
prožívala Bc. Jana Poštová, tisková mluvčí, operátorka ZOS?
Všichni jsme se v období pandemie ocitli
v naprosto nezvyklé a neznámé situaci. Co v této
situaci bylo nejtěžší pro vaši pozici na začátku
pandemie?
Z hlediska komunikace záchranné služby bylo zásadní, abychom se vedle poskytování informací médiím
a veřejnosti ještě intenzivněji zaměřili na komunikaci
interní, tedy s našimi kolegyněmi a kolegy. Pro svou
práci potřebovali znát přesné instrukce, přičemž se požadavky a opatření často vývojem událostí a poznání
měnily doslova ze dne na den. S kolegy jsme se snažili
o to, aby každý, kdo přišel do služby, měl k dispozici
aktuální, jasné a přehledné informace.
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Jaká z těch mnoha měsíců pro vás je zásadní,
nejvýznamnější zkušenost?
Zkušeností jsme posbírali spoustu a byť to může znít
jako klišé, po tom všem si budu nejvíce pamatovat
soudržnost a kolegialitu, která na pražské záchrance zafungovaly. Táhli jsme skutečně za jeden provaz,
kolegyně a kolegové se nabízeli ke službám i ve svém
volnu, aby si ostatní mohli odpočinout. Jeli jsme na 200
procent, abychom si se vším poradili. Celým obdobím
nás také provázela obrovská podpora veřejnosti, která
nám velmi pomohla, a jsme za ni nesmírně vděční.

mě stal konkrétní respirátor. Na začátku, kdy ochranných pomůcek nebylo mnoho, nám lidé i osobně
nosili respirátory, které měli doma. Jednoho dne
k nám dorazila „zásilka“ dvou kusů respirátorů s ručně
psaným vzkazem: „Dobrý den, před 3 roky jste nám
zachránili miminko. Máme 2 ks respirátorů FFP3 navíc,
je to to nejmenší, co pro Vás můžeme udělat v tomto náročném období….“. Dopis i jeden z respirátorů
mám stále schovaný a zůstává to pro mě symbolem
toho, jak se všichni lidé dokázali semknout, podpořit
a pomáhat si.

Je z tohoto období někdo pro vás mimořádný
člověk, hrdina, osobnost, skupina?
V tomto ohledu mezi sebou máme osobností a hrdinů miliony. Bez přehánění. Poděkování zaslouží
každý, kdo v této době pomáhal ostatním. Třeba jen
tím, že se choval zodpovědně a ohleduplně přispěl
k tomu, že se nám podařilo pandemii zvládnout.
Takovým mým osobním „symbolem“ pandemie se pro

Ovlivnilo toto hektické období váš osobní a pracovní život?
V některých měsících byl nápor na záchrannou službu
skutečně vysoký. Obzvlášť ze začátku mnozí z nás chodili domů z práce nad ránem, nebo vůbec neodcházeli.
Jsem vděčná své rodině za velkou toleranci. Podpora
našich nejbližších byla jedním z důvodů, že jsme si se
vším poradili.

Ředitel ZZS HMP MUDr. Petr Kolouch: Na své kolegy jsem hrdý!

N

ejen o pacienty, ale i o kolegy, zdravotníky a záchranáře, se musí postarat kompletně hlavně
ředitel. Přes mnoho zkušeností, včetně zahraničních,
musel doktor Kolouch, ředitel Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy, situaci prostě odhadovat
a připravovat se na možný nečekaný vývoj.
Kdy jste prvně začal tušit, že situace bude kritická?
Na reálnou možnost výskytu onemocnění covid-19 se
ZZS HMP začala intenzivně připravovat od poloviny
ledna 2020. Vedle monitorování situace to znamenalo
i zahájení nákupů ochranných pomůcek nad rámec
běžných zásob a vytváření krizových scénářů. Po domluvě s Hygienickou stanicí hl. m. Prahy jsme zavedli
preventivní opatření při ošetřování pacientů, splňujících
specifická kritéria. Největší prioritou po celou dobu pro
nás byla, je a bude bezpečnost našich zasahujících
posádek.

Co vašim lidem nejvíc chybělo, když se rozjela
pandemie?
Díky včasné reakci a mimořádnému nasazení našich
krizových manažerů i dalších kolegyň a kolegů jsme
měli (a máme) po celou dobu pandemie dostatek
ochranných pomůcek, některé vznikly dokonce přímo podle našich návrhů. Obzvlášť v počátku pandemie byl patrný nedostatek informací o této nemoci,
ale je to pochopitelné, protože to byl pro všechny
nový protivník. Nicméně jsme si poradili a já jsem na
své kolegyně a kolegy hrdý.

Má ZZS HMP připravené kapacity, kdyby se
objevila další vlna?
Ano, jsme připraveni, pacienti se na nás mohou spolehnout. Naši krizoví manažeři, jak s oblibou říkají,
musejí vidět „za roh“, jedině tak se dokážeme připravit na vše, co nás může potkat. Ať bude pandemická
situace jakákoliv, je pro nás samozřejmostí zajištění
přednemocniční neodkladné péče v hlavním městě.
A bude-li potřeba, jsme připraveni pomoci i jinde.
Přesně podle našeho hesla: „Jsme tam, kde nás
potřebujete“.
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Do patnácti let vzroste počet
lidí čerpajících příspěvek
na péči ve stáří dvakrát

Státu však z hlediska financování dlouhodobé péče dochází dech
Stárnutí populace přestavuje problém
v několika rovinách. Jednou z těch nejdůležitějších je otázka dlouhodobé péče
a jejího financování, které by bylo při
zachování současné situace těžko udržitelné. Ukazuje se totiž, že příspěvek na
péči bude v horizontu několika desetiletí
potřebovat třikrát tolik lidí než dnes.

