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ZdravotnictvZdravotnictvíí je specifickje specifickáá
sluslužžba,ba,

kterkteráá cca  z 15% ovlivcca  z 15% ovliv��uje uje 
zdravotnzdravotníí stav populacestav populace



�� ZdravotnictvZdravotnictvíí je zvlje zvlášáštntníím druhem odbornm druhem odbornéé
sluslužžby, kterou pacient vyhledby, kterou pacient vyhledáávváá, proto, protožže nene neníí
schopen si kvalifikovanschopen si kvalifikovan�� pomoci.pomoci.

�� Pacient mPacient máá omezenou moomezenou možžnost kvalifikovannost kvalifikovan��
zhodnotit, zda je mu poskytovanzhodnotit, zda je mu poskytovanáá ppéé��e adekve adekváátntníí
((legelege artisartis) a efektivn) a efektivníí..

�� Pacient je spokojen s touto sluPacient je spokojen s touto služžbou, kdybou, kdyžž dojde k dojde k 
úúzdravzdrav�� nebo ke zlepnebo ke zlepššeneníí jeho zdravotnjeho zdravotníího stavu, ho stavu, 
ale i tehdy, kdyale i tehdy, kdyžž vylvyléé��en nebyl, ale men nebyl, ale máá subjektivnsubjektivníí
pocit, pocit, žže mu byla poskytnuta  maxime mu byla poskytnuta  maximáálnlníí momožžnnáá
ppéé��ee



Hlavní problémy zdravotní politiky

�� odliodliššnnéé ccííle a priority zainteresovaných le a priority zainteresovaných 
skupin skupin 

�� nepomnepom��r mezi disponibilnr mezi disponibilníími zdroji a mi zdroji a 
nnááklady na zdravotnklady na zdravotníí ppéé��ii



Odlišné cíle a priority 
zainteresovaných skupin 

PacientiPacienti
�� ChtCht��jjíí se rychle  uzdravitse rychle  uzdravit
�� ChtCht��jjíí, aby p, aby péé��e byla ekonomicky a e byla ekonomicky a 

geograficky dostupngeograficky dostupnáá
�� ChtCht��jjíí být vbýt vííce  a lce  a léépe informovpe informováánini
�� DD��leležžititáá komunikace,vztah lkomunikace,vztah léékaka�� pacient, pacient, 

zajizajišštt��nníí zzáákladnkladníích socich sociáálnlníích potch pot��ebeb……



Odlišné cíle a priority 
zainteresovaných skupin-pokra�.
ZdravotnZdravotníícici
�� aby je praby je prááce bavila a uspokojovala..ce bavila a uspokojovala..
�� odmodm����ovováánníí
�� novnovéé úú��inninnéé technologietechnologie
�� mméénn�� administrativyadministrativy
�� nechtnecht��jjíí regulovat pregulovat péé��i na zi na záákladklad��

ekonomických parametrekonomických parametr��



Odlišné cíle a priority 
zainteresovaných skupin-pokra�.
PlPláátcitci (poji(pojišš��ovny, stovny, stáát, kraje, obcet, kraje, obce……):):
�� HlavnHlavníí a logický za logický záájem o ekonomickou jem o ekonomickou 

prosperitu svých institucprosperitu svých institucíí
�� ChtCht��jjíí zvyzvyššovat zdroje a regulovat a ovat zdroje a regulovat a 

snisnižžovat novat nááklady na zdravotnklady na zdravotníí ppéé��ii



Odlišné cíle a priority 
zainteresovaných skupin-pokra�.
PoliticiPolitici::
�� ChtCht��jjíí nnááklady v klady v „„udrudržžitelnýchitelných““ mezmezííchch
�� ChtCht��jjíí (resp. m(resp. m��li by chtli by chtíít) vyt) vyššíšší

spokojenost obspokojenost ob��anan�� -- svých potencisvých potenciáálnlníích ch 
volivoli����

�� ChtCht��jjíí rychlrychléé výsledky, max. 4 rokyvýsledky, max. 4 roky
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Nepom�r mezi disponibilními zdroji 
a náklady na zdravotní pé�i

Neexistuje jedinNeexistuje jedináá zemzem�� na svna sv��tt��, kter, kteráá
dokdokáážže ve vššem svým obem svým ob��anan��m zajistit kvalitnm zajistit kvalitníí
zdravotnzdravotníí ppéé��i na soui na sou��asnasnéé úúrovni poznrovni poznáánníí
((legelege artisartis))



„vnímání a hodnocení systému“

VlivyVlivy
�� HistorickHistorickéé
�� SociSociáálnlníí
�� KulturnKulturníí
�� VlastnVlastníí a sda sd��lenlenáá zkuzkuššenostenost
�� Media, politickMedia, politickáá prohlprohlášášenení…í…....



Historické souvislosti v �R

�� 19191919--1924 povinn1924 povinnéé pojipojišštt��nníí pro vpro vššechny echny 
zamzam��stnance, 300 zdravotnstnance, 300 zdravotníích pojich pojišš��ovenoven

�� 1948 sjednoceno nemocensk1948 sjednoceno nemocenskéé a zdravotna zdravotníí
pojipojišštt��nníí ((ÚÚstst��ednedníí nnáárodnrodníí pojipojišš��ovna)ovna)

�� 1951 sov1951 sov��tský model, tský model, úúhrady phrady péé��e pe p��evzal evzal 
ststáát, financovt, financováánníí z danz daníí, , „„bezplatnbezplatná“á“ ppéé��e, e, 
zestzestáátntn��nníí zdravotnických zazdravotnických za��íízenzeníí, Krajsk, Krajskéé
a Okresna Okresníí úústavy nstavy náárodnrodníího zdravho zdravíí



