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1.

ÚVOD

Tato práce vznikla jako součást přípravy k specializaci v
oboru veřejného zdravotnictví. Určujícím podnětem pro výběr
problematiky
řešené
touto
prací,
byla
aktuální
potřeba
analyzovat
dosavadní
průběh
reformy,
zhodnotit
konkrétní
důsledky z dosud uskutečněných změn v systému financování
zdravotní péče, a to v kontextu probíhající ekonomické a
společenské reformy České republiky.
Hlavním tématem práce je vývoj ekonomizace zdravotnického
zařízení v průběhu transformace zdravotnictví České republiky.
Jde o téma rozsáhlé a významné, neboť právě ekonomika a
ekonomizace našeho zdravotnictví v mnohém i limituje úspěšnost
celého procesu transformace. Tuto oblast však nelze vytrhnout z
kontextu globální transformace bez respektování přirozených
vazeb a vlivů dalších vzájemné se ovlivňujících faktorů.
Cílem této práce je nejen konstatovat existující fakta, ale i
vyjádřit osobní hodnocení stávající situace, ve které se naše
zdravotnictví uprostřed reformy nachází, a nabídnout varianty
možného řešení. I proto je součástí této práce stručná
informace o existujících systémech financování zdravotnictví v
jiných
státech.
Současné
je
nezbytné
konstatovat,
že
předkladatel práce si neosobuje právo na objektivní hodnocení
situace a vyslovení objektivních závěrů. Naopak na subjektivní
podtext celé práce předem upozorňuje.

2. TRANSFORMACE
ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
Alarmující údaje o zdravotním stavu (Tabulka č. l - 6),
nedostatečné zdravotní uvědomění a nevhodné životní návyky
obyvatel společné s katastrofální ekologickou situací v České
republice, byly hlavními motivy, k vytvoření iniciativní skupiny
odborníků, která vypracovala již v lednu 1990 "Teze k programu
zdraví". Na tento dokument, obsahující analýzu hlavních problémů
našeho zdravotnictví, navázala pracovní skupina při MZSV ČR pro
reformu ve svém prvém a druhém návrhu reformy. Tento druhý návrh
(návrh 1990b) - Návrh nového systému zdravotní péče - se stal
základním koncepčním dokumentem pro přeměnu našeho zdravotnictví a
po veřejné diskuzi byl předložen vládě.
2.1.
V prosinci roku 1990 vláda přijala tento Návrh nového systému
zdravotní péče ve svém usnesení č. 339/1990, ze dne 12.12.1990.
Základní zásady Nového systému zdravotní péče (dále NSZP) : - 1.
Nový systém zdravotní péče bude součástí celospolečenské
strategie obnovy a podpory zdraví.
Zdraví je podle definice Světové zdravotnické organizace (WHO)
"stav plné tělesné, duševní a sociální pohody, nikoliv pouze
nepřítomnost nemoci nebo vady". Péče o zdraví nemůže tedy být
pouze věcí zdravotníků a rezortu zdravotnictví, ale musí patřit k
prioritám zájmu celé společnosti.Podmínkou úspěchu v současném
náročném společenském a ekonomickém prostředí, je zdraví a
schopnost zvládat nemoc. Proto pochopení ceny a významu zdraví
povede zákonité jednotlivce, rodiny a sociální skupiny k aktivnímu
zájmu o zdraví a ztotožnění se se základními principy zdravého
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života. NSZP nemůže být jedinou cestou jak vyřešit nahromaděné
problémy v péči o zdraví. Zásadní řešení může přinést pouze takový
program obnovy a podpory zdraví. který bude mít celospolečenský
charakter(zásady Národního
programu obnovy a podpory zdraví přijala vláda ve svém usnesení
č.247/1991, ze dne 22.7.1991). NSZP je třeba chápat jako
součást tohoto programu.
- 2.Východiskem rozvoje péče o zdraví se stane svobodné jednání
informovaného občana a občanského společenství.
Výhradní postavení státu v otázkách zdraví v minulém období
mělo v mnoha směrech negativní dopady. Proto klade NSZP hlavní
důraz na zainteresovanost a odpovědnost občanů a jejich
zájmových a politických reprezentací.
Role občana spočívá především v aktivní ochraně a podpoře
vlastního zdraví. Důležitá je i péče o zdraví v rodině a v
obci, významná je i role svépomocných a nevládních občanských
organizací. Úloha a vliv občana ve vztahu ke zdravotnickým
službám spočívá v jeho svobodné volbě lékaře a zdravotnického
zařízení, jeho podílem na financování zdravotnictví a jeho
účastí na veřejné kontrole systému zdravotní péče.
Rozhodování o zásadách zdravotní politiky, vzhledem k jejímu
závažnému dopadu na život jednotlivce i společnosti, přísluší
zvoleným
zástupcům
občanů.
Zdravotní
politika
musí
být
koncipována tak, aby vytvářela zákonné záruky pro občana a
vytvářela stimulující právní a ekonomické podmínky, které by
umožnily účast veřejnosti a vyloučily jakoukoli diskriminaci
jednotlivců nebo sociálních skupin.
- 3. Stát zaručí občanům poskytování přiměřené zdravotní péče.
Stát bude garantovat (v souladu s Listinou základních práv a
svobod) rovné podmínky poskytování přiměřené zdravotní péče.
Tato garance se nebude vztahovat na poskytování "nadstandardní"
zdravotní péče. Stát musí zejména zaručit přiměřenou zdravotní
péči nezávisle na finanční a sociální situaci pacienta,
dostupnost zdravotní i v prostoru a čase, právo občana na
svobodnou volbu lékaře a zdravotnického zařízení a humánní
přístup ve zdravotnických službách. Je nezbytné, aby se státní
garance vztahovala i na finanční stabilitu systému, v kterém je
poskytována přiměřená zdravotní péče, a to i v případě, kdy
financování bude realizováno převážné z nestátních zdrojů. S tím
souvisí i regulace nákladů ( všude ve světě dochází k významné
tendenci neomezeného růstu těchto nákladů) a ochrana před možným
finančním kolapsem (např. v důsledku inflace).

- 4. Tvorba, provádění a kontrola zdravotní politiky bude
demonopolizována a vytvoří se konkurenční podmínky ve
zdravotnických službách.

Úloha státu ve vytváření, provádění, financování a kontrole
zdravotní politiky bude zákonem částečné přenesena na jiné
instituce (Lékařské komory a další profesní komory, odborné
společnosti, zdravotní pojišťovna, obce a pod.)
Současná organizace zdravotnických služeb musí být změněna,
rozhodování bude decentralizováno až na úroveň, kde se zdravotní
péče skutečné provádí. Krajské a okresní ústavy národního zdraví
budou
zrušeny
a
jednotlivá
zdravotnická
zařízení
budou
samostatnými
právními
subjekty.
Tím
dojde
k
vytvoření
konkurenčních podmínek ve zdravotnických službách. V takto
vzniklém pružném systému samostatných subjektů s přirozené se
vytvářejícími podmínkami pro soutěž a spolupráci budou nejlépe
naplněny práva a zájmy občanů. Účinná kontrola státních záruk
bude prováděna orgány a formami nezávislými na subjektech
poskytujících
zdravotní
péči.
Na
zabezpečení
státem
garantovaných rovných podmínek přiměřené zdravotní péče bude
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dohlížet státní správa, která musí mít dostupné kompletní
statistické informace o zdravotním stavu obyvatelstva a další
údaje o zdravotní péči. V souladu s demonopolizací bude stát
delegovat část pravomocí na jiné instituce (Lékařské komory,
zdravotní pojišťovny). Dalším důležitým nástrojem nezávislé
kontroly bude dohled veřejnosti a odpovědnost obcí za péči o
zdraví občanů.
- 5. Obec bude realizovat zásady státní zdravotní politiky na
svém
území.
Územní samospráva bude kvalifikované posuzovat způsob aplikace
státní
zdravotní politiky v konkrétních podmínkách ve prospěch svých
občanů.
K tomu bude zřizovat Rady zdraví jako iniciativní,
poradní
a kontrolní orgány.
Obec bude zodpovídat za zajištění státem garantované
přiměřené
zdravotní péče svým občanům. Pro zajištění této péče bude
vlastnit
a zřizovat vlastní zdravotnická zařízení nebo bude uzavírat
smlouvy
s jinými zdravotnickými zařízeními. Za tímto účelem mohou
obce
vytvářet účelová sdružení.
- 6.Občan bude mít právo na svobodnou volbu lékaře a
zdravotnického zařízení.
Svobodná volba lékaře a zdravotnického zařízení, běžná ve
vyspělých státech, zásadné změní vztah pacienta k lékaři ze
stavu přidělenosti, podřízenosti a závislosti k partnerskému
vztahu. Vnese do zdravotnictví nejen důvěru a zájem, ale i
žádoucí ekonomické stimuly. Volba občana totiž ovlivní příjem
lékaře a zdravotnického zařízení. Nastolení konkurenčního
prostředí pak bude trvalým podnětem ke zlepšení kvality
poskytované zdravotní péče i jednání zdravotníků s občany.
- 7. Monopolní postavení státního zdravotnictví bude
odstraněno. Převládající formou zdravotní péče se stane veřejné
zdravotnictví. Zrušení dosavadního umělého a strnulého státního
monopolu povede k vytvoření plurality ve zdravotnických
službách, zvýší možnost výběru a účelnost využití zdrojů.
Větší
část
zdravotnických
služeb
bude
zajišťována
sítí
"veřejných" zdravotnických zařízení, která budou (bez ohledu na
typ vlastnictví) poskytovat státem garantovanou zdravotní péči
na základě smlouvy se zdravotní pojišťovnou.
Zákon rovněž stanoví podmínky pro vznik jiných než veřejných
zdravotnických
služeb.
Síť
samostatných
zdravotnických
zařízení, vzájemné si konkurující, ale i spolupracující, budou
předpokladem pro svobodnou volbu občanem, zlepšení nabídky a
zvýšení efektivnosti zdravotnických služeb.
Síť zdravotnických zařízení musí být propojena se sítí zařízení
sociálních služeb.

8.
Základním
prvkem
veřejného
samostatné zdravotnické zařízení.

zdravotnictví

bude

Zdravotnické
zařízení
se
stane
samostatným
právním
a
hospodářským subjektem se statutem příspěvkové organizace.
Zdravotnická zařízení v síti veřejného zdravotnictví budou ve
smluvním vztahu se zdravotní pojišťovnou, krom toho budou
vstupovat do smluvních vztahů s obcemi, podniky a mezi sebou
navzájem. Příslušným orgánem státní správy pro tuto siť bude
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zdravotní referát okresního úřadu, při kterém budou zřízeny
Rady zdravotnických zařízení. Tato Rada bude koordinační orgán
sestavený ze zástupců jednotlivých zdravotnických zařízení
okresu. Síť zdravotnických zařízení bude propojena se sítí
zařízení sociálních služeb.
- 9. Subsystémy zdravotní péče (podpora zdraví a výchova ke
zdraví,
preventivní péče, léčebná péče, rehabilitace) musí být
dotvořeny
a provázány, protože společné ovlivňují zdravotní stav
obyvatel.
Podpora zdraví a výchova ke zdraví jsou činnosti zaměřené
především
na motivaci jednotlivce, rodiny a skupin obyvatel ke zdravému
způsobu
života.
Preventivní péče se bude orientovat na předcházení vzniku a
rozvoje
onemocnění.
Léčebná péče se bude soustřeďovat na ohrožené a nemocné osoby.
Rehabilitační péče se zaměří na zdravotně postižené osoby.
Podmínkou
jejího rozvoje bude zajištění návaznosti zdravotní a sociální
péče
a součinnost s nezdravotnickými službami (občanská sdružení).
- 10. Těžištěm léčebné péče bude léčba ambulantní, zejména
primární zdravotní péče.
Léčebná péče se bude dále dělit na ambulantní, nemocniční a
následnou péči.
Významnou součástí ambulantní péče bude primární péče. Bude
vycházet z nové koncipované činnosti praktických lékařů(pro
dospělé a pro děti a dorost). Primární péče bude funkčně
propojena se sociálními službami, svépomocnými sdruženími,
podniky, organisacemi a místním společenstvím s cílem
vytvořit komunitní zdravotně-sociální péči v obci. Ambulantní
péče jako celek bude preferována před léčbou na lůžku, a to z
důvodu dostupnosti, z důvodu preference léčby pacienta v jeho
vlastním prostředí a z důvodů ekonomických. Nemocniční péče
bude využívána pouze v nevyhnutelných případech.
Následná péče o dlouhodobé nemocné nesmí nahrazovat péči v
sociálních službách a naopak. Bude nutné zřizovat nové typy
zařízení pro zdravotně i sociálně postižené občany. Do
následné péče patří i lázeňská péče.
- 11. Zdravotnictví bude čerpat finanční prostředky z různých
zdrojů. Pro financování zdravotnictví lze uvažovat o těchto
zdrojích:
- prostředky ze státního rozpočtu,
- prostředky obcí a mést,
- prostředky podniků,
- prostředky obyvatel příp. jiné.
Zkušenosti ukazují, že vícezdrojové financování přináší do
zdravotnictví více prostředků než financování z jediného
zdroje. K zvýšení účinnosti užitých zdrojů je nutné oddělit
prostředky státní resp. obecní od prostředků ze zdravotního
pojištění.
- 12. Povinné zdravotní pojištění bude nezbytnou součástí
nového systému zdravotní péče a podmínkou jeho fungování.
Povinné (veřejné, všeobecné) zdravotní pojištění je nutno
chápat jako hodnotný sociální program. Ze všech dosud známých
způsobů financování zdravotní péče nejlépe chrání zájmy
občana, motivuje ho k zájmu o své vlastní zdraví, stimuluje
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zdravotnická zařízení a jejich pracovníky ke kvalitnější
efektivnější práci. Umožňuje regulaci nákladů a preferenci
konkrétních regionálních potřeb.
Garantem povinného zdravotního pojištění musí být stát. Stát
bude platit pojistné za ty občany, kteří příjem nemají nebo
jeho výše platbu neumožňuje. Povinné zdravotní pojištění
ponechává
občanovi
právo
připojistit
se
nebo
užívat
zdravotnických přímo placených služeb.
- 13. Nový informační systém bude nutným předpokladem
naplnění státních záruk ve zdravotní péči a jejího rozvoje.
Nový systém zdravotní péče nelze realizovat bez přiměřených
informací o zdravotním stavu obyvatel, životním stylu,
životních a pracovních podmínkách, zdrojích zdravotní péče
aj. Proto je nezbytné vytvořit jednotný celorepublikový
informační systém, který bude využíván vedle státní správy i
územní
samosprávou,
zdravotnickými
zařízeními,
orgány
sociální
péče,
zdravotními
pojišťovnami
a
dalšími
institucemi. Gestorem tohoto informačního systému musí být
stát. Způsoby získávání, zpracování, využití a ochrany dat
budou zaručeny zákonem.
2.1.1.
Hlavní kroky při vytváření nového systému zdravotní péče.
- Vytvoření nových orgánů a subjektů účastných na zdravotní
politice:
- - státní zdravotní správa na okresech,
- - obce(města),
- - zdravotní pojišťovna,
- - stavovské komory,
- - odborné společnosti,
- - vládní výbor pro zdravotně postižené,
- - nevládní organizace působící ve prospěch zdraví.

- Změny struktury a organizace zdravotnických služeb:

- - rozpuštění krajských a okresních ústavů národního zdraví,
- - vznik samostatných zdravotnických zařízení,
- - vytváření územní sítě zdravotnických zařízení.

- Změny financování:

- - změny rozpočtových pravidel organizací,
- - vytváření vícezdrojového systému financování zdravotnictví,
- - ustavení zdravotní pojišťovny a zavedení povinného
zdravotního pojištění.
- Změny vlastnických poměrů:
- - převedení části zdravotnických
obce(zemé),

zařízení

do

vlastnictví

- - částečná privatizace, zejm. v ambulantní péči, lékárenství,
technické obsluze, atd.
- - zakládání nových zdravotnických zařízení v nestátním
sektoru.
- Změny ve vzdělávání:
- - stanovení priorit,
- - zavedení nových studijních plánů,
demonopolizace
postgraduálního
vzdělávání
(vytvoření
akreditační komise MZ ČR, Rady postgraduálního vzdělávání,
vytváření
akreditovaných
pracovišť
a
nového
systému
postgraduálního vzdělávání).
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2.1.2.
Postup a etapy vytváření nového systému zdravotní péče.
základní kroky budou provedeny v příštích dvou letech, pro
jejich uskutečnění je nutné:
- vůle politické reprezentace současného volebního období,
- informovanost a podpora veřejnosti a zdravotníků,
- promyšlená příprava a rozhodnost v uskutečňování připravených
kroků,
- připravenost čelit sociálním a ekonomickým výkyvům.
Etapy vytváření nového systému:
- I.etapa (1990) koncepční a personální příprava. Cílem je
připravit reformu a zajistit podmínky pro její realizaci.
- II.etapa (1991) strukturální příprava. V této etapě proběhne
demonopolizace a decentralizace v různých oblastech. Půjde
především o zřízení komor a rozpuštění krajských a okresních
ústavů, vznik samostatných zdravotnických zařízení.
- III.etapa (1992) zavedení nového systému. Dojde k ustavení
zdravotní
pojišťovny
a
zavedení
povinného
zdravotního
pojištění.
2.2.
Na schválený návrh NSZP navázal návrh Národního programu obnovy
a podpory zdraví (dále Program), který byl vládou přijat
usnesením č. 247/1991 ze dne 22.7.1991.
Tento dokument obsahoval téměř tři desítky úkolů jednotlivých
rezortů, pro legislativu a orgány státní správy a samosprávy.
Koncepčně byl tento Program charakterizován snahou řešit
zásadní transformační kroky reformy zdravotnictva ČR při
zohlednění specifických společenských podmínek.
Existující
společenské
podmínky
vytvářely
nebezpečí
negativního ovlivnění realizace Programu :

v
politickém
kontextu
dominovaly
zásadní
otázky
celospolečenské
transformace,
v
jejichž
rámci
by
se
problematika péče o zdraví mohla jevit jako nepodstatná. Dále
zde existovaly tendence delegovat otázky zdraví výhradně do
jednoho
resortu
zdravotnictví,
rovněž
přežívalo
paternalistické myšlení občanů ve vztahu ke zdravotnictví,
což především oslabovalo jejich iniciativu při posilování
zdraví,
- v ekonomickém kontextu se pak projevovaly vlivy omezených
finančních zdrojů a změny ve struktuře vlastnických vztahů,
- v sociálním kontextu docházelo k podstatným změnám v
životních podmínkách jednotlivců s rizikem nárůstu poruch
adaptace,
narůstající
sociální
nerovností
a
vznikem
ekonomicky a sociálně poškozených občanů se všemi dalšími
průvodními jevy.
2.3.

