Vážené dámy, vážení pánové,
jsem velmi rád, že vás mohu přivítat na již třetím International Health Summit.

Za sedmnáct měsíců, jež uplynuly od posledního IHS se politické, ekonomické i vědecké
výzvy, jež před nás klade dnešní svět, nijak nezmenšily, spíš naopak. Každým dnem
získáváme nové a nové důkazy, že bez zásadních reforem budou zdravotní systémy na
celém světě čelit nevyhnutelné krizi.

O to větší odpovědnost mají politici. Obecně platí, že chybí odvaha ke změnám, že se do
poslední chvíle hraje divadlo a najednou se všichni diví, že dochází peníze. V České
republice jsme minulý rok po vítězných volbách a komplikovaném povolebním vyjednávání
konečně dostali příležitost změnit systém českého zdravotnictví a nečekat, až nám peníze
skutečně dojdou.

Peníze jsou sice „až“ na prvním místě, ale nemohou být náš jediný cíl. Tento ročník summitu
má v názvu „zaměřeno na pacienta“. Pacient jako pouhý objekt zdravotní péče, posílaný od
čerta k ďáblu, bez vlastní vůle, bez informací nikdy nemůže být skutečným vítaným klientem
poskytovatelů i pojišťoven, tím nejdůležitějším v celém systému zdravotnictví. Pacient musí
být subjektem, partnerem lékaře, musí mít zájem o informace, musí mít zájem i možnost
svobodně rozhodovat o své tělesné integritě.

Všechny legislativní kroky musí zajistit správné motivace jednotlivých subjektů, přičemž ty,
jež se dotknou pacientů je třeba promýšlet zvlášť pečlivě. V České republice jsme po prvním
kole základních reforem v 90. letech na novém začátku. Začínáme nepopulárními
regulačními poplatky a doufáme, že už brzy si občané naší země budou moci vybírat ze
široké nabídky zdravotního pojištění.

Rád bych na závěr poděkoval všem, kdo přispěli k organizaci tohoto summitu, zvláště mému
příteli Jamesi Riceovi a českému think-tanku Reforma zdravotnictví – forum.cz, který jsme
založili již před třemi lety společně s Pavlem Hroboněm a Tomášem Macháčkem. Při
zahájení této konference mám zároveň dobrý pocit, že práce investovaná do přípravy návrhu
reformy zdravotnictví v České republice se nyní zúročuje i na reprezentativním fóru.

Tomáš Julínek

