Ústecký kraj – Krajský úřad

C ESTOVNÍ ZPRÁV A
ze služební zahraniční cesty

Datum cesty:

25.4.2010 – 2.5.2010
Czech Health Care Mission to Israel 2010

Název, cíl a
důvod cesty:

Izrael
V. mise českého zdravotnictví do Izraele u příležitosti mezinárodní výstavy
a veletrhu MEDAX 2010
25. – 26.4.2010 – příjezd, ubytování

Harmonogram
cesty:

26. – 29.4.2010 – odborný program mise (viz. průběh a výsledky cesty)
30.4 – 1.5.2010 – doprovodný všeobecně poznávací program
2.5.2010 – návrat
Misi českého zdravotnictví spolupořádá již 5. rokem obchodní sekce
Izraelského velvyslanectví a Česko-izraelská smíšené obchodní komory
(spolu s touroperátorem ALEA Tours & Trade). Programu cesty se na
izraelské straně podílelo Ministerstvo průmyslu, obchodu a práce,
Ministerstvo zdravotnictví, Israel Industry Center R&D a Izraelský institut
pro export a mezinárodní spolupráci.
Za Českou republiku se mise zúčastnili ministryně zdravotnictví (vč.
doprovodu),

zástupce

evropského

parlamentu,

zástupci

krajských

samospráv a zdravotnické záchranné služby, zástupci nemocnic,
Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a představitelé českých výrobců

Průběh a
výsledky cesty:

a dodavatelů zdravotnické techniky, pomůcek a vybavení zdravotnických
zařízení.
26.4.2010, pondělí
-

Presentation of Clalit Health Services (Clalit Health Insurance
Company – no. 1 in Israel) – Představení největší zdravotní
společnosti Izraele (obdoba VZP) a jejích aktivit. V systému
zdravotního pojištění Izraele jde o obdobu všeobecného zdravotního
pojištění v ČR, přičemž základním rozdílem je skutečnost, že
zdravotní pojišťovny Izraele jsou mj. současně zaměstnavateli lékařů
či provozovateli (vlastníky) nemocnic. Systém jim umožňuje díky
komplexní elektronizaci a IT technologiím přímo vyhodnocovat kvalitu

a efektivitu zdravotní péče. Clalit je jediná zdravotnická organizace,
která má rozsáhlou síť nemocnic v celé zemi. Zajišťuje péči ve celkem
14 obecných a zvláštních nemocnic (vč. psychiatrických léčeben),
z nichž každá poskytuje ambulantní i lůžkovou péči. Pojištěnci mohou
být hospitalizováni buď v jedné z osmi obecných nemocnic (jejichž
vlastníkem je Clalit) nebo ve veřejných (státních) nemocnicích, za
jejichž služby Clalit platí v plném rozsahu.
-

Health Care system in the State of Israel (Ministry of Health) –
Vystoupení zástupce izraelského Ministerstva zdravotnictví k historii
rozvoje zdravotnictví státu Izrael a k vyhodnocování a plánování
systému zdravotnictví v Izraeli.

-

Israel

Tech

Transfer

Organization

–

představení

zastřešující

organizace pro výzkum a vývoj v oblasti zdravotní péče (spolupráce
na úrovni vědy a výzkumu vzdělávání a praxe).
27.4.2010, úterý
-

Maccabi Center Tel Aviv (Maccabi Health Insurance Company - no. 2
in Israel) – Představení druhé největší zdravotní společnosti Izraele a
jejích aktivit. Prezentace byla také zaměřena na eWave – softwarové
řešení integrace dat pro sledování ukazatelů zdraví a poskytování
zdravotní péče klientům pojišťovny.

-

the MEDAX (ANALYSA) Fair 2010 – návštěva mezinárodní výstavy a
veletrhu MEDAX 2010.

-

Sheba Medical Center (Tel Hashomer) – Návštěva univerzitní
nemocnice (národní zdravotní centrum Izraele v mnoha oborech).
Jedná se o největší komplexní zdravotnické centrum na Středním
východě

(spolupracuje

na

mezinárodní

úrovni

s

bio-tech

a

farmaceutickým průmyslem k vývoji nových léků, léčby a technologií,
a především je i globálním centrem pro lékařské vzdělání.
Prezentovány byly zejm. výzkumné aktivity a vyvíjené technologie.
28.4.2010, středa
-

Yad Sarah – Jerusalem (branch - geriatric & rehabilitation center) –
největší dobrovolnická organizace v Izraeli, která poskytuje spektrum
služeb zcela zdarma nebo za nominální náklady služeb, které mají
usnadnit život nemocným, zdravotně postiženým a starším osobám a
jejich

rodiny.

Má

103

poboček

po

celém

Izraeli

pomáhá
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prostřednictvím více než 6000 dobrovolníků. Posláním je udržet
nemocné a starší občany v jejich domovech. Cílem návštěvy bylo
centu organizace, kde je zároveň mj. poskytována služba obdoby
chráněné dílny (komplexní demontáž a oprava invalidních vozíků),
poradenství pro rodiny a osoby zdravotně postižené.
-

Hadassah University Medical Center – Jerusalem (Hadassah EinKerem Hospital) – představení Hadasit - Hadassah Technology
Transfer Company, organizaci podporující rozvoj vědy ve v oblasti
zdravotnictví,

zavádění

poznatků

do

praxe (komercionalizace

duševní vlastnictví). V rámci struktury univerzitní nemocnici podniká
v oblasti

biomedicínských

technologií

(včetně

nových

léčiv,

diagnostiky a zařízení), přičemž výsledky jsou zaváděny do praxe.
29.4.2010, čtvrtek
-

Magen David Adom Command & Control Center (Israeli Emergency
& Rescue Systém) – Návštěva centra (a dispečinku) zdravotnické
záchranné služby Izraele (Davidova červená hvězda). Prezentace
systému urgentní medicíny a organizace hromadných neštěstí.
Návštěva dispečinku tísňových výzev a prohlídka techniky používané
při zásazích ZZS. Systémové řízení dispečinku ZZS je obdobné jako
v ČR – zásadní rozdíl je v způsobu organizace práce a posádek ZZS
(výjezdy posádek ZZS jsou výhradě v tzv. paramedickém systému
(bez lékaře, pouze vyškolený záchranář). Posádky jsou místy
i jednočlenné, přičemž většinu záchranářů tvoří dobrovolníci. MDA
zajišťuje plně i transfůzní službu a dopravu krve.

-

Ness Technologies – globální poskytovatel služeb IT, zaměřených na
tři klíčové oblasti: vývoj softwarových produktů, podnikové aplikace a
obchodní služby a distribuci softwaru. Prezentace byla zaměřena na
e-Health a možnosti jeho zavedení v ČR.
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