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Cíle prezentace

• Stru�ný p�ehled základních ukazatel�
zdravotnických systém� stát� OECD. 

• P�edstavit hlavní trendy zm�n ve 
zdravotnických systémech stát� OECD v 
posledním desetiletí.

• Diskutovat možné pou�ení pro 
zdravotnictví v �eské republice…



Základní ukazatele 

• Ekonomika
• Lidské zdroje
• Kvalita
• Lé�iva 



Ekonomika 

� V roce 2005 byly státem s nejvyššími 
výdaji na zdravotnictví USA – 6 400 USD 
na osobu. Tato hodnota je v porovnání
s pr�m�rem stát� OECD dvojnásobná
(pr�m�r OECD m�l pro rok 2005 hodnotu 
2 760 USD p�epo�tených na paritu kupní
síly). Lucembursko, Norsko a Švýcarsko 
jsou dalšími státy, jejichž výdaje na 
zdravotnictví jsou nadpr�m�rné. 



Ekonomika

� Na druhé stran� této pomyslné škály stojí
Turecko, Mexiko a Polsko. Výdaje v t�chto 
státech p�edstavují mén� než jednu t�etinu 
pr�m�ru OECD.



Ekonomika

� Státy s vyšším HDP mají obecn� vyšší
výdaje na zdravotnictví s tím, že mezi 
jednotlivými státy existují významné
rozdíly. Nap�íklad Japonsko a N�mecko 
vykazují shodnou výši HDP na jednoho 
obyvatele, ale výdaje na zdravotnictví jsou 
v Japonsku u 25 % nižší než v N�mecku.



Ekonomika

� Ve�ejný sektor je nejvýznamn�jším 
zdrojem financováním zdravotnictví ve 
všech státech OECD s výjimkou Mexika, 
USA a �ecka. 

� V pr�m�ru OECD byl v roce 2005 podíl 
ve�ejných výdaj� na zdravotnictví 73 %.







Ekonomika

• Data OECD ukazují rostoucí podíl 
zdravotnictví v rámci národních ekonomik. 
Výdaje na zdravotnictví v p�epo�tu na 
osobu vzrostly mezi lety 1990 a 2005 
reáln� o 80 % a p�i r�stu hrubého 
domácího produktu (HDP) na osobu 
o 37 % s tím, že oba údaje vyjad�ují
pr�m�r OECD. 



Ekonomika

• Zatímco v roce 1970 p�edstavovaly 
pr�m�rné výdaje na zdravotnictví ve 
státech OECD n�co kolem 5 % HDP, 
v roce 1990 to bylo již 7 % a dnes se tento 
podíl pohybuje kolem 9 %. Každý �tvrtý 
stát OECD vydává na zdravotnictví více 
než 10 % svého HDP. V roce 2005 byly 
výdaje nejvyšší v USA – 15,3 % HDP, 
následovalo Švýcarsko s 11,6 %, Francie 
s 11,1 % a N�mecko s 10, 7 % HDP.



Ekonomika

• Každý �tvrtý stát OECD vydává na 
zdravotnictví více než 10 % svého HDP. 
V roce 2005 byly výdaje nejvyšší v USA –
15,3 % HDP, následovalo Švýcarsko 
s 11,6 %, Francie s 11,1 % a N�mecko 
s 10, 7 % HDP.



Ekonomika



Lidské zdroje

• Mnoho pokus� reformovat zdravotnickou 
soustavu zaznamenalo pouze omezené
úsp�chy v dosažení v�tší ú�innosti, 
efektivnosti a spravedlivé dostupnosti 
zdravotnických služeb. 



Lidské zdroje

• Jedním z nejd�ležit�jších, p�esto 
opomíjených, faktor� úsp�chu všech 
druh� t�chto reforem je �ízení lidských 
zdroj� ve zdravotnictví. 



Lidské zdroje

• Problémy se projevují nap�íklad 
v nedostatku po�tu léka�� s ur�itou 
kvalifikací, akcelerující mezinárodní
migrací zdravotník�, ale také nap�. 
v nedostate�né �i nesprávné kvalifikaci 
nebo v nerovnom�rné dostupnosti léka��
z hlediska geografického v rámci 
jednotlivých stát� �i dokonce region�.



Lidské zdroje

• Statistická databáze OECD Health Data 
2007 ukazuje, že po�et léka�� ve státech 
OECD se za posledních patnáct let zvýšil 
o 35 % na 2,8 milionu.



Lidské zdroje

• Ve v�tšin� stát� byl tento nár�st zp�soben 
p�edevším zvyšujícím se po�tem 
ambulantních specialist� (tém�� o 50 % 
mezi lety 1990–2005) v porovnání
s nár�stem po�tu praktických léka��
(o 20 % za stejné období). 