„V

oblasti dlouhodobé péče se tvoří zásadní
problém v celé části veřejných rozpočtů,
které musí čelit stárnutí populace. Současně je problém velmi v pozadí a není tak
dobře znám, jako problematika důchodů nebo standardní zdravotní péče.
Je to tedy tak trochu utajený problém,“ uvádí expert
na oblast penzí a pojišťovnictví Vladimír Bezděk, podle
kterého má přitom oblast dlouhodobé péče možnost
stát se dobrým příkladem úspěšné spolupráce veřejného a komerčního sektoru, díky níž se hrozící problém
podaří odvrátit. Příspěvek na péči, který dostávají
lidé vyžadující nějaký stupeň pomoci, byl v roce 2018
vyplácen 360 tisícům obyvatel. Predikce ovšem ukazují, že už za 15 let se počet pobírajících zdvojnásobí
a v polovině 60. let se dokonce ztrojnásobí, takže bude
atakovat hranici 1,1 milionu obyvatel.
„Tak ostrou dynamiku nenajdeme v důchodové oblasti
ani ve zdravotnictví,“ konstatuje Bezděk. Aby si Česká
asociace pojišťoven zmapovala, o co mají lidé v oblasti zdravotnictví zájem, nechala si udělat průzkum na
vzorku tisícovky obyvatel. Ten ukázal, že lidé by uvítali
právě připojištění na dlouhodobou péči. Na tu by bylo
ochotno se připojistit skoro 55 procent dotazovaných,
zatímco na druhou nejčastěji uváděnou položku v podobě lepšího zdravotnického materiálu a pomůcek by
bylo ochotno se připojistit necelých 35 procent respondentů.
Za dané situace přichází Česká asociace pojišťoven
s iniciativou, jejímž cílem je vyvolat na téma dlouhodobé péče veřejnou debatu, která vyústí v konkrétní
návrhy opatření. Například zda by součástí řešení mohlo být pojištění dlouhodobé péče. Státu však z hlediska
financování dlouhodobé péče dochází dech. Navíc už
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dnes nejsou dostatečné kapacity na péči, ať už terénní
či pobytovou. Nedostatek kapacit i financí se bude dále
prohlubovat a bude potřeba do systému dostat nové
zdroje.
Výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan
Matoušek k tomuto tématu říká: „Chceme ukázat, že
soukromá participace na financování zdravotní péče je
možná a potřebná, že není asociální, ale že ve skutečnosti otevírá daleko širšímu počtu osob naději na
důstojnou, dostupnou a kvalitní péči bez zásadních
dopadů na jejich rodiny, bez úplatků a beze strachu
o budoucnost.“ Jan Matoušek nám odpověděl i na
další otázky o dlouhodobé péči ve stáří:
Proč je řešení dlouhodobé péče ve stáří pro pojišťovny poslední měsíce velkým tématem?
Primární úkol pojišťoven je rozumět rizikům, včetně
těch dlouhodobých v horizontu dekád. A vzhledem
k demografickým změnám a zvyšujícímu se počtu
osob, které budou nesoběstačné ve stáří, si pojišťovny
uvědomují, že se musí stát součástí řešení tohoto problému, ideálně tak, aby státní politiku v této oblasti
vhodně doplňovaly.
Stát má hlavní slovo v organizaci tohoto systému. Pojišťovny nechtějí a nebudou nijak konkurovat státnímu
systému organizace péče. Naopak, chceme napomoci přinést do systému další zdroje a rozšířit stávající
nedostatečné možnosti. Péče o nesoběstačné členy
rodiny nebo blízké osoby je velmi známé téma pro
každého z nás.
Průzkumy veřejného mínění nám přitom ukázaly, že
soukromé pojištění dlouhodobé péče by považovalo
za dobrý nápad přes 55 % respondentů. To je suverénně nejvíc ze všech typů možných zdravotních či
sociálních připojištění.
Jak nyní typicky vypadá péče o nesoběstačného
člena rodiny?
Každý z nás zažil ve své rodině nebo blízkém okolí
situaci, kdy bylo potřeba se rychle postarat o člověka,
který onemocněl a nedokázal už se o sebe postarat
sám. Jsou to psychicky i emočně náročné příběhy, které
se nás osobně dotýkají.
Chceme svým blízkým zajistit co nejdůstojnější a nejlepší péči, zároveň sami potřebujeme vydělávat peníze
a živit sebe a rodinu. Podle našich odhadů se přitom
dnes nedostává na 20-40 % žadatelů o místa v pečovatelských domech. V této situaci nepřekvapí, že významná část dlouhodobé péče probíhá v nepřetržitém
režimu v domácím prostředí a je plně tažena nejbližšími rodinnými příslušníky. Tento způsob péče je hodno-

cen odborníky velmi pozitivně a je také často vítanou
alternativou samotnými seniory, nicméně pečující
osoby nutně potřebují podporu terénních zdravotních
i sociálních pracovníků.
Těch je však také nedostatek a pečující osoby si mnohdy nemohou vydechnout. To je samozřejmě mimořádně psychicky a fyzicky náročné, nemluvě o často
výrazné ztrátě příjmu v domácnosti, pokud je dlouhodobá péče poskytována na úkor výdělečné činnosti
pečující osoby.
Jak tedy mohou pojišťovny s tímto problémem
pomoci?
V oblasti dlouhodobé péče v ČR čelíme významnému
sociálnímu i zdravotnímu ekonomickému problému,
jehož intenzita bude výrazně narůstat. Není v silách
veřejných rozpočtů plný rozsah těchto tlaků adekvátně
zvládnout. Je nezbytně nutné do systému dlouhodobé
péče co nejrychleji zapojit i soukromé finanční zdroje.
Dopad stárnutí populace na poptávku po dlouhodobé
péči je natolik výrazný, že potřebujeme rozvíjet ve vzájemné symbióze jak veřejnou, tak i soukromou vrstvu
služeb, řešení a jejich financování.
Jako sektor komerčních pojišťoven jsme přesvědčeni, že můžeme v řešení tohoto problému významně
pomoci. Je třeba zdůraznit, že cílem této iniciativy není
privatizace veřejného prostoru v systému dlouhodobé
péče – nechceme nijak ujídat z koláče veřejných peněz,
naopak k němu můžeme významně přispět.
Co konkrétně by pojišťovny nabízely?
Dobrovolné soukromé pojištění dlouhodobé péče,
nebo chcete-li pojištění pro případ nesoběstačnosti, by
vedle výplaty měsíčních dávek v případě nesoběstačnosti nabídlo klientům a jejich blízkým komplexní
poradenství a administrativní podporu v momentě,
kdy je často potřeba úplně překopat dosavadní životní
rutinu a velmi rychle zabezpečit péči o blízkého. Právě
kombinace finanční podpory a specializované asistence může významně ulevit blízkým osobám a pomoci
jim zdárně projít náročným obdobím péče o „svého“
seniora, případně jiného člena rodiny.
Aby mohlo takové pojištění fungovat, potřebujeme
otevřít širokou diskusi o tématu dlouhodobé péče tak,
aby všichni hráči porozuměli stávajícím problémům
a námi nabízenému řešení.
Proto nyní oslovujeme ministerstva, politiky, obecní
i krajské reprezentace a odborníky ve zdravotnictví
a sociálních službách. Osobně tomuto řešení věřím
a byl bych opravdu rád, kdyby se nám ho podařilo
dotáhnout do zdárného konce.
-pr-

