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ZdravotnZdravotníí stav stav ččeskeskéé
populacepopulace



ZlepZlepššovováánníí zdravotnzdravotníího stavu ho stavu 
populacepopulace

�� DalDalšíší prodluprodlužžovováánníí ooččekekáávanvanéé ststřřednedníí
ddéélky lky žživotaivota

�� Nejde o to, aby vNejde o to, aby vííce lidce lidíí žžilo dilo dééle, ale aby le, ale aby 
mméénněě lidlidíí brzy umbrzy umííralo..ralo..









StStřřednedn íí ooččekekáávanvan áá ddéélka lka žživota pivota p řři i 
narozennarozen íí v roce 2008v roce 2008 ::

MuMužži: 73,96i: 73,96

ŽŽeny: 80,13eny: 80,13



StStřřednedníí ddéélka lka žživotaivota

�� VVššechny varianty demografickechny varianty demografickéé projekce projekce 
ooččekekáávajvajíí jejjejíí rrůůstst

�� SDSDŽŽ je stje stáále nile nižžšíší, ne, nežž nejninejnižžšíší hodnota hodnota 
dosadosažženenáá v v zzáápp. Evrop. Evropěě (Portugalsko)(Portugalsko)

�� ÚÚrovnrovněě sousouččasných nejvyspasných nejvyspěělejlejšíších stch stááttůů
EU bychom mohli dosEU bychom mohli dosááhnout ve 20. letech hnout ve 20. letech 

�� VýraznVýrazněějjšíší zlepzlepššeneníí úúrovnrovněě úúmrtnosti je mrtnosti je 
ooččekekáávvááno u muno u mužůžů





NejNejččastastěějjšíší ppřřííččiny smrti v iny smrti v ČČRR

KardiovaskulKardiovaskul áárnrn íí chorobychoroby

ZhoubnZhoubn éé nnáádorydory
u muu mužůžů:  ca tlust:  ca tlustéého stho střřeva a koneeva a koneččnnííkuku

u u žženen: ca prsu, d: ca prsu, děělohy a pliclohy a plic

ZevnZevn íí ppřřííččinyiny
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SpecifickSpecifickáá mortalita na kardiovaskulmortalita na kardiovaskuláárnrníí
onemocnonemocněěnníí



SpecifickSpecifickáá mortalita na onkologickmortalita na onkologickáá
onemocnonemocněěnníí
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Demografický vývojDemografický vývoj



HlavnHlavníí faktory, kterfaktory, kteréé v v ČČR ovlivR ovlivňňujujíí
demografickou situaci a jejdemografickou situaci a jejíí daldalšíší vývojvývoj

�� CyklickCyklickéé výkyvy vvýkyvy v porodnosti porodnosti 

�� ZmZměěny v rodinnny v rodinnéém a reprodukm a reprodukččnníím m 
chovchováánníí

�� ZlepZlepššovováánníí zdravotnzdravotníího stavuho stavu

�� ZahraniZahraniččnníí migrace migrace 



CyklickCyklickéé výkyvy vvýkyvy v porodnostiporodnosti





ZmZměěny reprodukny reprodukččnníího chovho chováánníí

�� odklodklááddáánníí matemateřřstvstvíí do vydo vyššíššího vho věěkuku
�� promproměěna hodnotových orientacna hodnotových orientacíí –– (vzd(vzděělláánníí, , 

pracovnpracovníí karikariééra,dra,důůraz na materiraz na materiáálnlníí zajizajiššttěěnníí..)..)
�� zhorzhorššeneníí ekonomických a sociekonomických a sociáálnlníích podmch podmíínek nek 

mladých rodinmladých rodin,, obtobtíížžnnáá dostupnost  a vysokdostupnost  a vysokéé
nnááklady  na samostatnklady  na samostatnéé bydlenbydleníí

�� odklodklááddáánníí ssňňatku a zvyatku a zvyššovováánníí vvěěku mladých lidku mladých lidíí ppřři i 
vstupu do prvnvstupu do prvníího manho manžželstvelstvíí (27 let pro (27 let pro žženy a 29 eny a 29 
let pro mulet pro mužže) e) 

�� snisnižžovováánníí popoččtu dtu děěttíí narozených jednnarozených jednéé žženeněě
�� plpláánovannovanéé rodirodiččovstvovstvíí, asistovan, asistovanáá reprodukce..reprodukce..













ZahraniZahraniččnníí migracemigrace

�� KladnKladnéé saldo zahranisaldo zahraniččnníí migrace od roku 2002migrace od roku 2002

�� K 31. 7. 2009 je v K 31. 7. 2009 je v ČČR evidovR evidovááno 439 762 cizincno 439 762 cizincůů

�� PPřřevaevažžujujíí osoby v mladosoby v mladéém vm věěku (20ku (20--29let)29let)

�� PPřříírrůůstek obyvatel stek obyvatel ČČR zahraniR zahraniččnníím stm stěěhovhováánníím m 
je tvoje tvořřen  pen  přřeveváážžnněě mumužži (63 % v roce 2008) i (63 % v roce 2008) 

�� MMííra plodnosti cizinek je nira plodnosti cizinek je nižžšíší











BudoucBudoucíí demografický demografický 
vývoj?vývoj?



