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Projekt Kulat˘ stÛl

Projekt Kulat˘ stÛl k budoucnosti financování zdravotnictví v âR byl iniciován vládou âeské republiky na základû usnesení ze dne 11. ãervna 2007 ã. 632. Podobnû jako Bezdûkova
komise v oblasti dÛchodÛ, usiluje tento projekt o hledání fie‰ení problémÛ ãeského zdravotnictví na základû dialogu napfiíã
politick˘m spektrem. Cílem projektu bylo konsensuálnû
identifikovat, zhodnotit a komunikovat problémy
stávajícího stavu, dlouhodobé v˘zvy sektoru zdravotnictví a s nimi spojené oãekávané problémy, kter˘m
bude muset ãeské zdravotnictví ãelit. Souãasnû projekt
poskytl zázemí pro vytvofiení konceptÛ fie‰ení tûchto problémÛ a podpofiil tak snahu o hledání dlouhodobû udrÏitelné
shody mezi v‰emi zainteresovan˘mi partnery v ãele s parlamentními politick˘mi stranami. Tento projekt, odborní a analytiãtí experti v nûm zúãastnûní, se nepodílejí a nediskutují
stávající návrhy zmûn právního rámce zdravotnictví a zdravotní péãe pfiedkládané Minister-stvem zdravotnictví a nelze je
proto s tûmito návrhy jakkoliv spojovat.
V rámci 1. analytické fáze projektu, zamûfiené na zhodnocení souãasného stavu zdravotnictví a zdravotnického
systému v âR, byly nejprve shromáÏdûny ucelené koncepãní
zdravotnû-politické materiály, které byly v âeské republice
zpracovány a publikovány v posledním desetiletí. Pfii tom byl
zpracován materiál nazvan˘ Pfiehled koncepãních materiálÛ ke
zdravotnictví v âR, kter˘ srovnává obsah 21 dostupn˘ch materiálÛ, jeÏ se koncepãním zpÛsobem dot˘kají problémÛ ãeského zdravotnictví. Nedílnou souãástí práce na Zprávû bylo
shromáÏdûní, anal˘za a interpretace dostupn˘ch statistick˘ch
dat. Informace o datov˘ch zdrojích, které byly shromáÏdûny
a jsou k dispozici pro úãely projektu, poskytuje zpracovan˘
Katalog datov˘ch zdrojÛ. Vzhledem k tomu, Ïe zamûfiení
projektu je orientováno na budoucnost, je jeho dÛleÏitou souãástí také modelování oãekávaného prospektivního v˘voje finanãních tokÛ a bilance systému. Tyto informace poskytuje
zpracovan˘ materiál MoÏnosti a meze modelování finanãních
tokÛ ve zdravotnictví. ProtoÏe cílem projektu bylo i podnítit
odbornou i celospoleãenskou diskusi, byly sestaveny klíãové
otázky pro vefiejnou diskusi a zástupci odborné vefiejnosti byli poÏádáni o názor na jednotlivá témata. Aby byla diskuse nad
jednotliv˘mi tématy vûcná a odpovûdi na otázky pokud moÏno
vycházely z objektivní reality, byl sestaven dokument Fakta
o ãeském zdravotnictví: informaãní datové listy, kter˘ pfiedkládá
mezinárodnû srovnatelná data o zdraví a ãasov˘ snímek dosavadního v˘voje hlavních indikátorÛ stavu ãeského zdravotnictví. Vedle zapojení odborné vefiejnosti projekt usiluje také
o zpfiístupnûní diskuse ‰iroké vefiejnosti. Jednou z moÏností,
jak zapojit ‰irokou vefiejnost, je prÛzkum vefiejného mínûní.
Pro zmapování situace v této oblasti byl zpracován materiál
Pfiehled prÛzkumÛ vefiejného mínûní ke zdraví a zdravotnictví.
V˘stupem první analytické fáze projektu byla Zpráva o stavu,
v˘voji a v˘hledu zdravotnictví v âR s podtitulem Zdravotnictví
v ãíslech a názorech. DÛleÏit˘m prvotním krokem v procesu
jejího zpracování bylo definování politického zadání, tedy toho,
na co v rámci zadání a kapacit projektu parlamentní politické

strany poÏadují od odborníkÛ zajistit odpovûì. Zpráva o stavu,
v˘voji a v˘hledu zdravotnictví v âR pfiiná‰í zhodnocení souãasného stavu zdravotnického systému v âR a identifikuje
souãasné a dlouhodobé problémy, se kter˘mi se tento systém
bude muset do budoucna vypofiádat. Zpráva obsahuje informace o organizaci na‰eho zdravotnického systému, jeho historickém v˘voji, aktérech a legislativním rámci. Její souãástí
jsou analytické kapitoly vûnované zdraví populace a jejím promûnám, struktufie spotfieby zdravotní péãe, v˘sledkÛm zdravotní péãe a v neposlední fiadû také financování a finanãním
tokÛm ve zdravotnictví. Zpráva souãasnû pfiiná‰í související
informace o vazbách zdravotnictví k jin˘m systémÛm vefiejn˘ch sluÏeb a dále zhodnocení zdravotnictví jako celku.
Nedílnou souãástí Zprávy o stavu je také vyhodnocení vefiejné
diskuse k budoucnosti financování ãeského zdravotnictví.
PfiestoÏe bylo ve Zprávû shromáÏdûno velké mnoÏství dat, nepodafiilo se zajistit v‰echna potfiebná a odborníky poÏadovaná
data (zejména pak z finanãní oblasti od zdravotních poji‰Èoven), coÏ ovlivnilo prezentované závûry analytické fáze.
Na analytickou ãást projektu navázala 2. koncepãní fáze
s cílem shromáÏdit a zvefiejnit moÏná opatfiení. Jako vstupní
materiál do této fáze projektu byl analytiky projektu pfiipraven
dokument nazvan˘ Zdravotnictví za hranicemi: Pfiehled vybran˘ch reformních opatfiení v evropsk˘ch zemích, kter˘ si klade
za cíl shromáÏdit informace o realizovan˘ch zmûnách ve zdravotnictví v jin˘ch ãlensk˘ch státech Evropské unie v geografickém i tematickém uspofiádání a nabídnout tak inspiraci
o moÏn˘ch pfiístupech k fie‰ení vybran˘ch problémÛ. Dále
do‰lo k rozpracování informací o moÏnostech a mezích prognózování a predikování pfiíjmÛ a v˘dajÛ ve zdravotnictví. Tyto
informace poskytuje analytiky zpracovan˘ materiál âeské
zdravotnictví v roce 2050: Modely finanãní udrÏitelnosti ãeského zdravotnictví jehoÏ nedílnou souãástí je elektronická
aplikace umoÏÀující volbu rÛzn˘ch scénáfiÛ a pfiíslu‰n˘ch parametrÛ. Tyto dokumenty byly s odborníky politick˘ch stran
pouze diskutovány. V˘stupem druhé koncepãní fáze projektu,
na které se plnû podíleli a dohodli odborníci politick˘ch stran,
je pfiedkládaná Zpráva o moÏn˘ch zmûnách zdravotnictví v âR
s podtitulem Identifikované problémy financování a moÏnosti
jejich fie‰ení. DÛleÏit˘m prvotním krokem v procesu jejího
zpracování bylo definování politického rámce, tedy urãit˘ch
mantinelÛ ve kter˘ch se navrhované zmûny mají pohybovat
z pohledu ãelních pfiedstavitelÛ parlamentních politick˘ch stran.

Kontakt:
Kulat˘ stÛl k budoucnosti financování zdravotnictví v âR
Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2
Tel.: +420 224 972 853
Fax: +420 224 972 647
E-mail: info@kulatystul.cz
Web: http://www.kulatystul.cz
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Úvod
Pojem „reforma zdravotnictví“ zaãal b˘t v âeské republice skloÀován ve v‰ech pádech jiÏ brzy po zhroucení komunismu
a obnovení demokracie. Od této doby spatfiilo svûtlo svûta mnoho reformních návrhÛ a bylo také pfiijato nejedno reformní opatfiení. Pfiesto se nepodafiilo odstranit celou fiadu v˘znamn˘ch problémÛ, s nimiÏ se zdravotnictví pot˘kalo a pot˘ká. V posledních
letech je to zejména stále palãivûj‰í otázka finanãní udrÏitelnosti zdravotnického systému, podpofiená pfiedev‰ím zmûnami v demografickém v˘voji, ale také mûnícími se preferencemi a nároky na zdravotní péãi a pfiílivem nov˘ch, kvalitnûj‰ích, ale také draÏ‰ích technologií.
Tyto problémy se net˘kají jenom âeské republiky, ale vût‰iny evropsk˘ch i mimoevropsk˘ch zemí. Skuteãností je, Ïe systémy zdravotní péãe pro‰ly v jednotliv˘ch státech Evropy rÛzn˘m historick˘m v˘vojem, a tak se i v souãasnosti pomûrnû v˘znamnû odli‰ují. Podíváme-li se v‰ak na strukturu tûchto systémÛ a jejich charakteristické znaky, zejména v oblasti financování,
je moÏné rozpoznat urãité typy se spoleãn˘mi charakteristikami. Freeman (2000) v tomto kontextu definuje dvû hlavní kategorie
zdravotnick˘ch systémÛ. První kategorií jsou systémy národní zdravotnické sluÏby, druhou pak systémy zdravotního (sociálního) poji‰tûní.
Nûkteré evropské státy zaznamenaly v posledních letech ve zdravotnictví zásadnûj‰í systémové zmûny, jiné se soustfiedily
pouze na zmûny dílãích oblastí zdravotnick˘ch systémÛ. PfiestoÏe zmûny zdravotnického systému jsou realizovány ve v‰ech
evropsk˘ch státech, lze sledovat jist˘ konvergenãní trend, kter˘ dlouhodobû pfiibliÏuje oba dva základní modely organizace
zdravotnictví. V obou systémech se uplatÀují stejné hodnoty zlep‰ení zdravotního stavu obyvatelstva a kvality Ïivota, ochrany
zdraví nejzranitelnûj‰ích skupin, univerzálního pfiístupu obyvatel ke zdravotní péãi, ochrany pfied potenciálními vysok˘mi náklady zdravotnick˘ch sluÏeb, solidarity ve financování a snahy o maximální kvalitu, dostupnost, technickou efektivitu a medicínskou úãinnost poskytovan˘ch zdravotnick˘ch sluÏeb. (Háva, 1999) Lze tak konstatovat, Ïe obecné cíle reformních zmûn i dílãích
opatfiení jsou zpravidla obdobné, jednotlivá opatfiení se v‰ak podstatnû li‰í.

Úãel a cíle dokumentu
Úãelem tohoto materiálu je poskytnutí základních informací o zmûnách ve zdravotnictví jin˘ch ãlensk˘ch státÛ Evropské
unie. 1 Cílem je porozumût v˘voji zdravotnick˘ch systémÛ v podmínkách sloÏit˘ch spoleãensk˘ch a ekonomick˘ch interakcí. Tento dokument proto v geograficky i tematicky sefiazeném uspofiádání popisuje zmûny v evropsk˘ch systémech
zdravotnictví s cílem nabídnout inspiraci v moÏn˘ch pfiístupech k fie‰ení problémÛ ve zdravotnictví. Tento materiál by mûl
podpofiit odbornou a celospoleãenskou diskusi o budoucnosti ãeského zdravotnictví a jeho financování.

Obsah dokumentu
Materiál je rozdûlen do dvou ãástí. V první ãásti dokument popisuje zmûny zdravotnictví v jednotliv˘ch státech, pfiiná‰í tak informace o zpÛsobu transformace systémÛ v Dánsku, Nûmecku, Nizozemsku, Rakousku, na Slovensku, ve ·védsku
a Velké Británii. U jednotliv˘ch státÛ je vÏdy popsána v˘chozí situace, pohnutky k reformû a její cíle, je ilustrován prÛbûh reformy, poskytnuto její hodnocení a celkové shrnutí. Na první ãást, která reflektuje aktuální reformní zmûny ve vybran˘ch evropsk˘ch
zemích, navazuje druhá ãást, která popisuje zmûny zdravotnictví ve vybran˘ch oblastech a nabízí potenciální opatfiení ve
zdravotnickém sektoru, která mají vliv na dlouhodobou finanãní a sociální udrÏitelnost zdravotnického systému. Hlavními tématy
této ãásti jsou moÏnosti financování zdravotnického systému, moÏnosti regulace nabídky a poptávky, zaji‰tûní efektivní organizace celého zdravotnického systému a v neposlední fiadû i vlivy a pfiesahy ostatních sektorÛ na zdravotnictví. Na rozdíl od první
ãásti, kde jsou jednotlivá reformní opatfiení zasazena do historického a institucionálního rámce, coÏ ov‰em nedovoluje jejich
podrobnûj‰í anal˘zu, jsou ve druhé ãásti jednotlivá opatfiení podrobnûji popsána. Nev˘hodou tohoto pfiístupu v‰ak je vytrÏení
kaÏdého opatfiení z kontextu, kter˘ ãastokrát reálné dopady v˘znamnû ovlivní. Navíc zavedení stejného opatfiení mÛÏe sledovat
rÛzné cíle a vÏdy závisí na konkrétních detailech a implementaci daného opatfiení do praxe. Ve druhé ãásti je kaÏdá jednotlivá
oblast nejprve popsána, aniÏ by byla normativnû hodnocena, a posléze jsou uvedeny pfiíklady z jednotliv˘ch evropsk˘ch státÛ,
kde byly uvedené nástroje vyuÏity v praxi.
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Na vybran˘ch místech je uvádûno srovnání také s USA, pfiípadnû s Kanadou, a to proto, Ïe zde bylo provedeno mnoho opatfiení, která se
následnû dostávala do „reformních kuchafiek“ v ostatních státech – fiízená péãe, disease management, vymezení základních zdravotních problémÛ kryt˘ch poji‰tûním – indikace a podobnû.
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Jednotlivé analyzované oblasti byly identifikovány na základû studia shromáÏdûn˘ch dostupn˘ch materiálÛ, metodou
anal˘zy dokumentÛ. V˘bûr jednotliv˘ch zemí a realizovan˘ch opatfiení probíhal zcela pragmaticky s ohledem na jejich
kulturní a geografickou blízkost podmínkám âeské republiky. Ne o v‰ech státech jsou v‰ak dostupné dostateãnû podrobné anal˘zy v˘voje a aktuálních zmûn v jejich zdravotnictví, limitujícím faktorem také je, Ïe pouze omezené mnoÏství dokumentÛ je pfiístupné v hlavních evropsk˘ch jazycích.
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1 Zmûny zdravotnictví
v jednotliv˘ch
státech
Jednotlivé evropské státy mají rozdílná uspofiádání zdravotnick˘ch systémÛ, která odpovídají rÛznému územnímu,
institucionálnímu, sociálnímu a demografickému v˘voji.
PfiestoÏe se v jednotliv˘ch státech systémy zdravotní péãe v˘raznû odli‰ují, v‰echny evropské zdravotnické systémy vykazují urãité spoleãné rysy. Ve v‰ech vyspûl˘ch evropsk˘ch
státech hraje v˘znamnou roli garanta obecného zájmu o zdraví populace stát. Spektrum poskytovan˘ch sluÏeb je pomûrnû
rozsáhlé a relativnû homogenní; vedle primární péãe je poskytována péãe specializovaná. Zdravotní péãe je organizována
na principu solidarity, kdy dochází k redistribuci mezi bohat˘mi a chud˘mi, zdrav˘mi a nemocn˘mi, mlad˘mi a star˘mi
obyvateli a v neposlední fiadû také mezi sociálními a zamûstnaneck˘mi skupinami. Pfiístup ke zdravotní péãi je zaruãen˘m
právem pro v‰echny obyvatele.

Tabulka 1 Uplatnûní principu solidarity v evropském zdravotnictví
Solidarita zdravotních systémÛ
v Evropû…

… v pokrytí rizik

– Univerzální systém, v‰ichni obãané jsou souãástí
systému
– Povinná úãast na systému
(s moÏn˘mi v˘jimkami)

… ve financování systému

– Pfiíspûvky do systému podle v˘‰e pfiíjmÛ
(lidé s vy‰‰ími pfiíjmy platí více)
– Pfiíspûvky nejsou závislé na faktorech rizika (jako je
vûk, pohlaví, rodinná anamnéza, povolání apod.)
– Existence pfierozdûlovacích mechanismÛ
(mezi pojistn˘mi fondy)

… v poskytované zdravotní péãi

– Stejná péãe bez ohledu na osobní, finanãní
ãi profesní situaci obãana
– Péãe je progresivní ve vazbû na potfieby pacienta
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„Po druhé svûtové válce, zejména v ‰edesát˘ch letech a letech následujících, do‰lo k rychlému rozmachu nov˘ch medicínsk˘ch technologií, k prohloubení zdravotní péãe a k demografick˘m zmûnám vedoucím ke ‚stárnutí' populace v prÛmyslovû
vyspûl˘ch zemích svûta. V‰echny tyto zmûny byly provázeny nov˘mi poÏadavky obyvatelstva na úroveÀ zdravotní péãe a také
rychl˘m rÛstem celkov˘ch a hlavnû vefiejn˘ch v˘dajÛ na zdravotní péãi. ¤ada prÛmyslovû vyspûl˘ch zemí se v dÛsledku ropn˘ch
krizí a jin˘ch okolností nepfiíznivû ovlivÀujících ekonomiku dostala do ekonomick˘ch potíÏí a hledala zpÛsoby, jak se s ekonomick˘mi problémy vyrovnat.“ (Holãík, 1996) Stávající podoba systémÛ sociální péãe je tak do znaãné míry ovlivnûna tzv. epidemií reforem (Klein, 1995), které od poãátku 70. let zasáhly evropské státy. V˘daje na zdravotnické systémy totiÏ koncem
20. století zaãaly astronomicky narÛstat a státy se musely zamûfiit na zaji‰tûní jejich finanãní udrÏitelnosti.
Reformní vlny se proto zamûfiily zejména na kontrolu a omezování vefiejn˘ch v˘dajÛ na zdravotní péãi. Mossialos
a Le Grand (1999) identifikují tfii hlavní proudy kontroly vefiejn˘ch financí na zdravotní péãi. V první fiadû se jedná o nahrazování vefiejn˘ch financí soukrom˘mi zdroji (pfiesun rozpoãtu). Jak je patrné z následujících stránek, snad ve vût‰inû evropsk˘ch státÛ neustále dochází ke zvy‰ování spoluúãasti pacientÛ; zavádûjí se poplatky za preskripci lékÛ, platby za pobyty v nemocnicích,
nûkteré typy zdravotní péãe, jako jsou tfieba lázeÀské pobyty, zubní péãe, kosmetická medicína ãi oãní pomÛcky, nejsou v fiadû
evropsk˘ch zemí hrazeny vefiejn˘m systémem vÛbec. Posiluje se také role soukromého zdravotního poji‰tûní a pfiipoji‰tûní.
Druh˘m proudem je omezování rozpoãtÛ zdravotní péãe. Zdravotnická zafiízení mají ãasto v˘dûlky omezeny stropem celkového
rozpoãtu, zavádûjí se kapitaãní platby, platby za diagnózu, limity na vyÏádanou péãi ãi celkovou lékovou preskripci. Za tfietí zpÛsob pak autofii oznaãují rÛzné typy pfiím˘ch a nepfiím˘ch restrikcí zdravotní péãe. Sem patfií napfiíklad stanovení limitÛ poãtu
nemocniãního personálu, regulace mnoÏství novû vzdûlávaného zdravotnického personálu, redukce poãtu nemocniãních lÛÏek,
v‰echny formy plánování sluÏeb, centrální schvalování v˘dajÛ na investice a nové technologie, regulace cen lékÛ ãi rozvoj sofistikovan˘ch informaãních systémÛ pro vyhodnocování úãinnosti poskytované péãe.
Vedle snahy zajistit finanãní udrÏitelnost dochází v fiadû státÛ k reorganizaci administrace zdravotnick˘ch systémÛ.
Pokraãuje decentralizace zdravotnick˘ch systémÛ – v evropsk˘ch státech se o zdravotnictví stále více rozhoduje v regionech.
V nûkter˘ch státech jsou zfietelné snahy o komerãní fiízení sektoru zdravotnictví. Mûní se pohled na pacienta, kter˘ je stále více
vnímán jako zákazník, ale i pohled na samotnou ekonomiku zdravotnick˘ch zafiízení. Ta by mûla fungovat jako jakékoli jiné firmy, tedy s co moÏná nejefektivnûj‰ím hospodafiením a rovnováhou mezi pfiíjmy a v˘daji s pfiimûfienou mírou zisku. (Holãík, 1996)
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Poãet obyvatel: 5 430 000
Hrub˘ národní produkt na obyvatele (PPP USD): 36 460
Stfiední délka Ïivota pfii narození, muÏi/Ïeny (poãet let): 76/81
Zdravá délka Ïivota pfii narození, muÏi/Ïeny (poãet let, 2003): 69/71
Pravdûpodobnost úmrtí do vûku 5 let na 1 000 obyvatel: 4
Pravdûpodobnost úmrtí ve vûku od 15 do 60 let na 1 000 obyvatel, muÏi/Ïeny: 111/65
Celkové v˘daje na zdravotnictví v pfiepoãtu na 1 obyvatele (USD, 2005): 3 064
Celkové v˘daje na zdravotnictví v % HDP (2005): 9,1
Zdroj: WHO HFA. Údaje za rok 2006, pokud není uvedeno jinak.

1.1.1.

V˘chozí situace

Dánsko 2 má jeden z nejstar‰ích a nejrozsáhlej‰ích sociálních systémÛ na svûtû. Historicky zde existoval systém
vefiejného zdravotního poji‰tûní. V sedmdesát˘ch letech 20. století byly pfiíspûvky na zdravotní poji‰tûní zru‰eny a byl zaveden
v‰eobecn˘ systém národní zdravotní péãe financovan˘ z daní. V souãasnosti je dánsk˘ zdravotnick˘ systém zaloÏen pfieváÏnû na
zdrojích z daní, obãané zde proto platí pomûrnû velmi vysoké danû z pfiíjmu fyzick˘ch osob.
Systém zdravotní péãe je tradiãnû velmi decentralizován – politicky, finanãnû i provoznû. Regionální a místní úfiady jsou

2

Údaje WHO pro âR jsou pro srovnání následující: poãet obyvatel: 10 189 000; hrub˘ národní produkt na obyvatele (PPP USD): 20 920;
stfiední délka Ïivota pfii narození, muÏi/Ïeny (poãet let): 73/80; zdravá délka Ïivota pfii narození, muÏi/Ïeny (poãet let, 2003): 66/71; pravdûpodobnost úmrtí do vûku 5 let na 1 000 obyvatel: 4; pravdûpodobnost úmrtí ve vûku od 15 do 60 let na 1 000 obyvatel, muÏi/Ïeny: 148/67;
celkové v˘daje na zdravotnictví v pfiepoãtu na 1 obyvatele (USD, 2005): 1 447; celkové v˘daje na zdravotnictví v % HDP (2005): 7,1. (WHO
HFA, 2006)
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odpovûdné za poskytování sluÏeb v oblasti zdravotní péãe. V˘znamnou úlohu pfii organizaci zdravotnického systému sehrává
zejména regionální správa. Akutní a psychiatrická péãe je poskytována ve vefiejn˘ch nemocnicích, sluÏby primární zdravotní
péãe realizované prostfiednictvím praktick˘ch lékafiÛ a sluÏby ambulantních specialistÛ spadají do kompetence regionÛ.
Regionální vlády vlastní a provozují vût‰inu nemocnic, vût‰ina zdravotníkÛ, ktefií nejãastûji fungují na bázi OSVâ, získávají úhrady od regionÛ, pfiedev‰ím prostfiednictvím úhrady za v˘kon.
Pfiístup ke zdravotnick˘m sluÏbám je univerzální. V‰ichni obãané s povolením k pobytu mají nárok na „bezplatnou“ zdravotní péãi v nemocnicích v primární péãi. Za léky, stomatologii a nûkteré dal‰í sluÏby existují spoluplatby (poplatky). Pro systém
jsou také charakteristické pfiísné kontroly v˘dajÛ a vysoká úroveÀ spokojenosti pacientÛ.
Jedním z dÛsledkÛ decentralizace je v‰ak ponûkud nevyrovnan˘ pfiístup ke zdravotní péãi. Dochází tak k rozdílÛm v ãekacích
dobách, v dostupnosti lékafisk˘ch technologií a k odli‰nostem ve zpÛsobech léãby a prevence, jako je napfiíklad screening rakoviny prsu nebo pouÏívání drah˘ch lékÛ na léãbu rakoviny. (Strandberg-Larsen M. et al., 2007)

1.1.2.

