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Milí čtenáři, 

 
tak nám zabili Ferdinanda… tedy rezignoval pan ministr Vojtěch. Jeho působení na Ministerstvu zdravotnictví 

hodnotím osobně i přes některé výtky spíše kladně, Ministerstvo začalo za jeho působení více komunikovat s 
odbornou a pacientskou veřejností, dotáhlo některé důležité změny (erecept) a mělo oproti minulým létům 

nějakou koncepci a strategii (se kterou můžeme nebo nemusíme souhlasit, ale alespoň ji mělo). Zůstává otázkou, 
co to udělá s rozpracovanými kontroverzními novelami – ať už se jedná o nový a v pořadí již 3. emergentní 

systém dodávek léčiv (ten nejspíš neprojde), novelu zákona o zdravotnických prostředcích a na to navazující 

regulace reklamy (která nejspíš projde) a hlavně pak novela zákona o veřejném zdravotním pojištění. Textu 
novely jsme se věnovali ve velkém dříve, je za ní spousta práce mnoha lidí a Mgr. Vojtěch deklaroval, že se jí 

bude chtít právě jako poslanec věnovat a prosadit ji. Zdali se mu to skutečně povede, je však ve hvězdách.  
 

Pokud se nyní již bývalý ministr má stát ředitelem VZP (jak se proslýchá), tak z toho bude mít jeden současný 

náměstek ředitele pravděpodobně mrzení. Abyste mrzení neměli i Vy a byli informováni o podstatných věcech a 
novinkách ve zdravotnictví, doporučuji pročíst naše říjnové číslo Newsletteru. 

 

Hezký zbytek babího léta Vám přeje 

 

Jan Strnad 

Vedoucí týmu Life Sciences
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