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Zdravotní „POLITIKA“
• Zdravotní politika je výrazem zájmu státu
na zdravotní stavu obyvatelstva.
• V eštin existuje pouze pojem politika, v
angli tin existují pojmy politics (politika
politických stran) a policy (konkrétní normy
a programy)
• Zdravotní politika jako v dní obor a jako
praktická innost

Pohledu politologie
•
•

Proces a moc – kdo ovliv uje koho p i rozhodování a jak to probíhá.
Obsah – hledání nejlepší metody poskytování a financování
zdravotnických služeb.
(Walt, G.: Health Policy - An Introduction to Process and Power, Zed
Books 1994)
-

-

Fungování politického systému.
Kdo participuje na rozhodování?
Jak se dosahuje rozhodnutí, jak probíhá implementace (racionální
model, inkrementalistický model).
Ideologie: liberální, konzervativní, k es ansko-sociální, sociáln demokratická.

Zdravotní politika p edstavuje souhrn politických aktivit, které mají vliv
na zdraví r zných spole enských skupin i stát (Gladkij, Strnad,
2002)
.

Pohled sociálního léka ství a
ve ejného zdravotnictví I.
• Pé i o zdraví v širokém slova smyslu rozumíme
komplex organizovaných a neorganizovaných
inností, spo ívajících v soustav medicínských,
zdravotn výchovných, ekonomických a
politických opat ení, jejichž cílem je uchovat,
rozvíjet, upev ovat, chránit a navracet lidem
zdraví a pracovní schopnost, prodlužovat
lidských život, init jej aktivní, spokojený a
š astný, a zabezpe ovat zdravý vývoj nových
generací (Hol ík, Žá ek, Koupilová, 1998)

Pohled sociálního léka ství a
ve ejného zdravotnictví II.
• Zdravotní politika je založena na zkoumání
zdravotních pot eb obyvatelstva (pot eba
normativní, pot eba poci ovaná, poptávka).
• Politika zásah do determinant zdraví (Drbal,
2001)
• Jaká je úloha státu v pé i o zdraví (právní
normy, finan ní zdroje a jejich alokace,
informace, vyjednávání s ostatními aktéry).

Pohled ve ejné politiky I.
• Ve ejná politika jako souhrn praktických opat ení ve ejné
správy ovliv ujících chování jednotlivc , ve ejných i
soukromých organizací v sektoru zdravotnictví, ale i
mimo n j, s cílem zlepšit zdraví obyvatel.
• Ve ejná politika jako multidisciplinární obor zabývající se
analýzou a prognózou proces formování a uplat ování
ve ejných zájm vážících se na ešení diferencovaných
sociálních (spole enských) problém . V nuje se
institucionálnímu zprost edkování t chto proces
ve ejným, ob anským a do jisté míry i soukromým
sektorem.
Rozvoj na Fakult sociální v d UK a CESES.
Pot ek a kol.: Ve ejná politika. Praha, Sociologické
nakladatelství 2005.

Pohled ve ejné politiky II.
Ve ejná politika zahrnuje:
• politiku životního prost edí
• bezpe nostní politiku
• vzd lávací politiku
• politiku bydlení
• zdravotní politiku
• rodinnou politiku atd.

Pohled ve ejné politiky III.
• Zdravotní politiku (jako sou ást ve ejné politiky) lze
vymezit jako rozhodovací procesy, realizované
p íslušnými aktéry zdravotní politiky na r zných
úrovních zdravotnických systém (nadnárodní,
národní, lokální) a jejich spole enského kontextu.
• P edm tem rozhodnutí jsou:
- pravidla (právní normy)
- praktická realizace ( innost ve ejné správy,
poskytování služeb, podpora zdraví)

Pohled ve ejné politiky IV.
Zdravotní politiku (jako v dní obor) lze
vymezit jako rozhodovací procesy,
realizované p íslušnými aktéry zdravotní
politiky na r zných úrovních
zdravotnických systém (nadnárodní,
národní, lokální) a jejich spole enského
kontextu

Pohled ekonomie I.
• Hospodá ská politika – innosti nositel
hospodá ské politiky (vláda, NB) k ovlivn ní
ekonomického a sociálního vývoje (nap . Slaný,
2003).
• ásti hospodá ské politiky:
- Fiskální (rozpo tová) politika
- Monetární (m nová) politika
- Vn jší hospodá ská politika (politika zahrani ního
obchodu)
- Strukturální politika
- Politika ochrany hospodá ské sout že
- Sociální politika

Pohled ekonomie II.
• Ve ejná ekonomie (Strecková, Malý, 1998)
zkoumá strukturu, fungování a efektivnost ásti
národního hospodá ství, která má neziskový
charakter a je financována z p erozd lovacích
proces (ve ejný sektor).
• Metody ekonomického hodnocení: nákladová
efektivnost, analýza náklad a p ínos atd.
(Hrobo , Kergall, 1998)
• Krom toho též ve ejné finance (Hamerníková a
kol., 1996), sociální politika a další disciplíny…

Multidisciplinarita zdravotní
politiky
• Zdravotní politika je obor multidisciplinární a
multipragmatický (sociální léka ství, public health, právo,
ekonomie, sociologie, epidemiologie, medicína,
politologie).
• Vzájemn se prolínají r zná východiska (viz nap . Malý,
1996, k problému alokace zdroj ve zdravotnictví):
- zdravotn -politický p ístup, objektivní (zjišt né pot eby), cílem
zlepšování zdravotního stavu populace, zdravotnictví sou ástí
ve ejného sektoru, p ístup omezen na zdravotnictví
- ekonomický p ístup, subjektivní maximalizace užitku,
dosahování efektivního využití zdroj , ešení selhání trhu
- mocensko-politický p ístup, pragmatický, zajiš ování rovnováhy
mezi zájmovými skupinami

Analýza zdravotní politiky I.
• Analýza aktér a jejich zájm , institucí (právní
normy, zvyky, tradice)
• Model politického cyklu
–
–
–
–

uznání existence problému a pot eby jeho ešení,
tvorba politiky (návrhy ešení),
rozhodnutí (výb r ešení),
implementace (realizace na úrovni ve ejné správy,
poskytovatel zdravotnických služeb, ob an )
– hodnocení (b žná statistika, reálné dopady, ve ejné
mín ní, výzkum)

Analýza zdravotní politiky II.
• Analýza dokument
- koncepce, vládní prohlášení, koali ní smlouvy, volební
programy, legislativní zám ry, zákony, vyhlášky
- východiska, cíle, nástroje, role výzkumu (evidencebased health policy)
•
-

Analýza médií
tiskem pokrytá témata,
osoby, které se vyjad ují
informace pozitivní, negativní, neutrální (nap .
stigmatizace duševn nemocných)

Analýza zdravotní politiky III.
• Metoda scéná (Bodláková, Durda, 2002 – scéná e
vývoje financování systému zdravotní pé e)
• Ekonomie zdraví
- nabídka/poptávka, tržní selhání, ve ejné/kolektivní statky
- ekonomické hodnocení, nákladová efektivnost
• Impact Assessment – p íprava politických alternativ,
hodnocení p ínos , náklad , vedlejších efekt
• Mezinárodní srovnávací analýza – HiT Country
Profiles, European Observatory on Health Systems and
Policies
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