
ŘŘíízenzeníí rozvoje modernrozvoje moderníí
fakultnfakultníí nemocnicenemocnice
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Turbulence  
&

Chaos



„Spolehlivě lze předpovědět, že značná část dnešních
předních institucí ve všech sektorech, v podnikové

sféře, ve školství, ve zdravotnictví nebude
pravděpodobně ode dneška za třicet let existovat a
rozhodně nebude existovat ve své dnešní podobě.....

Peter.F.Drucker
Výzvy managementu 21. století



Současná situace -
východiska

„Předvídatelnost je už minulostí –
nic se nedá předvídat…“

T.Peters

„Nikdo nedokáže říci, jak budou 
vypadat nemocnice za 20 let“. 

P.Drucker



Zvládání řízení
chaosu, nejdůležitější
vlastnost manažera?



Teorie chaosu se zabývá globálním 
chováním systémů.

Zabývá se problémy, které vzdorují
tradičním pohledům vědy. 

„Předkládá odvážná tvrzení týkající
se universálních vlastností

složitosti“.



Chaos
• Fyzika –proudění, fyzika částic
• Meteorologie
• Chemie
• Kosmologie
• Biologie
• Ekologie 
• Medicína (oční pohyby, schizofrenie, srdce...)
• Psychologie
• Ekonomika
• Řízení
• ..................



Laplaceovská fantazie deterministické
prediktability:

Poručíme větru dešti!...
50. –60. léta

(von Neuman aj.)

Fyzikové si rádi myslí, že stačí říci: Toto jsou 
výchozí podmínky, co se stane pak? 

-Richard P.Feynman



Motýlí efekt

„Zatřepání motýlích křídel 
nad Pekingem může příští

měsíc změnit systém bouří v 
New Yorku“



Motýlí efekt
Velice drobná příčina , která uniká naší

pozornosti, má rozsáhlé následky, kterých se 
nemůžeme nevšimnout, pak tvrdíme, že jsou 

výsledkem náhody. 
Kdybychom přesně znali přírodní zákony 

stav vesmíru v počátečním okamžiku, 
dokázali bychom přesně předpovědět, v 
jakém stavu se bude vesmír nacházet  v 

následujícím okamžiku. 



Motýlí efekt

Může se stát, že nepatrný rozdíl v 
počátečních podmínkách způsobuje 

velký rozdíl v konečných jevech. 
Malá chyba v podmínkách způsobí

obrovskou chybu v jejich 
důsledcích. Předpověď se stává

nemožnou 
(Poincare)



Motýlí efekt
„Neměl hřebík, neměl podkovu.

Neměl podkovu, neměl koně.
Neměl koně, neměl jezdce.

Neměl jezdce, prohrál bitvu.
Prohrál bitvu, přišel o království.“

http://image026.mylivepage.com/chunk26/463421/1818/mot%C3%BDl 001 - animace.gif


Motýlí efekt vřízení FN

„Neměl tužku*, nepsal body.
Neměl body, neměl účet.

Neměl účet, neměl prachy.
Neměl prachy, naštval bohy (z MZ).

Naštval bohy, vykopli ho.“

* Po r.2000 správný SW

http://image026.mylivepage.com/chunk26/463421/1818/mot%C3%BDl 001 - animace.gif


Problém obchodního cestujícího:

Obchodní cestující má šéfa 
lakomce a  musí při návštěvě
X měst utratit co nejméně za 

benzin



Problém obchodního cestujícího:

X = 5 
Možností = 12

X= 10
Možností = 181 440

X = 25
Možností = ?



Problém obchodního cestujícího:

X = 25
Možností = ?

Počítač vyhodnocující milion 
možných itinerářů za sekundu 
bude řešení hledat 9,8 miliardy 

let (2/3 stáří vesmíru)



Prosperita se rodí z chaosu

Tom Peters
Thriving on Chaos

1987
„Předpisy pro svět 
obrácený vzhůru 

nohama“



Současná situace - východiska
• Globalisace
• Fúze a rozpojování
• Výrobky a služby – rozmazává se hranice 

mezi definicí
• Miniaturizace (továrny, výrobky)
• Zkrácení doby inovací
• Distribuce- zrychlení



Vzájemné působení sil
• Nový konkurent v sousedství
• Přirozený úbytek pacientů
• Změna struktury pacientů- stárnutí
• Technický průlom inovace ve vámi právě dobudovaném 

oboru
• Zhoršení podmínek financování (nevýhodné smlouvy)
• Rostoucí počet soudních sporů
• Vyšší požadavky na komfort služeb, zvl. nadstandardů
• Tlak a zvýšené požadavky odborů (platy, čas)
• Tlak jiných segmentů na přerozdělení financí
• Slabý stát- změny pravidel za hry
• Nové zákony – nové požadavky (finance)
• ..................



Chaos?Chaos?



Zvládání řízení
chaosu, nejdůležitější
vlastnost manažera!



Česká zdravotnická scéna:



Česká zdravotnická scéna:



Česká zdravotnická scéna:



Česká zdravotnická scéna:





Statut
FN  x UN

Problém identity?
Problém duplicity(řízení)?



Co je to FN?Co je to FN?

http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://www.transplant.cz/images/HK2_.jpg&imgrefurl=http://www.transplant.cz/transplant/pracoviste.php%3Fp%3D4&h=158&w=250&sz=46&hl=cs&start=21&um=1&tbnid=bjMX_6t-3ikNmM:&tbnh=70&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3DFN%2BHradec%2BKr%25C3%25A1lov%25C3%25A9%26start%3D20%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Dcs%26rlz%3D1T4GZHZ_cs___CZ227%26sa%3DN


Co je to FN?Co je to FN?