HOSPITALin 15

ROZHOVOR

Kybernetická
bezpečnost nemocnic?
Problém pořád
aktuální
Pořád ještě je mediální prostor zahlcen
jediným tématem – pandemie. Neměli
bychom ale zapomínat na nebezpečí,
která se již projevila a projevovat
budou. Bezpečnost informačních systémů
nemocnic je téma citlivé, a asi dlouhodobé.
Týká se i komunikace s veřejností. Jak
sdělit pacientům, že jejich data jsou
odcizena, co udělat, aby se tak příště
nestalo. Uklidnění veřejnosti je většinou
úkolem komunikačních manažerů. Ti ale
musí vědět, co se vlastně stalo, jak situaci
řešit a co s podobnými útoky dál. K tomu
pomáhají odborně specializované
firmy. O rozhovor jsme požádali majitele
jedné z nich (Acresia Consulting, s.r.o.),
odborníka na kybernetickou bezpečnost
a předsedu Asociace pověřenců České
republiky, Ing. Mgr. Luďka Nezmara, MBA.

P

řed časem byly tvrdě napadeny nemocnice
v Benešově a v Brně. Jak se útok konkrétně
projevil?
Jedna věc je, jak se projevil útok a druhá proč vůbec byl úspěšný. Nejprve k té úspěšnosti.
Hackeři byli úspěšní, protože se jako obvykle projevili dvě největší slabiny. Jednak samotní zaměstnanci nemocnice a jednak nevhodně vystavěná a zabezpečená infrastruktura IT sítě. Zaměstnanci jsou
nepoučitelnou skupinou uživatelů a klikají na každý
odkaz, který se jim objeví v emailu. Jedinou mož-
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nou prevencí v této oblasti jsou nekonečná školení
a vzdělávání.
Vhodným způsobem je simulace phishingu, kdy rozešleme zaměstnancům phishingové emaily a v reálu pak
můžeme zjistit, kdo je tím neopatrným, a identifikovat
největší hříšníky spolu s hrozbami. Druhou částí je samotná obrana před útočníky, například nastavení procesů dle ISO 27001, tedy řízení bezpečnosti informací
a ISO 27701, řízení bezpečnosti soukromí. Dopady,
které veřejnost zaznamenala, byly katastrofální, několik
týdnů nefunkční nemocnice, obrovské finanční ztráty,

poškození důvěry a dobrého jména, nemluvě o zdravotním riziku pro některé pacienty. Bohužel, vedení si
obvykle důležitost a prioritu kybernetické bezpečnosti
uvědomí až po útoku.
Je vůbec možné nastavit ochranu systému, aby
plánovanému útoku odolala?
Ano, možné to je. Základem je respektovat elementární pravidla kybernetické bezpečnosti, nastavit
procesy nakládání s informacemi, vhodně nastavit
infrastrukturu a nikdy nezapomenout na zálohování.
Zde zdůrazním funkční zálohování, kdy jsou zálohy
pravidelně ověřovány, existují reálné scénáře obnovy
dat, tedy tzv. Data recovery plans.
Nesmí být opomenuto vzdělávání zaměstnanců, ale
opět reálné vzdělávání. Jen odklikat e-learningový
kurz a formálně si udělat čárku nemá smysl. Doporučil bych zavedení ISMS - tedy řízení bezpečnosti
informací, v našem prostředí nejlépe dle zákona o kybernetické bezpečnosti, případně dle ISO norem. ISO
normy jsou rozsáhlejší a obvykle aktuálnější.
Není od věci provést penetrační testy, tedy řízený
pokus o narušení bezpečnosti a ověření zranitelností
systému.
Kdo by se měl v krajské nebo státní nemocnici
postarat o bezpečnost dat a IT - outsourcovaná firma, stálý pracovník, specialista z instituce
státní správy...?
V tomto směru záleží spíše na rozpočtu daného zařízení. Ne každá nemocnice si může na plný úvazek
dovolit zaměstnávat specialisty. Řekl bych, že více než
na formě, záleží na znalostech a zkušenostech těch
osob, které se o bezpečnost mají postarat.
Podstatnou věcí je ochota vrcholového managementu
naslouchat těmto odborníkům, protože bezpečnost
není pohodlná.
Velmi často jsou bezpečnostní opatření a procesy
vnímány jako zdržování od podstatných věcí, zbytečná „buzerace“ uživatelů a podobně. Pokud není jasná
a viditelná podpora vedení, vždy je jen otázkou času,
kdy dojde k selhání.
Pokud útočník ukradne data, jak je může „zobchodovat“?
Velmi výhodně. Na světě jsou data o zdraví jedna
z nejdražších. Podle zprávy Trustwave může být