Dalším rozpracováním Programu se stává Projekt střednědobé
strategie obnovy a podpory zdraví (dále Projekt), který byl
vládou přijat usnesením č. 273/92 ze dne 15.4.1992.
Tento projekt vybírá ze spektra zdravotně rizikových faktorů
a
možných
přístupů
řešení
ty,
které
se
jeví
jako
nejzávažnější a které současné dávají největší naději na
změny v nepříznivém zdravotním stavu obyvatel:
- ze základních rizik je to především kouření a nevhodná
výživa,
- formulace vhodných strategií na úrovni komunity (obce,
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města, regiony), rodiny, školy a podniku,
- vytvoření podmínek pro preventivní činnost
zdravotního a nemocenského pojištění.

v

soustavě

2.4.
Ve vazbě na základní dokumenty, které vyjadřují a definují
základní koncepční kroky transformace zdravotnictví České
republiky je nezbytné zmínit Programové prohlášení vlády
České republiky z r. 1992. V tomto dokumentu považuje vláda
zdravotnictví za jednu z priorit v politice vlády. Vychází z
předpokladu, že je nezbytné posílit odpovědnost občana za své
zdraví. Cílem vlády je zlepšit úroveň zdravotnických služeb a
dosažení evropského standardu v této oblasti. V souladu s
celkovou ekonomickou transformací společnosti je nezbytné
zahájit a dále rozvíjet privatizaci zdravotnických zařízení,
oddělit zdravotní pojištění od státního rozpočtu, dobudovat
systém nemocenského pojištění. Vláda vytvoří podmínky pro
rozvoj soukromých zdravotnických zařízení tak, aby mohla
vzniknout vedle sítě státního zdravotnictví i síť nestátního
zdravotnictví. V souvislosti s tím vláda vypracuje zásady
systému kombinovaného financování zdravotní péče. V této
etapě transformace však stát zůstane ručitelem dostupnosti
zdravotní péče pro všechny občany.

3. ZDRAVOTNICKÉ SYSTÉMY A JEJICH
FINANCOVÁNÍ
Úvodem nutno konstatovat, že různé formy financování
zdravotní péče jsou zásadním způsobem ovlivněny odlišnými
historickými, společenskými, kulturními, filozofickými a
odborné etickými vlivy, v neposlední řadě nutno jmenovat i
vlivy politické v té které zemi. Jednotlivé systémy zdravotní
péče jsou tudíž strukturálně rozmanité, založené na odlišných
principech, ovlivněné různými podněty. Přes tyto existující
rozdíly (mnohdy zásadního charakteru) však existují mezi
jednotlivými
systémy
i
významné
podobnosti.
Jednotlivé
systémy zpravidla ve svém vývoji řeší obdobné problémy. Pro
většinu systémů je charakteristický společný rys - jsou
nuceny čelit podobným finančním a strukturálním problémům,
jejichž důsledkem je především nedostatečná účinnost nebo
účinnost neadekvátní finanční náročnosti systému.
Systémy zdravotní péče mohou být charakterizovány různými
způsoby, přičemž ani jeden z nich nedosáhne plné vyčerpávající
analýzy. Nejčastější způsob kategorizování systémů zdravotní
péče je zařazení do jednoho ze tří základních modelů :
3.1.
- Základní modely zdravotní péče
3.1.1.
- - model národního zdravotnictví - národní zdravotní služba
(Beveridge) charakterizovaný univerzálním krytím zdravotní péče,
financováním z výběru daní a zpravidla převažujícím národním
vlastnictvím a řízením výrobních činitelů. V tomto "státním"
systému
rozhoduje
vláda
o
rozhodujících
krocích
ve
zdravotnictví. Výdaje na zdravotnictví jsou součástí státního
rozpočtu z výběru všeobecných daní. Určitý podíl pravomoci
řízení a rozdělování finančních prostředků může být delegován na
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nižší úroveň krajů či okresů, Zdravotní péče je pro občany
"bezplatná", bez hutnosti přímé úhrady. Zdravotničtí pracovníci
jsou zpravidla zaměstnanci státu (s určitými výjimkami např.
praktičtí lékaři ve Velké Británii). Stát je také vlastníkem a
provozovatelem zdravotnických zařízení, která k národní službě
patří. Celý systém je organisován na vysoké úrovni a jeho
zdánlivou výhodou je to, že dokáže být ekonomicky uzavřený vůči
okolí.
Nejdelší tradici má národní služba ve Velké Británii a jí
podobný systém je i ve Španělsku, Portugalsku, Řecku, Itálii,
Irsku a skandinávských státech. Tento model zdravotnictví se
příliš neliší od státního zdravotnictví většiny bývalých
socialistických zemí. Ve vyspělých demokratických zemích Evropy
je však tento systém spojen s vysoce kvalitním přístrojovým
vybavením, adekvátním oceněním práce lékařů a sester, kteří se
těší
společenské
vážnosti
odpovídající
náročnosti
a
odpovědnosti
jejich
práce,
profesionálním
managementem
a
veřejným dohledem. Tím, že dochází k přenesení pravomocí na
nižší články státní správy je systém pružnější a dynamičtější,
umožňuje aplikovat specifické preventivní programy.
Dosavadní úspěšnost tohoto systému je v mnohém určována
prostředím, v kterém je uskutečňována. Politická demokracie,
občanská společnost a tržní ekonomika jsou principy, které je
možné spojit s národní zdravotní službou jen díky přesvědčení
společnosti, že poskytovat určité služby pro občana je výhradně
odpovědností státu. Z výše uvedeného lze dovodit, že k podpoře a
uskutečnění národní zdravotní služby dochází ve státech se
socialistickou vládou, pod politickým vlivem stran levice a
levého středu.
Časem se však ukazuje, že tyto systémy jsou provázeny
obdobnými problémy, které známe i my. Nepružnost, byrokracie,
plýtvání
s
finančními
prostředky
a
jejich
neefektivní
využívání, nedostatečná motivace k zájmu o zdraví.
3.1.2.
- - model sociálního pojištění - evropské pluralitní
zdravotnictví
(Bismark) charakterizovaný povinným univerzálním krytím v rámci
sociálního zabezpečení financovaným zaměstnavatelem, které je
doplněno dalšími pojišťovacími fondy. Stát se nevzdává své
odpovědnosti za dostupnost určitého rozsahu zdravotní péče všem
občanům ( vytváří pro to legislativní rámec) avšak vlastní
provádění, financování a kontrola zdravotní péče je svěřena
nestátním institucím
- zdravotním pojištovnám, lékařům a nemocnicím nebo jejich
organizacím, podnikům a občanům resp. jejich sdružením.
Zástupci
těchto stran se spolu s vládou účastní na zásadním rozhodování
o zdravotnictví. Zdravotnictví je financováno z příspěvků
občanů do pojištovacích fondů, které jsou nestátní a jsou
založeny na solidaritě. Zaměstnancům hradí zaměstnavatel určitý
podíl pojistného a stát přispívá ze státního rozpočtu těm,
kteří toto pojistné nemohou platit sami. Zdravotní pojištění je
povinné (zpravidla s výjimkou vyšších příjmových kategorií) a
tvoří spolu s dalšími sociálními pojištěními systém sociálního
zabezpečení občanů.
Zdravotnická zařízení (soukromé ordinace jednotlivých lékařů a
soukromé, městské, církevní nebo charitativní nemocnice) jsou
samostatné právní subjekty a uzavírají smlouvy s jednou či více
zdravotními pojištovnami. Pacient je v těchto zařízeních
vítaným klientem - zákazníkem, který přináší peníze pojištovny.
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V tomto systému mají velký význam stavovské organizace komory,
které
vykonávají
odborný
a
etický
dohled
nad
poskytováním zdravotní péče. Obdobné mají značné pravomoce i
sdružení pojištěnců, kteří se podílejí na rozhodování o
zdravotnictví (např. účastí ve správních radách pojišťoven).
Evropské pluralitní systémy nejsou přímo řízeny a organizovány
státem jako národní zdravotní služby. Poskytování zdravotní
péče je uskutečňováno na základě smluv, které jsou výsledkem
vyjednávání o smlouvách. Také vztah občana (pacienta) k lékaři
nebo nemocnici je obdobný smlouvě a je výrazem svobodného
rozhodnutí. Tento systém je proto nazýván také jako smluvní.
Evropské
pluralitní
zdravotnictví
bývá
označováno
jako
těžkopádné,
které
těžko
uskutečňuje
nové
trendy,
jako
nedostatečné orientované na prevenci a jako značné nákladné
vzhledem k existenci obchodních rysů. Na druhé straně je
tradičné spojován s občanskými principy jako je solidarita,
svépomoc, podnikání, odpovědnost, svoboda a nedůvěra k zásahům
státu.
Tento systém existuje především v zemích střední a západní
Evropy : Rakousko, Německo, Švýcarsko, Francie, Holandsko,
Belgie, Lucembursko, byl také v Československu do jeho
likvidace komunistickým režimem.
3.1.3.
model
soukromého
pojištění
tržní
zdravotnictví
charakterizovaný tím, že jednotlivec nebo zaměstnavatel platbou
soukromého pojištění kryje poskytování zdravotní péče a výrobní
činitelé (poskytovatelé zdravotní péče) jsou v soukromém
vlastnictví. Tento model je rovněž jako předchozí nestátní a
pluralitní, ale bez státních záruk. Stát v tomto modelu
organizuje a financuje zdravotnické programy pro skupiny občanů,
především pro občany žijící pod hranicí životního minima. S
ohledem na minimální regulační mechanismy náklady na zdravotní
péči neúnosné rostou a s tím roste i odpovídající měrou
pojistné. Většina podniků pro své zaměstnance platí pojistné,
avšak při ukončení pracovního poměru pracovník zpravidla nemá
prostředky na další placení pojistného. Dochází tak k situaci,
kdy značná část občanů není kryta pojistným. Tento typ systému
zdravotní péče je pouze ve Spojených státech amerických a v
současné době stojí právě pro vyjmenované negativní důsledky
před zásadní reformou.
Tržní typ zdravotnictví tak jak je znám ze Spojených států
amerických je pro Evropu nepřijatelný, neboť odporuje tradičnímu
pojetí sociální politiky, kde jistá státní garance je považována
za nezbytnou. Na druhé straně je třeba upozornit, že řada
evropských zemí zavádí v rámci reforem svých zdravotnických
systémů řadu tržních principů. V řadě zemí pak tržní typ
zdravotní péče tvoří významný doplněk, především pro majetné
vrstvy, k prvým dvěma modelům.
Existující výše zmíněné rozdíly jednotlivých systémů zdravotní
péče, včetně existujících rozdílů uvnitř těchto systémů,
jsou příčinou toho, že ani toto jednoduché členění do tří
modelů neposkytuje plné vypovídající popis.
Na druhé straně zde existuje základní společný cíl pro všechny
modely - zajištění přístupu ke kvalitní péči pro všechny občany
při současném dosažení optimální účinnosti ve využívání a
poskytování zdravotní péče. Všechny systémy se snaží o dosažení
alokační účinnosti a distribuční spravedlnosti.
Hodnocení míry distribučních a alokačních cílů je pochopitelné
velmi obtížné. Distribuční spravedlnost je charakterizována
vymezením (měřením) rovnocenného přístupu ke zdravotní péči.
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Alokační účinnost pak vyžaduje změření výsledků poskytované
zdravotní péče, tedy zhodnocení efektivity výdajů vynaložených
na úhradu zdravotní péče ve vazbě na zlepšení zdravotního stavu
obyvatel (spotřebitelů zdravotní péče. Při hodnocení výkonnosti
a bližší charakteristice jednotlivých zdravotnických systémů je
možné použít k jejich analýze celou řadu dalších kritérií a
členění:
3.2.

- Forma financování (zdroje) :
-

- všeobecné dané,
- specifické dané,
- pojistné,
- připojištění,
- přímé poplatky,
- charitativní příspěvky, dary.
Zpravidla je využívána kombinace několika jmenovaných způsobů.
Specifická konkrétní kombinace je pak určující pro distribuční
vliv financování zdravotní péče (např. otázka mezigenerační
redistribuce),
alokační
účinnost
a
citlivost
ekonomické
základny zdravotnictví na změny ekonomiky státu jako celku.
3.3.

- Rozsah (volitelnost) krytí zdravotní péče :

- - všeobecné - pokrývá veškeré obyvatelstvo, je povinné pro
všechny,
- - volitelné - určité skupiny obyvatel mohou (nebo musí) být
neúčastný v základním systému, mohou však být připojištěni nebo
pojištěni v soukromém pojištění,
- - limitované - dochází ke krytí pouze určitého rozsahu, nejde
o krytí veškeré zdravotní péče.
Většina systémů pokrývá zaměstnance (některé včetně rodinných
příslušníků), důchodce a sociální skupiny. Zpravidla ti, kteří
nejsou zahrnuti ve státním nebo soukromém systému, mohou získat
zdravotní péči ve veřejných zdravotnických zařízeních nebo v
charitativních zařízeních.
Rozsah krytí zdravotní péče v rámci jednotlivých systémů se
značné liší. Zatímco nemocniční i ambulantní péče je v
převažujícím rozsahu kryta všemi systémy, u léků, brýlí,
sluchadel
a
zdravotnésociálních
služeb
existují
výrazné
rozdíly. Rozsah spoluúčasti je závislý na výši příjmu nebo na
zaměstnaneckém stavu (B,IRL), jindy je rozsah určován na místní
či oblastní úrovni (D,FIN) nebo na národní úrovni (GB).
Zatímco v některých zemích je spoluúčast na úhradě základní
péče pravidlem (F,B,JAP,USA) v dalších zemích je chápána jako
neslučitelná
se
základními
cíli
sociálního
blahobytu
(GB,D,E,CAN,NL,skandinávské
země).
Nicméně
všechny
země
zahrnují účast na nákladech na léky. Všechny země odmítají
účast na nákladech u chudých a některé uvalují limity na
kumulativní platby (N).
Vedle rozdílného rozsahu krytí zdravotní péče (Tabulka č. ),
poskytují systémy další výhody prostřednictvím svých státních
opatření (programů). Ty se týkají životního prostředí, přenosu
nakažlivých
chorob,
zdravotnického
výzkumu,
imunizace,
prenatální a postnatální péče, nekouření a další.
-

3.4.
Financování zdravotní péče :
- stát,
- pojištovna (veřejná, všeobecná, sociální),
- pojištovna soukromá,
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- - občan (pacient).
V naprosté většině zemí jsou existující
kombinací
systémy uvedených finančních zdrojů s rozdílnými
výše celkové
podíly na
výdajů na zdravotnictví. Tabulka č. 7 vyjadřuje podíl zdrojů v
úhradě zdravotní péče ve vybraných zemích.
-

3.5.
Oblasti zdravotní péče ve vazbě na jejich úhradu :
- primární zdravotní péče,
- lékařská péče,
- nemocniční péče,
- investice,
- léky a PZT,
- komunitní péče,
- veřejné zdravotnictví.

3.6.
- Úhrada zdravotní péče (nemocnice) :
- - globální rozpočet.
Stanovení ročního rozpočtu má výhodu v jednoduchosti a snadné
kontrole celkových výdajů, ale nezajištuje dostatečné podněty
pro mikroefektivitu a kvalitu.Tato forma je charakteristická pro
centrální způsob řízení zdravotnictví. Vývoj celkových nákladů
na zdravotní péči je pod centrální kontrolou, jeho vývoj je
nepružný a současné dochází k postupnému snižování kvality a
omezování kvantity poskytované zdravotní péče.
- - platba za den.
Úhrada je prováděna na základě využití lůžek. Tento systém má
rovněž
výhodu
jednoduchosti,
přináší
určité
podněty
k
efektivitě na mikroúrovni. Obsahuje však podněty k zvýšené
délce pobytu v nemocnici a nezajištuje tak podněty k omezení
celkových výdajů.
- - platba za službu (fee for service).
Poskytovaná zdravotní péče je definována seznamem výkonů.
Zdravotnické zařízení je financováno na základě provedených
služeb. Bez dalších mechanismů je tato forma provázena silnými
podněty pro poskytování služeb a kvalitu, je-li spojena s
příslušnými poplatky může vhodným způsobem ovlivnit alokační
cíle na mikroúrovni. Je proto kombinována se spoluúčastí
pacienta na platbě za výkon, což vede k motivaci pacienta k péči
o své zdraví a současné k jeho účasti na kontrole zdravotnického
zařízení, zda-li výkony účtované byly skutečné provedeny.
- - platba za případ nebo skupiny diagnóz (DRG - diagnosis
related groups).
Jedná se o formu předem určených nákladů na léčbu vybraných
skupin onemocnění. Za jednotlivé případy je proplácena paušální
částka, která vychází z průměrných nákladů vynaložených na léčbu
příslušné
skupiny
chorob.
Není
tedy
rozhodující,
zda-li
příslušné onemocnění probíhá s komplikacemi nebo bez nich.
Platba je v obou případech stejná. Obsahuje podněty pro zkrácení
délky pobytu případu, ale současné i pro zvýšené přijímání
případů při snížené kvalitě nebo snížené intenzitě služeb. Pokud
platba adekvátně neodráží využití zdrojů může docházet k
odrazování od léčby složitých případů.
- - předplacené služby
(HMO - health maintance
organisation
- prepayment).
Tato forma financování zdravotní péče spojuje poskytování
(či zprostředkování) a financování zdravotní péče. Je
charakterizována předem určenými fixními poplatky, které vychází
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z odhadu potřeby lékařské péče za období roku. Jde o model,
který má několik variant organizační struktury. Vždy je však
spojen se snahou poskytovat kvalitní péči pomocí dostupných,
nákladové efektivních metod. Má-li se jednat o formu
konkurenceschopnou, musí se snažit o snižování využívání
zdravotnických služeb. Proto je tento systém spojen s řadou
kontrolních aktivit, zaměřených na využívání především
nemocniční a lékařské péče (každé přijetí do nemocnice musí být
předem potvrzeno a současné stanovena přibližná předpokládaná
délka pobytu, návštěva specialisty musí být doporučena lékařem
základní péče apod.).
Nemocniční výdaje jsou největší výdajovou položkou celkových
výdajů na zdravotnictví, proto všechny systémy kladou velký
důraz na tuto platbu. Úroveň úhrad může být stanovena
jednostranné nebo smluvní formou mezi zúčastněnými stranami.
Výsledné platby mohou být dále specifikovány podle charakteru
nemocnice nebo skupin nemocnic. Různé metody plateb mohou být
užívány různými plátci (státní versus soukromý sektor) a různé
složky nemocnice mohou být rovněž placeny odlišné (ambulantní
péče, provozní náklady, vzdělání lékařů, služby lékařů apod.).
Zatímco v některých zemích platby nemocnic zahrnují i úhradu
lékařských služeb (GB,D,F státní nemocnice) v jiných zemích
jsou obecné lékařům poskytovány zvláštní platby charakteru
honoráře za službu (USA,JAP,F soukromé nemocnice). Oddělené
platby lékařům a nemocnicím často závisí na tom, zda je
nemocnice státní nebo soukromá. Soukromé pojištění ve většině
zemí hradí platby lékařům a nemocnicím oddělené. Tabulka č. 8
vyjadřuje formy financování nemocnic ve vybraných zemích.
3.6.
- Úhrada zdravotní péče poskytovatelům (lékaři) :
- - platem - úhrada za poskytnuté služby formou mzdy. Tato
forma
přináší
podněty
k
snížení
poskytování
služeb,
potencionálně nižší kvalitu a snížené výdaje.
- - za hlavu - úhrada formou tarifních paušálních honorářů v
závislosti na počtu registrovaných pacientů. Tato platba vede
ke snížení kvantity a výdajů při snaze o udržení a zlepšení
zdravotního stavu pacientů.
- - za službu - úhrada platbou za skutečné provedené služby.
Přináší
silné
podněty
pro
poskytování
dodatečných
(nadbytečných) služeb, vysokou kvalitu a zvýšené výdaje.
- - za případ - jde o platby za diagnostické skupiny lékařů,
které jsou obdobou DRG v nemocnicích. Jsou vysoce motivující
pro poskytování efektivní péče, je však technicky velmi náročné
je zavést. Přinášejí administrativní problémy při zapojení
několika lékařů do léčby jednoho případu. V současné době je
tato forma studována a obecné se nepoužívá.
- - kombinace jednotlivých forem.
Častou kombinací je kombinace platby za hlavu a za výkony v
ambulantní ( především primární) péči, platba za výkon u
specializované ambulantní péče.
Je nutno zdůraznit, že formy plateb platem, za případ a za
hlavu obsahují podněty pro využití dalších poskytovatelů nebo
použití pomocných i nelékařských služeb za předpokladu, že
odměna spolupracujícího lékaře není snížena. Avšak v případě,
kdy skupina poskytovatelů je finančně odpovědná za veškerou
péči
o
pacienta
dochází
ke
snížení
celkových
výdajů
(fundholders v GB). Některé systémy používají lékaře ambulantní
péče nebo rodinné lékaře jako "hlídače" (gatekeepers) přístupu
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spotřebitele ke zdravotní péči (vstup do nemocnice, k
diagnostickým testům, sociálním službám apod.). Zatímco
některé systémy umožňují zcela svobodnou volbu lékaře, jiné
požadují volbu jednoho lékaře základní péče, který pak
umožňuje přístup k dalším odborným vyšetřením.
Úroveň plateb a ceny (odměny) za poskytované služby mohou
být stanoveny jednostranné nebo na základe dohod mezi
účastníky
(
správní
orgány,
pojišťovny,
spotřebitelé,
zaměstnavatelé, lékaři).
Výdaje za úhradu zdravotní péče poskytovanou lékaři jsou
druhou
největší
kategorií
výdajů
prakticky
ve
všech
systémech.
Rozhodnutí
lékařů
zásadné
ovlivňují
většinu
zdravotních výdajů. Proto i zvolená forma platby lékařů
významné ovlivňuje celkové náklady systému.
Lze tedy očekávat, že země se systémy, kde stát má větší
vliv na řízení a financování zdravotní péče a využívající
platby za hlavu nebo platem v ambulantní péči budou mít
relativné nižší výdaje na ambulantní péči než země s
otevřeným, liberálním systémem, využívající platbu za službu.
Obdobné lze očekávat, že výdaje ústavních lékařů budou nižší
tam, kde budou odměňováni platem nebo za hlavu, než v zemích
se systémem honorářů za služby. Na druhé straně se ukazuje,
že systémy platby za hlavu a plat za ambulantní péči
přinášejí častější laboratorní testy, vyšší spotřebu léčiv a
častější hospitalizace, což ve svých důsledcích vede k
nárůstu těchto výdajů oproti systému platby za služby. V
neposlední řadě je nezbytné zmínit i to, že v závislosti na
charakteru zvoleného systému bude významné ovlivněna i
kvalita poskytované zdravotní péče. Tabulky č. 9 a 10
vyjadřují formy financování zdravotní péče poskytované lékaři
(praktiky a specialisty) ve vybraných zemích.

