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Generační zlom, který se týká genera-
ce mladších (promujících) lékařů a těch 
starších, je dnes vážným problémem.

Je to tím, že se jedná o generaci, kte-
rá je silně závislá na sociálních sítích, či 
dokonce jimi odkojená, s čímž souvise-
jí negativní efekty jejich používání – ab-
sence schopnosti řešit problémy, omeze-
né schopnosti efektivně komunikovat, 
upřednostňování zájmu jednotlivce nad 
těmi společnými a nárokování osobních 
výhod nad kolektivní zodpovědností. 
S tím souvisí i nárůst úzkosti (o 70 pro-
cent) a deprese (o 50 procent) v genera-
ci nových lékařů, což pochopitelně vede 
ke sklonu vyhýbat se problémům, hledá-
ní rychlého řešení ve všem a upřednost-
nění osobního komfortu. I přes to, že 
většina z nich má dobré úmysly a že ně-
kteří stále chápou medicínu jako povolá-
ní (kterým je a pro každého dobrého lé-
kaře musí být), celkový profil a „ladění“ 
mladých lékařů bohužel čím dál víc ko-
píruje profil jejich ostatních vrstevníků.

	\ MUDr. David Marx, Ph.D.,
proděkan pro studium a výuku 
3. LF UK v Praze

Když jsem v  roce 1984 nastupoval 
do  svého prvního zaměstnání, jeden 
z tehdejších vedoucích pracovníků razil 
veřejně princip: „mladý lékař nesmí vi-
dět slunce“, čímž měl na mysli to, že při-
cházení a odcházení za tmy je normální, 

ba správné a slouží k tomu, aby se absol-
venti rychle a kvalitně zapracovali. Obec-
ně s tím panoval souhlas, dalo by se říci, 
že má generace počítala s tím, že v práci 
stráví mnohem více času, než odpovídá 
týdenní pracovní době. Z této generace 
jsou dnes mnozí primáři, přednostové 
a další vedoucí lékaři, kteří jsou zaraže-
ni požadavky dnešních mladších kole-
gů na lepší „work-life balance“, na nižší 
počet pohotovostních služeb a celkovou 
nechutí „zemřít v práci“.

To není změna přístupu, která by 
platila jen v ČR a jen ve zdravotnictví – 
souvisí se změnami v hierarchii hodnot 
i s neustále se zvyšujícím životním stan-
dardem ve vyspělých zemích (moje by-
vší tři až čtyři pohotovostní služby týd-
ně – kromě vlastního pracoviště i navíc 
na LSPP – souvisely spíše s mizerným 
platovým ohodnocením lékařů v sociali-
stickém zdravotnictví než s přáním trávit 
život v práci). K regulaci doby strávené 
na pracovišti sáhly i USA, které bývaly 
proslulé intenzivním pracovním vytí-
žením lékařů v přípravě na specializaci.

Na druhé straně – medicínu nelze per-
fektně dělat s tím, že v 16:00 „padla“ – 
chceme např. zajistit kontinuitu péče 
u svého pacienta, výkon, jehož se účast-
níme, se časově protahuje, chceme být 
účastni péče o zajímavého pacienta, účast-
níme se vědecko-výzkumné činnosti či 
vznikne (jako nedávno) výjimečná situace 
v rámci pandemie či hromadného neštěs-
tí… Příčin může být řada. Je ale třeba mít 
v patrnosti také to, že systematické nad-
měrné časové vytížení (zejména vynuce-
né) je rizikovým faktorem pro vyhoření 

zdravotníků se všemi dopady na ně i jejich 
pacienty. Známé jsou zahraniční studie 
prezentující fakt, že absence spánku lékaře 
vede k rizikům pro pacienty nejen v ope-
račních oborech – nevyspání po dobu 24 
hodin se přirovnává k vlivu sérové kon-
centrace alkoholu okolo jednoho promile.

Této změně se musíme přizpůsobit 
i my – nejen dodržováním omezení doby 
nepřetržitého pobytu lékařů na pracoviš-
ti stanoveného zákonem, ale také zvýše-
ním efektivity při zapracování nově na-
stoupivších lékařů, efektivity při realizaci 
dozoru a dohledu nad lékaři ve speciali-
zační přípravě a efektivity individuálních 
vzdělávacích plánů. A přijmout za své, že 
časy se mění – přitom nelze rezignovat 
na kvalitní vzdělávání i praxi, ale sou-
časně nelze riskovat vyhoření mladých 
kolegů a jejich ohrožení riziky vyplýva-
jícími z přepracování.

