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Střední Čechy

Sundali rušičku
odposlechů
Na stropě salonku v sekretariátu
středočeské hejtmanky Petry Peckové již nevisí rušička odposlechů
v podobě bílé koule. Středočeský
kraj ji dal včetně dalších součástí
zařízení, pořízeného za předchozího vedení kraje, odmontovat. Salonek má nyní sloužit jako co-workingová místnost pro středočeské starosty. Získají tak prostor pro různé
pracovní schůzky a jednání, které
momentálně nemají kde organizovat. (psv)

Střední Čechy

Kraj chce záchytná
parkoviště
Vedení Středočeského kraje pokračuje v přípravě stavby takzvaných
P+R (park and ride – zaparkuj a
jeď) parkovišť. S jejich přípravou
začalo již předchozí vedení kraje,
podle aktuální koncepce jich má
ale vzniknout jedenáct. „Celkem
má v příštích letech takto vzniknout 2 800 parkovacích míst,“ řekl
radní pro veřejnou dopravu Petr
Borecký (STAN). Do dvou let by
mohlo být hotové například parkoviště v Čelákovicích, brzy se má posunout i příprava stavby parkovacího domu v Hostivici, parkoviště v
Olbramovicích, Tuklatech, Úvalech či Měšicích. (psv, čtk)

Mladá Boleslav

Zájemci o studium
si vyberou online
Česká asociace MBA škol (CAMBAS), mezi jejíž členy se řadí veřejné i soukromé vysoké školy a instituce nabízející programy MBA, pořádá online veletrh akreditovaných programů. Spolupořadatelem této akce, která se uskuteční
18. března od 15 hodin, je mladoboleslavská Škoda Auto Vysoká škola.
Hned 11 programů MBA z různých
vysokých škol se zájemcům o studium představí formou video prezentací, součástí bude také prostor
pro otázky. Více informací zájemci
o studium naleznou na webu Škoda Auto Vysoká škola. (psv)

Kladensko

Požár napáchal
milionovou škodu
Hasiči již vyčíslili odhad škody, který vznikl po úterním požáru ve firmě na zpracování dřeva v Zákolanech na Kladensku, a to na 1,4 milionu korun. Hasiči na místě zjistili,
že hoří 50 metrů dlouhý přístřešek, ve kterém firma vyráběla palivové dřevo. K likvidaci požáru nasadili čtyři vodní proudy, v záloze
byla připravena výšková technika.
Už v prvních minutách zásahu se
ale půlka přístřešku zbortila. Zcela
zlikvidovat požár se hasičům podařilo kolem 17. hodiny, jeho příčina
je předmětem vyšetřování. (psv)

Střední Čechy

Na úřadech visí
tibetské vlajky
Středočeský kraj stejně jako řada
měst a obcí se včera zapojily do celosvětové akce Vlajka pro Tibet.
V Mladé Boleslavi vyvěšení vlajky
schválila městská rada. K této akci
se letos přihlásilo přes 830 měst,
obcí, městských částí a krajů v celé
České republice. (psv)
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Drahý účet za covid-19
Covid-19 dopadá na
zdravotní pojišťovny.
Zhruba o 400 milionů
vyšší náklady má kvůli
pandemii za poslední
rok Zdravotní pojišťovna Škoda. Například
jen za testování svých
pojištěnců zatím vydala více než 102 milionů
korun.

Kdo je
Darina Ulmanová
Ing. Darina Ulmanová, MBA, vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde v roce 1976 promovala na ekonomické fakultě.
Svou profesní dráhu spojila se zdravotnictvím. V Okresním ústavu národního zdraví Mladá Boleslav pracovala v řadě ekonomických funkcí, později na pozici zástupce ředitele Lékárenské služby. V polovině
roku 1992 nastoupila do personálního útvaru Škoda Auto, kde se ve
spolupráci automobilky a zástupců
zaměstnanců, odborů Kovo, začala formovat myšlenka na založení
zdravotní pojišťovny pro zaměstnance. Činnost Zaměstnanecké pojišťovny Škoda (ZPŠ) byla oficiálně
zahájena 1. ledna 1993 pod vedením právě Dariny Ulmanové. A v jejím čele je doposud, což je mezi
zdravotními pojišťovnami v České
republice naprostou výjimkou. Navíc je i jedinou ženou, která kdy v
Česku řídila zdravotní pojišťovnu.
ZPŠ, sídlící v Mladé Boleslavi, však
není určena jen zaměstnancům automobilky, ale i široké veřejnosti,
má stabilní síť smluvních poskytovatelů zdravotních služeb po celé
ČR. Ačkoli jde o menší pojišťovnu,
opakovaně se umisťuje na prvních
příčkách jako nejlepší zaměstnanecká zdravotní pojišťovna v projektu nezávislé organizace HealthCare Institute. Je průkopnická v oblasti zdravotních programů financovaných z Fondu prevence.

