UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Škola veřejného zdravotnictví

Dostupnost zdravotní péče v
Olomouckém kraji

Mgr. Kateřina Ivanová, Ph.D.

Vedoucí atestační práce: PhDr. Helena Hnilicová

Olomouc - Praha 2003

UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.

Prohlašuji, že jsem práci zpracovávala sama a že veškeré údaje, které jsem práci
použila jsou uvedeny buď v aktuálních citacích pod čarou anebo v soupisu použité
literatury.
Děkuji za cenné rady PhDr. Heleně Hnilicove, které jsem beze zbytku využila. Dále
děkuji za přínosné obsahy kurzů Doc. MUDr. Ctiboru Drbalovi, CSc. a za příjemnou
a ochotnou spolupráci paní Janě Čapkové.

Mgr. Kateřina Ivanova, Ph.D.
Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky
Lékařská fakulta Univerzity Palackého
OLOMOUC

UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.

Anotace:
K 1.1.2001 vzniklo v ČR nové zákonné územní uspořádání - krajské správy.
Olomoucký kraj, pod který spadá bývalý okres Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk
a Jeseník, je velmi strukturovaným regionem geograficky, v dopravní obslužnosti a v
sociálně ekonomických ukazatelích. Při hodnocení dostupnosti zdravotní péče v
celém kraji je proto nezbytný diferencovaný přístup, který bere v úvahu rozdílnosti v
jednotlivých územních částích. Práce je zaměřena na zmapování fyzické, časové a
ekonomické dostupnosti zdravotní péče ve všech územních celcích nového kraje s
ohledem na jeho rozmanitost a porovnání s žádoucím stavem v souladu se
současnými a očekávanými trendy vývoje zdravotního stavu a poskytování zdravotní
péče zejména z hlediska optimálního rozmístění zdravotnických služeb.
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Annotation:
On January 1, 2001, a new administrativě division of regions was established in the
Czech Republic - regional offices. The region of Olomouc, covering former districts of
Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk and Jeseník, is highly structuralized in
geographic features, transport means and socioeconomic indices. Thus, the
evaluaíion of health care accessibility in the region needs a differentiated approach,
taking into account variabilities of individual parts of the region. The project is aimed
aí íhe mapping of physical, time-dependent, economic and psychosocial accessibility
of the health care in all parts of the novel region, and the comparison with the
desirable statě in harmony with present and expected trends of development of
public health and health care, námely from the point of view of optimum distribution
and organisation of health care services.
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1. Úvod:
Není jednoduché stanovit cíle zdravotnického systému, i když "WHO se svým
programem "21 cílů pro 21. století" předkládá integrovaný politický rámec s výhledem
do budoucna pro nalezení priorit, výběr strategií a mobilizaci zdrojů pro aktivity ve
zdravotnictví v celé společnosti"

1

přesto "skutečný cíl zdravotnického systému je

mnohdy ne zcela zřetelným konglomerátem mnoha cílů, například posílit bezpečí
občanů a poskytnout naději, že bude o ně postaráno v případě zdravotních nesnází,
poskytovat zdravotnické služby podle zdravotního stavu a zejména podle stávajících
podmínek a podobně."2
Dostupnost zdravotní péče je jedním z důležitých cílů všech zdravotních systémů a
zdravotní politikové na celém světě hledají správnou míru dostupnosti, která
zabezpečuje potřebnou a včasnou zdravotnickou pomoc a léčbu a přitom zbytečně
neplýtvá finančními, materiálními a personálními zdroji. Dostupnost péče je
předpokladem spravedlivě poskytované péče.

1

Zdraví 21 - 21 cílů pro 21. století. Ministerstvo zdravotnictví ČR, Světová zdravotnická
organizace, Praha. Překlad Nadace CINDI, MZ ČR, 2000. ISBN 80-85047-15-2.
2
HOLČÍK,J., KOUPILOVÁ,!. Určování priorit a přidělování zdravotnických služeb je otevřeným a
naléhavým problémem. Zdravotnictví v České republice,roč.2,1999, č.1, s.9-1
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Dostupnost je definována jako počet nebo podíl obyvatelstva, u něhož lze očekávat, že navštíví určité
zdravotnické zařízení za existujících překážek přístupu.
dělíme na:**

Dostupnost geografická - hlavním faktorem je vzdálenost od zdroje péče.
Dostupnost

- hlavním faktorem je rychlost dosažení zdravotní péče, zejména u emergentních služeb.

Dostupnost ekonomická - hlavním faktorem je schopnost jedince uhradit poskytnutou péči.
Dostupnost psychosociální - hlavním faktorem je motivace k vyhledání zdravotní péče. Dostupnost
odborně medicínská - hlavním faktorem je přístupnost úzce specializovaných služeb, Dostupnost
organizační - hlavním faktorem je provázanost a návaznost různých druhů zdravotní péče.
Všechny oblastí zabývající se dostupností zdravotní péče jsou podrobně popsány na str. 9-12.
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Dostupnost zdravotní péče není a nemůže být jediným cílem, ale je velmi užitečným
indikátorem při porovnání úrovně zdravotní péče. Lublaňská charta zdůrazňuje, že
"zdravotní systémy musí být vedeny uznávanými hodnotami".3 Dostupnost zdravotní
péče takovou hodnotou bezesporu je."Služby a zařízení zdravotní péče mají být ve
všech částech regionu nabízeny (či být k dispozici) v přijatelné vzdálenosti, odborně
členěné a v potřebném rozsahu."
Přiměřeně dostupná zdravotní péče je jedním ze základních cílů zdravotní politiky
ČR, která je založena na obecném principu solidarity, odrážejícím se v povinném
všeobecném zdravotním pojištění. Je těžké určit přesnou hranici přiměřené
dostupnosti. Za ideální nemůžeme považovat nadbytečnou a nezaplatitelnou
dostupnost. Práce ukáže na současný stav pomocí srovnávací analýzy jednotlivých
zkoumaných územních celků.

1.1. Cíle:
Práce si klade za cíl komparaci fyzické dostupností zdravotní péče v
Olomouckém kraji, jednak vnější- srovnání s ostatními kraji v ČR, tak uvnitř
kraje srovnáním bývalých pěti okresů. Z hlavního cíle vyplývají tyto dílčí cíle:
1. Teoretické zakotvení problematiky dostupnosti v širších společenskoekonomických souvislostech, včetně spravedlnosti péče,
2. srovnání geografické dostupnosti krajů ČR,
3. srovnání geografické dostupnosti okresů Olomouckého kraje,
4. vyhodnocení oblastí s problematickou geografickou dostupností zdravotní
péče v Olomouckém kraji,
5. kvalitativní rozbor rozhovorů hlavních představitelů krajské zdravotní
politiky,
6. porovnání subjektivní a objektivní dostupnosti zdravotní péče
v Olomouckém kraji s využitím již dříve provedených výzkumů.

e.Ljublana Charteron Reforming Health Care, 1996.
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2. Teoretický vstup do problematiky
2.1. Dostupnost zdravotní péče jako sociálně ekonomický
problém
Dostupnost zdravotní péče je bezpochyby sociálně ekonomický problém, který
nemůže být a není uzavřeným informačním systémem. Tento problém se projevuje
zejména při hodnocení systému dostupnosti zdravotní péče (dále jen ZP), neboť do
něj zasahuje mnoho dalších přirozených systémů. Do geografické dostupnosti
zasahuje přirozený systém rozmístění obyvatelstva a jeho přirozený pohyb, celkový
zdravotní stav populace okresu. Dominantní roli zde hraje systém dopravní
obslužnosti okresu.
Do ekonomické dostupnosti prosakuje systém vzdělanosti obyvatelstva, národnosti a
náboženského vyznání, dále potom historické souvislosti s vývojem průmyslu,
zemědělství a ostatních výrobních a nevýrobních činností, včetně vývoje a
institucionalizace státních orgánů. Důležitou roli sehrává právní systém. Dostupnost
psychosociální zasahuje systém složený z jednotlivých psychických individualit,
navenek se projevujících jejich postoji, zájmy, předsudky, motivacemi a v neposlední
řadě je viditelný zásah společenského systému, který určuje role, pozice a hodnoty
jednotlivců, do něj spadajících.
A tím vším neodmyslitelně prochází systém ekonomické a zdravotní politiky, včetně
jejího pojetí solidarity a spravedlnosti, který je souhrnně završen systémem péče o
zdraví.
Tím je řečeno, proč ani nejlepší společenský výzkum nemůže vyčerpávajícím
způsobem, deterministicky a univerzálně prozkoumat tento sociálně ekonomický
problém.
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2.2, Dostupnost zdravotní péče jako součást kvalitního
procesu poskytování zdravotní péče
2.2.1. Kvalita zdravotní péče
Kvalita, stejně jako zdraví, patří mezi intuitivně vnímané pojmy. Kvalita neznamená
ani jen dosažení klientovy spokojeností, ani jen vysokou odbornou úroveň, ani jen
zvyšování ekonomičnosti a snižování nákladů, ale zahrnuje všechny tyto skutečnosti.
Podle definice Evropské úřadovny WHO v Kodani znamená kvalita ve zdravotní péči
stupeň dokonalosti činnosti ve vztahu k současné úrovni poznatků, vzdělání a
prostředků.
Součástmi vysoké kvality jsou:
+ vysoký stupeň profesionality,
+ ekonomické využívání zdrojů,
+ minimalizace rizik pro pacienta,
+ konečný účinek na pacientovo zdraví.
Soustavné zlepšování kvality péče je založeno na aktivní angažované spoluúčasti
všech pracovníků zdravotnických institucí. Jako nezbytné u zdravotnických
pracovníků považují Batalden a Stolz odborné profesionální znalosti a znalosti
zlepšování péče.
Rozlišují čtyři druhy znalostí a podpory zlepšování zdravotní péče:
+ pochopení komplexnosti zdravotnického systému,
+ pochopení variability jevů,
+ pochopení psychologie zlepšování kvality,
+ pochopení nezbytnosti podpory zlepšování kvality vrcholovým managementem.
Tento druh znalostí se dosud v dostatečné míře neučil ani ve škole a ani na
fakultách, ani nebyl v dostatečné míře aplikován ve zdravotní péči. Přesto jej dnes
považujeme z hlediska důležitosti za fundamentální.4
Pokud bychom chtěli měřit kvalitu procesu poskytování zdravotní péče, musíme,
vzhledem k její mnohotvárnosti, jak již bylo naznačeno v předcházejícím odstavci,

4

Srov. GLADKIJ, l. Jaké znalosti jsou zapotřebí ke zlepšování kvality zdravotní péče?
Zdravotnictví v České republice, 2000, č. 1-2, s. 22 -23.
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použít indikátory s vypovídající hodnotou o kvalitě procesu. Indikátory,
které
vypovídají i přes složitost celého procesu o míře kvality, jsou takové, na kterých se
shodnou (třebaže ne ve stejné síle) všichni účastníci procesu poskytování zdravotní
péče.5
Oblasti, ve kterých se jednotliví participanti vždy sejdou (samozřejmě s nutností určit
míru) jsou:
• dosažitelnost (availability) (spočívá v tom, že občan může dostat adekvátní pomoc
v době, kdy ji potřebuje. Pokud nefunguje síť pohotovostních služeb nebo lékař a
sestra nejsou k dispozici na oddělení v nemocnici, kdy je pacient v ohrožení
života, jde o selhání dosažitelnosti),
•

dostupnost (accessibility) (vztahuje se ke geografické, ekonomické a

psychosociální dostupnosti. Nejsou-li například finanční prostředky na
poskytnutí potřebné péče, je narušena dostupnost),
• účinnost (effectiveness) (spočívá v prokazatelném prospěchu poskytnuté služby,
neúčinná péče nemůže být označena za kvalitní),
•

přiměřenost (adequancy) (zajišťuje rovnováhu mezi sítí poskytovatelů služeb a
potřebami, implicitně zahrnuje i ekonomické hledisko),

• komplexnost (completeness) (spočívá v požadavku věnovat pozornost v ZP všem
aspektům, prevenci, včasné detekci zdravotní poruchy, léčení i rehabilitaci),
• přijatelnost (acceptability) (závisí na mnoha faktorech, ovlivňující postoj pacientů k
péči)6
• návaznost (continuity) (jde o koordinaci péče o jednoho pacienta mezi různými
poskytovateli),
• efektivnost (efficiency) (vztahuje se k hospodárnému využití zdrojů),
• hodnotitelnost (assesability) (vyjadřuje požadavek, aby dokumentace byla vedena
tak, že umožní kompetentním pracovníkům posoudit, zda péče byla relevantní).7

5

Přímými účastníky procesu poskytování zdravotní péče (ZP) jsou zejména poskytovatelé ZP
(lékaři a zdravotní sestry) a občané respektive pacienti. Nepřímými účastníky jsou zdravotní
pojišťovny a stát pomocí státní zdravotní politiky.
V této práci je přijatelnost připojena částečně k dostupnosti ZP a je nazývána
psychosociální dostupností. 7 HROMEK, Z. Občan a dostupnost zdravotní péče. IPVZ
Praha: 1999, s. 22.
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Z TĚCHTO MOŽNOSTÍ JSEM ZVOLILA JAKO KONKRÉTNÍ TÉMA NA HODNOCENÍ KVALITY PÉČE JEJÍ
DOSTUPNOST.