Pohnutky k reformû a její cíle

V dánském systému docházelo k mnoha problémÛm, které lze souhrnnû identifikovat v krat‰í délce Ïivota, neÏ se doÏívá
vût‰ina ostatních EvropanÛ. Obvykle to bylo pfiisuzováno zpÛsobu Ïivotního stylu, byl v‰ak zpochybÀován i v˘kon zdravotnického systému, a to zejména v oblastech jako péãe o novotvary a léãba kardiovaskulárních onemocnûní. Koordinace péãe se tak postupnû stala obecn˘m problémem s v˘znamn˘m potenciálem pro zlep‰ení. Velk˘m problémem, zejména politick˘m, byly ãekací
doby pacientÛ. Obecnûji lze pohnutky pro reformu, podobnû jako v mnoha jin˘ch evropsk˘ch zdravotnick˘ch systémech, hledat
ve snaze o zaruãení pfiístupu ke kvalitní péãi pfii souãasné kontrole rÛstu nákladÛ.
Jedním z dÛsledkÛ pfiedchozí decentralizace systému byl vznik regionálních nerovností v pfiístupu ke zdravotní péãi
v rÛzn˘ch ãástech Dánska. Vyvstala tak politická otázka, co je dÛleÏitûj‰í, zda regionální správa zdravotnictví, nebo geografická
rovnost v dostupnosti péãe. Decentralizace správy zdravotnictví v Dánsku vedla ke vzniku rozdílÛ v ãekacích dobách, v dostupnosti prostfiedkÛ zdravotnické techniky a v objemech diagnostické a léãebné ãinnosti, jako je napfiíklad screening rakoviny prsu
nebo pouÏívání drah˘ch lékÛ na rakovinu vajeãníkÛ. Jedním z cílÛ reformy z roku 2007 je proto zajistit rovné podmínky péãe
v celém Dánsku zv˘‰ením pravomocí státních orgánÛ pfii plánování a fiízení kvality.
Bûhem posledních let se zamûfiení reforem orientovalo na moÏnost v˘bûru pro pacienta, sníÏení ãekacích dob,
zaji‰tûní kvality a koordinaci jednotliv˘ch segmentÛ péãe. V˘znamná strukturální reforma probûhla v roce 2007, kdy
se zmûnila politická a administrativní struktura zdravotní péãe, zásadnû se sníÏit poãet regionálních a místní orgánÛ, které zdravotnictví fiídily a financovaly, a do‰lo k pfienesení odpovûdnosti za prevenci a rehabilitaci z regionální na místní úroveÀ.
Jedním z hlavních úkolÛ tohoto reformního procesu je tedy zajistit rovné standardy péãe po celé zemi tím, Ïe se zvy‰uje v˘kon státních orgánÛ pfii plánování a fiízení kvality. Dal‰ím cílem je zlep‰it strukturální podmínky potfiebné pro primární
péãi, které by lépe vyhovovaly potfiebám obyvatel, s dÛrazem na prevenci a podporu zdraví, navíc s motivy k poskytování vysoce kvalitních specializovan˘ch zdravotnick˘ch sluÏeb.

1.1.3.

PrÛbûh reformy

Vláda jmenovala Komisi pro správní strukturu zdravotnictví v roce 2002. Tato komise byl povûfiena úkolem zhodnotit
„v˘hody a nev˘hody rÛzn˘ch modelÛ struktury vefiejného zdravotnictví a na základû toho doporuãit zmûny, které by zÛstaly dlouhodobû udrÏitelné“. V lednu 2004 tato komise dospûla k závûru, Ïe reformy jsou nutné. Tento závûr byl ãásteãnû zaloÏen na zji‰tûní, Ïe okresy a obce byly z hlediska velikosti nedostaãující pro fiádné plnûní úkolÛ a Ïe rozdûlení úkolÛ ve vefiejném sektoru
bylo nevhodné pro fiízení zdravotnictví. Komise pfiedloÏila ‰est alternativních modelÛ, které popisují v˘hody a nev˘hody, neuvedla v‰ak konkrétní doporuãení.
Vláda na práci komise navázala vládním návrhem reformy. Ten uvádí dva základní principy, jimiÏ se reformy mají fiídit.
Prvním je, Ïe reforma by nemûla znamenat vy‰‰í danû ani zv˘‰ení vefiejn˘ch v˘dajÛ. Druh˘m je, Ïe náklady na restrukturalizaci
ponesou obce.
Do roku 2007 byla zdravotní péãe financována prostfiednictvím progresivního zdanûní pfiíjmÛ na národní úrovni. Tyto zdroje byly doplnûny daní z pfiíjmu a majetkov˘mi danûmi na regionální úrovni. Novû se pfiíjmy z daní na centrální úrovni vracejí
regionÛm prostfiednictvím systému blokov˘ch grantÛ zaloÏen˘ch na objektivních kritériích a na hodnocení produkce nemocnic. Systém byl navrÏen tak, aby podporoval solidaritu ve financování a rovnost v pfiístupu k péãi. Reforma provedla nûkolik v˘znamn˘ch finanãních zmûn. Bylo zru‰eno právo regionálních vlád zvy‰ovat danû. Zdravotní péãe je v souãasné dobû financována z velké ãásti prostfiednictvím zdravotní danû (8 % z pfiíjmu), která je pfierozdûlena prostfiednictvím blokov˘ch dotací krajÛm
a obcím. Vyãlenûní zdravotní danû má zajistit vût‰í transparentnost v rámci tohoto odvûtví. Na druhou stranu v‰ak také sniÏuje
moÏnosti pfierozdûlení finanãních prostfiedkÛ mezi zdravotní a dal‰í programy státního rozpoãtu.
Témûfi 80 % v‰ech zdravotnick˘ch ãinností regionÛ je financováno prostfiednictvím blokov˘ch dotací a pfiibliÏnû 5 % podle
v˘konnosti nemocnic. Velikost tûchto blokov˘ch grantÛ se vypoãítává podle vzorce, kde je zohlednûna oãekávaná potfieba zdravotní péãe v populaci. ÚroveÀ potfieb je hodnocena kombinací vûku a sociálnû-ekonomického postavení obyvatel regionu. Cílem
plateb podle v˘konu nemocnic je motivace regionÛ ke zv˘‰ení úrovnû aktivity v nemocnicích. Zb˘vající finanãní prostfiedky pocházejí z kombinace platby na obyvatele a pfiíspûvkÛ obcí. Spolufinancování obcemi by mûlo obce podnítit k tomu, aby
podporovaly a investovaly do prevence, neboÈ právû jejich pfiíspûvky odráÏejí poãet hospitalizací a ambulantních o‰etfiení v nemocnicích i objem sluÏeb praktick˘ch lékafiÛ. Tímto zpÛsobem nejvíce u‰etfií obce, které jsou úspû‰né ve sniÏování spotfieby
zdravotní péãe.
Dal‰í dÛleÏitou radikální zmûnou v rámci financování je, Ïe financování zaloÏené na produkci v nemocnici se zvy‰uje
z 20 % v roce 2006 na 50 % v roce 2007. Vláda se aplikováním tohoto zpÛsobu financování snaÏí aktivnû podílet na vytvofiení
pobídek pro zv˘‰ení objemu pfierozdûlování finanãních prostfiedkÛ. Zatím relativnû omezené pouÏívání financování zaloÏeného

Závûreãné shrnutí

Rovná dostupnost zdravotnick˘ch sluÏeb zÛstává základní hodnotou dánského vefiejného zdravotnictví. Tento systém stále
koexistuje s prvky soukromého vlastnictví ordinací lékafiÛ, jakoÏ i se soukrom˘m zdravotním poji‰tûním, které se podílí na úhradû
spoluplateb (poplatkÛ). Existuje v‰ak mnoho hrozeb pro erozi tûchto principÛ. Za prvé dochází k rychlému ‰ífiení soukromého
zdravotního poji‰tûní, coÏ nûkter˘m segmentÛm populace umoÏní jednodu‰‰í pfiístup k soukrom˘m zdravotnick˘m poskytovatelÛm. Je pravdûpodobné, Ïe taková situace povede k ‰ir‰ím moÏnostem jak pro soukromé, tak pro vefiejné formy podnikání,
ke vstupu nov˘ch subjektÛ na trh, coÏ vefiejné instituce donutí odpovûdût vytvofiením více diferencovan˘ch sluÏeb ve prospûch
pacientÛ. Za druhé zfiejmû dochází ke kulturní zmûnû ve vnímání zdravotnick˘ch sluÏeb – stoupají poÏadavky na vût‰í individualizaci sluÏeb, coÏ v kombinaci s narÛstajícími zmûnami Ïivotního stylu obyvatel vede ke zmûnû poptávky po zdravotnick˘ch sluÏbách a tomu se bude muset systém pfiizpÛsobit.
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Reformy posílily postavení pacientÛ a postupnû mûní zpÛsob fiízení, které kombinuje odbornou a vefiejnou správu s rÛzn˘mi
národními cíly, kontrolou a motivaãními programy. Nûkolik aspektÛ tohoto v˘voje stojí za vyjmenování: Za prvé dochází k postupné zmûnû dosavadního vnímání a fie‰ení problémÛ ad hoc smûrem k pfiístupu zaloÏenému na dÛkazech. Za druhé dochází
ke zv˘‰ení transparentnosti systému, coÏ je spojeno s poptávkou po odpovûdné správû vefiejn˘ch prostfiedkÛ a s moÏností kontroly prostfiednictvím auditu. Za tfietí pak dochází k vyuÏití ekonomick˘ch motivÛ jakoÏto nástrojÛ k ovlivnûní chování jednotliv˘ch segmentÛ péãe, lékafiÛ, nemocnic a regionálních a komunálních vlád.
Dánsk˘ zdravotnick˘ systém se tak postupnû zmûnil z pfieváÏnû hierarchicky fiízeného systému zaloÏeného v˘hradnû na regulaci nabídky v systém, kter˘ kombinuje regulaci nabídky, poptávky a správu vûcí vefiejn˘ch, spolu se zv˘‰ením role ekonomick˘ch pobídek. To vede k rozvoji prostoru pro podnikatelskou inovaci, a to jak v rámci vefiejné sektoru,
tak se soukrom˘mi prostfiedky. (Strandberg-Larsen M. et al., 2007)
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na produkci zfiejmû vedlo ke zv˘‰ení aktivity v nemocnicích, hor‰í v‰ak bylo pouÏít jej v oblastech, kde se úroveÀ aktivity mûfií
a ovlivÀuje jen obtíÏnû (napfi. geriatrie nebo vnitfiní lékafiství).
Vládní návrh reformy ponechal tfii politické a administrativní úrovnû (centrální, regionální a místní), ale zavedl nové rozdûlení kompetencí. Vût‰í regiony si ponechají odpovûdnost za vût‰inu úkolÛ péãe o zdraví, zatímco obce získají v˘znamnûj‰í roli v oblasti prevence, podpory zdraví a rehabilitace. Regiony ztratí právo na financování zdravotních v˘dajÛ prostfiednictvím
regionálních daní, místo toho budou spoléhat na kombinaci státních blokov˘ch dotací, pfiíspûvkÛ zaloÏen˘ch na objemech poskytované péãe a spolufinancování z místních rozpoãtÛ.
Poãet regionálních orgánÛ byl sníÏen ze ãtrnácti na pût regionÛ (0,6-1,6 milionu obyvatel) a poãet obcí z 271 na
98 (37 % nov˘ch obcí má více neÏ 50 000 obyvatel, 38 % má 30 000-50 000, 18 % má 20 000-30 000 a 7 % má ménû neÏ
20 000 obyvatel). Obû správní úrovnû se fiídí pfiímo volen˘mi politiky. Hlavní odpovûdností regionÛ zÛstává provozovat nemocnice, zaji‰Èovat prenatální péãi a psychiatrická centra. Vût‰ina ostatních úkolÛ byla pfiesunuta na bedra státu. Role ústfiední
vlády byla témûfi v˘hradnû soustfiedûna na regulaci, dohled a financování. Po reformû vzrostl vliv Národní zdravotní rady v plánování nemocnic s cílem zajistit rovnûj‰í poskytování nemocniãní péãe v celé zemi.
Svobodná volba pacientÛ pfii v˘bûru nemocnice zÛstává klíãov˘m rysem dánského systému. Reforma sniÏuje nûkteré
administrativní problémy spojené s v˘bûrem sluÏeb pfies regionální hranice. Od reformy se také oãekává, Ïe dojde ke zv˘‰ení administrativní a právní moÏnosti regionÛ uzavírat smlouvy se soukrom˘mi poskytovateli. To je dÛleÏité proto, Ïe vláda hodlala sníÏit zaruãené ãekací doby ze dvou mûsícÛ na jeden mûsíc (od 1. fiíjna 2007).
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Poãet obyvatel: 82 641 000
Hrub˘ národní produkt na obyvatele (PPP USD): 31 830
Stfiední délka Ïivota pfii narození, muÏi/Ïeny (poãet let): 77/82
Zdravá délka Ïivota pfii narození, muÏi/Ïeny (poãet let, 2003): 70/74
Pravdûpodobnost úmrtí do vûku 5 let na 1 000 obyvatel: 5
Pravdûpodobnost úmrtí ve vûku od 15 do 60 let na 1 000 obyvatel, muÏi/Ïeny: 106/55
Celkové v˘daje na zdravotnictví v pfiepoãtu na 1 obyvatele (USD, 2005): 3 250
Celkové v˘daje na zdravotnictví v % HDP (2005): 10,7
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Zdroj: WHO HFA. Údaje za rok 2006, pokud není uvedeno jinak.

1.2.1.

V˘chozí situace

Jak uvádí KfiíÏová (2007), Nûmecko je typick˘m pfiedstavitelem státu s národním zdravotním poji‰tûním. Nûmecké zdravotní poji‰tûní má svoji tradici v bismarckovském modelu z roku 1883, kdy bylo zavedeno povinné prÛbûÏnû financované poji‰tûní urãené pro námezdní dûlníky. V prÛbûhu 20. století pak do‰lo k roz‰ifiování okruhu osob, které byly postupnû zahrnuty
do zákonného poji‰tûní. Po sjednocení Nûmecka v roce 1991 tento systém opûtovnû pfievzaly i nové spolkové zemû.
Systém vefiejného zdravotního poji‰tûní byl v Nûmecku povinn˘ pouze pro zamûstnance, ktefií vydûlávají ménû neÏ 48 000 eur
roãnû (vztahoval se i na osoby závislé, jako jsou napfi. rodinní pfiíslu‰níci). Zamûstnanci s v˘dûlkem nad uvedenou ãástku se
tohoto systému nemuseli úãastnit. Pokud si to pfiáli, mohli zÛstat ve vefiejnû financovaném systému, nebo si mohli zakoupit soukromé zdravotní poji‰tûní, ãi zÛstat nepoji‰tûni. Vefiejn˘ systém pokr˘val asi 88 % obyvatelstva. PfiibliÏnû tfii ãtvrtiny z tûch,
ktefií nebyli schopni vybrat si mezi vefiejn˘m a soukrom˘m zdravotním poji‰tûním, se rozhodli zÛstat ve vefiejnû financovaném
systému. Soukromé zdravotní poji‰tûní vyuÏívali hlavnû státní zamûstnanci a OSVâ.
Ve vefiejném systému existuje pfies dvû stû konkurujících si zdravotních poji‰Èoven. Jsou to autonomní, neziskové,
nestátní orgány, které jsou regulovány vládou. Systém je financován pfiedev‰ím z daní ze mzdy zamûstnancÛ (8 % zamûstnanec

V souãasnosti, v letech 2007-2009, probíhá nejmohutnûj‰í reformní vlna. Dochází k v˘znamn˘m zmûnám v rámci plateb
pojistného a v roce 2009 se poãítá se zaloÏením centrálního zdravotního fondu, kter˘ má shromaÏìovat a následnû pfierozdûlovat ve‰keré zdravotnické prostfiedky.
Od roku 2007 mají státní zdravotní poji‰Èovny povinnost nabízet zdravotní plány, v nichÏ existuje moÏnost vyuÏívat praktického lékafie jako „gatekeepera“, tedy zprostfiedkovatele pfiístupu ke specializované péãi. Z pohledu zdravotnick˘ch financí
mÛÏe tato moÏnost pfiinést znaãné úspory, protoÏe praktick˘ lékafi, jehoÏ náv‰tûva je finanãnû ménû nákladná, lépe posoudí vhodnost specializované péãe. Poji‰tûnci jsou k volbû zdravotního plánu, kter˘ obsahuje gatekeeping, motivováni levnûj‰ími pojistkami. (Hesse, 2005)
Dal‰í inovací bylo zavedení „poliklinik“ po celém nûmeckém území. Polikliniky dfiíve existovaly pouze na území
V˘chodního Nûmecka, v Západním Nûmecku nebyly institucionalizovány. K pfiednostem poliklinik patfiily zejména niÏ‰í náklady
a vy‰‰í propojenost zdravotní péãe díky spoleãné lokaci lékafiÛ primární a sekundární péãe pod jednou stfiechou (Hesse, 2005).
Souãasnû s roz‰ífiením poliklinik a s posílením role praktick˘ch lékafiÛ coby „vstupních bran“ ke specializované zdravotní péãi
do‰lo k revizi legislativy v oblasti integrované zdravotní péãe. Hesse (2005) uvádí, Ïe se poprvé do oblasti konkurence dostalo
hledisko kvalitativní, které spolu s cenou zaãalo urãovat, která zdravotnická zafiízení budou poji‰Èovnami kontrahována. RÛzná
kvalita a cena jednotliv˘ch poskytovatelÛ tak zdravotním poji‰Èovnám umoÏÀovaly sestavení portfolia, jeÏ nejlépe reflektovalo
potfieby jejich poji‰tûncÛ.
V roce 2007 vstoupila v platnost nová legislativa, která se snaÏí sladit potfiebu finanãní stabilizace s nutností zabezpeãit univerzální dostupnost zdravotní péãe pro v‰echny obãany bez ohledu na jejich schopnost platit, a to alespoÀ v základním rozsahu.
(Lisac, 2006) Obnovení finanãní stability zdravotnického systému má b˘t dosaÏeno, stejnû jako v Nizozemsku a na
Slovensku, prostfiednictvím posílení konkurence mezi zdravotními poji‰Èovnami i mezi poskytovateli zdravotní péãe. Ta by vyvolávala tlak na rÛst efektivity, a zajistila tak minimalizaci nákladÛ a rÛst kvality. Lisac (2006) uvádí, Ïe klíãov˘mi prvky reformy
byla opatfiení garantující právo pro v‰echny obãany na zdravotní poji‰tûní, zavedení podnûtÛ pro dal‰í integraci zdravotní péãe,
ustanovení jednotné sazby zdravotního poji‰tûní pro v‰echny poji‰tûnce, zachování paralelní existence vefiejného a soukromého
zdravotního poji‰tûní a posílení konkurence v celém sektoru zdravotnictví.
Opatfiení garantující právo na zdravotní poji‰tûní pro v‰echny obãany bylo do balíãku reformních opatfiení zahrnuto
v reakci na vysok˘ poãet nepoji‰tûn˘ch osob v systému 3 . KaÏdá zdravotní poji‰Èovna musí zájemci o zdravotní poji‰tûní nabídnout alespoÀ tzv. základní balíãek, ãímÏ má b˘t zaji‰tûn univerzální pfiístup ke zdravotní péãi pro celou populaci. (Lisac, 2006)
Nová legislativa rovnûÏ poãítá se zavedením jednotné sazby pro platbu zdravotního poji‰tûní. Tato sazba má b˘t urãována centrálnû ministerstvem zdravotnictví a má b˘t stanovena jako procento z pracovního pfiíjmu zamûstnancÛ. V rámci nového
systému budou platby pojistného z pfiíjmu zamûstnancÛ zasílány do novû vytvofieného zdravotního fondu, s jehoÏ vznikem se
poãítá od roku 2009. Do zdravotního fondu mají rovnûÏ proudit daÀové zdroje urãené primárnû jako platba pojistného za nezletilé dûti. Fond má nashromáÏdûnou ãástku dále pfierozdûlit mezi jednotlivé zdravotní poji‰Èovny. (Zimmermann, 2006)

3

Kupfiíkladu se ztrátou zamûstnání, na nûÏ mohla b˘t pojistka vázána, nebo rozvodem obãan ztratil poji‰tûní a Ïádná zdravotní poji‰Èovna
nemûla povinnost takového jedince pojistit.
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Nûmecko pro‰lo v posledním desetiletí fiadou reforem, jejichÏ hlavním cílem bylo dosaÏení finanãní udrÏitelnosti
zdravotnického systému, zefektivnûní procesu fiízení a poskytování zdravotní péãe, zabezpeãení celospoleãenského pfiístupu
k základní zdravotní péãi, podpora integrované zdravotní péãe a vytvofiení motivace pro zvy‰ování kvality péãe.
Nûkolik reforem se uskuteãnilo v období let 1994-2004, kdy do‰lo pfiedev‰ím k v˘znamné liberalizaci zdravotnického systému a podpofie integrované zdravotní péãe jako nástroje, jenÏ dokáÏe zdravotní péãi poskytnout neefektivnûj‰ím zpÛsobem. Od roku 1996 si poji‰tûnci mohou poprvé svobodnû zvolit, u které zdravotní poji‰Èovny budou poji‰tûni. Poji‰Èovny jsou motivovány
poji‰Èovat zejména mladé, nízkorizikové poji‰tûnce, kter˘m nabízejí velmi nízké pojistné. (Jandová, 2007)
Reformní snahy vyvrcholily 1. dubna 2007 pfiijetím nové legislativy a ãasov˘ horizont pro dokonãení implementace v‰ech
opatfiení byl stanoven na rok 2009. Reformy chtûjí reagovat na nedostateãné pokrytí obyvatelstva zdravotním poji‰tûním, nízkou
konkurenci mezi poskytovateli a zprostfiedkovateli zdravotní péãe, která nevytváfií dostateãné impulzy pro rÛst efektivity a kvality, a na vysokou finanãní nákladnost systému signalizující finanãní neudrÏitelnost sektoru.
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+ 7 % zamûstnavatel). Nezamûstnaní lidé pfiispívají ãástkou pomûrnou vÛãi jejich dávkám v nezamûstnanosti, od roku 2004 úfiady práce platí pau‰ální sazbu za dlouhodobû nezamûstnané obyvatele. Pfied reformou mohly zdravotní poji‰Èovny volnû stanovit
v˘‰i sazby zdravotního poji‰tûní. V roce 2005 pfiíjmy systému z vefiejn˘ch zdrojÛ pfiedstavovaly 77,2 %. Od roku 2005 platí
zamûstnanci dal‰í 0,9 % z pfiíjmu na povinné poji‰tûní dlouhodobé péãe. (Roubal, 2007)
Soukromé zdravotní poji‰tûní je tvofieno témûfi padesáti soukrom˘mi zdravotními poji‰Èovnami. Soukromé poji‰tûní lze
rozdûlit do dvou oblastí. První pfiedstavuje plné zdravotní poji‰tûní nahrazující vefiejné zdravotní poji‰tûní. Druhou oblast tvofií
doplÀkové zdravotní poji‰tûní, které slouÏí zejména ke kr ytí zvlá‰tních sluÏeb v nemocnicích. Soukromé zdravotní poji‰Èovny
urãují v˘‰i pojistného podle individuálního rizika, tedy podle zvoleného tarifu, vûku, pohlaví a zdravotního stavu poji‰tûnce
a spolupoji‰tûn˘ch osob v dobû sjednání poji‰tûní. Pojistné musí povinnû zahrnovat rezervu na rostoucí riziko v dÛsledku stárnutí. Dále musí b˘t pojistné nav˘‰eno o rezervu, která se pouÏije pfii dosaÏení vûku 65 let na dal‰í nezvy‰ování pojistného, aby
si klient mohl dovolit své poji‰tûní i v poproduktivním vûku. V roce 2005 pfiedstavovalo soukromé zdravotní poji‰tûní 9,1 %
z celkov˘ch zdravotnick˘ch zdrojÛ.
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Cílem zavedení zdravotního fondu je podle Zimmermanna (2006) stabilizovat financování zdravotnictví, které se stává
v posledních letech velmi nákladné, pfiiãemÏ nestabilita se projevuje akumulací dluhu, kter˘ vzniká poklesem pfiíjmÛ (díky
demografick˘m zmûnám a vysoké mífie nezamûstnanosti) a zv˘‰ením nákladÛ. Spolu s vytvofiením fondu má dále dojít ke sníÏení pfiímého zatíÏení pracovního pfiíjmu vysokou v˘‰í sociálního a zdravotního poji‰tûní, ãímÏ lze motivovat zamûstnavatele
k dal‰ímu zamûstnávání pracovní síly (a sniÏovat v Nûmecku pomûrnû vysokou míru nezamûstnanosti). Dále se stále diskutuje
o roz‰ífiení základu pro platbu sociálního poji‰tûní na dal‰í pfiíjmy (kapitál atd.), opût s cílem sníÏit zatíÏení pracovních nákladÛ
na zamûstnance. Pfiedpokládané schéma fungování zdravotního fondu je znázornûno na následujícím schématu. Jak graf uvádí,
do fondu by mûly od roku 2009 plynout ãástky pojistného odvozené z pfiíjmu, kde 6,5 % platí zamûstnanci ze své hrubé mzdy
pfied zdanûním a 5,5 % platí za své zamûstnance na svÛj náklad zamûstnavatel; obû uvedené sloÏky jsou zamûstnavateli odvádûny do zdravotního fondu. Do fondu mají rovnûÏ plynout vy‰‰í pfiíspûvky z daní, které mají pokr˘t zdravotní péãi za dûti. Tento
krok se, jak uvádí Zimmermann (2006), patrnû promítne do zv˘‰ení daÀov˘ch sazeb, a to buì pouze danû z pfiíjmu, nebo i z ostatních daÀov˘ch základÛ.