ZZáákladnkladníí rysy demografickrysy demografickéého ho 
vývoje v vývoje v ČČRR

�� OOččekekáávaný dlouhodobý pokles porodnostivaný dlouhodobý pokles porodnosti

�� SniSnižžovováánníí úúmrtnosti mrtnosti 

STSTÁÁRNUTRNUTÍÍ POPULACEPOPULACE

















Nejistota demografických projekcNejistota demografických projekcíí

�� VVššechny dlouhodobechny dlouhodobéé projekce jsou ze svprojekce jsou ze svéé podstaty nejistpodstaty nejistéé
�� PopulaPopulaččnníí prognprognóózy EU, OSN zy EU, OSN čči OECD jsou i OECD jsou ččasto a asto a 

zzáásadnsadněě revidovrevidováány ny 
�� ObtObtíížžnnáá predikce migrace i reprodukpredikce migrace i reprodukččnníího chovho chováánníí (i mal(i maláá

zmzměěna porodnosti mna porodnosti můžůže v budoucnu vyvolat velke v budoucnu vyvolat velkéé rozdrozdííly ly 
ve struktuve struktuřře populace)e populace)

�� RozdRozdííly v demografických prognly v demografických prognóózzáách jsou pomch jsou poměěrnrněě
znaznaččnnéé, V roce 2050 jsou tak odhadov, V roce 2050 jsou tak odhadováány pony poččty obyvatel ty obyvatel 
od 8,4 mil. do 11 mil. od 8,4 mil. do 11 mil. 

�� BudoucBudoucíí vývoj stvývoj střřednedníí ddéélky lky žživota (hornivota (horníí biologický limit ?)biologický limit ?)



DDůůsledky stsledky stáárnutrnutíí populace populace 
vyvolvyvoláávajvajíí obavy:obavy:

�� ze zpomalenze zpomaleníí ekonomickekonomickéého vývoje ho vývoje 

�� z niz nižžšíší produktivity prproduktivity prááce seniorskce seniorskéé populace populace 

�� z rostoucz rostoucíích nch náákladkladůů na zdravotnna zdravotníí ppééčči  i  

�� z kolapsu systz kolapsu systéému zdravotnmu zdravotníího pojiho pojiššttěěnníí a da důůchodovchodovéého systho systéémumu

Jde Jde ččasto jen o asto jen o politickou argumentacipolitickou argumentaci a a úúččelovelovéé zastrazastraššovováánníí spolespoleččnosti nosti 
ekonomickými dekonomickými důůsledky stsledky stáárnutrnutíí populace (zdpopulace (zdůůvodnvodněěnníí reforem, preforem, přřijetijetíí nepopulnepopuláárnrníích ch 
opatopatřřeneníí apod.) apod.) 



Obavy ze zpomalenObavy ze zpomalen íí ekonomickekonomick éého vývoje ?ho vývoje ?

�� Pokles ekonomicky aktivnPokles ekonomicky aktivníí populace  skutepopulace  skuteččnněě mmůžůže ve véést ke st ke 
zpomalenzpomaleníí hospodhospodáářřskskéého rho růůstustu

�� Mezi velikostMezi velikostíí populace a HDP na obyvatele nenpopulace a HDP na obyvatele neníí ppřříímmáá
úúmměěra. ra. 

�� NenNeníí to nový proces to nový proces -- ppřřechod od spoleechod od společčnosti s vysokou nosti s vysokou 
úúmrtnostmrtnostíí a porodnosta porodnostíí ke spoleke společčnosti s nnosti s níízkou zkou úúmrtnostmrtnostíí a a 
porodnostporodnostíí je typický pro vje typický pro vššechny rozvechny rozvííjejjejííccíí se zemse zeměě

�� BohatBohatšíší spolespoleččnosti majnosti majíí obecnobecněě mméénněě dděěttíí nenežž chudchudšíší
�� ObOběě hlavnhlavníí ppřřííččiny stiny stáárnutrnutíí populace populace -- prodlouprodloužženeníí ststřřednedníí

ddéélky lky žživota i snivota i sníížženeníí porodnosti nejsou signporodnosti nejsou signáálem lem úúpadku, ale padku, ale 
bohatstvbohatstvíí

�� DDůůleležžititéé je, aby je, aby veveřřejnejnáá politika reagovala adekvpolitika reagovala adekváátntněě



Obavy ze zpomalenObavy ze zpomalen íí ekonomickekonomick éého vývoje ?ho vývoje ?

�� SpoleSpoleččnost se  bunost se  buďď smsmíířříí s nis nižžšíším ekonomickým m ekonomickým 
rrůůstem nebo budou starstem nebo budou staršíší pobpobíírat menrat menšíší ddáávky nevky nežž
dnes dnes 

�� V souV souččasnasnéé dobdoběě se nabse nabíízzíí zvyzvyššovováánníí vvěěku pro ku pro 
odchod do dodchod do důůchodu a snichodu a snižžovováánníí podpodíílu prlu průůmměěrný rný 
ddůůchod/mzdachod/mzda

�� StStáárnutrnutíí obyvatelstva mobyvatelstva můžůže pe přřininéést i urst i urččititéé úúspory spory 
(nap(napřř. ve . ve šškolstvkolstvíí nebo rodinebo rodiččovskoovsko--socisociáálnlníí oblasti) oblasti) 

�� TakovTakováá řřeeššeneníí vvššak pak přředpokledpokláádajdajíí nalezennalezeníí ururččititéého ho 
spolespoleččenskenskéého ho „„konsenzukonsenzu““ a ma měělo by být proto lo by být proto 
snahou stsnahou stáátu rtu růůznými prostznými prostřředky edky posilovat posilovat 
mezigeneramezigeneraččnníí solidaritu solidaritu 



Obavy z niObavy z ni žžšíší produktivity prproduktivity pr ááce seniorskce seniorsk éé
populace ?populace ?

