„ZDRAVOTNICTVÍ NENÍ ZADARMO“

Na naší škole se v pondělí 24. 9. 2012 konal 90-minutový seminář o zdravotnictví v ČR,
jehož organizátorem bylo České zdravotnické fórum, o. p. s.
Na jeho přípravě spolupracovala 1. LF UK, FSV UK a VŠE a seminář byl vhodným
doplňkem zejména k ekonomickým předmětům pro studenty končících ročníků SŠ i VOŠ.
Během minulého školního roku se tohoto semináře zúčastnilo v ČR více než 6 700 studentů.
Reakce našich studentů jsou uvedeny níže.
Ing. Hana Divišová, Ph.D.

Dne 24.9. 2012 jsme se účastnili dvouhodinové přednášky s názvem „Zdravotnictví není
zadarmo“. Přednášku vedla studentka z posledního ročníku 1. lékařské fakulty. Přednáška
pojednávala o zdravotnických zařízeních a jejich managementu. Zabývali jsme se zdravotními
pojišťovnami, Ministerstvem zdravotnictví ČR, právy pacientů a generickými léky. Na závěr jsme
každý sám za sebe učinili odhad ceny léčebných výkonů jednotlivých onemocnění a vyšetřovacích
metod za rok 2010. Například ceny: rentgenového vyšetření, magnetické rezonance, totální
endoprotézy a rakoviny prsu. Mně osobně se tato část líbila nejvíce. Myslím, že tato přednáška pro
nás byla novým přínosem i opakováním zároveň.
Pavla Oktábcová (studentka 3. ročníku DZZ)

Z přednášky jsme se dozvěděli, jaké existují druhy nemocnic a pro některé z nás již známá
práva pacientů. Krátce jsme si také pověděli o vzdělání, které je nezbytné pro lékaře v nemocnicích
a pro zdravotnického záchranáře. Nejvíce zajímavé bylo nastínění přibližných úhrad za některé
lékařské výkony, např. cena za jeden den pobytu na oddělení a také za jednotlivá vyšetření klienta.
Sami jsme si mohli nejprve formou ankety otipovat částky v korunách. Myslím si, že hodně z nás
bylo překvapených, v jakých peněžních relacích se pohybovaly některé položky. Na konci
přednášky jsme už věděli, že název je skutečně přiléhavý, protože ve všech oborech zdravotnictví je
potřeba opravdu hodně finančních prostředků. Přednáška byla dobře připravená a srozumitelná.
Andrea Pavlisová (studentka 3. ročníku DVS)

Seminář našim studentům představil systém zdravotní péče, systém finančních toků
od plátce zdravotního pojištění přes zdravotní pojišťovnu až k poskytovateli zdravotní péče.
Studenti byli také seznámeni např. s náklady na zdravotní péči, léčbu úrazů a rehabilitaci. Seminář
byl vhodným doplňkem pro předmět ekonomika a základy společenských věd.
Po přednášce byla každému studentovi věnována brožura s hlavními informacemi
o zdravotní péči v ČR.
Pavel Krasnov, Zuzana Kolínová a Josef Chamula (studenti 4. ročníku ZL)

(Fotografovali: Josef Chamula a Pavel Krasnov)