2.2.2. Lidské zdraví a proces poskytování zdravotní péče
Málokterý fenomén upoutával v průběhu lidské historie tolik pozornosti, jako zdraví člověka. Od
intuitivního vnímání a vzývání jako předpokladu žití, přežití a smysluplného uplatnění přes jeho
pojetí
jako božího daru nebo i možného předmětu obohacení až po navýsost závažnou oblast
exaktního
vědeckého bádání.
Tak jak medicína spolu s ostatními přírodními vědami, ale také s přispěním psychologie,
sociologie a
jiných společenských disciplín postupně zbavovala kategorii zdraví někdejšího mysteriózního
náboje a
odhalovala její skutečnou podstatu, vyvstávaly její nové podoby, dimenze a charakteristiky
biologické,
sociální, duchovní, hodnotové a ekonomické.8

WHO na svém 51. světovém zdravotnickém shromáždění (World Health Assembly)
prohlásila ve své deklaraci:
I.
My, členské státy WHO potvrzujeme věrnost principům deklarovaným v její Ústavě a
k tomu, že výsada nejvyšší dosažitelné úrovně zdraví je jedním ze základních práv
každého lidského jedince; aby toto právo bylo dosaženo, přiznáváme každému
člověku důstojnost, jeho hodnotu a stejná práva a povinnosti a společnou
odpovědnost za zdraví.
II.
Víme, že zlepšení zdraví a duševní pohody lidí je hlavním cílem sociálního a

ekonomického vývoje. .......Zdůrazňujeme důležitost odstraňování sociálních
a ekonomických nespravedlností pro zlepšování zdraví celé populace
III.
Znovu se zavazujeme k potřebnému posílení, přizpůsobení a změnám našich
zdravotních systémů, včetně základních funkcí a služeb veřejného zdravotnictví tak,

aby byl zajištěn všeobecný přístup ke zdravotním službám......
IV.
Víme, že práce k uplatnění zdraví pro všechny národy, komunity, rodiny a jedince je
vzájemně propojená. 9

DRBAL, C. Nová zdravotní politika. Praha, 2000, s. 2.
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Srov. WHO, Regionální úřadovna pro Evropu. Zdraví 21. Praha: 2000, s. 2 - 3.
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2.2.3. Přímé a nepřímé vlastnosti procesu poskytování zdravotní péče
Pří popisu procesu poskytování zdravotní péče rozeznáváme jeho přímé a nepřímé
vlastnosti.
Přímé vlastnosti jsou fenomény v přímém vztahu s procesem ZP jako například:
4 spotřeba zdravotní péče,

Srov. GLADKIJ, I Úvod do zdravotní politiky, ekonomiky a sociologie zdravotnictví. Olomouc:
2000, s. 69.
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Hodnocením geografické neboli fyzické dostupnosti na konkrétním území se zabývá
tato práce.
2.2.4.2. Časová dostupnost
Časová dostupnost se zabývá zejména zajištěním emergenčních služeb a odborné
přednemocniční neodkladné péče, a to podle Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č.
434/1992 Sb. o zdravotnické záchranné službě ve znění Vyhlášky č. 51/1995 Sb. a č.
175/1995 Sb. a vyhlášky č. 14/2001 Sb. Tyto předpisy stanovují definici odborné
přednemocniční neodkladné péče; základní úkoly zdravotnické záchranné služby; síť
a zařízení pracovišť zdravotnické záchranné služby, vnitřní členění územních a
okresních středisek a podrobnou činnost zdravotnického operačního střediska. V §6
popisuje výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby, v §7 leteckou
záchrannou službu. Pro časovou dostupnost je nejdůležitější ustanovení v §3
odstavci(2), kde je nařízeno, že síť zdravotnické záchranné služby musí být
organizována tak, aby byla zabezpečena dostupnost přednemocniční neodkladné
péče a její poskytnutí do 15 minut od přijetí tísňové výzvy, s výjimkou případů
hodných zvláštního zřetele. Vyhláška je přílohou této práce. Kromě toho je pro
časovou dostupnost ZP důležitý i čas, potřebný na cestu do zdravotnického zařízení
a čekací doba.
2.2.4.3.Ekonomická dostupnost
Ekonomická dostupnost ZPodráží schopnost jednice uhradit poskytnutou zdravotní

péči. V rozvinutých systémech, kde jsou zdravotnické služby obyvatelstvu pohotově
k dispozici, jsou hodnoceny dvě složky a sice pokrytí péče pojištěním nebo státem a
komplexnost nebo úplnost tohoto pokrytí.11 V evropských státech převládá
univerzální pokrytí zdravotní péče. Z rozvinutých států pouze v USA, kde neexistuje
všeobecné zdravotní pojištění, je asi 15% pojištěním nepokrytého obyvatelstva. V
rozvojových státech, kde není všeobecné pojištění, vidíme jednoznačně vyšší
spotřebu zdravotní péče u pojištěných ve srovnání s nepojištěnými.

11

Srov. GLADKIJJ. Úvod do zdravotní politiky, ekonomiky a sociologie zdravotnictví. Olomouc: 2000,
s. 69.
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Omezování nákladů na zdravotní péči, které je v důsledku stoupajících výdajů nutné,
přináší rozhodnutí snížit rozsah finančního pokrytí poskytované zdravotní péče
z daní či pojistného např. strategií přímé finanční spoluúčasti pacienta na nákladech
části péče.
Indikátory ekonomické dostupnosti:
+ finanční pokrytí nemocniční péče,
+ finanční pokrytí ambulantních lékařských služeb,
+ finanční pokrytí farmaceutických výrobků.
2.2.4.4. Psychosociální dostupnost
Psychosociální dostupnost se zabývá chováním jednotlivých osob ke přijímání a
konzumování zdravotní péče. Model pacientova chování k lékaři a ke zdravotnickým
službám vůbec je ve svých predispozicích dán především motivací k vyhledání
zdravotní péče. Ta je dána mnoha hodnotami, zde vyjmenujeme jenom základní: A)
Důvěra
Proces poskytování zdravotní péče začíná výzvou pacienta, který se neumí léčit
sám, k lékaři, o kterém předpokládá, že to umí. Vzniká dialog, který není možný bez
vzájemné důvěry. Důvěru jako cenný statek zdůrazňují ve svých pracích Špalek a
Šimek proti ekonomickému handrkování o nejdražší techniku a dostatek financí ve
zdravotnickém systému.
Zvláště na straně pacienta je důvěra k lékaři mimořádně důležitá. Proto musí nejen lékař, ale i
celý zdravotnický systém působit tak, aby důvěra mohla vzniknout.
Pokud se týká důvěry, nabízejí se nám dva protichůdné názory. Jeden tvrdí, že v současné
společnosti není pochyb o tom, že lékařská profese má důvěru společnosti a lékař jako jedinec
má důvěru svého pacienta. Druhý naopak konstatuje, že důvěra k lékaři je naopak stále
vzácnější, a že pacienti se cítí odcizeni posunem medicíny směrem k technologii a zoufale
hledají nějakou humánnější alternativu. Nepovažujeme tyto rozporné názory za relevantní.
Důvěra je cosi, co není medicíně samozřejmě dáno, ale co musí být aktivně kumulováno. Druhý
z nich je navíc varováním, že přílišné opojení technikou a technologií může časem zavést
medicínu do slepé uličky, Ostatně, cesta do pekel bývá dlážděna dobrými úmysly.12

12

ŠPALEK V. a ŠIMEK, J. Důvěra je cenný statek. Zdravotnictví v České republice, 2000, č.2-3,
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B) Zájem o své zdraví a zdravotní záležitosti obecně
Zájem obecně spadá mezi motivy sociogenní nebo také o nich hovoříme jako o
fenomotívech. Jsou to motivy získané v průběhu individuálního vývoje. Základními
typy motivů jsou potřeby, všechny ostatní formy motivů lze z potřeb odvozovat.
Potřeby nacházejí svůj vnější výraz v určitých formách činností, které mohou být
z hlediska základních složek psychiky různě akcentovány. Jde li o akcent poznávací,
hovoříme o zájmech, jde-li o akcent emotivní, hovoříme o zálibách. Pojmy zájem a
záliba se však velmi často překrývají. Rozdíly různých kategorií motivů, zvláště
potřeb a zájmů, je však ještě hlubší. O tom, jakou budu mít potřebu a zájem
rozhoduje nejen osobnostní vybavení, ale také zkušenosti a kultura. Tak dochází
k tomu, že ve specifických životních podmínkách něco získává hodnotu a něco
nikoliv.13
Síla potřeby je u různých jedinců různá, projevuje se různou intenzitou puzení k cíli,
stejně tak dominance a žebříček potřeb je u různých osob různá.
Zájem o své zdraví a o zdravotní záležitosti obecně může tedy být odlišný nejen
strukturou osobnosti každého z nás, ale i tím, jakou sílu a význam přikládáme
jednotlivým hodnotám a jakou máme momentální potřebu.
C) Vnímání hrozby nemoci
Skládá se ze subjektivního hodnocení vlastní náchylnosti nebo odolnosti vůči
nemoci, z hodnocení ohrozitelností nemocí obecně, z hodnocení rozsahu možného
tělesného poškození, z hodnocení rozsahu možného ohrožení společenských funkcí
a v neposlední řadě z přítomnosti a neobvyklosti příznaků.14 Záleží také na vlivech
společnosti v průběhu socializace jedince a na hodnotě, kterou nemoci přisuzuje
kulturní zázemí, z kterého nemocný pochází.
D) Ochota spolupracovat
Nazýváme ji také ochotou jednat podle doporučení lékařů (comliance) a to jak
v oblasti prevence nemoci a doporučených režimů, což znamená účast na skríningu,
očkování, preventivních prohlídkách, užívání léků, dodržování diety, tělesné cvičení,
osobní a pracovní návyky, včasné vyhledávání lékaře a vyhledání specialisty
13

Srov. NAKONEČNÝ, M. Základní otázky psychologie. Praha: 1968, s. 122 -129.
GLADKIJ.I. Úvod do zdravotní politiky, ekonomiky a sociologie zdravotnictví. Olomouc, 2000,
s. 73 -74
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v souladu s odesláním, vstup do léčebného programu a soustavné pokračování v
něm.15