Schéma 1: Plánované fungování zdravotního fondu v Nûmecku

Jedinci poji‰tûni v rámci
vefiejného poji‰tûní zaplatí
pfiibliÏnû 6,5% z pfiíjmu.

Zamûstnavatelé budou
odvádût pfiibliÏnû 5,5%
z pfiíjmu sv˘ch zamûstnancÛ
pfied zdanûním.

Odvody z daní.

Zdravotní fond obdrÏí pojistné z pfiíjmu
(pfiibliÏnû 130 miliard EUR)
a odvod z daní (pfiibliÏnû 15 miliard EUR)

Poji‰Èovny v rámci vefiejného zdravotního poji‰tûní obdrÏí rovnou sazbu
za kaÏdého poji‰tûnce (150-170 EUR)
a budou moci inkasovat nominální sazbu od klientÛ s nadmûrn˘mi náklady.

Zdroj: Zimmermann M. (2006)

Z fondu pak mají zdravotní poji‰Èovny obdrÏet rovnou sazbu za kaÏdého poji‰tûnce, která se pfiedpokládá ve v˘‰i 150-170 eur.
Z dÛvodu odli‰né struktury poji‰tûncÛ jednotliv˘ch zdravotních poji‰Èoven bude i v rámci nového mechanismu fungovat urãitá
kompenzace poji‰Èoven s nákladnûj‰ími poji‰tûnci. Podle dosavadních zámûrÛ (Zimmermann, 2006) budou zfiejmû poji‰Èovny
oprávnûny zpûtnû inkasovat urãitou ãástku za v˘jimeãnû nároãné klienty, která má dosahovat aÏ 1 % pojistné sazby. Návrh je v‰ak
v souãasnosti stále pfiedmûtem diskusí. Na druhou stranu, jak jiÏ bylo v˘‰e zmínûno, poji‰Èovny budou mít také moÏnost urãitou
ãástku poji‰tûncÛm vracet, a to v pfiípadû, Ïe si sv˘m hospodárn˘m jednáním nûjaké rezervy na tyto vratky vytvofiily. Je otázkou,
nakolik se tento nepfiím˘ mechanismus odli‰n˘ch sazeb pojistného, kter˘ v dÛsledku vratek mÛÏe vzniknout, promítne do rozhodování jedincÛ pfii volbû zdravotní poji‰Èovny.
Dal‰í premisa reformy se zásadnû odli‰uje od reforem v ostatních sledovan˘ch zemích. Vláda poãítá se zachováním
tzv. duálního systému v rámci nûmeckého zdravotnictví, kdy paralelnû vedle sebe mají i nadále existovat vefiejné zdravotní poji‰tûní a soukromé zdravotní poji‰tûní. S nejvût‰í pravdûpodobností budou v budoucnosti zachována i stávající pravidla
pro moÏnost volby klientÛ mezi tûmito systémy. V souãasnosti platí, Ïe jedinci s pfiíjmem pfiesahujícím stanovenou hranici se
mohou svobodnû rozhodnout neuzavfiít pojistku v rámci vefiejného poji‰tûní a nechat se místo toho pojistit soukromû. Novû je
v‰ak stanovena povinnost v‰em obãanÛm b˘t od dubna 2007 poji‰tûn.
Neménû dÛleÏité jsou reformní kroky, které mají napomoci posílení konkurence ve zdravotnickém sektoru. Lisac (2006)
mezi nû poãítá zejména vytvofiení vût‰ího prostoru pro moÏnost volby poji‰tûnce mezi zdravotními plány a usnadnûní pfiechodu
mezi jednotliv˘mi soukrom˘mi zdravotními poji‰Èovnami, vût‰í svobodu poji‰Èoven selektivnû kontrahovat efektivní poskytovatele zdravotní péãe a v neposlední fiadû opatfiení podporující soutûÏ ve zdravotnickém sektoru.
V rámci posílení svobodné volby poji‰tûnce zákon od 1. dubna 2007 zdravotním poji‰Èovnám umoÏÀuje nabízet ‰ir‰í ‰kálu
zdravotních plánÛ s rÛzn˘mi atributy, obsahujícími napfiíklad vûcné plnûní, finanãní plnûní, systém odãitateln˘ch poloÏek,
zaãlenûní do gatekeepingu, a dal‰í, které mají co nejvíce odpovídat potfiebám poji‰tûnce. RÛznû sestavené zdravotní plány by mûly odpovídat rÛzné v˘‰i tarifÛ, coÏ se v‰ak do jisté míry nesluãuje s jednotn˘m nastavením sazby zdravotního poji‰tûní. Zákon
zde v‰ak efektivním zdravotním poji‰Èovnám nechává moÏnost ãást pojistného poji‰tûncÛm na konci zúãtovacího období refundovat ve formû slevy na pojistném (Zimmermann, 2006). Je v‰ak velmi obtíÏné posoudit, zda tato eventuální refundace mÛÏe mít

Nûmecko pro‰lo v posledním desetiletí nûkolika zásadními reformami, pfii nichÏ do‰lo k v˘raznému posílení liberálního charakteru systému a k podpofie integrované zdravotní péãe, která je upfiednostÀována vzhledem k vy‰‰í efektivitû a zejména niÏ‰ím
nákladÛm. Nejkomplexnûj‰í vlna reforem v rámci nûmeckého systému zdravotnictví se v‰ak odehrává v souãasnosti. Na jednu
stranu dochází k formálnímu posilování soutûÏe mezi zdravotními poji‰Èovnami a poskytovateli zdravotní péãe, na druhou stranu jsou ov‰em nûkteré zásadní konkurenãní nástroje volnému trhu odebírány. Nejv˘znamnûj‰ím z nich je bezpochyby sazba pojistného, která byla v pfiedreformním období stanovována jednotliv˘mi zdravotními poji‰Èovnami, reformou v‰ak byla ustavena
na 12 % z hrubého pracovního pfiíjmu. Zásadním opatfiením je rovnûÏ zaloÏení centrálního zdravotního fondu, kde se mají soustfieìovat a pfierozdûlovat v‰echny prostfiedky z vybraného pojistného. Konkrétní nastavení tohoto fondu je v‰ak vzhledem k pfiedpokládanému vzniku v roce 2009 stále pfiedmûtem diskusí.
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Na komplexní zhodnocení posledních reforem, dosud stále nedokonãen˘ch, se zdá b˘t pfiíli‰ brzo, nûkteré signály zmûn
v‰ak v systému jiÏ existují. Koneãná podoba souãasné reformy je dána politickou situací v Nûmecku, kde vládne velká koalice.
To se projevilo zavedením povinnosti zdravotního poji‰tûní a zavedením minimální pojistky pro kaÏdého, i v rámci soukromého zdravotního poji‰tûní. Na druhou stranu zÛstal zachován duální model zdravotního poji‰tûní, jenÏ je v evropsk˘ch podmínkách ojedinûl˘.

H R A N I C E M I .

Hodnocení reformy

Z A

1.2.4.

Z D R A V O T N I C T V Í

nûjak˘ vliv na rozhodování poji‰tûncÛ pfii volbû zdravotní poji‰Èovny.
Se zmínûnou vût‰í moÏností poji‰tûnce zvolit si zdravotní program podle své potfieby rovnûÏ souvisí moÏnost volnû
pfiecházet mezi soukrom˘mi zdravotními poji‰Èovnami. Tato svoboda byla ov‰em dfiíve znaãnû omezena tím, Ïe klient,
kter˘ se rozhodl zdravotní poji‰Èovnu zmûnit, se zmûnou ztratil v‰echny nastfiádané rezervy, jeÏ hrají v soukromém zdravotnickém systému pomûrnû v˘znamnou roli. Tyto rezervy jsou novû mezi zdravotními poji‰Èovnami pfienositelné, ãímÏ do‰lo
k v˘znamné podpofie mobility poji‰tûncÛ (Lisac, 2006).
Nov˘ zákon rovnûÏ sniÏuje regulaci zdravotních poji‰Èoven a poskytovatelÛ zdravotní péãe. Vût‰í svoboda má
zejména umoÏnit poji‰Èovnám selektivnû kontrahovat odpovídající zdravotnická zafiízení s cílem zv˘‰it kvalitu a sníÏit náklady na
poskytovanou péãi. Vût‰í volnost je institucím rovnûÏ ponechána v oblasti vzájemného vyjednávání cen.
V rámci podpory soutûÏe ve farmaceutickém sektoru byly fixní ceny za léãiva nahrazeny maximální v˘‰í úhrad, která
je pravidelnû stanovována, ãímÏ se vytvofiil prostor pro vyjednávání zdravotních poji‰Èoven s farmaceutick˘mi firmami o eventuálních slevách (resp. cenách).
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Poãet obyvatel: 16 379 000
Hrub˘ národní produkt na obyvatele (PPP USD): 37 580
Stfiední délka Ïivota pfii narození, muÏi/Ïeny (poãet let): 78/82
Zdravá délka Ïivota pfii narození, muÏi/Ïeny (poãet let, 2003): 70/73
Pravdûpodobnost úmrtí do vûku 5 let na 1 000 obyvatel: 5
Pravdûpodobnost úmrtí ve vûku od 15 do 60 let na 1 000 obyvatel, muÏi/Ïeny: 81/59
Celkové v˘daje na zdravotnictví v pfiepoãtu na 1 obyvatele (USD, 2005): 3 187
Celkové v˘daje na zdravotnictví v % HDP (2005): 9,2
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St. Petersburg

Oslo

Zdroj: WHO HFA. Údaje za rok 2006, pokud není uvedeno jinak.

1.3.1.

V˘chozí situace

Nizozemí historicky nepfiijalo „bismarckovsk˘“ systém nemocenského poji‰tûní a ubíralo se pfii nastavení systému zdravotní péãe vlastní cestou. Teprve za druhé svûtové války, v roce 1941, bylo uzákonûno povinné nemocenské poji‰tûní, z nûhoÏ se
hradila lékafiská péãe. V diskusích o zmûnách sehrál v˘znamnou roli profesor americké univerzity ve Stanfordu Alain Enthoven,
kter˘ v roce 1978 pfii‰el s my‰lenkou „fiízené konkurence“ ve zdravotním poji‰tûní. Touto my‰lenkou se také inspirovaly reformy
financování zdravotnictví v Nizozemsko na pfielomu 21. století. Na poãátku roku 2006 zde vláda zrealizovala v˘znamnou zdravotnickou reformu, která zásadním zpÛsobem zmûnila charakter holandského zdravotnického systému, zejména z pohledu
financování. Klíãovou sloÏkou reformy je slouãení dfiíve paralelnû existujících systémÛ vefiejného a soukromého zdravotního
poji‰tûní a zavedení univerzálního pojistného systému. Novû vytvofien˘ systém funguje na principu vefiejného zdravotního poji‰tûní, které je v‰ak spravováno soukrom˘mi zdravotními poji‰Èovnami a zahrnuje celou holandskou populaci.
Do konce roku 2005 byli nizozem‰tí poji‰tûnci pro bûÏnou zdravotní péãi poji‰tûni v rámci vefiejného, nebo soukromého zdravotního poji‰tûní. Rozhodujícím faktorem pro urãení charakteru poji‰tûní byla v˘‰e pfiíjmu poji‰tûnce. Jedinec, jehoÏ
pfiíjem pfiesahoval urãitou legislativnû stanovenou hranici, nepodléhal povinnému vefiejnému zdravotnímu poji‰tûní a mohl si

e v r o p s k ˘ c h
v
o p a t fi e n í
r e f o r m n í c h
v y b r a n ˘ c h
P fi e h l e d

Cílem reformy holandského systému zdravotního poji‰tûní zahájené 1. ledna 2006 bylo reagovat na klíãové nedostatky
v pfiedchozím „duálním“ systému a zavést na trh zdravotnick˘ch sluÏeb nové elementy, které by umoÏnily dosáhnout vy‰‰í efektivity pfii poskytování tûchto sluÏeb. Reforma rovnûÏ reflektovala potfiebu ãelit souãasn˘m celoevropsk˘m v˘zvám, jako je stárnutí populace, rychl˘ v˘voj nov˘ch technologií a postup v rámci evropského integraãního procesu.
Muiser (2007) uvádí, Ïe mezi klíãové nedostatky, na nûÏ reforma reagovala, patfií zejména strukturální nerovnosti plynoucí
z existence pfiíjmového stropu pro odvody pojistného, nedostateãná transparence systému vypl˘vající z odli‰né regulace vefiejného a soukromého systému poji‰tûní, pfiíli‰ná nákladnost a v neposlední fiadû rovnûÏ nadmûrné zásahy státu (kontrola strany
nabídky) vedoucí ke sníÏení efektivity a velmi nízkému inovaãnímu procesu.
Za hlavní zámûry reformy oznaãuje Greß (2007) zlep‰ení kvality, efektivity a transparentnosti zdravotnického systému. K vy‰‰í transparentnosti mûlo vést zavedení jednotného systému poji‰tûní pro bûÏnou zdravotní péãi a propracovanûj‰í zpÛsob poskytování informací o pojistn˘ch plánech.
Vy‰‰í efektivita mûla b˘t v systému zaji‰tûna prostfiednictvím posílení fiízené konkurence nejen mezi zdravotními poji‰Èovnami, ale rovnûÏ mezi poskytovateli zdravotní péãe. Poji‰Èovny si mûly konkurovat zejména cenou zdravotních plánÛ (v˘‰í nominálního poji‰tûní) s cílem získat co nejvíce klientÛ (poji‰tûncÛ) bez selekce poji‰tûncÛ na základû zdravotních rizik. Tak mûlo
dojít, jak uvádí European Observatory (2002), k v˘raznému zv˘‰ení mobility poji‰tûncÛ a k vy‰‰í orientaci na zájmy poji‰tûnce
(posílení role strany poptávky).
Zv˘‰ení konkurence mezi poskytovateli zdravotní péãe mûlo b˘t dosaÏeno selektivní kontraktací poskytovatelÛ zdravotními
poji‰Èovnami s cílem dosáhnout optimálního vztahu – pomûru mezi kvalitou poskytovan˘ch zdravotnick˘ch sluÏeb a jejich
cenou. Oãekával se tedy nejen pfiínos v oblasti sniÏování nákladÛ, ale rovnûÏ rÛst kvality zdravotní péãe.

H R A N I C E M I .

Pohnutky k reformû a její cíle

Z A

1.3.2.

Z D R A V O T N I C T V Í

sjednat zdravotní pojistku soukromou.
Greß (2007) uvádí, Ïe vefiejné zdravotní poji‰tûní mûlo pfied reformou formu tzv. nemocenského fondu, „sickness fund“, a pokr˘valo 70 % populace. Zbyl˘ch 30 % obyvatel mûlo uzavfienu soukromou pojistku, která v‰ak byla dle právní úpravy dobrovolná.
Oba druhy poji‰tûní se od sebe odli‰ovaly v nûkolika dÛleÏit˘ch parametrech. V˘znamn˘m rozdílem byl zpÛsob realizace pojistky. V rámci vefiejného poji‰tûní fungovalo v˘luãnû tzv. vûcné plnûní, kdy mohl poji‰tûnec „bezplatnû“ ãerpat zdravotní péãi
u smluvních poskytovatelÛ poji‰Èovny. Soukromé zdravotní poji‰tûní bylo naopak realizováno v˘luãnû prostfiednictvím „finanãního“ plnûní. Poji‰tûnec si tak zdravotní péãi zaplatil u poskytovatele pfiímo z vlastních finanãních prostfiedkÛ a ãástka mu byla
posléze poji‰Èovnou refundována. (Greß, 2007)
Dal‰ím rozdílem byla existence, resp. neexistence odãitateln˘ch poloÏek, tzv. „deductibles“. Ty fungovaly na volitelném principu v rámci soukromého poji‰tûní, kdy poji‰tûnec, kter˘ si zvolil pojistn˘ plán v kombinaci s odãitatelnou poloÏkou, získal
jako kompenzaci urãitou slevu na pojistném. V systému vefiejného poji‰tûní nebyly odãitatelné poloÏky definovány. (Greß, 2007)
Vefiejné a soukromé zdravotní poji‰tûní se dále li‰ilo v moÏnosti uzavírat „skupinové pojistky“, kdy pfiedev‰ím zamûstnavatelé mohli vyjednat pro své zamûstnance v˘hodnûj‰í pojistné. Tyto skupinové kontrakty fungovaly u soukrom˘ch zdravotních
poji‰Èoven; v rámci vefiejného poji‰tûní byla tato alternativa z diskriminaãních a technick˘ch dÛvodÛ vylouãena (Greß, 2007).
Paralelnû k poji‰tûní pro bûÏnou zdravotní péãi existovaly v pfiedreformním systému je‰tû dva segmenty zdravotního poji‰tûní – poji‰tûní pro dlouhodobou zdravotní péãi, upravené speciálním zákonem o mimofiádn˘ch léãebn˘ch v˘lohách (z roku
1968), a doplÀkové zdravotní poji‰tûní, které si jedinci mohli dobrovolnû uzavfiít formou soukromého pfiipoji‰tûní. Oba tyto
typy poji‰tûní zÛstaly reformou nedotãeny.
Muiser (2007) uvádí, Ïe poji‰tûní pro mimofiádné v˘lohy (ABWZ) je celopopulaãní povinné poji‰tûní, z nûjÏ je hrazena
zejména dlouhodobá a extrémnû nákladná péãe. Typick˘mi pfiíjemci z této frakce poji‰tûní jsou jedinci s mentálním, fyzick˘m
ãi funkãním postiÏením. Poji‰tûní je odvádûno ze zdanitelného pfiíjmu zamûstnancÛ zamûstnavateli ãi z dávek pfiíjemcÛ sociálních podpor.
V roce 2004 ãinila v˘‰e odvádûného pojistného 10,25 % zdanitelného pfiíjmu; v roce 2006 vzrostla na 12,55 %. Prostfiedky
z pojistn˘ch odvodÛ jsou shromaÏìovány ve speciálním fondu fiízeném Správní radou pro zdravotní poji‰tûní „Health Care
Insurance Board“. Z tohoto fondu jsou refundovány náklady na poskytnutou zdravotní péãi vãetnû doprovodn˘ch v˘dajÛ
(napfi. administrativního typu). Roubal (2007) uvádí, Ïe tyto náklady pfiedstavují asi 40 % v‰ech nákladÛ na zdravotní péãi.
Dle Muisera (2007) jsou zdravotnické sluÏby hrazené z tohoto poji‰tûní definovány od roku 2003 na základû typÛ potfiebné
péãe (funkãní urãení) namísto na základû v˘ãtu jednotliv˘ch produktÛ. V rámci této funkãní kategorizace mÛÏeme rozli‰it sedm
skupin hrazen˘ch sluÏeb: pomoc v domácnosti, pomoc pfii osobní péãi, podpora ve smyslu „supportive guidance“, asistence pfii
aktivaci jednice, o‰etfiovací péãe, léãba a ubytování.
Nûkteré z tûchto kategorií, jeÏ jsou v souãasnosti hrazeny z poji‰tûní pro mimofiádné v˘lohy, spadají spí‰e do oblasti sociální neÏ zdravotnické. Takové kategorie mají b˘t v budoucnu z tohoto typu poji‰tûní vyÀaty a v rámci zákona „Social Support Act“
pfiesunuty do sociální sféry, pod pfiímou kontrolu místních samosprávních celkÛ. Tento pfiesun by mûl do znaãné míry sníÏit
objem finanãních prostfiedkÛ alokovan˘ch prostfiednictvím této frakce zdravotního poji‰tûní.
DoplÀkové zdravotní poji‰tûní, tzv. pfiipoji‰tûní, pfiedstavuje poslední typ zdravotního poji‰tûní na nizozemském trhu.
Toto poji‰tûní je uzavíráno na dobrovolné bázi mezi poji‰Èovnami a spotfiebiteli zdravotní péãe a vztahuje se na zdravotnické sluÏby, které jsou povaÏovány za ménû dÛleÏité. Tento druh poji‰tûní je nabízen témûfi v‰emi zdravotními poji‰Èovnami. Od ledna rovnûÏ 2006 platí, Ïe mÛÏe b˘t sjednán u jiné zdravotní poji‰Èovny, neÏ u které má klient svÛj základní zdravotní plán. DoplÀkové
zdravotní poji‰tûní je jedin˘m typem, u nûjÏ mohou poji‰Èovny provádût selekci klientÛ na základû rizika.
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1.3.3.

PrÛbûh reformy

Nizozemsk˘ zákon o zdravotním poji‰tûní, „Health Insurance Act“, zmûnil k 1. lednu 2006 nastavení systému zdravotního
poji‰tûní pro bûÏnou zdravotní péãi. Jak ilustruje následující schéma, do‰lo k zániku koexistence vefiejného a soukromého
zdravotního poji‰tûní a byl vytvofien nov˘ systém, kde je vefiejné zdravotní poji‰tûní zaji‰Èováno soukrom˘mi zdravotními poji‰Èovnami.