University Hospital
Faculty Hospital

Teaching Hospital



FakultnFakultníí nemocnicenemocnice
Praha: VFN, FN Motol, FN Královské Vinohrad
FakultnFakultníí ThomayerovaThomayerova nemocnice,  FN Bulovka,nemocnice,  FN Bulovka,
Plzeň: FN Plzeň
Hradec Králové: FNHK
Brno: FN  Brno Bohunice, FN  u Svaté Anny
Olomouc: FN Olomouc 
Ostrava: FN FN OstravaOstrava



Fakultní nemocnice – základní funkce
• Plní tři základní hlavní činnosti

– poskytování zdravotnických služeb
• Místo tzv.posledního překladu

– Vzdělávání
• Pregraduální i zapojení do postgraduálního

– Věda a zdravotnický výzkum
• Základní i aplikovaný výzkum

• Špičkově technicky i personálně vybavené pracoviště



ZdravotnZdravotníí ppééččee

VýukaVýuka

VVěěda a výzkumda a výzkum



ZdravotnZdravotníí ppééččee

VýukaVýuka

VVěěda a výzkumda a výzkum

EkonomickEkonomickáá prosperitaprosperita
(?)(?)



FakultnFakultníí nemocnicenemocnice

Státní ppřřííspspěěvkovvkováá organizaceorganizace (bez příspěvku)(bez příspěvku)
pověřená MZ výukou 

(a výzkumem) – vztah k lékařské fakultě (vyhláška MZ)

2-7 mld Kč. ročního obratu,

20 až 35% nákladů tvoří léky a zdravotnický materiál
40-50% činí mzdové náklady

3 až 5 tisíc zaměstnanců, 20% VŠ, 65% SŠ

Část lůžková a ambulantní+další činnosti – transfůzní služba, 
lékárenství, klinická zkoušení léků a PZT, expertní

činnosti,soudní posudky atd…..



Provoz fakultnProvoz fakultníí nemocnicenemocnice

Nepřetržitý průchod pacientů, s 
komplikacemi, kritickými stavy, stavy 
jinde neřešitelnými nebo neřešenými.

Nedostatečné zdroje, v minulosti založené další
omezující materielní podmínky (jak u historických, 

tak u nových nemocnic).



Struktura výnosů FN

Příjmy za zdravotního pojištění 80-90%

Prodej zboží  a jiných služeb
5-10%

Dotace na vědu a výzkum, granty 
aj 3-7%

Dotace zřizovatelem 1-5%



FinancovFinancováánníí UNUN
EU 15EU 15

+ 30 + 30 -- 50 %50 %
(provozn(provozníí))

StStáátt
Kraje Kraje -- regionyregiony

ŠŠkolstvkolstvíí
Charita, cCharita, cíírkverkve
JinJinéé instituceinstituce



Vlivy na Vlivy na řříízenzeníí fakultnfakultníích nemocnicch nemocnic



Tady jste, odtud vládnete vesmíru 
(a fakultní nemocnici)



Struktura řízení FN – dvojí řízení

ředitel 

primáři přednostové

zdravotničtí
zaměstnanci 



Struktura řízení (FN) – dvojí řízení

děkan

přednostové

školští
zaměstnanci



Struktura řízení FN – dvojí řízení

ředitel ? děkan

primáři přednostové

zdravotničtí školští
zaměstnanci zaměstnanci



Obr. 1: Současné organizační schéma fakultní nemocnice
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Příklad organizačního schématu

Představenstvo
Ředitel

Přímo řízené 
útvary

Poradní 
orgány

Útvary procesního
řízení

Útvary řízení 
projektů

Sektor A

Přímo řízené
útvary

Poradní 
orgány

Úsek A Úsek B Úsek C

Sektor CSektor B



Universitní nemocnice NL

Úsek finanční a informatiky Úsek personální a organizační
společný s fakultou, 50 zam.,

25 odborů nezdrav. části
 50% služeb outsourcing

21 klinik a oddělení, 6000 zaměstnanců
klinika má 3 vedoucí - přednostu, vrchní sestru
manažera, s vedením nem. uzavřen kontrakt

Správní rada
předseda= ředitel nem., děkan fakulty, lékařský ředitel

technický ředitel, finanční ředitel

Dozorčí rada
část jmenována universitou,místní samosprávou

část jmenována MZ, zástupci podnikatelů



Obvyklá organizační struktura nemocnice v
USA

Zdravotnický
personál

Management a provoz
nemocnice

Ředitel exekutivy
(Chief Executive Officer)

CEO

Vrcholový orgán nemocnice
(kupř. Board of Trustees)



Rada nemocnice Ontario

Přednosta lékařské rady
(chief of staff)

Lékařský prezident
a víceprezident (u univ. nem.)
voleni shromážděním lékařů

Členové jmenováni ministrem
a voleni dle zakládací listiny nemocnice

Poradní finanční výbor
předsedou administrátor

zástupci lékařů, staničních a hlavních sester
další členové

Poradní lékařská rada
prezident, víceprezident

a sekretář lékařského shromáždění
přednosta, další členové

Administrátor nemocnice
Ředitel



Auditorský a
finanční výbor

Výbor péče
o pacienta

Presbyterian
University
Hospital

Best Health
HMO

Security Blue
HMO

UPMCS
pojišťovna

Privátní
klinika

Presbyteriánské
zdravotní

služby

Chartwell
Pennsylvania

CORE
kontraktační

služby

CORE
síť

Záchranná
služba

Home
care

MARS
Enterprises

Pracovní
lékařství

Community
Resource

Management, Inc.