Modifikující a usnadňující faktory psychosociální dostupností jsou zejména faktory
demografického typu. Největší vliv má věk a pohlaví.
2.2.4.5. Odborně medicínská dostupnost
Odborně medicínská dostupnost spočívá zejména v možnostech dosažení i úzce
specializovaných služeb. Trendy vývoje lékařské profese ukazují, že po roce 1970
nejen stoupl rapidně počet lékařů, ale zvyšuje se také jejich specializovanost. 16 To
vyvolávání nadějí prostých občanů, že jim bude poskytnuta ideální péče v případě
vzácnějšího onemocnění. Naděje pak nejsou splněny, protože se projevuje
nedostatek financí v úzce specializované zdravotní péči a někdy také nemožnost
dosáhnout fyzicky specializovanou péči z důvodů velkých vzdáleností.
Specializované služby zdravotní péče jsou obyčejně velmi drahé a jsou
centralizovány ve velkých městech a průmyslových aglomeracích. Ukazuje se velká
provázanost dostupnosti odborně medicínské s dostupností ekonomickou,
geografickou i organizační.
Zdroje vkládané do zdravotnictví v případě super specializované péče nejsou
úměrné vztahu ke zdravotním ukazatelům. Diagnostika a léčba některých chorob je
spojena s velkými náklady, ačkoliv přínosy pro společnost jsou relativně malé.17
2.2.4.6. Organizační dostupnost
Organizační dostupnost tkví v provázanosti různých typů a druhů zdravotní péče.
Jestliže zdravotníci v primární péči nemohou sami řešit diagnostický nebo
terapeutický problém pacienta, odesílají ho do nejbližšího specializovanějšího
pracoviště zdravotního systému, ať už ambulantního či nemocničního zařízení.
Odeslání znamená dvousměrnou cestu informací a návrat pacienta k tomu, kým byl
odeslán. Sekundární zdravotní péče je první instancí, kam jsou pacienti odesíláni, je
to specializovaná péče nabízená na nejperifernější úrovni. Terciální zdravotní péče
je
15

Tamtéž.
HNILICOVÁ, H., JANEČKOVÁ, H. Proměny zdraví v evropské perspektivě. Zdravotnictví v České
republice, 2000, roč. III, č. 4, s. 41-44.
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poskytována na vysoce specializovaném pracovišti s vysoce specializovanými
pracovníky.18 Provázanost zdravotní péče však znamená i možností rehabilitace,
lázeňských pobytů, ošetřovatelských lůžek, péči v odborných léčebných ústavech,
ale i třeba domácí péči.

2.3. Dostupnost zdravotní péče jako základní
předpoklad spravedlivě poskytované péče
Princip spravedlnosti je v dnešní době tak důležitý, nejasný a dilematický, že je lépe
ho rozebrat v samostatném odstavci.
Aristoteles říkal, že stejně má být přiznáno těm, kteří si jsou rovni v charakteru (jsou
stejně ctnostní). Podle arété (ctnosti) patřilo každému, co jeho jest. Ale pro vágnost
definice a pro nemožnost měřit ctnost, bylo nutno stanovit podmínky rovnosti či
nerovnosti, neboli klíč, podle kterého mají být lidé porovnáváni.
Principy mohou být tyto:
* každému stejný podíl,
* každému podle jeho potřeby,
* každému podle jeho práva,
* každému podle jeho výkonu,
* každému podle jeho přínosu pro společnost,
* každému podle jeho ctností a úsilí.

Většina společností se při vytváření veřejné politiky řídí více než jedním z těchto
principů, které musíme považovat pouze za jakési vodítko, které lze jednotlivě
aplikovat pouze na dílčí situace. V složitější situaci, jakou je například i rozdělování
zdravotní péče, se většinou uplatňuje principů více, a ty jsou ještě navíc v rozporu.
Teorie spravedlnosti důrazně odděluje principy spravedlnosti pro instituce a principy
spravedlnosti pro jednotlivce.19
Pod pojmem veřejná instituce chápeme veřejný systém pravidel, který vymezuje
úřady a pozice s jejich právy a povinnostmi, pravomocemi a výsadami, atd. Určité
18
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formy jednání jsou povoleny, jiné zakázány. Pod společenskými institucemi si
můžeme představit hry, rituály, soudní procesy a parlamenty, trhy, systémy
vlastnictví. Instituce lze pojímat podle Rawlse dvojím způsobem: * jako abstraktní
předmět, tj. možnou formu jednání a chování, popsanou
systémem pravidel, * a nebo jako realizaci tohoto chování v myšlení a jednání
lidí v určité době a na
určitém místě v souladu s těmito pravidly.
Parlamentární instituce jsou definovány určitým systémem pravidel, které jsou
shrnuty v jeden koherentní celek. V dobře uspořádané společnosti, která je efektivně
usměrňována společným pojetím spravedlnosti, existuje navíc i veřejný konsensus
co je spravedlivé a co ne.20 Principy pro instituce zní takto: * Každá osoba má mít
stejné právo na co nejširší systém základních svobod, které
jsou slučitelné s obdobnými svobodami pro jiné lidi. * Sociální a ekonomické
nerovnosti mají být upraveny tak, aby se u obou dalo
rozumně očekávat, že budou ku prospěchu kohokoliv, a aby byly
spjaty
s pozicemi a úřady přístupnými pro všechny.21
Whiteheadová uvádí konkrétní cíle, kterými by se měly řídit instituce, usilující o
zlepšení spravedlnosti ve zdravotní péče a rovnosti ve zdraví: * zlepšení životních a
pracovních podmínek, * osvojení zdravého životního stylu, * umožnění lidem, aby
se sami podíleli na rozhodování a vytváření zdravotní
politiky,
* sledování vlivů, jež působí na zdraví, * vzbuzení obecného zájmu, usilování o
mezinárodní srovnání, pomáhat zemím
s horšími podmínkami, * zpřístupnění kvalitní péče všem, * založení všech
postupů na kvalitním výzkumu, informacích a hodnocení.

19

Srov. RAWLS, J. Teorie spravedlnosti. Praha: 1995, s. 45.
Srov. tamtéž, s. 46.
21
Srov. RAWLS, J. Teorie spravedlnosti. Praha: 1995, s.47.
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Principy pro jednotlivce Rawls vymezil také dva:
* princip slušnosti,
* princip přirozené povinnosti.
Konkrétní teorie spravedlnosti zastřešují jednotlivá, často si protiřečící pravidla.
Odlišují se podle toho, na které z principů kladou největší váhu, zda na teorii
* utilitarismu
* libertarianismu (práva člověka na ochranu života, svobody, projevu a vlastnictví
statků, zejména se zdůrazňuje svoboda, trh a minimální vměšování státu), *
komunitarianismu (zdůrazňují se práva komunit a komunálních hodnot), *
egalitarianismu (rovnostářské teorie).
Při vytváření zdravotní politiky vyspělých zemí působí dva protichůdné principy
libertarianismus a egalitarianismus. Hlavním tématem je diskuse, zda uznat právo na
zdravotní péči, podobně jako právo volební, jež přísluší všem a role koordinátora
státu. Zatímco rovnostářské teorie přiznávají každému jednotlivci právo na základní
minimum zdravotní péče či právo na rovný přístup k možnostem, libertariáni
zdůrazňují, že právo na zdravotní péči neexistuje, neboť práva nebo sociální jistoty,
jež jsou vynucována principem beneficence, popírají respekt k autonomii jedince.
Rovnost, tato meta vyjádřená ve francouzském „Rovnost, volnost, bratrství", anebo
americkém „rovnost, volnost, nezávislost", je v praxi jen těžko realizovatelná. První z
rovností je rovnost před Bohem, nebo také osobní rovnost. Z americké Deklarace
nezávislosti je možno vyčíst asi toto: „Lidé jsou si před Bohem rovni, každá osoba je
vzácná a jedinečná. Má nezadatelná práva, která nikdo jiný nemůže narušit. Má
práva prosazovat vlastní cíle a k jedinci se nesmí přistupovat pouze jako k nástroji
prosazování cílů někoho jiného". Zde není rozporu s pojmem „svoboda", neboť ten je
součástí definice.22
Dalším způsobem, jak může být interpretována rovnost je rovnost v možnostech.
Nemůže být interpretována doslova, děti se rodí do různých podmínek. Ale možná
by se dala představit jako možnost dosáhnout postavení odpovídající talentu a
vlastní hierarchie hodnot bez překážek, zvláště pak úředních.

22

Srov.FRIDMANOVI, M.R. Svoboda volby. Praha:1992, s. 132.
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Rovnost osobní i rovnost v možnostech má smysl a význam proto, že lidé se liší ve
svých genetických a kulturních základech, a proto mohou chtít a také chtějí
dosáhnout různých životních postavení.23 A ani tato rovnost není v konfliktu se
svobodou. Naopak. Jsou to dvě strany téže hodnoty.
Rozdílné je to, co se prosazuje ve Spojených státech v posledních desetiletích rovnost ve výsledku.
Rovnost v přístupu uznává, že mezi lidmi existují přirozené nerovnosti, které jsou
náhodné, člověk za jejich vznik neodpovídá jako rasa, pohlaví, inteligence,
národnostní příslušnost. Chce-Ii být společnost spravedlivá, musí se snažit
znevýhodňující vlastnosti, za něž jedinec nenese odpovědnost, vyrovnat a umožnit
tak všem jedincům stejnou šanci. Rozdílem je ale rovnost ve výsledku:
Každý by měl mít stejnou životní úroveň anebo stejný příjem, měl by ukončit závod ve stejný čas.
Rovnost ve výsledku je v jasném rozporu se svobodou. Pokus dosáhnout takovéto rovnosti byl
hlavním zdrojem růstu státu a státního omezování svobody. .....U tohoto pojmu stejně jako u
ostatních
dvou se nesmí pojem „rovný" interpretovat jako „identický". Nikdo ve skutečnosti netrvá na tom,
že každý, bez ohledu na věk nebo pohlaví nebo jiné fyzické rysy, by měl mít naprosto stejné
dávky každého jednotlivého druhu jídla, šatů, atd. Cílem je spíše „spravedlnost", vskutku
vágnější pojem, který je obtížné, ne-li nemožné přesně definovat. „Spravedlivý podíl pro
všechny" je heslo, které nahradilo heslo Karla Marxe, „každý podle svých schopností, každému
podle jeho potřeb". Jak říká Dodo v „Alence v říši divů", každý vyhrál a musí dostat cenu.24

Problémy s rozdělováním, přidělováním a v přístupu ke zdravotním službám
reflektuje také WHO. Spravedlnost a rovnost ve zdraví jsou hlavními cíli a Ariadninou
nití jak programu „Zdraví pro všechny do roku 2000", tak programu „Zdraví 21".
Spravedlnost ve zdravotní péči definuje WHO takto: všem stejný přístup k péči při
stejné potřebě.
Mnohé studie západní medicíny však dokládají, že mezi těmi, kdo byli vybráni k
léčbě nákladnými prostředky, převládali bílí muži s vyšším socioekonomickým
zařazením. U nás to byli také muži, ale příslušníci komunistického aparátu.25 WHO
také zavedla termín inequita (inekvita), který vyjadřuje nerovnosti ve
zdravotním stavu, jež jsou vnímány jako nespravedlivé.
23
24
25

Srov. tamtéž, s. 133.
Srov.FRIDMANOVI, M.R. Svoboda volby. Praha:1992, s. 137.
Srov. IVANOVÁ.K. a TUCKEROVÁ, V. Kapitoly z lékařské etiky. Olomouc: 1998, s. 78.
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Margaret Whiteheadová rozděluje příčiny rozdílů ve zdravotním stavu na
nevyhnutelné a nespravedlivé.
Mezi nevyhnutelné patří,
* přírodní biologické příčiny,
* zdraví škodící chování, pokud je svobodně zvoleno,
* přechodná výhoda jedné skupiny nad druhou z důvodů přijetí chování, jež
podporuje zdraví (má-li druhá skupina šanci tento náskok brzy dohnat).
Podmínky, které se dají změnit, a proto rozdíly způsobené vlivem těchto faktorů jsou
nespravedlivé
* zdraví poškozující chování v situaci, kdy si nemůžete zvolit jiný životní styl, *
nezdravé, stresující životní a pracovní podmínky, * nestejný přístup k základním
zdravotním a dalším veřejným službám. * „přirozený výběr" nebo sociální mobilita,
při níž jsou nemocní lidé znevýhodněni a
v sociální hierarchii klesají (i když nemoc sama o sobě je podmínkou
nevyhnutelnou).
Nespravedlivé nejsou rozdíly ve zdraví způsobené pohlavím, věkem (větší riziko
chorob je ve stáří přirozené a nelze je považovat za nespravedlivé), ale
nespravedlivé jsou situace, kdy lidé žijí a pracují v závadných podmínkách a nemají
možnost volby.26
Po formální stránce můžeme ekvitu (slušnost, spravedlnost, poctivost, po právu)
rozdělovat na horizontální a vertikální. Horizontální se vztahuje ke srovnání rovného
s rovným pro stejné potřeby. Může být požadována pro každou fázi systémového
procesu ZP.27
Horizontální ekvita má čtyři druhy kritérií: stejný
(rovný) přístup pro stejnou (rovnou) potřebu,
1. stejné náklady pro stejné potřeby (stejná cena stravy pro jednoho pacienta a
jeden ošetřovací den ve všech nemocnicích stejného typu, atd.),
2. stejná spotřeba služeb pro stejnou potřebu (stejná nemocniční ošetřovatelská
doba pro stejnou diagnózu, atd.),
26
27