� Definování produktivního věku je dáno konvencí a bude 
se pravděpodobně zvyšovat např. na 68 až 70 let. 

� Starší pracovníci mohou být vysoce motivovaní a v řadě
oblastí i produktivnější než mladší

� Bude se zvyšovat i zaměstnanost, protože lidé budou 
ochotni a schopni pracovat i v pozdějším věku

� Ekonomická aktivita má sama o sobě pravděpodobně
pozitivní vliv na udrženi zdraví (lepší ekonomické a 
sociální postaveni, sociální interakce..)

� Nižší kriminalita, politicky stabilnější systémy 



Obavy z rostoucObavy z rostouc íích nch n áákladklad ůů na zdravotnna zdravotn íí ppééčči ?i ?

� Náklady na zdravotní péči se budou zvyšovat
� Náklady na zdravotní péči nejsou určovány jen 

zdravotním stavem populace ani jejím stárnutím. 
Jsou determinovány  především ekonomickými, 
politickými a lobistickými zájmy technologických a 
farmaceutických firem

� Na budoucnost nemůžeme nahlížet optikou 
současnosti…

� Jednoduché propočty, založené na vynásobení
dnešních nákladů na jednotlivé věkové kohorty 
očekávaným počtem obyvatel příslušného věku, jsou 
velmi nepřesné. 



Obavy z rostoucObavy z rostouc íích nch n áákladklad ůů na zdravotnna zdravotn íí ppééčči ?i ?

�� ProdlouProdloužženeníí žživota v souvislosti s rivota v souvislosti s růůstem ostem oččekekáávanvanéé
ststřřednedníí ddéélky lky žživota neznamenivota neznamenáá prodluprodlužžovováánníí pouze tpouze téé
ččáásti sti žživota, kterivota, kteráá je proje prožžita ve ita ve ššpatnpatnéém zdravm zdravíí (OECD, (OECD, 
EvropskEvropskáá komise..)komise..)

�� Vzhledem ke zvyVzhledem ke zvyššujujííccíímu se vzdmu se vzděělláánníí a za záájmu lidjmu lidíí o o 
vlastnvlastníí zdravzdravíí mmůžůže doje dojíít ke snt ke sníížženeníí popožžadavkadavkůů na na 
zdravotnzdravotníí ppééččii

�� Rozvoj nových medicRozvoj nových medicíínských technologinských technologiíí--molekulmolekuláárnrníí
biologiebiologie--lléékyky……

�� K nejvyK nejvyššíšším nm náákladkladůům na zdravotnm na zdravotníí ppééčči dochi docháázzíí nněěkolik kolik 
mměěssííccůů ppřřed smrted smrtíí tzv. tzv. „„hypothypotééza nza náákladkladůů spojených se spojených se 
smrtismrti““.. Smrt velmi Smrt velmi ččasto nasto náásleduje po nsleduje po náákladnkladnéém pokusu m pokusu 
zachrzachráánit nit žživot, existuje proto korelace mezi v nivot, existuje proto korelace mezi v nááklady na klady na 
zdravotnzdravotníí ppééčči pro jednotlivce a bli pro jednotlivce a blíízkosti jeho smrtizkosti jeho smrti



Věkově specifický výdajový profil 
zemřelých a přežívajících



StStáárnutrnutíí populace a jeho dopady na populace a jeho dopady na 
strukturu zdravotnstrukturu zdravotníí ppééččee

�� VyVyššíšší incidence nincidence náádorových onemocndorových onemocněěnníí
�� VyVyššíšší incidence metabolických incidence metabolických 

onemocnonemocněěnníí (diabetes)(diabetes)
�� VyVyššíšší incidence chorob pohybovincidence chorob pohybovéého ho 

aparaparáátutu
�� VyVyššíšší incidence psychiatrických incidence psychiatrických 

onemocnonemocněěnníí (demence)(demence)
�� VyVyššíšší nnáároky na nroky na nááslednou, zdravotnslednou, zdravotněě--

socisociáálnlníí ppééččii



ZdravotnZdravotníí systsystéém se musm se musíí ststáárnutrnutíí
ppřřizpizpůůsobitsobit

�� PropojenPropojeníí zdravotnzdravotníího a sociho a sociáálnlníího ho 
systsystéémumu

�� PosPosíílenleníí oboroborůů: onkologie, diabetologie, : onkologie, diabetologie, 
gerontologie, psychiatrie....a vegerontologie, psychiatrie....a veřřejnejnéého ho 
zdravotnictvzdravotnictvíí ? ? 