Schéma 2: Reforma systému zdravotního poji‰tûní v Nizozemsku k 1. 1. 2006
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soukromé zdravotní poji‰tûní

Zdroj: Greß, 2007

Do tohoto rámce zdravotního poji‰tûní jsou ze zákona zahrnuti v‰ichni nizozem‰tí poji‰tûnci – tedy osoby, jeÏ jsou rezidenty v Nizozemsku, a osoby, které musí v zemi platit zdravotní poji‰tûní z titulu v˘dûleãné ãinnosti (Centrum mezistátních
úhrad, 2006). Z dÛvodu existence více poji‰Èoven v‰ak není moÏné zahrnout poji‰tûnce do systému automaticky. Zapojení vyÏaduje, aby si kaÏd˘ poji‰tûnec zvolil zdravotní poji‰Èovnu a sjednal zdravotní plán (je moÏné skupinovû prostfiednictvím zamûstnavatelÛ). Greß (2007) v‰ak upozorÀuje na skuteãnost, Ïe v systému dosud neexistuje Ïádn˘ kontrolní mechanismus, kter˘ by
vyhledával jedince bez sjednaného zdravotního poji‰tûní a umoÏnil jejich následnou penalizaci. Podle Muisera (2007) je penalizace stanovena na ãástku ekvivalentní k 130 % pojistného a je vymáhána na základû existující nizozemské legislativy.
Dle European Observatory (2002) a CMÚ (2006) mají poji‰tûnci právo na svobodnou volbu poji‰Èovny, kterou mohou
jednou za rok zmûnit. Jak jiÏ bylo zmínûno v˘‰e, poji‰tûnec mÛÏe mít uzavfienu zdravotní pojistku (nejv˘‰e) se dvûma zdravotními poji‰Èovnami, a to v pfiípadû, Ïe má dobrovolné zdravotní pfiipoji‰tûní sjednáno u jiné zdravotní poji‰Èovny neÏ základní povinn˘ plán.
Klíãov˘m determinantem nizozemského systému zdravotního poji‰tûní pro bûÏnou zdravotní péãi je struktura platby samotné zdravotní pojistky. Ta se skládá ze dvou ãástí. První sloÏka je odvislá od pfiíjmu poji‰tûnce, z nûhoÏ je odvádûno urãité procento na zdravotní poji‰tûní. Druhá ãást má formu nominálního pojistného, které je stanovováno individuálnû kaÏdou zdravotní
poji‰Èovnou v absolutní v˘‰i.
Pfiíjmovû odvislá sloÏka pojistného je pro v‰echny poji‰tûnce v rámci nizozemského systému stanovena jednotnû
bez ohledu na zvolenou zdravotní poji‰Èovnu. Nizozemské ministerstvo zdravotnictví stanovilo pojistnou sazbu na 6,5 % z pfiíjmu zamûstnancÛ s pfiíjmov˘m stropem ve v˘‰i 30 015 eur roãnû. Tato sazba je odvádûna zamûstnavateli do centrálního fondu
(Greß, 2007).
Pro v‰echny dal‰í kategorie poji‰tûncÛ (OSVâ apod.) stanovuje v˘‰i pfiíjmovû odvislé sloÏky pojistného daÀov˘ úfiad.
Pfiíslu‰ná ãástka je rovnûÏ odvádûna do centrálního fondu. Z následující tabulky je patrné, Ïe se tato sazba po reformû v˘raznû
sníÏila. Za osoby mlad‰í 18 let platí pojistné do centrálního fondu stát z daÀov˘ch v˘nosÛ (Greß, 2007).

Schéma 3: Sazby pojistného, pfiedreformní a poreformní v˘‰e
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V roce 2006 platili zamûstnavatelé cel˘ch 6,5 %, od roku 2007 je v‰ak procentuální sazba rozdûlena mezi zamûstnance a zamûstnavatele
v pomûru 50:50.
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V centrálním fondu dochází k pfierozdûlení plateb pojistného mezi jednotlivé poji‰Èovny v závislosti na struktufie jejich
poji‰tûncÛ. Poji‰Èovny následnû z centrálního fondu obdrÏí kapitaãní platbu, která je upravena podle zdravotní rizikovosti (oãekávané nákladnosti) jednotliv˘ch poji‰tûncÛ (Greß, 2007). Tato pfiíjmovû závislá sloÏka pojistného má pokr˘vat zhruba 50 %
v˘dajÛ zdravotních poji‰Èoven. Druhou polovinu v˘dajÛ mají poji‰Èovny financovat z v˘nosÛ z nominálního pojistného.
V˘‰i nominálního pojistného si stanovují jednotlivé zdravotní poji‰Èovny pro své poji‰tûnce samy, nezávisle na ostatních
zdravotních poji‰Èovnách, nesmûjí v‰ak pfii tom diskriminovat rizikovûj‰í poji‰tûnce prostfiednictvím vy‰‰ích sazeb nominálního
pojistného. Platí tedy, Ïe u jedné zdravotní poji‰Èovny zaplatí kter˘koli její poji‰tûnec stejnou v˘‰i nominálního pojistného za
stejn˘ produkt (zdravotní plán). Rozdíly v sazbách nominálního pojistného mezi jednotliv˘mi poji‰Èovnami pak odráÏejí rozdíly
v jejich efektivitû pfii fiízení (zejména kontraktaci) zdravotní péãe a jsou klíãov˘m prvkem jejich vzájemné konkurence.
Greß (2007) uvádí, Ïe po spu‰tûní nového systému k 1. lednu 2006 stanovily nûkteré zdravotní poji‰Èovny v rámci konkurenãního boje v˘‰i nominálního pojistného pod úroveÀ sv˘ch reáln˘ch nákladÛ a péãi nad touto úrovní financovaly ze sv˘ch
rezerv. Pravdûpodobnû se nejedná o krok systémov˘ a dlouhodobû udrÏiteln˘, ale spí‰e o vyuÏití znaãnû zv˘‰ené jednorázové
mobility poji‰tûncÛ mezi poji‰Èovnami, která nov˘ systém pfii jeho spu‰tûní provázela.
Podle CMÚ (2006) nominální poji‰tûní za státní poji‰tûnce hradí a stanovuje stát. Skupiny obyvatel s pfiíli‰ nízk˘mi pfiíjmy
mohou získat pfiíspûvek pro zaplacení nominálního pojistného. Dle Greße (2007) je tento pfiíspûvek pfiidûlován na základû
posudku individuálních potfieb a je vyplácen formou slev na dani.
Zdravotní poji‰Èovny, jichÏ na nizozemském trhu existuje v souãasnosti 41, pak hospodafií s obûma sloÏkami pojistného. Své
v˘daje mohou v˘znamnû ovlivÀovat prostfiednictvím selektivní kontraktace poskytovatelÛ zdravotní péãe – poji‰Èovny mají právo
kontrahovat poskytovatele dle svého v˘bûru, a mohou se tedy soustfiedit na ty cenovû efektivnûj‰í ãi kvalitnûj‰í.
Zdravotní poji‰Èovny jsou soukromoprávní subjekty fiídící se soukrom˘m právem. Státní regulace zÛstala zachována
v základních charakteristikách, jako je oblast garance dostupnosti a svobodného nediskriminaãního pfiístupu ke zdravotní péãi.
Zdravotní poji‰Èovny jsou zejména povinny akceptovat kaÏdého poji‰tûnce, kter˘ se u nich registruje, a nesmûjí mezi poji‰tûnci diferencovat na základû vûku, pohlaví ãi zdravotního rizika (European Observatory, 2002). V‰echny poji‰Èovny musejí
rovnûÏ nabízet standardizovan˘ ko‰ sluÏeb (Greß, 2007) – rozsah péãe, kter˘ je poji‰tûním kryt. Samotné nasmlouvání péãe
a vymezení podmínek jejího poskytnutí (napfiíklad nutnost pfiedchozího schválení revizním lékafiem) je plnû v kompetenci poji‰Èoven (CMÚ, 2006).
Poji‰Èovny nabízejí zpravidla dva zpÛsoby realizace pojistky. Poji‰tûnci si mohou vût‰inou vybrat mezi tzv. vûcn˘m plnûním, na jehoÏ základû má poji‰tûnec nárok na léãení u smluvních poskytovatelÛ zdravotní péãe, a to buì bezplatnû, nebo s drobnûj‰í spoluúãastí; a mezi finanãním plnûním, kdy si poji‰tûnec uhradí zdravotní péãi sám a zaplacená ãástka je mu následnû
refundována (CMÚ, 2006).
Obvykle lze zvolit i pojistku kombinovanou, jejíÏ v˘hoda spoãívá v ‰ir‰ím prostoru pro volbu poskytovatele zdravotní péãe,
neÏ je tomu u vûcného plnûní. Poji‰tûnec mÛÏe v pfiípadû kombinované pojistky ãerpat zdravotní péãi u smluvních poskytovatelÛ formou vûcného plnûní. V pfiípadû v˘bûru nesmluvního poskytovatele dochází k realizaci pojistky formou finanãního plnûní
(Greß, 2007).
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Zdroj: Muiser, 2007
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Dal‰í, leã nepfiíli‰ vyuÏívanou variantou zdravotních pojistn˘ch plánÛ b˘vá moÏnost zvolení tzv. odãitatelné poloÏky
„deductible“ jako souãásti zdravotního programu. Poji‰tûnec si v takovém pfiípadû hradí zdravotní péãi sám aÏ do urãitého roãnû stanoveného finanãního limitu a aÏ pfii pfiekroãení této ãástky zaãíná ãerpat ze zdravotního poji‰tûní. Kompenzací za zvolení
odãitatelné poloÏky b˘vá pro poji‰tûnce sleva na nominálním pojistném.
Dal‰í slevu na nominálním pojistném mohou poji‰tûnci získat, pokud je jejich zdravotní poji‰tûní sjednáno jako „skupinová
pojistka“ prostfiednictvím zamûstnavatele, coÏ zv˘hodÀuje zejména poji‰tûnce zamûstnané u vût‰ích organizací.

1.3.4.

Hodnocení reformy

Nov˘ systém nizozemského zdravotního poji‰tûní byl reformním aktem implementován teprve pfied dvûma lety, proto se hodnocení dopadÛ proveden˘ch zmûn mÛÏe zdát pfiedãasné. Existuje v‰ak nûkolik informaãnû cenn˘ch studií (kupfiíkladu Greß, 2007,
Douven et al., 2007, nebo Daley, 2007), které jiÏ urãité zhodnocení pfiiná‰ejí; soustfieìují se v‰ak zejména na krátkodobé dopady.
Greß (2007) se zamûfiuje na finanãní dopady reformy na domácnosti, zamûstnavatele a na vefiejné finance po prvním roce
existence nového systému. Uvádí, Ïe dopad na domácnosti mohl b˘t znaãnû rÛznorod˘. To, zda si jedinci reformou polep‰ili, nebo pohor‰ili, záviselo na tom, zda byli pÛvodnû zahrnuti v systému vefiejného, nebo soukromého zdravotního poji‰tûní. Ti,
ktefií byli zahrnuti do systému vefiejného poji‰tûní, platili pfied reformou zpravidla vy‰‰í ãástku pojistného odvislou od platu
a niÏ‰í nominální pojistné ve srovnání s poreformní situací. U jedincÛ poji‰tûn˘ch v rámci soukromého poji‰tûní závisela ãástka, kterou pfied reformou na své zdravotní poji‰tûní vydávali, na vûku poji‰tûnce – mladí platili nízkou pojistku, star‰í vysokou
– finanãní dopad na tyto osoby proto není zcela jednoznaãn˘. Nizozemská vláda se snaÏí pfiípadn˘ negativní dopad reformy co
nejvíce zmírÀovat sociální politikou, která je vût‰inou realizována prostfiednictvím úlev na dani.
Primárním reformním efektem pro zamûstnavatele bylo zv˘‰ení finanãního zatíÏení plynoucího ze skuteãnosti, Ïe zamûstnavatelé po reformû odvádûjí pojistné i za zamûstnance, ktefií mûli pfied reformou sjednané soukromé poji‰tûní, jeÏ si platili
sami bez úãasti zamûstnavatelÛ. Aby byl finanãní dopad na zamûstnavatele neutralizován (coÏ bylo cílem), do‰lo ke sníÏení korporátních daní a poklesla rovnûÏ sazba ãásti pojistného odvislé od pfiíjmu.
V oblasti vefiejn˘ch financí lze poãítat se zv˘‰enou nároãností poreformního systému. Greß (2007) uvádí, Ïe pfied reformou platil stát 3,6 miliardy eur (rok 2005) do centrálního fondu vefiejného poji‰tûní. Po reformû novû vyplácí podporu pro úãel
platby pojistného pro nízkopfiíjmové domácnosti a platí nominální pojistné za dûti – coÏ v celkové sumû pfiibliÏnû odpovídá
stejné roãní ãástce jako pfied reformou. Dále v‰ak stát poskytuje kompenzace pro definované kategorie zamûstnavatelÛ a domácností. Oãekává se tedy nárÛst finanãních prostfiedkÛ z vefiejného rozpoãtu do systému zdravotního poji‰tûní, zejména v pfiípadû
nárÛstu v˘dajÛ ve zdravotnictví nebo v pfiípadû zvy‰ování sazeb nominálního pojistného.
Greß (2007) a Daley (2007) také zkoumají dopad reformy na konkurenci poji‰Èoven. Oba zdroje konstatují, Ïe se
po implementaci reformy soutûÏ mezi poji‰Èovnami drasticky zv˘‰ila. Faktem v‰ak zÛstává, Ïe si poji‰Èovny konkurují zejména
cenovû – chování poji‰tûncÛ ukazuje, Ïe cena je pro nû nevy‰‰í prioritou v˘bûru poji‰Èovny a pojistného plánu. Cenová konkurence je realizovaná prostfiednictvím snahy nabídnout klientÛm co nejniÏ‰í sazbu nominálního pojistného. V rámci boje o poji‰tûnce nastavily nûkteré poji‰Èovny tûsnû po implementaci (na období prvního roku) nominální pojistné pod úroveÀ sv˘ch
reáln˘ch nákladÛ a pfievislé náklady hradily ze sv˘ch rezerv. Greß (2007) dále uvádí, Ïe se jednorázová mobilita poji‰tûncÛ mezi
zdravotními poji‰Èovnami razantnû, av‰ak zfiejmû jednorázovû zv˘‰ila. V prvním roce pfiesáhly pfiechody poji‰tûncÛ mezi poji‰Èovnami 20 % a dal‰ích 14 % si zvolilo zcela jin˘ zdravotní plán v rámci své poji‰Èovny. Do budoucna se v‰ak poãítá s v˘razn˘m útlumem tohoto efektu.
K dal‰ím trÏním efektÛm patfiilo zejména zv˘‰ení trÏní koncentrace, kdy na poli zdravotního poji‰tûní, kde operuje
41 zdravotních poji‰Èoven, zaãaly 4 z nich v˘znamnû dominovat. Roli pfii zvy‰ování trÏní koncentrace sehrál i fakt, Ïe novû vznikl˘
systém je znaãnû nároãn˘ na pfienos informací od poji‰Èoven k poji‰tûncÛm, coÏ umoÏnilo dominantnûj‰ím poji‰Èovnám je‰tû
více se zv˘raznit.
V souvislosti s nedokonal˘m pfienosem informací a s mnoha nov˘mi prvky v systému nebyli spotfiebitelé schopni (ochotni) vyuÏívat v‰echny nabízené moÏnosti pojistn˘ch plánÛ. Velmi málo spotfiebitelÛ si napfiíklad zvolilo zdravotní plán s odãitatelnou poloÏkou.

1.3.5.

Závûreãné shrnutí

Nizozemskou reformu systému zdravotního poji‰tûní lze povaÏovat za velmi komplexní reformu systému financování, která
zásadním zpÛsobem mûní pozici a nastavení odpovûdnosti v‰ech zúãastnûn˘ch subjektÛ – poji‰Èoven, poji‰tûncÛ a také poskytovatelÛ zdravotní péãe. Z krátkodobého pohledu pfiinesla tato reforma zv˘‰ení konkurence mezi poji‰Èovnami a napomohla
ke zv˘‰ení transparentnosti systému. Hlavním rysem reformy je cenová soutûÏ, v níÏ pfievládají skupinové kontrakty, které mohou poji‰Èovny uzavírat se zamûstnavateli za zv˘hodnûn˘ch podmínek (jedná se o slevu na nominálním pojistném, která mÛÏe ãinit
aÏ deset procent ze základní sazby). Otázkou v‰ak zÛstává naplnûní dlouhodob˘ch cílÛ reformy, zejména zda se podafií dosáhnou
zefektivnûní poskytování zdravotnick˘ch sluÏeb tím, Ïe poji‰Èovny budou kontrahovat poskytovatele zdravotní péãe selektivnû tak,
aby dosáhly optimálního pomûru mezi kvalitou nabízen˘ch zdravotnick˘ch sluÏeb a jejich cenou. Takovéto jednání by mohlo znamenat i pfiínos ve zlep‰ení kvality; které je v‰ak podle dosavadních pozorování vytlaãeno ãistû cenovou soutûÏí o poji‰tûnce.
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Poãet obyvatel: 8 327 000
Hrub˘ národní produkt na obyvatele (PPP USD): 36 040
Stfiední délka Ïivota pfii narození, muÏi/Ïeny (poãet let): 77/83
Zdravá délka Ïivota pfii narození, muÏi/Ïeny (poãet let, 2003): 69/74
Pravdûpodobnost úmrtí do vûku 5 let na 1 000 obyvatel: 4
Pravdûpodobnost úmrtí ve vûku od 15 do 60 let na 1 000 obyvatel, muÏi/Ïeny: 105/51
Celkové v˘daje na zdravotnictví v pfiepoãtu na 1 obyvatele (USD, 2005): 3 485
Celkové v˘daje na zdravotnictví v % HDP (2005): 10,2
Zdroj: WHO HFA. Údaje za rok 2006, pokud není uvedeno jinak.

1.4.1.

V˘chozí situace

Rakousk˘ stát pfiená‰í v˘kon agendy sociálního poji‰tûní na samosprávné korporace. Sociální poji‰tûní se skládá ze zdravotního, dÛchodového a úrazového poji‰tûní. V souãasnosti pÛsobí v Rakousku 21 zdravotních poji‰Èoven, které jsou buì
regionální (9), nebo specifické pro urãité profese (Rakouská hornická poji‰Èovna, sociální poji‰tûní zemûdûlcÛ a ÏivnostníkÛ
apod.). Zdravotní poji‰Èovny jsou vázány povinností uzavírat s uchazeãi smlouvy. V ambulantní sféfie, v sektoru rehabilitace
a v oblasti lékové politiky je zdravotní péãe organizována prostfiednictvím jednání mezi zdravotními poji‰Èovnami a Spolkem
rakousk˘ch zdravotních poji‰Èoven na stranû jedné a komorami lékafiÛ a farmaceutÛ, profesními sdruÏeními porodních asistentek
a ostatních zdravotnick˘ch profesí na stranû druhé. (Hofmarcher, Rack, 2006) Na základû rámcov˘ch smluv dohodnut˘ch mezi
orgány zemsk˘ch poji‰Èoven a lékafiskou komorou uzavírají zdravotní poji‰Èovny individuální smlouvy s praktick˘mi lékafii.
V Rakousku spadají témûfi ve‰keré oblasti regulace zdravotnictví do kompetence ústfiedních orgánÛ. V˘jimku tvofií nemocniãní péãe, která náleÏí do kompetence jednotliv˘ch spolkov˘ch zemí. Nemocnice zahrnuté do regionálního plánu zdravotní
péãe jsou pfiedmûtem vefiejného práva a mají zákonnou povinnost poskytovat péãi a pfiijímat v‰echny pacienty. Na druhou
stranu mají nárok na dotace z vefiejn˘ch zdrojÛ (na investice, údrÏbu a provozní náklady). (Hofmarcher, Rack, 2006)
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Poji‰tûnci si mohou svobodnû vybrat mezi poskytovateli v ambulantním sektoru, z nichÏ vût‰ina pracuje jako OSVâ.
Pro zfiízení ambulantní praxe je tfieba povolení zemské vlády. DÛleÏit˘m prvkem rakouského zdravotnictví jsou nemocniãní ambulance, které v‰ak poji‰tûnci mohou vyuÏít jen na základû pfiedloÏení poukázky k lékafii. V roce 2003 mûlo 43 % z 19 209 lékafiÛ v soukromé praxi smluvní vztah s jednou nebo více zdravotními poji‰Èovnami. Pacienti si mohou vybrat praktického lékafie
ze seznamu lékafiÛ, ktefií mají uzavfienou smlouvu s jejich poji‰Èovnou. Lékafi mÛÏe b˘t zmûnûn maximálnû jednou za ãtvrtletí.
Poji‰tûncÛm, ktefií nav‰tíví nesmluvního lékafie, jsou ze zdravotního poji‰tûní uhrazeny pouze ãtyfii pûtiny nákladÛ, které by zdravotní poji‰Èovna zaplatila smluvnímu lékafii. (Hofmarcher, Rack 2006)
Dlouhodobá o‰etfiovatelská péãe v Rakousku je od roku 1993 témûfi v˘luãnû financována z rozpoãtu federální vlády formou dávek. Tyto dávky jsou vypláceny jednotlivcÛm pfiímo (v penûÏní formû) ve v˘‰i dle míry závislosti pacienta a podle jeho
potfieb. Dlouhodobá péãe je koordinována na federální úrovni s cílem zaji‰tûní jednotnosti nárokÛ a vyhodnocování kritérií a pro
zaji‰tûní kvality péãe. (Hofmarcher, Rack 2006)
Financování zdravotní péãe je v Rakousku zaloÏeno na vícezdrojovém systému financování. Systém zdravotního poji‰tûní je nejv˘znamnûj‰ím zdrojem financí a tvofií témûfi polovinu (45 % v roce 2006) celkov˘ch v˘dajÛ na zdravotní péãi. Povinné
poji‰tûní vzniká na základû zamûstnání nebo podle místa bydli‰tû poji‰tûnce, a proto neexistuje konkurence mezi zdravotními
poji‰Èovnami. Zákonné zdravotní poji‰tûní je povinné aÏ na v˘jimku svobodn˘ch povolání (notáfii, soukromí inÏen˘fii a dal‰í kategorie osob, které tvofií cca 1 % obyvatel). Celkem 81 % v‰ech obyvatel je poji‰tûno ze zákonného zdravotního sociálního
poji‰tûní, 9 % na základû úfiednického zdravotního a úrazového poji‰tûní, 5 % podle sociálního zdravotního poji‰tûní ÏivnostníkÛ a 4 % obyvatel podle sociálního poji‰tûní zemûdûlcÛ. Poji‰tûní se vztahuje i na rodinné pfiíslu‰níky.
Pojistné na zdravotní poji‰tûní se dûlí mezi zamûstnavatele a zamûstnance (osoby samostatnû v˘dûleãnû ãinné platí samostatnû) a je vypoãítáváno z hrubého pfiíjmu. Jeho v˘‰e se li‰í a tvofií 3,6 % pro dûlníky (celkem 6,9 % spolu se zamûstnavatelem), 3,4 % pro ostatní zamûstnance (celkem 6,8 % spolu se zamûstnavatelem), 8,6 % pro osoby samostatnû v˘dûleãnû ãinné
a 4,5 % pro starobní dÛchodce. Je stanovena maximální ãástka, z níÏ se tyto pfiíspûvky vypoãítávají – ta nyní ãiní 3 630 eur
(4 235 eur pro zemûdûlce a osoby samostatnû v˘dûleãnû ãinné). Pro poji‰tûnce povinného zdravotního poji‰tûní jsou v pfiípadû
potfieby zamûstnavatelem vystaveny stvrzenky o oprávnûní v˘konÛ (poukázky k lékafii).
V roce 2004 dosahoval schodek zdravotních poji‰Èoven v˘‰e 253 milionÛ eur. Tfietina celkov˘ch v˘dajÛ na zdravotní péãi je
financována spolkovou vládou, spolkov˘mi zemûmi a místními úfiady. Dal‰ích 5 % zdrojÛ systému tvofií doplÀkové soukromé
zdravotní poji‰tûní a 17 % pfiíjmÛ platí pacienti do systému pfiímo ze své kapsy cestou rÛzn˘ch poplatkÛ. Více neÏ polovina soukrom˘ch zdrojÛ plyne do oblasti nemocniãní péãe, tfietina soukrom˘ch zdrojÛ se podílí na úhradû léãiv. V‰eobecn˘ pfiíplatek ve
v˘‰i 20 % platí poji‰tûnci ve zdravotním poji‰tûní úfiedníkÛ, samostatnû v˘dûleãnû ãinn˘ch a ÏelezniãáfiÛ pfii náv‰tûvû lékafie.
Pokud jak˘koli poji‰tûnec nav‰tíví lékafie, s nímÏ nemá jeho zdravotní poji‰Èovna smlouvu, uhradí mu tato poji‰Èovna pouze
80 % nákladÛ.
Dále musejí pacienti hradit jednou za ãtvrtletí poplatek pfii hospitalizaci. Nemocniãní péãe je rozdûlena na dvû úrovnû – v‰eobecná a mimofiádná tfiída. Ve v‰eobecné tfiídû ãiní spoluúãast pacienta 8 aÏ 15 eur za den pobytu (podle regionu) prvních
28 dní. V mimofiádné tfiídû platí zdravotní poji‰Èovna pau‰ální platbu a náklady nad tuto úroveÀ hradí poji‰tûnec (aÈ uÏ pfiímo,
nebo prostfiednictvím soukromého pfiipoji‰tûní). Obãané platí také ãást nákladÛ psychoterapeutické péãe, kde v˘‰e spoluúãasti
v roce 2005 ãinila 21,80 eur. Existuje i poplatek za pobyt v lázních a pfii rehabilitaãních pobytech. Na kaÏdé pfiedepsané balení
léãiva (kromû váÏn˘ch pfiípadÛ a u specifick˘ch infekcí) je vybírán poplatek, u zdravotních prostfiedkÛ (PZT) se v˘‰e spoluúãasti pohybuje mezi 10-20 % podle jednotliv˘ch poji‰Èoven, minimálnû 24,20 eur (osoby sociálnû slabé jsou osvobozeny). V pfiípadû br˘lí a kontaktních ãoãek pfiedstavuje spoluúãast 72,60 eur (stav rok 2005). (Roubal 2007)
Vybírání pfiím˘ch plateb a spoluúãasti pacientÛ je spojeno s fiadou v˘jimek. Nûkteré skupiny obyvatel (asi 900 tisíc osob,
tj. 12 % rakouského obyvatelstva – sociálnû slabí a chronicky nemocní pacienti) jsou osvobozeni od poplatku za pfiedpis. Kromû
toho si jednotlivé zdravotní poji‰Èovny definují vlastní podmínky osvobození od poplatkÛ. (Hofmarcher, Rack 2006)

1.4.2.