Srov. IVANOVÁ,K. a TUCKEROVÁ, V. Kapitoly z lékařské etiky. Olomouc: 1998, s. 78.
Viz IVANOVA, K. Priority a cíle ve zdravotní péči. Doktorská práce, kap. 1.1.1.
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3. stejně opravené (redukované) nerovnosti, uvedené na srovnatelný základ.
Vertikální ekvíta se týká polarit zdravý - nemocný; starý - mladý; nemoc vážná banální; člověk s velkým rizikem - s malým rizikem. Kritéria jsou dvě:
1. nerovný postup řešení pro nerovnou potřebu (rozdílné ošetření při cukrovce a
rakovině),
2. nerovnost ekonomická a schopnost platit za služby.
Vertikální ekvita klade otázku, v jakém rozsahu by jedinci, kteří jsou biologicky nebo
sociálně nerovní, měli být ošetřováni rozdílně. Např. je zřejmé, že nemoci jsou léčeny
odborně různě. Ale je již obtížnější stanovit, jak geneticky rozdílné jsou cukrovka a

rakovina, která z nich je společensky důležitější a které dát přednost.28
Rovnost v přístupu ke zdravotním službám nelze měřit v absolutních, ale jen aproximativně
v relativních mírách. Např. při plánování sítě zdravotnických zařízení je třeba přihlížet k mnoha
regionálním diferencím, jako je hustota obyvatelstva, cestovní vzdálenosti ke zdravotnickým
centrům,
možnosti dopravy, komunikace, rozdíly v morbiditě, v čekacích lhůtách na ošetření nebo přijetí do
nemocnice. To ovsem předpokládá značné náročný operační výzkum.

2.4. Faktory nejvíce ovlivňující dostupnost zdravotní péče
Na dostupnost zdravotní péče má vliv zejména:
* postoj a počty poskytovatelů zdravotní péče, zejména lékařů;
* spotřeba zdravotní péče;
* tradice v přístupu ke zdravotní péči zejména ze strany občanů;
* zdravotní politika ze strany státu, včetně jeho finančních možností a regionální

strategie, * zdravotní politika ze strany zdravotních pojišťoven, včetně jejich
hospodaření se
zdroji.
2.4.1. Poskytovatelé zdravotní péče - lékaři
Podle vyhlášky č. 77/1981 Sb. jsou vymezeni tito zdravotničtí pracovníci: lékaři,
farmaceuti, zdravotničtí pracovníci s jiným vysokoškolským vzděláním,
střední

28

Srov. ŽÁČEK, A. Etické hodnoty v péči o zdraví. In Studijní materiály pro doktorské studium.
Brno: 1995, s. 7.
29
ŽÁČEK, A. Etické hodnoty v péči o zdraví. In Studijní materiály pro doktorské studium. Brno:
1995, s. 8.

UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.

zdravotničtí pracovníci, nižší zdravotničtí pracovníci a pomocní zdravotničtí
pracovníci.
Lékaři vykonávají činnost vyžadující vysokoškolské lékařské vzdělání, zejména
léčebně preventivní péči včetně posudkové činnosti, odborně usměrňují péči o
vytváření a ochranu zdravých životních podmínek včetně opatření proti vzniku a
šíření přenosných nemocí a podílejí se na zdravotní výchově
obyvatelstva,
popřípadě na plnění výzkumných a pedagogických úkolů ve zdravotnictví.
2.4.1.1. Počet lékařů
V České republice bylo k 31.12.2001 celkem 43201 lékařů (rok 2000 = 42 507
lékařů), v tom 41 920 lékařů v evidenčním počtu a 1 281 lékařů v mimoevidenčním
počtu. Žen - lékařek v roce 2001 bylo 23 913 (rok 2000 = 23 459) a podílely se na
celkovém počtu lékařů 55,4 %. Z celkového počtu lékařů bylo 6 763 stomatologů. U
lékařů bez stomatologů představovaly ženy 53,1 %, u stomatologů byl podíl žen
podstatně vyšší, a to 67,2 %.
Převážná část lékařů v evidenčním počtu pracovala v rezortu zdravotnictví. K
31.12.2001 to bylo 38 853 lékařů, tj. 92,7 % (rok 2000 = 38 160 lékařů, tj. 92,5 %).
Přehled o počtech lékařů k 31.12.2001, v porovnání s rokem předchozím, kteří
pracovali v jednotlivých rezortech při poskytování zdravotní péče, ukazuje následující
tabulka:

V roce 2001 připadalo v České republice na 10000 obyvatel 40,8 lékařů (rok
Tabulka č. 1- Evidenční počet lékařů
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2000 = 40,2 lékařů) a naopak na 1 lékaře připadalo 244,9 obyvatel (rok 2000 = 248,8
obyvatel). Následující tabulka ukazuje přehled těchto ukazatelů podle jednotlivých
krajů (počet obyvatel k 31.12.2000): Tabulka č. 2-po měrné počty lékařů v ČR i podle
krajů

Pořadí hlavních oborů činnosti, ve kterých pracuje nejvíce lékařů se dlouhodobě
nemění. Jsou to obory: stomatologie 6698 lékařů (16,0%), všeobecné lékařství 5357
(12,8%), interní lékařství 3829 (9,1 %) a pediatrie 3360 lékařů (8,0%). Lékaři - muži
si výraznou převahu zachovávají v oboru traumatologie, ortopedie, v chirurgických
oborech a urologii, naopak lékařky převažují v oboru pediatrie, transfúzní služby,
dermatovenerologie, hygieny a stomatologie. Z uvedených informací vyplývá, že
počet lékařů neustále stoupá. Byl by to materiál na další odbornou a statistickou
práci, ale už jen nárůst za jeden rok je patrný, viz komentáře k tabulce č. 1 a 2. Čím
více odborných zdravotnických pracovníků poskytuje zdravotní péči, tím se zvyšuje
spotřeba zdravotní péče, i když potřeba zůstává stejná nebo se i snižuje. Zatímco
obyvatel ČR ubývá, lékařů přibývá. Jen pro ukázku uvádím malou srovnávací
tabulku:
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„Pro naše lékaře bude jistě zajímavé seznámit se s trendy, které vystihují vývoj lékařské profese v
Evropě v posledních desetiletích. K. Krajíc z vídeňského Boltzmanova Institutu lékařské sociologie
shrnul ve své prezentaci vývoj v posledních 40 letech. Krajíc zdůraznil, že nejvíce ovlivňuje vývoj
medicíny a zdravotnictví rapidní nárůst počtu lékařů (zejména po roce 1970) ........"30

2.4.1.2. Postoje lékařů
V roce 1995 byl proveden výzkum názorů a postojů lékařů, který zadala ČLK firmě
INRES-SONES, aby zjistil, s jakými problémy se nyní lékaři v ČR potýkají, jak
hodnotí aktuální situaci ve zdravotnictví, v čem spatřují příčiny současného stavu a
jaká východiska navrhují. Zúčastnilo se celkem 1 197 respondentů. Jejich struktura
odpovídala struktuře základního souboru, tj. všech lékařů ČR z hlediska pohlaví,
praxe, typu zaměstnání, členství v ČLK a podobně. Akceptován byl rovněž věk a
obor, ve kterém lékař působí.31
Zjištěno bylo, že současná situace ve zdravotnictví je naprostou většinou lékařů
vnímána velmi kriticky. Více než 90% respondentů ji hodnotí jako vážnou a kritickou
a 40% předpokládá zhroucení systému, pokud problémy nebudou okamžitě řešeny.
Nejvážnější problémy vidí lékaři na makrospolečenské úrovni, tj. v oblasti systému
zdravotnictví jako celku.32 Problémy řešitelné na úrovni obcí , příp. zdravotnických
zařízení a problémy vyplývající ze vztahu „lékař - pacient" považují lékaři za méně
vážné. Ministerstvo zdravotnictví ČR je téměř polovinou lékařů považováno za
subjekt, který nese největší odpovědnost za současnou situaci ve zdravotnictví, více
než jedna třetina považuje za tento subjekt vládu a jedna desetina Parlament ČR.
30

HNILICOVÁ, H., JANEČKOVÁ, H. Proměny zdraví v evropské perspektivě. Zdravotnictví v České
republice, 2000, roč. III, č. 4, s. 41-44.
31
Srov. DAŇHOVÁ, J. Výsledky sociologického výzkumu názorů a postojů lékařů. Zdravotnické
noviny, č. 47, 1995, s. 16
32
Viz IVANOVA, K. Priority a cíle ve zdravotní péči. Doktorská práce, kap. doplnit. Výsledky doktorské
práce hovořily o tom, že občané hodnotili výsledky transformace a zdravotnictví velmi negativně, ale s
konkrétní péčí byli celkem spokojeni.
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Zajímavé je, že v desetibodovém žebříčku poradí důležitosti jednotlivých subjektů dle
míry odpovědnosti za situaci ve zdravotnictví jsou samí lékaři na devátém místě a
pacienti na posledním místě.
Nejdůležitější problémy lékařů byly seřazeny a na 6. místě je dostupnost zdravotní
péče, která je hlavním námětem této práce.
Dalším pro tuto práci důležitým výstupem výzkumu33 je zjištění, že lékaři pociťují
vysoký stupeň nejistoty v těchto oblastech:
•

V oblasti financování své práce - nejde ani tak o nízké mzdy (což je posun proti
roku 1995, pozn. autorka), jako spíše o důsledky chování pojišťoven, nejistoty v
délce kontraktu, časté změny obsahu, nejisté platby od pojišťoven, a také celkový
rozpor mezi sebepojetím lékařů na jedné straně a jejich skutečným sociálním
statusem, vyjádřeným morálním a finančním oceněním na druhé straně.

•

V oblasti profesionální kompetence - ohrožení plyne ze vzrůstajícího vlivu
pacientů na rozhodování lékaře, z větší vzdělanosti a informovanosti pacientů,
kteří se více ptají, vyžadují informace, chtějí kontrolovat a volit mezi alternativami,
ze vzrůstajícího počtu stížností, negativních reversů a odmítnutí léčby, ale i
metodických opatření, která stanovují limity a umožňují kontrolovat lékařovu
práci.

•

V oblasti jejich právního postavení - lékaři necítí dostatek opory v současné
zdravotnické legislativě, nemohou se bránit jako zaměstnanci v podmínkách
současného nestabilního zdravotnického systému, cítí se v nerovnoprávném
postavení vůči pojišťovnám.

