Rozhovor

Jménem redakce LA rozhovor vedla Ing. Lenka Nováková

Rozhovor s Tomáem Petrem
znovu po deseti letech
Novým Country Managerem pro Èeskou republiku Diagnostické divize Roche s.r.o. byl jmenovaný Tomá Petr, který posledních est let vedl poboèku v Polsku.
L. N.: Ahoj Tomái, seli jsme se spolu ve
stejné kanceláøi jako staøí známí, co se
jen chvíli (skoro est let) pravidelnì nevídali. Jménem naich ètenáøù bych ti
chtìla popøát k tvému comebacku
vechno nejlepí, samozøejmì hodnì
úspìchù, ale i radosti ze vzájemné spolupráce.
Jak ses mìl posledních est let a co
dùleitého se za tu dobu událo?

frankù. A podaøilo se nám tuto pozici ji
udret, pøes vydatnou snahu centrální
výcarské banky, která v roce 2015
umonila posílení franku o více ne
10 %. Rád bych podìkoval svému polskému týmu za est výborných let spolupráce. A pøeji polské organizaci, aby
v úspìném taení pokraèovala pod vedením nového øeditele, a u jím bude
kdokoliv.

T. P.: Ahoj Lenko, díky za uvítání. Je to
dost neuvìøitelné, ale opravdu ubìhlo
více ne deset let od doby, kdy jsme vedli
ná první rozhovor poté, co jsem se vrátil
zpìt do Prahy z Mannheimu. A je to u
skoro est let, co jsem odeel dìlat generálního øeditele do Polska. Moje mise se
lehce protáhla, ale stálo to za to. Z relativnì uzavøené, konzervativní organizace
se nám podaøilo bìhem posledních let
vybudovat velice dynamické centrum
subregionu. Po reorganizaci Agencies
jsme získali exportní trhy v 11 rychle se
rozvíjejících zemích východní Evropy
a Asie, které jsme øídili z Polska v posledních 4 letech. A zároveò jsme do Varavy získali jedno ze esti evropských
center podpory zákazníkù. Jedná se o jediné centrum ve støední Evropì, ostatní
jsou ve velkých zemích na západ od nás.
Z tohoto centra (RCSC) podporujeme zákazníky v 6 zemích subregionu (vèetnìÈeské republiky). Pøed tøemi lety jsme
vstoupili do klubu 100 M  roèní
obrat více ne 100 milionù výcarských

L. N.: Poltina je podobná èetinì a jetì
více sloventinì, ale o polské zdravotní
péèi toho víme ménì ne o péèi naich západních sousedù. V èem je tedy jiná?
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T. P.: Ano, poltina je dost podobná èetinì. Polsky rozumím úplnì vechno,
a dokonce u celkem slunì mluvím. Kolegové sice tvrdí, e mám intonaci jako
Varavák, ale pøízvuk beznadìjnì smìnì
èeský. No, ale já se vdycky domluvil,
kdy bylo tøeba
Øekl bych, e polská a èeská zdravotní péèe nejsou a tak moc odliné. Do
zdravotnictví sice plyne o nìco ménì penìz ne v ÈR  nìjakých 6,3 % HDP na
rozdíl od nás, kde jsme témìø na 8 %. Pøístrojové vybavení laboratoøí je srovnatelné, v nìkterých pøípadech i lepí. Nejvìtí polské laboratoøe svou kapacitou
urèitì pøedèí nejvìtí èeské. Zásadním
rozdílem je poèet testù, který se dìlá
z jednoho vzorku. Prùmìr je mezi 23 testy, co je opravdu málo k tomu, aby klinik získal validní informaci o stavu pa-

cienta z hlediska laboratorního vyetøení.
Nedávno dokonce vyla zpráva pro
polské Ministerstvo zdravotnictví, kde je
tento nízký poèet vyetøení povaován za
významné omezení plné informovanosti
klinikù. Stejná zpráva porovnává polskou IVD s èeskou a my (v ÈR) z tohoto
srovnání vycházíme jednoznaènì lépe.
L. N.: A podaøilo se vám v Polsku prosazování medicínské hodnoty IVD testù
u klinikù?
T. P.: Nejvìtích úspìchù jsme dosáhli
s novìjími testy uvedenými na trh v po-