	\ Prof. MUDr. Vladimír Tesař, 
DrSc., MBA, FERA, FASN,
přednosta Kliniky nefrologie 
1. LF UK a VFN

Mladší generace lékařů si opravdu velmi 
váží svého volného času a nejsou příliš 
motivováni trávit v nemocnici více času 
než standardní pracovní dobu.

Myslím, že bychom se nad tím ne-
měli podivovat, je to normální. Mladí 
lidé mají nárok na to trávit volný čas se 
svými rodinami a naučit se medicínu 
mohou i v základní pracovní době a při 
podstatně nižším počtu služeb (který by 
měl dále klesat s kvalifikací a věkem).

Nenormální (a nyní i protiprávní) na-
opak byla obvyklá argumentace našich 

politiků i veřejnosti, že lékaři mají skvě-
lou možnost se stovkami pracovních ho-
din navíc platově přiblížit tomu, co berou 
jejich podobně kvalifikovaní kolegové 
v  jiných oborech za základní pracovní 
dobu. Nenormální byla také představa, 
že lékaři v přípravě na Ph.D. budou pra-
covat ve zdravotnickém zařízení na plný 
úvazek (i když velmi často placený jako 
velmi malý částečný úvazek) a svoji vě-
deckou přípravu budou rozvíjet po řád-
né pracovní době (ne příliš překvapivě 
s velmi nízkou úspěšností).

Ve světě jsou lékaři v nemocnicích 
dobře zaplaceni za základní pracovní 
dobu a slouží méně i za cenu omezené 
dostupnosti všech služeb 24 hodin den-
ně, musí jich být pochopitelně také to-
lik, aby počet odsloužených hodin ne-
byl extrémně vysoký. Lékaři ve vědecké 
přípravě mají na tuto činnost vyhraze-
ny měsíce času, kdy (pochopitelně) ne-
dělají nic jiného, a mají pak mnohem 
větší úspěšnost.

Chyba není u  mladých lékařů, ale 
ve stereotypním opakování naprosto ne-
smyslných a zastaralých představ, kte-
ré rozhodně rozvoji naší medicíny ne-
pomáhají.

	\ Prof. MUDr. Karel 
Cvachovec, CSc., MBA,
děkan FZS TU v Liberci,
KARIM 2. LF UK ve FN Motol,
Katedra AIM IPVZ Praha

Nemyslím, že se jedná o generační zlom. 
Je zcela přirozené, že postoje a očekávání 
mladých lékařů a lékařek se v čase mění. 
Jsou ovlivňovány řadou okolností a bu-

dou se nutně lišit od názorů a postojů 
těch, kteří byli jejich předchůdci. Mění se 
ale i podoba a obsah medicíny samotné. 
Její možnosti jsou obdivuhodné, stále se 
rozvíjí, je komplexnější a také náročnější. 
Nepochybně vyžaduje vysoce kvalifikova-
né, zodpovědné a motivované profesio-
nály. A také se mění očekávání a posto-
je pacientů – na ty nezapomínejme. Ti se 
chtějí uzdravit, očekávají radu či pomoc 
a systém zdravotních služeb jim to má 
umožnit. Rozpory jsou nasnadě. Medicí-
na – či práce lékaře – byla, je a vždy bude 
velmi náročnou profesí. Profesí náročnou 
na znalosti i dovednosti, na čas, na emoč-
ní i lidskou zralost. Věřím, že ti, kteří si 
medicínu jako povolání vybrali, to dobře 
uvážili a rozhodli se zodpovědně. Přijme-
me-li představu medicíny jako všestranně 
náročného povolání, je ale na druhé stra-
ně potřeba vhodné protiváhy. Materiální 
zabezpečení lékaře/lékařky a jeho/její ro-
diny je zcela nepominutelnou, nikoli však 
jedinou podmínkou. Odstraňme zbyteč-
nou administrativu a chtějme od lékařů 
jen to, v čem jsou nenahraditelní. Snažme 
se, aby systém zdravotních služeb byl di-
menzován tak, aby nepřetěžoval ty, kteří 
jej udržují v chodu, a aby respektoval je-
jich oprávněné zájmy. V organizaci prá-
ce a celého systému jsou obrovské rezer-
vy. Hledejme tedy stále rovnováhu mezi 
tím, co povolání lékaře bezpodmínečně 
vyžaduje, a podmínkami – včetně odmě-
ny –, za nichž lékař své povolání vykoná-
vá. Na kvalitu, vstřícnost a dostupnost 
zdravotních služeb rezignovat nemůže-
me – ty od nás pacienti oprávněně oče-
kávají. \

Digitalizace zdravotnictví: deset věcí, které se musejí stát
Potřebujeme závazný plán digitalizace, datové standardy, 
pravidla pro distanční péči, strukturovanou elektronickou 
zdravotní dokumentaci a další nezbytné kroky.