Hlavní problémy minulého systému

�� ZdravotnZdravotníí stav a stav a úúmrtnost na mrtnost na „„civilizaciviliza��nníí chorobychoroby““se od se od 
60. let zhor60. let zhorššovalyovaly

�� Velký nedostatek finanVelký nedostatek finan��nníích prostch prost��edkedk��
�� ZastaralZastaraléé technicktechnickéé vybavenvybaveníí a infrastrukturaa infrastruktura
�� StStáátntníí monopol eliminoval konkurencimonopol eliminoval konkurenci
�� OvlivOvliv��ovováánníí zdravotnzdravotníí politiky vlpolitiky vláádnoucdnoucíí stranou (napstranou (nap��. . 

kkáádrovdrováá politika) politika) 
�� Eliminace ekonomickEliminace ekonomickéé motivace (platovmotivace (platováá nivelizace)nivelizace)
�� DD��raz na kvantitu a extenzivnraz na kvantitu a extenzivníí rozvoj, nikoliv kvalita a rozvoj, nikoliv kvalita a 

efektivitaefektivita



Reforma zdravotnictví-obecné
principy na za�átku 90-ých let
�� StStáát bude garantovat adekvt bude garantovat adekváátntníí zdravotnzdravotníí ppéé��i i 

vvššem obem ob��anan��mm
�� ZdravotnZdravotníí ppéé��e bude poskytove bude poskytováána v konkurenna v konkuren��nníím m 

prostprost��ededíí
�� ObOb��an bude man bude míít svobodnou volbu lt svobodnou volbu léékaka��e a ZZe a ZZ
�� PP��evlevláádajdajííccíí veve��ejnejnáá forma vlastnictvforma vlastnictvíí
�� ZZáákladnkladníím prvkem bude ZZ s vlastnm prvkem bude ZZ s vlastníí prpráávnvníí

subjektivitousubjektivitou
�� VVíícezdrojovcezdrojovéé financovfinancováánníí
�� PovinnPovinnéé zdravotnzdravotníí pojipojišštt��nníí na principu solidarityna principu solidarity



Nový systém zdravotnictví

�� VZP + 26 zdravotnVZP + 26 zdravotníích pojich pojišš��ovenoven
�� Vznik profesnVznik profesníích komorch komor
�� PovinnPovinnéé zdravotnzdravotníí pojipojišštt��nníí od r. 1993od r. 1993
�� PrivatizacePrivatizace
�� MasivnMasivníí popo��izovizováánníí lléékaka��skskéé techniky a ltechniky a léékaka��ských ských 

technologitechnologiíí
�� LLéékový kový „„boomboom““
�� ÚÚhrady : výkonovhrady : výkonovéé platby platby -- smsmíšíšenenáá kapitakapita��nníí a a 

paupaušášálnlníí platba, rozpoplatba, rozpo��tovtovéé paupaušášály pro ly pro 
nemocnice nemocnice –– DRG?DRG?



Zdravotní stav obyvatel �R

�� Pokles mortality na kardiovaskulPokles mortality na kardiovaskuláárnrníí onemocnonemocn��nníí
�� RostoucRostoucíí incidence zhoubných nincidence zhoubných náádordor��
�� VyVyššíšší incidence drogovincidence drogov�� zzáávislýchvislých
�� VzrVzr��st incidence pohlavnst incidence pohlavníích chorobch chorob
�� NNáárr��st alergických onemocnst alergických onemocn��nníí, pokles imunitn, pokles imunitníí rezistencerezistence
�� DalDalšíší pokles incidence TBCpokles incidence TBC
�� HIVHIV
�� NNáárr��st metabolických onemocnst metabolických onemocn��nníí (D.M. a obezita)(D.M. a obezita)
�� Trvalý rTrvalý r��st incidence nemocst incidence nemocíí pohybovpohybovéého ho úústrojstrojíí
�� ÚÚrazy jsou nejrazy jsou nej��astast��jjšíší pp��íí��innou pracovninnou pracovníí neschopnostineschopnosti



Obecné trendy n�kterých základních 
ukazatel� zdravotního stavu

�� ZvyZvyššovováánníí stst��ednedníí ddéélky lky žživotaivota
�� DalDalšíší snisnižžovováánníí kojeneckkojeneckéé a novorozenecka novorozeneckéé

úúmrtnostimrtnosti
�� StStáárnutrnutíí populacepopulace











Hlavní ukazatele fungování
zdravotního a sociálního systému

�� StSt��ednedníí ddéélka lka žživota (pivota (p��i narozeni narozeníí))

�� KojeneckKojeneckáá úúmrtnostmrtnost







St�ední délka života p�i narození

�� ŽŽeny : 79,67eny : 79,67
�� MuMužži: 73,45i: 73,45



Souvislost st�ední délky života a úrovn� vzd�lání:
Závislost st�ední délky života na dosažené úrovni vzd�lání

(zdroj: Fischer, Mazouch 2007)

Vzd�lání e30 e50 e65 e30 e50 e65

Základní 35,2 18,6 10,3 47,9 29,2 16,5
St�edoškolské bez maturity 43,8 25,7 14,9 48,6 29,7 17,4
St�edoškolské s maturitou 47,6 28,8 16,8 52,2 32,9 19,7
Vysokoškolské 50,9 31,8 18,7 53,5 34,1 20,2
Celkem 43,2 25,0 13,9 49,1 30,0 17,1

Muži Ženy
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Kojenecká úmrtnost (zem�elí/1000 
živ� narozených)

2,732,734,044,043,43,420052005

3,543,544,634,634,14,120002000

6,456,458,898,897,77,719951995

DD��vv��ataataChlapci Chlapci 











EU x �R













Hospitalizace

� Celková hospitalizace v �eské republice 
je �etn�jší než ve v�tšin� zemí EU

� Vyjímkou je  Rakousko a Finsko, kde  je 
hospitalizovanost vyšší. 