Pavel Svačina
redaktor MF DNES
MLADÁ BOLESLAV Přesně před
rokem potvrdilo ministerstvo zdravotnictví první tři případy onemocnění covidem-19 v České republice.
Od té doby zažívají nejen Středočeši turbulentní rok. Především však
pandemie koronaviru převrátila na
ruby téměř celé zdravotnictví. Místo provádění plánovaných operací
teď zdravotníci především bojují
o holé životy pacientů s covidem.
To vše má přitom dopad v podobě
skokového navýšení výdajů na zdravotní péči, ekonomická situace
zase způsobuje pokles příjmů ze
zdravotního pojištění.
Jak pandemie koronaviru zasáhla
zdravotní pojišťovny, přibližuje
v rozhovoru pro MF DNES Darina
Ulmanová, která již více než 28 let
vede Zaměstnaneckou pojišťovnu
Škoda (ZPŠ) se sídlem v Mladé Boleslavi.
Paní ředitelko, zvládnou podle
vašich zkušeností zdravotní pojišťovny aktuální enormní zátěž?
V nynější zcela výjimečné situaci,
kterou přinesl koronavirus, se naplno projevuje, jak klíčová je dlouhodobá udržitelnost financování zdravotních služeb. Pro tu je velmi důležité především odpovědné ekonomické chování všech článků systému veřejného zdravotního pojištění, tedy státu, plátců, poskytovatelů zdravotních služeb a bezpochyby i nás, zdravotních pojišťoven. Zásadním a hlavně společným cílem
všech by mělo být poskytnout pojištěncům maximální servis při zachování rozumného hospodaření.
Jinými slovy, mít dostatečné rezervy pro takové případy?
Ano, v naší pojišťovně se snažíme
s finančními prostředky stabilně zacházet co nejobezřetněji, s péčí řádného hospodáře, abychom i v případě výraznějšího poklesu výkonu
ekonomiky mohli garantovat bezproblémové zajištění péče pro naše
pojištěnce a pro naše smluvní poskytovatele byli pořád stabilním finančním partnerem. To je náš prvořadý cíl a naši pojištěnci se nemusí
obávat, že bychom se o ně nepostarali.
Kolik peněz ZPŠ vynaloží na
zdravotní péči za rok?
I když jsme nejmenší zdravotní pojišťovna v České republice, tak objem financí, které vynakládáme ročně na zdravotní péči, dosahuje téměř pěti miliard korun. Objem prostředků přitom každoročně roste.
Pro srovnání, náš první plán objemu prostředků na zdravotní péči z
roku 1994 pracoval s částkou necelých 254 milionů korun. Důležitým
ukazatelem jsou výdaje na zdravotní služby za jednoho našeho pojištěnce. Plánovaná částka pro letošní
rok činí 34 158 korun a představuje
tak jednu z nejvyšších ve srovnání
s ostatními zdravotními pojišťovnami.
Teď ale do hospodaření zasáhly
mimořádné výdaje spojené
s pandemií koronaviru. Máte již
vyčísleny náklady za vaši pojišťovnu?

poděkovala všem zaměstnancům,
díky nimž ZPŠ jako celek mohla
a může v této obtížné době fungovat tak, aby všichni naši klienti byli
maximálně spokojeni.

Úspěšná ředitelka Darina Ulmanová stála u zrodu Zaměstnanecké pojišťovny Škoda na přelomu let 1992 a 1993.
Její ředitelkou zůstala až do současnosti, to je v České republice unikátní. Foto: ZPŠ
Přesné vyčíslení nákladů, které s sebou epidemie koronaviru přinesla,
je trochu složitější. Důvodem jsou
legislativně-technická specifika financování zdravotních služeb, kdy
definitivní vypořádání financování
nemocnic, tedy zdravotnických zařízení, u nichž především se koncentrovala péče o „covidové“ pacienty, teprve proběhne. Naše předběžné analýzy ale ukazují, že oproti
„běžnému“ roku došlo k nárůstu
nákladů zhruba o 400 milionů korun.
Máte již sečteno, na kolik doposud přišlo testování a očkování
vašich pojištěnců?
Na testování na covid-19 jsme zatím
vynaložili 102,7 milionu korun, z
toho největší část, 97 milionů, tvoří
náklady na PCR testy a 5,7 milionu
korun na antigenní metodu spuštěnou v prosinci. Na validní vyčíslení
nákladů za očkování je ještě příliš
brzo. Porovnávání a vykazování
těchto údajů bude vhodnější činit v
době, kdy již budeme mít za sebou
minimálně celé čtvrtletí a zároveň
již bude naočkována minimálně
část běžné populace, tedy ne pouze
zdravotníci a odborníky definované rizikové skupiny občanů.
Ani během pandemie koronaviru se lidem nevyhýbají jiné nemoci a úrazy. Můžete nastínit,
kolik stojí některé „běžné“ zákroky?
Také v koronavirové době je samozřejmě třeba hradit péči za „běžné“
diagnózy, které představují tisícové až desetitisícové náklady. Například léčba otřesu mozku stojí kolem osmi tisíc korun, zlomeniny
klíční kosti přes 30 tisíc a akutního
zánětu slepého střeva přes 33 tisíc

korun. Péče o naše pojištěnce
ovšem zahrnuje úhradu rovněž velmi nákladných výkonů. Za péči našeho dosud nejnákladnějšího pojištěnce v historii ZPŠ jsme uhradili
70 milionů korun. Konkrétně šlo
o pojištěnce se vzácným onemocněním infantilní hypofosfatázií. I některá další specializovaná péče
představuje výdaje v řádu milionů.