Nepřipravenost digitální infrastruktu-
ry v ČR je vlastně pochopitelná. Proč by 
se úroveň digitální infrastruktury měla 
nějak zásadně lišit od českého standardu 
infrastruktury dálnic, sítě vysokorych-
lostních železnic či moderní decentrali-
zované energetiky? V každodenní frontě 
u Benešova směr Budějovice či v Pen-
dolinu, které málokdy zdolá trasu Pra-
ha–Ostrava pod čtyři hodiny, se vám 
absence základních pilířů digitalizace 
zdravotnictví bude zdát vlastně tak ně-
jak logická. Mnohé z předchozích pokusů 
o digitalizaci byly přitom mnohdy spoje-
ny buď s politickým fiaskem, nebo v hor-
ším případě s policejním vyšetřováním.

Digitalizace je ale každopádně jedi-
ný politicky neutrální nástroj na zvýše-
ní efektivity a kvality zdravotních služeb 
ve chvíli, kdy ochota krýt strmý růst ná-
kladů zdravotnictví z veřejných zdrojů 
narazí na svůj strop. Bez digitalizace není 
současná úroveň zdravotní péče dlouho-
době udržitelná.

1. Jednoznačná odpovědnost 
a kompetence při realizaci stra‑
tegie digitalizace zdravotnictví
Problém: Digitalizace je primárně poli-
tickou a implementační povinností Mi-
nisterstva zdravotnictví, účastní se na ní 
mnoho dalších subjektů (ÚZIS, někte-
ré fakultní nemocnice svými techno-
logickými centry, zdravotní pojišťovny 
apod.). Není k dispozici jednotný plán 
(tzv. roadmap), kde by byly detailně po-
psány realizační kroky, časový harmono-
gram a odpovědné instituce.
Řešení: Vytvoření závazného realizační-
ho časového plánu s institucemi odpověd-
nými za jednotlivé kroky pod dozorem 
Ministerstva zdravotnictví, s pravidelnou 

aktualizací a publikováním. Prioritou je 
detailní plán na roky 2023–2024.

2. Implementace zákona o elek‑
tronizaci zdravotnictví (eHealth)
Problém: V ČR není vytvořena základní 
páteřní síť elektronického zdravotnictví. 
Vznikly jen fragmenty (eRecepty, eNe-
schopenky). Poskytovatelé spolu v malé 
míře sdílejí elektronická data, systém je 
závislý na papírové komunikaci.
Řešení: Urychlená implementace zákona 
o elektronickém zdravotnictví z podzi-
mu 2021 a napojení všech poskytovatelů 
zdravotní péče na tuto národní síť. Záro-
veň je žádoucí novelizace zákona směrem 
k závazným datovým standardům, inte-
roperabilitě, otevřenosti systémů apod.

3. Legislativní a metodické ukot‑
vení distanční péče za použití di‑
gitálních nástrojů
Problém: Existuje právní nejistota v roz-
sahu a povinnostech při poskytování dis-
tanční péče, přestože zdravotní pojiš-
ťovny tuto péči hradí prostřednictvím 
specifických výkonů a mnoho poskyto-
vatelů ji běžně poskytuje.
Řešení: Novelizace zákona o zdravot-
ních službách s vymezením definice, roz-
sahu a náležitostí poskytování distanční 
péče pomocí digitálních telemedicín-
ských platforem. Podzákonné normy by 
následně měly definovat minimální tech-
nologické, bezpečnostní a implementač-
ní standardy.

4. Urychlený přechod poskyto‑
vatelů na strukturovanou elek‑
tronickou zdravotní dokumentaci
Problém: Absolutní většina lékař-
ských záznamů u poskytovatelů zdra-

votní péče je v nestrukturované, často 
nedigitalizované podobě, což je základ-
ní překážkou datové analýzy, koordi-
nace zdravotní péče a přístupu k  in-
formacím. Informační systémy jsou 
roztříštěné a nemají jednotný datový 
standard.
Řešení: Odpovědné instituce (Minis-
terstvo zdravotnictví, ÚZIS, případně 
SÚKL) by měly zmapovat současný stav 
penetrace strukturované zdravotní do-
kumentace do sítě poskytovatelů a vy-
tvořit legislativní a  investiční pobídky 
k jejímu urychlení. Zároveň by měla být 
nastavena závazná vymahatelná pravidla 
přenositelnosti (interoperability) na jed-
notném datovém standardu a povinnost 
poskytovat datovou strukturu formou 
API oprávněným subjektům. Tím bude 
umenšeno riziko nežádoucího uzamče-
ní zákazníka dodavatelem (vendor-lock).