� Jak v EU, tak v �R  po�et hospitalizací
lehce vzr�stá.
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CELKOVCELKOVÁÁ ÚÚMRTNOST NA 100 000 OBYVATEL MRTNOST NA 100 000 OBYVATEL –– STAND.STAND.

Zdroj: Zdroj: HealthHealth for for allall 20012001 [[elektronický zdrojelektronický zdroj]. ]. StatistickStatistickáá databdatabáázeze WHO.WHO.
WHO: WHO: KodaKoda��, , ledenleden 2001. 1 CD 2001. 1 CD –– ROM (18).ROM (18).
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Vývoj po�tu kardiochirurgických 
operací v �R (podle ÚZIS)









Vývoj po�tu koronárních 
intervencí a stent� v �R
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ÚÚMRTNOST NA INFEKMRTNOST NA INFEK��NNÍÍ A PARAZITICKA PARAZITICKÉÉ CHOROBYCHOROBY
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Sí� zdravotnických za�ízení 2006

�� 200 nemocnic s 65 tis. l200 nemocnic s 65 tis. l�ž�žkyky
�� 250 250 odbodb. l. léé��. . úústavstav�� se 48  tis.lse 48  tis.l�ž�žkyky

lláázeze��skskéé lléé��ebny s 25 tis. lebny s 25 tis. l�ž�žkyky
psychiatrickpsychiatrickéé lléé��ebny s 11 tis. lebny s 11 tis. l�ž�žkyky
daldalšíší: ozdravovny,hospice, : ozdravovny,hospice, rhbrhb. . úústavystavy……



Celkem v �R:

�� 115 tis. l115 tis. l�ž�žekek
�� 25 000 samostatných 25 000 samostatných ambamb. za. za��íízenzeníí
�� 475 zvl. zdrav. za475 zvl. zdrav. za��íízenzeníí (k.(k.úú, stacion, stacionáá��e, e, 

dopravndopravníí a za zááchrannchrannáá sluslužžbaba…….).)
�� 2571 l2571 léékkáárenren







Lidské zdroje ve zdravotnictví



Kvalitní
vzd�lávání

Kvalitní
zdrav. personál

Kvalitní
zdrav. pé�e

Dobrý
zdravotní

stav



Zdravotni�tí pracovníci

�� ve zdravotnictvve zdravotnictvíí celkem 242 000 osobcelkem 242 000 osob
�� lléékaka���� 36 500 36 500 
�� zubnzubníích lch léékaka���� 7 0007 000
�� farmaceutfarmaceut�� 6 0006 000
�� sester 83 000 sester 83 000 
�� ostatnostatníích zdrav. profesch zdrav. profesíí 22 000 22 000 
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12651265

13021302

337

900

993

1102

12421242

201

251

2363

23072307

3121

762

15541554

2006

221212621204radioterapie (radia�ní onkologie)

121212121123638787radiodiagnostika (radiol. a zobraz. 
metody)

1235123511151039831psychiatrie

361306335235patologická anatomie

947862823673otorinolaryngologie

950847802615ortopedie

11241001958756oftalmologie

1294129411271086775neurologie

258244262157léka�ská mikrobiologie

243210196198klinická biochemie

2541228422731972chirurgie

650650630652855hygiena a epidemiologie

818737712573dermatovenerologie

23262326214321281842gynekologie a porodnictví

3348326034173402pediatrie (d�tské léka�ství)

1597159713831292878anesteziologie a resuscitace

2002199919951990obor



70

75

209

17

264264

194

6262

31213121

35

321321

4466

584

2006

827096108nemoci z povolání (pracovní léka�ství)

9676480nefrologie

63515234léka�ská genetika

20117911578klinická onkologie

2219269klinická farmakologie

394394286192105kardiologie

144144706431kardiochirurgie

217369305264hematologie a transfúzní léka�ství

29329324420731geriatrie

1761761268550gastroenterologie

8080543422endokrinologie

35354096345dorostové léka�ství

20217413994diabetologie

5325503735383167interní léka�ství (vnit�ní léka�ství)

34353138foniatrie (audiologie a foniatrie)

31531520714664alergologie a klinická imunologie

561489468353urologie

2002199919951990obor
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165165

32

597597

67

16

732732

177

144

170

2006

239239694521traumatologie (úrazová chirurgie)

553786148t�lovýchovné léka�ství

580580566564558TBC a respira�ní nemoci

71526237soudní léka�ství

2218207sexuologie

100877554revmatologie

882882801639371FBLR (rehab. a fyzikální medicína)

209181230206p�enosné nemoci (infek�ní léka�ství)

430128416posudkové léka�ství

2929120popáleninová medicína

17613211271neurochirurgie

1211079562plastická chirurgie

136124129114nukleární medicína

1271169235neonatologie

2002199919951990obor
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Vývoj po�tu léka��v letech 1990, 1995, 1999, 2002, 2003 ( údaje jsou použity 
z ro�enek ÚZIS) s výhledem na roky 2007, 2040, 2015 (nematematický expertní
odhad) v oborech specializa�ního vzd�lávání podle zákona �. 95/2004 Sb.

807060494428240d�tská gynekologie10.

2493xxxxxd�tská gastroenterologie a 
hepatologie9.

1001001001191131001370d�tská a dorostová psychiatrie8.

302520181613150d�tská dermatovenerologie7.

926891861836818737712573dermatovenerologie6.

150140125114108633816cévní chirurgie5.

3538454334353138audiologie a foniatrie4.

300250150XXXXXangiologie3.