UPMCS holding
for-profit

Nemocnice
Beaver
Valley

not for profit

Nemocnice
South Side

not for profit

UPMC
Management
servisní org.

for profit

Skupiny
praktiků
for profit

Skupiny
specialistů
for profit

Exekutivní výbor

Rada UPMCSUniversity of
Pittsburgh
Medical Center 
System (UPMCS) 



Problémy nemocnic

• Škola versus nemocnice

• Lékařská versus ošetřovatelská
část

• Oborové členění versus centra



Řízení nemocnice - potřeba

• Plnění základního poslání nemocnice 
• Správně vedený firemní business –

ekonomika, finance, správa majetku
• Řízení v souladu s veřejným zájmem



PEST ANALÝZA:

I.Politické vlivy:

1. Politická stabilita
2. Stabilita vlády
3. Stabilita ministra
4. Daňová politika
5. Legislativa
6. Pracovní právo (Zákoník práce)
7. Integrační politika
8. Ochrana životního prostředí
9. Lobbing
10.Korupce
11.Vliv fakulty a univerzity



PEST ANALÝZA:

II. Ekonomické vlivy:

1. Růst HDP
2. Inflace
3. Nezaměstnanost
4. Obchodní bilance
5. Kurzy měny
6. Množství peněz v oběhu
7. Úrokové míry
8. Vyrovnanost veřejných rozpočtů
9. Struktura spotřeby
10. Úroveň a struktura investic



PEST ANALÝZA:

III. Sociální vlivy

1. Demografický vývoj
2.   Mobilita pracovních sil
3. Úroveň vzdělání a kvalifikace pracovních sil

4. Životní styl
5. Životní hodnoty (rodina přátelé) 



PEST ANALÝZA:

IV. Technologická úroveň:

1. Podpora vlády vědě a výzkumu
2. Výše výdajů na výzkum 

(základní a aplikovaný)
3. Nové vynálezy a objevy
4. Rychlost zavádění nových 

technologií
5. Rychlost morálního zastarávání
6. Nové technologické aktivity
7. Obecná technologická úroveň



ŘŘíízenzeníí FNFN

„Nemocnici neřídím, ta se řídí sama !“….

„Fakultku, tu  nejlíp řídíš z golfového hřiště !“…

„Řízení fakultní nemocnice? To je jízda na divokém 
býku, záleží jen jak dlouho vydržíš…“



Vliv stylu Vliv stylu řříízenzeníí

• Klasické období (40. léta) - důraz na 
osobnost a „správný“ styl řízení

• „Zlatý věk“ (60. - 70. léta)  - důraz na 
situace, ve kterých se řízení odehrává

• Současnost  - důraz na podřízené (HR)(HR)
-- důraz na procesydůraz na procesy



ŘŘíízenzeníí FNFN

Uvědomte si, že jste jen člověk. Tudíž budete střídat silnější chvíle se slabšími 
roky!



Management (CEO)

Musí přežít, aby mohli řídit
(nikoliv za každou cenu!)

Průměrná životnost ředitele FN :
3-5 let (1 týden – 15 let)



Management (CEO)

Chief executive officer (CEO) je 
výkonný ředitel společnosti. Slovy 
českého práva jde o statutární orgán. 
Jde tedy o člověka který má veškeré 
jednatelské pravomoci vůči třetím 
osobám a i veškeré jednatelské 
pravomoci uvnitř společnosti.



Novináři: Dostaň si svého ministra

Ministr (Náměstek): Dostaň si svého ředitele!



Transformace nemocnic
- 2 cesty

1. dle zákona č.92/1991
(zákon o velké privatizaci)

existuje

2.   speciální zákon 
( o universitních nemocnicích ) 

zatím neexistuje  
Účinnost od 1.1.2009

AS

OPS



Univerzitní nemocnice 
– právní postavení

• Společná organizace státu a univerzity s 
příslušnou lékařskou nebo jinou fakultou

– Právní statut akciové společnosti

– vliv obou subjektů stát (2/3), universita (1/3)
prostřednictvím zástupců ve statutárních 
orgánech

– Majetkový podíl státu a univerzity



Univerzitní nemocnice 
– organizační uspořádání

• Valná hromada
– Vrcholový orgán zastupující vlastníky
– Dozorčí rada
– Představenstvo
– Vrcholový management

• Ředitel pro zdravotní péči
• Ředitel pro vzdělávání
• Ředitel pro vědu a výzkum
• Finanční ředitel

• Zákonem stanovená zodpovědnost za řízení nemocnice, 
včetně hmotné zodpovědnosti



Univerzitní nemocnice

Rektoři  převod na akciové
společnosti odmítli. Podle jejich 

názoru je transformace tak 
špatně připravena, že by se 
řízení naopak zkomplikovalo.



Univerzitní nemocnice – převod majetku

Věcný záměr zákona :

- majetek smí universita převést jen se 
souhlasem státu
a pouze  na jinou universitu

- toto však neplatí obráceně



Dva zákony o univerzitních nemocnicíchDva zákony o univerzitních nemocnicích

Julínkův návrh v paragrafech Věcný záměr univerzit
1. Nemocnice je akciová 

společnost, kde má stát 66 % a 
univerzita 34 % akcií

1. Nemocnice je veřejnoprávní.

2. Představenstvo má devět členů, 
šest na návrh ministerstva 
zdravotnictví, tři na návrh 
univerzity.

2. Představenstvo jmenuje 
univerzita.

3. Dozorčí rada má šest členů, čtyři 
na návrh ministerstva 
zdravotnictví, dva na návrh 
univerzity.

3. Členy dozorčí rady jmenují 
zdravotní výbory parlamentu, 
ministerstvo zdravotnictví a 
financí, část volí zaměstnanci 
nemocnice.

4. Akcie nemocnice se smějí 
prodávat jen se souhlasem 
majitelů dvou třetin akcií. Musí 
tedy souhlasit i zástupci 
univerzity.

4. Nemocnici nemůže být prodána 
bez změny zákona.

Zdroj: Zákon o univerzitních nemocnicích



5. Představenstvo může nemocnici 
pronajmout a prodávat její majetek. 
U větších operací potřebuje 
schválení dozorčí rady a majitelů 
většiny akcií.