Lidské zdroje

• Specialisté tak tvo�í více než polovinu 
všech léka�� ve v�tšin� zemí OECD 
s výjimkou Austrálie a Belgie, kde po�et 
praktických léka�� p�evyšuje po�et 
specialist�, ale také Francie, Portugalska, 
Nového Zélandu a Turecka, kde je po�et 
specialist� a praktik� stejný.



Lidské zdroje

• Úrove� p�íjm�, která je jedním 
z determinujících faktor� po�tu léka��, se 
v jednotlivých státech OECD výrazn� liší.

• Obecn� lze konstatovat, že specialisté
mají podstatn� v�tší p�íjmy než prakti�tí
léka�i, což do jisté míry odráží nepom�r 
mezi po�tem specialist� a praktik�. 



Lidské zdroje 

• Tato situace ve svém d�sledku vede 
k nedostatku praktik� v n�kolika státech. 

• P�íjmy specialist� jsou vzhledem 
k pr�m�rnému národnímu p�íjmu relativn�
nejvyšší v Nizozemsku, Belgii a USA, 
prakti�tí léka�i mají ve srovnání
s národním pr�m�rem vyšší p�íjmy 
zejména v USA, Velké Británii a na Novém 
Zélandu. 



Lidské zdroje

• Naopak relativn� nízké p�íjmy jsou typické
v Ma�arsku a �eské republice, a to pro 
ob� skupiny léka��. Mezi státy OECD jsou 
velké rozdíly v po�tech léka�� na po�et 
obyvatel – v rozmezí od po�tu nižšího než
dva léka�i na tisíc obyvatel v Turecku, 
Jižní Koreji a Mexiku po �ty�i a více léka�e 
v �ecku a Belgii.



Lidské zdroje

• Podíl praktikujících léka�� na tisíc obyvatel 
mezi lety 1990 a 2005 rostl tém�� ve 
všech zemích OECD. 

• Tento r�st byl nicmén� pomalejší než
v p�edchozích patnácti letech – odrážel 
zavád�ní opat�ení na snížení náklad�, 
které byly zavedeny mnoha státy v 80. a 
90. letech minulého století. 



Lidské zdroje

• Tato opat�ení vedla k redukci po�tu 
nových léka�� prost�ednictvím stanovení
limit� pro p�ijímání student� na léka�ské
fakulty (tzv. politiky „numerus clausus“). 
Od roku 1990 do roku 2005 se každoro�ní
po�et absolvent� medicíny nejvýznamn�ji 
snižoval ve Francii, N�mecku, Itálii, 
Japonsku, Špan�lsku a Švýcarsku. 



Lidské zdroje

• Pokud se po�et absolvent� v blízké
budoucnosti výrazn� nezvýší, budou 
mnohé státy muset spoléhat, vzhledem 
k odchod�m léka�� z popula�n� silných 
ro�ník� (generace tzv. „baby-boomu“) do 
d�chodu, na léka�e ze zahrani�í. 



Lidské zdroje

• Tímto tématem, odlivem mozk� (tzv. „brain
drain“) z chudších do bohatších stát�, se 
také zabývají statistiky publikované
v OECD International Migration Outlook. 
Mezi lety 2000 a 2005 vzrostl podíl 
zahrani�ních léka�� v mnoha státech 
OECD. 



Lidské zdroje

• V roce 2005 p�sobilo nejvíce t�chto léka��
ve Velké Británii, Irsku, USA, Kanad� a na 
Novém Zélandu. Podíl léka�� ze zahrani�í
se v t�chto státech pohybuje v rozmezí od 
jedné �tvrtiny až do jedné t�etiny všech 
praktikujících léka��. Léka�i z druhých 
zemí nej�ast�ji p�icházejí do Švýcarska, 
Francie a n�kterých severských stát�.



Kvalita

• Kvalita zdravotní pé�e, která je hodnocena 
poskytováním pot�ebných procedur nebo 
aktuálními výstupy ve zdraví, se ve 
státech OECD zlepšuje. 



Kvalita

• Statistická publikace OECD Health at a Glance
2007 ukazuje pokrok v oblasti diagnostiky a 
lé�by, který znamená, že pouze 10 % 
hospitalizovaných v d�sledku infarktu zem�e 
v pr�b�hu 30 dní, které následují po 
hospitalizaci. Pro srovnání, v osmdesátých 
letech bylo toto procento dvojnásobné. Také
pouze 10 % pacient� hospitalizovaných 
s mozkovou mrtvicí umírá b�hem 30 dní po 
hospitalizaci, a to jak díky lepším lé�ebným 
postup�m, tak i díky pé�i na specializovaných 
odd�leních.