1400-
1600

1400-
1600

1400-
1600

1673159713831292878
anesteziologie a resuscitaceanesteziologie a resuscitace2.2.

50044040032231520714664alergologie a klinickalergologie a klinickáá imunologieimunologie1.1.

2015201520102010200720072003200320022002199919991995199519901990oborobor��..

"�#



133018581281221340epidemiologie25.

105100938780543422endokrinologieendokrinologie24.24.

53433729354096345dorostové léka�ství23.

340 
(400)

280 
(330)

250 
(300)21320217413994diabetologiediabetologie22.22.

201817161610110d�tská urologie20.

1662xxxxxd�tská revmatologie19.

12201160111033453348326034173402dd��tsktskéé lléékaka��stvstvíí (pediatrie)(pediatrie)21.21.

2493xxxxxd�tská radiologie18.

36164xxxxxd�tská pneumologie17.

303030363426340d�tská otorinolaryngologie16.

2493xxxxxd�tská onkologie a hematoonkologie15.

1801801801441391221550d�tská neurologie14.

1662xxxxxd�tská nefrologie13.

119104989590801120d�tská kardiologie12.

9595951009576910d�tská chirurgie11.

2015201520102010200720072003200320022002199919991995199519901990oborobor��..

" #



170170170166144706431kardiochirurgie41.

500500490434394286192105kardiologie42.

100-
150

100-
150

100-
150

xxxxxinterven�ní radiologie40.

300-
500

300-
500

300-
500xxxxxintenzivní medicína39.

250250250220209181230206infek�ní léka�ství (p�enosné nemoci)38.

1893xxxxxhyperbarická medicína a 
oxygenoterapie

36.

865336866860hygiena obecná a komunální34.

25002600270025782541228422731972chirurgiechirurgie37.37.

785144544540hygiena d�tí a dorostu33.

283280275271650630652855hygiena a epidemiologie32.

303028282612140hrudní chirurgie (plicní chirurgie)31.

350350350372217369305264hematologie a transfuzní služba30.

22002300240023442326214321281842gynekologie a porodnictví29.

403330272315150gerontopsychiatrie28.

35034033031629324420731geriatrie27.

220-
225

220-
225

220-
225

2121761268550gastroenterologie26.

20152010200720032002199919951990obor�.

"$#



900920950962950847802615ortopedie59.

810870920963947862823673otorinolaryngologie58.

700750770115611241001958756oftalmologieoftalmologie57.57.

173165157142136124129114nukleární medicína56.

12108xxxxxneuroradiologie55.

1400140014001350129411271086775neurologie54.

444xxxxxneurochirurgie53.

2002001501461271169235neonatologie52.

500450400959676480nefrologienefrologie51.51.

12085502320171510návykové nemoci (lé�. alkohol. a jiné
toxik.)50.

606060626343530maxilofaciální chirurgie49.

340310286256258244262157léka�ská mikrobiologie48.

135105876963515234léka�ská genetika47.

1008570242212120korektivní dermatologie46.

25023022521820117911578klinická onkologie45.

46-6946-6946-69232219269klinická farmakologie44.

260260260240243210196198klinickklinickáá biochemie.biochemie.43.43.

2015201520102010200720072003200320022002199919991995199519901990oborobor��..

"+#



756660222218207sexuologie75.

xxxxxrodinné léka�ství74.

130120110104100877554revmatologie73.

706054xxxxxreproduk�ní medicína72.

110010501000925882801639371rehabilita�. a fyzikální medicína 
(FBLR)71.

151614191382124712121123638787radiologie a zobraz.metody radiologie a zobraz.metody 
(radiodiagnostika)(radiodiagnostika)70.70.

265245230220221212621204radiaradia��nníí onkologie (radioterapie)onkologie (radioterapie)69.69.

2000155014001307123511151039831psychiatriepsychiatrie68.68.

244023202220xxxxxpraktickpraktickéé lléékaka��stvstvíí pro dpro d��ti a dorostti a dorost67.67.

31723755433852525325503749305492praktprakt. l. léék. pro dospk. pro dosp��lléé ((vvššeobeob. l. léékaka��.).)66.66.

25020014086827096108pracovní léka�ství (nemoci z povolání)65.

570570645422430420418416posudkovposudkovéé lléékaka��stvstvíí64.64.

434241372929120popáleninová medicína63.

139-
141

135-
137

131-
133

1271211079562plastická chirurgie62.

330310390381361306335235patologickpatologickáá anatomieanatomie61.61.

20013060xxxxxpaliativní medicína a lé�ba bolesti60.

2015201520102010200720072003200320022002199919991995199519901990oborobor��..

",#



404379354329393352458356ve�ejné zdravotnictví82.

575575575574561489468353urologie81.

7005905104221043100urgentnurgentníí medicmedicíínana80.80.

160145125999269450úúrazovrazováá chirurgie (traumatologie)chirurgie (traumatologie)79.79.

630620600593580566564558tuberkulóza a respira�ní nemoci78.

80706055553786148t�lovýchovné léka�ství77.

8076747271526237soudní léka�ství76.

2015201520102010200720072003200320022002199919991995199519901990oborobor��..