5. Zjednodušení a zpřehlednění 
technologického, bezpečnostní‑
ho a datového standardu
Problém: Neexistuje jednotný zdroj, 
ve kterém mohou poskytovatelé nalézt 
přehled minimálních požadavků na ky-
berbezpečnost, ochranu osobních dat 
a možnosti poskytování dat uživatelům 
a třetím stranám. Pacienti zase neznají 
svá práva a nároky pro přístup ke zdra-
votním údajům.
Řešení: Vytvoření jednotné webové 
stránky se všemi existujícími právními 
normami (evropskými a  národními), 
technologickými a bezpečnostními po-
žadavky a jejich výkladem v přehledné 
podobě pro různé typy poskytovatelů.

6. Vytvoření pravidel a  proce‑
su vstupu digitálních aplikací 
do úhrady a zjednodušení pro‑
cesu vytváření telemedicínských 
výkonů
Problém: V Česku není k dispozici jed-
notný a přehledný proces pro zařazování 

digitálních pacientských aplikací do sy-
stému úhrady (mHealth), jako je např. 
v Německu DiGA. Rovněž proces vzni-
ku telemedicínských výkonů je nepře-
hledný a nepředvídatelný.
Řešení: Vytvoření metodiky, procesu 
a odpovědných institucí za účasti zdra-
votních pojišťoven. Pro digitální aplikace 
využít zahraniční zkušenosti (např. Ně-
mecko, Finsko), pro telemedicínské vý-
kony zjednodušit proces vzniku a aktua-
lizace zdravotních výkonů.

7. Vytvoření a pravidelná aktua‑
lizace doporučených postupů pro 
telemedicínu
Problém: Nyní neexistují specifické kli-
nické doporučené postupy pro telemedi-
cínu s výjimkou obecného doporučení 
pro všeobecné praktické lékaře od SVL 
ČLS JEP.
Řešení: Každá odborná společnost by 
podle jednotného vzoru měla vypraco-
vat doporučený postup, u  jakých typů 
pacientů a v  jakých situacích je použi-
tí telemedicíny vhodné, jaké musejí být 
vytvořeny podmínky a které paramet-
ry je třeba sledovat, analyzovat a zazna-
menávat. Cílovým stavem je jednotná 
databáze s pravidelnou aktualizací do-
poručených postupů a mandatorní opo-
nentura těchto guidelines ze strany MZ 
ČR a zdravotních pojišťoven.

8. Proces/instituce odpovědné 
za certifikaci digitálních řešení 
z pohledu pacientů/uživatelů
Problém: Na straně uživatelů panuje 
velká nejistota v tom, která řešení v po-
době digitálních aplikací jsou bezpečná, 
řádně certifikovaná a dodržují potřeb-
ná technologická pravidla (viz bod 6).
Řešení: Odpovědné instituce (viz bod 
1) by měly vypracovat plán pravidelného 
testování a ověřování digitálních aplika-
cí s jednoduchým a srozumitelným sy-
stémem hodnocení.

9. Systém edukace
Problém: Rychlý technologický rozvoj 
vytváří informační asymetrii mezi po-
skytovateli digitálních řešení a jejich uži-
vateli. Digitalizace a telemedicína není 
systematicky vyučována.
Řešení: Vytvoření pregraduálních 
i postgraduálních edukačních programů 
pod gescí Ministerstva zdravotnictví, lé-
kařských fakult a odborných společnos-
tí. Zároveň musejí vzniknout edukační 
programy a materiály (webové stránky, 
webináře apod.) pro zástupce veřejnos-
ti a pacientských organizací.

10. Investice do digitální infra‑
struktury v primární a ambulant‑
ní sféře
Problém: Nemocnice dlouhodobě zís-
kávají nemalé investiční prostředky 
na obnovu své digitální infrastruktury, 
v oblasti primární péče cítíme ale velký 
technologický dluh, který znemožňuje 
zapojení těchto poskytovatelů do systé-
mu elektronického zdravotnictví, sdíle-
ní dat a telemedicíny.
Řešení: V rámci operačních programů 
musejí existovat tituly určené pro drobné 
poskytovatele zdravotních služeb. Čerpá-
ní těchto prostředků bude podmíněno 
zapojením do výměnných sítí elektro-
nického zdravotnictví a povinností po-
skytovat digitální služby klientům v sou-
ladu s technologickým standardem (viz 
bod 5) a klinickými doporučenými po-
stupy (viz bod 7).
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