jeden záznam údajů o zdravotní péči na černém
trhu oceněn až 250 USD, ve srovnání s 5,40 USD za
záznam s druhou nejvyšší hodnotou (platební karta).
Právě kvůli lákavému peněžnímu zisku je klíčové, aby
tato bezpečnostní hrozba nebyla IT profesionály ve
zdravotnictví podceňována a byla přijata opatření
k ochraně těchto dat. Velmi často jsou tato data
obchodována na Dark webu.
Dalším aspektem je pak cena za obnovu těchto dat,
která stoupá každým rokem. Náprava porušení údajů ve zdravotnictví má vysokou cenu - v průměru až
7,13 milionu dolarů.
To je o více než 10% více než v loňském roce, kdy
průměrné porušení dat stálo zdravotnické organizace 6,45 milionu USD, alespoň tak to uvádí zpráva
IBM Security 2020.
Co všechno vlastně může být ukradeno, nebo
spíš vyvedeno z databází?
Nejbezpečnější jsou ta data, která neexistují. Vše ostatní nejen, že může být ukradeno, ale také ukradeno
bude, je jen otázkou kdy a kým. Zdravotnická data mají
cenu pro celou řadu hráčů - pharma průmysl, pojišťovny, stát, konkurenci, ale třeba také novináře, když
pasou po senzaci o známé osobě.
Kromě samotných zdravotních dat pacientů jsou
obvykle ukradeny i adresní a kontaktní údaje, údaje
o rodinných příslušnících, ale také třeba hesla a přístupy do systémů. Bohužel většina lidí si neuvědomuje, jak
důležité je používat různá hesla k různým aplikacím.
Mít jedno jediné heslo, které všude používám je prostě
naivní hloupost.
Jsou ve světě příklady masívního napadení nemocnic?
Nemusíme chodit nikam do světa, je již celá řada
příkladů z tuzemska. Benešovskou nemocnicí počínaje
a brněnskou Sv. Annou konče.
Ve spojení s pandemií množství útoků na zdravotnická zařízení přibývá a zvyšuje se jejich sofistikovanost.
Cena, kterou jsou provozovatelé ochotni zaplatit za
znovu zprovoznění nemocnice je mnohem vyšší, než
u většiny ostatních provozů.
Obecně prudce vzrostl počet útoků zejména na kritickou infrastrukturu, protože tam je nejvyšší předpoklad vysokého zisku pro hackery. Příkladem může být
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úspěšný útok na UVM Health Network, který infikoval
5 000 počítačů a společnost stál více jak 63 milionů
USD, nebo útok z 26. října minulého roku, kdy ransomware Ryuk zasáhl 6 nemocnic v USA.
V reakci na tento útok nedotčené systémy nemocnic
USA přijaly preventivní opatření v podobě vypnutí
emailové komunikace. Po jiném útoku z 27. září se
stovky zdravotnických zařízení v USA vrátily k tužce
a papíru.
Jak pracovníci nemocnice zaznamenají první
známky napadení?
Většinou se nejedná o jeden konkrétní den, kdy
dojde k napadení. Nejběžnější způsob je zasílání
různých emailů s odkazy nebo přílohami. Pokud
dotyčnou přílohu otevřete a tím spustíte skript
nebo kliknete na odkaz uvedený v mailu, tak většinou spustíte ransomware, který zašifruje data na
počítači, případně počítačích v celé propojené síti.
Pak už se jen objeví obrazovka s informací, kam
poslat výkupné po jehož zaplacení v lepším případě
dostanete heslo k odšifrování.
První známky, že něco není v pořádku poznáte už
z emailové hlavičky, kdy název kontaktu neodpovídá rozumné emailové adrese.
Další znakem je citelné zpomalení počítače nebo
komunikace. Ne vždy musí mít napadení podobu
ransomwaru, skript může například nainstalovat těžební software kryptoměny a uživatel nic nepozná,
kromě výrazného zpomalení odezvy počítače.
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Může být narušena i třeba vnitřní komunikace,
například emergency s posádkami IZS a podobně?
Samozřejmě za určitých okolností může. Záleží na
konkrétním technickém řešení. V zásadě lze říci, že
kdekoliv je procesor vykonávající příkazy, tak do něj
mohu nahrát svůj skript a donutit tak zařízení jednat
dle mého přání.
Nebezpečné jsou třeba tiskárny s USB portem. Všechny současné tiskárny jsou počítačem samy o sobě
a mohou sloužit jako zdroj šíření škodlivého softwaru,
nahraného právě přes nezabezpečený USB port dále
do sítě.
Co jsou první kroky, které nemocnice musí udělat?
Zmapovat procesy a aktiva, která jsou pro chod zařízení důležitá. Pak následuje ohodnocení, nejlépe finanční,
kolik by stálo znefunkčnění procesu nebo aktivace. Na
základě stanovení výše případné ztráty a výše rizika
takové události pak lze rozumně stanovit případná
opatření.
Opatření by vždy měla být v korelaci s dopadem
hrozby. Je nesmysl kupovat nové drahé zařízení, když
mohu jeho bezpečnost zajistit novým zámkem do
dveří. Na druhou stranu na bezpečnosti šetřit se zjevně
nevyplácí, takže postupovat se zdravým rozumem.
Autor: JAN HOVORKA
Foto: Archiv LN, acresia.cz

NEMOCNICE:
Trojí druh ne/bezpečí
Člověk má v sobě přirozený postoj vnímat
nemocnici jako místo, kde vždy najde pomoc.
Tam se rodíme, tam jsme doprovázeni na
poslední cestu. Jsou to samostatné světy,
zaplněné a k životu udržované lidmi. Je to víc,
než dávají společnosti jiné skupiny lidí a práce
pro celek – obec, kraj, stát.

Ne/Bezpečí první

Donedávna jsme si pod tímto pojmem představili závoru, ploty, vrátnici. Už dávno se svět posunul jinam. Ostrahu objektů převzaly systémy, doplněné profesionálními strážními nebo bezpečnostními pracovníky. Uvnitř se
řešily drobné krádeže, nebo hospodářské delikty většího
rozsahu, včetně čerpání rozpočtů. To patří minulosti.
Ošuntělé důchodce s pistolí pod břichem a kastrůlkem
s večeří nahrazují kamery, senzory, elektronické zámky
a další zařízení.

Ne/Bezpečí druhé

Lidí přibývá, tedy i pacientů. A také odbornosti, úkonů, přístrojového vybavení a díky tomu – a to nejvíc – přibývá dat.
V komunikačním systému zdravotnických zařízení se
přesunují informace o zásobách, dokumentech a osobních datech. Bez připojení ke globální síti byly dokumenty celkem v bezpečí, usnadňovaly spolupráci lékařů
jednotlivých oddělení. Propojením se otevřel bezpočet
skulin, umožňujících vniknutí a odcizení dat. Nejde o darebáctví na úrovni sprejerů. Balíky informací jsou pro
zloděje velmi výnosné zboží k prodeji. Diskrétní data,
zneužitelná k osobnímu vydírání jsou jen malý zlomek,
byť tím citlivější. Objemy dat se velmi draze platí za
účelem doplnění obchodních, marketingových a dalších databází. Samostatný sektor zločinu se nejrychleji
rozvíjí, překoná vbrzku klasické obory – drogy, prostituci,
hazard.
Nastoupit musí odborníci, profesionálové, loajální a poctiví zaměstnanci nemocnic nebo agentur. Stamiliónové
škody a paralyzace provozu v Brně a Benešově jsou jen
první vlaštovky. Čekejme další a buďme připraveni.

Ne/Bezpečí třetí

Stručně řečeno: Nebezpeční selhání komunikace. Pandemie nám odkryla řadu problému, ale i zastaralých,
už nefunkčních vztahů, principů, modelů a situací. Čas
prostě oponou trhnul a změněn svět, řečeno s básníkem Janem Nerudou.