Bylo zjištěno, že lékaři pociťují vysokou stresovou zátěž, že kromě typických stresů,
jako je práce pod časovým tlakem a vysoká emocionální zátěž, přistupují stresy ze
stálých změn ve financování a podmínkách práce, a z překročených limitů
přesčasové práce.
Lékaři také pociťují konflikt rolí, kdy na jedné straně lékař musí a chce poskytovat
úlevu a pomoc pacientům podle svých znalostí a svědomí s nasazením všech

33

Srov. JANEIČKOVÁ, H. S jakými problémy se setkávají čeští lékaři ve své každodenní
praxi? Zdravotnictví v České republice, č, 1-2, 2000, s. 62 - 63.
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dostupných prostředků bez jakýchkoliv omezení, ale zároveň nese riziko za
spravedlivé rozdělení veřejných zdrojů.
Lékaři pociťují vysokou míru zodpovědnosti a to jak z hlediska práva, tak etiky a
musejí

se

vyrovnávat

s celkovými

změnami

svých

postojů

k

transformaci
zdravotnictví.34
Lékaři jsou podle počtu i podle svých postojů hybnou silou v oblasti dostupnosti
zdravotní péče, a to ze dvou již výše uvedených důvodů:
1. Jejich neustále se zvyšující počet vytváří přímý, ale zejména nepřímý nátlak
na udržení stávajících a vznik nových lékařských míst;
2. prožívání určité profesní nejistoty při výkonu svého povolání a některé jejich
další postoje je vedou k názorům, že redundance zdravotního systému a
špatné financování je způsobeno pouze řízením zdravotnictví a nikoliv jejich
počtem a chováním. Je však nutno připomenout, že počet praktických lékařů
je stále mírně pod normou doporučenou MZ ČR.

2.4.2. Spotřeba zdravotní péče
Spotřeba zdravotní péče podle Gladkého je nejzřetelnější manifestací procesu péče.
Spotřeba je dána potřebou zdravotní péče, která je složitým jevem psychologickým,
biologickým, společenským, ekonomickým, behaviorálním, morálním i právním.
Potřeba navrátit a uchovat si zdraví je spouštěcím mechanismem procesu
poskytování ZP. Liší se v jednotlivých zdravotnických systémech, v jednotlivých
regionech i od jedince k jedinci.
Jako indikátory spotřeby lze použít počty kontaktů s lékařem na jednu osobu za rok,
procento obyvatelstva, které za rok navštíví nebo nenavštíví lékaře, počet
vykonaných aktivit ve zdravotnickém komplementu, celkový počet spotřebovaných
léčiv na osobu a rok, počet hospitalizovaných za rok či určité časově srovnatelné
období, průměrnou délku hospitalizace, atd.35
Největším problémem spotřeby a potřeby ZP je, že služby potřebné (normativní
potřeba), požadované (poptávka) a poskytované (realizované) se vždy nekryjí.

34
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Viz IVANOVA, K. Priority a cíle ve zdravotní péči. Doktorská práce, kap. l.3.2.
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Potíže s definováním skutečné potřeby zdravotnických služeb u konkrétních osob, kdy musíme
brát do úvahy i finanční dostupnost způsobily, že prakticky založení manažeři a ekonomové volí
zcela jiný postoj. Vzdávají se nejasné koncepce normativní potřeby založené na biomedicínských
kritériích a řešení problému zasazují do rámce ekonomické teorie „nabídky a poptávky".
Zdravotnické služby pokládají za konzumní zboží, a pokud se dostavuje selhávání „svobodného
trhu se zdravím", spoléhají na regulační intervence státu. Je to zjednodušený, pragmatický
přístup, který ve svých důsledcích vede opět k potížím, jak ukazují snahy o definování
standardních a nadstandardních služeb.36 Zmíněné multivariační analýzy ukázaly, že faktory
potřeby péče (symptomy nemoci) a úroveň dostupnosti péče ovlivňují výši spotřeby nejvíce.

2.4.3. Tradice a zvyklosti občanů - pacientů
Každý

sebemenší

zásah

do

snižování

počtu

zdravotnických

institucí,

ať

ambulantních nebo nemocničního typu, přináší nevoli občanů, žijících v místě
zásahu. Tradičně jsou zvyklí na návštěvu lékaře v určitém místě a jiné alternativy
nepřipouštějí. Z tohoto důvodu je i velmi slabá politická vůle střídajících se
vládnoucích stran zasahovat do stávající sítě zdravotnických institucí. Do postojů lidí
se promítají jim vlastní způsoby vnímání a interpretace životních podmínek. Postoje
jsou

nesporně

ovlivnitelné

propagandou, reklamou,

ideologiemi

nabízenými

masmédii i silnými osobnostmi z řad politiků, ale pravděpodobně jsou nakonec přece
jen rozhodující jejich vlastní životní zkušenost, zážitky, názory okruhu lidí, s nimiž se
stýkají.37
Obecně řečeno, lidé se více zajímají o problémy, které mohou ohrozit nebo naopak
zlepšit jejich bezprostřední životní situaci.
2.4.4. Zdravotní politika státu a veřejné správy
2.4.4.1. Zdravotní politika státu
Zdravotní politika státu je vyjádřením zájmu na zdraví obyvatelstva a jejím cílem
musí být zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva. Základním nástrojem zdravotní
politiky je legislativa a některé ekonomické nástroje. Zdravotní politika žádné vyspělé
země by se neměla vzdávat svého vlivu na zdravotnickou soustavu a v nezbytných
36
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případech i na síť zdravotnických zařízení.38 To se projevuje zejména v nově
přijatých zákonech, vyhláškách a metodických opatřeních, které stanovují nebo
upravují síť určitých typů zdravotnických institucí. Je jím například Metodické
opatření č. 7/2000 Věst. MZ, kterým se stanovuje síť zdravotnických zařízení a jejich
spádová území pro zajištění komplexní péče při závažných spinálních postiženích a
Metodické opatření č. 8/2000 Věst. MZ, kterým se upravuje síť traumacenter v ČR a
jejích spádová území.
Státy s rozvinutou zdravotní péčí, mezi které se počítá i ČR, se také nevzdávají vlivu
na mimo rezortní systémy, jež mají vliv na utváření a vývojovou dynamiku obrazu
zdraví obyvatelstva a na motivaci občanů k jejich aktivní participaci na ochraně a
podpoře zdraví, jak je to podrobně popsáno v podkapitole psychosociální
dostupnost. Ctibor Drbal shrnuje úkoly české státní zdravotní politiky takto:
• sladit hospodářskou, sociální a ekologickou politiku se zdravotně politickými
požadavky a efekty,
• tvorba legislativních podkladů pro fungování systému péče o zdraví,
• vytváření funkční státní zdravotní správy,
• zajišťování státního dozoru nad dodržováním závazných preventivních a jiných
zákonem ustanovených opatření,
• garance dostupnosti obligatorního rozsahu zdravotní péče v mezích stanovené
míry solidarity,
• podpora celospolečensky významných zdravotnických programů,
• podpora významných investic, nezbytných pro plnění stanovených cílů v péči o
zdraví,
• podpora výzkumu, významného pro plnění zdravotně politických cílů, mezinárodní
kooperace významných zdravotnických programů a aktivit.
Stát ve zdravotní péči vystupuje zejména v roli koordinátora, ve které je
nezastupitelný. Jeho hlavní institucí na úrovni celého státu je Ministerstvo
zdravotnictví (MZ). V regionech byla státní správa do roku 2002 naplňována
okresními úřady.

DRBAL, C. Informační materiál ze specializačních kurzů IPVZ, Praha, 2002.
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Okresní úřady (OkÚ) byly zřízeny zákonem ČNR č. 425/1990 Sb. o okresních
úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím
souvisejících a zákonem č. 108/1995 Sb., kterým se změnil zákon č. 36/1960 Sb. o
územním členění státu.
OkÚ byly konstituovány jako správní úřady, které vykonávají státní správu
v okresech v rozsahu působností, která je vymezena v zákoně, z větší části však ne
přímým výčtem.
V současně době byla dokončena reforma státní správy a samosprávy, která
probíhala ve dvou fázích:
•

VI. etapě bylo zvoleno krajské zastupitelstvo, byly zřízeny krajské úřady a
přeneseny kompetence, pracovníci i majetek na krajskou územní samosprávu.
Etapa proběhla v období od 1.1.2001 do 1.1.2002.

•

Ve II. etapě byla nejdůležitější transformace okresních úřadů a přenesením
jejich kompetencí jednak na obecní (městské) úřady a v omezeném rozsahu na
krajské úřady v termínu do 31.12.2002.39

2.4.4.2. Veřejná správa
Veřejná správa je výsledkem regionalizace politiky státu a je jejím účinným
nástrojem. V oblasti zdravotní péče je regionalizace nástrojem zdravotní politiky a
jejím cílem je zlepšit využití všech možností v jednotlivých územních celcích, tzn.
činnost zdravotnických institucí, jiných institucí do zdraví zasahujících, občanských
společností, i samotných občanů. A vše se zaměřením na posilování, rozvíjení a
navracení 2:draví.
Regionalizace zdravotnických služeb spočívá v návaznosti individuálních i populačně
orientovaných zdravotnických služeb a jejich sladění se sociálním, ekonomickým a
kulturním životem v daném územním celku.
Smyslem regionalizace je poskytovat zdravotní péči v souladu s celkovou zdravotní
situací v regionu a s potřebami a požadavky jeho obyvatel a to při plném využití
regionálních podmínek a možností.40
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2.4.4.3. Reforma veřejné správy
Reforma veřejné správy představuje kontinuální proces, který se v jednotlivých
krocích dotýká širokého okruhu problémů ústřední státní správy a územní správy
(samosprávy). Reforma nepředstavuje jen změnu v organizaci veřejné správy, ale i
komplexní systémovou změnu, decentralizaci, dekoncentraci a profesionalizaci.
Přitom je nutné dodržet zásady subsidiarIty, profesionálního výkonu a zachování
určitých funkcí státu. Reforma veřejné správy probíhá souběžně ve třech úrovních:
1. reforma územní veřejné správy, která má dvě fáze a to na úrovni regionů a na
okresní a místní úrovni,
2. reforma ústřední státní správy,
3. reforma kvality a obsahu veřejné správy, která se dotýká informatizace a
vzdělávání ve veřejné správě, veřejné a občanské kontroly, zvýšení účinnosti
veřejných financí, dostupnosti a kvality veřejných služeb a řízení veřejného
sektoru.
Reforma územní veřejné správy byla z hlediska výkonu veřejné správy připravena ve
třech modelech, poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky byl v květnu
1999 schválen model č. 1 - tzv. model spojený, tedy spojení výkonu státní správy a
samosprávy.
Tento model přináší pro řízení zdravotnictví na úrovni krajů inovace, přínosy, ale také
problémy.