Pohnutky k reformám a jejich cíle

Rakouské zdravotnictví na rozdíl od Nizozemska ãi sousedního Slovenska nezaznamenalo v posledním desetiletí rozsáhlej‰í
jednorázové systémové reformy, je v‰ak svûdkem neustál˘ch snah o dílãí zmûny rÛzn˘ch komponent a prvkÛ. Zmûny
v rakouském systému zdravotnictví jsou primárnû orientovány na sniÏování nárÛstu nákladÛ (snahy o lep‰í vyuÏití stávajících kapacit, úsilí o zvy‰ování efektivity a sdílení nákladÛ s pacienty), na zlep‰ení plánování kapacit ve spolupráci se zainteresovan˘mi
subjekty a na celkové zdokonalení koordinace finanãních tokÛ ve zdravotnictví.

1.4.3.

PrÛbûh reforem

Hlavní reformní úsilí posledních dvaceti let bylo v Rakousku vûnováno snahám o sníÏení nárÛstu nákladÛ na zdravotnictví. K nim patfií pfiedev‰ím snaha o stabilizaci v˘voje nákladÛ na léky. Kromû kaÏdoroãní úpravy poplatkÛ za pfiedpis od roku
1995 do‰lo k poklesu marÏe pro velkodistributory léãiv, sníÏení úhrad a marÏe lékáren. NejdÛleÏitûj‰í zmûny v organizaci zdravotnictví související s fiízením nákladÛ se v posledních letech odehrály v oblasti nemocnic. Do‰lo ke zmûnû financování nemocniãních sluÏeb (zavedení systému DRG – rakouská varianta se naz˘vá LKF) a k posílení spolupráce fiídicích orgánÛ (integrace
zástupcÛ státu do komisí, které rozhodují o síti nemocnic). (Roubal, 2007)

V posledních letech jsou i v Rakousku patrné také iniciativy zamûfiené na vyuÏití léãby zaloÏené na dÛkazech a na hodnocení
zdravotních technologií. Novû byl zaloÏen Spolkov˘ ústav pro kvalitu ve zdravotnictví (BIQG), kter˘ svoje ãinnosti soustfieìuje
do následujících ãtyfi oblastí: kvalita strukturální a v procesech, kvalita registrÛ a v˘sledkÛ, kvalitní vykazování a kvalita a ekonomická efektivita.
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Dal‰í reformní kolo v Rakousku zapoãala nová vláda velké koalice v polovinû kvûtna 2008. Její legislativní návrh se opût
zamûfiuje na pfiíjmovou a v˘dajovou stranu zdravotních poji‰Èoven a t˘ká se i organizace zdravotní péãe. Návrh se
soustfiedí pfiedev‰ím na zaji‰tûní finanãní udrÏitelnosti zdravotních poji‰Èoven tím, Ïe poskytuje finanãních prostfiedky na úhradu dluhÛ zdravotních poji‰Èoven, zaji‰Èuje flexibilitu pfii poskytování ambulantní péãe a její návaznost na dal‰í druhy péãe,
umoÏÀuje generickou substituci léãiv a reorganizuje fungování zdravotních poji‰Èoven tak, aby byly motivovány nakupovat lep‰í zdravotní péãi. Proti tomuto návrhu se zvedla vlna odporu lékafiÛ, ale také jednotliv˘ch zdravotních poji‰Èoven, která vyvrcholila protesty lékafiÛ a dal‰ího zdravotnického personálu. Nûktefií z aktérÛ mají obavy ze ztráty regionálního vlivu a nezávislosti.
Lékafii se obávají dohledu nad smlouvami o poskytovan˘ch sluÏbách, které uzavírají se zdravotními poji‰Èovnami. Do budoucna
totiÏ nemûly vznikat skupinové a celostátní dohody mezi zdravotními poji‰Èovnami a zástupci lékafiÛ, ale zdravotním poji‰Èovnám
mûlo b˘t umoÏnûno sjednávat individuální smlouvy s poskytovateli a vybírat mezi nimi, coÏ mûlo vytvofiit tlak na cenu poskytovan˘ch sluÏeb. Navíc novû uzavfiené smlouvy jiÏ mají platit pouze po dobu pûti let, po níÏ dojde k dal‰ímu jednání, a v‰echny
nové smlouvy budou muset obsahovat hodnocení indikátorÛ kvality. Rakousk˘ systém usiluje také o maximální vyuÏití generické substituce léãiv; lékafii mají novû pfiedepisovat pouze úãinnou látku a o v˘bûru konkrétní znaãky léku se má radit pacient
s lékárníkem. V pfiípadû, Ïe si pacient zvolí draÏ‰í lék, musel by doplatit rozdíl mezi cenou generika a cenou vybraného léku.

H R A N I C E M I .

Úsilí o plánování zdravotnick˘ch sluÏeb zaloÏené na potfiebách se v reformních snahách v Rakousku objevuje
v posledních letech. Základní my‰lenkou tohoto zámûru je, Ïe plánování zdravotnick˘ch sluÏeb by se jiÏ nemûlo omezovat ãistû
na plánování kapacit v nemocniãní péãi, ale má se t˘kat i ambulantní péãe. Regionální plánování zdravotních sluÏeb by mûlo b˘t
zaloÏeno hlavnû na potfiebách obyvatel kaÏdého regionu. K dosaÏení vy‰‰í koordinace a návaznosti v poskytování sluÏeb bylo vytvofieno 9 regionálních skupin (platforem) a jedna federální agentura. Federální agentura pro zdraví vytváfií doporuãení pro konkrétní opatfiení v oblasti péãe o zdraví, pro plánování sluÏeb a zvy‰ování kvality a mimo jiné vypracovává i pokyny pro pouÏití
finanãních prostfiedkÛ z novû vytvofieného „reformního fondu“. Reformní fond vzniká ve v‰ech regionech a je tvofien 1 % celkov˘ch nákladÛ na nemocniãní a ambulantní péãi a podporuje návaznost péãe mezi tûmito sektory. (Hofmarcher, 2004) Reformy
struktury poskytování zdravotní péãe jsou orientovány zejména na nemocniãní péãi a návaznost jednotliv˘ch druhÛ péãe o pacienta. Rakousk˘ strukturální plán zdravotnictví z roku 2006 (Österreichischer Strukturplan Gesundheit 2006, ÖSG) je závazn˘m
v˘chodiskem integrovaného, na ukazatelích kvality zaloÏeného plánování v rámci rakouského zdravotnictví. Plán pfiedstavuje základní rámec pro detailnûj‰í plánování na úrovni jednotliv˘ch rakousk˘ch regionÛ, a to nejen v oblasti nemocniãní a ambulantní péãe, ale i v oblasti rehabilitaãní a dlouhodobé o‰etfiovatelské péãe. Nov˘ strukturální plán nahradil Rakousk˘ plán nemocnic
a Plán velk˘ch pfiístrojÛ (ÖKAP/GGP), kter˘ byl základem plánování v rámci rakouského zdravotnictví do roku 2005. V rámci
plánování platí princip subsidiarity, coÏ v pojetí ÖSG znamená, Ïe území Rakouska je pro úãely stanovení potfieb a nabídky zdravotnick˘ch sluÏeb rozdûleno do 32 regionÛ a 4 zón péãe. Integrované plánování napfiíã rÛzn˘mi sektory zdravotnictví pak v rakouském kontextu pfiedstavuje základ pro dal‰í kroky reformy zdravotnictví. ÖSG definuje jasné a mûfiitelné standardy kvality, jeÏ
jsou ze strany zástupcÛ lékafiÛ pozornû sledovány. Plán je relativnû ãasto aktualizován tak, aby zabezpeãil poskytování potfiebné
zdravotní péãe v souladu s nejnovûj‰ími poznatky lékafiské vûdy a s ekonomick˘mi limity rakouského zdravotnictví. (Barták,
Horáková, 2006; Hofmarcher, Rack, 2006)

Z A

Dal‰í kolo zmûn financování systému zdravotnictví bylo realizováno v roce 2005, kdy do‰lo ke zv˘‰ení pfiíjmÛ systému
a omezení nákladÛ. Konkrétní opatfiení na pfiíjmové stranû vefiejného zdravotního poji‰tûní v roce 2005 vypadala takto: nav˘‰ení sazby zdravotního poji‰tûní o 0,1 procentních bodÛ, zv˘‰ení limitu maximálního vymûfiovacího základu na 3 540 eur,
zv˘‰ení danû z cigaret o 18 centÛ za balení, zv˘‰ení poplatku za balení léãiva o 10 centÛ na 4 45 eur, zv˘‰ení poplatku za pobyt
v nemocnici na 10 eur (jednotlivé regiony se v‰ak mohly rozhodnout o uplatnûní tohoto nástroje), a sníÏení rozsahu sluÏeb hrazen˘ch z vefiejného zdravotního poji‰tûní o optické pomÛcky (vyÀati z tohoto zru‰ení jsou v‰echny osoby osvobozené od poplatkÛ za pfiedpis, dûti a osoby tûÏce zrakovû postiÏené). Na v˘dajové stranû byly pfiedpokládány úspory ve v˘‰i asi 300 milionÛ
eur pfii realizaci následujících opatfiení: roz‰ífiení outsourcingu v nemocniãním sektoru, roz‰ífiení jednodenní chirurgie na klinikách a v jin˘ch subjektech pfii souãasném poklesu objemu nemocniãní péãe a sníÏení prÛmûrné o‰etfiovací doby a sníÏení poãtu
lÛÏek akutní péãe. V roce 2005 byl v celém Rakousku navíc zaveden elektronick˘ prÛkaz zdravotního poji‰tûní.

Z D R A V O T N I C T V Í

Spolková vláda zaãala od devadesát˘ch let dÛkladnûji dohlíÏet na zdravotní péãi a zavedla opatfiení pro dal‰í rozvoj systému
zdravotní péãe. Od roku 1997 pfievzala ústfiední roli koordinátora pro strukturální zmûny, která je zaloÏena na definovan˘ch
standardech v nemocniãní péãi. Spolková vláda mÛÏe také ukládat sankce, pokud zainteresované subjekty standardy nedodrÏí.
Tyto sankce v‰ak v realitû nebyly nikdy pouÏity. Regulaãní snaha centrální vlády byla vyváÏena posílením autonomie spolkov˘ch
zemí v rozhodování ohlednû samotného provozu nemocnic. (Hofmarcher, Rack, 2006) Od roku 2002 v‰echny spolkové zemû
(s v˘jimkou Vídnû) privatizovaly své nemocnice, pfiedev‰ím prostfiednictvím organizaãní privatizace. Jednotlivé soukromû fiízené
spoleãnosti mají jednu vûc spoleãnou – jsou odpovûdné za provoz a fiízení nemocnic, zatímco jednotlivé spolkové zemû ãi místní orgány jsou vût‰inov˘mi vlastníky a pÛsobí jako garanti dostupnosti péãe. (Hofmarcher, Rack, 2006)
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1.4.4.

Hodnocení reforem

Aãkoli je rakouské zdravotnictví relativnû stabilní a probíhající zmûny nezasahují do nastavení celého systému, dochází
v nûm – jako ve v‰ech ostatních státech – prÛbûÏnû ke zmûnám. Nejvût‰ím problémem, s nímÏ si v‰ak zatím nikde neporadili, je
odvûtvová roztfií‰tûnost zdravotní péãe, která z historick˘ch dÛvodÛ zv˘hodÀuje péãi nemocniãní. Pfies ãetné úsilí zatím
finanãní prostfiedky nesledují péãi o pacienty mezi jednotliv˘mi sektory. Stejnû tak nebylo dosaÏeno takové struktury, která by
byla více orientovaná na potfieby pacientÛ, a stále existují mnohé administrativní a finanãní pfiekáÏky mezi sektory, zejména
mezi ambulantní a nemocniãní péãí a nebo mezi péãí akutní a dlouhodobou. (Hofmarcher, Rack 2006) V nemocniãním sektoru
do‰lo k privatizacím nemocnic, které byly v zásadû dokonãeny v roce 2002. Úhrady za zdravotnické sluÏby a léky pocházející
z vefiejného poji‰tûní byly více napojeny na hodnocení jejich pfiínosu (Health Technology assessment) a mal˘ poãet sluÏeb a léãiv byl vylouãen z úhrad. Souãasnû v‰ak byly zavedeny nové sluÏby, jako je dlouhodobá péãe, psychoterapie, preventivní sluÏby, a nové struktury pro dlouhodobou péãi na komunitním základû. (Hofmarcher, Rack 2006) Zavedené plánování od roku 2005
umoÏÀuje mezisektorové fiízení kapacit a finanãních tokÛ a poskytuje motivaci pro zlep‰ení fiízení péãe a vytváfiení integrované
péãe. Av‰ak to, do jaké míry byla tato opatfiení úspû‰ná v praxi, je zatím stále nejasné. Velká nadûje ohlednû budoucnosti a úspor
celého systému je vkládána do vyuÏití nov˘ch technologií.

1.4.5.

Závûreãné shrnutí

Rakouské zdravotnictví vykazuje podobné charakteristiky jako vût‰ina ostatních systémÛ západní Evropy. Probíhají zde
snahy o zv˘‰ení efektivity systému, jeho pfiizpÛsobení pacientÛm (a jejich onemocnûním) v podmínkách finanãní udrÏitelnosti
a dostupnosti pro obyvatele, coÏ zatím v praxi znamenalo nav˘‰ení zdrojÛ (oddluÏení, zv˘‰ení pojistného a vy‰‰í spoluúãast pacientÛ). Budoucí reformy v Rakousku by mûly usilovat o nárÛst produktivity celého systému zdravotní péãe. Nejvût‰í
v˘zvou budoucnosti je zaji‰tûní toho, aby vynaloÏené finanãní prostfiedky skuteãnû vedly ke zlep‰ení zdraví
obyvatel. (Hofmarcher, Rack 2006)
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Poãet obyvatel: 5 388 000
Hrub˘ národní produkt na obyvatele (PPP USD): 17 600
Stfiední délka Ïivota pfii narození, muÏi/Ïeny (poãet let): 70/78
Zdravá délka Ïivota pfii narození, muÏi/Ïeny (poãet let, 2003): 63/69
Pravdûpodobnost úmrtí do vûku 5 let na 1 000 obyvatel: 8
Pravdûpodobnost úmrtí ve vûku od 15 do 60 let na 1 000 obyvatel, muÏi/Ïeny: 196/76
Celkové v˘daje na zdravotnictví v pfiepoãtu na 1 obyvatele (USD, 2005): 1 130
Celkové v˘daje na zdravotnictví v % HDP (2005): 7,0
Zdroj: WHO HFA. Údaje za rok 2006, pokud není uvedeno jinak.

1.5.1.

V˘chozí situace

Zdravotnictví na Slovensku pro‰lo poãátkem 21. století dramatick˘mi zmûnami. Na pfielomu století se slovenské zdravotnictví nacházelo ve velmi nepfiíznivé situaci. Ta byla zapfiíãinûna existencí fiady závaÏn˘ch problémÛ pramenících v chybném
nastavení slovenské zdravotnické legislativy a v neúãelném definování základních principÛ poskytování zdravotní péãe.
Základní právo na zdravotní péãi je pro obãany na Slovensku garantováno ãlánkem 40 Ústavy SR, v nûmÏ se praví: „KaÏd˘
má právo na ochranu zdraví. Na základû zdravotního poji‰tûní mají obãané právo na bezplatnou zdravotní péãi a na zdravotní
pomÛcky za podmínek, které stanoví zákon.“ Toto ústavní právo bylo pfied reformou realizováno prostfiednictvím tfiech zdravotnick˘ch zákonÛ, které vznikly pfied více neÏ deseti lety a od té doby byly jiÏ nûkolikrát novelizovány. Byly to zákon 273/1994
o zdravotním poji‰tûní a zdravotních poji‰Èovnách (pro‰el 26 novelami), zákon 277/1994 o zdravotní péãi (17 novel) a zákon
98/1995 o léãebném pofiádku, kter˘ byl od poãátku své pÛsobnosti novelizován dvanáctkrát (Szalay, 2004a).
Ústfiedním nedostatkem tûchto zákonÛ byl fakt, Ïe neposkytovaly dostateãnou motivaci jednotliv˘m subjektÛm na trhu zdravotnick˘ch sluÏeb k ekonomickému, racionálnímu a zodpovûdnému chování, coÏ v dÛsledku vedlo k finanãní neudrÏitelnosti
celého systému (PaÏitn˘, 2004a; Szalay, 2004a). Podle Szalaye (2004a) byla motivace subjektÛ podlomena zejména tím,
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Ïe zákony neumoÏÀovaly úspû‰nû hospodafiícím zafiízením vytváfiet zisk; naopak ‰patnû hospodafiícím subjektÛm nehrozila ztráta. Szalay (2004a) dále vidí systémov˘ problém v povinnosti státu sanovat dluhy nehospodárnû jednajících zafiízení, coÏ svûdãilo o mûkkém rozpoãtovém omezení. 5
PaÏitn˘ (2004a) uvádí, Ïe vzhledem k nejednoznaãné definici základního pojistného balíãku byl slovensk˘ zdravotnick˘
systém z finanãního pohledu znaãnû nevyrovnan˘. Poptávka po zdravotnick˘ch sluÏbách na jedné stranû, av‰ak i jejich nabídka
na stranû druhé v˘znamnû pfievy‰ovaly objem penûz, jenÏ mohl b˘t na jejich financování pouÏit. Za klíãové determinanty rÛstu
poptávky (a nákladÛ) na zdravotnické sluÏby povaÏuje PaÏitn˘ stárnutí populace, zvy‰ující se oãekávání pacientÛ ve vztahu k v˘sledkÛm zdravotní péãe, související tlak na vyuÏívání moderních a ãasto drah˘ch technologií a nárÛst chronick˘ch a nepfienosn˘ch chorob (napfi. kardiovaskulární choroby).
ZatíÏení zdravotnick˘ch financí plynulo rovnûÏ z toho, Ïe pro poji‰tûnce mûly zdravotnické sluÏby (po zaplacení pojistného) charakter „volného statku“, kter˘ je spotfiebováván podle potfieby jednotlivce, a ten jiÏ nemusí za pfiípadnou spotfiebu platit (pouze minimální finanãní spoluúãast pacienta, která byla uvalena do 31. kvûtna 2003 v˘hradnû na léky). Vzhledem k tomu,
Ïe je finanãní dopad na jedince – aÈ uÏ péãi spotfiebovává, ãi nikoliv – stejn˘, systém motivuje poji‰tûnce k finanãnû nákladné
nadspotfiebû. (PaÏitn˘, 2004a)
Zdravotní poji‰Èovny mûly pfied reformou charakter vefiejnoprávních institucí a disponovaly prostfiedky, které obdrÏely po
pfierozdûlení pojistného. ProtoÏe zde neexistovala úãinná motivace, která by je vedla k tvorbû hospodáfiského pfiebytku, poji‰Èovny nejednaly konkurenãnû a nesnaÏily se selektivnû kontrahovat zdravotnická zafiízení, jeÏ by poskytovala zdravotní péãi
co nejefektivnûji zejména z hlediska ceny a kvality. (Szalay, 2004a)
PaÏitn˘ (2004b) také poukazuje na to, Ïe ani zdravotnická zafiízení nemûla Ïádnou ekonomickou motivaci poskytovat kvalitní a cenovû pfiijatelnou péãi. Jak jiÏ bylo zmínûno, jejich pfiípadné dluhy pfiebíral zpravidla stát, neãelily tedy hrozbû zániku pfii
neúspû‰ném hospodafiení a jejich efektivita nemûla v˘razn˘ dopad ani na smluvní vztahy s poji‰Èovnami. Szalay (2004a) uvádí,
Ïe snahou zdravotnického zafiízení pfii tomto legislativním nastavení bylo v podstatû získání co nejvût‰ího objemu finanãních prostfiedkÛ na provoz zafiízení, a to bez ohledu na jeho kapacitu, vyuÏití ãi na strukturu zdravotnického personálu. PaÏitn˘ (2004a)
dále pfiipomíná, Ïe vût‰inu zdravotnick˘ch zafiízení fiídí lékafii, ktefií ne vÏdy disponují relevantním ekonomick˘m vzdûláním,
a Ïe v systému pfietrvává dlouhodobá pfiezamûstnanost.
Szalay (2004a) a PaÏitn˘ (2004a) rovnûÏ upozorÀují na to, Ïe slovenskému zdravotnictví zásadnû nepomohlo ani oddluÏení
zdravotnick˘ch zafiízení probíhající do roku 2002. Tehdy do‰lo k transferu 12 miliard korun získan˘ch z privatizace v letech
2000-2002; oddluÏení v‰ak nebylo doprovázeno celoplo‰nou transformací zdravotnick˘ch zafiízení a vût‰ina z nich se po sanaci
zaãala opût zadluÏovat.
Neménû zaráÏející je existence logick˘ch chyb v hlavních principech financování zdravotní péãe. PaÏitn˘ (2004a) sumarizuje funkãní vztahy mezi subjekty takto: Lékafi je povinen poskytnout zdravotní péãi a obãan má na bezplatnou zdravotní péãi
právo – av‰ak poji‰Èovna není povinna za zdravotní péãi zaplatit (napfiíklad v pfiípadech nadlimitního poãtu pacientÛ u specialistÛ nebo nedohodnuté operace v rámci lÛÏkové péãe).

1.5.2.

Pohnutky k reformû a její cíle

V˘‰e zmínûné skuteãnosti vedly tehdej‰í ministerstvo zdravotnictví pod vedením Rudolfa Zajaca k pfiípravû reformních
zákonÛ, které by nefunkãní legislativu nahradily. Reforma byla pfiipravena v podobû 6 zákonÛ (viz dále), které v dubnu 2004 schválila slovenská vláda a v fiíjnu je po vrácení slovensk˘m prezidentem opûtovnû schválila Národní rada Slovenské republiky.
První reforma byla provedena v letech 2003 a 2004 s cílem stabilizovat finanãní situaci ve zdravotnictví a vytvofiit legislativní prostfiedí, které by motivovalo pacienty, zdravotní poji‰Èovny i zdravotnická zafiízení k zodpovûdnému a hospodárnému chování. Reforma spoãívala v nahrazení staré legislativy ‰esti nov˘mi zákony, jejichÏ prostfiednictvím do‰lo mimo
jiné k zavedení poplatkÛ za jednotlivé zdravotnické sluÏby, k definování „základního balíãku“ zdravotnick˘ch sluÏeb hrazeného
z vefiejného poji‰tûní a k pfiechodu zdravotních poji‰Èoven z vefiejn˘ch institucí na akciové spoleãnosti.
Reforma v‰ak byla razantnû odmítnuta ‰irokou vefiejností, coÏ se brzo promítlo i do volebních preferencí. Nová vláda, která pfievzala úfiad v polovinû roku 2006, zvrátila základní kameny pÛvodní reformy a vydala se cestou decentního vylaìování zdravotnick˘ch financí.

1.5.3.