Jak jsme v úvodu řekli, svět nemocnic je souostrovím
míst bezpečí, důvěry, spolehlivosti a hlavně pomoci. Od bolesti, smrti, k příchodu na svět a kvalitnímu
prožití života. Osobního, pracovního, ve všech etapách
života.
O tom, jak a nakolik bezpečný je tento svět nemocnic,
se dozvídáme denně od tiskových mluvčích, z webů
a časopisů. Práce profesionálů se proto nutně rozšiřuje
o znalosti bezpečnostních a komunikačních IT systémů,
možnostech ochrany a krizových zásahů. Jsou první
na postu, odkud v případě útoku vysvětlují veřejnosti,
velmi intimně ohrožené, oč jde a jak se umíme bránit.
Není to jednoduchá práce, věřte nám. Teprve první signály snad končící pandemie nám naznačují, co
všechno nás čeká vysvětlovat lidem. Monolit vědeckých
definicí se po letech zhroutil, vědecké týmy se neshodnou na elementárních výstupech. Očkování a omezení
při nouzovém stavu zcela mění parametry pro praktické
fungování demokracie, svobodu slova, volného pohybu,
osobní bezpečnosti. Nemáme autority, které by rozhodly podle jednoznačných vědeckých důkazů, o kterých
se nediskutovalo, jako tomu bylo dosud. Jedni popírají
druhé, nerozhoduje váha titulu, vzdělání, odbornosti
instituce. Na konci řetězce je ohrožený člověk – já, partner, dítě, rodiče. Chceme argumenty a jsme připraveni
důvěřovat.
První větu čekáme od tiskového mluvčího. Podpoříme rádi a mnohem víc jejich práci i pozici v komunikačním prostoru. Jen tak jim dodáme více důvěry
předem. Oni umí tvořit formulace, ověřit zdroje, zmírnit
pochyby, najít odborníky k diskuzi. Názor si nakonec
děláme sami, ale jak k němu dojít? Na to potřebujeme
informace, argumenty, obornou debatu. A formulaci
sdělení k veřejnosti. Z důvěryhodné platformy skrze
důvěryhodné mluvčí. Naše platformy, Asociace a komunikační nástroje máte k dispozici.
Svět nemocnic tvoříme a žijeme společně.
Autor: JAN HOVORKA
Foto: Archiv redakce
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Praha nebezpečí zvládla
Dva roky debat a reakcí na
opatření, omezení, zákazy,
příkazy a změny. Nečekaný
vývoj pandemie v hlavním
městě změnil jeho tvář. Zmizeli turisté, paradoxně řada
problémů tak ztratila na naléhavosti. Bezstarostné časy
se možná vrátí, možná ne tak
brzy. Jak jsme na tom byli,
jaké jsou zkušenosti po dvou
letech? Odpovídá ředitel Odboru zdravotnictví Magistrátu Hlavního města Prahy
a koordinátor očkování,
Mgr. Martin Ježek, MBA:

B

yli v nějakou chvíli Pražané ohroženi tím,
že by nemocnice nezvládaly přijímat pacienty, IZS ochranná opatření a epidemie by
se nekontrolovaně šířila?
Ani v nejkritičtější okamžiky vrcholící pandemie nebyla zdravotnická zařízení na
území HMP v takové situaci.
Byla na maximálních číslech
(i s ohledem na historii) stran
naplněnosti, ale díky enormnímu úsilí pracovníků a managementu těchto zařízení
se celou vyhrocenou situaci
podařilo zvládnout.

Nechybí právě v podobných situacích samostatná
metropolitní nemocnice
s dostatečnou kapacitou,
zázemím a personálem?
Samozřejmě, že by takové
zdravotnické zařízení výrazně
usnadnilo koordinační roli
Prahy a jeho absence v takových chvílích byla citelná. Na
druhou stranu si musím pochválit spolupráci s Nemocnicí Na Františku (a samozřejmě nejen s ní), o které se
v minulosti uvažovalo jako o Metropolitní nemocnici,
a to jak stran poskytování potřebné péče, vytvoření
lůžek pro covidové pacienty, tak spolupráci při očkování a fungování mobilního očkovacího týmu. Ostatně
výborná spolupráce s touto nemocnicí a jejím vedením
funguje i nyní, v relativně klidnějších dobách.
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Na počátku byl nedostatek roušek a respirátorů,
obleků, ventilátorů, pak jsme sledovali očkování… Má Praha už bezpečnostní plán, jak jednotlivé „komodity“ zajistit, udržovat a mít v pohotovosti pro případ potřeby?
Hl. město Praha v listopadu
roku 2020 zřídilo příspěvkovou organizaci Metropolitní
zdravotnický servis, jehož
jednou z hlavních činností
je i tvorba zásob osobních
ochranných prostředků,
desinfekce či například vakcinačních sad. V tuto chvíli
má Praha vytvořenu dostatečnou rezervu pro případ
opětovné eskalace pandemické situace.
Aktuálně například tato
organizace Metropolitní
zdravotnický servis zastřešuje Metropolitní očkovací
centrum na Vyšehradě nebo
provoz tzv. očkovacího autobusu.
V Nemocnici Na Františku bylo centrum pro
seniory, měli jste přehled, kdo třeba bude potřebovat následnou péči?
Situace seniorů v rámci HMP byla pečlivě monitorována paní radní Johnovou a odborem sociálních
věcí HMP, který je věcně příslušným útvarem Magistrátu.

Častým centrem epidemie a místem
s nejohroženější skupinou byla zařízení pro
seniory. Jak to zvládla ta pražská?
Z mého pohledu to pražská pobytová zařízení pro seniory zvládla na výbornou, a to především díky dodávkám OOP a faktu, že v nich jako prvních v zemi bylo
již v prosinci 2020 zahájeno masivní očkování klientů
i personálu těchto zařízení. Ale toto je spíše dotaz na
paní radní Johnovou.
Mají pracovníci zdravotnických a sociálních zařízení nárok na odměny, a dostanou je?
Zdravotničtí pracovníci měli nárok na mimořádné

odměny, a to až ve výši 75 tisíc korun, u nezdravotnických pracovníků je pak maximální výše odměny 30 tisíc
korun.
Všechny finanční prostředky na odměny již byly
z Ministerstva zdravotnictví vyplaceny. Celková částka
vyplacených finančních prostředků na odměny pro
poskytovatele lůžkové péče dosáhla téměř 12,42
miliard korun. Nejpozději mohli žadatelé o dotaci
dle metodiky vyplatit v květnové výplatě na začátku
června.