�� DalDalšíší restrukturalizace lrestrukturalizace lůžůžekek
�� LLůžůžka nka nááslednslednéé, zdravotn, zdravotněě--socisociáálnlníí ppééčče, e, 

komplexnkomplexníí domdomááccíí ppééčče, seniorske, seniorskáá
zazařříízenzení…í…



MezigeneraMezigeneraččnníí vztahy a vztahy a 
mezigeneramezigeneraččnníí solidarita?solidarita?

�� 14 % populace 14 % populace ČČR vR věřěříí, , žže penze a jine penze a jinéé socisociáálnlníí
ddáávky poskytovanvky poskytovanéé seniorseniorůům odebm odebíírajrajíí ze ze 
ststáátntníího rozpoho rozpoččtu prosttu prostřředky, kteredky, kteréé by mby měěly ly 
spspíšíše pate patřřit mladit mladšíšímm

�� 35% respondent35% respondentůů se domnse domníívváá, , žže by senioe by seniořři i 
nemneměěli vstupovat do politiky, aby neovlivli vstupovat do politiky, aby neovlivňňovali ovali 
politickpolitickáá rozhodnutrozhodnutíí

�� 51% populace si mysl51% populace si myslíí, , žže stare staršíší lidlidéé si neustsi neustáále le 
ststěžěžujujíí, i kdy, i kdyžž se jim se jim žžije docela dobije docela dobřře  e  

AgeismusAgeismus: : „„OmezovOmezováánníí lidských prlidských prááv seniorv seniorůů a jejich plna jejich plnéého ho 
obobččanstvanstvíí, kter, kteréé zrcadlzrcadlíí tzv. demografickou panikutzv. demografickou paniku““ ((VidoviVidoviččovováá))



MoMožžnosti nosti řřeeššeneníí budoucbudoucíí
demografickdemografickéé situace situace 

OvlivnOvlivn ěěnníí socioekonomicksocioekonomick éé situacesituace ::

�� ZajiZajiššttěěnníí vyvyššíššího ekonomickho ekonomickéého rho růůstu, který pokryje stu, který pokryje 
zvýzvýššenenéé nnááklady (hlavnklady (hlavněě zvýzvýššeneníím produktivity prm produktivity prááce ce 
ekonomicky aktivnekonomicky aktivníí ččáásti populace)sti populace)

�� ZvýZvýššeneníí produktivity prproduktivity prááce a flexibility starce a flexibility staršíší ččáásti sti 
populace a jejpopulace a jejíí leplepšíší uplatnitelnosti na trhu pruplatnitelnosti na trhu prááce ce 
(zdravotnictv(zdravotnictvíí, celo, celožživotnivotníí vzdvzděělláávváánníí))

�� ZmZměěna dna důůchodovchodovéého systho systéému mu -- zvyzvyššovováánníí vvěěku odchodu ku odchodu 
do ddo důůchodu (67 chodu (67 let?),let?), motivace  motivace  OSVOSVČČ aby si vaby si vííc platili c platili 
na stna stáátntníí ddůůchod, zavedenchod, zavedeníí úúhrad ze strany sthrad ze strany stáátu za tu za 
nnááhradnhradníí doby pojidoby pojiššttěěnníí ,v,věěttšíší zapojenzapojeníí cizinccizincůů do do 
ddůůchodovchodovéého pojiho pojiššttěěnníí. . 



MoMožžnosti nosti řřeeššeneníí budoucbudoucíí
demografickdemografickéé situacesituace--pokrapokračč..

OvlivnOvlivn ěěnníí demografickdemografick éého vývoje:ho vývoje:

�� OvlivnOvlivněěnníí porodnosti porodnosti –– „„propopulapropopulaččnníí““ opatopatřřeneníí a a 
odstraodstraňňovováánníí ppřřekekáážžek (pek (přříístup k bydlenstup k bydleníí a udra udržženeníí
žživotnivotníí úúrovnrovněě ppřři výchovi výchověě dděěttíí..)..)

�� OvlivOvlivňňovováánníí migrace (aktivnmigrace (aktivníí „„proimigraproimigraččnníí““ politika) politika) ––
nelze vnelze vššak poak poččíítat s imigractat s imigracíí z nz náám kulturnm kulturněě blblíízkých zkých 
evropských zemevropských zemíí

�� PravdPravděěpodobnpodobnáá je i emigrace mladje i emigrace mladšíších ch 
kvalifikovaných lidkvalifikovaných lidíí



ZZáávvěěrr-- demografický vývojdemografický vývoj

�� FenomFenoméén stn stáárnutrnutíí populace populace nenneníí momožžnnéé podcepodceňňovat, ovat, 
ale ani pale ani přřeceeceňňovat ovat 

�� SpoleSpoleččnost mnost máá relativnrelativněě dostatek zkudostatek zkuššenostenostíí, , ččasu a asu a 
prostprostřředkedkůů adekvadekváátntněě na proces stna proces stáárnutrnutíí reagovatreagovat

�� Je tJe třřeba systematicky sledovat demografickeba systematicky sledovat demografickéé, zdravotn, zdravotníí, , 
socisociáálnlníí i ekonomicki ekonomickéé indikindikáátory tory 

�� Je tJe třřeba peba přřijijíímat a plmat a pláánovat adekvnovat adekváátntníí opatopatřřeneníí v oblasti v oblasti 
poskytovposkytováánníí zdravotnzdravotníí i socii sociáálnlníí ppééččee