"!#



R�st poptávky se bude týkat zejména obor�, 
ve kterých:

�� Pracuje vyPracuje vyššíšší popo��et staret staršíších lch léékaka���� (nap(nap��. biochemie, . biochemie, 
dermatovenerologiedermatovenerologie, posudkov, posudkovéé lléékaka��stvstvíí,v,vššeobecneobecnéé lléékaka��stvstvíí, , 
mikrobiologie, fyziatrie, balneologie a lmikrobiologie, fyziatrie, balneologie a léé��ebnebnáá rehabilitace, radiologie rehabilitace, radiologie 
a zobrazovaca zobrazovacíí metody)metody)

�� DochDocháázzíí k nk náárr��stu postu po��tu pacienttu pacient��: (nap: (nap��. . geriatriegeriatrie, diabetologie, , diabetologie, 
onkologie, chirurgie, urgentnonkologie, chirurgie, urgentníí medicmedicíína, alergologie a imunologie, na, alergologie a imunologie, 
nefrologienefrologie, , gastroenetrologiegastroenetrologie))

�� Lze oLze o��ekekáávat vyvat vyššíšší emigraci emigraci ((napnap��. anesteziologie a resuscitace, . anesteziologie a resuscitace, 
ortopedie, patologickortopedie, patologickáá anatomie)anatomie)

�� PravdPravd��podobnpodobn�� dojde k pruddojde k prudšíšímu rozvoji oborumu rozvoji oboru (nap(nap��. genetika, . genetika, 
imunologie..)imunologie..)

�� Lze pLze p��edpokledpokláádat kombinaci vdat kombinaci vííce faktorce faktor�� (nap(nap��. patologick. patologickáá
anatomie)anatomie)



Obecné trendy v po�tech léka��
�� PoPo��ty lty léékaka���� s ms míírnou prnou p��evahou evahou žžen se budou zvyen se budou zvyššovat, zejm. v ovat, zejm. v 

ambulantnambulantníí ppéé��ii

�� Ve zdravotnictvVe zdravotnictvíí bude pracovat vybude pracovat vyššíšší popo��et staret staršíších lch léékaka����

�� ÚÚbytek lbytek léékaka���� lze olze o��ekekáávat u pediatrických a hygienických oborvat u pediatrických a hygienických obor��

�� ZvýZvýšíší se podse podííl jiných vysokol jiných vysokošškolkoláákk�� ve zdravotnictvve zdravotnictvíí

�� MigraMigra��nníí úúbytek lbytek léékaka���� bude  bude  ��áásteste��nn�� kompenzovkompenzováán n 
„„východozvýchodozáápadnpadníí““ migracmigracíí

�� „„ProtiemigraProtiemigra��nníí„„politika? Aktivnpolitika? Aktivníí imigraimigra��nníí politika?politika?



�� KVALITAKVALITA
�� EKVITAEKVITA
�� EFEKTIVITAEFEKTIVITA



Kvalita zdravotní pé�e



70. l70. lééta  v USA ta  v USA -- snahasnaha omezitomezit rr��stst nnáákladklad��
nana zdravotnzdravotníí ppéé��ii

�� rroozvojzvoj zdravotnzdravotnííchch sluslužžebeb
�� rrozozšíší��eneníí vyspvysp��lýchlých technologitechnologiíí
�� neustneustáálele rostoucrostoucíí ststáátntníí výdajvýdajee nana zdravotnzdravotníí

ppéé��ii
�� snaha o redukci snaha o redukci nadbytenadbyte��nýchných

diagnostickýchdiagnostických a a terapeutickýchterapeutických výkonvýkon��



V 80. letech do Evropy (Anglie,NV 80. letech do Evropy (Anglie,N��mecko, mecko, 
Belgie a dalBelgie a dalšíší))

V V ��R od zaR od za��áátku 90tku 90--ýchých letlet



Definice kvality zdravotní pé�e

KvalitnKvalitníí zdravotnzdravotníí ppéé��ee ::
�� jeje nana vysokvysokéé profesionprofesionáálnlníí odbornodbornéé úúrovnirovni

((legelege artisartis))
�� jeje ekonomickekonomickáá
�� minimalizujeminimalizuje rizikoriziko pro pro pacientapacienta
�� zlepzlepššujeuje zdravzdravíí pacientapacienta
�� uspokojujeuspokojuje pacientapacienta



Definice kvality

KvalitaKvalita zdravotnzdravotníí ppéé��ee tedytedy neznamenneznamenáá
jenjen dosadosažženeníí pacientovy pacientovy spokojenostispokojenosti, , aniani
jenjen vysokouvysokou odbornouodbornou úúroverove�� ale i ale i 
zvyzvyššovováánníí ekonomiekonomi��nostinosti a a snisnižžovováánníí
nnáákladklad��..



KZP KZP jeje dynamickýdynamický procesproces, , kterýkterý hledhledáá a a analyzujeanalyzuje
metodymetody zdravotnzdravotníí ppéé��ee, , kterkteréé vedlyvedly k k nejlepnejlepšíšímm
výsledkvýsledk��mm a a snasnažžíí se se jeje aplikovataplikovat do do šširokirokéé
medicmedicíínsknskéé praxepraxe

�� TatoTato definicedefinice akcentujeakcentuje ””tzvtzv. . teoriiteorii dobrýchdobrých
jablekjablek””

�� LepLepšíší pozitivnpozitivníí motivace, nemotivace, nežž trestajtrestajííccíí ((punitivnpunitivníí) ) 
pp��íístupstup



Proces kontinuálního zvyšování kvality
zdravotní pé�e zahrnuje:

�� stanovenstanoveníí ccííll��

�� definicidefinici kritkritééririíí ((indikindikáátortor�� kvalitykvality) a ) a standardstandard��

�� urur��eneníí standardizovanýchstandardizovaných metodmetod pro pro mm����eneníí indikindikáátortor�� a a kriterikriteriíí

�� institucionalizaciinstitucionalizaci a a stanovenstanoveníí programprogram�� zajizajišš��ovováánníí kvalitykvality nana
rr��znýchzných úúrovnrovnííchch