Kvalita

• Prevence a management chronických 
onemocn�ní jsou pro zdravotní politiku ve 
státech OECD rostoucí výzvou. P�es 
zvyšující se po�et nemocných na astma a 
diabetes není pé�e o tyto skupiny pacient�
v rámci zemí OECD �asto optimální:



Kvalita

• Každoro�ní vyšet�ení zraku je široce 
akceptovaným standardem pé�e o 
diabetiky, ale pouze polovina diabetik�
toto vyšet�ení absolvuje. Ve Velké Británii, 
kde je tento druh vyšet�ení nejrozší�en�jší, 
tém�� šestina diabetik� neprod�lá toto 
jednoduché a prosp�šné vyšet�ení.



Kvalita

• P�i dnešních možnostech prevence akutních 
záchvat� astmatu mohou být astmatici efektivn�
lé�eni svými praktickými léka�i – p�esto 
v pr�m�ru šest z 10 000 dosp�lých je ve státech 
OECD každoro�n� pro astma hospitalizováno. 
Relativn� vysoká míra hospitalizace je hlášena 
z Finska (13 hospitalizací na 10 000 dosp�lých) 
a USA (12 hospitalizací na 10 000 dosp�lých). 

• Ve státech, jakými jsou USA, Austrálie a Nový 
Zéland, p�edstavuje astma jednu ze dvaceti 
nej�ast�jších p�í�in hospitalizace.



Kvalita

• Statistická publikace Health at a Glance
2007 ukazuje, že mezi kvalitou pé�e 
v zemích OECD existují podstatné rozdíly, 
nap�íklad:

• Na Novém Zélandu a v Austrálii zem�e 
b�hem 30 dní následujících po 
hospitalizaci s infarktem od 5 do 6 % 
pacient�, zatímco v Mexiku je to rovná
�tvrtina pacient�.



Kvalita
• Míra úmrtnosti p�i hospitalizaci v d�sledku mrtvice je 

relativn� nízká v Japonsku (3 %) a ve Velké Británii, 
Finsku a na Islandu (6 %), naopak v Kanad� je to 13 %, 
v Jižní Koreji 15 % a v Mexiku 20 %.

• P�tiletá míra p�ežití po diagnostice rakoviny prsu je 
v porovnání s pr�m�rem vyšší v severských státech 
(Island, Finsko, Švédsko a Dánsko) a také v USA, 
Kanad� a Austrálii. Ve všech t�chto státech je vysoké
procento žen ve v�kové skupin� 50 až 69 let, které
absolvují každoro�ní mamografický screening. Stejn�
jako u jiných typ� rakoviny je v�asná diagnostika 
nejvýznamn�jším faktorem, který determinuje míru 
p�ežití.











Lé�iva



Lé�iva



Lé�iva



Trendy reforem

• Reformy jsou hodnoceny podle jejich vlivu 
na následující politické cíle: dostupnost 
pot�ebné zdravotní pé�e; zlepšení kvality 
zdravotní pé�e a jejích výsledk�; alokace 
„p�im��ených“ ve�ejných a dalších zdroj�
ve zdravotnictví (makroekonomická
efektivnost); a zajišt�ní toho, aby služby 
byly nákladov� efektivní a byly také tak 
poskytovány (mikroekonomická efektivita). 



Trendy reforem

• P�estože tém�� všechny státy OECD 
dosáhly univerzální dostupnosti zdravotní
pé�e, objevila se v posledních letech celá
�ada aktivit, které jsou zam��eny na 
p�etrvávající rozdíly v dostupnosti pé�e, a 
to v mnoha státech. Ve sv�tle nových 
d�kaz� vážných problém�, které se týkají
kvality zdravotní pé�e provedlo mnoho 
stát� v této oblasti reformy. 



Trendy reforem

• Za ú�elem kontroly míry r�stu náklad� na 
zdravotnictví byla použita celá �ada 
nástroj� (zejména ve�ejných), a to 
p�edevším v osmdesátých a devadesátých 
letech minulého století. 

• Tyto nástroje však nepostihly p�vodní
p�í�iny r�stu náklad� a výdaje na 
zdravotnictví p�edstavují stále rostoucí
podíl HDP. 



Trendy reforem

• Na druhé stran� se n�kolik stát� zam��ilo 
na omezení náklad� až p�íliš d�razn�, a 
zhoršilo tak fungování svých 
zdravotnických systém�. 

• Existují ur�ité poznatky o tom, že strana 
nabídky zdravotní pé�e se stala 
efektivn�jší, zejména v oblasti 
nemocni�ního sektoru, ale existuje prostor 
pro další zlepšování. 