Text: Jan Hovorka
Foto: MHMP, PrahaTV
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ROZHOVOR

Nekonečný seriál ze světa nemocnic:

Obrazovky informují i baví

Už více než rok je jednoznačně
hlavním tématem českých
i světových médií zdravotnictví.
Boj s pandemií má různé podoby
a média hledají své hrdiny. Časem
zájem opadne, denní nasazení
zdravotníků zevšední. Zapomeneme
na dramata, která se na klinikách
odehrávala? Možná tak docela ne.

P

andemie mimoděk posílila dosud
přehlíženou pozici zaměstnanců
nemocnic, kteří o práci celého
zařízení a jeho zaměstnanců
informují. Téměř každý krajský holding
nebo přímo řízená nemocnice má vlastní
interní magazín a aktivní webové stránky,
které spravují tiskoví mluvčí, pracovníci
oddělení komunikace nebo dokonce
lékaři. Stoupá i úroveň profesionality
a kreativity. Mediální prostor ve „světě
nemocnic“ propojuje kraje, osobnosti
i diváky. Těmi jsou jak pacienti, tak zaměstnanci.
Moderní komunikační technologie vstupují do prostoru nemocnic stále intenzívněji. Od vyvolávacího systému a základních informací třeba v době krize začíná
ve stále větším počtu přitahovat pozornost systém obrazovek se stále pestřejším
infozábavným obsahem. Od prezentace
neziskových organizací, naučných relací
nebo aktuálních sdělení může sloužit
k regionální komunikaci, a vyvíjet zcela
nové žánry.
Co můžeme v nemocnicích a zdravotnických zařízeních sledovat? Jaké jsou
nejmodernější trendy a nová dramaturgie
obsahu? Odpovídá Vojtěch Žďárek,
jednatel CZECH Digital Media, s.r.o., která
je součástí skupiny R 14 Promotion a disponuje více než tisícovkou obrazovek ve
zdravotnických zařízeních.
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Svět nemocnic se díky pandemii
přesouvá i do nové komunikační éry.

Vaše firmy vybavují nemocnice moderními technologiemi. S čím jste začali a kam směřujete?
Původní projekt, který vznikl někdy v roce 2012, počítal se spojením dvou systémů – vyvolávacího a informačního. Toto propojení se realizovalo a výsledkem
jsou informační obrazovky, které dokážou informovat
v několika zobrazovacích segmentech vše, co potřebuje čekající pacient vědět. Svoje číslo, aktuální informace z oddělení, informace o nemocnici, čas, datum,
prakticky cokoli, co může pro nemocnici a pro čekající
přinášet nějakou hodnotu.
Jedna část je systém typu pořadové číslo, podpora vnitřního komunikačního systému nemocnic, a druhá komunikace s klientem, pacientem.
Co nabízíte?
Stále se držíme původního konceptu vyvolávacího
systému ve spojení se zobrazovacími LCD jednotkami. Vzhledem k tomu, že naše systémy jsou české
výroby, umíme vytvořit pro klienta custom řešení
a jsme schopni napojit systém prakticky na jakýkoli
typ provozu. Často nemocnice požadují napojení
na jejich informační systém – to je také možné. Nově
připravujeme také projekt chytré wifi, která komunikaci nemocnic posune i do online režimu a na telefony
čekajících pacientů.
Může sloužit vaše zařízení i lékařům a zaměstnancům, třeba pro vnitřní hlášení nebo upozornění v budově?
Primárně je systém určen ke komunikaci směrem od
nemocnice k pacientovi. To však neznamená, že obsah vysílání nesledují i zaměstnanci. Od nich dostáváme často zpětnou vazbu, co se jim líbí nebo nelíbí.
Můžeme však nastavit například zobrazení emergency poplachu, pokynu k opuštění budovy v případě
nějaké havárie a tak podobně. Využití obrazovky
nachází také v místech, kde se zaměstnanci nemocnice potkávají, tam může být součástí obsahu i sdělení
směrem do nemocnice. Typicky třeba v jídelně, nebo
ve společenských místnostech.
Otevíráte nový prostor pro prezentace, reklamu, ale i edukaci. Můžete do obrazovek zařadit
i instruktážní pořady a třeba návody na registraci pro očkování?
Pro nás je ideální stav, kdy je nemocnice schopna
dodat také edukační materiál do vysílání. Díky naší
technologii jsme schopni vysílat na každém oddělení
jinou smyčku. Tím se nabízí prostor právě pro edukaci
ze strany jednotlivých klinik a oddělení. V současné
době jsou naše obrazovky součástí kampaně Magist-

rátu hlavního města Prahy na podporu očkování. Rádi
podpoříme smysluplné projekty, které mohou změnit
aktuálně neradostnou situaci.
Podporujete neziskovou sféru. Jak to konkrétně
vypadá? Mají u vás neziskovky výhody?
Jedním ze základních pravidel našeho firemního
kodexu již od počátku bylo vytvořit zajímavé vysílání,
které bude čekajícím přinášet něco pozitivního. Proto
se snažíme, aby bylo vysílání pestré. Místo je tu samozřejmě i pro neziskové projekty. Ty mají u nás prostor
zdarma, a to na období 3 měsíců. Takto máme možnost poskytnout prostor více subjektům. Mezi projekty, které jsme takto podpořili a podporujeme patří
například UNICEF, Loono, Záchranný kruh, Gender
Studies. Za zvýhodněnou cenu umíme podpořit také
projekty ze sociální oblasti (například hospice a domovy pro seniory).
Co nejvíc v prostoru nemocnic chybí - praktické
informace, návody, zábava?
Myslím si, že v dnešní době jsme všichni ocenili,
na jaké úrovni je české zdravotnictví a že máme být
na co hrdí. Toto je potřeba lidem říkat. A nemocnice
by se měly umět pochlubit se svými úspěchy. My musíme být velmi opatrní s obsahem, který do vysílání
nasazujeme a který vždy prochází kontrolou ze strany
nemocnice. Mně osobně se nejvíce líbí náš projekt
„Naše město“, kde jsou informace přímo z regionu,
informace o společenském dění, o kultuře, ale i například o výluce v dopravě a podobně. To si myslím, že
diváci ocení nejvíc.
Proč by o váš systém měly mít zájem zřizovatelé, například kraje?
Jedním z hybných faktorů může být fakt, že co se týče
systému informačních obrazovek, není zde žádná
vstupní investice. Máme dlouholeté zkušenosti z této
oblasti a také funkční a odzkoušené řešení, které běží
od malých ambulancí praktických lékařů, přes krajské
nemocnice, až po největší fakultní nemocnice. Máme
také širokou škálu nekomerčního obsahu a dokážeme pomoci s vytvořením obsahu našim partnerům.
Multimediální systémy jsou trend, který se více a více
projevuje v komerční sféře a odtud je už jen krůček
do té nekomerční. Navíc v dnešní době nemocnice
sahají po řešení řízení pohybu klientů v ambulantních
provozech a navíc je podle nás lepší využít tento prostor pro propagaci zdravotnického zařízení, k edukaci
a informování čekajících.