2.4.4.4. Odbor zdravotnictví v Olomouckém kraji

Výběr z nestandardizovaného rozhovoru s MUDr. Vladimírem Juklem,
vedoucím
odd. zdravotní péče - odbor zdravotnictví, Olomoucký kraj (rozhovor veden dne
15.1.2003 v kanceláři MUDr. Jukla)41
„Agendu zdravotnictví okresu převzal kraj, s výjimkou jedné věci. Obce s rozšířenou
působností evidují, vydávají a zajišťují výrobu tiskopisů na preskripci návykových látek, tedy
recepty s modrým pruhem a žádanky s modrým pruhem. Pokud by tento úkon byl
soustředěn na kraji, tak by to bylo těžkopádné, ale jestliže jsme měli doteďka, do konce
Celý rozhovor je uveden v příloze 6. 1
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minulého roku, bylo zhruba 80 míst, kde se vydávány a vyráběny tyto tiskovin, protože
neexistuje jednotná výroba těchto tiskovin, tak dnes je jich 200-200 sérií. Dohledání těchto
receptů bude zajímavé.
Obce s rozšířenou působností - vrátili jsme se do systému Gottwaldových krajů v roce 1949,
protože v zásadě se u obcí s rozšířenou působností opakují staré okresy.
To jsou města, která převzala značnou část činností (z jiných oblastí než je zdravotnictví)
převzala z okresních úřadů. V Olomouckém kraji je to - statutární město Olomouc, Šternberk,
Litovel, Uničov, Prostějov, Konice, Přerov, Hranice n/Moravě, Lipník n/Bečvou, Šumperk,
Zábřeh n/Moravě, Mohelnice, Hanušovice, Jeseník. Je to přesně uvedeno ve sbírce zákonů
314/2002 Sb. a ve Vyhlášce MV 388/2002 Sb.
Oficiální název je obec s rozšířenou působností, přešly tam agendy osobních dokladů,
cestovních dokladů, agendy motorových vozidel, v tomto se agenda opravdu přiblížila k
občanům.
Zdravotnictví přešlo celé na kraj, což je logické z těchto důvodů:
• protože se jedná o vysoce odbornou agendu,
• a na okresech to vykonával poměrně malý počet lidí.
Nás třeba bylo na olomouckém okrese pět, jenomže olomoucký okres tvoří třetinu kraje a na
těch referátech ostatních bývalých okresů bylo tak po třech lidech. A zásadě stejný počet
osob (asi tak 20) bude tvořit -tvoří odbor zdravotnictví kraje. Kraj tedy převzal veškerou
agentů okresů (vyjma výše uvedených receptů), převzal zřizovatelské funkce zdravotnických
zařízení, které byly okresu a nyní jsou to zdravotnická zařízení kraje.
Krajský odbor zdravotnictví je nyní samostatný. Do poloviny roku 2002 to byl odbor
sociálních věcí a zdravotnictví. Od 1.1.2003 je koncipován tak, že má tři oddělení:
1. oddělení zdravotní péče - vedoucí oddělení MUDr. Vladimír Jukl,
2. oddělení správní - vedoucí oddělení - právník Mgr. Hanák,
3. oddělení financování zdravotnictví - a to vede nyní čerstvě ekonom Ing. Pavel Vrbecký.
Přes odbor financování zdravotní péče jsou platby na příspěvkové organizace a platby těch
služeb, které je povinen v přenesené působnosti hradit stát cestou krajů. Registraci
zdravotnických zařízení, to bude dělat hlavně správní oddělení, správní rozhodnutí
pokud se bude odvolávat na naše oddělení zdravotní péče (protože v některých věcech
rozhodujeme ve druhém stupni správního řízení), je-li to odvolání proti posudku nějakého
zdravotnického zařízení, lze se odvolat ke kraji, tuto odbornou stránku zajistí odd. zdrav,
péče a dodá podklad k vydání správního rozhodnutí.
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Na odd. zdrav, péče je šest lidí, situace je v Olomouci komplikovaná tím, že kraj nemá
kancelářské prostory. Takže na původních okresních referátech zůstali zatím všichni
pracovníci, a jsou tedy na detašovaných pracovištích Krajského úřadu odboru zdravotnictví.
Teď je to zvlášť zajímavé, protože jak tam končily okresy, tak pobrali techniku a teď to
dáváme dohromady a s někým máme spojení e-mailem, s někým faxem, telefony už fungují
na všech pracovištích. A naráží se na to, že administrativa není jednotná, on si každý okres
pracoval tak trochu po svém, zvláště co se týká softwerového vybavení, takže i pokud jsou
napojeni na síť a pošlou nám to, tak je to u nás nečitelné. Něco musíme přepisovat sami do
počítače. Odbor zdravotnictví vede MUDr. Gerold, bývalý zdravotní rada ze Šumperka.

Pane doktore, mohlo by se říci, že Vy teď děláte ve zdravotní péči to, co jste
dělal,
ale v působnosti celého kraje?
Ano, s určitým omezením, dělali jsme dřív na okresním referáte i správní řízení i ekonomiku.
Například výběrové řízení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění, na smlouvu, to je
také pikanterie, protože teď to vyhlašuje kraj a zatím výběrová řízení budou probíhat v
bývalých sídlech okresu, takže teď mám naplánovány cesty po celém kraji.
Legislativa ohledně výběrových řízení se nezměnila a byla jen upravena na stav krajů,
protože celé to hejno zákonů se zatím pohybuje v legislativní radě nebo nevím kde. Něco
prošlo prvním čtením, něco snad druhým, zákon číslo 20/1966 je stále novelizován a k
novému jsou stále výhrady.

Budete se nyní vyjadřovat k legislativě ve zdravotnictví z pozice krajů? Pokud to dostane kraj
ke připomínkování, tak to budeme připomínkovat. Kdybych to měl shrnout, tak rozhodování
na tom okrese bylo rychlejší. Jednak kraj je samozřejmě kolos a mechanismus samosprávy
je jiný, to co my jsme tam vyřídili jen dohodou s přednostou, musí nyní projít alespoň radou.
Rada například rozhoduje o všech smlouvách, my je z titulu zákona musíme uzavřít, ale pak
je má projednávat rada. Například takový problém - prohlídky branců - s brancem může přijít
do styku každý lékař, nejen praktik, ale každý odborník, a to musí být na základě smlouvy
podle 160 zákona, jenomže kdyby se to mělo dělat podle těch platných vnitřních předpisů
okresu, které fungují, tak jednak by to mělo schvalovat teoreticky i zastupitelstvo, ale
rozhodně rada, protože za kraj tu smlouvu podepisuje hejtman, jenomže těch smluv je tady
v kraji tak odhadem 1500 až 1700, což je naprosto technicky nemožné. Řešením by mohlo
být, že by se udělala vzorová
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smlouva a dal se k tomu seznam lékařů, to taky nejde, protože ti lékaři se mění. Sem tam
někdo umře, někdo se odstěhuje, objeví se nový.
Pamatuji si v minulém roce než jsme s mladým právníkem napsali smlouvy do takové
podoby, aby prošly radou - dvě smlouvy - o záchytce a na dopravu na záchytku, to trvalo dva
a půl až tři měsíce, než byly pak schváleny.
Okresní úřady byly více autokratické a nebyl tam žádný kolektivní orgán, který by
rozhodoval. Proto je každé rozhodnutí mnohem pomalejší a těžkopádnější.
Existuje zvláštní zákon o úřednících veřejné správy a o úřednících státní správy. Rozdíl je v
tom, že ti z té státní správy mají kromě povinností i různé výhody, zatímco úředník té veřejné
správy ty výhody nemá."

2.4.5. Zdravotní politika ze strany zdravotních pojišťoven
Pojišťovny v okresech České republiky spolu s nutností udržet náklady na zdravotní
péči v mezích daných množstvím dosažitelných disponibilních zdrojů, určovaly v roce
1999 hlavní strategie Pojišťovny v oblasti zdravotní politiky.
Dosažení cílů byla podřízena také taktika přístupu Pojišťovny k jednotlivým článkům
zdravotnického systému:
• při jednání dohodovacích řízení k výši úhrad ZP,
• při jednáních o zbrzdění nárůstu výdajů na léky a prostředky zdravotnické
techniky,
• při uplatňování regulačních opatření v ambulantní a lůžkové sféře,
• při dohodovacích řízeních k Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami,
• při realizaci výsledků výběrových řízení, restrukturalizaci a redukci lůžkového
fondu zařízeni ústavní péče.42
Na jaře roku 1999 byla z iniciativy Pojišťovny ustavena pracovní skupina, která
připravovala podklady k tvorbě sítě ambulantních zdravotnických zařízení. Skupina
vznikla na základě dohody Pojišťovny s ČLK a jejími členy byli zástupci ČLK,
zástupci VZP ČR a zástupci Svazu zdravotních pojišťoven. Skupina stanovila tyto
úkoly:

Výroční zpráva VZP ČR za rok 1999, duben 2000, s.53.

UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.

• zdravotní pojišťovny připraví podklady, které budou obsahovat údaje o existujících
a platných smluvních vztazích v odbornosti primární péče a ambulantních
specialistů,
• ČLK připraví návrh nezbytného personálního, věcného a technického vybavení
pro ordinace jednotlivých odborností a upraví základní soubory charakteristických
zdravotních výkonů pro každou odbornost,
• pozornost skupiny se zaměří i na ambulance lůžkových zdravotnických zařízení.
Přehled smluvních vztahů se nepodařilo sestavit, neboť ostatní pojišťovny nedodaly
potřebné údaje v požadované struktuře, tedy v členění podle identifikačních čísel
zařízení, podle odbornosti a s přiřazením přepočtených lékařských míst.
Koncem roku 1999 mělo dojít k veřejné diskusi o
• stanovení počtu lékařských míst pro jednotlivé odbornosti,
• doporučení hustoty a rozmístění pracovišť dané konkrétní odbornosti,
• srovnání počtu „terénních" ambulancí a ambulancí, jež jsou součástí lůžkových
zdravotnických institucí.
Podklady o existujících smluvních vztazích byly přednostně zpracovány pro
odbornosti praktických lékařů pro dospělé, praktických lékařů pro děti a dorost, pro
praktické zubní lékaře a pro ty odbornosti ambulantních specialistů, jejichž
zastoupení je nezbytné v každém okrese.
Pojem „síť zdravotnických zařízení" začal být tedy znovu užíván.43 Diskuse o tom,
zda a kým a jak by měla být definována, stále trvají. Názory na její rozsah (minimální
- optimální), garanci (stát - zdravotní pojišťovny - obce) a mnoho dalších otázek
(omezení vstupu do sítě, svobodné volby, kontraktační povinnost, úhrada ze
zdravotního pojištění a státních prostředků, způsob výběru, atd.) jsou velmi odlišné.
Řešení by mělo být obsaženo v nové zdravotnické legislativě, která se protahuje již
několik let.
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Vznik nových zdravotnických institucí nebyl po revoluci cíleně nijak omezován, ve snaze
rychlého vytvoření zdravého konkurenčního prostředí, nutícího ke zlepšování kvality poskytované
zdravotní péče. Představa však, že ve zdravotnictví vše vyřeší tržní principy byla mylná.
Neregulovaný vznik nových zdravotnických institucí v kombinaci s náhlou dostupností kvalitních
přístrojů, léčiv a naprostou volností pacientů způsobil propast mezi množstvím poskytované
zdravotní péče a objemem finančních prostředků, čerpaných především z povinného zdravotního
pojištění.
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Ve snaze vytvořit alespoň orientační pravidla pro povinný rozsah zajišťované péče
uložili tuto povinnost poslanci prozatím zdravotním pojišťovnám v zákoně č. 48/1997
Sb. o veřejném zdravotním pojištění, kde je tento pojem definován jako síť smluvních
zařízení zdravotní pojišťovny. Fakticky tak byla dána veškerá odpovědnost za
zajištění zdravotní péče na území státu a v potřebném rozsahu, kvalitě a dostupnosti
zdravotním pojišťovnám.
Do zákona byl proto zapracován Institut výběrového řízení, za účasti státu,
odborníků, pojišťoven, profesních organizací, který však je pro pojišťovny nezávazný
a zdravotní pojišťovna podle něj pouze přihlíží k výsledkům výběrového řízení a
výsledek výběrového řízení nezakládá právo na uzavření smlouvy se zdravotní
pojišťovnou. Celá část zákona vztahující se k výběrovým řízením obsahuje řadu
dalších nedostatků a nejasností.
Pokud by se uvažovalo o plošných výběrových řízeních, jeví se tato jako zcela
nesmyslná u praktických lékařů, ať již pro dospělé nebo pro děti a dorost. Celkový
počet lékařů v těchto oborech je nižší, než odpovídá stanoveným kritériím, zejména v
některých lokalitách. Změny stávajících praxí by znamenaly výraznější rizika
přerušení kontinuity v klíčové oblasti primární péče. Navíc kombinovaná kapitačně
výkonová platba u těchto lékařů je natolik síťotvorným prvkem, že omezení počtu
praxí nepřinese žádné úspory v systému.44
Závěrem teoretického vstupu je možno ukázat, které přímé i nepřímé faktory mající
vliv na objektivní dostupnost zdravotní péče. Přiblížení k optimálnímu stavu je možno
pouze spoluprácí a otevřenou diskuzí všech zúčastněných aktérů. Avšak
jednoznačně prvním krokem je rekognoskace stávajícího stavu. A o to se pokusila
tato práce.
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3. Metodika
Práce se zabývá velkým územním celkem - Olomouckým krajem a podrobně
rozebírá pouze geografickou - fyzickou dostupnost. Zjišťuje ji ve dvou krocích:
1.

Nejprve hodnotí situaci Olomouckého kraje ve vztahu k ostatním krajům
České republiky.