PrÛbûh reformy

Reformní kroky uskuteãnûné v letech 2003-2004 napomohly podle Verhoevena (2007) doãasnû zlep‰it finanãní situaci
ve slovenském zdravotnictví. Hlavní tendencí bylo posílení role soukromého sektoru pfii fiízení a poskytování zdravotnick˘ch sluÏeb
a zvy‰ování odpovûdnosti v‰ech zúãastnûn˘ch subjektÛ.
K nejzásadnûj‰ím opatfiením patfiilo: (1) zavedení poplatkÛ u pacientÛ, (2) vytvofiení prostoru pro dobrovolné zdravotní
pfiipoji‰tûní, (3) transformace státních zdravotních poji‰Èoven na akciové spoleãnosti a (4) zmûna statutu nûkter˘ch nemocnic ze
státních samofiízen˘ch institucí na neziskové polozávislé subjekty. V neposlední fiadû do‰lo k jiÏ zmiÀovanému oddluÏení
nemocnic, jeÏ mûlo pfiispût k obnovení finanãní stability v sektoru. Celkov˘ dluh ve zdravotnictví poklesl mezi roky 2004 a 2005
z 19,3 miliardy na 6,4 miliardy slovensk˘ch korun. V roce 2006 v‰ak jiÏ zaãal opûtovnû narÛstat (7,5 miliardy slovensk˘ch korun). (Verhoeven, 2007)
Jak jiÏ bylo v˘‰e zmínûno, tato opatfiení byla institucionalizována ve formû ‰esti zákonÛ: v zákonu o zdravotním poji‰tûní,
zákonu o zdravotních poji‰Èovnách a dohledu nad zdravotní péãí, zákonu o zdravotní péãi, zákonu o poskytovatelích zdravotní

5

Aplikací mûkkého rozpoãtového omezení na státní zdravotnické subjekty docházelo rovnûÏ ke znev˘hodnûní subjektÛ soukrom˘ch, které tuto
v˘hodu nemají a podnikají v podmínkách omezeného rozpoãtu (PaÏitn˘, 2004a).

6
7

Pro postiÏené osoby je nastaven procentuální odvod na zdravotní poji‰tûní na polovinu.
Pfierozdûlovacím základem je 95 % pfiedepsaného pojistného, které by mûly jednotlivé poji‰Èovny od sv˘ch klientÛ obdrÏet (je ponechán
urãit˘ prostor pro neúspû‰né odvody). Z tohoto základu pak míra pfierozdûlení ãiní 90 % – coÏ v souãinu znamená 85,5 % z pfiedepsaného
základu.
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péãe, zdravotnick˘ch pracovnících a zdravotnick˘ch odborov˘ch organizacích, zákonu o rozsahu zdravotní péãe hrazené z vefiejného zdravotního poji‰tûní a zákonu o záchranné zdravotnické sluÏbû.
Prvním zmiÀovan˘m legislativním aktem byl zákon o zdravotním poji‰tûní. Cílem zdravotního poji‰tûní je zabezpeãit
úhradu zdravotní péãe poji‰tûncÛm, která má zahrnovat úhradu vlastního léãení, lékÛ a zdravotnick˘ch pomÛcek. Zákon dále ãlení zdravotní poji‰tûní na povinné vefiejné zdravotní poji‰tûní a na individuální zdravotní poji‰tûní, sjednávané na dobrovolné
bázi. V rámci solidárního vefiejného zdravotního poji‰tûní má podle tohoto zákona kaÏd˘ obãan Slovenské republiky právo na
zdravotní péãi v rozsahu urãeném „v zákonu o rozsahu“ hrazenou ze zdrojÛ tohoto poji‰tûní.
Do systému vefiejného zdravotního poji‰tûní ze zákona spadají v‰ichni obãané Slovenské republiky, jejichÏ povinností je
registrace u (právû) jedné slovenské zdravotní poji‰Èovny, kterou lze vÏdy jednou do roka zmûnit. Jedinci, ktefií se u Ïádné poji‰Èovny nezaregistrují, mají právo na úhradu pouze jednoho urgentního o‰etfiení. KaÏdé následné o‰etfiení neregistrované osoby
je hrazeno zdravotní poji‰Èovnou, která má nejvíce poji‰tûncÛ; neregistrovan˘ jedinec v‰ak musí za takové o‰etfiení poji‰Èovnû
zaplatit (HPI, 2005). Povinnost platit pojistné má kaÏd˘ poji‰tûnec, kterému tuto povinnost ukládá zákon. Do systému tak
pfiispívají zamûstnanci, zamûstnavatelé, osoby samostatnû v˘dûleãnû ãinné a stát. Pro zamûstnance je v˘‰e pojistného zákonem
stanovena na 14 % 6 z vymûfiovacího základu, coÏ je shodné s pfiedchozí právní úpravou. Poji‰tûní za zamûstnance je odvádûno
zamûstnavateli, pfiiãemÏ 4 % jsou strhávána z pfiíjmu zamûstnance a 10 % je nákladem zamûstnavatele. V souladu s pfiedchozí
právní úpravou je v˘‰e základu pro odvod pojistného limitována horní hranicí, která je novû stanovena na 36násobek prÛmûrné
mûsíãní mzdy (HPI, 2005).
Stát platí pojistné za ty obãany, ktefií nejsou ani zamûstnanci, ani OSVâ a ani jejich roãní pfiíjem nepfiesahuje 12násobek
minimální mûsíãní mzdy. Platba státu za tyto poji‰tûnce byla stanovena na 4 % z rozhodného základu, kter˘m je opût 12násobek
minimální mûsíãní mzdy. Oproti minulé právní úpravû zde do‰lo k zásadnímu posunu – pfied reformou platil stát do systému nesystematicky stanovenou (odsouhlasenou) ãástku ze státního rozpoãtu. (HPI, 2005)
Novû byl rovnûÏ zaveden institut roãního zúãtování zdravotního poji‰tûní, kter˘ má zabezpeãit odvod zdravotního poji‰tûní
ze v‰ech pfiíjmÛ poji‰tûncÛ. Toto opatfiení reaguje na úniky v rámci pfiedchozího systému, kdy podle Szalaye (2004a) docházelo
k obcházení plateb pojistného tím, Ïe nûktefií obãané dostávali po jedenáct mûsícÛ minimální mzdu a v jednom mûsíci obdrÏeli
zbylou vysokou sumu, vysoce pfievy‰ující tehdej‰í limit pro odvod pojistného (32 000 slovensk˘ch korun). Celkové roãní odvedené pojistné tak bylo v˘znamnû sníÏeno. Po reformû je tedy pojistné placeno podobnû jako danû ve dvou fázích. Mûsíãnû jsou
odvádûny zálohy a následnû pak dochází k roãnímu zúãtování.
Solidarita je v systému vefiejného zdravotního poji‰tûní obsaÏena tak, Ïe urãité kategorie poji‰tûncÛ, které nejsou schopny platit pojistné, mají nárok na úhradu péãe z vefiejného systému s ohledem na vefiejn˘ zájem. Tyto skupiny poji‰tûncÛ urãuje zákon.
V systému existuje kompenzace rizika plynoucího z odli‰né struktury poji‰tûncÛ jednotliv˘ch zdravotních poji‰Èoven v podobû pfierozdûlení ãásti prostfiedkÛ mezi zdravotními poji‰Èovnami. Toto pfierozdûlení má rovnûÏ zamezit negativní selekci poji‰tûncÛ poji‰Èovnami, které by pfii neexistenci pfierozdûlení mohly b˘t motivovány k diskriminaci poji‰tûncÛ na základû vûku,
pohlaví ãi zdravotního stavu.
Reforma v‰ak nezavádí kompletní pfierozdûlení, ãímÏ by mohla b˘t oslabena motivace poji‰Èoven ke svûdomitému v˘bûru pojistného (a jeho eventuálnímu vymáhání), ale implementuje pfierozdûlení v rozsahu 85,5 % pfiedepsaného pojistného 7, coÏ se
dle matematick˘ch modelÛ ukázalo b˘t optimální hladinou. Rozhodnou veliãinou pro pfierozdûlování byl ponechán index rizika,
kter˘ zohledÀuje nákladnost poji‰tûncÛ podle vûku a pohlaví. (Szalay, 2004a)
Individuální zdravotní pfiipoji‰tûní poskytují komerãní zdravotní poji‰Èovny na dobrovolné bázi. Poji‰tûnec tím získá moÏnost
ãerpat zdravotní péãi nad rámec balíãku hrazeného z vefiejného zdravotního poji‰tûní. Dohled nad tímto typem zdravotního poji‰tûní vykonává Úfiad pro finanãní trh.
Druh˘m legislativním aktem je zákon o zdravotních poji‰Èovnách a dohledu nad zdravotní péãí. Prostfiednictvím
tohoto zákona se stát vzdal role zdravotního pojistitele a omezil svoji roli na urãování pravidel pro fungování zdravotnického sektoru a na vykonávání dohledu nad jednotliv˘mi subjekty na poli zdravotnictví.
Nositeli zdravotního poji‰tûní jsou podle nového zákona akciové spoleãnosti (s úãinností od 30. 6. 2005), které jsou
povinny si pro tuto ãinnost zajistit speciální povolení a stejnû jako ostatní subjekty v privátní sféfie podléhají povinnosti vést
fiádné úãetnictví a podstoupit finanãní audit. Pfiechod poji‰Èoven na akciové spoleãnosti má b˘t základem pro ustavení konkurenãního prostfiedí mezi poji‰Èovnami. (Szalay, 2004a)
Stát mÛÏe v pfiípadû potfieby vykonávat vefiejné zdravotní poji‰tûní, av‰ak pouze za podmínek platn˘ch i pro ostatní subjekty – tedy je-li jedním, popfiípadû jedin˘m akcionáfiem akciové zdravotní poji‰Èovny. (Szalay, 2004a)
Zákon rovnûÏ zfiizuje Úfiad pro dohled nad zdravotní péãí, jehoÏ úlohou má b˘t dohled nad dodrÏováním standardÛ vefiejného zdravotního poji‰tûní a nad rozsahem a kvalitou poskytování zdravotní péãe.
Tfietím ze zmínûn˘ch zákonÛ je zákon o zdravotní péãi. Tento nov˘ zákon pojímá zdravotní péãi ze dvou úhlÛ pohledu.
Z ekonomického hlediska na ni nahlíÏí jako na sluÏbu poskytovanou jedinci za úãelem uspokojení jeho potfieb, ov‰em z humánního hlediska ji chápe jako poslání lékafie pomáhat tûm, ktefií jeho péãi potfiebují. (Szalay, 2004a)
Zákon je inovativní v nûkolika ohledech. Poprvé vyÏaduje informovan˘ souhlas pacienta s péãí, jeÏ mu má b˘t poskytnuta,
legislativnû upravuje vedení a správu zdravotnické dokumentace, definuje vztah mezi zdravotní péãí a diagnózou a zavádí pojem
„sluÏba související se zdravotní péãí“. (HPI, 2005)
Institut informovaného souhlasu pacienta s poskytnutou zdravotní péãí se zavádí kromû jiného v reakci na nedávné problémy s nelegitimní sterilizací nûkter˘ch romsk˘ch Ïen. Souhlas pacienta se vyÏaduje ve v‰ech pfiípadech kromû pfiípadu „neodkladné zdravotní péãe“, která je zákonem rovnûÏ definována, a kromû situace, kdy souhlas (pokyn) k poskytnutí zdravotní péãe
vydá soud. U nûkter˘ch zákrokÛ, zejména u sterilizace, dále do‰lo k zavedení povinné 30denní lhÛty mezi poskytnutím souhlasu
a samotn˘m zákrokem. (HPI, 2005)
Zákon stanovuje, Ïe vedení zdravotnické dokumentace je souãástí zdravotní péãe, a vymezuje pravidla pro jeho zpfiístupnû-
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ní tfietí osobû. Konkrétnû je stanoveno, Ïe pacient mÛÏe zplnomocnit svého právního zástupce k nahlíÏení do zdravotnické
dokumentace. V pfiípadû, Ïe pacient zmûní lékafie, ukládá zákon povinnost pÛvodnímu lékafii odevzdat v‰echny záznamy novému
lékafii s tím, Ïe si pÛvodní lékafi mÛÏe ponechat jejich kopii. Zákon definuje, Ïe zdravotnická dokumentace není pfiedmûtem vlastnictví. (Szalay, 2004a)
Specifick˘m rysem zákona je zavedení pojmu „sluÏby související se zdravotní péãí“, kter˘mi jsou napfiíklad ubytování,
stravování v nemocnici a dal‰í. Zákon tyto sluÏby vyjímá z obsahové náplnû zdravotní péãe, ãímÏ umoÏÀuje tyto sluÏby zatíÏit
finanãní spoluúãastí. (HPI, 2005)
Dal‰ím implementovan˘m právním aktem je zákon o poskytovatelích zdravotní péãe. Zákon definuje pozici poskytovatelÛ zdravotní péãe, zdravotnického personálu a oborov˘ch organizací s hlavním zfietelem na lékafiské komory. Jeden z klíãov˘ch cílÛ zákona spoãívá v posílení autonomie a samostatného rozhodování poskytovatelÛ zdravotní péãe.
Zákon od poskytovatelÛ zdravotní péãe vyÏaduje, aby byli drÏiteli licence k v˘konu zdravotnické ãinnosti a povolení k provozu zdravotnického zafiízení. Tu vydává místní samospráva (popfi. ministerstvo) na základû zhodnocení standardÛ pro vybavení
a personální zaji‰tûní zdravotnického zafiízení. V nûkter˘ch pfiípadech, napfiíklad u samostatné praxe lékafie nebo sestry, která se
neváÏe na Ïádné konkrétní zdravotnické zafiízení, není povolení vyÏadováno a praxe mÛÏe b˘t provozována pouze na základû licence. (HPI, 2005)
Zákon oddûluje definice pojmÛ – vefiejná síÈ poskytovatelÛ a vefiejná minimální síÈ poskytovatelÛ. Vefiejná síÈ poskytovatelÛ
zahrnuje subjekty, s nimiÏ má zdravotní poji‰Èovna uzavfienu smlouvu, coÏ je jedinou podmínkou pro zahrnutí zdravotnick˘ch
zafiízení do této sítû. Vefiejná minimální síÈ poskytovatelÛ pak definuje optimální poãet poskytovatelÛ na daném území, aby se zabezpeãila efektivní, dostupná, plynulá a soustavná zdravotní péãe. Smyslem tohoto rozãlenûní je uloÏení povinnosti zdravotním
poji‰Èovnám kontrahovat na daném území alespoÀ takov˘ poãet poskytovatelÛ, kter˘ tvofií vefiejnou minimální síÈ. (Szalay, 2004a;
HPI, 2005)
Zmûnou je rovnûÏ zru‰ení povinného ãlenství zdravotnick˘ch pracovníkÛ v lékafisk˘ch komorách. Na komory se v‰ak zákonem pfiená‰í ãást v˘konu státní správy, zejména povinnost za dohledu ministerstva vydávat licence a registrovat zdravotnické
pracovníky. (Szalay, 2004a)
V˘znamnou ãást zákona tvofií také jiÏ v˘‰e zmínûné ustanovení t˘kající se transformace státních zdravotních poji‰Èoven
na akciové spoleãnosti.
Pfiedposlední legislativní akt pfiedstavuje zákon o rozsahu. Hlavním cílem tohoto zákona je vymezení rozsahu zdravotní
péãe, která je finanãnû kryta ze zdrojÛ vefiejného zdravotního poji‰tûní. Vytvofiení zákona tak zaplÀuje legislativní mezeru pfiedreformního období, kdy nebylo oficiálnû urãeno, které sluÏby jsou z poji‰tûní hrazeny a které nikoliv. Do‰lo tak k mylnému pojetí „bezplatného“ zdravotnictví, kdy byly omezené sluÏby ãerpány na základû nejasn˘ch mechanismÛ, coÏ vytváfielo prostor pro
rozvoj korupce. (Szalay, 2004a)
Základní balíãek byl tímto nov˘m zákonem stanoven na základû dvou mechanismÛ. První spoãívá ve stanovení priorit
v lékové police, coÏ v praxi znamenalo vymezení 115 skupin léãiv a skupiny základních zdravotnick˘ch pomÛcek poskytovan˘ch
bez doplatku. Druh˘ mechanismus pfiedstavuje urãení priorit v léãbû jednotliv˘ch diagnóz tak, Ïe zdravotnické v˘kony v rámci
léãby prioritních diagnóz jsou vykonávány bez doplatku. (Szalay, 2004a)
Posledním právním pfiedpisem je zákon o záchranné zdravotnické sluÏbû. Záchranná zdravotnická sluÏba byla vyÀata
ze zákona o poskytovatelích a je upravena samostatn˘m zákonem, coÏ souvisí se zaãlenûním ZZS do integrovaného záchranného systému spolu s poÏární a policejní sluÏbou. Záchrannou zdravotnickou sluÏbu podle nové úpravy tvofií operativní centra
a poskytovatelé záchranné sluÏby, pfiiãemÏ je stanovena ãasová vzdálenost jednotliv˘ch záchrann˘ch stanic. (HPI, 2005)
Specifick˘m opatfiením, které vyvolalo nejvût‰í pozornost, jsou poplatky. V souvislosti se slovenskou zdravotnickou reformou vypracoval reformní t˘m systém zdravotnick˘ch poplatkÛ, kter˘ se váÏe na definici základního balíãku hrazeného z prostfiedkÛ vefiejného zdravotního poji‰tûní. PaÏitn˘ (2004c) uvádí, Ïe cílem tûchto poplatkÛ bylo zv˘‰it zodpovûdnost pacientÛ za
vlastní zdraví a Ïe nebyly projektovány jako v˘znamná finanãní injekce do zdravotnického systému. Dále konstatuje, Ïe poplatky
mûly vzhledem ke své v˘‰i spí‰e symbolickou povahu s tím, Ïe nûkteré skupiny obyvatel (kojenci do 1 roku a chronicky nemocní) jsou od tûchto poplatkÛ osvobozeny.

Schéma 4: Struktura a v˘‰e poplatkÛ ve slovenském systému zdravotnictví,
úãinná od 1. ledna 2003

Typ zdravotnické sluÏby

Poplatek

Jednotka

DrÏitel poplatku

Ambulantní vy‰etfiení v primární sféfie

20 SK

náv‰tûva

lékafi

Specializovaná ambulantní péãe

20 SK

náv‰tûva

specialista

Hospitalizace

50 SK

den

nemocnice

Pfievoz

2 SK

km

pfieprava

Preskripce

20 SK

pfiedpis

lékárna/poji‰Èovna

Zdroj: PaÏitn˘, 2004c
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Slovenské zdravotnictví probûhlo v posledních pûti letech boufiliv˘m reformním hnutím, jehoÏ cílem bylo obnovení stability
financí ve zdravotnickém sektoru. Prvním krokem smûfiujícím k tomuto cíli bylo oddluÏení nemocnic, po nûm následovala kompletní zmûna zdravotnické legislativy. Legislativa vná‰ela do sektoru zdravotnictví prvek konkurence, osobní zodpovûdnosti
a motivace k hospodárnému chování zdravotnick˘ch subjektÛ.
Je v‰ak zfiejmé, Ïe vzhledem k odmítnutí celé reformy ‰irokou vefiejností i mnoh˘mi odborn˘mi kruhy nebyla jako taková
správnû naãasována a implementována. O tom svûdãí i fakt, Ïe ani nûkteré krátkodobé cíle, napfiíklad v oblasti (ne)zadluÏování nemocnic, nebyly naplnûny. Tento neúspûch se promítl do volebních preferencí a vedl ke zvolení jiné vlády, která
vût‰inu reformních opatfiení zvrátila. Do budoucna je pravdûpodobné, Ïe nová vláda pÛjde cestou ‰iroce akceptovateln˘ch
a opatrn˘ch reforem.
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PfiestoÏe PaÏitn˘ (2004c) dokládá, Ïe zavedením poplatkÛ v rámci slovenské reformy do‰lo k 10% poklesu náv‰tûv lékafiÛ
v primární sféfie a k 13% poklesu zásahÛ zdravotnické záchranné sluÏby v porovnání roku 2003 s rokem pfiedchozím, kdy je‰tû
poplatky nebyly zavedeny, Verhoeven (2007) hodnotí reformu jako nedostateãnou.
Verhoeven (2007) konstatuje, Ïe poplatky byly nastaveny na pfiíli‰ nízkou úroveÀ a pokrytí populace vefiejn˘m zdravotním
poji‰tûním zÛstalo pfiíli‰ vysoké na to, aby se zásadním zpÛsobem zmûnilo chování jednotliv˘ch subjektÛ. Poji‰tûnci nebyli
dostateãnû motivováni k uzavfiení finanãního pfiipoji‰tûní, zmûna právního statutu nemocnic nebyla provázena jejich transformací a privatizací, oddluÏené nemocnice se zaãaly v roce 2005 opût zadluÏovat.
Problematické bylo i pfiijetí reformy vefiejností, která vnímala zejména zavedení poplatkÛ znaãnû nepfiíznivû. Tento postoj se
zanedlouho promítl i do volebních preferencí a napomohl ke zvolení jiné vlády.
Nová vláda brzy po svém ustavení v ãervnu 2006 zvrátila klíãové rysy reformy provedené v letech 2003-2004, a tím znemoÏnila zhodnocení jejích dopadÛ. Jedním z prvních krokÛ bylo zru‰ení poplatkÛ za náv‰tûvu lékafie a hospitalizaci; poplatky za
preskripci byly v˘znamnû sníÏeny. Podstata konkurence mezi zdravotními poji‰Èovnami spoãívající v moÏnosti vytváfiet ekonomick˘ zisk byla podlomena – tvorba zisku a vyuÏití prostfiedkÛ z poji‰tûní na samotn˘ provoz poji‰Èoven bylo omezeno na 4 %
celkov˘ch v˘dajÛ. Akciová forma poji‰Èoven byla zpûtnû pfiemûnûna na vefiejné instituce (Verhoeven 2007).
Verhoeven (2007) dále jmenuje nûkterá opatfiení nové vlády, kter˘mi se snaÏila dosáhnout finanãní udrÏitelnosti zdravotnictví. Patfií mezi nû sníÏení DPH na léãiva z 19 % na 10 %, doãasné zv˘‰ení pfiíspûvkÛ za státní poji‰tûnce z 4 % minimální mzdy
na 5 % na poji‰tûnce a snaha o racionalizaci zdravotnick˘ch kapacit, zejména o omezení poãtu nadbyteãn˘ch nemocniãních
lÛÏek. Vzhledem k tomu, Ïe jde o opatfiení, která jsou v souãasnosti úãinná teprve krátce, nelze jejich dopad relevantnû hodnotit.
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CRETE

Poãet obyvatel: 9 078 000
Hrub˘ národní produkt na obyvatele (PPP USD): 34 310
Stfiední délka Ïivota pfii narození, muÏi/Ïeny (poãet let): 79/83
Zdravá délka Ïivota pfii narození, muÏi/Ïeny (poãet let, 2003): 72/75
Pravdûpodobnost úmrtí do vûku 5 let na 1 000 obyvatel: 4
Pravdûpodobnost úmrtí ve vûku od 15 do 60 let na 1 000 obyvatel, muÏi/Ïeny: 78/49
Celkové v˘daje na zdravotnictví v pfiepoãtu na 1 obyvatele (USD, 2005): 3 012
Celkové v˘daje na zdravotnictví v % HDP (2005): 9,2
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1.6.1.