�� Je tJe třřeba a ovliveba a ovlivňňovat postoje obovat postoje obččananůů a posilovat ve a posilovat ve 
spolespoleččnosti vnosti vššemi dostupnými prostemi dostupnými prostřředky edky 
mezigeneramezigeneraččnníí solidaritusolidaritu



ZdravotnZdravotníí politikapolitika



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

�� Pacient je spokojen s touto sluPacient je spokojen s touto služžbou, kdybou, kdyžž dojde dojde 
k k úúzdravzdravěě nebo ke zlepnebo ke zlepššeneníí jeho zdravotnjeho zdravotníího ho 
stavu, ale i tehdy, kdystavu, ale i tehdy, kdyžž vylvylééččen nebyl, ale men nebyl, ale máá
subjektivnsubjektivníí pocit, pocit, žže mu byla poskytnuta  e mu byla poskytnuta  
maximmaximáálnlníí momožžnnáá ppééččee

�� Jde o sluJde o služžbu, kterou nemusbu, kterou nemusííme aktume aktuáálnlněě
vyuvyužžíívat, ale je dvat, ale je důůleležžititéé, abychom byli , abychom byli 
ppřřesvesvěěddččeneníí, , žže fungujee funguje



HlavnHlavníí problprobléémy zdravotnmy zdravotníí politikypolitiky

��nepomnepoměěr mezi disponibilnr mezi disponibilníími zdroji ami zdroji a

nnááklady na zdravotnklady na zdravotníí ppééččii

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



OdliOdliššnnéé ccííle a priority le a priority 
zainteresovaných skupin zainteresovaných skupin 

PacientiPacienti

�� ChtChtěějjíí, aby p, aby pééčče byla ekonomicky a e byla ekonomicky a 
geograficky dostupngeograficky dostupnáá v ov oččekekáávanvanéé kvalitkvalitěě

�� ChtChtěějjíí se rychle  uzdravitse rychle  uzdravit

�� ChtChtěějjíí být vbýt vííce a lce a léépe informovpe informováánini

�� DDůůleležžititáá komunikace,vztah lkomunikace,vztah léékakařř pacient, pacient, 
zajizajiššttěěnníí zzáákladnkladníích socich sociáálnlníích potch potřřeb..eb..



OdliOdliššnnéé ccííle a priority le a priority 
zainteresovaných skupinzainteresovaných skupin--pokrapokračč..

ZdravotnZdravotníícici

�� aby je praby je prááce bavila a uspokojovala..ce bavila a uspokojovala..

�� odmodměňěňovováánníí

�� novnovéé úúččinninnéé technologietechnologie

�� mméénněě administrativyadministrativy

�� nechtnechtěějjíí regulovat pregulovat pééčči na zi na záákladkladěě
ekonomických parametrekonomických parametrůů



OdliOdliššnnéé ccííle a priority le a priority 
zainteresovaných skupinzainteresovaných skupin--pokrapokračč..

PlPláátcitci (poji(pojiššťťovny, stovny, stáát, kraje, obcet, kraje, obce……):):

�� HlavnHlavníí a logický za logický záájem o ekonomickou jem o ekonomickou 
prosperitu svých institucprosperitu svých institucíí

�� ChtChtěějjíí brzdit rostoucbrzdit rostoucíí nnááklady na zdravotnklady na zdravotníí
ppééččii

�� ZdravotnZdravotníí politiku u npolitiku u náás netvos netvořříí jen jen 
politickpolitickéé strany a ststrany a stáát ale kraje, obce i t ale kraje, obce i 
zdravotnzdravotníí pojipojiššťťovnyovny



OdliOdliššnnéé ccííle a priority le a priority 
zainteresovaných skupinzainteresovaných skupin--pokrapokračč..

PoliticiPolitici::

�� ChtChtěějjíí vyvyššíšší spokojenost obspokojenost obččananůů -- svých svých 
potencipotenciáálnlníích volich voličůčů (ale li(ale lišíší se svými se svými 
ccíílovými skupinami) lovými skupinami) 

�� ChtChtěějjíí nnááklady v klady v „„udrudržžitelnýchitelných““ mezmezííchch

�� ChtChtěějjíí rychlrychléé pozitivnpozitivníí výsledky (max. 4 výsledky (max. 4 
roky)roky)
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PodPodííl výdajl výdajůů na preventivnna preventivníí ppééčči na i na 
celkových výdajcelkových výdajíích na zdravotnictvch na zdravotnictvíí (%)(%)



„„VnVníímmáánníí a hodnocena hodnoceníí zdravotnzdravotníího  ho  
systsystéémumu““

Vlivy: Vlivy: 

�� HistorickHistorickéé

�� SociSociáálnlníí

�� KulturnKulturníí

�� VlastnVlastníí a sda sděělenlenáá zkuzkuššenost enost „„znznáámýchmých““

�� Media, politickMedia, politickáá prohlprohlášášenení…í…....



NepomNepoměěr mezi disponibilnr mezi disponibilníími zdroji mi zdroji 
a na nááklady na zdravotnklady na zdravotníí ppééččii

Neexistuje jedinNeexistuje jedináá zemzeměě na svna svěěttěě, kter, kteráá
dokdokáážže ve vššem svým obem svým obččananůům zajistit m zajistit 
kvalitnkvalitníí zdravotnzdravotníí ppééčči na soui na souččasnasnéé úúrovni rovni 
poznpoznáánníí ((legelege artisartis)!!)!!