3.7.
- Úhrada za léky a prostředky zdravotnické techniky :
Tato oblast tvoří rovněž významnou výdajovou položku. Obecné
je úhrada uskutečňována systémem honoráře za službu. Léky
dodávané zdravotnickým zařízením jsou zpravidla považovány za
součást služby zařízení a jsou zahrnuty do úhrady tomuto
zařízení. Honoráře jsou obvykle stanoveny z cen nejméně
nákladného druhového ekvivalentu. Úhrada se provádí přímo
lékárníkovi nebo pacientovi. V omezené míře může být lékařům
prováděna úhrada za léky dodané pacientům (JAP,ŠVÝ). Z důvodů
rostoucí úrovně výdajů v této oblasti dochází ve většině zemí
k opatřením, které nahrazují léky levnějšími ekvivalenty,
vylučují určité léky z krytí, podporují konkurenční nabídky,
uskutečňují hromadné nákupy, příp. vstupují do regulace
úhrady na velkoobchodní nebo maloobchodní úrovni. Obecné lze
konstatovat, že prakticky všechny systémy využívají v této
oblasti spoluúčast pacientů.
3.8.
- Vztah pojištěnec x pojišťovna :
- - model úhrady služeb - úhrada zdravotní péče je
zajišťována
z
fondů
pojišťovny
(pojišťoven)přímo
poskytovatelům zdravotní péče bez nutnosti platby pacientem
(D,JAP).
- - model platby v hotovosti - pacient platí lékaři za
provedené služby a pojišťovna proplácí tuto platbu pacientovi
(B,F).
Způsob úhrady zdravotní péče za poskytnuté služby významné
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ovlivňuje přístup, náklady a kvalitu zdravotní péče. I v
systémech s uzavřeným financováním zdravotní péče ovlivňují
metody plateb kvalitu a kvantitu poskytovaných služeb při
srovnatelné úrovni výdajů. Navíc i způsob skutečných toků
finančních prostředků přináší další podněty pro poptávku a
nabídku služeb. Dalším rozhodujícím prvkem vlivu je rozsah
kontroly nad systémem. Ty systémy, v kterých jsou metody
úhrady a jejich úroveň koordinovány, umožňují, aby podněty
působily na celý systém jednotné. Tam, kde tato koordinace je
nedostatečná je menší pravděpodobnost dosažení celkových cílů
účinnosti systému. V zásadě jde o značný problém soukromých
pojišťovatelů v Evropě, neboli relativné malé fondy soukromých
pojišťoven,
velký
počet
poskytovatelů
zdravotní
péče,
konkurenční marketing pojistného přináší širokou volnost ve
výběru
poskytovatele,
což při
současném omezeném podílu
soukromého pojištění na celkových zdravotnických výdajích vede
k velmi omezeným možnostem regulace v soukromém sektoru.
4. ZDRAVOTNÍ
POLITIKA

Budeme-li chtít charakterizovat zdravotní politiku, nepochybné
dospějeme k tomu, že se jedná o aplikaci obecné politiky státu
do sféry péče o zdraví. Jejím obsahem a cíli jsou kroky,
směřující k vytvoření předpokladů a podmínek pro jejich
prosazování a naplňování. Při definování zdravotní politiky
tedy musíme vycházet z charakteru konkrétní společnosti a její
globální politiky, která vyjadřuje socioekonomické vztahy,
hierarchii hodnot a priorit dané společnosti. Z těchto principů
je
zdravotní
politika
odvozována
včetně
jejich
cílů
a
strategie. Těžiště zdravotní politiky spočívá ve stanovení
motivací k aktivní péči jednotlivců, skupin a dalších subjektů
o zdraví, v usměrňování společenských procesů k plnění cílů v
oblasti podpory, ochrany a navrácení zdraví občanů společnosti.
V souvislosti s otevřením se světu zjišťujeme, že v
prosperujících státech s tržní ekonomikou a rozsáhlou demokracií
společenských vztahů, dochází k zdánlivé paradoxnímu jevu, kdy
tyto státy hledají cesty k definování významnějšího vlivu státu
na sféru zdravotnictví. Vysvětlení je jednak dáno progresivním
vývojem ve vědeckém a technickém výzkumu společné s obecné
narůstajícími nároky na péči o zdraví, které vedou k tak
významnému nárůstu nákladů, že ani nejbohatší státy nejsou
schopny tyto náklady a jejich vývoj plné zabezpečit. Hledají
proto cesty, jak tyto náklady regulovat a současné dostupné
finanční prostředky využívat efektivně. Druhým důvodem pro tyto
aktivity je prohlubující se vědomí, že starost o kvalitu života,
a zdraví je nedílnou součástí zájmu státu, je podstatnou
perspektivou společnosti, která ve svém vývoji dospěla k
určitému stupni prosperity. Dnes je již obecné přijato, že
problematiku péče o zdraví nelze chápat a řešit izolované od
životního a pracovního prostředí, způsobu života, mezilidských
vztahů i úrovně socioekonomických vztahů. Péče o zdraví se stává
celospolečenskou záležitostí a zdravotní politika je podstatnou
součástí globální politiky státu.
Zdravotní politika tak nabývá na významu, stává se jednou ze
sfér politických zájmů. Uskutečňování zdravotní politiky však
není ovlivňováno pouze politickými zájmy reprezentace státu,
ale i zájmy samotných občanů a v neposlední řadě i schopností
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společnosti tyto zájmy uskutečňovat. Proto i úloha a míra vlivu
státu, vyjádřené ve zdravotní politice, musí vhodným způsobem
odpovídat
specifickým
společenskoekonomickým
podmínkám.
V
souvislosti s tím je často diskutována otázka vzájemných vztahů
mezi zájmy sociální a ekonomické sféry a míra preference té či
oné oblasti. Je nepochybné, že řešení nelze hledat ani v
jednostranném prosazování sociálních a zdravotních potřeb bez
ohledu na stav ekonomiky, ani v naději, že zlepšení v oblasti
sociální přinese až předchozí rozvoj v oblasti ekonomické. K
tomu, aby ekonomika byla prosperující, je nezbytné současné
řešení i zdravotních problémů. Do řešení těchto problémů však
nelze vložit více než bude ekonomikou vyprodukováno. Sepětí
těchto dvou sfér je zřejmé a uměním politického rozhodnutí je
najít jejich vzájemnou optimální vyváženost.

Budeme-li chápat zdravotní politiku jako vyjádření zájmu
státu o zdraví jeho obyvatel, cíle zdravotní politiky,
vycházející ze zdravotního stavu obyvatel a jeho vývoje jako
její konkrétní úkoly a strategii jako postupy a opatření
zabezpečující
naplnění
cílů,
pak
další
rozhodující
determinantou, ovlivňující úspěšnost zdravotní politiky , je
zohlednění příslušných globálních socioekonomických podmínek.
Ty, totiž, zásadním způsobem podmiňují schopnost jedince i
společnosti podílet se na plnění vytčených cílů a vytvářet
pro jejich uskutečnění více či méně vhodné podmínky.
Zdravotní politika tedy musí současné vyjadřovat podmínky
zdravotní, sociální a ekonomické situace specifické pro daný
stát.
4.1.
Dosavadní zkušenosti rozvinutých zemí při definování cílů
zdravotní politiky ukazují existenci řady obtíží, které
znesnadňují tyto definice a které je užitečné shrnout :
- výsledky zdravotní péče, tedy účinnost a efektivnost nejsou
měřitelné,
- dostupnost zdravotní péče je obtížné definovat a měřit
(finanční dostupnost, fyzická dostupnost, rovnost přístupu ve
vazbě na rovnost výsledků..),
- přiměřenost zdravotní péče je dosud nedostatečné známa,
- systémy zdravotní péče nemohou být posuzovány izolované bez
vazby na systémy sociální péče, životní prostředí, životní
styl,
- kvalitu zdravotní péče je velmi obtížné definovat a ve
srovnávacích studiích jednotlivých systémů je opomíjena,
existuje
nedostatek
studií,
které
by
dovolovaly
zevšeobecnit způsoby úhrady, organizaci systému, reakce
systému na změny v úhradách.
Přes existující obtíže však lze říci, že společným rysem
zdravotní politiky těchto zemí je zaměření na sociální
ochranu,
spravedlivou
redistribuci
a
zajištění
účinné
produkce a spotřeby zdravotních služeb. Potud tedy poučení ze
zahraničí.
4.2.
Na základě jakých principů a pravidel má být definována česká
zdravotní politika? Nepochybné při zohlednění specifické
situace v jaké se náš stát nachází.
Vývoj
zdravotního
stavu
obyvatel
České
republiky
v
posledních
desetiletích
dostatečné
prokázal,
že
stát,
založený na monopolním a direktivním zasahování do všech sfér
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života občanů, není schopen vytvořit a tím méně uskutečnit
účinnou zdravotní politiku. Chceme-li, aby byl naplňován
hlavní cíl české zdravotní politiky
- zastavení stávajících nepříznivých trendů a vytvoření
podmínek k pozitivnímu obratu ve vývoji zdravotního stavu
obyvatel, je nezbytné vycházet z obecné platných a ověřených
předpokladů :
- demokratické uspořádání společnosti, kde hodnotová kriteria
jsou založena na humánních principech a vedou všechny
subjekty k aktivní účasti na péči o zdraví,
- prosperující tržní ekonomika, která je založena na
principech, které vytvářejí nástroje k zachování rovnováhy
životního prostředí i k ochraně a podpoře zdraví,
Zásady zdravotní politiky musí zohledňovat specifické rysy
historické i současné v oblasti sociální, ekonomické,
politické, kulturní. Musí zohledňovat specifická rizika, jež
mohou ovlivňovat zdravotní stav našich občanů.
Specifické podmínky v našem státě, determinující tvorbu
zdravotní politiky po roce 1989, lze vyjádřit takto :
Oblast sociální a politická je charakterizována historicky
neopakovatelnou přeměnou totalitní společnosti ve společnost
demokratickou. Tím došlo k naplnění jednoho z předpokladů k
uskutečňování účinné péče o zdraví. Současné však tato přeměna
přináší bouřlivé období přeměn spojené s mnoha obtížemi a
komplikacemi.
Neméně bouřlivé změny provázejí transformaci naší ekonomiky,
která se z dosavadní centrálně řízené, neefektivní mění na tržní
prosperující. Vznikají tak nové ekonomické mechanismy a stimuly,
které by měly zohlednit správné motivační prvky pro respektování
ochrany životního prostředí stejné jako ochrany zdraví.
Třetí oblastí, která promítá specifické změny naší společnosti
je proces sociodemografické přeměny naší společnosti, která se
mění ze sociálně unifikované a nivelizované na společnost s
progresivním diferenciačním vývojem. S touto oblastí souvisí
vzestup nezaměstnanosti na straně jedné a rozšiřující se skupina
prosperujících podnikatelů na straně druhé. Tyto zvětšující se
rozdíly v životní úrovni jsou doprovázeny i se změnou životního
stylu, návyků, výživy i pracovního zatížení. Proto lze právem
očekávat, že tyto zásadní změny ve společnosti, promítající se
především ve sféře sociální a ekonomické, budou provázeny
výskytem specifických rizikových faktorů.
Z dnes již obecné přijatého celospolečenského charakteru
zdravotní politiky vyplývá zásadní úloha státu při její tvorbě
a
zabezpečení
podmínek
pro
její
uskutečňování.
Tato
nezastupitelná úloha státu se bude promítat do těchto oblastí :
- legislativa - prostřednictvím zákonodárných sborů bude
vytvářen právní řád v návaznosti na základní principy zdravotní
politiky a tím bude i limitováno,
- financování - při stanovení zdrojů a vymezení podmínek
chování jednotlivých zúčastněných subjektů, včetně státních
orgánů a dále vymezí,
- zdravotnická soustava - její stanovení se bude odvíjet od
rozsahu garance a vlivu státu na oblast péče o zdraví.
Takto lze tedy charakterizovat specifické
zdravotní politiky v našem státě.

vlivy pro tvorbu

5. DOSAVADNÍ PRŮBĚH REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
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Odstranění monopolu státu v poskytování zdravotní péče,
odstranění centrálního řízení zdravotnických zařízení a jejich
postupné odstátnění, změna ve financování zdravotní péče a
vznik zdravotních pojišťoven, vznik profesních stavovských
organizací ze zákona, tak byly vyjádřeny zásadní principy
reformy zdravotní péče v České republice. Konečným cílem bylo
dosáhnout zásadních změn v kvalitě poskytované zdravotní péče a
zastavit nepříznivé trendy ve zdravotním stavu obyvatel a
pozitivně ovlivnit jejich další vývoj.
Dosavadní průběh reformy zdravotnictví České republiky lze
charakterizovat v několika na sebe navazujících a vzájemné se
prolínajících obdobích:

5.1. - Decentralizace řízení zdravotnictví a demonopolizace
poskytování zdravotní péče.
5.2. - Změna ve financování zdravotnictví.
5.3. - Deetatizace zdravotnických zařízení.
5.1.
Současné se zrušením Krajských národních výborů (31.12.1990)
došlo i ke zrušení a rozpadu Krajských ústavů národního
zdraví (KÚNZ). Tato skutečnost byla provázena vznikem nových
právních subjektů v přímé řídící působnosti ministerstva
zdravotnictví
(MZ
ČR).
Současné
došlo
k
delimitaci
hospodářských organizací farmaceutické výroby do působnosti
ministerstva průmyslu (MP ČR).
V průběhu roku 1991 byly do 1. vlny privatizace zařazeny
některé zdravotnické organizace - státní podniky(Státní
léčebné lázně - 18 organiscí s výjimkou SLL Darkov a SLL
Jánské lázně, Výzkumný ústav balneologický, Balnea, St.p.
zahraničně obchodních a tuzemských služeb pro lázeňství,
Zdravotnické zásobování, Sanitas, Zdravoprojekt, Bristol,
Velaz, Farmachlum). Současné byl zahájen proces postupného
rozpadu Okresních ústavů národního zdraví (OÚNZ), přičemž
tento vývoj byl charakterizován vznikem nových samostatných
zdravotnických zařízení s právní subjektivitou. Vzhledem k
tomu,
že
právní
předpisy
umožňovaly,
aby
zřizovateli
zdravotnických zařízení se staly i samosprávné orgány, tedy
města a obce, řada nové vznikajících zdravotnických zařízení
byla zřizována nejen Okresními úřady, ale i městy nebo
obcemi. Tento proces byl ukončen k datu 31.12.1991.
Rozpad velkých organizačních celků na menší funkční jednotky
s právní subjektivitou odkryl nedostatky v dosavadním způsobu
financování a hospodaření zdravotnických zařízení. Současné
však přinesl, především v počátečním období, zvýšenou potřebu
kvalifikovaných pracovníků v administrativním a provozním
aparátu, především v oblasti ekonomiky. Za prioritní je však
nezbytné považovat potřebu kvalifikovaných profesionálně
orientovaných řídících pracovníků ve zdravotnictví, kteří
chyběli. Význam této potřeby podtrhuje vznik mnoha nových
zdravotnických zařízení a blížící se proces privatizace.
Dalším charakteristickým rysem tohoto období byl náhlý nárůst
potřeby zavádění automatických informačních systémů, které
dosud byly ve zdravotnictví spíše ojedinělé. Tuto potřebu, v
rozporu s relativním nedostatkem finančních prostředků,
vyvolaly především snahy po ekonomizaci provozu. V tomto
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období ve většině zdravotnických zařízení současné vznikal
zcela nový management, organizace měnily svůj charakter z
rozpočtových na příspěvkové, v mnoha případech docházelo ke
změně zřizovatele a současné i k zásadním změnám ve
financování, činnost zahájila Všeobecná zdravotní pojištovna
(VZP). Z těchto důvodů lze toto období považovat za kritický
úsek reformy.
Toto období je současné provázeno řadou nevyjasněných a
mnohdy dosud nevyřešených majetkoprávních nejasností, které
značně komplikují budoucí průběh privatizace.
Vývoj tohoto období ve statistických číslech ukazují
následující údaje (Tabulky č. 11 a 12 vyjadřují vývoj počtu
zdravotnických zařízení v ČR /členěno dle zřizovatele/,
tabulka č. 13 vyjadřuje tyto počty zdravotnických zařízení v
jednotlivých krajích k 31.12.1993, tabulka č.18 vyjadřuje
vývoj počtu zdravotnických zařízení dle druhu, tabulka č. 19
pak vyjadřuje vývoj počtu lůžek ve zdravotnických zařízeních,
tabulka č. 20 vyjadřuje vývoj počtu lékařů ve zdravotnických
zařízeních a tabulka č.14 vyjadřuje podíl privátních zařízení v
ambulantní sféře s důrazem na obory primární péče).
zatímco
k
31.12.1989
existovalo
v
ČR
celkem
118
zdravotnických zařízení s právní subjektivitou ( 93 řízených
národními výbory a 23 přímo řízených MZ),
- k 31.12.1990 existovalo v ČR celkem 142 zdravotnické zařízení
s právní subjektivitou ( 93 řízených národními výbory a 49
přímo řízených MZ),
k 1.1.1991 to bylo celkem již 261 zdravotnických zařízení (
85 řízených Okresními úřady a 176 přímo řízených MZ),
- k 31.12.1991 to bylo celkem 430 zdravotnických zařízení ( 252
řízených Okresními úřady a obcemi a 178 přímo řízených MZ),
- k 1.1.1992 již celkem 929 zdravotnických zařízení ( 747
řízených Okresními úřady a obcemi a 182 přímo řízených MZ),
- k 31.12.1992 celkem 3965 zdravotnických zařízení ( 2953 v
soukromém sektoru, 833 řízených Okresními úřady a obcemi, 179
přímo řízených MZ),
k 1.6.1993 celkem 6449 zdravotnických zařízení ( 5546
privátních, 251 řízených obcemi, 472 řízených Okresními úřady a
180 přímo řízených MZ),
- k 31.12.1993 celkem 14799 zdravotnických zařízení ( 13835
privátních, 301 řízených obcemi, 490 řízených Okresními úřady a
173 přímo řízených MZ),
5.2.
V období centrálního plánování byly finanční prostředky pro
zdravotnictví rozdělovány na centrální úrovni (MZ a MF) a na
úrovni krajů (KNV), konečné rozhodnutí pak bylo uskutečňováno
pro OÚNZ na jednotlivých okresech (ONV), pro KÚNZ na krajích
(KNV). Konkrétní rozpočty jednotlivých OÚNZ a KÚNZ vznikaly
jednak na základě objektivních potřeb, jednak na základě
subjektivních
požadavků,
ale
i
pod
vlivem
politických
rozhodnutí. Rozpočty jednotlivých zdravotnických zařízení byly
prostřednictvím orgánů státní správy nedynamicky napojeny na
státní rozpočet a v následujících letech byly posilovány
jednoduchým navýšením o určité procento , určené z centra.
Investiční prostředky byly přidělovány ve vazbě na schválené
investiční akce. Tato rozhodnutí sledovala rovněž politické
vlivy. Nerovnoměrná síť zdravotnických zařízení jednotlivých
okresů, rozdílný podíl využití krajských a fakultních zařízení,
uplatňování subjektivismu a politického rozhodování, nepružné a
neprofesionální řízení, při technicky zaostalém a neefektivně
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pracujícím hospodářsko technickém zázemí, ve svých důsledcích
způsobily existenci několikanásobných, objektivně neodůvodněných
rozdílů ve výdajích na zdravotnictví mezi jednotlivými okresy.
Na základě obdobných principů byly, po zohlednění meziročních
vlivů
- valorizaci, vytvářeny rozpočty i v letech 1990 a 1991. Tedy
ani v tomto období ještě nedošlo k odstranění neodůvodněných a
neoprávněných rozdílů ve výdajích mezi jednotlivými okresy a
přetrvával subjektivismus minulé doby. V souvislosti s určitým
rozkrytím financování zdravotnictví po zrušení KÚNZ a po rozpadu
OÚNZ
byly
zprůhledněny
finanční
toky
do
jednotlivých
zdravotnických zařízení a odkryty výrazné rozdíly ve financování
malých a středních nemocnic na straně jedné a velkých, především
fakultních, nemocnic na straně druhé. Ve svém důsledku tato
skutečnost byla jedním z podnětů vzniku Asociace nemocnic malého
a středního typu.
Od 1.1.1992 zahájila činnost Všeobecná zdravotní pojišťovna
(VZP), jejíž vznik umožnil zákon. Prostřednictvím VZP a později
prostřednictvím zdravotního pojištění je hrazena tzv. plné
hrazená (dříve potřebná) zdravotní péče a částečné hrazená
zdravotní péče, která bude definována právními předpisy. Takto
stanovený rozsah potřebné zdravotní péče se téměř shodoval s
celkovým
objemem
zdravotní
péče.
V
prvém
roce
provozu
financovala VZP zdravotnictví obdobným způsobem jako tomu bylo
v minulosti. Její příjmová část byla tvořena ze státního
rozpočtu (tedy z daní) a výdajová část byla v prvém pololetí
roku 1992 prováděna rozpočtovým systémem, který zohledňoval
historické rozpočty jednotlivých okresů resp. zdravotnických
zařízení. V druhém pololetí (resp. od 1.8.1992) byl zahájen
sběr dat o výkonech provedených poskytovateli zdravotnických
služeb. Záměrem bylo pořízení individuálních účtů jednotlivých
pacientů a vyúčtování poskytnutých zdravotnických služeb na
základě provedených výkonů, spotřebovaného přímého materiálu,
předepsaných léčiv a dalších pomocných údajů. Toto značné
množství informací obsažených v dokladech smluvních partnerů je
zpracováváno informačním systémem VZP, který instalovala firma
Hewlett Packard.
Smluvní zdravotnická zařízení jsou pojišťovnou financována na
základě smluv formou měsíčních záloh a čtvrtletních vyúčtování
v závislosti na vykázaných výkonech. Jednotlivé výkony jsou
vykazovány v bodovém vyjádření , přičemž hodnota jednoho bodu
je pojišťovnou stanovena zpětné po čtvrtletním vyúčtování.
Stanovení hodnoty bodu je provedeno prostou aritmetickou
operací, kdy příslušný objem finančních prostředků je vydělen
součtem všech bodových hodnot, vykázaných smluvními zařízeními.
Vzhledem k výrazným rozdílům ve financování jednotlivých typů
zařízení v minulosti, došlo po vyúčtování roku 1992 k situaci,
kdy
zdravotnická
zařízení
v
jednotlivých
okresech
měla
zpravidla positivní hospodářský výsledek, zatímco řada velkých
nemocnic byla ve finančním deficitu.
Lze předpokládat následující příčiny tohoto stavu :
- nedostatky v řízení a kontrole hospodaření zdravotnických
zařízení,
nedostatečná motivace k vykazování a nesprávné vykazování
výkonů u některých zdravotnických zařízení,
- výše zálohy neodpovídající skutečné výkonnosti,
- výrazný pokles hodnoty bodu oproti předpokládané výši.
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Od 1.1.1993 byl zahájen výběr pojistného, jehož předpokládaný
objem představuje téměř 85% z celkového předpokládaného objemu
finančních prostředků pro zdravotnictví. Pojistné se stalo
příjmovou částí VZP a dalších zaměstnaneckých pojišťoven, které
v téže době zahájily rovněž svoji činnost. Tyto pojišťovny jsou
samostatné právní subjekty, jejich financování je však upraveno
zákonem tak, že část svých příjmů (50% a od 1.1.1994 60%)
odvádí na tzv. zvláštní účet, kde jsou finanční prostředky
přerozdělovány způsobem, který zohledňuje věkovou strukturu
pojištěnců jednotlivých pojišťoven.
K témuž datu byla vymezena zdravotní péče, která je ze
zdravotního pojištění hrazena (nař.vl.č.216/1992 Sb., kterým se
vydává Zdravotní řád, vyhl. č. 258/1992 Sb., kterou se vydává
seznam zdravotních výkonů a vyhl.č. 427/1992 Sb., kterou se
vydává seznam léčiv a prostředků zdravotnické techniky). Tím
došlo i k vymezení zdravotní péče ze zdravotního pojištění
nehrazené. Ta byla nadále financována především ze státního
rozpočtu resp. z územních rozpočtů. Vývoj podílu jednotlivých
zdrojů na úhradě zdravotní péče ukazuje tabulka č. 15.
Zavedený systém úhrady za poskytovanou zdravotní péči na
základě vykázaných výkonů (fee for service), jednotný pro
všechna
zdravotnická
zařízení
(pro
jednotlivé
lékaře
v
ambulantní sféře bez ohledu na obor stejné jako pro nemocnice)
je
vysoce
motivujícím
pro
všechna
smluvní
zdravotnická
zařízení. Tento systém lze charakterizovat administrativní
náročností pro oba smluvní partnery, pojišťovny i poskytovatele
zdravotnických služeb. S tím však souvisí i vysoká náročnost
pro kontrolu a ochranu systému (limitaci výkonů), bránící
prudkému zvýšení četnosti výkonů a tím k poklesu hodnoty bodu.
Tyto mechanismy však dosud nejsou vytvořeny nebo nejsou plné
funkční.
Jedinou
ochranou
systému
je,
že
objem
výběru
pojistného je limitován a odvíjí se především od výše příjmů
plátců a jejího vývoje. Za 4. čtvrtletí roku 1992 byl nárůst
počtu bodů oproti 3. čtvrtletí 25%. V 1. a 2. čtvrtletí roku
1993 dochází k dalšímu nárůstu vykázaných výkonů, nárůst je
však již pouze o 7%. Tento trend byl nepochybné významné
ovlivněn i vznikem velkého množství nových nestátních subjektů,
především v ambulantní sféře. Důsledkem pak byl pokles hodnoty
bodu, což bylo ovlivněno řadou faktorů :
- nedostatečná kontrola ze strany zdravotních pojišťoven,
důsledné a odůvodněné vykazování všech výkonů (především u
nové vznikajících privátních lékařů v důsledku přirozené
motivace),
- dosud nevytvořené ochranné mechanismy, bránící vykazování
nereálných a neoprávněných objemů výkonů (tzv. limitace a
funkční kontrolní systém revizních lékařů),
nekoordinovaný nákup drahé zdravotnické techniky a její
nadbytečné využívání (důsledkem tohoto stavu je následné
vykazování finančně náročných výkonů, jejichž provedení se může
jevit jako nadbytečné),
- vykazování takových výkonů, které jsou spojeny s vysokou
přímou spotřebou materiálu,
- neodůvodněné vykazování výkonů.
Dalšími
prvky,
které
nepříznivé
ovlivňují
funkčnost
stávajícího systému financování zdravotnictví jsou nedostatečné
kontrolní mechanismy vůči zdravotním pojišťovnám, především
VZP, ze strany zřizovatelů a dozorčích orgánů, neexistující či
nedostatčné profesionálně zpracované pojistné plány pojišťoven,
neexistující motivace finančně zvýhodňující ty občany, kteří
důsledné pečují o své zdraví, preskripce léků bez podstatné

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.

kontroly a bez jakékoli limitace a
princip vícezdrojového financování.

nedostatečné

realizovaný

Princip vícezdrojového financování, nedílná součást nového
systému úhrady za zdravotní péči, přináší neopominutelné
socioekonomické a politické důsledky. Vícezdrojové financování
není pouze účast pojišťoven, státu a obcí na úhradě zdravotní
péče. Významným účastníkem tohoto způsobu financování je právě
občan resp. pacient.
5.3.
Prvním krokem k prolomení direktivního řízení zdravotnictví
bylo schválení právního předpisu (vyhl.č. 242/1991 Sb., o
soustavě zdravotnických zařízení zřizovaných okresními úřady a
obcemi), který umožňoval městům a obcím vykonávat funkci
zřizovatele vůči zdravotnickým zařízením na svém území. Dalším
významným krokem bylo přijetí zákona (zákon č. 160/1992 Sb., o
zdravotní péče v nestátních zdravotnických zařízeních), který
umožňoval vznik nestátních
zdravotnických zařízení (
od
1.4.1992). Následující období je charakterizováno vznikem
velkého počtu soukromých praxí a je označováno jako privatizace
činnosti. Zdravotnická zařízení jsou zakládána a provozována
zdravotníky v nebytových prostorách, ke kterým zpravidla nemají
vlastnický vztah. Nejčastéji se jedná o pronájem stávajících
ordinací i jejich vybavení, ve kterých zdravotník dosud
pracoval jako zaměstnanec. Krom pronájmu prostor a movitého
majetku mu stávající provozovatel objektu nabízí i další služby
s pronájmem více či méně související. Platí zde však již
princip
nabídky
a
poptávky.
Nepříliš
řídkým
jevem
je
skutečnost, že zdravotník v této pozici očekává konečné
vyřešení situace jakožto předkladatel privatizačního projektu,
jehož předmětem je privatizace majetku movitého nebo rovněž i
nemovitého, který prozatím ke své praxi využívá na základe
pronájmu. Nedostatečná nabídka a výše ceny pronájmu nebytových
prostor v obcích a městech poněkud brání přirozenému odchodu
zdravotníků
z
monumentálních
poliklinik
blíže
pacientům,
obdobné jako malý počet zdravotníků - vlastníků nemovitostí.
Tento faktor nepříznivé ovlivňuje především rozvoj primární
zdravotní péče.
Vlastní privatizace majetku ve zdravotnictví byla zahájena již
v průběhu roku 1991, kdy v rámci "malé" privatizace byly
provedeny dražby malých provozoven Oční optiky s.p. ( 159
provozoven) a do 1. vlny velké privatizace byly zařazeny
(termín předložení projektů 31.10.1991) Státní léčebné lázně (
mimo SLL Darkov a SLL Jánské lázně), Zdravotnické zásobování a
některé
další
hospodářské
organizace
(
Výzkumný
ústav
balneologický,
Bristol,
Sanitas,
Zdravoprojekt,
Velaz,
Farmachlum, S.p. zahraničně obchodních a tuzemských služeb pro
lázeňství, Balnea).
Privatizace dalších zdravotnických zařízení bude probíhat v
rámci
II.
vlny
privatizace
(termín
předložení
projektů
31.10.1992, dodatek 1.1.1993). Do této vlny bylo zařazeno
celkem 646 zdravotnických zařízení s právní subjektivitou ( z
toho 79 v dodatku, celkem se jedná o 166 nemocnic, 14 LDN, 3
psychiatrické léčebny, 76 lékáren, 371 ambulantních zařízení a
16 ostatních). Dále byly zařazeny ÚSOL a Oční optika s.p. Jako
dosud neprivatizovaná zdravotnická zařízení zůstává celkem 409
zdravotnických
zařízení
(127
nemocnic,
14
LDN,
11
psychiatrických léčeben, 23 lékáren, 43 ambulantních zařízení a
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191 ostatních).

Privatizace ve zdravotnictví se řídí stejnými pravidly,
platnými pro hospodářské organizace. Současné informace hovoří
o více jak 5000 předložených projektů o celkové hodnotě
privatizovaného
majetku
více
jak
5O
miliard
Kč.
Řada
konkurenčních privatizačních projektů byla zpracovávána pod
značným časovým tlakem, pod tíhou obav o další existenční
jistoty, ve zcela nevyjasněné ekonomické bilanci (tržní ceny
nákladů a regulované ceny příjmů při nejasné hodnotě bodu), při
mnohdy
rozporné
informovanosti
i
pod
tíhou
vyhrocených
mezilidských vztahů (odvolávání z funkcí těch pracovníků, kteří
podali konkurenční projekt). Výsledný efekt a tedy i kvalita
předložených projektů je plné v souladu s takto uplatněnými
vlivy.
Za předpokladu, že naprostá většina zdravotnických zařízení
zařazených do seznamu bude privatizována formou veřejné soutěže
nebo přímého prodeje za účetní hodnotu a součet výsledných cen
tohoto majetku bude dosahovat předpokládaných 50 miliard, pak
při stávajících podmínkách úvěrové politiky peněžních ústavů
bude nutné, pro zachování stávající úrovně zdravotnických
služeb, posílit objem finančních prostředků pro zdravotnictví
každoročně, po dobu 8 let, o cca 8 miliard Kč. Tento
předpokládaný nárůst nezohledňuje jiné meziroční vlivy a s
ohledem na předpokládaný objem finančních prostředků v roce
1993 představuje každoroční nárůst o cca 13%. Bude naše výrobní
a podnikatelská sféra schopna vytvořit podmínky k naplnění
tohoto předpokladu?
Výsledkem privatizace by mělo být zkvalitnění poskytované
zdravotní péče, její ekonomizace a dovršení hlavních principů
transformace - decentralizace, demonopolizace a deetatizace.
Hlavním cílem a středem zájmu, bez ohledu na honosnou formulaci
názvu, musí však zůstat pacient. Nakolik se tento záměr podaří
zřejmé zhodnotí budoucnost. Již dnes je však nutné konstatovat,
že naše zdravotnictví
prožívání zcela zásadní systémové změny, které co do rozsahu
a času nemají historické obdoby. Nelze proto očekávat, že by
tyto změny nebyly provázeny omyly a chybami. Přesto, že tyto
chyby a omyly zde existují, dovoluji si tvrdit, že zdravotní
péče o obyvatelstvo je nadále zajišťována bez zásadních
negativních průvodních jevů. To je však možné výhradně díky
vysoké morální vyspělosti a obětavosti našich zdravotníků.

6. ANALÝZA SOUČASNÉHO
STAVU
6.1.

Z analýzy dosavadního (1992 - 1993) fungování systému
financování zdravotní péče v České republice vyplývají tyto
závěry :
6.1.1.
- Stávající systém všeobecného zdravotního pojištění je
spojen s těmito důsledky :
- - trvalý nárůst vykazovaných bodů za účtované zdravotní
výkony,
- - trvalý nárůst těch výkonů, které jsou spojeny s vysokou
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korunovou platbou za přímý materiál,
- - nárůst nákladů na léky a prostředky zdravotnické
techniky,
- - nárůst kontaktů občan x zdravotnické zařízení,
- - přetrvávající dlouhá průměrná ošetřovací doba na lůžku,
- - nedostatečná účinnost kontrolního systému zdravotních
pojišťoven.
6.1.2.
- Financování ze státního rozpočtu nemá stanovena průhledná a
jednoznačná pravidla, která by byla v souladu s cíli a
strategií zdravotní politiky.
6.1.3.
- Nejsou vytvořeny dostatečné podmínky
vícezdrojového financování.

pro

uskutečňováni

6.1.4.
- Nedochází k efektivnímu využívání zdrojů a jejich adekvátní
alokaci.
6.2.
Příčinou nedostatků v současném systému financování zdravotní
péče jsou zejména :
6.2.1.

- Historické faktory.
- - zdravotní stav obyvatel České republiky,
- - úroveň aktivní účasti obyvatel na ochraně vlastního
zdraví,
- - úroveň řízení zdravotnických zařízení,
- - stav základních prostředků ve zdravotnictví,
- - dostupnost, struktura a rozmístění vysoce specializované
zdravotní péče,
- - efektivita a prosperita ekonomiky státu jako celku.
6.2.2.

- Faktory, které vznikly v průběhu transformačního procesu.
- - stupeň decentralizace řízení zdravotnictví,
- - stupeň liberalizace v poskytování zdravotní péče,
- - postavení zdravotnických zařízení v tržních podmínkách,
- - nové zaváděný systém financování zdravotní péče,
Souhrným důsledkem působení výše uvedených faktorů je stav,
kdy je poskytován neomezený objem zdravotní péče všem bez
rozdílu, a to bez podstatného rozlišení mezi více či méně
potřebnou péčí a mezi více či méně potřebnými pacienty, čímž
dochází k výraznému nárůstu výdajů na zdravotnictví bez
odpovídajícího zlepšení zdravotního stavu obyvatel.
6.3.
S tímto stavem velmi úzce souvisí i další specifické rysy
našeho zdravotnictví:
- - počet lůžek v nemocnicích je v České republice v přepočtu na
počet obyvatel (8,2 lůžka na 1000 obyvatel v roce 1992) ve
srovnání s řadou vyspělých evropských zemí vyšší (Tabulka č. 16)
a průměrná ošetřovací doba (11,6 dne v roce 1992) je při tomto
srovnání v České republice přibližné o třetinu delší. Pro
určitou nadbytečnost lůžkového fondu nemocnic však hovoří
především nepříznivé ukazatele využití jejich kapacity (74,4 %
resp. 256,3 dne v roce 1992),
- - přibližné 10 % lůžkové kapacity nemocnic je využíváno
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občany, jejichž další pobyt je v nemocnicích pouze z příčin
sociálních,
- - počet lůžek v odborných léčebných ústavech je nedostatečný,
v přepočtu na počet obyvatel a ve srovnání s vyspělými
evropskými zeměmi je tato situace vyjádřena jednou desetinou
potřebné kapacity,
- - počet lékařů v přepočtu na počet obyvatel je rovněž ve
srovnání s vyspělými evropskými zeměmi vyšší (Tabulka č. 17),
- - dosud nedochází k podstatnému přesunu zdravotní péče z
nemocnic do ambulantní sféry a především do oblasti primární
zdravotní péče (výdaje za zdravotní péči v nemocnicích
představují tvoří 54% celkových výdajů),
- - mezi zdravotní a sociální péčí neexistuje dostatečné pružné
propojení.
Z
výše
uvedeného
vyplývá
zásadní
charakteristický
rys
stávající sítě zdravotnických zařízení - především nevhodná
kvalitativní struktura této sítě, kdy zdravotnická zařízení,
která jsou ekonomicky vysoce náročná, poskytují ( jsou nucena
poskytovat) zdravotní péči, která by měla být poskytována v
ekonomicky méně náročném zařízení a/nebo poskytují (jsou nucena
poskytovat) sociální péči, která by měla být poskytována rovněž
v adekvátně ekonomicky náročném zařízení. Důsledkem je nevhodná
alokace finančních prostředků, jejichž využití je neefektivní.