sledních letech. KRAS, EGFR, AMH, Troponin T high sensitive se v Polsku chytily, laboratoøe je nabízejí a klinici je vyuívají. Na druhou stranu jiné testy (HPV)
si zatím své místo nenaly a klinici stále
pouívají hlavnì klasická vyetøení (cytologie).
L. N.: Má pro nás z Polska nìjaký pøíklad/zkuenost, co dobøe fungovalo, nebo
naopak èemu je lépe se radìji vyhnout?
T. P.: Opravdu zatím úplnì pøesnì nevím,
jak se situace vyvinula za posledních est
let v Èeské republice. Jsem zpátky jen
pár týdnù. Ale od samého zaèátku svého
pùsobení v Polsku jsem byl pozitivnì pøekvapen, moná a fascinován, jak rychle
se øeí obchodní spory mezi spoleènostmi
(dodavateli) navzájem, ale také mezi dodavateli a zákazníky. Po probìhnutí tendru je celkem bìné, e poraená firma 
a u jsme to byli my, nebo nae konkurence  podá rozklad proti výsledku. Nìkdy z formálních, jindy z odborných dùvodù. Øeení tìchto obchodních sporù je
rychlé. V první instanci pøes KIO (Krajowa izba odwolawcza), co je profesní
arbitrání komora. Ta øeí spor cca do
10 dnù. Pokud se to stále poraenému
nezamlouvá, jde k soudu a ten rozhoduje
zpravidla do 3 týdnù. Rozhodnutí je pøijato a obì strany pokraèují dále ve své
obchodní aktivitì a netváøí se jako
úhlavní nepøátelé. Pokud jsme v obdobné situaci u i zde, pak je to zásadní pokrok proti stavu, kdy jsem do Polska odcházel.
I kdy to nesouvisí se zdravotní péèí,
Poláci jsou neuvìøitelnì efektivní v budování infrastruktury. Za tu dobu, kdy
jsem byl v Polsku, se neuvìøitelnì rozíøila sí dálnic, probìhly rekonstrukce nìkterých silnic první tøídy a taky rekonstrukce hlavních eleznièních tahù.
V tomhle jsme v ÈR opravdu výraznì
pozadu. Ná bohorovný pocit, e nae
celková úroveò je o hodnì výe ne ta
u severního souseda, dostane brzy výrazné trhliny. Pokud to mám shrnout, tak
Polsko podle vìtiny ekonomických ukazatelù je sice poøád jetì za námi, ale dynamika, s jakou se polská spoleènost pozitivnì vyvíjí, je opravdu pozoruhodná.
Je ovem otázka, jak se na pozitivním
trendu z pøedchozích let projeví vliv souèasné, opravdu velmi konzervativní vlády.

Sídlo Roche Diagnostics Polsko

L. N.: Je o tobì známo, e si rád pochutnává na dobrém vínì k dobrému jídlu.
Jak ti chutnalo polské víno, mají-li nìjaké, a polská kuchynì?
T. P.: Polsko s výjimkou nìkolika fancy restaurací ve Varavì, Krakovì,
Poznani rozhodnì není zemí s kulturou
konzumace vína. Tak, jak nouze nauèila
Dalibora housti, já jsem úspìnì pøekonal svou averzi k vodce. Nechci øíci, e se
polský národní nápoj dostal na ebøíèku
mých preferencí nìjak vysoko, ale aspoò
se u netváøím vydìenì, kdy spoleèenská nutnost zavelí a vodka se zkrátka
pije. Kdy to trochu pøeenu, pak tato
spoleèenská nutnost trvá v podstatì neustále Polské víno je velmi základní,
co je dáno geografickými podmínkami
a podnebím. Zajímavá jsou nìkterá vína
ze západu Polska, poblí nìmeckých hranic. Polská kuchynì je podobnì jako èeská dost tìká s dùrazem na maso. Já jsem
ocenil, e i ve Varavì v bìných vìtích
obchodech mìli vdycky k dispozici èerstvé ryby. Pøece jen je Polsko zemí s pøístupem k moøi a nabídka moøských produktù je opravdu velká.
L. N.: Smím ti jménem naich ètenáøù
poloit otázku, která je urèitì napadla pøi
tvém znovujmenování? Z pozice generálního manaera Diagnostické divize v Polsku a vedení RCSC ve Varavì jsi pøestoupil na pozici Country Manager
Roche s.r.o., Diagnostická divize. Není to
v tvé kariéøe krok zpìt?
T. P.: Na velikosti nezáleí. Tedy na nìkterých velikostech, pochopitelnì. Tøeba
malá Godzilla by asi moc slavná nebyla.