��

monitorovmonitorováánníí kriterikriteriíí ((sbsb��rr a a analýzaanalýza datdat))
��

plpláánovnováánníí a a implementaceimplementace intervencintervencíí k k ��eeššeneníí problprobléémumu
��

vyhodnocenvyhodnoceníí výsledkvýsledk��



Kvalita do roku 1989:Kvalita do roku 1989:
�� PP��ííkazy,nakazy,na��íízenzeníí, vyhl, vyhlášášky, smky, sm��rnice,   metodickrnice,   metodickéé listylisty……

Kvalita po roce 1989:Kvalita po roce 1989:
�� ��áást pst p��edpisedpis�� byla s byla s „„revolurevolu��nníím nadm nadššeneníímm““ zruzruššenaena
�� Byl mj. zruByl mj. zruššen systen systéém okresnm okresníích a krajských odbornch a krajských odbornííkk��
�� Kvalita odpovKvalita odpov��dnostdnostíí lléékaka��e, resp.ZZe, resp.ZZ
�� Pacient vyhledPacient vyhledáá ZZ, kterZZ, kteréé mu nabmu nabíízzíí kvalitnkvalitn��jjšíší sluslužžbyby



KZP po roce 1989

PrvnPrvníí ffááze ze -- uspokojenuspokojeníí::
�� ProstProst��ededíí v v ��ekekáárnrnáách a ordinacch a ordinacííchch
�� VstVst��íícncn��jjšíší pp��íístup zdravotnstup zdravotnííkk��
�� VV��ttšíší dostupnost a dostupnost a šširiršíší nabnabíídka sludka služžebeb

DruhDruháá ffááze ze –– „„zneklidnzneklidn��nní“í“
�� MMéédia, prdia, práávnvnííci, politici, organizci, politici, organizáátoto��i..i..





�eské zdravotnictví o�ima ve�ejnosti, 2007
Centrum pro výzkum ve�ejného mín�ní
Sociologický ústav AV �R, v.v.i.

Ke kvalitKe kvalit�� zdravotnzdravotníí ppéé��e jsou kritie jsou kriti��tt��jjšíší::
�� obob��ananéé starstaršíší 6060--ti letti let
�� obob��ananéé, kte, kte��íí povapovažžujujíí svoji svoji žživotnivotníí úúroverove��

za za ššpatnoupatnou

VysokoVysokošškolkolááci se ci se ��astast��ji domnji domníívajvajíí, , žže proble probléémy jsou my jsou 
pp��edevedevšíším ve vztazm ve vztazíích mezi lch mezi léékaka��i a pacientyi a pacienty



Jak dál?

�� Akreditace (laboratoAkreditace (laborato��e,nemocnice, e,nemocnice, 
ambulantnambulantníí ppéé��ee……

�� InstitucionalizaceInstitucionalizace??
�� PozitivnPozitivníí motivace?motivace?
�� DRG?DRG?



Ekvita



Ekvita

�� „„equityequity““ = (= (anglangl.)  .)  ““slusluššnostnost““, , „„spravedlnostspravedlnost““

�� „„spravedlnost ve zdravspravedlnost ve zdraví“í“, , „„rovnost ve zdravrovnost ve zdraví“í“, , 
„„dostupnostdostupnost““

�� je jednje jedníím z nejdm z nejd��leležžitit��jjšíších cch cííll�� zdravotnzdravotníí politikypolitiky



�� Ne kaNe kažždý nemocný se stdý nemocný se stáávváá pacientem a ne kapacientem a ne kažždý dý 
pacient je nemocnýpacient je nemocný

�� SpotSpot��eba zdravotneba zdravotníí ppéé��e nene neníí pp��íímo mo úúmm��rnrnáá
objektivnobjektivn�� zjizjišštt��ným ani subjektivnným ani subjektivn�� pocipoci��ovaným ovaným 
obtobtíížžíímm

�� PacientPacient��m zm z rr��zných socizných sociáálnlníích skupin se dostch skupin se dostáávváá
rr��znznéé ppéé��e pe p��i obdobni obdobnéé medicmedicíínsknskéé potpot��ebeb��

�� ZdravotnictvZdravotnictvíí jako slujako služžba, dba, d��leležžitý je subjektivnitý je subjektivníí
pocit obpocit ob��anan�� o dostupnosti to dostupnosti tééto sluto služžbyby

�� ��eský probleský probléém: m: „„stonstonáánníí s protekcs protekcí“…í“…



Faktory ovliv�ující spot�ebu zdrav. 
pé�e
�� mumužži x i x žženyeny
�� vv��kk
�� pp��ekekáážžky pky p��i i ��erperpáánníí zdravotnzdravotníí ppéé��e e 

(geografick(geografickáá a a ��asovasováá dostupnost)dostupnost)
�� vzdvzd��lláánníí, profese, ekonomick, profese, ekonomickáá situace, typ situace, typ 

osobnostiosobnosti……



Právo na zdraví má v Evrop� má dva 
aspekty 

�� prpráávo na ochranu zdravvo na ochranu zdravíí (ochrana (ochrana 
žživotnivotníího prostho prost��ededíí, , foodfood safetysafety……))

�� garantovaný pgarantovaný p��íístup ke zdravotnstup ke zdravotníí ppéé��i i 
podle zdravotnpodle zdravotníích potch pot��eb (solidarita)eb (solidarita)



Sou�asná spole�nost:

�� prohlubuje se ekonomickprohlubuje se ekonomickáá (p(p��ííjmovjmováá) a ) a 
socisociáálnlníí diferenciace spolediferenciace spole��nostinosti

�� narnar��ststáá disproporce mezi dostupnými disproporce mezi dostupnými 
finanfinan��nníími zdroji a extenzmi zdroji a extenzíívnvn�� narnar��stajstajííccíími mi 
nnáároky na zdravotnroky na zdravotníí ppéé��i i 









V sou�asnosti:

�� equitaequita (dostupnost, rovnost)  je v (dostupnost, rovnost)  je v ��R R 
ss výjimkou socivýjimkou sociáálnln�� problematických problematických 
skupin stskupin stáále pomle pom��rnrn�� vysokvysokáá

�� zvýzvýššenou  nerovnost ve zdravenou  nerovnost ve zdravíí lze ale relze ale reáálnln��
oo��ekekáávat (socivat (sociáálnln��--ekonomickekonomickáá diferenciace diferenciace 
spolespole��nosti, rozdnosti, rozdííl mezi vesnicl mezi vesnicíí a ma m��stem, stem, 
ohroohrožženenéé populapopula��nníí skupiny, omezenskupiny, omezenéé
zdroje zdroje atpatp). ). 