HlavnHlavníí problprobléémy my ččeskeskéé
zdravotnzdravotníí politikypolitiky





� NepomNepom ěěr mezi zdroji a nr mezi zdroji a n ááklady na klady na 
zdravotnzdravotn íí ppééččii
�� Neschopnost vyslovit myNeschopnost vyslovit myššlenku, lenku, žže zdravotne zdravotníí
systsystéém nemm nemůžůže nabe nabíízet pzet pééčči na soui na souččasnasnéé
úúrovni poznrovni poznáánníí pro vpro vššechnyechny
��„„IdeologizaceIdeologizace““ ččeskeskéého zdravotnictvho zdravotnictvíí
��ProblProbléémy s akceptacmy s akceptacíí dlouhodobdlouhodobéé koncepce, koncepce, 
ppřřijatelnijatelnéé pro rozhodujpro rozhodujííccíí politickpolitickéé subjekty subjekty 
((„„kulatkulatéé stolystoly““ atp.)atp.)

•

HlavnHlavníí problprobléémymy



HlavnHlavníí problprobléémymy--pokrapokračč..

�� „„DDěědictvdictví“í“ (zdravotn(zdravotníí stav populace, stav populace, 
struktura zdravotnickstruktura zdravotnickéé soustavy, soustavy, 
historickhistorickéé, kulturn, kulturníí a socia sociáálnlníí vlivy)vlivy)

�� VysokVysokáá mmííra ora oččekekáávváánníí obobččananůů a a 
zdravotnzdravotnííkkůů

�� ZapomZapomíínnááme, me, žže zdravotnictve zdravotnictvíí je sluje služžba, ba, 
kterou chtkterou chtěějjíí obobččananéé v urv urččititéé podobpodoběě
uužžíívatvat



SilnSilnéé strstráánkynky

�� traditradiččnněě vysokvysokáá odbornodbornáá úúroveroveňň
�� relativnrelativněě dobrdobráá vybavenost zdravotnických zavybavenost zdravotnických zařříízenzeníí
�� relativnrelativněě dobrdobráá dostupnost nových technologidostupnost nových technologiíí a la lééččiviv
�� vysokvysokéé procento procento prooprooččkovanostikovanosti, dobr, dobráá úúroveroveňň

prevence infekprevence infekččnníích chorobch chorob
�� zlepzlepššeneníí parametrparametrůů žživotnivotníího prostho prostřřededíí a a žživot styluivot stylu
�� prodluprodlužžovováánníí ststřřednedníí ddéélky lky žživotaivota
�� snisnižžovováánníí úúmrtnostimrtnosti
�� velmi nvelmi níízkzkáá perinatperinatáálnlníí, novorozeneck, novorozeneckáá a kojenecka kojeneckáá

úúmrtnostmrtnost
�� pokles pokles úúmrtnosti na kardiovaskulmrtnosti na kardiovaskuláárnrníí onemocnonemocněěnníí



SlabSlabéé strstráánkynky

�� nníízkzkáá výkonnost výkonnost ččeskeskéé ekonomiky a z toho ekonomiky a z toho 
vyplývajvyplývajííccíí menmenšíší objemy prostobjemy prostřředkedkůů v v 
systsystéémumu

�� ppřřííliliššnnáá „„ideologizaceideologizace““, neschopnost hledat , neschopnost hledat 
politický konsenzus, ppolitický konsenzus, přříílilišš mnoho mnoho „„tvtvůůrcrcůů““
zdravotnzdravotníí politikypolitiky

�� nedokonnedokonččenenáá optimalizace soptimalizace sííttěě
zdravotnických zazdravotnických zařříízenzeníí

�� „„nedostatenedostateččnnáá efektivita systefektivita systéémumu““ ??????



TRENDY TRENDY 

�� ZKRACOVZKRACOV ÁÁNNÍÍ DOBY HOSPITALIZACEDOBY HOSPITALIZACE
�� ROZVOJ JEDNODENNROZVOJ JEDNODENN ÍÍ PPÉÉČČEE
�� KONCENTRACE SPECIALIZOVANKONCENTRACE SPECIALIZOVAN ÉÉ PPÉÉČČEE
�� RESTRUKTURALIZACE LURESTRUKTURALIZACE LU ŽŽKOVKOVÉÉHO FONDUHO FONDU
�� POSTUPNPOSTUPNĚĚ ZLEPZLEPŠŠITIT„„ POHYBPOHYB““ PACIENTU V PACIENTU V 

SYSTSYSTÉÉMU (ZZS+ PRIM. PMU (ZZS+ PRIM. PÉÉČČE E –– SPECIALIZOVANSPECIALIZOVAN ÁÁ
PPÉÉČČEE--NEMOCNINEMOCNIČČNNÍÍ PPĚČĚČE E –– EVENT. CENTRA)EVENT. CENTRA)

�� POSPOSÍÍLENLENÍÍ ROLE PRAKTICKÝCH LROLE PRAKTICKÝCH L ÉÉKAKAŘŮŘŮ
�� SLEDOVSLEDOVÁÁNNÍÍ KVALITY PKVALITY P ÉÉČČE (motivace!)E (motivace!)
�� POSTUPNPOSTUPNÉÉ (EVOLU(EVOLUČČNNÍÍ) ZVY) ZVYŠŠOVOVÁÁNNÍÍ SPOLUSPOLUÚÚČČASTIASTI