V˘chozí situace

Zdravotnictví ve ·védsku se fiadí mezi univerzální systémy, celá ‰védská populace má z formálního hlediska zaji‰tûn
pfiístup ke zdravotní péãi. ·védsk˘ systém zdravotnictví je vládou financovan˘ a vysoce decentralizovan˘. Vût‰ina péãe je
ve ·védsku poskytována vefiejn˘m sektorem. Systém zdravotní péãe je financován pfiedev‰ím prostfiednictvím zdanûní. PfiibliÏnû
71 % zdravotní péãe je financováno z místních daní a daní krajÛ, které mají právo vybírat danû z pfiíjmu. Krajské rady stanoví
vlastní v˘‰i daÀov˘ch sazeb, coÏ poskytuje velk˘ objem finanãních prostfiedkÛ ve zdravotnictví. Ty jsou v podstatû v‰ude stejné
a pohybují se okolo ± 0,5 procentního bodu prÛmûru. Pfiíjmy systému jsou generovány také ze státních dotací (16 % celkov˘ch
prostfiedkÛ) a pacientsk˘ch poplatkÛ (3 % nákladÛ). KaÏd˘ region si stanovuje vlastní v˘‰i pacientsk˘ch poplatkÛ, poplatek
za náv‰tûvu lékafie se pohybuje kolem 100 ‰védsk˘ch korun (asi 250 Kã) a není vybírán od osob mlad‰ích 20 let. Ústfiední
vláda navíc zavedla strop pro celkovou v˘‰i poplatkÛ, takÏe nikdo neplatí více neÏ 100 eur (2 500 Kã) roãnû za ambulantní péãi.
Zbyl˘ch 10 % pfiíjmÛ systému pochází z jin˘ch zdrojÛ. (Swedish Institute, 200?)
·védsk˘ zdravotnick˘ systém je organizován na tfiech úrovních: národní, krajské a místní úrovni. Ústfiední vláda
(prostfiednictvím Národní rady pro zdravotnictví a sociální péãi) stanovuje celostátní cíle a smûr v˘voje – coÏ ov‰em neznamená,

PrÛbûh reforem

V oblasti dlouhodobé péãe pfiispûla ke kontrole nákladÛ strukturální reforma z roku 1992 (Adel reform), kdy se kompetence
a odpovûdnost za financování v oblasti dlouhodobé o‰etfiovatelské péãe o seniory a nûkteré dal‰í skupiny obyvatel pfiesunula z krajsk˘ch rad na obce. Obãané mají novû právo na sluÏby a péãi v pfiípadû potfieby. Poskytování sluÏeb
vychází z hodnocení individuálních potfieb; potfieby se urãují prostfiednictvím posouzení, které provádí manaÏer komunální péãe,
kter˘ má na starosti také zaji‰tûní potfiebné péãe a zprostfiedkování poskytovatele. KaÏdá obec rozhoduje o kritériích zpÛsobilosti, objemu a rozsahu poskytovan˘ch sluÏeb. Je-li Ïadatel nespokojen, mÛÏe se odvolat ve správním fiízení. PfiestoÏe je poãet
úspû‰n˘ch odvolání velmi nízk˘, je právo na odvolání povaÏováno za dÛleÏit˘ prvek systému. Obec je ze zákona povinna prÛbûÏnû kontrolovat v˘sledky sluÏeb i spokojenost pacientÛ. Kromû toho je péãe o seniory pod dohledem dvou orgánÛ – Národní
rady pro zdravotnictví a sociální péãi (která se zamûfiuje na zdravotní komponentu) a Krajsk˘ch správních rad (zamûfien˘ch na
sociální aspekt sluÏeb). (Socialstyrelsen, 2008) V roce 2007 zavedlo 27 obcí (dal‰í obce takov˘ krok plánují) model poskytování sluÏeb a péãe na základû volby seniorÛ. V tomto modelu se stále posuzují potfieby stejnû jako dfiíve – poté je v‰ak seniorÛm
pfiedána (virtuální) poukázka, s níÏ si mohou sluÏby nakupovat od poskytovatelÛ, aÈ vefiejn˘ch, nebo soukrom˘ch, dle vlastního
v˘bûru. Pokud se obrátí na soukromého poskytovatele, mají moÏnost nákupu „doplÀkov˘ch sluÏeb“, které platí ze sv˘ch prostfiedkÛ. Vedle formální dlouhodobé péãe hraje ve ‰védském systému v˘znamnou roli také péãe neformální. Ukazuje se totiÏ, Ïe
rodiny poskytují rostoucí mnoÏství péãe. Neformální (rodinní) peãovatelé jsou tak nyní vefiejnû uznáváni jako souãást péãe o potfiebné; byly vyvinuty nové politiky a legislativa, které podporují rodinné peãovatele. Existují také finanãní nástroje ve formû státních dotací, jeÏ jsou distribuovány s cílem podpofiit obce k rozvoji tûchto neformálních sluÏeb. (Socialstyrelsen, 2008)
Zmûny v oblasti zdravotnictví zahrnují mimo jiné úsilí o zkracování ãekacích dob. Maximální ãekací doby na nûkteré
lékafiské zákroky dosáhly na konci roku 1980 politicky nepfiípustné úrovnû. Bylo normální ãekat více neÏ rok na náhradu krãku
stehenní kosti, na koronární bypass nebo na operaci zeleného zákalu. V roce 1991 se proto krajské rady a vláda dohodly na zavedení maximálních ãekacích dob pro 12 zákrokÛ. Dohoda byla, Ïe pacientovi, kter˘ nemohl dostat léãbu do tfií mûsícÛ v regionální nemocnici, bude nabídnuta léãba v jiné vefiejné nebo soukromé nemocnici (tato léãba je v‰ak hrazena domácím regionem
pacienta). Na tuto zmûnu bylo vyãlenûno zhruba 500 milionÛ ‰védsk˘ch korun (ekvivalent k 0,4 % rozpoãtu na zdravotnictví).
Tato politika vedla zpoãátku k dramatick˘m poklesÛm ãekacích dob. Úspûch v‰ak byl jen doãasn˘. PrÛmûrná ãekací doba se po
prvních pár letech zaãala opût prodluÏovat, na konci roku 1996 byly ãekací doby v nûkter˘ch pfiípadech blízko své pÛvodní hodnoty. Proto byl po roce 2003 zmûnûn pfiístup k regulaci ãekacích dob (i za nesouhlasu nûkter˘ch regionÛ). Bylo vytvofieno
pravidlo „0-7-90-90“ – tedy okamÏit˘ kontakt se systémem zdravotní péãe v pfiípadû ohroÏení Ïivota, náv‰tûva praktického lékafie do 7 dnÛ, konzultace specialisty do 90 dnÛ a ne del‰í ãekání neÏ 90 dnÛ na následné léãení (operaci apod.). ·védsko se plánuje inspirovat u Nového Zélandu, kde existuje bodovací systém pro preferenci pacientÛ. Pofiadí na ãekací listinû by mûlo b˘t
ovlivnûno rÛzn˘mi faktory (mimo jiné i závaÏností onemocnûní).
V posledních letech do‰lo ve ·védsku k pokroku také smûrem k provozování nemocnic na více profesionální
a obchodní úrovni. Nûkteré kraje se odklonily od modelu pfiímého fiízení a kontroly tím, Ïe se jednotliví manaÏefii stali
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1.6.3.

P fi e h l e d

·védsko má pomûrnû starou populaci, pfiiãemÏ má nejvût‰í podíl lidí ve vûku nad 80 let v rámci zemí EU. Z tohoto dÛvodu
jiÏ v souãasnosti fie‰í v˘zvy zpÛsobené stárnutím obyvatelstva, jeÏ mají jiné státy teprve pfied sebou. (Westerlink, 2008)
Jednou z hlavních reformních zmûn ve ·védsku proto bylo oddûlení dlouhodobé o‰etfiovatelské péãe a jejího financování
od systému zdravotnictví. Samotn˘ systém zdravotnictví a jeho financování je v posledních desetiletích relativnû stabilizovan˘,
nedochází v nûm k systémov˘m zmûnám. Hlavní zmûny vycházejí pfiedev‰ím ze snah o zv˘‰ení efektivity dostupn˘ch prostfiedkÛ a fie‰ení hlavních problémÛ systému národní zdravotnické sluÏby, mezi které patfií institucionální vlastnictví, nízká efektivita nemocniãní péãe a dlouhé ãekací doby. Specifick˘mi zmûnami prochází také oblast regulace léãiv a jejich
prodeje a nastavení kompetencí zdravotnického personálu.

H R A N I C E M I .

Pohnutky k reformám a jejich cíle

Z A

1.6.2.

Z D R A V O T N I C T V Í

Ïe jsou tato pravidla vÏdy uplatÀována jednotnû v celé zemi. Hlavní odpovûdnost za poskytování zdravotní péãe leÏí na 20 krajsk˘ch radách a jednom regionálním úfiadû (dále jen jako 21 krajsk˘ch rad). Krajské rady vlastní vût‰inu nemocnic a jsou odpovûdné za poskytování primární a nemocniãní péãe, vãetnû ochrany vefiejného zdraví a poskytování preventivní péãe. Regiony jsou
seskupeny do ‰esti oblastí, které spolupracují pfii poskytování vysoce specializované péãe, ve v˘zkumu a pfii vzdûlávání.
V˘znamnou úlohu v organizaci zdravotní péãe hraje také 289 místních samospráv (obcí). Jednotlivé místní úfiady regulují soukromû vlastnûné poskytovatele, ktefií jsou financováni z vefiejn˘ch zdrojÛ. Kontrolují vznik nov˘ch soukrom˘ch praxí, stanovují
pravidla o poãtu pacientÛ, ktefií mohou b˘t roãnû o‰etfieni, a pravidla a v˘‰i poplatkÛ za péãi, která musí b˘t dodrÏována v pfiípadû, Ïe chce b˘t soukrom˘ poskytovatel financován i z vefiejn˘ch zdrojÛ. V kompetenci místních samospráv je také dlouhodobá o‰etfiovatelská péãe (vãetnû psychiatrické péãe a péãe o seniory a osoby se zdravotním postiÏením), která je velmi dÛleÏitou
souãástí ‰védského sociálního systému. ·védsko utratí více neÏ kter˘koliv jin˘ ãlen OECD za péãi o seniory a zdravotnû postiÏené osoby. Je tomu tak ãásteãnû z vÛle obãanÛ a ãásteãnû z nutnosti, zpÛsobené vysokou mírou zamûstnanosti Ïen, coÏ vytváfií
znaãnou potfiebu formální péãe. SluÏby dlouhodobé péãe jsou témûfi zcela financovány z vefiejn˘ch zdrojÛ (poplatky ãiní pfiibliÏnû 5 % nákladÛ) a jsou poskytovány vefiejnû. Náklady na dlouhodobou péãi o seniory ve ·védsku pfiedstavují v souãasnosti 3 % HDP.
·védsko je na pfiedních místech ve vyuÏívání lékafisk˘ch databází pro mûfiení a zlep‰ování kvality léãby v celé
zemi (existuje tam kolem 50 národních registrÛ kvality pro rÛzné segmenty péãe). Registry pfiedstavují velmi mocn˘ zpÛsob, jak
vyvolat zmûny zejména v léãebn˘ch postupech, které jsou málo úãinné. VyuÏití informací z tûchto registrÛ vedlo k rychlej‰ímu
‰ífiení informací o léãebn˘ch metodách a problémov˘ch oblastech, a upozornilo se tak na nedostatky v oblasti nov˘ch metod
léãby ãi u nov˘ch technologií. Nûkteré regiony zaãaly pouÏívat informace z registrÛ jako podklady pro formální stanovení priorit v˘konnosti zdravotnictví.
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odpovûdn˘mi za své v˘sledky a byla jim svûfiena vy‰‰í autonomie v fiízení procesÛ. Jiné kraje v‰ak stále kontrolují fungování nemocnic na základû nepruÏn˘ch rozpoãtÛ (line-by-line budgets). Vût‰ina krajÛ, které oddûlily role kupujícího a poskytovatele
(purchaser-provider split), pouÏívají nûkterou formu platby za pfiípad, která je ãasto doplnûna o maximální strop a poÏadavky
na kvalitu péãe (NordDRG je nejãastûj‰í úhradov˘ mechanismus). Studie ze Stockholm County z roku 1990 zjistily, Ïe posun
smûrem k platbû za pfiípad (DRG) trvale pozvedl produktivitu o 10-15 % v porovnání s klinikami, kde byl nadále vyuÏíván globální rozpoãet. (Hakansson, 2000)
V roce 1992 do‰lo v kraji Stockholmu ke zmûnû zpÛsobu financování a organizace zdravotní péãe. Byl zaveden
model, kter˘ posílil postavení pacientÛ a umoÏnil poskytovat úãinnûj‰í zdravotní péãi. V rámci modelu byl vytvofien vnitfiní trh
pro nemocniãní sluÏby a role poskytovatelÛ a plátcÛ byly oddûleny. Poskytovatelé (pfiedev‰ím nemocnice, rodinní lékafii,
psychiatrická péãe a geriatrická péãe) byli financováni prostfiednictvím úhrady za v˘sledek. Ceny byly stanoveny na základû propracovaného bodového systému zaloÏeného na DRG. Tím byl vytvofien seznam standardních maximálních cen. Dal‰ím rysem
tohoto modelu bylo, Ïe si pacienti mohli svobodnû zvolit poskytovatele – a peníze následovaly pacienta. Byla podporována konkurence mezi poskytovateli a zadávání vefiejn˘ch zakázek na poskytování sluÏby na základû vefiejné soutûÏe. Byl kladen vût‰í
dÛraz na jednodenní a plánované chirurgické zákroky. V roce 1997 sociálnûdemokratická vláda vût‰inu tûchto reformních krokÛ
zru‰ila a pokusila se o vût‰í decentralizaci sluÏeb v oblasti zdravotní péãe. Nûkteré prvky v‰ak byly zachovány.
V oblasti úhrad léãiv do‰lo ke zmûnám v roce 2002. Cílem reformy bylo pfiedev‰ím zastavit vzestup v˘dajÛ na léky. O tom,
které léky mají b˘t hrazeny z vefiejn˘ch prostfiedkÛ a jaká je jejich cena, v souãasnosti rozhoduje Národní rada pro léãiva. Cena
a v˘‰e úhrady jsou ãásteãnû zaloÏeny na návrhu od v˘robce s pfiihlédnutím k nákladové efektivitû léãiva, a to jak v absolutních
hodnotách, tak i ve srovnání s alternativními léãivy. V‰echny pfiedepsané léky musejí b˘t v lékárnách nahrazeny rovnocenn˘m
nejlevnûj‰ím v˘robkem, pokud to lékafi v˘slovnû ze zdravotních dÛvodÛ nezakáÏe. Pacient si nicménû mÛÏe dobrovolnû vybrat
i draÏ‰í v˘robek a zaplatit rozdíl. Tyto reformy mûly dramatick˘ dopad na rÛst v˘dajÛ za léãiva. V˘daje na osobu se prakticky
v roce 2003, 2004 a 2005 nezmûnily. To bylo ãásteãnû zpÛsobeno vy‰‰í cenovou konkurencí mezi generiky a jejich znaãkov˘mi
substituty, ãásteãnû také tím, Ïe nûkolik velk˘ch originálních v˘robkÛ ztratilo patentovou ochranu a na trh bylo uvedeno ménû
nov˘ch originálních léãiv.
Maloobchodní distribuce léãiv (lékárny) je dosud v rukou státního monopolu – Apoteket AB. V˘hodou tohoto nastavení je zaji‰tûní rovného pfiístupu k léãivÛm za jednotné ceny; zru‰ení konkurence v‰ak zvy‰uje hrozbu nárÛstu cen a sniÏování
kvality sluÏeb a pohodlí pro pacienty. ·védsko je jedinou zemí OECD, která omezuje distribuci léãiv prostfiednictvím státního
monopolu. A to i pfiesto, Ïe je zde regulace cen a úhrad léãiv mnohem silnûj‰í neÏ v mnoha jin˘ch zemích a vût‰ina spotfiebitelÛ platí ãást nákladÛ na léky z vlastní kapsy. To se v evropském kontextu ukazuje jako problém, neboÈ Evropsk˘ soudní dvÛr
vydal v kvûtnu 2005 judikát s tím, Ïe distribuãní monopol je nezákonn˘, neboÈ Apoteket mÛÏe diskriminovat ostatní dodavatele
z jin˘ch zemí EU. Deregulace tohoto monopolu proto bude probíhat do roku 2011, kdy kaÏdá lékárna bude muset mít povolení
od regulátora trhu, vlastníkem nebude muset b˘t farmaceut, ale pfii vydávání léku bude muset b˘t farmaceut pfiítomen (je moÏn˘
vznik fietûzcÛ). Lékárny budou moci vyjednávat s v˘robci a distributory nákupní ceny a ãást lékáren Apoteket bude privatizována
tak, aby mohl vzniknout trh. (IHE, 2001)
Viditelnou zmûnou ‰védského systému zdravotnictví je také posilování kompetencí nelékafiského zdravotnického
personálu. Primární péãe se orientuje smûrem k dobfie vybaven˘m multidisciplinárním centrÛm spí‰e neÏ k samostatn˘m ordinacím praktick˘ch lékafiÛ. Zdravotní sestry mají ‰irokou odpovûdnost a pravomoci, které zahrnují správu vlastních pfiípadÛ a náv‰tûvu pacientÛ doma. Ve ·védsku existují a vznikají nové kliniky, v jejichÏ ãele stojí zdravotní sestry. Tyto kliniky se zamûfiují
na vzdûlávání a péãi o sebe pro pacienty s rÛzn˘mi chronick˘mi onemocnûními (napfiíklad s pokroãil˘m selháním ledvin). Cílem
tûchto snah je zlep‰it znalosti pacientÛ o nemoci, kterou trpí, zapojit pacienta do péãe a zv˘‰it jeho schopnost se o sebe postarat. Podle nûkter˘ch studií pacienti v tûchto zafiízeních zaãali vyuÏívat nové metody péãe o sebe pfii selhání ledvin a v rámci
terapie mûli také vût‰í dÛvûru v její úãinnost a fungování. To vedlo k daleko ãastûj‰ímu pfiístupu pacientÛ na dial˘zu neÏ u pacientÛ v kontrolní skupinû. Pacienti, ktefií vyuÏili domácí formu hemodial˘zy, hodnotili lépe vlastní schopnost o sebe peãovat, coÏ
jim zlep‰ilo nejen osobní, ale i rodinn˘ Ïivot. (Pagels et al., 2008)

1.6.4.

Hodnocení reforem

V mezinárodním srovnání vykazuje ‰védsk˘ systém zdravotní péãe vcelku dobré v˘sledky, jeví se pomûrnû flexibilní a inovativní. K tomu pfiispívá i vysok˘ stupeÀ decentralizace. Krajské rady si mohou zvolit svou vlastní strategii a mohou dát znaãnou
autonomii jednotliv˘m poskytovatelÛm. Nûkteré kraje tuto svobodu vyuÏily a stály v ãele mezinárodního v˘voje v oblasti zdravotní péãe (napfi. Stockholmsk˘ model). Úspû‰né zku‰enosti pak pfiebírají ostatní regiony. Na druhou stranu jsou v‰ak patrné
chyby v koordinaci péãe, nedostateãné poskytování péãe (pfietrvávající problém ãekacích dob) a nedostatek pracovních sil, které ukazují na jeden základní problém, a to nedostateãné zdroje financování, které neodpovídají spoleãensk˘m aspiracím.
Spoleãnost má proto na v˘bûr mezi vy‰‰ími v˘daji, nebo akceptací niÏ‰í úrovnû vefiejn˘ch sluÏeb, nebo zavedením soukrom˘ch
zdrojÛ financování. (Socialstyrelsen, 2008)
V oblasti dlouhodobé péãe vedla reforma mimo jiné ke sníÏení poãtu nemocniãních lÛÏek témûfi o 50 % bûhem období let
1992-2006. V oboru geriatrické péãe se kapacita lÛÏek sníÏila témûfi o 75 % od roku 1993 do roku 2006. Mezi lety 2000 a 2006 se
poãet lÛÏek v komunálních zafiízeních sociální péãe sníÏil pfiibliÏnû o 20 tisíc. Ve stejné dobû se zv˘‰il poãet pfiíjemcÛ domácí
péãe asi o 20 tisíc osob (regionálnû v‰ak existují znaãné rozdíly, pouze polovina krajÛ byla schopna omezit poãet lÛÏek v institucích). V roce 2006 více neÏ 20 % star‰ích osob, kter˘m byly poskytovány domácí sluÏby, bylo poskytováno 50 nebo více
hodin péãe za mûsíc. DÛsledkem této zmûny také je, Ïe seniofii, ktefií spotfiebovávají ústavní zdravotní péãi, jsou v souãasnosti
ohroÏenûj‰í a více závislí (co se t˘ãe jejich funkãních a kognitivních schopností) neÏ kdykoliv pfiedtím. To zvy‰uje tlak na kvalitu formálních institucionálních sluÏeb v oblasti zdravotní péãe pro seniory. (Socialstyrelsen, 2008) Existují také znaãné problémy v „‰edé zónû“, tedy tam, kde se odpovûdnost pfiesouvá z krajsk˘ch rad na obce. Obce tvrdí, Ïe jsou pacienti nyní posláni
domÛ „rychleji a nemocnûj‰í“, protoÏe kraje (krajské nemocnice) mají finanãní motivaci pro pfiesun pacientÛ co nejdfiíve.
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Zmûny ve ‰védském systému zdravotnictví jsou pfiedev‰ím reakcí na obavy z neudrÏitelného nárÛstu nákladÛ.
V posledních letech do‰lo ve ·védsku k jistému posunu smûrem k lep‰í návaznosti péãe tím, Ïe se zlep‰il pfiechod mezi nemocniãní a ambulantní péãí. Nemocnice se staly více specializované a jsou fiízeny profesionálním zpÛsobem, do‰lo k nárÛstu transparentnosti financování. Jedním z hlavních problémÛ ‰védského zdravotnictví jsou dlouhé ãekací doby. Inspirativní je systém
a vlastní nastavení organizace dlouhodobé péãe.
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Poãet obyvatel: 60 512 000
Hrub˘ národní produkt na obyvatele (PPP USD): 35 580
Stfiední délka Ïivota pfii narození, muÏi/Ïeny (poãet let): 77/81
Zdravá délka Ïivota pfii narození, muÏi/Ïeny (poãet let, 2003): 69/72
Pravdûpodobnost úmrtí do vûku 5 let na 1 000 obyvatel: 6
Pravdûpodobnost úmrtí ve vûku od 15 do 60 let na 1 000 obyvatel, muÏi/Ïeny: 98/61
Celkové v˘daje na zdravotnictví v pfiepoãtu na 1 obyvatele (USD, 2005): 2 597
Celkové v˘daje na zdravotnictví v % HDP (2005): 8,2
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St. Petersburg

Oslo

Zdroj: WHO HFA. Údaje za rok 2006, pokud není uvedeno jinak.

1.7.1.