Text: Redakce

Foto: Archiv VŽ
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Komplexní pojištění cizinců
po 2. srpnu 2021: co se změní a co zůstává?

Od 2. srpna 2021 vstoupila v platnost novela zákona č. 326/1999
Sb. o pobytu cizinců na území
České republiky. Novela přináší několik zásadních novinek
a změn. Protože je kolem nich
stále mnoho nejasností či se objevily i chybné interpretace ze strany některých médií či institucí,
rádi bychom proto pro vás shrnuli
vše podstatné. Co se tedy mění
a proč? Co zůstává stejné a není
potřeba nic upravovat? Zeptali
jsme se pana Zbyňka Veselého,
obchodního ředitele Slavia
pojišťovny:

C

o je zdravotní pojištění
pro cizince a kdo si jej
sjednává nebo dokonce
musí sjednat a proč?
Cizinci přijíždějící do ČR ze zemí mimo
EU a států se specifickým režimem
na dobu delší 90 dnů mají povinnost
sjednat si komplexní komerční zdravotní pojištění.
Toto pojištění se dělí na nutnou a neodkladnou péči a komplexní zdravotní
pojištění cizinců. Zdravotní pojištění
cizinců je nutnou podmínkou pro
získání víza do České republiky výše
uvedeného zákona. Kryje náklady na
zdravotní péči poskytnutou na území
ČR. Zdravotní pojištění je důležité pro
cizince, kteří k nám přijíždí za účelem
práce, turistiky nebo studia.
O jak velký trh se jedná?
Za komplexní zdravotní pojištění zaplatí více než 60 tisíc cizinců na území
ČR ročně zhruba 600 až 800 milionů
korun. Rozhodně je to obchodně zajímavý trh a pro naši pojišťovnu je velmi
podstatný.
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Jaké změny přináší zmíněná novela zákona?

Novela toho mění víc, co se pravidel pro pobyt cizinců
na území České republiky týče. Pro nás, pojišťovnu, je
důležitá ta část, která se týká právě komplexního zdravotního pojištění cizinců.
Mění se to, že od 2. srpna 2021 toto pojištění může po
dobu dalších 5 let poskytovat výhradně jen a pouze Pojišťovna VZP (PVZP), dceřiná společnost státem vlastněné VZP. Cizinec, který se nově potřebuje a musí pojistit,
nemá od 2. srpna nyní možnost volby pojišťovny.
Díky poslaneckému přílepku, který do návrhu zákona
dali poslanci a členové Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (VZP ČR), která PVZP vlastní, Věra
Adámková (za ANO) a Miloslav Janulík (ANO), došlo
tak k monopolizaci trhu na poskytování soukromého
zdravotního pojištění cizinců.
Co to znamená pro naše stávající pojištěné
klienty/cizince? Musí se ty smlouvy ukončit?
Nemusí. To je právě ten zásadní omyl a nepřesná
interpretace změn. Povinnost pro cizince pojistit se
u PVZP vzniká jen pro zcela nové pojistné smlouvy, nové klienty, nové obchodní případy. Pro naše/
vaše klienty, kteří uzavřeli pojistné smlouvy v rámci
produktu nazvaného Komplexní zdravotní pojištění
cizinců před 2. 8. 2021 se nezmění vůbec nic.
Slavia pojišťovna jim bude i nadále poskytovat stejné
pojistné krytí a ochranu před riziky tak, jak bylo sjednáno ve smlouvě. Rozhodně není nutné tyto smlouvy nyní ukončovat.
Co když se stávající klient, který má sjednáno
Komplexní pojištění cizinců u Slavia pojišťovny,
rozhodne k úpravám ve sjednané pojistné době?
Pokud náš klient, pojistník, navrhne změnu délky trvání
pojistné doby u své smlouvy uzavřené před 2. 8. 2021,
a pojišťovna s tím souhlasí, je toto samozřejmě možné
a dle sdělení cizinecké policie ČR je to plně v souladu
s novou právní úpravou.
Od kdy jsou naši klienti, cizinci, povinni si sjednat nové zdravotní pojištění u PVZP?
Nové smlouvy a pojištění u této jediné konkrétní pojišťovny si budou muset sjednat teprve až po ukončení stávající
pojistné smlouvy a uplynutí dojednané pojistné lhůty
u Slavia pojišťovny.
Rád bych zdůraznil, že tato úprava se však nevztahuje na
pojištění neodkladné péče. To mohou komerční pojišťovny cizincům poskytovat i nadále. Současně Slavia pojišťovna připravila pro cizince i nový produkt – Komplexní
cestovní pojištění cizinců (KCPC). Tento nový produkt je
v podstatě nadstandardní verzí tarifu neodkladné péče.
Avšak opět zdůrazňuji, tyto tarify je možné sjednat maximálně na 90 dní.
Bude Slavia pojišťovna podnikat nějaké kroky
k eliminaci těchto změn a pokud ano, jaké?

Jsme hluboce přesvědčeni o nesprávnosti takovéhoto
postupu, a z toho důvodu činíme veškeré možné kroky
ke zmírnění dopadů celé záležitosti na naše obchodní partnery. Já osobně jsem přesvědčen, že se nám
podaří tento zákon změnit a navrátit Pojištění cizinců
zase do tržního prostředí a zrušit nebo pozměnit tento
nesmyslný zákon!
Současně musím konstatovat, že Slavia pojišťovna je
na podobnou situaci připravena a jako společnost ji
zvládne. V rámci modelací očekávaných scénářů, počítala i s touto nepravděpodobnou eventualitou.
Závěrem bych ještě chtěl říci, že se bohužel občas
setkáváme s nepochopením a špatným výkladem nové
legislativy, zejména na některých konzulátech, které
vydávají povolení k dlouhodobému pobytu v ČR mimo
naše území (Rusko, Ukrajina, USA apod.)
Stejně tak jsme zaznamenali příklad, kdy našemu klientovi byla odmítnuta zdravotní péče naším smluvním
zařízením. Pokud byste byli konfrontováni s podobnou
situací, prosím informujte nás neprodleně prostřednictvím Vašeho Key Account manažera.
Text a foto: Slavia pojišťovna
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Ing. Martin Mareček, FNUSA Brno:

Ochrana je silná jako její
nejslabší článek
Pokusů o kybernetický útok na zdravotnická zařízení stále přibývá, a tak není
divu, že některé z nich spojily síly. Jedním
z největších cílů napadení byla Fakultní
nemocnice u sv. Anny v Brně. Náměstek
Úseku informatiky Ing. Martin Mareček je
jedním ze zakladatelů celostátní iniciativy
na kyberochranu nemocnic.
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apadení elektronických systémů hackery je
v poslední době časté…
Pokusy o napadení jsou zaznamenávány
na denní bázi. Někdy se jedná o phishing,
jindy zase o cílené pokusy prolomení firewallů,
případně zneužití známých zranitelností. Abychom
nekřivdili pouze uživatelům, tak selhání lidského faktorů samozřejmě existuje i u systémových inženýrů
a IT odborníků.
Nicméně v těchto případech se jedná v drtivé většině případů o selhání jedince nebo o chybu systémovou. I na tomto bojišti však platí, že ochrana je
stejně silná jako její nejslabší článek. Za úspěšným
útokem, kdy dojde k poškození či zcizení dat, je
bohužel nejčastěji na prvním místě selhání lidského

faktoru následováno dalšími. Jinak řečeno, když už
jsem uvnitř, tak se trochu „porozhlédnu“.
Co konkrétně lidé dělají špatně v otázce kyberbezpečnosti?
Největším prohřeškem je podle mých zkušeností malá
ostražitost, důvěra a neuvědomění si následků. Jinak řečeno: „Mně se to stát nemůže.“ Mezi nejčastější
prohřešky patří vyplnění přihlašovacích údajů na neautentické internetové stránce, případně otevření nebezpečné přílohy obsahující škodlivý kód z e-mailové
komunikace.
Jako další příklad lze uvést i použití flash disku,
který byl úmyslně útočníkem nastražen, případně
neprověření pracovníka, který se vydává za zástupce servisní organizace s argumentem o provedení
lokální opravy.
Proč se teď tyto věci dějí mnohem více než
před pár lety?
Pokusy o získání citlivých údajů tady byly vždycky. Ale
ano, musím potvrdit, že v čase narůstá počet pokusů o kompromitaci. Od jednoduchého „očuchávání“
vnějšího perimetru, až po cílené sofistikované pokusy
kompromitace uživatelských přístupů do sítě a jejich
následné zneužití.
Nejčastější je již zmíněný phishing, kdy se může
jednat o lákání finančních prostředků, snahu vylákat oběť na nebezpečné internetové stránky nebo
získat přihlašovací údaje. V poslední době jsou tyty
pokusy už na takové úrovni, že dochází k telefonním
hovorům, kdy se volající prezentuje jako pracovník
bankovního ústavu se snahou autorizovat bankovní
operaci.
  
Kdy se útočí nejčastěji, ve dne nebo v noci?
Během nočních hodin jsou nejčastěji směřované útoky,
které využívají vysokého výkonu výpočetní techniky.
Tedy například při šifrování dat. V tomto okamžiku jsou
lidé u PC považováni za nežádoucí faktory, protože
by mohli identifikovat probíhající šifrování a celý útok
zmařit.
Naproti tomu DDoS útoky na online služby se zase
dějí v době, kdy jsou tyto služby nejvíce využívány.
Tak, aby způsobená škoda přetížením ovlivnila co
nejvíce lidí.
Byl jste jedním ze zakladatelů celostátní iniciativy na kyberochranu nemocnic. Co je jejím cílem?
První myšlenka iniciativy se začala rodit po útoku

na Benešovskou nemocnici. Cílem bylo vzájemně
si mezi nemocnicemi pomoci a sdílet informace, zkušenosti a zároveň know-how.
Aktuálně signovalo memorandum iniciativy více než 20
organizací včetně ČVUT, Národní agentury pro komunikační a informační technologie a CESNETu. Celkově
se k ní připojilo také již více než 40 zdravotnických
subjektů v rámci celé republiky.
Cíle a důvody se samy nabízí. Stačí si spočítat, kolik
potřebuje jedna organizace bezpečnostních pracovníků a kolik jich najdeme na trhu práce. Při sdílení
těchto osob dojde k úspoře finančních i lidských zdrojů
v řádech desítek milionů ročně. Další informace o této
iniciativě a jejích aktivitách jsou k dohledání na internetových stránkách //hsoc.cesnet.cz.
Jedním z nápadů iniciativy je vytvoření sdíleného bezpečnostního operačního centra. Jak by
takové centrum fungovalo?
V dnešní době využívání informačních a komunikačních technologií se jedná o jednoduchou myšlenku.
Nezáleží na tom, kde zrovna člověk fyzicky sídlí. Takové
dohledové centrum by ve skutečnosti analyzovalo data
„odkudkoliv“, následně by se tato data ukládala v rámci
zabezpečené infrastruktury.
A zde se právě nabízí sdílení odborníků z jednotlivých
zapojených subjektů. Výsledkem by tedy nebyl „jenom“
provoz dohledového centra, ale souběžně úspora
finančních prostředků pro všechny zapojené subjekty a udržování rozvoje a informovanosti podílejících
se sdílených pracovníků.
Výhodou takového sdíleného centra je možnost
reagovat a řešit incident v některé s dohledovaných
organizacích a aplikovat jej na všechny zapojené a tím
minimalizovat rizika i následky.
Je vůbec možné absolutně zamezit kyberútokům? Nebudou vždycky ti útočníci o krok dopředu?
Kyberútokům jako takovým lze absolutně zamezit pouze
jediným způsobem, a to vypnutím globální sítě a vzdáním se digitalizace (smích). Ano, uznávám, že tento jediný způsob je mimo mísu a nereálný. Takže jednoduchou
odpovědí na otázku je: NE.
Útočníci nejenže jsou kroky napřed, ale i v budoucnu budou na míle vzdáleni. V tomto duchu lze říci, že
útočníci mohou replikovat a inovovat útoky stále v náhodných cyklech, i když se jim nezdaří. My na druhé
straně barikády musíme být stále připraveni a nesmíme
podlehnout.
Zdroj: www.fnusa.cz
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