Ale vánì: pracuji pro prestiní výcarskou firmu v pozici hlavního manaera
na úrovni filiálky. Nae firma chce, aby
kvalita naí práce a kvalita naich slueb zákazníkùm a pacientùm nebyly rozdílné na velkých a malých trzích. Mým
cílem je øídit èeskou poboèku minimálnì
stejnì úspìnì, jak se mi to daøilo v posledních esti letech na vìtím polském
trhu. Nemám vùbec pocit, e jdu zpátky.
Èeská poboèka Roche Diagnostics mìla
vdy dobrou povìst i úroveò. Mým úkolem je tuto úroveò udret a zlepit.
L. N.: Øíká se, e nevstoupí dvakrát do
stejné øeky. Situace v èeském zdravotnictví je stabilnì nestabilní, støídají se ministøi, vlády i vedení politických stran.
Byla pøedstavena øada reforem èeského
zdravotnictví, ale ani jednu se nepodaøilo
uskuteènit. L Na druhou stranu se stále
roziøuje portfolio diagnostických testù
s vysokou medicínskou hodnotou, které
pomáhají klinikovi v rozhodnutí o dalí
léèbì pacienta.
Ukáu na pøíkladech: testy na preeklampsie umoòují pøedpovìdìt, e
s 99,3% pravdìpodobností se tato nebezpeèná komplikace do jednoho týdne nerozvine, pøestoe jsou pøítomny dalí rizikové faktory, test na troponin T hs
umoòuje vylouèit z dalí péèe 75 % pacientù pøi podezøení na AMI do 1 hod.,
test NTproBNP u neakutních pacientù
mùe být vyetøením iniciálním pro vylouèení srdeèního selhání z 9498 %,
negativní výsledky testu HPV DNA v primárním screeningu enì poskytují jistotu, e v jejím organismu není pøítomen
vysoce rizikový typ viru HPV a míra pravdìpodobnosti vzniku rakoviny dìloního
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èípku je mizivá bìhem období cca pìti
let
Bez tìchto testù jsou pacienti rutinnì
zaøazeni do dalí péèe a konzumují náklady, které nepotøebují. Jak podle tebe
mùe (mùe-li) firma, jako je Roche, pøispìt k systémové zmìnì ve vnímání hodnoty IVD?
T. P.: Nae firma musí jetì více vysvìtlovat, e správná diagnostika na zaèátku
léèebného procesu mùe zaprvé zásadnì
pøispìt k úspìné léèbì (nebo jetì lépe
prevenci) a zadruhé mùe významnì pøispìt k efektivitì léèby. Znovu musíme
opakovat, e IVD diagnostika stojí relativnì málo penìz (kolem 2 % celkového
zdravotního rozpoètu), ale generuje a
70 % dat, na jejich základì pak klinik
uèiní rozhodnutí o léèbì.
L. N.: Praxe ukazuje, e naím zákazníkem není pouze laboratoø, která testy
provádí, pøípadnì nabízí, ale je jím i klinik, který je vyuívá nebo by mohl vyuívat, a pøedevím odborné spoleènosti, které pro své èleny vydávají doporuèení, podle nich se øídí také zdravotní pojiovny
èi nemocnièní ekonomové.
Jetì jednou bych proto chtìla zmínit
monost preventivního testování DNA na
vysoce rizikové typy HPV, které v ÈR
uvízlo na mrtvém bodì po dobu více ne
10 let. A letos díky mediální kampani
Ride4Women, ke které nae spoleènost
Roche pøispìla významnou mìrou, se na
veøejnost poprvé dostala informace, e
kadá tøetí ena s nálezem abnormálních
bunìk má cytologii negativní, co znamená, e ani ona, ani její lékaø o rizikové
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situaci neví. A pokud ena nechodí na
prevenci kadý rok, nemusí být její onemocnìní rakovinou objeveno vèas. Pøitom
je moné tomu témìø ze 100 % pøedejít.
V roce 2014 u nás zemøelo na rakovinu
dìloního èípku 310 en, co je smutné
èíslo, pokud je v monostech moderní medicíny, aby nezemøela ádná. Uvedu pøíklad souèasné ambulantní péèe: nae kolegynì, vyburcována kampaní, byla pøipravena si test HPV DNA zaplatit, ale gynekolog její rozhodnutí zpochybnil, e
tìm testùm moc nevìøí. Mohu ti proto poloit otázku, kterou si v poslední dobì
kladu i já osobnì? Co s tím budeme dìlat?
T. P.: Asi ví, e HPV a rakovina dìloního èípku jsou pro mì dost srdeèní záleitost, protoe jsem v této oblasti více ne
10 let pracoval. Nízká citlivost klasické
cytologie je známá dlouhou dobu. Data,
která øíkají, e falenì negativní cytologický výsledek je pøítomen u nemalé èásti pacientek s následujícím pozitivním
nálezem na kolposkopii, byla neoficiálnì
známá u pøed nìjakými 8 lety. Jsem rád,
e informovanost veøejnosti pokroèila.
Pokud vak odborný lékaø tvrdí, e nevìøí výsledkùm testu na HPV DNA, je to na
pováenou. Epidemiologická data jednoznaènì hovoøí o pøíèinné souvislosti mezi
pøítomností viru a následným onemocnìním. Rád bych pøispìl k tomu, aby se
Èeská republika v rozumné dobì (35 let)
pøidala k zemím, kde se prosadí primární
screening HPV DNA.
L. N.: V Asii se øíká, e nevstoupí stejnì
do stejné øeky. Pøed deseti lety jsi na
sebe prozradil, e tvoje filozofie je kon-