5. Představenstvo může prodávat 
majetek nemocnice. U větších 
operací potřebuje schválení 
dozorčí rady a ministerstva 
zdravotnictví.

6. Univerzita uzavírá s nemocnicí 
smlouvu na provozování výuky. 
Výuku řídí zaměstnanci 
nemocnice.

6. Univerzita uzavírá s nemocnicí 
smlouvu na provozování výuky. 
Výuku řídí zaměstnanci univerzity.

7. Kvalitu výuky mediků zajišťuje 
smlouva nemocnice s univerzitou. 
Pokud univerzita smlouvu do roka 
nepodepíše, budou jí odebrány 
akcie.

7. Kvalitu výuky mediků zajišťuje 
smlouva nemocnice s univerzitou. 
Kontrolovat může Akreditační 
komise při ministerstvu školství.

8. Výzkum organizuje nemocnice,
univerzita se účastní.

8. Výzkum organizuje univerzita,
nemocnice se účastní.

9. Zisk se převádí do rezerv. 9. Zisk se převádí do rezerv.
10. Není jisté, jestli nemocnice může 

soutěžit o veřejné granty.
10. Nemocnice může soutěžit o 

veřejné granty.



Média   V.-VI. 2008

Univerzita hrozí Julínkovi, že ukončí výuku mediků
Výzva Julínkovi: Neměňte fakultní špitály na 

akciovky
Julínek se rozhodl uspíšit převod fakultních 

nemocnic
Fakultní nemocnice čeká privatizace

Co chtějí univerzity a co ministr Julínek?

Rozhovor s rektorem Univerzity Karlovy: Skončí
nemocnice jako fabriky? V podstatě ano

http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=606186
http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=605998
http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=605998
http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=605323
http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=605323
http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=604089
http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=604089#tabule
http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=603469
http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=603469


2.5.20082.5.2008

Julínek neustoupí. Fakultní nemocnice čeká
privatizace



6.6.20086.6.2008

TopolTopolááneknek zastavil Julzastavil Julíínka: Zmnka: Změěna na 
nemocnic nebudenemocnic nebude



Je správné, že premiér zastavil transformaci 
fakultních nemocnic?

•• Je to chyba, zdravotnictvJe to chyba, zdravotnictvíí zmzměěny potny potřřebuje. ODS nemebuje. ODS neměěla la 
ustoupit.ustoupit. (11.6%)

•• NevNevíím. Souhlasm. Souhlasíím, m, žže nemocnice by me nemocnice by měěly být ly být řříízeny jinak, zeny jinak, ale ale 
ne jako akciovne jako akciovéé spolespoleččnostinosti..

(6.8%)
•• Je to sprJe to spráávnvnéé, vl, vlááda by mda by měěla nechat nemocnice tak, jak la nechat nemocnice tak, jak 

jsou.jsou. (79.5%)
•• Je to sprJe to spráávnvnéé, ODS mus, ODS musíí brbráát ohled na nevoli ment ohled na nevoli menšíších ch 

partnerpartnerůů ve vlve vláádděě (2.1%)





Současný stav UN:

K řešení zřízena společná komise

Chce vůbec někdo 
řešení?

Chceme UN?





Peníze



Přebytek 
nemocnic 

dosahuje   894
miliónů korun

5.10.2009

!!!



??????



Navýšení platů 2009
• 1.3. navýšení  nezdravotnické části

• 1.4. navýšení všem

• 1.6. navýšení zdravotníkům
• změna zařazení sester

??????



Rok 2009

cca 111 miliónů Kč



Rok 2010

Platy
Nárůst centrických léků 

(hlavně ONK a RS)
DPH

Cca 400 mil. Kč

Avizované navýšení pojišťoven: 0%



Poplatky ?

Nic takového, žádná vejce! Dostanu třicet korun.

Zrušení až :  – 30 mil.



Regulační poplatky
Slovensko

• Od června 2003 platili Slováci za návštěvu u 
ambulantního lékaře 20 korun.

• Návštěvy v prvních měsících po zavedení
klesly o pětinu, po půl roce se jejich počet 
vrátil na dřívější hodnoty. 

• Poplatek za den pobytu v nemocnici byl 50 
korun.

• Reformní krok Dzurindovy vlády byl 
ukončen po třech letech v září 2006.



Regulační poplatky
Maďarsko

• Poplatek 300 forintů ( cca 30 Kč)
v ambulanci i za den hospitalizace

• Referendum 9.3.2008
• 85% obyvatel odmítlo

poplatky u lékaře,v nemocnicích 
i školné



Regulační poplatky
- ČR průzkum veřejného mínění

• Více než tři čtvrtiny dotázaných podle výsledků
průzkumu chtějí, aby politici některé sociální
skupiny od vybírání poplatků osvobodili. 

• Platby by se podle nich měly odpustit zejména 
matkám s novorozenci, důchodcům a předškolním 
dětem. 

• Sedmapadesát procent těch, kteří volají po 
změně, si myslí, že nejlepší by bylo POPLATKY 
OKAMŽITĚ zrušit.



Ekonomická reforma   

Teď to trochu štípne. Asi jako ekonomická reforma

??



Opatření?

• Snížení počtu úvazků  ve všech oblastech kromě sester
• Restrukturalizace pracovních pozic (pravomoci?)
• Omezení odměn (demotivace)
• Omlazení
• Rekonstrukce smluvních vztahů (cave zdražení!)
• Aukce – levnější nákupy (?)
• Snížení nákladů v HT sféře (dyskomfort?, rizika?)

• Jiné zisky?





Exodus zdravotních sester



Nedostatek sester ve FN v Motole



Nedostatek sester v MotoleNedostatek sester v Motole
rok 2008rok 2008

Proti plánu chybí cca 60 - 70sester

problém především  na JIP.