7. MAKROEKONOMICKÉ VLIVY NA PROCES
EKONOMIZACE
Proces ekonomizace zdravotnického zařízení bude, s ohledem na
výše uvedená fakta, ovlivňován jednak na úrovni makroekonomické
a jednak na úrovni mikroekonomické.
7.1.
V
oblasti
makroekonomických
vlivů
bude
mít
v
procesu
ekonomizace určující postavení charakter, cíle a strategie
zdravotní politiky státu. Je-li specifickým výrazem státní
zdravotní politiky charakter a míra vlivu státu do vztahů mezi
potřebami (vyjadřuje zájem státu o zdraví občanů) a zdroji k
jejich pokrytí, pak definování těchto zdrojů a efektivita
jejich využití je základním úkolem zdravotní politiky. Proto
současné se snahami o zlepšení zdravotního stavu obyvatel bude
určujícím makroekonomickým požadavkem kladeným na zdravotní
politiku adekvátní alokace zdrojů.
Globální transformace naší společnosti je charakterizována
zásadní politickou a ekonomickou liberalizací. Nakolik by se
tato liberalizace měla projevit i v péči o zdraví? Nalezení
optimálního modelu vlivu státu na procesy, ovlivňující zdraví
obyvatel je tedy další zásadní požadavek kladený na zdravotní
politiku.
Dosavadní průběh reformy zdravotní péče přinesl podstatné
změny do vztahů mezi potřebami a zdroji. Tento vztah se vlivem
změn vně zdravotnictví stává tržní, avšak specifika péče o
zdraví nedovoluje naplnění tohoto vztahu bez omezení. Tato
situace je charakterizována volnou tvorbou cen vstupů do
zdravotnictví
včetně
vysokých
cen
zahraniční
techniky
ovlivněných aktuálním kurzem naší měny na straně jedné a
regulací cen zdravotních výkonů na straně druhé. Jedná se o
závažný limitující faktor, který pro zdravotnictví vytváří
nesystémové specifické podnikatelské podmínky a velmi významné
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ovlivňuje vlastní proces reformy především v privatizaci
zdravotnických zařízení. Současné je však nutné konstatovat, že
poskytování zdravotní péče je činností, která má prozatím stálý
odbyt svých služeb.
Takto modifikované specifické tržní vztahy vstupují i do
oblasti nabídky a poptávky v oblasti péče o zdraví. Zbožím jsou
v tomto případě zdravotnické služby produkované zdravotnickými
zařízeními. Prodej těchto služeb je směrován jednak vůči
občanům, přičemž tento vztah není přímý, ale s ohledem na
dosavadní
kroky
reformy
je
uskutečňován
prostřednictvím
zdravotního pojištění a zdravotních pojišťoven. V této oblasti
tedy opět vstupuje do tržních vztahů ve zdravotnictví další
nesystémový prvek - princip solidarity. Tento princip je
charakteristický pro evropský pluralitní systém zmíněný výše a
je postaven na solidaritě zdravých s nemocnými. Zákonné
(všeobecné) pojištění zavedené i v našem státě je upraveno
zákonem, který stanoví, že všichni občané jsou pojištěni (ze
zákona), určuje kdo, jakým způsobem a kolik platí a jaký rozsah
zdravotní péče mu je touto formou pojištění hrazeno v případě
potřeby této péče. Tato forma pojištění sleduje sociální
zabezpečení občanů a má charakter sociálního pojištění. Krom
občanů je druhým odběratelem zdravotnických služeb stát, který
kupuje tyto služby jednak u pojišťoven pro ty občany, kteří
nejsou schopni samy toto pojištění platit, jednak platí přímo
zdravotnickým zařízením za takové služby, které jsou akcemi
(programy) zdravotní politiky státu a zdravotní pojišťovny je, s
ohledem na jejich finanční náročnost, nejsou schopny zcela
hradit (onkologie, kardiochirurgie, spinální program apod.).
Stát však má významné možnosti jak naznačené vztahy ovlivnit a
jak je usměrnit v zájmu uskutečňování své zdravotní politiky.
Je to především vliv
prostřednictvím legislativy cestou
zákonodárných orgánů. To jsou možnosti státu jak ovlivnit
činnost
pojišťoven,
jak
stanovit
rozsah
péče
hrazené
pojišťovnami, státem či občany. To je cesta jak v neposlední
řadě ovlivnit další oblasti, které mají vliv na zdravotní stav
obyvatel (ekologie, výživa, vliv pracovního prostředí apod.).
Touto cestou může stát uskutečnit i zásadní změny uvnitř
stávajícího systému, jejichž výsledkem by bylo zvýšení kvality
a efektivity poskytované zdravotní péče. Krátkodobé cíle a
změny je nutné uskutečňovat v kontextu s dlouhodobými cíli
reformy systému financování zdravotní péče. Aktuální změny,
které stávající systém vyžaduje jsou především regulace objemu
zdravotních výkonů, úhrady za léky a prostředky zdravotnické
techniky a účinná kontrola systému.
V této oblasti proto lze očekávat takové kroky, které
zásadním způsobem ovlivní ekonomizaci poskytování zdravotní
péče. Bude se jednat především o přehodnocení vzájemného
podílu státu, zdravotního pojištění a občanů příp. dalších
zdrojů na úhradě zdravotní péče.
Ponecháme-li stranou politický podtext tohoto rozhodnutí,
jde, za předpokladu minimálního vlivu na celkový objem
finančních
prostředků
pro
úhradu
zdravotní
péče,
o
matematické
vyjádření
ekonomických
principů
zdravotní
politiky. Tomuto kroku bude nepochybné předcházet zohlednění
zkušeností okolních států a v nich existujících zdravotních
systémů při současném zohlednění dosavadních zkušeností z
existujícího systému v našem státě.
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Z tabulky č. 7 vyplývá srovnání podílu zdrojů na
financování zdravotní péče v některých zemích světa. Všechny
uvedené
státy
a
jejich
zdravotní
systémy
jsou
charakterizovány
podstatným
podílem
přímé
spoluúčasti
pacienta na úhradě zdravotní péče. Jedná se o nejpodstatnější
ukazatel odlišující tyto systémy od dosavadního systému u
nás. Existující podíl zdravotního pojištění a neexistující
forma soukromého pojištění (příp. připojištění) je dalším
významným prvkem, kterým se náš systém odlišuje. Tedy do této
oblasti by měl směřovat zájem státu.
Dosavadní
způsob
financování
zdravotní
péče
je
charakterizován pasivním proplácením každého uskutečněného
zdravotního výkonu a každého předepsaného léčiva (při vědomí
existence spoluúčasti u vymezených skupin léčiv). Nevytváří
dostatečný tlak na zdravotnická zařízení ke zvýšení kvality a
efektivity a je podstatnou příčinou nárůstu nákladů na
zdravotní péči. Obdobné nevytváří dostatečné motivující
prostředí pro pacienta, kterému je v současném systému
poskytován široký rozsah zdravotní péče při minimální přímé
účasti. Nárůst nákladů na zdravotní péči je dále významné
ovlivňován
nekoordinovaným
uskutečňováním
stavebních
a
strojových investic, zpravidla bez provedení potřebného
průzkumu objektivní potřeby odpovídajících zdravotnických
služeb při zohlednění jasné stanoveného časového horizontu.
Nedochází tedy k uskutečnění nákupu investic až po předchozím
provedení analýzy jejich budoucí efektivity. Dochází tak
nejen k neefektivnímu vynakládání finančních prostředků
investičních, ale rovněž i k nedostatečné odůvodněným
budoucím nákladům provozním.
V
tabulce
č.
15
je
vyjádřena
struktura
příjmů
zdravotnických zařízení v ČR v letech 1991 - 1994, kdy
převažující položkou jsou platby od zdravotních pojišťoven.
Přímé platby od pacientů tvoří necelé l % a jsou vyjádřeny
především v účasti na úhradě léčiv a prostředků zdravotnické
techniky. Tabulka č. 7 vyjadřuje rozložení struktury zdrojů
úhrady zdravotní péče v roce 1990 v dalších zemích.
Na makroekonomické úrovni lze očekávat následující kroky,
které budou uskutečňované postupné v rámci zdravotní politiky
:
7.1.1.
- Definování a vymezení základní (potřebné, nezbytné,
standardní) zdravotní péče, kterou stát garantuje všem
občanům.
Vzhledem k tomu, že žádný stát na světě není schopen zajistit
takový systém ( a dosud takový neexistuje), který by byl
schopen zajistit rovnováhu mezi poptávkou zdravotní péče ze
strany pacientů a nabídkou ze strany poskytovatelů zdravotní
péče je nezbytné stanovit v závislosti na ekonomických
možnostech státu a prioritách jeho globální politiky, rozsah
zdravotní péče garantované státem. Základní péče má své
těžiště především v primární péči, která je zajišťována téměř
výhradně
privátními
zdravotnickými
zařízeními
(lékaři).
Zdravotní péče nad rámec základní péče (nadstandartní) bude
hrazena
přímou
platbou
(příp.
připojištěním
komerčního
charakteru nebo platbou státu u sociálně slabých).
Tato základní zdravotní péče je v současné době vyjádřena jako
zdravotní péče plné nebo částečné hrazená ze zdravotního
pojištění a jako zdravotní péče hrazená ze státního ( resp.
územních) rozpočtu, Konkrétní vyjádření takto vymezené zdravotní
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péče bude obsaženo v novém Zdravotním řádu, jehož přílohou bude
seznam
kategorizovaných
zdravotních
výkonů
s
vyjádřením
spoluúčasti pacienta. Obdobné bude další přílohou seznam
kategorizovaných léčiv a prostředků zdravotnické techniky a
stomatologických výrobků. Další přílohou bude výčet a četnost
preventivních prohlídek hrazených zdravotní pojišťovnou s
vyjádřením náplně prohlídky v závislosti na věku a oboru.
Obdobné bude další příloha vyjadřovat dispenzární prohlídky.
7.1.2.
- Stanovení průhledných a objektivizujících pravidel pro
finanční toky státních dotací přidělovaných ze státního
rozpočtu.
- - stanovení pravidel pro přidělení dotace na stavební a
strojové investice. Stát by pro přidělování těchto prostředků
měl vytvořit zcela průhledná pravidla, vyjadřující zájem
státu na zabezpečení určitých druhů zdravotní péče, kterou
není možno zabezpečit výhradně jinou formou financování
(např. pouze cestou zdravotního pojištění). Půjde o vysoce
specializované
druhy
zdravotní
péče,
jejichž
finanční
náročnost bude přesahovat možnosti zdravotních pojišťoven
příp. možnosti dárců a sponzorů. Přesto bude mít stát zájem
na zachování, rozvoji či zavedení této zdravotní péče. Touto
cestou si stát současné zajistí vytvoření příp. zachování
(nebo
rozvoj)
přiměřeného
a
efektivního
rozsahu
sítě
zdravotnických zařízení ve vybraných oborech,
- - stanovení pravidel pro přidělení dotace na zajištění
(dofinancování)
provozu
zdravotnických
zařízení,
která
poskytují zdravotní péči ve vyjmenovaných oborech. Stát by
měl i v tomto případě definovat podmínky, za kterých bude
tyto prostředky poskytovat a podmínky, které je nezbytné pro
získání dotaze splnit. Stát musí mít jasno jaké druhy a v
jakém rozsahu je nezbytné a možné tuto zdravotní péči
zajistit.
7.1.3.
- Stanovení druhů a rozsahu zdravotní péče ve veřejném zájmu.
Jde o definování zdravotní péče kterou stát považuje, v rámci
uskutečňované zdravotní politiky, za nezbytné zachovat, a u
kterých s ohledem na stávající charakter financování hrozí
jejich omezení či výpadek. Rovněž se bude jednat o některé z
činností, nehrazených zdravotními pojišťovnami. Při poskytnutí
těchto prostředků rovněž musí být stanovena jasná pravidla pro
jejich využití. Vymezená zdravotní péče ve veřejném zájmu bude
obsaženo v "zákoně o zdravotnickém zařízení a působnosti státní
správy a obcí ve zdravotnictví".
na způsobilost k výkonu

7.1.4.
- Kategorizace zdravotních výkonů ve vazbě na způsobilost k
výkonu zdravotnického povolání.
Tato kategorizace by vymýtila jednoznačné rozsah výkonů,
které je oprávněn vykonávat zdravotnický pracovník s ohledem
na stupeň dosažené kvalifikace. Ve svém důsledku jde o
posílení možností kontrolních mechanizmů ze strany komor a
zdravotních pojišťoven a omezení stavu, kdy zdravotnická
zařízení poskytují takové výkony, které byly kalkulovány pro
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zdravotnické
zařízení
s
technickým i personálním.

významné

náročnějším

vybavením

7.1.5.

- Rozšíření rozsahu spoluúčasti občanů přímou platbou na
úhradě zdravotní péče.

Tím bude posílen jeden z významných regulačních prvků jak
racionalizovat současný systém financování v našem státě.
Zavedení spoluúčasti má silné motivační prvky vůči občanům,
které
vedou
k
kontrole
objemu,
kvality
a
efektivnosti
poskytované zdravotní péče. Občan bude více zvažovat nezbytnost
návštěvy
lékaře,
včetně
návštěvy
odborného
lékaře
bez
doporučení
praktika,
bude
vyhledávat
taková
zdravotnická
zařízení, jejichž postupy povedou k rychlému a kvalitnímu
vyléčení. Dojde k preferenci zdravotnických zařízení, která
budou vedena k efektivní léčbě a odůvodněným postupům. Dojde k
snadnější
kontrole,
efektivnějšímu
využívání
finančních
prostředků, snížení plateb pojistného, snížení počtu případů
zneužívání zdravotní péče.
Podoby tohoto kroku mohou být následující :
- - ambulantní taxy.
W.G.Manning provedl rozsáhlý experiment (Health insurance and
demand for medical care), v kterém prokázal pozitivní roli
spoluúčasti pacienta na celkovém objemu poskytnuté zdravotní
péče. Současné však došel k závěru, že regulace výdajů na
zdravotní péči formou spoluúčasti je nejúčinnější pokud se
účast pacienta pohybuje do 25% celkových výdajů. V současné
době je u nás uvažováno zavedení ambulantní taxy za návštěvu
pohotovostní služby a za návštěvu specialisty bez doporučení
praktikem (lékařem, u kterého je pacient registrován) . Před
vlastním zavedením tax je však nezbytné stanovit okruh osob,
které budou z platby vyloučeny nebo náhradní formu úhrady
(kupony).
Aplikace
taxy
bude
současné
provázena
snížením
sazby
pojistného na zdravotní pojištění. Proto by plošné zavedení
taxy bez dalších regulačních opatření (paušální úhrada za péči)
vedlo k snížení hodnoty bodu za zdravotní výkony pro všechna
zdravotnická zařízení bez rozdílu a bez ohledu, zda-li zavedení
taxy i jim přináší další zdroj příjmů.
- - hospitalizační taxy.
Vyjadřuje účast pacienta na nákladech zdravotnického zařízení
spojených s jeho pobytem v lůžkovém zdravotnickém zařízení,
resp. jde o náklady, které svojí nepřítomností v domácnosti
spoří. Před zavedením této taxy je nutno opět zvážit vymezení
okruhu dotčených osob a limitaci platby počtem dnů
v
kalendářním roce. Je zvažována limitace v délce průměrné
ošetřovací doby.
- - platby za vymezené spektrum zdravotních výkonů.
Může být uskutečněna jednak vymezením okruhu zdravotních
výkonů hrazených ze zdravotního pojištění a okruhu nehrazeného.
Tato druhá skupina je pak hrazena přímou platbou, příp. se může
stát podnětem pro zavedení komerčního připojištění. Jednak může
být vymezena kategorizací zdravotních výkonů na plné a částečné
hrazené (obdobně jako je provedena kategorizace léčiv).
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Současný stav v České republice je charakterizován téměř 100%
krytím zdravotní péče prostřednictvím zdravotního pojištění a
nevýznamnou účastí státu.
Cílem přeměny současného systému je vytvořit takový stav,
kdy bude posílen podíl státu, přímé platby občanem a umožněn
rozvoj komerčního pojištění.
7.1.6.

- Paušální platba za část péče.

Jedná se o druh platby za zdravotní výkony, kdy určitá část
platby je převedena do paušální platby za pacienta. Tato
paušální platba může být dále specifikována s ohledem na
skladbu klientely a její věkovou strukturu. Jde o platbu,
jejíž zavedení je účelné především u lékařů primární péče.
Zavedení této platby (zpravidla v kombinaci s platbou za
výkony) motivuje poskytovatele zdravotní péče k efektivní
péči, k uskutečňování preventivních opatření i zájmu o
veřejné zdravotnictví v oblasti působnosti.
Další formou této platby je paušalizace výkonů (sdružování
či agregace specifického spektra zdravotních výkonů), jejíž
uplatnění je možné nejen v ambulantní, ale i v nemocniční
péči. Zavedení agregace části výkonů do paušálu povede ke
snížení motivace zvyšovat počet zdravotních výkonů. Vždy je
však nezbytné přesné stanovit obsah paušálu.