struktivní pesimismus, tedy pøedpoklad,
e nic nepùjde snadno, ale pøesto se to
nakonec podaøí. Zmìnilo uplynulých
10 let tvoji filozofii, pøípadnì jak?
T. P.: Moná bych to trochu modifikoval.
U nejsem konstruktivní pesimista, ale
jsem konstruktivní pesimista s dalími
deseti lety zkueností z rùzných oblastí
zdravotní péèe, obchodní aktivity, ale
i bìného ivota. 10 let zkueností navíc
mi umonilo více se vìnovat té konstruktivní èásti. Pokud nìco opravdu chceme
a systematicky na projektu pracujeme,
úspìch se dostaví. Je to o dùslednosti
a vytrvalosti.
L. N.: Co bys chtìl po esti letech, kdy se
vrací do ÈR, vzkázat naim ètenáøùm?
T. P.: Vìøím, e spolu se svými kolegy ve
firmì pøesvìdèím nae zákazníky, e spolupráce s firmou Roche je správná volba.
Tìím se, e znovu potkám lidi, se kterými
jsem pøed více ne 20 lety zaèínal, a to
jak ve firmì, tak i na stranì zákazníkù.
Tìím se, e potkám úplnì nové lidi, kteøí
budou spoleènì se mnou pracovat na
zlepování diagnostiky pro lepí péèi
o pacienty. Tìím se, e po 6 letech strávených v jiné zemi (jiných zemích) se vrátím domù a e alespoò èásteènì pøestanu
bydlet v letadle.
L. N.: Milý Tomái, vítej doma! Jménem
vech ètenáøù v Èesku i na Slovensku dìkuji za pøíleitost k naemu druhému veøejnému rozhovoru. Svìt kolem se mìní,
ale Labor Aktuell zùstává a s ním i jeho
ètenáøi. Hodnì tìstí!