NEPOMNEPOMĚĚR MEZI ZDROJI A R MEZI ZDROJI A 
NNÁÁKLADY LZE KLADY LZE ŘŘEEŠŠIT :IT :

�� ZVÝZVÝŠŠENENÍÍM ZDROJM ZDROJŮŮ

�� SNSNÍÍŽŽENENÍÍM NM NÁÁKLADKLADŮŮ



ZVÝZVÝŠŠENENÍÍ ZDROJZDROJŮŮ

�� ZVÝZVÝŠŠENENÍÍ POJISTNPOJISTNÉÉHOHO

�� DDŮŮSLEDNÝ VÝBSLEDNÝ VÝBĚĚR POJISTNR POJISTNÉÉHOHO

�� VYVYŠŠÍŠŠÍ PLATBY ZA STPLATBY ZA STÁÁT.POJIT.POJIŠŠTTĚĚNCENCE

�� ZVÝZVÝŠŠENENÍÍ PROSTPROSTŘŘEDKEDKŮŮ STSTÁÁTNTNÍÍHO ROZPOHO ROZPOČČTUTU

�� KOMERKOMERČČNNÍÍ POJIPOJIŠŠTTĚĚNNÍÍ
xx

�� VYVYŠŠÍŠŠÍ SPOLUSPOLUÚÚČČASTAST



SNSNÍÍŽŽENENÍÍ NNÁÁKLADKLADŮŮ

�� REGULACE V OBLASTI REGULACE V OBLASTI ÚÚHRAD  HRAD  
((kapitacekapitace, DRG, prospektivn, DRG, prospektivníí
financovfinancováánníí,neukvapen,neukvapenéé zavzaváádděěnníí nových nových 
technologitechnologií…í…))

�� MOTIVACE K EFEKTIVNMOTIVACE K EFEKTIVNÍÍMU CHOVMU CHOVÁÁNNÍÍ
(spolu(spoluúúččast, pozitivnast, pozitivníí i negativni negativníí, sankce a , sankce a 
bonusy)bonusy)

�� STANDARDIZACE ?STANDARDIZACE ?



REGULACE NA STRANREGULACE NA STRANĚĚ
NABNABÍÍDKYDKY

�� REDUKCE SREDUKCE SÍÍTTĚĚ
ZDRAVOTNICKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH 
ZAZAŘŘÍÍZENZENÍÍ

�� REDUKCE POREDUKCE POČČTU TU 
LLÉÉKAKAŘŮŘŮ
NUMERUS CLAUSUS ?NUMERUS CLAUSUS ?
VVĚĚKOVKOVÉÉ LIMITY?LIMITY?

PLPLÁÁNOVNOVÁÁNNÍÍ POPOČČTUTU
SPECIALISTSPECIALISTŮŮ ??
MIGRACEMIGRACE



SPOLUSPOLUÚÚČČASTAST

�� POZITIVAPOZITIVA

�� SNISNIŽŽOVOVÁÁNNÍÍ POPTPOPTÁÁVKYVKY

�� ZVYZVYŠŠOVOVÁÁNNÍÍ INDIVIDUINDIVIDUÁÁLNLNÍÍ
ODPOVODPOVĚĚDNOSTI DNOSTI 

�� DALDALŠÍŠÍ PROSTPROSTŘŘEDKY V EDKY V 
SYSTSYSTÉÉMU MU 

�� (ZDROJ FINAN(ZDROJ FINANČČNNÍÍCH CH 
PROSTPROSTŘŘEDKEDKŮŮ ?)?)

�� NEGATIVANEGATIVA

�� SNSNÍÍŽŽENENÍÍ
DOSTUPNOSTI, EKVITYDOSTUPNOSTI, EKVITY

�� ODLOODLOŽŽENENÁÁ, POZDN, POZDNÍÍ
PPÉÉČČE, ZANEDBE, ZANEDBÁÁNNÍÍ
PPŘŘÍÍZNAKZNAKŮŮ……

�� PROBLPROBLÉÉM M „„PLACENPLACENÉÉ
REGULACEREGULACE““



Trh ve zdravotnictvTrh ve zdravotnictvíí ??

�� 4040--60% p60% pééčče je pe je pééčče akutne akutníí

�� vvěěttššina pacientina pacientůů nemnemůžůže ovlivnit výbe ovlivnit výběěr ZZr ZZ

�� informainformaččnníí ppřřevaha zdravotnevaha zdravotnííkkůů

�� nabnabíídka generuje poptdka generuje poptáávku(vku(„„indukce indukce 
poptpoptáávkyvky““))

�� poptpoptáávka vvka vžždy pdy přřevyevyššuje nabuje nabíídkudku



BUDOUCNOST?BUDOUCNOST?
(kr(kráátkodobý horizont)tkodobý horizont)

�� SlouSlou ččeneníí výbvýb ěěru danru dan íí, zdravotn, zdravotn íího a sociho a soci áálnln íího ho 
pojipoji ššttěěnníí na jednom mna jednom m ííststěě