2.

Druhý krok je zaměřen na situaci uvnitř Olomouckého kraje a srovnává
navzájem bývalé okresy Olomouckého kraje.

Při ověřování pracovních hypotéz práce používá dvě základní výzkumné metody:
• analýzu oficiálních materiálů ze zdravotnické statistiky (ÚZIS), materiálů
Olomouckého kraje a analýzu rozhovoru s představitelem zdravotnické
veřejné správy Olomouckého kraje (MUDr. Jukl) a
• syntézu získaných informací do podoby, která je vypovídající a srozumitelná a
přehledně ukazuje stav geografické dostupnosti.
• Technikami výzkumu byl nestandardizovaný rozhovor, jeho obsahová analýza
a analýzy a syntéza statistických dokumentů do podoby tabulek a grafů.
Dostupnost zdravotní péče ve všech svých faktorech je jednou ze základních priorit
nejen příjemců a poskytovatelů zdravotní péče, ale i státní zdravotní politiky. Je proto
nezbytné zjišťovat a mapovat její stav alespoň pomocí dostupných indikátorů:
U kroku č. 1 - komparace Olomouckého kraje versus ostatní kraje ČR byly
zvoleny tyto indikátory (ukazatele) jako hodnotící kritéria:
• počet lékařů celkem (přepočtený stav) na 10 tis. obyvatel
• lůžka v nemocnicích na 10 tis. obyvatel
• počet obyvatel starších 14 let na 1 praktického lékaře (PL) pro dospělé
• počet žena na 1 PL gynekologa
• počet lůžkových zařízení v krajích ČR celkem i podle druhu zařízení,
• počet zdravotnických zařízení podle druhu zařízení.
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U kroku č. 2 - komparace uvnitř Olomouckého kraje, porovnání bývalých
okresů mezi sebou byly zvoleny tyto indikátory jako hodnotící kritéria:
• počet ambulantních lékařů na 10 tis. obyvatel;
• počet nemocničních lékařů na 10 tis. obyvatel;
• počet lůžek v nemocnicích na 10 tis. obyvatel:
• počet akutních lůžek podle doporučeného normativu stanoveného MZ ČR,
• počet lůžek následné péče podle doporučeného normativu MZ ČR.
Pracovní hypotéza
Z analýzy statistických dokumentů vyplývá, že počet zdravotnických institucí je v
Olomouckém kraji mírně pod průměrnou hranicí České republiky jako celku nebo v
průměrném pásmu (u počtu lékařů).45

Protože je ještě v rámci Olomouckého kraje očekáván poměrně velký rozdíl mezi
dostupností zdravotní péče v jednotlivých bývalých okresech Olomouckého kraje,
předpokládáme

zejména

u

okresů

Jeseník

a

Šumperk

horší

(geografickou) dostupnost proti okresu Olomouc, Přerov a Prostějov.

Viz tabulky v kapitole 4. Řešení úkolu - průzkum.

fyzickou
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3.1. Popis Olomouckého kraje
Obrázek č. 2: rozmístění všech zdravotnických institucí v České republice rozděleno podle krajů

Olomoucký kraj patří v počtu obyvatel ( cca 645 tis.) i rozlohou mezi průměrné
kraje. Nejvíce k průměru se blíží i v hrubé míře úmrtnosti (9 pořadí), v
přirozeném přírůstku, v kojenecké úmrtnosti i sňatečnosti.46

Síť lůžkových zdravotnických zařízení k 31.12. 2000 - všechny rezorty
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Obrázek č. 3: Olomoucký kraj - rozmístění zdravotnických institucí

Uvnitř Olomouckého kraje existují rozdíly zejména v kojenecké úmrtnosti,
která je v okrese Olomouc a Prostějov do hodnoty 4,5 dětí, okrese Přerov,
Šumperk a Jeseník se pohybuje v hodnotách od 6,0 - 7,4. 47
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4. Řešení úkolu - průzkum
a) komparace Olomouckého kraje versus ostatní kraje ČR:
Graf č. 1 - počet lékařů celkem (přepočtený stav) na 10 tis. obyvatel
Lékaři
celkem

Graf č. 2 - lůžka v nemocnicích na 10 tis. obyvatel
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Graf č. 3 - počet obyvatel starších 14 let na 1 PL48 pro dospělé
Počet obyvatel starších 14 let na 1 PL pro
dospělé

Graf 6. 4 - počet žen na 1 PL gynekologa
Počet žen na 1 PL gynekologa

48

PL = praktického lékaře
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Tabulka č. 3 - počet lůžkových zařízení v krajích ČR celkem i podle druhu zařízení

Síť lůžkových zařízení v krajích k 31. 12. 2001
řazeno dle počtu lůžek
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Síť zdravotnických zařízení v krajích k 31.12. 2001
rezorty celkem
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b) Srovnání uvnitř Olomouckého kraje:

• tabulka č. 5 - počet ambulantních lékařů na 10 tis. obyvatel;
• tabulka č. 6 - počet nemocničních lékařů na 10 tis. obyvatel;
• tabulka č. 7 - počet lůžek v nemocnicích na 10 tis. obyvatel:
Tabulky jsou zpracovány podle dostupnosti od nejlepší po nejhorší

Zabezpečení zdravotní péče v Olomouckém kraji v roce 2001
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5. Výsledky
Olomoucký kraj v komparaci s ostatními kraji ČR nemá nejlepší dostupnost, sotva
dosahuje průměru ve všech ukazatelích. V Olomouckém regionu je na tom nejhůře
(podle hypotézy i podle statistických zjištění) bývalý okres Jeseník a to ve všech
vybraných

kritériích:

počet

lékařů

-

ambulantních

i

nemocničních;

počet

nemocničních lůžek - i v přepočtených stavech. V tomto bodě se hypotéza, která
předpokládala výrazně horší dostupnost zdravotní péče v okrese Jeseník, potvrdila.
Nepotvrdila se ta část hypotézy, která předpokládala, že stejně špatně je dostupný i
bývalý okres Šumperk. Tento region je v počtu lůžek na druhém nejlepším místě, v
počtu nemocničních lékařů na třetím a jen v počtu ambulantních lékařů je ne
předposledním místě hodnocení.
Z rozhovoru s MUDr. Juklem, vedoucím odd. zdravotní péče odboru zdravotnictví KÚ
Olomouckého kraje ovšem vyplynulo, že situaci není možno hodnotit jen z pohledu
kvantitativního a statistického, protože pokud jde o nemocniční lůžka:
•

„V regionu Jeseník je nejvíce lůžek v odborných a léčebných ústavech, což jsou mimo
soutěž, protože to není běžná péče, to jsou lázně.

•

Množství lůžek se leckde mění, nikde asi nepřebývá, ale spíše ubývá.

•

Teď jsem zpracovával ty přepočty v rozsáhlém materiálu podle normativu Ministerstva
zdravotnictví, ty 4,5 lůžek na 1000 obyvatel.49

Ten normativ je pouze návrh, protože oni nemají právo určit přesný počet lůžek. Mají takový
materiál v kterém tuto normu doporučují. Materiál Vám poskytnu. Jisté je, že částečně je
Jeseník je pokrýván zdravotní péčí ze Šumperka. Jesenická nemocnice má totiž jen pět
základních oddělení: chirurgii, internu, dětské, gynekologii a porodnici, ARO. To je vše a k
tomu 30 lůžková LDN, jejich vlastní. Všechna speciální lůžka jsou v Šumperku a zřizovat
oční lůžkové v počtu tří lůžek. To znamená, že mají lůžka jen ty nejběžnější, Od teď mají
čerstvě CT a podle dopisu ředitele je to nejlepší CT. Dříve byl totiž, do roku 1996, byl
Šumperk a Jeseník jeden okres. Okres Jeseník je mladý, tedy kdysi byl, do roku 1960 a pak
byl spojený se Šumperkem. Lůžková kapacita ve všech bývalých okresech s výjimkou okresu
Olomouc mírně pod průměrem těch 4,5 na 1000 obyvatel a já si myslím, že to vyhovuje, že
to stačí. Že není třeba zvyšovat počty, to ani náhodou. Dokonce Šternberk zase snížil akutní
lůžka.
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Celá zpráva o stavu lůžek v kraji Olomouc v porovnání s normativy je uvedena v příloze
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Problémem je naopak olomoucký okres s jeho fakultní a vojenskou nemocnicí. Je problém,
kolik je potřeba lůžek z fakultní nemocnice přiřknout k té péči nadregionální, protože od toho
ta fakultní nemocnice tady je a kolik jako okresní nemocnici pro obraz klasického
Olomoucka, to je asi 130 tisíc obyvatel, což slušný okres i podle dřívějších měřítek. Celá
řada okresů měla jen 50 tis. obyvatel.
Nejistá je i role vojenské nemocnice, jak ji počítat. Ona tady nepochybně zůstane, protože je
to spádová nemocnice vojenská a jednak tady máme Libavou, na které budou brzy chvíli
cvičit všechny armády NATO na které si vzpomeneme, protože ve většině spojeneckých
zemí takové krásné výcvikové prostory nejsou. A musí být tady pro ně zdravotnické zázemí.
Otázka ovšem zní, jak je započítávat, protože oni zhruba ze 60 procent poskytují zdravotní
péči civilnímu obyvatelstvu. Pokud bychom napočítali plný počet lůžek, tak tady máme lůžek
jak naseto.
Je ovšem jednoznačné, že vojenská nemocnice má nadregionální působnost. Jde ovšem
nad kraj svou působností fakultní nemocnice? Dříve byl spádovým územím i okres Vsetín,
ale ten se teď kontaktoval, po těch úsporných opatřeních, které fakultní nemocnice
prováděla, na Brno. A ostravské nemocnice pokrývají svůj kraj dostatečně.
Dalo by se říci, že fakultní nemocnice v Olomouci bude nemocnicí krajského typu. A
historicky někteří obyvatelé Prostějovská mohou mít spád na Brno. To se všechno časem
uvidí.
Takže Jeseník podle Vás není problém?
Lůžka, lůžková péče rozhodně ne. Co se týká ambulantních lékařů, tak jsem dělal před
časem nějaký materiál, tak jsem počítal kolik obyvatel je na jednoho praktického lékaře. Tam
rozhodně vychází na jednoho praktika mnohem více obyvatel než tady v těch ostatních
částech. Přičemž okres Prostějov na tom taky moc slavně není. Tedy složka praktických
lékařů by se na Jesenicku rozhodně mohla posílit. Jestli máte ale představu, jak okres
Jeseník vypadá, on má takovou zvláštní strukturu, ony jsou tam relativně velké osady, ale
dost izolované. Okres je za hřebenem, je dlouhý, ale řídce obydlený. Obyvatel je tam 42
tisíc.
Když se podíváte na mapu, tak tam, kde je větší osada a je tam čárka, tak tam máme
praktického lékaře. Lidé, kteří bydlí na samotách a nemají auto, tak mají velký problém s
dostupností zdravotní péče.
V těch označených obcích máme nejen praktického lékaře, ale i zdravotnické zařízení. V
Bílé
vodě je psychiatrická léčebna.
V Jesenickém okrese jsou praktičtí lékaři v těchto místech:
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Jeseník, Javorník, Zlaté hory, Česká ves, Mikulovice, Lipová lázně, Písečná, Vápenná,
Žulová, Vidnava. Odborné pracoviště jsou v zásadě soustředěny v Jeseníku.
Když jsem se dívala do statistických ročenek, tak celý Olomoucký kraj je co se týká počtu
lůžek i lékařů na tom průměrně, ale poměrně vybavený okres Olomouc „vyrovnává „ okres
Jeseník.
Ano, všechny okresy jsou mírně pod a na průměr to vytahuje okres Olomouc.
Takže v těch ostatních bývalých okresech je to mírně pod tím průměrem 4,5 lůžek na 1000
obyvatel, ale myslím si, že to rozhodně nevydrží. Může dojít ještě k nějaké redukci a je lépe
lůžka teď nemít, než je redukovat. A tím směrem jsou všechny nemocnice, třeba nemocnice
v Prostějově, jak se dostavuje, tak ta kapacita se tam snížila minimálně o 1/3 proti
původnímu stavu. Původní projekt pochází z přelomu sedmdesátých a osmdesátých let, tam
měla být nemocnice s 1200 lůžky, tak to už dávno neplatí."