7.1.7.
- Sestupná sazba úhrady za ošetřovací den v lůžkových
zdravotnických
zařízeních.
Chybení regulačních mechanismů v této oblasti způsobuje
přetrvávající
příliš dlouhou průměrnou délku pobytu v lůžkových
zařízeních,
ovlivňuje i rozsah počtu pobytů občanů v lůžkových zařízeních
ze
sociálních důvodů i počty lůžek v zdravotnických zařízeních.
Jedná se o významný regulační prvek nákladů v ústavní péči.
Zavedení sestupné platby by mělo bránit neúčelnému a
neopodstatněnému prodlužování pobytu pacientů v lůžkových
zařízeních, současné se zvýšením kvality zdravotní péče.
7.1.8.
- Regulace v oblasti výdajů na léčiva.
Stávající způsob úhrady je upraven v rámci kategorizace léčiv
vyjádřený v seznamu léčiv. Ten je taxativním výčtem firemních
názvů léčiv, které k určitému datu byly registrovány MZ ČR,
byla stanovena jejich maximální cena MF ČR a po projednání v
kategorizační komisi MZ ČR byla stanovena úhrada zdravotní
pojišťovnou (plné či částečné hrazené a nehrazené). Takto
koncipovaný seznam nemohl pružné reagovat na aktuální změny
při doplnění (vyřazení) seznamu nově registrovanými (v
důsledku útlumového programu vyřazenými) přípravky, na změny
maximální ceny.
Proto v této oblasti musí urychlené dojít k těmto změnám,
jež zasahují do oblasti stanovení a regulace cen léčiv :
- - vytvoření seznamu na podkladě skupin léčiv s identifikací
dle účinné látky a způsobu použití (klasifikace ATC) a dle
velikosti
balení
při
současném
členění
dle
kategorií
procentní úhrady. Pokud by např. byla skupina zařazena do
kategorie 100%ní úhrady, byl by pro ni stanoven limit, jehož
rozsah by zaručoval plnou úhradu nejméně jednoho přípravku
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této skupiny. Stávající limitní systém by byl nahrazen za
systém limitoprocentní,
- - ceny léčiv plné hrazených pojišťovnou nadále regulovat
formou úředně
stanovených maximálních
cen
s
tím, že
rozhodování by nadále nebylo autonomní, ale vedle MF ČR by
výrazný podíl na tomto rozhodování mělo i MZ ČR,
- - stanovení pevného limitu úhrady ceny léčiv hrazených
pojišťovnami (závazný pro všechny zdravotní pojišťovny),
- - liberalizace cen léků hrazených pacientem a volné
prodejných,
- - možnost záměny léku po předchozí dohodě s pacientem
(lékařem, revizním lékařem),
- - liberalizace v podnikání v oblasti lékárenské péče.
Nový systém by zavedl vetší počet přípravků se spoluúčastí
pacienta, což povede k motivaci využívat léčiva hospodárněji
a současné povede k podpoře konkurenčního prostředí mezi
výrobci léčiv. Průvodním jevem bude nárůst nákladů, které
ponese
pojištěnec,
což
lze
eliminovat
úpravou
sazby
pojistného nebo vytvořením limitu pro spoluúčast nebo
taxativním výčtem případů (stavy nebo osoby), kdy poplatky
budou sníženy.
7.1.9.
- Posílení kontrolních mechanismů pojišťoven.
základním
předpokladem
je
přesné
vymezení
obsahu
jednotlivých výkonů a tyto definice se závazným výkladem vydat
formou obecné závazného předpisu. To umožní proplácet pouze
takovou zdravotní péči, která je oprávněné provedena a znemožní
poskytovatelům zaměňovat poskytnutou péči za obdobnou, oceněnou
vyšší bodovou hodnotou a vyšším materiálovým ohodnocením,
stanovenou pro specializovaná pracoviště s vyššími náklady.
- - obdobné je nutné vydat závazná pravidla pro vykazování
zvlášť účtovaného materiálu (ZUM) ke konkrétním výkonům,
specifikaci ZUM a stanovení jeho maximální úhrady. Dosud
nedostatečné definovaná pravidla vedou k duplicitním platbám a
zneužívání použití této položky.
- - upřesnění výkladu seznamu zdravotních výkonů a jejich
kategorizace ve vazbě
na
specializaci pracoviště (resp.
pracovníků tohoto pracoviště), které tyto výkony vykazuje.
Dosud dochází k vykazování výkonů, určených pro specializovaná
pracoviště s vyššími režijními a materiálovými náklady i
takovými zdravotnickými zařízeními, která nesplňují podmínky
pro poskytování tohoto druhu zdravotní péče.
- - vymezení podmínek pro úhradu nákladných typů zdravotní péče.
Bude se jednat např, o úhradu hemodialýzy, transplantačních
výkonů, onkologické výkony, rychlou zdravotnickou pomoc apod.).
- - a současné upřesnění podmínek a obsahu smluv mezi
pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními.
Jako nezbytné se jeví potřeba přesné stanovit výběr výkonů,
které mohou být předmětem příslušné smlouvy zdravotnického
zařízení v závislosti na schopnosti tohoto zařízení tyto výkony
provádět a poskytovat. Druh a rozsah zdravotní péče, kterou
bude zařízení poskytovat je dán kvalifikací pracovníků a
prostorovým,
technickým,
věcným
a
personálním
vybavením
pracoviště.

- Informatika.

7.1.10.

Informatika ve zdravotnictví je zdrojem informací, které
zpracovává a analyzuje. Tyto údaje jsou nezbytným předpokladem
pro uskutečňování nového systému zdravotní péče, pro řízení
zdravotní péče a zpětnou vazbu v průběhu procesu transformace
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zdravotnictví. Bez informací o zdravotním stavu obyvatel,
faktorech, které zdravotní stav ovlivňují, zdravotnických
zařízeních
a
jejich
technickém
a
personálním
vybavení,
ekonomických ukazatelích činnosti zdravotnických zařízení a
řady dalších údajů by nebylo možné stanovit hlavní koncepční
směry a uskutečňovat zdravotní politiku. To vše vyžaduje
vytvoření jednotného informačního systému, který
by
byl
podkladem především pro řízení, kontrolu, vyhodnocování a
plánování zdravotní péče na různých úrovních.
Současnými zdroji informací pro potřeby zdravotnictví jsou :
- - program statistických zjišťování ve zdravotnictví (obsahuje
37 výkazů a 13 individuálních hlášení), schválený Českým
statistickým úřadem ve smyslu zákona č. 278/1992 Sb., o státní
statistice.
Tento
program
zajišťuje
Ústav
zdravotnických
informací a statistiky (ÚZIS). Tato zjišťování jsou zaměřena
především na zdravotní problematiku,
- - informační systémy hygienické služby, které krom účasti na
programu statistických zjišťování provádí vlastní monitoring
pro potřeby hygienické služby,
informační
systémy
zdravotních
pojišťoven,
které
zdravotnictví využívá na základě smlouvy ve smyslu zákona č.
551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky,
- - informační systém Českého statistického úřadu a dalších
státních
orgánů
mimo
rezort
zdravotnictví
(především
ministerstvo práce a sociálních věcí a ministerstvo životního
prostředí).
V
současné
době
byla
provedena
analýza
stávajících
statistických zjišťování ve zdravotnictví s cílem vymezit
racionální potřebu informací a zvýšit efektivitu jejich využití
při řízení zdravotnictví. Pro dosažení cíle této analýzy byl
hodnocen obsah, rozsah a účelnost platného statistického
zjišťování pro rok 1994, úroveň zatížení lékařů v rámci jejich
účasti na těchto zjišťováních a možnosti náhrady těchto údajů
získáním dat z jiných zdrojů (zdravotní pojišťovny). Byl
hodnocen i přínos dalších informačních systémů napojených
(navazujících na Národní zdravotnický informační systém).
Výsledky provedené analýzy byly následující :
- statistická zjišťování jsou nezbytným prostředkem pro řízení
a zpětnou vazbu ve zdravotnictví,
- statistická zjišťování nelze nahradit daty od zdravotních
pojišťoven,
tato
data
však
lze
chápat
jako
doplňující
informace,
- zatížení lékařů oproti původním představám je podstatné menší
a lékaře zatěžuje minimálně. Podílí se na nich pouze 29% lékařů
poskytujících zdravotní péči v rámci ambulantních, lůžkových a
komplementárních zařízení a většina z nich vyplňuje pouze jeden
výkaz,
- obsah i rozsah stávajících zjišťování je nezbytné nadále
zkvalitňovat a statistická zjišťování je potřebné obohatit o
jednorázová a výběrová šetření,
- jako nezbytné se jeví nutnost nalézt cestu ke spolupráci mezi
zdravotnickými
zařízeními
a
zdravotními
pojišťovnami
a
prostřednictvím jejich informačních systémů získávat další
údaje pro provádění analýz a interpretaci výsledků těchto
analýz. Tyto výsledky budou využity pro řízení rezortu
zdravotnictví státní správou.
Z výše uvedeného vyplývá neopominutelný význam a postavení
informatiky, informací a informačních systémů ve zdravotnictví.
Řídit je možné jen to, o čem je dostatek dostupných informací.
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Informace jsou prostředkem, který umožňuje reagovat na etapy
uskutečňované zdravotní politiky, je však současné i podkladem
pro hodnocení těchto etap a případnou korekci chyb a omylů.
Podcenění významu informací by bylo zásadním omylem, jehož
dopady
by
se
významné
odrazily i
v oblasti
ekonomiky
zdravotnictví.
7.1.11.

- Privatizace ve zdravotnictví.

Schvalování privatizačních projektů vládou bylo zahájeno v září
1993. Do konce roku 1993 byla schválena privatizace 407
zdravotnických zařízení - samostatné privatizovaných jednotek
(284 v kategorii A z toho 219 přímý prodej, 10 neveřejné
výběrové řízení, 55 převod na obec a 123 v kategorii B z toho
92 přímý prodej, 7 neveřejné výběrové řízení, 24 převod na
obec).
Rozhodnutí o většině projektů z prvního seznamu se předpokládá
do konce 1. pololetí 1994. Současné je připravován seznam
dalších zdravotnických zařízení, které budou v dalším procesu
seřazeny dle předmětu činnosti a kategorizovány. Na tento krok
naváže
členění
na
zařízení
privatizovatelná
standardními
metodami privatizace, privatizovatelná formou státem založených
obchodních společností (ev. dle zákona o neziskových právnických
osobách) a ponechání trvale v majetku státu. Poté bude vydán
další seznam privatizovaných zdravotnických zařízení.
Významným
krokem
k
podpoře
privatizace
zdravotnických
zařízení, při zohlednění specifické ekonomické situace ve
zdravotnictví, je finanční podpora tohoto procesu. Přiznání
finančních výhod při privatizaci se bude pravděpodobné, s
ohledem na omezené možnosti, týkat pouze zdravotnických
zařízení zařazených do kategorie B. Jde o výraz podpory
modernizaci a restrukturalizaci u těch zařízení, která mají
jako smluvní závazek (břemeno) povinnost v časovém úseku 10 let
zachovat vymezený rozsah zdravotní péče. Předpokládají se tyto
formy podpory :
- - poskytnutí zvýhodněného úvěru.
Toto zvýhodnění bude kryto z výnosů vyčleněného objemu
finančních prostředků Fondu národního majetku do výše 8% úroku
z úvěru. Stávající podmínky peněžních ústavů pro poskytování
úvěrů lze přibližné a zjednodušené charakterizovat takto :
dlouhodobý úvěr po dobu 8 let, úrok 15 - 18% , ručení majetkem,
který je předmětem privatizace. Za těchto podmínek bude
nepochybné možné splatit většinu ambulantních zdravotnických
zařízení a všechny lékárny v kupní ceně odpovídající zůstatkové
(účetní) hodnotě. Účetní hodnota těchto zařízení je zpravidla
řádové
do
milionů
(většinou
však
do
stotisíců
nebo
desetitisíců) a výkonnost takového zařízení umožňuje úhradu
splátek. Ekonomicky průhledná je situace především u lékáren,
kterých se nedotýkají možné inflační dopady hodnoty bodu.
Výrazné odlišná je však situace u lůžkových zařízení, především
nemocnic.
- - prodloužený splátkový kalendář.
Úpravu splátek kupní ceny řeší usnesení vlády č. 568. To
umožňuje při splacení 40% kupní ceny do 90 dnů po uzavření
kupní smlouvy. Doplatek zbytku kupní ceny se předpokládá
rozložit na 10 let s tím, že splátky by mohly být rozloženy
rovnoměrné nebo diferencované (progresivně). Druhá varianta je
předpokládána především tam, kde se bude jednat o havarijní
výměry a bude hrozit omezení provozu a tím výpadek zdravotní
péče. Půjde o smluvní odklad splátek tak, že poslední splátka
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bude splacena nejpozději do 10 let od uzavření kupní smlouvy.

Stanovení kupní ceny privatizovaného majetku vychází dle
platného
právního
řádu
z
účetní
hodnoty
(stanovené
ze
zůstatkové hodnoty). Tržní cena této výši však ve skutečnosti,
především s ohledem na věcné břemeno, rozhodné neodpovídá.
Tento názor vychází z faktu, že efektivnost subjektu je
nepochybné stejné významnou veličinou pro stanovení tržní ceny
jako účetní hodnota. Výkonnost zdravotnických zařízení, s
ohledem
na
dříve
zmíněné
regulační
mechanismy
a
další
komplikace ve financování, současné s předpokládaným věcným
břemenem uvaleným na majetek, konečnou tržní cenu významné
snižuje. Tento fakt je významný především u lůžkových zařízení,
kde nemovitosti tvoří rozhodující podíl účetní hodnoty ( malá
výše odpisů a malá odepsanost zvláště u nových a novějších
objektů). Docházím k závěru, že objektivní způsob ke stanovení
kupní
ceny
privatizovaného
majetku
ve
zdravotnictví
je
vyhodnocení důchodové situace subjektu.
Jsem přesvědčen, že seriozní tvůrci privatizačních projektů
zdravotnických zařízení s převažující lůžkovou složkou dospěli
ke
stejným
závěrům
tzn.,
že
úhrada
zůstatkové
ceny
zdravotnického zařízení, kde v hodnotě subjektu převládají
nemovitosti, vzhledem k reálné výkonnosti není možná. Vede
totiž jednoznačné k úpadku privatizovaného zdravotnického
zařízení se všemi důsledky pro majitele, věřitele a především
pro občany příslušného regionu.
Z experimentálně zpracových studií důchodové situace lůžkového
zdravotnického zařízení vyplývá, že rozhodující pro financování
a zabezpečení provozu privatizovaného zdravotnického zařízení je
výše
hodnoty
bodu
zdravotních
pojišťoven
a
kupní
cena
privatizovaného majetku, limitující celkovou výši a jednotlivé
splátky úvěru. Ostatní faktory (úroková míra úvěru, zvýšení
některých nákladových položek nad uvažovaný nárůst atd.),
působící na stabilitu důchodové situace, nejsou rozhodující,
neboť jejich výkyvy je možné regulovat volnými zdroji a určitými
omezeními v uvažované investiční výstavbě.
Privatizaci ve zdravotnictví nelze chápat jako výhodné
získání majetku, které by se stalo prostředkem k rychlému
zbohatnutí nabyvatele. Mnohem více se jedná o privatizaci
nesmírné odpovědnosti a nekonečných starostí, to vše ve výše
popsaných specifických podmínkách.
Po zhodnocení výše uvedených skutečností se domnívám, že
proces
privatizace
ve
zdravotnictví
vyžaduje
specifický
přístup, který by privatizaci umožnil uskutečnit a který by
současné podpořil i start nové vznikajících soukromých aktivit.
Stanovení ceny privatizovaného zdravotnického zařízení na
základě jeho efektivnosti by bylo jednoznačným přínosem pro
snížení výše uvedených rizik a pro možnost privatizace
zdravotnických zařízení zdravotníky.
7.1.12
. - Nezisková právnická osoba.
Již řadu měsíců připravovaný zákon o neziskových právnických
osobách je netrpělivé očekáván i ve sféře zdravotnictví.
Označení neziskový je odvozeno od angloamerických non-profit
institutions, které však v tomto pojetí zdaleka nevylučuje
tvorbu
zisku.
Vytvořený
zisk
však
podléhá
kontrolním
mechanismům (zpravidla správní rady) a zůstává k podpoře
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dalšího rozvoje organizace. S těmito organizacemi jsou spojeny
daňové úlevy, které se dotýkají jednak samotné organizace a
jednak sponzorů, kteří darují organizaci finanční obnos
zpravidla k investičním akcím. V zemích, kde jsou neziskové
organizace běžné je dobrým zvykem prezentovat profitní podnik
darem (dary) do obecné prospěšné oblasti a stavět tak na odiv
prosperitu podniku a jeho účast na sponzorství, které je jednou
z možných cest k reklamě.
Daňové úlevy by však i v našem státě měly pro zdravotnická
zařízení velký význam. A to především s ohledem na probíhající
privatizaci. V návaznosti na úvahy o výkonnosti zdravotnických
zařízení je nutné připomenout, že splátky úvěru je možné
splácet výhradně ze zisku po zdanění (disponibilní zisk). To
vytváří další tlak na nabyvatele k honbě za výkony a za
maximálně efektivním provozem. To však s ohledem na nezbytná
břemena a potřebu zachování určitých činností (dostupnost
zdravotní péče) není možné plné uskutečnit. Výsledkem bude
významné zatížení zdravotnictví jako celku, a to v rozsahu
kupní
ceny
privatizovaných
zdravotnických
zařízení
(výše
úvěru), aktuální výše úroku a daňového zatížení odvíjející se
od kupní ceny a aktuální výše daní z příjmu. Tato skutečnost je
významná a neopominutelná, neboť splátky úvěru budou tlakem pro
majitele vytvářet zisk i tam, kde by bylo vhodné raději do
zařízení investovat.
I když existují práce, které uvažují možnosti vzniku i
obchodních společností založených pro jiný účel než podnikání,
nebyly dosud tyto úvahy potvrzeny a v praxi ověřeny.