Zobecn�ní

Pro  zdravotnictví ve vysp�lých zemích jsou  
charakteristické tyto vývojové trendy:

• d�raz na  dodržování a respektování práv 
pacient� p�i poskytování zdravotní pé�e 

• zm�na role pacienta ve vztahu k léka�i, konec 
paternalistické role léka�e, d�raz na 
spolurozhodování pacienta o pr�b�hu 
lé�ebného procesu,  zvýšení jeho spoluú�asti ve 
všech  fázích  terapie

• �ízení sít� zdravotnických za�ízení pomocí
makroekonomických  regulací jejichž ú�elem je 
p�edevším kontrola náklad�



Zobecn�ní

• hledání a snaha uplat�ovat takové
zp�soby proplácení pé�e, které by  
objektivn� odrážely výkonnost jednotlivých 
poskytovatel�

• nutnost �ídit zdravotnictví v návaznosti a 
sou�innosti s jinými resorty, zejména 
s resortem sociálních služeb a resortem  
životního prost�edí



Zobecn�ní

• je kladen d�raz na ambulantní pé�i, probíhá
p�esun t�žišt� ze sféry nemocni�ní do sféry 
ambulantní;  podpora  primární pé�e, která by 
m�la hrát d�ležitou roli v rozvoji  „komunitní
pé�e“

• postupné zavád�ní národních program�
kontroly kvality poskytovaných služeb

• nutnost, aby zdravotnictví bylo p�ipraveno  
reagovat na nov� vzniklé a ne�ekané zdravotní
problémy, jakými se staly v poslední dob�
AIDS, SARS, BSE,  pta�í ch�ipka a další nové
epidemie. 



P�íklady odjinud - Rakousko

• Pravd�podobn� žádný zdravotnický 
systém neinspiroval tvorbu a realizaci 
zdravotní politiky v �eské republice více 
než systém Spolkové republiky Rakousko. 



P�íklady odjinud - Rakousko 



P�íklady odjinud - Rakousk



P�íklady odjinud - Švýcarsko

• Švýcarská konfederace má z mnoha pohled�
mezi státy OECD specifické postavení, 
zap�í�in�né unikátním politickým systémem, 
historickými, kulturními, ale i ekonomickými a 
sociálními podmínkami. 

• To vše se pak promítá také do zdravotnictví. 
Zdravotnická soustava je zde rozvinutá, liberální, 
decentralizovaná a nákladná.



P�íklady odjinud - Švýcarsko



P�íklady odjinud – Švýcarsko



P�íklady odjinud -N�mecko



P�íklady odjinud - Nizozemsko

• Podle nového zákona o zdravotním 
pojišt�ní, který má být podle plán� vlády 
implementován od ledna 2006, jsou 
všichni obyvatelé (rezidenti) povinni 
uzav�ít smlouvu o poskytování povinného 
rozsahu zdravotního pojišt�ní s jednou se 
zdravotních pojiš	oven, povinný rozsah 
pojišt�ní obsahuje základní standardní
pé�i. 



P�íklady odjinud - Nizozemsko

• Systém zdravotního pojišt�ní bude 
založen na soukromých zdravotních 
pojiš	ovnách, které mohou tvo�it zisk a 
vyplácet dividendu svým vlastník�m s tím, 
že pojišt�nci si mohou zvolit zdravotní
pojiš	ovnu a zdravotní pojiš	ovny musejí
p�ijmout každého pojišt�nce. 



P�íklady odjinud - Nizozemsko

• Pro vyrovnání rozdíl� v nákladech 
jednotlivých pojiš	oven bude zaveden 
systém p�erozd�lování vybraného 
pojistného. Pojiš	ovny budou mít 
povinnost p�sobit na celém území
Nizozemska, pouze pojiš	ovny, které mají
mén� než 850 000 klient�, mohou 
poskytovat své služby na menším území. 



P�íklady odjinud - Nizozemsko

• Nový systém p�edpokládá konkurenci 
poskytovatel� pé�e (zejména v cenách a 
kvalit� nabízené pé�e), zdravotní
pojiš	ovny si mohou konkurovat na 
základ� výše pojistného s tím, že za stejný 
typ pojišt�ní zaplatí všichni pojišt�nci 
stejnou �ástku. 



P�íklady odjinud - Nizozemsko

• Pojiš	ovny dále mohou nabízet ur�ité
slevy na pojistném, nap�íklad p�i 
skupinovém uzavírání smlouvy o pojišt�ní
aj.



N�která pou�ení ze zkušeností…

• V žádném ze stát� OECD neexistuje „zázra�ný 
recept“ na reformu zdravotnického systému.

• D�ležité je položit si otázku: Co má být cílem 
reforem?

• Reformy v jednotlivých státech je nutné hodnotit 
na základ� znalosti kontextu dané zem�.

• Úsp�šná opat�ení, provedená v jednom státu 
nemusí být nutn� úsp�šná ve druhém.

• Zdravotníci jsou nejd�ležit�jšími aktéry jakékoliv 
reformy zdravotnictví. 



D�kuji za vaši laskavou 
pozornost!

… a pevné nervy p�i hodnocení reforem 
zdravotnictví u nás i ve sv�t�…

bartak@ipvz.cz


