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Vážení a milí čtenáři, 

 

sliboval jsem to už loni a s drobným zpožděním máme dobrou zprávu, příští číslo našeho Newsletteru už bude 

opravdu v modernějším hávu. Máme připravenou spoustu novinek a já se nemůžu dočkat, až Vám je 

představíme. V průběhu února budeme ladit poslední detaily a 1. března Vás čeká zbrusu nový design 

Newsletteru. 

 

Ale zpět k dnešnímu číslu. Začátkem roku nás potkala spousta věcí – v Senátu se otočila novela zákona o 

zdravotnických prostředcích, 1. čtení v Poslanecké sněmovně se konečně dočkala vlajková loď bývalého ministra 

Vojtěcha – novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, věnující se mimo jiné úhradám orphan léčiv, byl 

přijat zákon o evidenci skutečných majitelů. Všechny tyto legislativní změny máme v tomto čísle popsány a 

rozhodně stojí za to jim věnovat pozornost. 

 

Další vysoce aktuální téma je zrušení polní nemocnice v Letňanech uprostřed zuřící pandemie nebo spekulace o 

4. ministru zdravotnictví za 6 měsíců. Toto však v našem Newsletteru pokryto nemáme, protože se snažíme být 

veskrze pozitivní a vidět světlo na konci tunelu. Z tohoto důvodu u nás najdete naopak přehledový článek 

k očkování. I přes mnohé problémy na straně státu vidím naději v tom, že se díky očkování letos budeme snad 

moci postupně vrátit k normálnímu fungování. Nemůžu se dočkat, až se s některými z Vás opět potkáme osobně 

na kávě, obědě nebo některém z našich seminářů.  

 

Do té doby Vám přeji pevné zdraví a stále více hezkých dnů, 

 

Jan Strnad 
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