Ohrožené sociální skupiny

�� ZdravotnZdravotn�� handicapovanhandicapovaníí
�� SenioSenio��ii
�� NezamNezam��stnanstnaníí
�� PP��ííslusluššnnííci etnických minoritci etnických minorit
�� MigrantiMigranti
�� DrogovDrogov�� zzáávislvislíí, alkoholici, alkoholici……



�� ProblProbléémem nemusmem nemusíí být  jen vlastnbýt  jen vlastníí
fungovfungováánníí zdravotnzdravotníího systho systéémumu

�� ProblProbléémem je mem je ��asto vztah tasto vztah t��chto skupin k chto skupin k 
vlastnvlastníímu zdravmu zdravíí



Je tJe t��eba, aby se peba, aby se p��íípadnpadnéé „„reformyreformy““
nedotkly principu rovnosti vnedotkly principu rovnosti v mmíí��e, ktere, kteráá
by jiby jižž nebyla povanebyla považžovováána za socina za sociáálnln��
úúnosnou a spravedlivounosnou a spravedlivou



EFEKTIVITA



Ekonomické ukazatele
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2006

�� 6,98 % HDP6,98 % HDP
�� 225 mld.225 mld.-- KK��
�� 22.000/obyvatele/rok, tj. cca 1375 USD22.000/obyvatele/rok, tj. cca 1375 USD



























HlavnHlavníí problprobléémy my ��eskeskéé
zdravotnzdravotníí politikypolitiky



� nepom�r mezi zdroji a náklady na zdravotní pé�i
� neschopnost vyslovit a zárove� akceptovat myšlenku, že         
zdravotní systém nem�že nabízet pé�i na sou�asné úrovni 
poznání
�„ideologizace“ �eského zdravotnictví
�problémy s akceptací dlouhodobé koncepce, p�ijatelné pro    
rozhodující politické subjekty („kulaté stoly“ atp.)
�„d�dictví“ (zdravotní stav populace, struktura zdravotnické
soustavy, historické, kulturní a sociální vlivy, vysoká míra 
o�ekávání ob�an� a zdravotník�)  
� zapomínáme, že základním cílem  zdravotního systému je 
zlepšení zdravotního stavu populace a
�zapomínáme, že zdravotnictví je služba, kterou cht�jí ob�ané v 
ur�ité podob� užívat
�



Silné stránky
�� traditradi��nn�� vysokvysokáá odbornodbornáá úúroverove�� zdravotnických zdravotnických 

pracovnpracovnííkk��
�� relativnrelativn�� dobrdobráá vybavenost zdravotnických vybavenost zdravotnických 

zaza��íízenzeníí
�� velmi dobrvelmi dobráá dostupnost nových technologidostupnost nových technologiíí a la léé��iviv
�� zvyzvyššovováánníí stst��ednedníí ddéélky lky žživotaivota
�� velmi nvelmi níízkzkáá perinatperinatáálnlníí, novorozeneck, novorozeneckáá a a 

kojeneckkojeneckáá úúmrtnostmrtnost
�� pokles pokles úúmrtnosti na kardiovaskulmrtnosti na kardiovaskuláárnrníí onemocnonemocn��nníí
�� vysokvysokéé procento procento prooproo��kovanostikovanosti, vysok, vysokáá úúroverove��

prevence infekprevence infek��nníích chorobch chorob
�� zlepzlepššeneníí parametrparametr�� žživotnivotníího prostho prost��ededíí



Slabé stránky

�� relrel. st. stáále nile nižžšíší výkonnost výkonnost ��eskeskéé ekonomiky ekonomiky 
a z toho vyplývaja z toho vyplývajííccíí menmenšíší objemy objemy 
prostprost��edkedk�� v systv systéémumu

�� nedokonnedokon��enenáá optimalizace soptimalizace síítt��
zdravotnických zazdravotnických za��íízenzeníí

�� „„nedostatenedostate��nnáá efektivita systefektivita systéémumu““ ??????



TRENDY 
�� ZKRACOVZKRACOVÁÁNNÍÍ DOBY HOSPITALIZACEDOBY HOSPITALIZACE
�� ROZVOJ JEDNODENNROZVOJ JEDNODENNÍÍ PPÉÉ��EE
�� KONCENTRACE SPECIALIZOVANKONCENTRACE SPECIALIZOVANÉÉ PPÉÉ��EE
�� POSTUPNPOSTUPNÉÉ SNISNIŽŽOVOVÁÁNNÍÍ POPO��TU NEMOCNITU NEMOCNI��NNÍÍCH CH 