Zavřena jsou již některá lůžka na JIP :
ARO, metabolická

jednotka
neurologie, ORL
kardio

Náborový příspěvek 15.000 za sestru do Motola
zareagovalo cca 70 sester
ne všechny vydržely 3 měsíce zkušební

dobu



Kultura udržení
zdravotních sester

41% sester je nespokojeno se svým zaměstnáním,
43% trpí syndromem vyhoření

22% plánuje svůj odchod z profese v nejbližší době( 
z toho je  33% ve věku pod 30 let

55% sester by tuto profesi nedoporučilo svým dětem 
či přátelům. 

studie prokázaly souvislost mezi nespokojeností
sester a nespokojeností pacientů



Nemocnice s nižší fluktuací jsou 
nejen ekonomičtější, ale také

bezpečnější pro pacienty (nižší
mortalita, kratší délka pobytu 

pacientů).



„Tohle není dobré místo na práci“

Současným 
nejpalčivějším 

problémem 
ošetřovatelství je podle 

odborníků
podzaměstnanost, 

stres,psychická
a fyzická zátěž

povolání sestry.



„Tohle není dobré místo na práci“
Nejčastější důvod pro odchod sester je, že 

hledají práci, která bude méně psychicky a 
fyzicky náročná.

Dále touží po pravidelné pracovní době, 
lepším platu nebo lepších vyhlídkách na 

kariérní postup. 

Cítí se přetíženy, musí dělat i 
nekvalifikovanou práci a také jsou často 

objektem verbálního násilí.



Není to kvůli pacientům

To, co přitahuje sestry na této práci je 
možnost pomáhat pacientům a jejich rodinám. 

Přitom jsou však díky rostoucím nárokům 
administrativy a nedostatku pomocného 

personálu nuceny trávit s pacienty čím dál 
méně času. 

Většina sester při průzkumu uvedla, že pokud 
by se situace změnila, byly by ochotné u práce 

sestry zůstat.



Slovní výpady
Původcem verbálního násilí na pracovišti jsou 
nejčastěji lékaři, ačkoliv vyloženě konfliktních 

jedinců je pouze cca 2-3%.

Rizikové jsou nejčastěji situace, kdy sestry volají
lékařům (často o službách, tedy v noci či o 
víkendu), aby si ověřily předpis medikace, 

nejasnosti v léčbě nebo zkonzultovaly změnu 
stavu pacienta.



Slovní výpady

Řešením je přijmout tzv. politiku nulové
tolerance k hrubému chování včetně např. 

politiky „třikrát a dost“.

Problém: adresnost  a objektivita stížnosti



Přesčasy

Jeden z hlavních zdrojů nespokojenosti sester jsou 
povinné přesčasy, 

Přesčasy jsou využívány velmi často jako jediné řešení
nedostatku personálu. 

Cílem nemocnice by mělo být omezení přesčasů na 
dobrovolné (jako možnost přivýdělku) nebo pouze 

v souvislosti s výjimečnými situacemi.



Některé nemocnice jsou úspěšnější v náboru 
sester než ostatní. Čím to je? 

Jak vypadá vítěz?

„ magnet nemocnice“
představuje zejména 

podporu sester ze strany 
vedení nemocnice



„ magnet nemocnice“
Podpora se projevuje:

1. ve vyšší úrovni samostatnosti sester při 
práci s ohledem na jejich schopnosti

2. ve vyšší míře vlastní kontroly nad 
personálními a jinými podpůrnými 
záležitostmi v provozu 

3. spolupráce s lékaři





Nežádoucí jevy



Korupce ve zdravotnictví



KORUPCE

Ročně se vynaloží celosvětově na zdravotní
služby více než 3, 1 bilionů USD, z čehož

největší část financuje veřejný sektor. Členské
státy EU, členové OECD spotřebují celkem na 

zdravotní péči ročně 1 bilion USD. Státy 
s nízkými příjmy vydávají ročně na zdravotní

péči mezi 5 až 7% HDP.
Jinak to je v Irsku, Německu a USA, kde výdaje na zdravotní

péče tvoří až 15% HDP.

Global Corruption Report, 2006



Zdravotnictví

je důležitým ukazatelem kulturní
úrovně a vyspělosti národa a 

z několika důvodů je náchylné ke 
korupci více než ostatní sektory 



Zdravotnictví - specifita
„V žádné jiné oblasti  se nevyskytuje tak 

specifická a nebezpečná kombinace nejistoty, 
informační asymetrie a množství účastníků

(zájmů) „

Výsledkem tohoto mixu, je veliká
pravděpodobnost výskytu korupce, kterou je 
možné regulovat pouze kvalitní legislativou a 

politikami, které systémově postihují celou 
oblast zdravotnictví, nejenom její části 



Nejistota

je základním rysem systému zdravotnictví. Je 
obtížné předvídat a proto je obtížné plánovat.



Nejistota
Pacienti jsou vystavování nejistotě posoudit, zda byl 

jejich způsob léčby vhodný, jsou často znejistěni 
nedostatkem informací nebo špatnou komunikací. 

Pacient nemůže, jako v případě nespokojenosti se 
službou malíře pokojů, lékaře jednoduše uprostřed 
léčby vyměnit (a ani to s největší pravděpodobností
neudělá), tím vyslat jasný signál že je nespokojený a 

chovat se jako spotřebitel, který chce za cenu nejlepší
kvalitu. 



Nejistota
Co to  je, nejlepší kvalita ve 

zdravotnictví?

V roce 1963 Keneth Arrow poprvé poukázal 
na neefektivitu trhu zdravotní péče (pojištění, 
péče), kvůli nejistotě onemocnění, kdo a jakou 

nemocí onemocní. 



Informační asymetrie

je další systémovým rysem podporujícím výskyt 
korupce. Informace v systému nejsou 

distribuovány rovnoměrně mezi jednotlivé
účastníky a zájmové skupiny.