8. MIKROEKONOMICKÉ VLIVY NA PROCES
EKONOMIZACE

Pravděpodobné nejvýraznějším rysem dosavadního průběhu reformy
zdravotnictví České republiky byl rozpad KÚNZ a následné
rozvolnění OÚNZ, důsledkem čehož došlo k vzniku nových
samostatných zdravotnických zařízení s právní subjektivitou. Na
toto období navazuje další rozpad těchto celků zakládáním
soukromých praxí lékařů, kteří rovněž vystupují jako samostatné
právní subjekty. Tento proces vyjádřený ve statistických
údajích byl uveden již dříve.
V souvislosti s těmito změnami v organizaci a řízení
(managementu) zdravotnictví se dostává do popředí zájmu potřeba
kvalitního, profesionálně orientovaného řízení těchto subjektů.
Tato potřeba se projevuje v počátečním období především ve
větších organizačních celcích, jejichž součástí je zpravidla
lůžková část, oddělení komplementu a úseky hospodářskoprovozní.
Jedná se o zdravotnická zařízení, která vznikla po delimitaci
OÚNZ.
Potřeba kvalitního řízení se však projevuje nejen na úrovni
vrcholového vedení, ale i na úrovni středního článku (liniový
manažeři). Tento stav je, obdobné jako v řadě zemí na západ od
nás, provázen snahou obsazovat vedoucí funkce nelékaři.
Dosavadní zkušenosti z těchto zemí však ukazují, že původní
předpoklady nebyly dostatečné průkazným způsobem naplněny, a
proto lze v současné době opět sledovat návrat lékařů do
vrcholového vedení. Tito lékaři jsou však již profesionálně
vyškoleni pro své budoucí náročné uplatnění. V České republice
je možné očekávat obdobný vývoj. Situace je u nás rovněž
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poněkud komplikována specifickými finančními podmínkami ve
zdravotnictví. Skutečné schopný a výkonný vedoucí pracovník
dnes jen výjimečné bude hledat své uplatnění ve zdravotnickém
zařízení, které není schopno vytvořit lukrativní podmínky ani
nedává dostatečné perspektivy (s ohledem na probíhající
privatizaci). Proto se tato situace projevuje především v
zařízeních, která mají státní charakter.
Důsledkem je skutečnost, že na vedoucí místa přicházejí do
zdravotnických zařízení pracovníci, kteří svoji pozici chápou
spíše
jako
nezbytné
přechodné
existující
zlo
(do
doby
privatizace), jde-li o lékaře zpravidla i nadále vykonávají
souběžné lékařskou praxi (mnohdy dokonce soukromou) nebo na
tato místa nastupují pracovníci bez dostatečných zkušeností ze
zdravotnictví (nelékaři, kteří nemají žádné zkušenosti ve
zdravotnictví). Tím je, již existující naprostý nedostatek
profesionálně
zaměřených
a
specificky
pro
zdravotnictví
školených vedoucích pracovníků, dále zdůrazněn a komplikován.
Jako závažné se jeví konstatování, že dosud neexistují
aktivity, které by se touto problematikou se vší vážností
zabývaly. Mnohé soukromé organizace, zabývající se výukou
managementu, totiž postrádají zaměření orientované specificky
na problematiku zdravotnictví.
Jako další negativní průvodní jev současného období reformy
zdravotnictví je možné hodnotit stav, kdy naprostá většina
lékařů, schopných vykonávat náročnou řídící práci, dnes dává
přednost zahraničním firmám nebo práci ve vlastní soukromé
praxi. V neposlední řadě je nutno zmínit i tu skutečnost, že v
návaznost2i na vznik několika tisíc soukromých praxí v průběhu
roku 1993, bude i samostatné pracující lékař dříve či později
pociťovat potřebu využívat základních principů organizace a
řízení, současné se znalostmi základních prvků veřejného
zdravotnictví.
Zajištění profesionálních řídících pracovníků, kteří by byli
adekvátně proškoleni ve specifické problematice organizace a
řízení ve zdravotnictví, se v současné době jeví jako jeden ze
zásadních předpokladů dalšího úspěšného vývoje reformy ve
zdravotnictví.
Obsáhlý úvod této kapitoly není samoúčelný, neboť kvalitní
organizace a řízení zdravotnických zařízení i zdravotnictví
jako celku je základním předpokladem úspěchu v procesu
ekonomizace
zdravotnického zařízení. Mezi kvalitou řízení a výsledky
organizace je prokazatelné velmi těsný vztah.
8.1.
- Personální řízení (strategie lidských zdrojů).
Personální řízení, umění vést lidi, označované dnes jako
strategické řízení lidských zdrojů je obecné považováno za
nejzávažnější oblast podnikového řízení. Orientaci na lidské
zdroje (na personální řízení) je připisován klíčový význam v
úspěšnosti
firmy.
Proto
své
nezastupitelné
místo
mají
profesionálně obsazené personální útvary organizace. V období
před rokem 1989 byly tyto útvary označovány jako kádrová
oddělení, z čehož pramení dosud existující znevážení a
nedocenění práce těch útvarů, které jsou dnes skutečné
profesionálně zaměřeny na problematiku personalistiky.
Naše zdravotnická zařízení stojí či v době blízké budou stát
před
zásadní
organizační,
finanční
a
personální
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restrukturalizací,
v
mnoha
ohledech
výjimečné.
Procesem
radikálních změn prochází celá řada podniků prakticky ve všech
odvětvích, prochází jím i velké firmy ve vyspělých zemích.
Restrukturalizace
organizace
zahrnuje
řadu
aspektů,
jako
klíčový se však jeví právě aspekt lidský. Restrukturalizace
znamená změnit postoje a chování lidí, odstranit bariéry
plynoucí ze setrvačnosti, neznalosti nebo prostého strachu z
nového.
Má-li
v
organizaci
úspěšné
proběhnout
restrukturalizace,
musí
být
vedení
schopno tyto
bariéry
odstranit. Období klidu v naší práci navždy skončilo, již nikdy
nebudou věci bez pohybu a změn. Tento fakt je nezbytné
pochopit, ztotožnit se s ním a být připraven uplatňovat ho v
práci. Má-li být organizace schopna konkurence, musí mít v čele
osobnosti orientované na výkon, schopné svoji orientaci přenést
i na ostatní spolupracovníky.
8.1.1.
motivace.
Chceme-li někoho motivovat, musíme nejprve dosáhnout vzájemné
shody nebo alespoň příbuznosti názorů. Motivace je základním
prvkem personálního řízení. Je určující pro úspěch při výběru
lidí a jejich stabilizaci, jejich rozmisťování, odměňování,
přípravu i pro vytváření mezilidských vztahů na pracovišti.
Zásadní rozhodování o motivaci je třeba provádět dlouhodobé a
plánovité v souladu s předpokládaným rozvojem organizace, musí
vycházet ze znalosti potřeb, přání a cílů lidí. Pouze účinná
motivační strategie vede k získání těch nejlepších pracovníků,
neboť ti si vybírají takové organizace, ve kterých dostanou
příležitost ke svému rozvoji.
Základem pro motivaci je stanovení cílů a jejich dosažení je
nejvyšším kriterie pro hodnocení vedení organizace.
Motivační strategie vychází z následujících postupů :
* získání dostupných informací pro správné stanovení cílů a
rozpracování úkolů pro skupiny i jednotlivce,
* vypracování časového plánu, postupu plnění a dosažení cílů
vycházející z reálných předpokladů,
* projednání cílů s pracovníky, stanovení konkrétních úkolů z
nich vyplývajících, určení časového plánu jejich plnění,
* podpora nositelům úkolů, podněcování k výkonu, podpora týmu,
vysvětlení významu a přínosu pro skupinu, delegování pravomocí,
* průběžné informování, upřesňování cílů a úkolů, vyhodnocování
zpětných informací a hledání nových variant řešení,
* kontrola plnění úkolů (cílů), časového plánu, ovlivňování
tempa, korekce směřující k dosažení cílů,
*
vyhodnocování,
promýšlení
důsledků
navržených
řešení,
hodnocení výkonů skupin, jednotlivců a jejich zapojení do
hodnocení.
Významným motivačním prvkem je úspěch a s ním související
uznání. Vědomí úspěchu a ocenění za dobře vykonanou práci
povzbuzuje k další aktivitě. Podmínkou je znalost hodnocení
práce vedoucím tedy informační zpětná vazba vedení. Pozitivní
motivace se projevuje v umění využít každé i drobné příležitosti
k povzbuzení a uznání hodnoty výkonu. Právě neopomenutí uznání
malých a méně významných výkonů stmeluje a motivuje pracovní
skupinu v pracovní tým.
Strategický systém motivace musí být založen na vzájemné
úctě, spolupráci a důvěře. Úcta a důvěra navozují atmosféru pro
vytvoření
týmu.
Delegování
odpovědnosti
a
pravomoci
je
konkrétním projevem důvěry.
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Postup, perspektiva postupu je velmi silný motivační prvek,
pro který jsou někteří ochotni podstoupit a obětovat mnohé.
Za
základ
motivační
strategie
považují
někteří
mylné
především odměňování. Opakované bylo prokazatelné ověřeno, že
sebelepší plat sám o sobe nestačí. Nicméně je rovněž známo, že
organizaci zpravidla neopouštějí ti nejhorší, ale naopak ti
nejlepší.
Ukazuje
se,
že
využívání
pohyblivých
složek
odměňování, je nejvhodnější ve vazbě na docílení konkrétního
výkonu. Velmi silné motivačně působí věrnostní prémie za počet
let strávených v organizaci. Tato forma odměny však zpravidla
nemá peněžní charakter, ale jde o věcný dar trvalé hodnoty.
Jiným způsobem motivace je převzetí a řešení některých osobních
problémů pracovníků na bedra organizace. Jde o převzetí úroků z
úvěru,
částečné
finanční
krytí
investic
do
domácnosti,
bezúročné
půjčky,
uspořádání
výroční
hostiny
pro
spolupracovníka, provozování jeslí, mateřské školy, financování
rekondiční kúry v rehabilitačním středisku apod.
Dalším motivujícím prvkem je vzdělávání pracovníků, do
kterého podniky vkládají nemalé finanční prostředky. Zájem
organizace o tuto oblast, jejíž význam ve zdravotnictví je
mimořádný, je současné i prvkem stabilizace pracovníků v
organizaci.
Progresivní formou motivace pracovníků je tzv. kafeteria
systém. Jeho podstata spočívá v tom, že jednotlivý pracovník
dle svého přání v předem vymezeném rozsahu rozpočtu vybírá jaké
složky
odměny
popř.
sociální
požitky
mu
má
organizace
poskytnout. Tento systém vychází z výsledků řady průzkumů,
které dokladují, že čistý příjem není pro řadu zaměstnanců
dominantním podnětem k práci. Bylo prokázáno, že kafeteria
systém zvyšuje atraktivitu podniku na trhu práce, zlepšuje
image
podniku,
motivuje
k
výkonu,
zvyšuje
spokojenost
pracovníků,
snižuje
nemocnost
a
fluktuaci,
stabilizuje
pracovníky
v
podniku,
rozvíjí
podnikatelské
myšlení
u
pracovníků.
8.1.2.
- - informace.
Informace znamená tvořit, zobrazovat, vytvářet představu.
Obecné vyjádřeno informace zmenšuje míru neurčitosti a zvyšuje
organizovanost jakéhokoliv systému. Informace výrazné zvyšuje
stupeň poznání reality.
Informovaný pracovník, který rozumí širším souvislostem své
činnosti, pracuje lépe a s větším zájmem než ten, kdo informace
postrádá. Proto dostatek informací působí jako motivační
faktor. Podněcování vědomí účasti na řízení vyžaduje předávání
informací v dostatečném rozsahu. Určení tohoto rozsahu je
uměním vedoucího pracovníka, neboť on by měl rozlišit jaký
rozsah informací je nezbytný k zainteresovanému plnění úkolů.
8.1.3.
- - komunikace.
Komunikace je vyjádření způsobu přenosu informací, je formou
dorozumívání prostřednictvím informací.
Schopnost
komunikovat
je
úzce
spjata
se
schopností
přesvědčovat. Má-li vedení dosáhnout skutečné podstatných změn
v řízení a chodu organizace, musí být schopno cíle organizace
nejen jasné formulovat, ale rovněž je jasné sdělit a vysvětlit
všem zaměstnancům tak, aby každý pochopil proč byly dané cíle
vytyčeny a co znamenají konkrétné i pro jeho osobu. Není vždy
snadné předkládat vlastní myšlenky a názory, aby ostatní
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pochopili podstatu sdělení či záměru, není snadné ovlivňovat
chování a jednání druhých tak, aby souhlasili s našimi záměry,
není vždy snadné respektovat hodnotový systém motivace těch, s
kterými komunikujeme. Avšak toto vše je podmínkou úspěchu
řídícího pracovníka chce-li ostatní přesvědčit, získat a
usměrnit k dosažení vytýčených cílů.
8.1.4.
- - výběr a stabilizace pracovníků.
Výběr
vedoucích
pracovníků
a
jejich
rozvoj
nemůže
být
jednorázovou akcí, ale musí být systémem. Tento systém obsahuje
širokou škálu aktivit - vyhledávání, rozpoznávání, pověřování
náročnými úkoly a funkcemi, hodnocení výsledků práce, rozvíjení
znalostí a dovedností a řízení růstu talentovaných pracovníků.
To se bude týkat jak pracovníků uvnitř i mimo organizaci. Na
tomto poli má mimořádný význam systém hodnocení lidí v
organizaci. Zde má nezastupitelné místo personální útvar, který
dále rozvíjí a uskutečňuje metodiku hodnocení a evidence
výsledků.
Stabilizační faktory, které významné ovlivňují rozhodování
pracovníka o setrvání či opuštění podniku lze rozdělit na
mimopodnikové a podnikové.
Mimopodnikové stabilizační faktory mají podstatu v hospodářské
nejistotě, rizikovosti určitého oboru vzhledem k situaci na
trhu,
společenské
hodnocení
určité
činnosti,
společenská
prestiž a situace na trhu práce.
Podnikové stabilizační faktory jsou především povést podniku,
režim práce, úroveň organizace a řízení, způsob odměňování a
další.
8.1.5.
- - týmová práce.
Ve zdravotnictví více než v kterékoli jiné lidské činnosti
platí v řízení nezbytnost uplatňování zásad týmové práce.
Podstatou týmové práce je schopnost vytvořit tým ze skupiny
lidí. Jaké jsou hlavní zásady pro vytvoření týmu?
* uvědomovaný společný cíl, společná a všeobecné sdílená vůle
tohoto cíle dosáhnout,
* jednoznačná a efektivní komunikace a konstruktivní přístup k
řešení sporných otázek,
* jasné vymezený rozsah odpovědnosti a role všech zúčastněných,
* schopnost reflexe a hodnocení procesu spolupráce,
* atmosféra vzájemné důvěry a dobrých mezilidských vztahů. Z
výše uvedeného vyplývá, že pro úspěšné uskutečňování týmové
práce je nezbytné využívat všech již dříve řečených principů
personálního řízení - komunikace (schopnost sdělit, vysvětlit a
získat či nadchnout ), informace (předpoklad samostatného
rozhodování v rozsahu vymezených kompetencí), výběr vhodných
spolupracovníků a jejich motivace. Základním předpokladem však
je zavedení týmové práce ve vrcholovém vedení. Půjde-li na této
úrovni všem o stejnou věc ( a slovo každého pak bude mít stejnou
váhu) bude jen otázkou času, kdy se nastoupený styl práce
přenese až na nejnižší úroveň. Tomuto procesu pak napomáhá
delegování
rozhodovacích
pravomocí,
které
je
základem
efektivního rozhodování. Čím více lidí v organizaci bude moci
informované a odpovědné rozhodovat, tím více spokojených a
vstřícné jednajících lidí bude pro společný cíl pracovat. Navíc
se tím vedení zbaví břemene každodenních provozních problémů a
bude schopno věnovat se tvůrčí a koncepční práci týkající se
dalšího rozvoje a strategií organizace. Každý vedoucí týmu by
měl mít schopnosti stát se inspirátorem týmu, určovat směr a
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náplň týmové práce, za jejíž výsledky odpovídá. Současně však
prozíravý vedoucí nebude uplatňovat svoji autoritu, dokud to
nebude nezbytné nutné. Měl by být moderátorem diskuze,
poskytovat a doplňovat fakta a získávat názory druhých.
Uplatnění autority a konečného rozhodnutí vedoucím by mělo být
řešením pro výjimečné případy, kdy tým není schopen dojít ke
shodě. Dalším charakteristickým rysem týmové práce se stává
změna postavení pracovníků z role podřízenosti do pozice
spolupráce., kdy se všichni podílejí na práci i řízení celého
týmu dle vlastních schopností a preferencí. To umožňuje velmi
pružnou a dynamickou strukturu, což se uplatní především u
rychle se rozvíjejících organizací.
8.2.

- Informační systémy organizace.

Ještě v roce 1991 byla většina zdravotnických zařízení tvořena
OÚNZ, které byly samostatnými právními subjekty - zpravidla
dosud rozpočtovými organizacemi, jejichž zřizovateli byly
Okresní úřady. Hospodaření těchto organizací bylo v naprosté
většině případů sledováno v sumárních ukazatelích celého
právního subjektu. Principy sledování nákladovosti v členění na
nákladová střediska bylo v té době spíše výjimečné. Tato
skutečnost byla ovlivněna především charakterem hospodaření
(rozpočtové organizace), které nevytvářelo dostatečné silné
motivační tlaky na průhledné a racionální chování. Až v
souvislosti s přípravou OÚNZ na delimitaci docházelo k
samostatnému sledování hospodaření jednotlivých začleněných
zařízení celku, avšak ne vždy se podařilo uskutečnit úplné
zprůhlednění finančních toků. To bylo i důvodem, proč byla
delimitace OÚNZ provázena řadou problémů v oblasti ekonomické i
majetkové, jejíž důsledky jsou pociťovány dosud, především v
souvislosti s privatizací zdravotnických zařízení. Proces
delimitace byl v řadě okresů provázen oprávněnými, ale mnohdy i
emocionálně laděnými, snahami některých nové vznikajících
zdravotnických
zařízení
po
seberealizaci,
sebeurčení
a
zviditelnění. Tyto projevy byly charakteristické právě pro menší
zařízení v rámci okresu, která cítila, a mnohdy oprávněné,
potřebu
uvolnit
se
ze
závislosti
na
větším,
zpravidla
neobjektivně preferovaném, zařízení. Současné byly tyto zmíněné
projevy
podporovány
i
snahou
obcí
stát
se
zřizovateli
vznikajících zdravotnických zařízení a nutno konstatovat, že ve
většině případů tak obce činily bez hlubší znalosti a uvědomění
si všech možných negativních důsledků tohoto kroku. V řadě
případů se vedení OÚNZ k celému procesu delimitace stavělo spíše
pasivné, čímž nebyly vytvořeny vhodné podmínky pro vznik nových
samostatných funkčních celků stejné jako podmínky pro jejich
budoucí spolupráci.
Do
doby
uskutečnění
delimitace
byla
nové
vznikající
zdravotnická zařízení (dosud bez právní subjektivity) zpravidla
zcela závislá na ředitelství OÚNZ, neboť zde byla soustředěna
podstatná část hospodářsko
technických složek (HTS). Po
delimitaci OÚNZ v souvislosti se vznikem nových právních
subjektů, bylo nezbytné, aby tato nové vzniklá zdravotnická
zařízení vytvořila vlastní samostatné HTS (pokud by se
nerozhodla pro smluvní formu zabezpečení těchto činností). Krom
okresního
zdravotnického
zařízení
(zpravidla
největší,
lokalizované v okresním městě) byla všechna ostatní postavena
do situace, kdy bylo nezbytné vytvořit nové zázemí pro chod
zdravotnického
zařízení,
a
to
zpravidla
náborem
nových
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nezapracovaných pracovních sil. Většina pracovníků ředitelství
OÚNZ totiž přešla do okresního zařízení nebo do vznikající
okresní pobočky VZP. Do této situace, která rozhodné nemohla
přispět k funkčnosti a rentabilitě subjektu, bylo postaveno v
řadě případů nové jmenované vedení zdravotnického zařízení.
Tento
proces
charakterizovaný
lokální specifitou
(proces
delimitace byl v mnohém ponechán spontánnímu vývoji s možností
zohlednit místní podmínky) byl současné provázen zásadními
změnami
v
rámci
systému
poskytování
zdravotní
péče
na
celostátní úrovni. Skutečnost, že i nadále byla zachována
potřebná struktura sítě zdravotnických zařízení, dostupnost a
kvalita zdravotní péče, považuji za projev mimořádné schopnosti
přizpůsobit se novým podmínkám a adekvátně na ně reagovat.
Klíčovým problémem, před který byla postavena vedení nové
vznikajících zdravotnických zařízení, byly otázky hospodaření,
především zvyšování rentability provozu při současném zvyšování
kvality poskytované zdravotní péče. Nezbytným krokem k dosažení
těchto cílů bylo detailní rozkrytí finančních toků uvnitř
organizace. Cestou, jak dosáhnout tohoto úkolu, je sledování
nákladů a příjmů (výdajů a výnosů) až na úroveň nákladových
středisek, tedy sledování ziskovosti (ztrátovosti) předem
definovaných organizačních jednotek.
Nákladové středisko lze definovat jako nejmenší logicky
vytvořené funkční jednotky, které jsou odůvodněny schopností
samostatné
životnosti.
Takovou
samostatnou
jednotkou
v
ambulantní péči bude nepochybné samostatná ordinace lékaře, s
tím, že problémy by nastaly tam, kde v prostorách jedné
ordinace by docházelo ke střídání více lékařů. V zařízeních
ústavní péče
bude samostatnou funkční
jednotkou lůžkové
oddělení (příp. jeho jednotlivé stanice). Bude-li však toto
oddělení ve své struktuře provozovat ambulanci, je nezbytné,
aby byla vždy sledována samostatné. V oblasti komplementárních
služeb
bude
zpravidla
samostatnou
jednotkou
laboratoř,
rentgenové pracoviště, rehabilitace jako celek. Situaci je však
nezbytné řešit dle místních podmínek, které mohou být velmi
různorodé. Především je však nezbytné, v takto vymezené
struktuře organizace, zohlednit očekávaný přínos zvoleného
členění a sledování ziskovosti. Tak, jako nemůže přinést
očekávaný efekt příliš podrobné členění, nepřinese efekt ani
členění, které na základě získaných údajů nepřispěje k
zásadnímu zprůhlednění finančních toků v organizaci a neumožní
uplatnit motivační prvky řízení a nezbytné podklady pro
zpracování ekonomických analýz. Neopominutelný význam má i
zvolený charakter členění v HTS, a to především s ohledem na
probíhající privatizaci jednotlivých lékařů v ambulantní složce
a jejich následující provozování činnosti ve stávajících
pronajatých prostorách. S tím, totiž, úzce souvisí reálné
stanovení podmínek pronájmu nebytových prostor a případná
nabídka dalších souvisejících služeb.
Popsané principy sledování finančních toků a sledování
ziskovosti jednotlivých funkčních celků (nákladových středisek)
v organizaci přináší krom zprůhlednění finančních toků, získání
podkladů pro uplatnění motivačních principů a dalších prvků
personálního řízení především základní podklady pro finančně
ekonomické analýzy organizace. Jejich výsledky by měly umožnit
posoudit
ekonomickou
efektivitu
a
další
životaschopnost
uvažovaného podnikatelského záměru a současné upozornit na jeho
hlavní rizika.