LL�Ž�ŽEKEK
�� RESTRUKTURALIZACE LURESTRUKTURALIZACE LUŽŽKOVKOVÉÉHO FONDUHO FONDU
�� PP��ESUN OD SPECIALISTESUN OD SPECIALIST�� DO PRIMDO PRIMÁÁRNRNÍÍ PPÉÉ��EE
�� POSPOSÍÍLENLENÍÍ ROLE PRAKTICKÝCH LROLE PRAKTICKÝCH LÉÉKAKA����
�� SLEDOVSLEDOVÁÁNNÍÍ KVALITY PKVALITY PÉÉ��E (motivace!)E (motivace!)
�� POSTUPNPOSTUPNÉÉ (EVOLU(EVOLU��NNÍÍ) ZVY) ZVYŠŠOVOVÁÁNNÍÍ

SPOLUSPOLUÚÚ��ASTIASTI



NEPOM�R MEZI ZDROJI A 
NÁKLADY LZE 	EŠIT :

�� ZVÝZVÝŠŠENENÍÍM ZDROJM ZDROJ



�� SNSNÍÍŽŽENENÍÍM NM NÁÁKLADKLAD





ZVÝŠENÍ ZDROJ


�� ZVÝZVÝŠŠENENÍÍ POJISTNPOJISTNÉÉHOHO

�� DD

SLEDNSLEDN��JJŠÍŠÍ VÝBVÝB��R POJISTNR POJISTNÉÉHOHO

�� VYVYŠŠÍŠŠÍ PLATBY ZA STPLATBY ZA STÁÁT.POJIT.POJIŠŠTT��NCENCE

�� ZVÝZVÝŠŠENENÍÍ PROSTPROST		EDKEDK

 STSTÁÁTNTNÍÍHO ROZPOHO ROZPO��TUTU

�� VYVYŠŠÍŠŠÍ SPOLUSPOLUÚÚ��ASTAST

�� KOMERKOMER��NNÍÍ POJIPOJIŠŠTT��NNÍÍ



SNÍŽENÍ NÁKLAD


�� REGULACE V OBLASTI REGULACE V OBLASTI ÚÚHRAD  HRAD  
(KAPITACE, DRG? SPOLU(KAPITACE, DRG? SPOLUÚÚ��AST?)AST?)

�� MOTIVACE K EFEKTIVNMOTIVACE K EFEKTIVNÍÍMU MU 
CHOVCHOVÁÁNNÍÍ ( spolu( spoluúú��ast, pozitivnast, pozitivníí i i 
negativnnegativníí, sankce a bonusy), sankce a bonusy)

�� STANDARDIZACE STANDARDIZACE 
�� „„NEUKVAPENNEUKVAPENÉ“É“ ZAVZAVÁÁDD��NNÍÍ NOVÝCH NOVÝCH 

TECHNOLOGITECHNOLOGIÍÍ



REGULACE NA STRAN�
NABÍDKY
�� REDUKCE SREDUKCE SÍÍTT��

ZDRAVOTNICKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH 
ZAZA		ÍÍZENZENÍÍ

�� REDUKCE POREDUKCE PO��TU TU 
LLÉÉKAKA	
	

NUMERUS CLAUSUS ?NUMERUS CLAUSUS ?
VV��KOVKOVÉÉ LIMITY?LIMITY?

PLPLÁÁNOVNOVÁÁNNÍÍ POPO��TUTU
SPECIALISTSPECIALIST

 ??



REGULACE NA STRAN�
POPTÁVKY

�� SPOLUSPOLUÚÚ��ASTAST
SOCISOCIÁÁLNLN�� DIFERENCOVANDIFERENCOVANÁÁ??

�� PODPORA PREVENCE, PODPORA PREVENCE, 
OCHRANY A OCHRANY A 
PODPORY ZDRAVPODPORY ZDRAVÍÍ, , 
SAMOLSAMOLÉÉ��ENENÍÍ……



SPOLUÚ�AST

�� POZITIVAPOZITIVA

�� SNISNIŽŽOVOVÁÁNNÍÍ POPTPOPTÁÁVKYVKY

�� ZVYZVYŠŠOVOVÁÁNNÍÍ
INDIVIDUINDIVIDUÁÁLNLNÍÍ
ODPOVODPOV��DNOSTI DNOSTI 

�� (ZDROJ FINAN(ZDROJ FINAN��NNÍÍCH CH 
PROSTPROST		EDKEDK

 ?)?)

�� NEGATIVANEGATIVA

�� SNSNÍÍŽŽENENÍÍ DOSTUPNOSTI, DOSTUPNOSTI, 
EKVITYEKVITY

�� ODLOODLOŽŽENENÁÁ, POZDN, POZDNÍÍ PPÉÉ��E, E, 
ZANEDBZANEDBÁÁNNÍÍ PP		ÍÍZNAKZNAK

……

�� PROBLPROBLÉÉM M „„PLACENPLACENÉÉ
REGULACEREGULACE““



Trh ve zdravotnictví ?

�� 4040--60% p60% péé��e je pe je péé��e akutne akutníí
�� vv��ttššina pacientina pacient�� nemnem�ž�že ovlivnit výbe ovlivnit výb��r ZZr ZZ
�� informainforma��nníí pp��evaha zdravotnevaha zdravotnííkk��
�� nabnabíídka generuje poptdka generuje poptáávku(vku(„„indukce indukce 

poptpoptáávkyvky““))
�� poptpoptáávka vvka vžždy pdy p��evyevyššuje nabuje nabíídkudku



kvalita
equita
relevance
cost-effectiveness

kvalita
equita
relevance
cost-effectiveness





BUDOUCNOST ?

�� ODIDEOLOGIZOVANÝODIDEOLOGIZOVANÝ
�� POLITICKY KOMPROMISNPOLITICKY KOMPROMISNÍÍ
�� ZMZM��NY EVOLUNY EVOLU��NNÍÍ
�� OTEVOTEV		ENÝENÝ
�� PP		EHLEDNÝEHLEDNÝ
�� PRAGMATICKÝPRAGMATICKÝ