Informační asymetrie
•poskytovatelé zdravotnické péče jsou lépe 
informování o diagnóze a léčbě pacienta než on sám, 
•farmaceutické firmy vědí o svých výrobcích více než
lékaři, kteří je předepisují, 
•pojišťovny mají lepší přehled o zdravotních rizicích 
některých skupin obyvatel, atd.

KdyKdyžž se tato asymetrie smse tato asymetrie smííchcháá ss rrůůznými zznými záájmy jmy 
skupin, kterskupin, kteréé ve zdravotnictvve zdravotnictvíí participujparticipujíí, je to , je to 

daldalšíší nezanedbatelnnezanedbatelnéé korupkorupččnníí rizikoriziko. 



Informační asymetrie

V důsledku informační asymetrie může politická
reprezentace ovlivnit a zneužít některé zájmové

skupiny k dosažení svých cílů, což má v konečném 
důsledků neblahý vliv na kvalitu poskytované péče a 

nese sebou zpravidla zvýšení nákladů na systém. 



Existence množství účastníků
(zájmů) a jejich různé způsoby 

interakce

je třetím důležitým rysem systému 
náchylného ke korupci. 

Lze je rozdělit do 5 základních skupin.



•regulátor ( ministerstva, parlament, senát, 
specializované komise)

•plátci (pojišťovny, úřady sociální péče)

•poskytovatelé péče (nemocnice, lékaři, 
lékárnici)

•spotřebitelé (pacienti)

•dodavatelé (farmaceutické firmy a 
dodavatelé zdravotnické techniky)



Korupční vztahy?
•regulátor ( ministerstva, parlament, senát, 
specializované komise)

•plátci (pojišťovny, úřady sociální péče)



•regulátor ( ministerstva, parlament, senát, 
specializované komise)

•poskytovatelé péče (nemocnice, lékaři, 
lékárnici)

Korupční vztahy?



•regulátor ( ministerstva, parlament, senát, 
specializované komise)

•spotřebitelé (pacienti)

Korupční vztahy?



•regulátor ( ministerstva, parlament, senát, 
specializované komise)

•dodavatelé (farmaceutické firmy a 
dodavatelé zdravotnické techniky)

Korupční vztahy?



•plátci (pojišťovny, úřady sociální péče)

•poskytovatelé péče (nemocnice, lékaři, 
lékárnici)

Korupční vztahy?



•plátci (pojišťovny, úřady sociální péče)

•spotřebitelé (pacienti)

Korupční vztahy?



•plátci (pojišťovny, úřady sociální péče)

•dodavatelé (farmaceutické firmy a 
dodavatelé zdravotnické techniky)

Korupční vztahy?



•poskytovatelé péče (nemocnice, lékaři, 
lékárnici)

•spotřebitelé (pacienti)

Korupční vztahy?



•poskytovatelé péče (nemocnice, lékaři, 
lékárnici)

•dodavatelé (farmaceutické firmy a 
dodavatelé zdravotnické techniky)

Korupční vztahy?



•spotřebitelé (pacienti)

•dodavatelé (farmaceutické firmy a 
dodavatelé zdravotnické techniky)

Korupční vztahy?



reg. plát. posk. spot. dod.

regulátor stát xxxxx ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

plátci ZP ? xxxxx ! ! ! ! !

poskytovatelé ZZ ! ! ! ! xxxxx ! !!!!!

spotřebitelé pac ? ? !!!!! xxxxx ?

dodavatelé firmy !!!!! ! !!!!! ! ! ! xxxx





Kvalita v medicíně

Systém akreditací a certifikací
„Dělejte dobré věci dobře. Popište jak věci 
děláte. Dělejte věci podle popisu.“

Jsou komplexním  řešením?

Komunikaci mohou zlepšit, ale 
nemohou ji nařídit.



Cíle
• Rychlý a efektivní příjem pacientů
• Správná, úplná a včasná diagnostika 
• Účinná a správně volená včasná léčba
• Pozitivní výsledek léčby bez komplikací, 

nežádoucích účinků
• Kvalifikovaný tým zdravotníků
• Vyrovnané hospodaření, schopnost 

reprodukce a rozvoje 
• Kvalitní řízení a kvalifikovaní řídící

pracovníci
• Výuka a výzkum na evropské úrovni



Manažerský pohled
Po čem touží zaměstnanci ?:

„„Aby mAby měěli kvalifikovanli kvalifikovanéé řříízenzení“í“

• Jasné kompetence
• Jasně stanovené náplně práce, které se 

nebudou překrývat, ale také nebudou mít 
mezery mezi úseky

• Aby nemuseli improvizovat z důvodu 
nedostatku prostředků – aby měli podmínky 
pro svou práci

• Jistotu a perspektivu své existence ve firmě



Proč kvalitu?

• Proč máme usilovat
o kvalitu?

• Nikdo to neocení
• Co z toho budeme 

mít?

• Chceme (kvalitní):
Nové přístroje
Nové budovy
Vzdělání, školení
…



Proč akreditace?

• Je jistě více nástrojů pro zvyšování kvality
• Akreditace je jeden z nejvíce uznávaných a 

rozšířených
• MZ ČR již v roce 1998 ve věstníku 

akreditace ZZ uvedlo a snaží se je prosadit i 
do zákona



Systém akreditací
nemocnic

JCI - Joint Commission International

Joint Commission International je mezinárodní
organizace, která od roku 1998 akredituje zdravotnická
zařízení mimo USA. Je dceřinou společností společnosti 
JCAHO, která je největší kreditující organizací v USA s 
dlouholetou tradicí. Mimo spojené státy je dnes přes 80 

nemocnic akreditovaných dle JCI.