6. Diskuze
Autorka této práce zjišťovala pomocí kvantitativního i kvalitativního výzkumu
dostupnost zdravotní péče na okrese Olomouc. Zjistila, že fyzická dostupnost ZP je
problematická tam, kde se ještě k velkým vzdálenostem přidružuje špatná dopravní
obslužnost, nezaměstnanost, vysoký index stáří, nízké příjmy obyvatel (souvisí
například s pořízením motorového vozidla) a z pohledu zdravotnického také tenkrát,
pokud PL nebydlí v dané lokalitě.
Dnes se jistě snižuje dostupnost i rušením pohotovostí, což je výsledek přístupu nejen státu
a veřejné správy, ale zejména lékařů samotných. MUDr. Jukl k tomu říká: „Velký křik je s
rušením lékařské služby první pomoci. Zůstávají stanice jen v bývalých okresních městech.
Vzniklo to ze dvou základních důvodů, jednak v krajském rozpočtu nejsou peníze na pokrytí
služby v tom rozsahu, jak byla, a ani na mírnou redukci, a v souvislosti s přechodem okresů
na kraj si celá řada praktických lékařů ze sdružení praktických lékařů stanovila naprosto
nepřijatelné finanční požadavky a v podstatě odmítají sloužit. Nakonec, to že nemůže
krajský rozpočet zaplatit pohotovostní službu v celém rozsahu, je nakonec štěstí, poněvadž
by to nebylo možno zajistit personálně. To nelze nařídit. Člověk má povinnost uzavřít
smlouvu, ale smlouva je oboustranný souhlas. Tady bylo kolem toho jednání asi 4 měsíce.
Vždycky bylo jednání s nějakými zástupci, pak se objevili jiní zástupci a jiné požadavky a
výsledek je takový. Nejméně to postihne okres Jeseník, protože tam se zrušila akorát LSPP
v Javorníku.
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LSPP v Olomouci zajišťovala záchranka svými zaměstnanci. Tady si praktičtí lékaři odvykli
sloužit úplně.
Zneužívání je pohotovost je stav, který trval desítky let a možná, že se tento stav usadí a lidé
si zvyknou. V Olomouci to bude problematické, protože tady byla frekvence i tak dost velká.
Je fakt, že z Uničova sem asi v nenaléhavých případech nepojedou, počkají do pondělí.
Když to bude závažné, tak stanice záchranné služby tam zůstaly, ty neredukovaly. Sloužil
jsem tam mnoho let a chodili tam lidé se zbytečnostmi, ale je fakt, že argumentace toho
sdružení praktických lékařů jsou místy absurdní. Protože by praktik měl udělat, když je
nejhůř, všechno."

Výzkum na okrese Olomouc taká ukázal nadbytečnost akutních lůžek, která se nyní
redukují a ještě asi redukovat budou. To bylo zjištěnou i touto prací. Naproti tomu
okres Jeseník má sice 3,05 lůžek na 1000 obyvatel50, ale také jistotu, že se lůžka
redukovat nebudou.
K tomu ještě 15.1.2003 dodal MUDr. Jukl:
„Myslím si, že by bylo dobré, kdyby rostly lůžka v sociální sféře, ne ve zdravotnické
ošetřovatelské. Ty když jsme počítali, tak to poměrně vyhovuje, i když tady je zase poměrně
velká kumulace v okresu Olomouc. Ošetřovatelská lůžka jsou v Moravském Berouně, v
Pasekách, v Přerově mají LDN dvě, v Lipníku taky, tu provozuje Hranická nemocnice.
Problémem jsou ti lidé, kteří nejsou schopni se samostatně obsloužit, ale nepotřebují
zdravotní péči. Potřebují ošetřování běžné standardní, ale ne zdravotní. Dnes to funguje tak,
že v některých domovech důchodců jsou ošetřovatelská oddělení. Pokud je někdo ležák, tak
to není důvod, aby pobýval ve zdravotnickém zařízení."

Dalo by se shrnout, že lůžková péče v Olomouckém kraji je vcelku dobrá, a to i co se
týká lůžek následné péče. Jsou sice určité nerovnosti mezi bývalými okresy, jako
například v okrese Prostějova je 72 lůžek následné péče a mělo by být 143, ale
celkově v kraji je 880 lůžek následné péče a mělo by být 833.51
Problémem se spíše jeví, a tomu odpovídá i výzkum autorky na okrese Olomouc i
toto šetření, zabezpečení některých oblastí praktickými lékaři a také jejich ordinační
doba, zvláště na venkově, kde jsou omezeny i dopravní spoje.
Tato práce nezkoumala přístup občanů a z výzkumu občanského mínění o
dostupnosti zdravotní péče v okrese Olomouc byla vždy preferována dostupnost
ekonomická.
50

Doporučený normativ MZ je 4,5 lůžek na 1000 obyvatel
Výpočet vychází z Metodického opatření č. 12/1998 Vest. MZ- Koncepce následné lůžkové
péče
51
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7. Trvale udržitelné výsledky
Dostupnost je jednou z priorit státní veřejné zdravotní politiky. Znamená to
cílevědomé,

soustavné

a

kvalifikované

řešení

komunikace

mezi

vládou,

zastupitelskými orgány, resortem a občanem i mezi jednotlivými zájmovými i
profesními skupinami zdravotníků. Tato diskuze ovšem musí mít neutuchající
charakter, což znamená, že je vždy nutno prověřovat stávající situace v různých
částech čtrnácti krajů, v jejich bývalých okresech a zejména i v jinak problémových
oblastech. To mohou být oblasti s vysokou kriminalitou, vysokou nezaměstnaností, s
vysokým indexem stáří, s nízkou vzdělaností, s vysokým počtem menšin a cizinců,
příhraniční oblasti anebo takové, jak byl náš zkoumaný objekt - okres Jeseník. Oblast
s malým počtem obyvatel, hornatá, s malými od sebe vzdálenými osadami, s
vysokou nezaměstnaností, s nízkým koeficientem vzdělání, ale zejména se špatnou
dopravní

obslužností.

Dostupnost

zdravotní

péče

by

měla

být

průběžně

prozkoumávána a hodnocena.

8. Závěr
Práce zasadila problém dostupnosti zdravotní péče širšího socioekonomického
rámce, zvláště pak zdůraznila nutnost přistupovat k dostupnosti zdravotní péče jako
základní součásti spravedlivě poskytované péče. Poukázala na hlavní příčiny růstu
dostupnosti anebo také případného poklesu. Srovnala poměrné počty zdravotnických
zařízení jednotlivých krajů a na základě těchto výsledků porovnávala stejné poměrné
počty zdravotnických zařízeních v bývalých okresech Olomouckého kraje. Tím
vyhodnotila oblasti s problematickou dostupností zdravotní péče, jako je zejména v
rámci Olomouckého kraje bývalý okres Jeseník, jehož zdravotní zabezpečení
obyvatel se jeví jako nedostatečné, avšak nikoliv v lůžkové péči, ale spíše v počtu
praktických lékařů.
Dále práce analyzovala a použila nestandardizovaný rozhovor významného
zdravotnického představitele Olomouckého kraje.
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Na závěr jsem v diskuzi srovnala dostupnost zdravotní péče podle výsledků výzkumu
doktorské práce a současnou dostupnost zdravotní péče podle statistického
vyhodnocení a výpovědi odborníka. Práce splnila svůj cíl, protože
•

provedla komparaci fyzické dostupnosti zdravotní péče v Olomouckém
kraji, jednak vnější - srovnání s ostatními kraji v ČR, tak uvnitř kraje
srovnáním bývalých pěti okresů a

• vyhodnotila konkrétní problémy fyzické dostupnosti v Olomouckém kraji.
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Příprava materiálu pro MZ - musím předložit 6.1. hejtmanovi
Lůžka akutní péče v Olomouckém kraji
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Komentář k počtům lůžek akutní péče v Olomouckém kraji
Výjimečná situace je především v okrese Olomouc.
FN Olomouc má 1434 akutních lůžek, z čehož cca 60 % je využíváno pro potřeby
olomouckého okresu - t.j. 860 lůžek.
Nemocnice Šternberk - 217 lůžek, po dokončení rekonstrukce chirurgického pavilonu se
počet nezvýší.
Vojenská nemocnice Olomouc - 230 lůžek má specifické postavení, vzhledem ke svým
vojenským úkolům a blízkosti vojenského výcvikového prostoru Libavá, který stále více
slouží i potřebám jiných armád NATO. Nicméně cca 60 % kapacity slouží pro civilní sektor
-tj. 138 lůžek.
Po sečtení kapacit i při kalkulaci 60 % FN a VN je počet akutních lůžek v okrese Olomouc
5,39 na 1000 obyvatel, což ovlivňuje průměr celého kraje.
Znamená to, že v okrese Olomouc by mělo dojít ke snížení počtu akutních lůžek. Po
dokončení rekonstrukce ve FN Olomouc je také snížení počtu akutních lůžek
předpokládáno. Obecně dochází k redukci lůžek akutní péče při rekonstrukcích.
V současné době není třeba akutně provádět radikální opatření. Další snižování nebo
restrukturalizaci akutního lůžkového fondu je potřeba pečlivě připravit nejlépe již s
přihlédnutím na efektivitu výkonů v jednotlivých zařízeních a oborech.
Lůžka následné péče v Olomouckém kraji
Lůžka následné péče jsou jednak součástí nemocnice, jednak jsou prezentována
samostatnými odbornými léčebnými ústavy.
Tato lůžka jsou rozmístěna následovně :
FN Olomouc 90 lůžek (omezená doba hospitalizace)
Nemocnice Šternberk 35 lůžek
Nemocnice Přerov 90 lůžek násl.
Nemocnice Hranice 50 lůžek násl.
Nemocnice Šumperk 45 lůžek ošetř.
Interna Zábřeh 104 lůžek násl.
Nemocnice Prostějov 72 lůžek
Jesenická nemocnice 30 lůžek
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Celkem lůžek 1768 následné péče

641 072 obyvatel Olomouckého kraje
MZ ČR ve Věstníku č.9/1998 doporučilo 0,7 lůžka na 1000 obyvatel specializované
následné péče v léčebné rehabilitaci a 1,3 lůžek ošetřovatelských v nemocnicích a
léčebnách píro dlouhodobě nemocné, t.j. celkem 2,00 lůžka na 1000 obyvatel.
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Metodické opatření č. 12/1998 Věst. MZ - Koncepce následné lůžkové péče - hovoří
podrobněji.

Dle tohoto opatření je následná péče navrhována takto:
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kraj - ošetřovatelských lůžek - 880

- 1,3/1000 = má být 833

Celkově je počet lůžek následné péče mírně nižší, než navrhuje výše uvedené opatření.
Teoreticky se zdá vyšší počet lůžek psychiatrických léčeben. Nutno vzít v úvahu, že
spádová území PL přesahují hraníce kraje a dále pak skutečnost, že mnozí pacienti PL,
zvl. gerontopsychiatrických odd. by mohli být počítáni i za pacienty následné
ošetřovatelské péče. Vysoká obložnost to potvrzuje.
Pokud se týká geografického rozložení pak je značně nepravidelné - nejvyšší
koncentrace na území okresu Olomouc, i když lůžka léčebny TRN v Pasece slouží
mnohem širšímu regionu. Ostatní okresy jsou saturovány méně. Obtížné je zařazení
lůžek geriatrie ve FN, neboť hospitalizace je zde v zásadě omezena na 21 dní.
Kraj má omezenou možnost ovlivnit stav lůžek ve zdravotnických zařízeních zřizovaných
ministerstvem zdravotnictví ( Fakultní nemocnice Olomouc a Psychiatrické léčebny
Šternberk a Bílá Voda).