Za péči o našeho
nejnákladnějšího
pojištěnce v historii
ZPŠ jsme uhradili
70 milionů korun.

Diagnózy jako oběhová a dechová
nedostatečnost při srdeční vadě,
leukemie, karcinomy, poranění páteře nebo péče o nedonošené novorozence znamenají takřka s jistotou
náklady převyšující milion korun.
Spoustu lidí zajímá, na kolik jejich ošetření u lékaře vyšlo. Mohou to nějak snadno zjistit?
Naši pojištěnci mohou využívat aplikaci nazvanou Karta mého srdce.
Tam si pohodlně vyhledají přehled
všech úhrad za svou zdravotní
péči.
To může být pro spoustu lidí velký pokrok, dříve o takové údaje
museli osobně či písemně žádat.
Teď tedy najdou vše na interne-

tu, nebo dokonce přímo ve svém
mobilu?
Je to přesně tak. Tato naše mobilní i
webová aplikace má opravdu celou
řadu často velmi unikátních funkcí.
Kromě přehledu čerpání zdravotní
péče tam kupříkladu najdete také
informace o preventivních programech, na které má konkrétní pojištěnec nárok, můžete si zde sami
ukládat lékařské zprávy, vyhledáte
si kontaktní údaje na lékaře, mapu
smluvních zařízení ZPŠ, preventivní prohlídky s možností nastavení
upozornění na jejich termíny, vaše
laboratorní výsledky z Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, lékové interakce a mnoho dalšího. Rodiče si
mohou účet spojit i se svými nezletilými dětmi a mít tak všechny informace o jejich zdraví na jednom místě.
Jak jste se vypořádali s tím, že pojišťovny musely kvůli vládním
opatřením omezit otevírací
dobu pro veřejnost, nebo dokonce zavřít...
Je pravda, že naši pojištěnci byli na
osobní kontakt hodně zvyklí a bylo
pro ně i pro nás těžké tuto tradici
opustit. Samozřejmě jsme museli
přijmout nezbytná interní organizační opatření, abychom zajistili
bezproblémový chod ZPŠ, zajištěn
musel být chod informačního systému, financování poskytovatelů
zdravotních služeb a služby pojištěncům. Organizační opatření jsme
doplnili řadou těch technických,
počínaje osobními ochrannými pomůckami pro všechny zaměstnance přes instalaci ochranných přepážek až po sběrné boxy. Současně
jsme se snažili pojištěnce a další
partnery směrovat k elektronické
výměně podkladů. Ráda bych ještě

Pandemie koronaviru v mnoha
institucích urychlila přechod na
elektronickou formu komunikace, co vše lze takto vyřídit u vás?
Asi tím nejdůležitějším a momentálně aktuálním je možnost on line registrace k ZPŠ přes speciální webové stránky nazvané Pojišťovna
mého srdce. Samozřejmostí je zasílání dokumentů a potřebných podkladů přes elektronickou podatelnu. Novinkou je možnost zasílat žádosti o příspěvky na zdravotní programy e-mailem a do budoucna počítáme s možností podat žádost
přes aplikaci Karta mého srdce.
Zbudou i přes náklady spojené s
koronavirem letos peníze na preventivní programy? Podle odborníků je právě prevence oblastí, kterou by lidé kvůli obavám
z nákazy mohli zanedbávat…
Preventivní programy považujeme
za velmi důležité a krácení nákladů
na ně by byla chyba. ZPŠ je průkopníkem v preventivních programech, dnes jich máme více než 40.
I v této situaci na ně letos plánujeme vynaložit 43 milionů korun, přičemž od letoška nově pojištěncům
přispíváme 500 korun také na podporu péče o duševní zdraví a podporu nutričního poradenství. Pro
čerpání preventivních programů
nemáme stanoveny žádné limity,
ať už na pojištěnce, či na rodinu,
a to je v České republice unikátní.
ZPŠ je menší regionální pojišťovnou. Jak je to se zajištěním dostupnosti péče, kterou vyžaduje
legislativa?
I když jsme regionální a řekla bych
téměř rodinnou zdravotní pojišťovnou, tak jsme otevření všem zájemcům. Pojištěnci se nedostatku
smluvních partnerů rozhodně nemusí obávat. Naši síť průběžně
upravujeme právě dle jejich potřeb. Navíc, pokud pojištěnec hledá
lékaře, je mu z naší strany poskytnuta individuální podpora a poradenství, nikoliv pouze předán seznam kontaktů. Právě zde se pozitivně projevuje velikost naší pojišťovny.