�� Kategorizace zdravotnKategorizace zdravotn íí ppééččee (co je a co nen(co je a co neníí
standard a nadstandard, co je pstandard a nadstandard, co je pééčče hrazene hrazenáá a co a co 
ppééčče nehrazene nehrazenáá))

�� Standardy zdravotnStandardy zdravotn íí ppééččee
�� ZdravotnZdravotn íí pojipoji ššťťovny budou postupnovny budou postupn ěě ffúúzovatzovat , , 

dojde k rozdojde k rozšíšířřeneníí nabnabíídky komerdky komerččnníího pojiho pojiššttěěnníí
�� ZachovZachov áánníí poplatkpoplatk ůů (hl. hospitaliza(hl. hospitalizaččnníí taxy, umotaxy, umožžnit nit 

lléékakařůřům vybm vybíírat poplatky)rat poplatky)
�� Pokus o schvPokus o schv áálenlen íí novnov éého zho z áákona o univerzitnkona o univerzitn íích ch 

nemocnicnemocnic ííchch (na neziskov(na neziskovéém principu, vm principu, v řřííddííccíích ch 
strukturstrukturáách fakulty, nemocnice a kraje)ch fakulty, nemocnice a kraje)



BUDOUCNOST?BUDOUCNOST?
(kr(kráátkodobý horizonttkodobý horizont--pokrapokračč.).)

�� Pokus o zavedenPokus o zaveden íí úúrazovrazov éého pojiho poji ššttěěnníí (rakouský (rakouský 
model?)model?)

�� Pokus o Pokus o řřeeššeneníí situace prasituace pra žžsksk éého zdravotnictvho zdravotnictv íí
�� ZavedenZaveden íí jednotnjednotn éé ceny v lceny v l éékkáárnrn ááchch
�� DalDalšíší postupnpostupn éé snisni žžovov áánníí popoččtu akutntu akutn íích lch l ůžůžek a ek a 

jejich transformace na ljejich transformace na l ůžůžka nka n ááslednsledn éé ppééčče e 
�� ZZáákladnkladn íí informace o zdravotninformace o zdravotn íím stavu obm stavu ob ččana ana 

((ččipovipov áá karta?) karta?) (m(můžůže zabre zabráánit duplicitnit duplicitáám a zbytem a zbyteččnnéému a mu a 
nnáákladnkladnéému vymu vyššetetřřovováánníí a posa posííllíí ““vvěědomdomí”í” nnáákladkladůů).).

�� Rozvoj jednodennRozvoj jednodenn íí ppééččee



BUDOUCNOST?BUDOUCNOST?
(kr(kráátkodobý horizonttkodobý horizont--pokrapokračč.).)

�� NNááklady na zdravotnklady na zdravotn íí ppééčči porostou, i porostou, ppřřestoestožže dojde k e dojde k 
propadu výbpropadu výběěru pojistnru pojistnéého: prodluho: prodlužžovováánníí ččekacekacíích dob na ch dob na 
operaoperaččnníí výkony,omezenvýkony,omezeníí prostprostřředkedkůů na prevenci na prevenci --ooččkovkováánníí

�� Dojde k posDojde k pos íílenlen íí kontrolnkontroln íích pravomocch pravomoc íí zdravotnzdravotn íích ch 
pojipoji ššťťoven, poven, p řředsunutedsunut íí plateb za stplateb za st áátntn íí pojipoji ššttěěnce, snnce, sn íížženeníí
provoznprovozn íího fondu a fondu prevence, zmho fondu a fondu prevence, zm ěěny vny v cenových cenových 
limitech generických llimitech generických l éékkůů apod.apod.

�� PosilovPosilov áánníí úúhrad podle DRG, oslabovhrad podle DRG, oslabov áánníí paupau šášálnln íích a ch a 
výkonových výkonových úúhradhrad

�� ZvýZvý ššeneníí plateb za plateb za „„ stst áátntn í“í“ pojipoji ššttěěncence
�� ŘŘeeššeneníí problematiky problematiky „„ ččekacekac íích listch list ůů““ (po dohod(po dohoděě

ss odbornými spoleodbornými společčnostmi budou stanoveny nepnostmi budou stanoveny nepřřekroekroččitelnitelnéé
ččekacekacíí lhlhůůty)ty)

�� StStáále vle v ííce lce l éékakařůřů bude odchbude odch áázet do zahranizet do zahrani ččíí x problx probl éém s m s 
nedostatkem zdravotnnedostatkem zdravotn íích sester se zmch sester se zm íírnrn íí

�� Politici zaPolitici za ččnou být schopni jednat a nalnou být schopni jednat a nal éézat dzat d ííllččíí shodyshody



BUDOUCNOST ?BUDOUCNOST ?

�� MMÉÉNNĚĚ IDEOLOGIZOVANÝ SYSTIDEOLOGIZOVANÝ SYSTÉÉMM

�� POLITICKY KOMPROMISNPOLITICKY KOMPROMISNÍÍ

�� ZMZMĚĚNY EVOLUNY EVOLUČČNNÍÍ

�� OTEVOTEVŘŘENÝENÝ

�� PPŘŘEHLEDNÝEHLEDNÝ

�� PRAGMATICKÝPRAGMATICKÝ

�� „„FFÉÉROVÝROVÝ““



DDěěkuji za pozornostkuji za pozornost