Systém akreditací
nemocnic

Systém „Stopař“



Nemocnice na Homolce, 
ÚVN, ÚHKT
JCI Joint Commission 
International Accredited
Organizations

FNM a ostatní česká ZZ

SAK - Sjednocená akreditační
komise



Akreditovaná zdravotnická zařízení SAK

Nemocnice TNemocnice Třřinecinec--PodlesPodlesíí, a.s. , a.s. 
MasarykMasarykůův onkologický v onkologický úústav Brnostav Brno
HamzovaHamzova odbornodbornáá llééččebna ebna LuLužžee ––
PsychiatrickPsychiatrickéé centrum Prahacentrum Praha
Nemocnice Nemocnice ČČeský eský TeTešíšínn, a.s. , a.s. 
KarvinskKarvinskáá hornickhornickáá nemocnice, nemocnice, 
StStřředomoravskedomoravskáá nemocninemocniččnníí a.s., a.s., 
ŠŠumperskumperskáá nemocnice, a.s.nemocnice, a.s.
Nemocnice PNemocnice Píísek a.s.sek a.s.
VsetVsetíínsknskáá nemocnice a.s.nemocnice a.s.
RehabilitaRehabilitaččnníí úústav Brandýs nad Ostav Brandýs nad O..
Odborný lOdborný lééččebný ebný úústav M.Beroun, stav M.Beroun, 
Nemocnice ValaNemocnice Valaššskskéé MeziMeziřřííččíí a.s.a.s.
Odborný lOdborný lééččebný ebný úústav Paseka, stav Paseka, 
SvitavskSvitavskáá nemocnice a.s. nemocnice a.s. 
VVíítkovicktkovickáá nemocnice a.s.nemocnice a.s.
Nemocnice nNemocnice nááslednslednéé ppééčče LDN e LDN 
HoraHoražďžďoviceovice

Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.
Nemocnice Hranice, a.s.Nemocnice Hranice, a.s.
Radioterapie, a.s., Nový JičínRadioterapie, a.s., Nový Jičín
Rehabilitační ústav KladrubyRehabilitační ústav Kladruby
Nemocnice Třinec, p.o.Nemocnice Třinec, p.o.
Fakultní nemocnice Hradec KrálovéFakultní nemocnice Hradec Králové
Nemocnice Jihlava, p.o.Nemocnice Jihlava, p.o.
Nemocnice Nové Město na Moravě, Nemocnice Nové Město na Moravě, 
StředomoravskáStředomoravská nemocniční, a.s. nemocniční, a.s. ––
Nemocnice PelhřimovNemocnice Pelhřimov
Podhorská nemocnice, a.s.Podhorská nemocnice, a.s.
Fakultní nemocnice v MotoleFakultní nemocnice v Motole
Dětské centrum ČtyřlístekDětské centrum Čtyřlístek
Hornická poliklinika s.r.o. OstravaHornická poliklinika s.r.o. Ostrava
DOPDOP--HC s.r.o. Dolní RychnovHC s.r.o. Dolní Rychnov
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov Sdružené zdravotnické zařízení Krnov 
Fakultní nemocnice OstravaFakultní nemocnice Ostrava

http://www.nempodlesi.cz/
http://www.mou.cz/
http://www.hamzova-lecebna.cz/
http://www.pcp.lf3.cuni.cz/
http://www.euromednet.cz/obsah/zdrzarizeni/nemct.aspx
http://www.khn.cz/main/index.php
http://www.nempv.cz/
http://www.nemspk.cz/
http://www.nemopisek.cz/
http://www.nemocnice-vs.cz/
http://www.rehabilitacniustav.cz/
http://www.olung.cz/
http://www.nemvalmez.cz/
http://www.olupaseka.cz/
http://www.nemsy.cz/
http://www.nemvitkovice.cz/
http://www.nnp-ldnhd.cz/
http://www.nnp-ldnhd.cz/
http://www.onhb.cz/
http://www.nemocnice-hranice.cz/
http://www.radioterapie.cz/radioterapie-novy-jicin.aspx
http://www.rehabilitace.cz/
http://www.nemtr.cz/
http://www.fnhk.cz/
http://www.nemji.cz/
http://www.nnm.cz/
http://www.nemstbk.cz/
http://www.hospital-pe.cz/
http://www.podhorska.cz/
http://www.fnmotol.cz/
http://www.dcctyrlistek.cz/
http://www.horpol.cz/
http://www.dop-hc.cz/
http://www.szzkrnov.cz/
http://www.fnspo.cz/




Akreditace

Výrazně ovlivnila komunikaci ve FNM. 

Zatímco celé vedení nemocnice a většina lékařů
si nejen uvědomují potřebnost akreditace a jsou 
schopni ihned nalézt argumenty pro jejich 
podporu, pro mnoho zdravotních sester 
akreditace znamená jen další zvyšování
byrokratické zátěže.



Systém akreditací
nemocnic



Cíl akreditace

Kontinuálně zvyšovat 
bezpečnost a kvalitu péče



Co je akreditace?

(dobrovolný) proces
organizace (většinou nestátní) 
hodnotí zařízení poskytující
zdravotní péči 
plnění standardů



Charakteristika akreditace

• Dobrovolnost
• Zaměření na pacienta
• Spolupráce všech zaměstnanců
• Podpora vedoucích pracovníků
• Zajištění kvality péče a bezpečí pacientů
• Pravidelná vnitřní kontrola
• Hodnocení externím orgánem
• Stimulace k trvalému zlepšování (CQI)



Nástroje akreditace

• Rozhovor se zaměstnanci
• Rozhovor s pacienty
• Místní šetření – poskytování péče
• Vnitřní předpisy – posouzení
• Vlastní hodnocení ZZ



Nejčastější problémy

Zdravotnická
dokumentace
Informovaný  
souhlas
Edukace pacientů
Léčiva
Mimořádné události
Soukromí pacientů

Školení personálu
Protipožární nácvik
Kompetence 
zaměstnanců
Sledování
indikátorů kvality



Tým v čele s manažerem 
kvality:

Ředitel  +  Náměstci 

(LP, HTS, personální..)