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.

8.3. - Plánování
(strategie marketingová, finanční, investiční).
Přechod od centrálního plánování k tržní ekonomice neznamená
likvidaci plánování v oblasti podnikání. Spíše naopak, neboť
podnikatelské plány představují významný nástroj řízení, jehož
prostřednictvím organizace zalištuje prosperitu v existujícím
tržním prostředí.
Jak již bylo řečeno výše je ekonomika ve zdravotnictví,
alespoň částečné, netržní, přičemž poptávka, alespoň částečné,
je vytvářena podle nabídky. S ohledem na existující stav, kdy
existuje ohromný nenaplněný prostor mezi téměř neomezenými
potřebami a nedostatečnými zdroji, je nezbytné provádět výběr
(omezení). Plánování umožňuje, aby rozhodování bylo prováděno
racionálně. Plánování plní základní funkce :
* zdravotnické plánování doplňuje tržní síly v mechanizmu
alokace zdrojů,
* zajišťuje dobrou úroveň návaznosti na veřejné iniciativy,
* podporuje a podněcuje oběh informací mezi "ekonomickými"
partnery,
* podporuje efektivní využívání dostupných zdrojů.
Zdravotnické plánování se uplatňuje především v nemocnicích,
kde působí řada specifických faktorů. Především se vyvíjí
(mnohdy velmi rychle) poptávka po zdravotní péči, přičemž
předvídavost na tomto poli je obtížná a velmi proměnlivá
(epidemie chřipky, živelné pohromy). Krom toho se hlavně
veřejné nemocnice musí vyrovnávat s omezeními, jež se na
veřejné služby vztahují ( nutnost poskytovat péči nepřetržité a
v návaznosti, požadavek na zajištění rovné dostupnosti pro
všechny, preference preventivního zaměření, účast na školení
zdravotnických pracovníků). S ohledem na omezené zdroje, patří
ke klíčovým otázkám plánování stanovení investičního záměru a
rozložení v čase. Zdravotnictví je spojeno s mimořádným
pokrokem, proto právě plánování v širším rámci umožňuje
uskutečňovat nové moderní trendy plynule.
8.3.1.

* - Fáze plánování.
* Fáze první : vymezení potřeb a cílů.
Vymezení obecné strategie a intage.
Zahrnuje hrubou strategii a představu

"image" nemocnice.

Analýza prostředí (hrozby a příležitosti).
Jedná se o zhodnocení dostupných ukazatelů.
* * běžná a předvídatelná nemocnost, incidence a prevalence,
závažnost a druhy onemocnění,
* * charakteristiky konzumentů :
** demografické (věkové složení obyvatel a jeho vývoj, podíl
starých
lidí,
porodnost,
úmrtnost
(specifická),
migrace,
přírůstek obyvatelstva, sebevražednost a další),
** socioekonomické (míra nezaměstnanosti, podíl pod sociálním
minimem, průměrný výdělek, úroveň úspor, struktura výdajů
domácností, úroveň vzdělání, dostupné zdroje informací a
další),
** psychosociální (postoj veřejnosti k nemocem, k smrti, ke
zdravotně postiženým, k umírajícím, k zařízením sociální péče o
tělesně a duševně nemocné, ke starým lidem a další),
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** regionální (aktuální a optimální síť. zdravotnických
zařízení, spádové oblasti nemocnic, dostupnost nemocniční péče,
přírodní a urbanistické překážky a jejich plánování a další).
* * institucionální faktory :
** existence či absence srovnatelných struktur zdravotní péče,
umístění ústavů, jejich velikost a základní informace o nich,
konkurující si sektory, formy financování atd.
** existence služeb zdravotní péče provozovaných lékaři nebo
jinými zdravotnickými pracovníky, charakter lékařské praxe,
formy financování (odměňování),
**
soustava
zdravotního
pojištění
a
související
právní
předpisy, které regulují nabídku zdravotní péče, dostupné
zdroje a jejich podíl na celkovém financování.
Analýza organizace (silné a slabé stránky) :
** personální vybavení - rozložení odborností, zastoupení
odborných pracovníků, věk, pohlaví, doba praxe v zařízení,
formy kontinuálního vzdělávání, přizpůsobivost,
** struktura zařízení - počet lůžek a jejich členění dle
odborností a dle délky ošetřovací doby, obložnost, průměrná
ošetřovací doba, počet hospitalizací a rehospitalizací, rozbor
dlouhodobých
hospitalizací,
obrat
lůžek,
podíl
hospitalizovaných dle spádových oblastí, existence podobných
zařízení v okolí a jejich analýza, účast domácí péče,
dispenzární péče, stacionáře a jiné netradiční formy,
** technické vybavení - skladba přístrojového vybavení a jejich
stáří, míra jejich využití, náklady na provoz, poměr provozních
a investičních nákladů, příjmy ve vztahu k přístroji a jeho
odpisům, kvalifikace personálu ve vazbě na přístroje s kterými
pracují, možnosti školení personálu a úroveň tohoto školení
využití přístrojů ve vazbě na jednotlivé úseky nemocnice,
problémy jejich údržby,
** služby pomocné - kvalita ubytování pacienta, kvalita a
sortiment stravování, hygienické cirkulace (prádlo, odpady,
strava), používání pomůcek na jedno použití, úroveň zásob a
jejich využívání a jejich obrat, způsoby zásobování a jeho
organizace, umístění skladů (centrální sklady) a jejich skladba
a komunikace s nimi, distribuce léků, způsob zajištění vytápění
(palivová základna), způsob likvidace odpadků, osvětlení,
** zhodnocení činností organizace a vytipování těch, které je
potřebné rozvinout či utlumit, soustředit či decentralizovat,
zajišťovat vlastními silami nebo zadat externě,
** zhodnocení vazby (nebo vlastní účasti) na vzdělávacím,
výchovném, výzkumném procesu, existence školy ve vazbě na
nemocnici, která by se účastnila na vzdělávacím procesu.
Vyhodnocení možností ohrožení a specifikace předností.
Na základě předchozích analýz lze vypracovat zhodnocení
hlavních potencionálních problémů, které bude nezbytné řešit v
určitém časovém výhledu. Tyto závěry je pak nutné zohlednit ve
stanovení plánu a hlavních cílů.

Vize podniku a strategické cíle.

Představa
o
budoucím
uplatnění
organizace
na
trhu
při
zohlednění specifických místních podmínek, se zřetelem na
hlavní předmět činnosti organizace (oblasti ve kterých má
organizace tradičné dobré postavení) současné se záměrem
určitého image bude vyjádřeno ve vymezení cílů.
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* * formulování hlavního podnikatelského plánu
Po vymezení cílů, zdrojů a jejich situování v čase, je potřebné
vyjít z již existujícího. Při jasné vytvořené představě o tom,
čeho chceme dosáhnout (kam dojít) je možné definovat co je
možné za využití již existujícího a co je možné definovat v
investičních a provozních nákladech. To vše je nutné hodnotit s
vědomím, že finanční prostředky vložené do investic budou
zpravidla vyžadovat minimálně tytéž finanční prostředky k
zajištění jejich provozu každé dva roky. V této fázi jsou
využívány tato stadia :
** možné varianty výběru řešení,
**
jejich
hodnocení
ve
světle
očekávaných
výsledků
rozhodujících aktérů, při zohlednění specifik zdravotnictví,
** zhodnocení strategických možností na základě identifikace
určitých cílů a dialogu zúčastněných partnerů o nich a
přijatého konsenzu.
* * konečná definice postupu
Jedná se o fázi, která na základě předchozích kroků vymezuje
postup od již existujícího k tomu co je žádoucí a možné.
** stanovení priorit a volba nouzových situací, které je
nezbytné řešit okamžitě (nemá smysl investovat do přestavby,
oprav tam, kde je nezbytná totální rekonstrukce či nákup nového
přístroje),
** zohlednění takových omezení, které brání standardnímu
postupu, včetně omezení finančních (při malování, ale i
rekonstrukci oddělení nemocnice lze zajistit náhradní nebo
omezený provoz, nelze ji však byť. dočasné uzavřít).

- Strategie finanční.

8.3.2.

Jedním z hlavních kritérií úspěšnosti podnikání je kapitálový
výnos. Jde o charakteristiku, která vyjadřuje míru zhodnocení
vloženého kapitálu. Na tomto místě nepřísluší rozvíjet diskuzi o
tom, zda-li poskytování zdravotní péče je či není podnikáním.
Faktem však zůstává, že již dříve uvedená fakta hovoří o
pseudopodnikání, které je (pravděpodobné i bude) důsledkem
významného regulačního vlivu státu, byť. by zůstalo nechráněno
před tržními vlivy.
Z postupným uskutečňováním privatizace zdravotnických zařízení
se budou muset noví majitelé s tímto faktem vyrovnat. O to více
bude
nezbytné,
aby
se
provoz
zdravotnických
zařízení
ekonomizoval, aby byl kladen důraz na efektivitu provozu
zdravotnického zařízení. A právě v tomto okamžiku stojí zcela
antagonisticky proti sobě dva zájmy. Zájem společnosti (a
současné právo občana) zajistit poskytování zdravotní péče za
určitých podmínek (v jejichž rámci se projevuje i regulace
výstupů zdravotnických zařízení), kdy je nezbytné zachovat
dostupnost a solidaritu v co nejširším měřítku. Tento zájem
společnosti (státu) je spojen i s požadavkem, aby tato péče byla
poskytována při adekvátní alokaci zdrojů a jejich efektivního
využití.
Výrazem
tohoto
zájmu
společnosti
je
současná
kategorizace privatizovaných zdravotnických zařízení a kupní
smlouvy pro nabyvatele těchto zařízení, které pro případy
kategorie B vytváří podmínky pro zajištění zachování zdravotní
péče v určitých druzích a určitém rozsahu. To je pochopitelné,
avšak na druhé straně to významné omezuje podnikatelské možnosti
nabyvatele v jeho možnostech tržního chování. KOnečné na druhé
straně stojí zájem nabyvatele chovat se tržné, tedy rozvíjet ty
aktivity, které přinášejí zisk a tlumit ty aktivity, které
přinášejí ztrátu. Bude-li však ztrátová činnost součástí věcného
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břemene kupní smlouvy, bude nabyvatel významné znevýhodněn.

- Strategie investiční.

8.3.3.

Jak již bylo zmíněno výše je současné období charakterizováno
nekoordinovaným nákupem zdravotnické techniky, včetně té, která
je mimořádné investičně náročná. Tento stav je způsoben
liberálním chováním nové vzniklých právních subjektů, kterým
nelze direktivně zasahovat do jejich investiční činnosti, pokud
tak činí v rámci svých finančních zdrojů. Jediným oprávněným
regulujícím orgánem v této oblasti je jejich zřizovatel popř.
majitel.
U
investic
mimořádné
náročných
(vyjádřených
v
hodnotách nad 10 mil. Kč) byl tento stav ovlivněn uvolňováním
příslušných dotací přímo z ministerstva financí bez účasti
ministerstva zdravotnictví. Tento stav je v současné době řešen
vytvořením společného orgánu - agentury, která by nadále měla
zamezit zbytným a neodůvodněným investičním akcím.
Z dlouhodobého hlediska je však nezbytné zdůraznit především
potřebu racionálního vyhodnocení potřeb, budoucích provozních
nákladů a míry využití pořizované zdravotnické techniky.
Hledisko obratu kapitálu (poměr tržeb a pasiv), běžné využívaný
ve výrobní sféře, nelze beze zbytku využít, stejné jako taková
kriteria jako je výnosnost, rentabilita a likvidita organizace.
Přesto by však vedení zdravotnického zařízení, při zvažování
investičních záměrů, mělo tato kriteria využít a zhodnotit,
neboť i ve zdravotnictví je (bude) nutné zvažovat vzájemný
vztah tržeb (objem výroby - rozsah poskytované zdravotní péče)
a objemu pasiv ( objem majetku). I ve zdravotnictví bude vedení
nuceno zvažovat další držení či prodej nedostatečné využívaného
majetku, stejné jako návratnost vložených investic.
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9.
ZÁVĚR

Závěrem lze konstatovat, že reforma našeho zdravotnictví je
charakterizována bezprecedentními změnami systému zdravotní
péče, které nejsou historicky srovnatelné. Stěžejní oblastí
zdravotního systému je financování zdravotní péče, přičemž
úspěšnost změn v této oblasti je určující pro další pozitivní
vývoj našeho zdravotnictví a jeho transformaci.
K dosažení cílového stavu reformy - udržení celkových nákladů
na zdravotní péči na úrovni odpovídající ekonomickým možnostem
státu při adekvátní alokaci dostupných zdrojů, vymezení garance
státu ve vztahu k zdravotní péči, formy kontroly státu
(uplatňované především nepřímými mechanismy) při současném
zachování rozsáhlé autonomie zúčastněných subjektů a vytváření
přehledného a všeobecné srozumitelného stavu - byla nabídnuta
řada alternativních řešení. Tyto alternativy však nepochybné
nejsou vyčerpávajícím výčtem všech možných změn, které by
přispěly k vytčeným cílům.
Předkládaná práce se nezabývala aktuálně diskutovanými kroky
směrem k vytvoření Úřadu pro zdravotní pojištění, který by měl
být centrálním orgánem zdravotního pojištění (perspektivné i
nemocenského
pojištění).
Jedná
se
o
myšlenku
novou,
perspektivní, která bude nepochybné v rámci diskuze podléhat
řade změn a úprav. Rozhodné by však uskutečnění tohoto
koncepčního záměru bylo jistým krokem, který by vytvořil
podmínky
pro
budoucí
spojení
zdravotního
a
nemocenského
pojištění. Vzhledem k obsáhlosti a složitosti problematiky
sloučení
zdravotního
a
nemocenského
pojištění se práce touto oblastí rovněž
nezabývala. Jedná se o problematiku,
která
by
vyžadovala
samostatné
zpracování.

Carnegie,D. : Úspěch jsi ty, Genezis 1992
Clinton, H. : Plán zdravotního pojištění v USA, ZN
50/1993
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Tabulka č. 8 NEMOCNICE A JEJICH
FINANCOVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH OECD Í987
ZEMĚ
1. Vlastník
2. Provozní náklady
3. Investiční náklady
4. Plánování zdravotnictví
NĚMECKO
1. Obce, nadace nebo soukromí jednotlivci (lékaři).
2. Specifické dle typu nemocnic, za den na základe dohod mezi
nemocnicí oblastními sdruženími nemocenských fondů.
3.Financovány vládou na federální úrovni paušálními dotacemi
(vybavení krátké životnosti) nebo specifickými dotacemi (vybavení
dlouhodobé životnosti).
4.Prostřednictvím plánování a schvalování investic vláda reguluje
kapacitu nemocničního systému.
FRANCIE
1.Asi v 70% veřejný vlastník (místní
správy), zbytek v soukromém vlastnictví.
2.Před rokem 1984 platby za den a platba za služby řízené vládou.
Od 1984 globální rozpočty.
3.Zčásti amortizací, zčásti dotace od ústředních a místních správ.
4.Nemocniční sektor podléhá oblastnímu a místnímu plánování. Vláda
svým plánem stanovuje kapacitu nemocničního systému.
V.BRITÁNIE
1.Centrální vláda - národní zdravotní systém.
2.Globální rozpočty řízené centrální vládou.
3.Investiční náklady samostatně řízené centrální vládou.
4.Oblastní a místní zdravotní správy stanovují zdravotní plány.
Vzhledem k tomu, že nemocnice jsou v naprosté většině ve
vlastnictví
národního zdravotního systému, vláda zcela určuje kapacitu
nemocnic.
NIZOZEMÍ
1.Laické rady správců nadací nebo provincií.
2.Před rokem 1984 smluvně za den a poplatky. Od roku 1984 globální
rozpočty.
3.Před rokem 1984 platbou za den a amortizací. Od 1984 úhrada
prostřednictvím samostatné řízené odvětvové položky rozpočtu.
4.Výstavba nových nemocnic je možná pouze udělením licence vydané
vládou na základě oblastního a národního plánování v sektoru
zdravotnictví.
ŠVÉDSKO
1.Místní obecní rady.
2.Globální rozpočty řízené místními obecními radami.
3.Financování obcí, specifické dotace rovněž obcí.
4.Neexistuje plánování na národní úrovni. Nemocniční kapacita
je plánována a řízena na úrovni obcí.
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FINSKO
1.Místní obce.
2.Globální rozpočty stanovené systémem národního plánování
řízené
vládou.
3.Samostatné dotace zčásti obcemi a zčásti vládou.
4.Systém
plánování národního
zdravotnictví řízený
vládou.
Prostřednictvím vládních dotací řízena kapacita namocnic.
KANADA
1.Převážné laické rady správců nebo obce.
2.Globální rozpočty řízené správami provincií.
3.Samostatné rozpočty schvalované správou provincie.
4.Plánování na úrovni správy provincií. Ta zcela určuje
kapacitu
nemocnic.
USA
1.Přes 60% nemocnic je v soukromém vlastnictví. Více jak 85%
nemocnic má charakter neziskových. Ostatní vlastní federální,
státní a místní správy.
2.Před rokem 1984 hradil federální program pro staré a
invalidní
občany
na
základe
retrospektivně
stanovených
přiměřených nákladů. Od roku 1984 se provádí úhrada na základe
do budoucna stanovených plateb DRG. Dále existují individuální
státní programy lékařské pomoci. Soukromé pojišťovny využívají
různé formy úhrady.
3.Tato úhrada postupné splývá v systému DRG.Pro soukromé plátce
je tato úhrada zahrnuta v sazbách platby. Hlavní vládní
subvencí je daňové osvobození pro zdravotnická zařízení.
4.Plánování se uskutečňuje na státní a místní úrovni s určitou
federální finanční podporou. Nemocnice musí zpravidla získat
osvědčení o nutnosti otevření lůžek nebo získání vybavení.
JAPONSKO
1. Více jak 60% je v soukromém vlastnictví (jednotlivci nebo
skupiny
lékařů). Všechny nemocnice mají charakter neziskových. Ostatní
jsou
státní.
dp2.Platba za službu.
3.Úhrada je zohledněna v platbě za službu. Existuje plán
státních půjček pro soukromé nemocnice pro krytí počátečních
investičních nákladů. U státních nemocnic jsou tyto počáteční
investiční náklady řešeny státními dotacemi.
4.Všechny nemocnice musí splňovat obecné požadavky stanovené
zákonem. Všechny nemocnice musí mít povolení prefektské vlády,
z důvodu nadbytečné kapacity může být povolení odepřeno pouze
státním nemocnicím.
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