Hlavní sestra

Právník

Informatik

Hygienik

…



Obvyklý postup

Mimořádné nasazení zdravotníků
• administrativních povinností
• nálože nezdravotnických 

prací
• přesčasových hodin
• odpovědnosti (i tam, kde se 

jí okolí zříká)
Obětavost, ale často improvizace



Tři překážky k odstranění:

• Zjednodušte / Zredukujte  
strukturu firmy

• Nové pojetí úlohy středních 
manažerů

• Odstraňte byrokratická pravidla a 
ponižující podmínky



Jedinou strategií, která má naději na 
úspěch, je snaha o aktivní vytváření

budoucnosti. Stále je možné ji vytvářet.....
Snažit se vytvářet budoucnost je nesmírně

riskantní. Je to však méně riskantní než se o 
to nesnažit.“

Peter.F.Drucker Výzvy managementu 21. století



Budoucnost. Nechtějte po mě nějakou diagnózu vaší 
budoucnosti, vy si myslíte že budoucnost nás lékařů 
je jasná?



Jak na to ?

Příprava, principy akreditace:

Nezbytná podpora vedení
Všechny úrovně řízení
Spolupráce všech zaměstnanců



Akreditační standardy

• Kvality
• Diagnostických 

postupů
• Péče o pacienty
• Kontinuity 

zdravotní péče
• Dodržování práv 

pacientů

• Podmínek poskytované
péče

• Managementu
• Péče o zaměstnance
• Pro sběr a zpracování

informací
• Protiepidemických 

opatření

péče o pacienta řízení



Jak na to?

směrnice



Jak na to - směrnice

Organizační:
Směrnice o směrnicích
Statut, zřizovací listina
Organizační řád
Provozní řády
Havarijní plán
Spisový, archivační, skartační řád             

pokr.



Jak na to - směrnice

Organizační:
Personalistika (přijímání
zaměstnanců, adaptační proces, 
náplně práce, hodnocení, vzdělávání)

pokr.



Jak na to - směrnice

Organizační:
Oběh účetních dokladů
Nákup zboží
Řízení informací (ochrana a 
důvěrnost dat)                  pokr.



Jak na to - směrnice

Organizační:
Plán BOZP, protipožární, 

OOPP, odpady
Pořizování, používání a údržba 
zdravotnické techniky, 
metrologie



Jak na to - směrnice

Zdravotnické:
Příjem, překlad, propuštění pacientů
Péče dg a léčebná, edukace pacientů
Zdravotnická

dokumentace
pokr.



Jak na to - směrnice

Zdravotnické:
Léčiva (skladování, předepisování, 
podávání), klinické studie
Práva pacientů, Informovaný souhlas
Nozokomiální nákazy
…



Jak na to - směrnice

Směrnice (ve formě příručky či 
manuálu kvality):
Zpracování jednotlivých standardů

X
Zpracování podle tématických okruhů
(např. zdravotnická dokumentace, 
personalistika, management..)



5. Každý pacient bude mít provedeno a řádně zdokumentováno 
kompletní vyšetření (anamnéza + fyzikální nález) ošetřujícím 
lékařem do 24hod. po přijetí.

Znění standardu:

1.Nemocnice má vnitřní předpis, který ukládá rozsah kompletního 
vyšetření pacientů přijímaných k hospitalizaci dle jednotlivých 
oddělení.

Indikátory standardu:

Akreditační standardy



45. Operační protokol je vypsán okamžitě po operaci, obsahuje 
jméno operatéra, asistenta, nálezy, užitý postup, zvláštnosti a 
případné komplikace průběhu.

47. Nemocnice eviduje včasnost vyhotovení definitivní
propouštěcí zprávy. Všechny předběžné propouštěcí zprávy 
budou vyhotoveny v čase propuštění. Vyhotovení definitivních 
propouštěcích zpráv bude provedeno nejpozději do 10 dnů po 
propuštění.

Znění standardu:

Akreditační standardy



Akreditační standardy pro nemocnice

• STANDARDY KVALITY
• STANDARDY DIAGNOSTICKÝCH POSTUPŮ
• STANDARDY PÉČE O PACIENTY
• STANDARDY KONTINUITY ZDRAVOTNÍ PÉČE
• STANDARDY DODRŽOVÁNÍ PRÁV PACIENTŮ
• STANDARDY PODMÍNEK POSKYTOVANÉ PÉČE
• STANDARDY MANAGEMENTU
• STANDARDY PÉČE O ZAMĚSTNANCE
• STANDARDY PRO SBĚR A ZPRACOVÁNÍ

INFORMACÍ
• STANDARDY PROTIEPIDEMICKÝCH OPATŘENÍ





Standardy kvality

• chyby při podávání léčiv 
• pády pacientů
• audity úplnosti zdravotnické dokumentace 
• výskyt nozokomiálních infekcí
• spokojenost pacientů
• obložnost
• rentabilita oddělení
• …

Indikátory kvality - příklady:



Kvalita v medicíně

Systém akreditací a certifikací

Jsou komplexním  řešením?
ANO !

Komunikaci mohou zlepšit, ale 
nemohou ji nařídit.



Systém akreditací a 
certifikací

Komunikaci mohou zlepšit, ale  
nemohou ji nařídit.

1. Klíč od WC je u sestry.
2. V případě potřeby klepejte na dveře 

krátce třikrát.
3. Neotevře-li, opakujte klepání po 5 

minutách třikrát.
4. Nevyjde-li sestra, není přítomna.
5. Není-li přítomna, máte smůlu!!!

ČSN ISO 9004





Děkuji za pozornost



StoekerovaStoekerova věta: věta: 

Pokud nenadešel váš čas, ani Pokud nenadešel váš čas, ani 
lékař vás nedokáže zabít.lékař vás nedokáže zabít.

MurphyhoMurphyho zákonyzákony
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