V˘chozí situace

Zdravotnictví ve Velké Británii se stejnû jako napfiíklad ve ·védsku vyvíjelo historicky jako tzv. státní zdravotnictví,
které bylo centrálnû fiízeno a financováno státem. Na rozdíl od vût‰iny stfiedoevropsk˘ch zemí nedo‰lo tedy ve Spojeném království ke vzniku zdravotních poji‰Èoven, které by zaji‰Èovaly v˘bûr pojistného a kontrahovaly zdravotnické sluÏby. Britské zdravotnictví je tak tradiãnû financováno z daÀov˘ch pfiíjmÛ státního rozpoãtu a zdravotnické sluÏby jsou poskytovány celé populaci dle
jejích potfieb bez ohledu na schopnost jednotlivcÛ za péãi platit.
Britsk˘ model zdravotnictví ve své teorii i praxi nabízí vysokou dostupnost zdravotní péãe pro v‰echny vrstvy obyvatel
a sv˘m nastavením zaji‰Èuje, Ïe nikdo není z uÏívání péãe vylouãen. Systém v‰ak na druhou stranou trpí celou fiadou nedostatkÛ, které plynou z faktu, Ïe stejnû jako v jakémkoli jiném systému, i zde disponuje stát omezen˘mi zdroji. Právû omezenost zdrojÛ
na jedné stranû a neomezené ãerpání sluÏeb na stranû druhé vyvolává uvnitfi systému v˘razné pnutí. To je typicky fie‰eno omezováním rÛstu kvality poskytovan˘ch sluÏeb (napfi. nízká míra modernizace), dlouh˘mi ãekacími lhÛtami (nedostateãné kapacity,
posun v˘dajÛ do budoucnosti) apod.
S tûmito problémy se v pfiedreformním období (tj. v roce 1997) pot˘kalo i britské zdravotnictví. Studie DH (2000): „The NHS
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oceÀování nejefektivnûj‰ích poskytovatelÛ,
podnûty ke zlep‰ování
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finanãních prostfiedkÛ

Zdroj: DH (2006)
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Schéma 5: Organizaãní struktura zdravotnické reformy, základní pilífie
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Na v˘‰e uvedené problémy reagovala poprvé Labour Party po svém zvolení v roce 1997. Strana se odklonila od zdravotnické
politiky prosazované pfiedchozími konzervativci a svoji politiku zaloÏila na „národních cílech pro zlep‰ování sluÏeb“ a na fiízení
zdravotnictví ve smyslu „performance management“ (HSMC, 2007). O tfii roky pozdûji jiÏ publikovalo britské ministerstvo zdravotnictví první z reformních publikací DH (2000): „The NHS plan: A plan for investment, A plan for reform“, v níÏ byla analyzována situace pfied reformou, pfiedstaven reformní plán a nastínûny základní principy, jeÏ mají tvofiit pilífie nového zdravotnictví.
Tûmito pilífii se má stát roz‰ífiená svoboda pacienta pfii volbû zdravotnického zafiízení, vût‰í rozmanitost (pluralita) mezi
poskytovateli zdravotní péãe a (znovu)zavedení trÏní soutûÏe mezi poskytovateli. V‰echny tyto prvky mají pfiispût ke zv˘‰ení konkurence v systému, coÏ by mûlo v dÛsledku vytvofiit tlak na vy‰‰í efektivitu a potenciálnû na rÛst kvality poskytovan˘ch zdravotnick˘ch sluÏeb. (HSMC, 2007)
Konkrétními opatfieními, které plán definoval s cílem ozdravit britské zdravotnictví, bylo omezit maximální délku ãekací
doby na ambulantní vy‰etfiení na 3 mûsíce a na 6 mûsícÛ na hospitalizaci do roku 2005, garantovat pfiístup k primárnímu lékafii
do 48 hodin k roku 2004, podstatnû sníÏit míry úmrtnosti na nejrizikovûj‰í a hlavní skupiny onemocnûní (tzv. „major killers“)
k roku 2010 a koneãnû postupnû sniÏovat nerovnosti ve zdraví mezi socioekonomick˘mi skupinami a regiony.
O ãtyfii roky pozdûji vydala vláda zásadní publikaci DH (2001): „Shifting the Balance of Power within the NHS – Securing
delivery“, kde se zavázala pfiedat zodpovûdnost za financování péãe a za fiízení poskytování sluÏeb organizacím NHS na lokální
úrovni. Tím byl uãinûn první krok k decentralizaci britského zdravotnictví. Lokální organizace NHS tak svoji ãinnost provádûly
autonomnûji, v rámci národních cílÛ a standardÛ, které jiÏ byly plnû etablovány.
V roce 2005, kdy byla Labour Party zvolena potfietí, probûhla „revize“ reformních krokÛ, zhodnotily se dosavadní v˘sledky reformy a nastínil dal‰í reformní postup. To v‰e je obsaÏeno v publikaci DH (2005): „Health Reform in England: update and
next steps“.
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plan: A plan for investment, A plan for reform“, tedy reformní a investiãní plán Národní zdravotní sluÏby, uvádí, Ïe systém trpûl
v pfiedreformním období znaãnou podinvestovaností, která se promítala zejména do zastaralého zdravotnického technického
zázemí (pfiístroje, budovy), nedostateãn˘ch kapacit a pfiíli‰ nízkého poãtu zdravotnického personálu, jenÏ za svoji práci nebyl pfiimûfienû honorován. K dal‰ím problémÛm podle DH (2000) patfiila zejména pfiíli‰ná centralizace, nedostatek národních standardÛ
a neexistence jasn˘ch podnûtÛ, které by motivovaly jednotlivé zdravotnické instituce k ekonomickému chování a snaze o nárÛst
efektivity (kombinaci sniÏování nákladÛ a vysoké kvality poskytovan˘ch sluÏeb). Oliver (2006) dodává, Ïe docházelo k vysok˘m
nárÛstÛm v˘dajÛ NHS, ãekací doby byly pfiíli‰ dlouhé, pacienti nebyli spokojeni s kvalitou poskytovan˘ch sluÏeb a uvnitfi zemû
pfievládaly znaãné nerovnosti ve zdraví jedincÛ v rÛzn˘ch regionech i socioekonomick˘ch skupinách.
V posledním desetiletí procházela Velká Británie v oblasti zdravotnictví komplexním reformním procesem. Specifick˘m
rysem britského reformního procesu byl vznik urãitého paradoxu, kdy se do tradiãního modelu státem fiízeného zdravotnictví,
jehoÏ hlavním principem bylo poskytování „bezplatné“ zdravotní péãe celé populaci, zaãaly dostávat trÏní prvky. K tûmto prvkÛm
patfií zejména vût‰í svoboda pacienta pfii volbû lékafie, zavedení prvkÛ konkurence mezi poskytovatele zdravotní péãe, nastavení
úhradov˘ch mechanismÛ tak, aby peníze odpovídaly spotfiebû péãe o pacienty, „peníze jdoucí za pacientem“ a snaha o deregulaci systému tak, aby se fiízení i financování dostalo na lokální úroveÀ.
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V roce 2006 byla v návaznosti na DH (2005) vydána dosud nejnovûj‰í publikace DH (2006): „Health reform in England:
update and commissioning framework“, která upfiesnila pilífie nového systému zdravotnictví (viz schéma) a pfiesnûji definovala vztah mezi jednotliv˘mi úrovnûmi rozhodování (pacientem, fondy primárních lékafiÛ „Primary Health Trust“ a národní
úrovní NHS).
DH (2006) rovnûÏ podtrhuje, Ïe britské zdravotnictví se má dále vyvíjet a mûnit v závislosti na potfiebách a preferencích
pacientÛ, nikoliv pouze v závislosti na politick˘ch rozhodnutích. Konkurence mezi poskytovateli se má stát hlavním motorem pro
rÛst kvality a efektivity a má b˘t umocÀována nov˘mi úhradov˘mi mechanismy, které jsou zaloÏeny na úhradách za v˘kony
„payments by results“ namísto prvotních kapitaãních plateb.

1.7.3.

PrÛbûh reformy

Reformní opatfiení byla realizována v nûkolika oblastech. První z nich je strana nabídky. V souãasnosti existují ve Velké
Británii paralelnû dva druhy poskytovatelÛ. Jsou to jednak vefiejní poskytovatelé, ktefií jsou souãástí sítû NHS a spoleãnû tvofií
NHS fondy – tzv. „NHS Trusts“; a zároveÀ zde existují poskytovatelé soukromí.
Hlavní reformní snahy v rámci sítû poskytovatelÛ jsou zamûfieny na vefiejné poskytovatele, jejichÏ asociace/fondy „NHS
Trusts“ jsou postupnû pfievádûny na novou formu, tzv. „NHS Foundation Trusts“. Tyto nové fondy mají charakter vefiejn˘ch pfiíspûvkov˘ch organizací, jimÏ je v rámci deregulace svûfiena vût‰í zodpovûdnost (rozpoãtová a za fiízení poskytování sluÏeb) a jsou
pobízeny k daleko trÏnûj‰ímu chování, neÏ jaké bylo bûÏné pro NHS Trusts.
Kontrolní autoritou tûchto nov˘ch fondÛ NHS Foundation Trusts má b˘t tzv. Monitor, tedy kontrolní agentura, která má oprávnûní vydávat autorizaãní potvrzení o nabytí statusu „NHS Foundation Trust“, sleduje ãinnost tûchto asociací/fondÛ a v pfiípadû
závadného jednání má rovnûÏ oprávnûní zasáhnout. Na poãátku roku 2007 mûlo jiÏ 58 fondÛ novou podobu NHS Foundation
Trust a podle HSMC (2007) je moÏné oãekávat pfievedení v‰ech zbyl˘ch fondÛ na novou formu do konce roku 2008.
Praktick˘m úspûchem tûchto nov˘ch fondÛ bylo ujednání se soukrom˘mi poskytovateli o moÏnosti vyuÏívat kapacity soukromého sektoru pro pacienty NHS. HSMC (2007) uvádí, Ïe do soukrom˘ch center jsou zatím outsourcovány zejména jednodu‰‰í
a ãasto se opakující pfiípady, které nevyÏadují komplexnû vybavenou nemocnici. I tak se v‰ak díky dohodám se soukromou sférou podafiilo nav˘‰it zdravotnické kapacity pro NHS pacienty a podstatnû sníÏit ãekací doby.
Dal‰í oblastí, jíÏ se reformy dotkly, je strana poptávky. Stranu poptávky po sluÏbách na trhu zdravotnictví ve Velké Británii
tvofií asociace/fondy praktick˘ch lékafiÛ ãi samotné praxe praktick˘ch lékafiÛ. Je tomu tak proto, Ïe právû praktiãtí lékafii dostávají od britského ministerstva zdravotnictví prostfiedky, které pouÏívají na vlastní léãení pacientÛ a na kontraktaci péãe pro „svoje“ pacienty v sekundární a terciární sféfie. Funkce, kterou tak praktiãní lékafii ve Velké Británii plní, je v literatufie popisovaná
jako „gatekeeping“. Ten spoãívá v tom, Ïe primární lékafi je zodpovûdn˘ za zaji‰tûní péãe pro své pacienty (aÈ uÏ prostfiednictvím
vlastní praxe, ãi smlouvami se specialisty a nemocnicemi) a tuto péãi rovnûÏ hradí z fondu, kter˘ je mu ministerstvem pfiidûlen.
HSMC (2007) uvádí, Ïe pfiidûlování prostfiedkÛ jednotliv˘m asociacím primárních lékafiÛ závisí na vzorci (tzv. needs
based formula), kter˘ zohledÀuje poãet evidovan˘ch pacientÛ, jejich vûk a strukturu nemocí (disease profile). Schéma je tedy
v dÛsledku víceménû analogické k pfierozdûlovacím mechanismÛm v jin˘ch zemích.
Nejvût‰í zmûnou, jíÏ fondy praktick˘ch lékafiÛ procházejí, je razantní sniÏování jejich poãtu. Dle HSMC (2007) poklesl poãet
tûchto fondÛ z cca 300 zhruba na polovinu. Druhou zásadní tendencí je ãasté dûlení rozpoãtu fondÛ mezi jednotlivé praxe,
které mají je‰tû vût‰í motivaci s prostfiedky efektivnû hospodafiit.
Tfietí oblastí, které se reformy dotkly, je nastavení finanãních tokÛ. V rámci financování zdravotní péãe se Británie vydala
cestou reformy úhradov˘ch mechanismÛ. Aby se v zemi zefektivnilo poskytování zdravotní péãe a poskytovatelé byli dostateãnû
motivováni mezi sebou o klienty-pacienty soutûÏit, dochází k postupnému nahrazování kapitaãních plateb platbami za v˘sledek
(payments by results.)
Platby za v˘sledek jsou do systému implementovány postupnû, nicménû jiÏ v roce 2007 pfiedstavovaly pfiibliÏnû 30 % celkov˘ch v˘dajÛ NHS (HSMC, 2007). Stejnû jako v jin˘ch zemích, které se pro tento druh úhrad rozhodly, i ve Velké Británii lze
oãekávat, Ïe se úhrady za v˘sledek promítnou do tendence ke zkracování hospitalizaãní doby ãi k postupnému upfiednostÀování
ambulantní péãe pfied nemocniãní v pfiípadech, kdy je to moÏné.
Reformy ovlivÀují také oblast fiízení trhu a regulace. V pfiedreformním období existovaly ve zdravotnictví Velké Británie
dvû kontrolní agentury – Zdravotnická komise „Healthcare Commission“ a Komise pro inspekci sociální péãe „Commission for
Social Care Inspection“. Reformou a pfievedením „NHS Trusts“ na „NHS Foundation Trusts“ do‰lo k zániku tûchto dvou kontrolních institucí a jejich funkce byla pfienesena na novû vznikl˘ Monitor.
Jak jiÏ bylo zmínûno, Monitor plní tfií zásadní funkce: udûluje osvûdãení o statusu „NHS Foundation Trust“, kontroluje jejich funkci a v pfiípadû potfieby má rovnûÏ pravomoc zasahovat. Jeho role je tím dÛleÏitûj‰í, ãím více se systém odklání od centrálního fiízení a národních standardÛ a podporuje existenci trÏních rysÛ, které mají b˘t „taÏn˘mi“ prvky reformy. Pfiíkladem, kdy
Monitor vyuÏil svého práva intervenovat, bylo fie‰ení nepfiíznivé finanãní situace v Bradfordské univerzitní nemocnici. Dle HSMC
(2007) Monitor nejprve k situaci pfiizval externí profesionální poradce Alvareze a Marschala a následnû odvolal pfiedsedu NHS
Foundation Fondu, k nûmuÏ nemocnice patfiila. Dle Olivery (2006) se tak naplÀuje efektivní motivace managementu nemocnic,
kdy mohou b˘t v pfiípadû nepfiíznivého ekonomického v˘voje svûfieného zafiízení odvoláni.
Monitor v‰ak není zmocnûn regulovat v‰echny nové oblasti, které se spolu s trÏními prvky vnesen˘mi reformou vyskytly.
Jedná se zejména o posuzování dominantního postavení, regulaci antimonopolního chování a legislativní scénáfi pro instituce,
které se v dÛsledku nízké konkurenceschopnosti ocitnou ve ztrátû, situaci insolvence apod. Britská vláda si definování a úpravu
tûchto záleÏitostí klade za cíl pro blízkou budoucnost.

Hodnocení reformy
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Velká Británie zapoãala pfied deseti lety znaãnû komplexní reformu systému zdravotnictví. Reagovala tak na nepfiíznivou
finanãní situaci v sektoru a zjevnou neefektivitu pfii poskytování zdravotní péãe. Hlavními determinanty reformy se staly protrÏní prvky, jako je vût‰í volba pacienta pfii v˘bûru lékafie, navázání úhradového mechanismu na provedené v˘kony namísto kapitace ãi vyuÏívání kapacit soukromého sektoru. Tento trend je pro Británii velk˘m zvratem zejména proto, Ïe aÏ do poãátku reformy
mûlo zdravotnictví v zemi plnû charakter „státního modelu“.
Realitou v‰ak zÛstává, Ïe ve srovnání s jin˘mi státy je britská reforma velmi pozvolná, existuje nedostatek kvalitních dopadov˘ch studií, které by se snaÏily zhodnotit moÏn˘ efekt jednotliv˘ch krokÛ, a v nûkter˘ch pfiípadech chybí i související legislativa (dohled).
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K nejv˘znamnûj‰ím úspûchÛm dosavadního reformního procesu podle Olivery (2006) patfií zv˘‰ení kapacity systému,
které úzce souvisí s potfiebnou a dosaÏenou redukcí délky ãekacích dob na ambulantní i nemocniãní zdravotní péãi. Podle
dokumentu DH (2005): „Health Reform in England: update and next steps“ lze mezi dal‰í prozatímní úspûchy reformy poãítat zv˘‰ení stavÛ zdravotnického personálu a zlep‰ení vyuÏívání zdravotnick˘ch kapacit. Z lékafiského pohledu byly rovnûÏ dosaÏeny
urãité úspûchy v oblasti nejrizikovûj‰ích chorob, zejména rakoviny a srdeãních pfiíhod, u nichÏ byl zaznamenán pokles poãtu
pfiedãasn˘ch úmrtí. V neposlední fiadû se podle DH (2005) také dafií sniÏovat nerovnosti ve zdravotním stavu jedincÛ patfiících
do rÛzn˘ch socioekonomick˘ch skupin i mezi jednotliv˘mi regiony.
Budoucí reformní kroky mají smûfiovat k je‰tû v˘raznûj‰ímu posilování role pacienta a prosazování jeho potfieb v systému,
ke zvy‰ování efektivity poskytovatelÛ zdravotní péãe, k upfiednostÀování úhrad navázan˘ch na vykonané zdravotnické úkony pfied
kapitaãními platbami a k podpofie zlep‰ování a modernizace poskytovan˘ch sluÏeb.
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2 Zmûny zdravotnictví
v jednotliv˘ch
oblastech
Jednotlivé systémy zdravotnictví v Evropû jsou pfiedmûtem
neustál˘ch zmûn. KaÏd˘ stát je pfii fiízení zdravotnického
systému postaven pfied dilema hledání optimálního fie‰ení
typického ekonomického problému – rovnováhy mezi neomezen˘mi pfiáními a potfiebami na stranû jedné a omezen˘mi
zdroji na stranû druhé.
V souãasnosti, ale pfiedev‰ím vzhledem k budoucímu v˘voji narÛstá potfieba zajistit finanãní udrÏitelnost zdravotnick˘ch systémÛ, aniÏ by byly naru‰eny základní spoleãné
hodnoty. Finanãní udrÏitelnost má obecnû dvû sloÏky – ekonomickou a fiskální udrÏitelnost. V˘daje na zdravotnictví jsou
ekonomicky udrÏitelné aÏ do bodu, kdy sociální náklady na
zdravotní v˘daje pfiekroãí hodnotu vytvofienou zdravotnick˘mi
sluÏbami. Zdravotnick˘ systém mÛÏe b˘t ekonomicky udrÏiteln˘, ale zároveÀ fiskálnû neudrÏiteln˘, pokud vefiejné pfiíjmy nestaãí na pokrytí vefiejn˘ch v˘dajÛ, ke kter˘m se stát zavázal.
Existují tfii hlavní pfiístupy k fie‰ení problému fiskální udrÏitelnosti: zv˘‰ení vefiejn˘ch pfiíjmÛ do v˘‰e, kdy zdravotní systém
naplní své povinnosti; sníÏení tûchto povinností do bodu, kdy
mohou b˘t hrazeny ze stávajících (nebo plánovan˘ch) pfiíjmÛ;
zlep‰ení schopnosti systému zdravotnictví zhodnocovat prostfiedky a odstranûní neefektivních opatfiení.
V souvislosti s potfiebou zaji‰tûní finanãní udrÏitelnosti
zdravotnick˘ch systémÛ lze rozdûlit zmûny, které byly v jednotliv˘ch státech realizovány, na opatfiení v oblasti financování zdravotnického systému jako takového, opatfiení
usilující o efektivnûj‰í organizaci celého zdravotnického systému, nástroje regulace poptávky a nabídky
a v neposlední fiadû opatfiení zamûfiené na vlivy a pfiesahy
ostatních sektorÛ do zdravotnictví.
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2.1.

Financování zdravotnického systému

Rostoucí ceny zdravotní péãe, navy‰ování finanãních prostfiedkÛ do zdravotnictví a rostoucí v˘znam, kter˘ zdravotnické v˘daje mají ve vztahu k HDP, motivují spoleãnost ke zv˘‰enému zájmu o financování zdravotnick˘ch systémÛ.
Je logické, Ïe zdravotnické systémy musejí mít zaji‰tûny odpovídající pfiíjmy, aby dokázaly reagovat na nemoci a pfiispívat
ke zlep‰ení zdravotního stavu obyvatelstva. JestliÏe systém financování není schopen tvofiit dostatek pfiíjmÛ, mÛÏe selhat dÛvod
samotné existence zdravotnického systému, tedy navracet obyvatele zpût do aktivního Ïivota. Systém financování zdravotní péãe
by mûl zajistit, aby byly za investované zdroje vytváfieny hodnoty – v˘hody zdravotní péãe musejí pfieváÏit nad náklady, které
zdravotnictví pro spoleãnost pfiedstavuje.
Formy financování zdravotnick˘ch sluÏeb zahrnují zdroje vefiejn˘ch rozpoãtÛ (státních, regionálních a municipálních),
povinné poji‰tûní, dobrovolné poji‰tûní, zamûstnanecké poji‰tûní, charitativní sbírky ãi prostfiedky zahraniãní pomoci a v neposlední fiadû také pfiímé platby od pfiíjemcÛ sluÏeb.
V evropském prostoru se setkáváme se dvûma základními modely financování zdravotnick˘ch sluÏeb. Za prvé je to
povinné vefiejné poji‰tûní pokr˘vající vût‰inu populace a základní rozsah zdravotní péãe, druh˘m zpÛsobem je financování ze
zdrojÛ vznikl˘ch zdanûním (napfiíklad cestou státního rozpoãtu). V kontrastu s Evropou jsou Spojené státy americké, kde je
uplatÀován model soukromého poji‰tûní doplnûného o státní transferové a nedistribuãní programy fie‰ící nejzávaÏnûj‰í problémy selhání trhu. Základní hodnoty, jeÏ sdílejí v‰echny evropské systémy péãe o zdraví obyvatel, pfiedstavují univerzální pokrytí
obyvatel, solidaritu ve financování, rovnost v pfiístupu a poskytování kvalitní a bezpeãné zdravotní péãe.
Je tfieba konstatovat, Ïe pfiestoÏe se v jednotliv˘ch evropsk˘ch státech mûní parametry jednotliv˘ch systémÛ financování
zdravotnictví, základní principy zÛstávají zpravidla zachovány. Nejãastûj‰í zmûny ve financování zdravotnického systému tak
zahrnují spí‰e dílãí opatfiení s cílem zvy‰ování míry participace, maximalizace v˘bûru vefiejn˘ch zdrojÛ (pojistného
nebo daní) a získávání zdrojÛ nov˘ch, zpravidla soukrom˘ch. Pfii zmûnách (zvy‰ování, sniÏování) pfiíjmÛ zdravotnick˘ch
systémÛ se stává dobrou praxí hodnocení, jak efektivnû byly, jsou a budou tyto prostfiedky vyuÏity z pohledu pfiínosÛ pro celou
spoleãnost (aÈ jiÏ v rámci zdravotnictví, nebo v rámci vefiejného sektoru).

2.1.1.

Zvy‰ování míry participace

Pfiíjmy systémÛ vefiejného zdravotnictví závisejí na poãtu pracujících osob jak v systémech vefiejného zdravotního poji‰tûní,
tak i v systémech národní zdravotní sluÏby. Opatfiení zvy‰ující míru participace obyvatelstva proto mohou b˘t – zejména v kontextu stárnutí populace – úãinn˘m nástrojem zvy‰ování pfiíjmu systému vefiejného zdravotnictví.
Zmûny s cílem zvy‰ování míry participace se zamûfiují na skupiny obyvatelstva, kde je míra participace niÏ‰í neÏ optimální.
Za takové skupiny b˘vají nejãastûji vedle dlouhodobû nezamûstnan˘ch povaÏovány Ïeny s mal˘mi dûtmi a osoby
v mlad‰ím seniorském vûku. Dopad na míru participace Ïen s mal˘mi dûtmi mají reformy systému rodiãovské dovolené.
Posun vûkové hranice odchodu do dÛchodu, k nûmuÏ v mnoha zemích do‰lo a jehoÏ cílem je zachování pomûru mezi pracující
populací a obyvatelstvem v dÛchodu, zase ovlivÀuje míru participace osob ve vy‰‰ích vûkov˘ch kategoriích.
Nûkteré zemû EU (Rakousko, Belgie, Dánsko, Irsko a Litva) si vytyãují cíle úrovnû zamûstnanosti lidí s postiÏením a vytváfiejí rÛzné nástroje, jak tûchto cílÛ dosáhnout. Ve Velké Británii kupfiíkladu existuje plán s názvem Nov˘ údûl pro lidi s postiÏením (New Deal for Disabled People), kter˘ pomohl získat práci aÏ 75 tisícÛm lidí s postiÏením. Ve vût‰inû státÛ existuje pro
zamûstnavatele finanãní motivace zamûstnat i tyto skupiny obyvatel. Ve Francii jsou osobám s postiÏením nabízeny speciální
vzdûlávací kurzy. (European Commission, 2007)
Za vzorové modely pro politiku zvy‰ování participace b˘vají povaÏovány skandinávské zemû. V tûchto zemích se dlouhodobû dafií udrÏet vysokou míru participace Ïen s dûtmi souãasnû s vysokou fertilitou. Skandinávské modely penzijních reforem b˘vají také ãasto jmenovan˘mi referenãními modely pro reformy dÛchodov˘ch systémÛ.
Nûmecko: Reforma systému matefiské dovolené
Diskuse ohlednû nízké porodnosti a nízké míry participace Ïen s mal˘mi dûtmi vedly v Nûmecku k reformû systému
matefiské dovolené po vzoru skandinávsk˘ch zemí. Podstatou reformy je navázání v˘‰e pfiíspûvku v prvních 14 mûsících
Ïivota dítûte na mzdu Ïeny, respektive muÏe. To má vést k omezení poklesu pfiíjmu rodiny pfii narození dítûte a k zapojení muÏÛ do péãe o rodinu. Pfiíspûvek mÛÏe ãerpat jeden rodiã maximálnû 12 mûsícÛ, druh˘ rodiã zb˘vající mûsíce do
14 mûsícÛ, podmínkou získání je niÏ‰í úvazek neÏ 30 hodin t˘dnû v období pobírání pfiíspûvku. Pfiíspûvek je shora omezen, strop je ale velmi vysok˘. Garance pouze jednoho roku matefiské a rodiãovské dovolené má vést k brzkému návratu
Ïen do pracovního procesu. ZároveÀ se zmûnou matefiské dovolené je cílem reformy zvy‰ování poãtu a kvality zafiízení
poskytujících péãi o dûti, multigeneraãních domÛ a dal‰ích peãovatelsk˘ch kapacit. (National Reform Program Germany,
2005-2008)
Nizozemsko: Omezování moÏností pfiedãasn˘ch dÛchodÛ
UdrÏet osoby ve vûku 60+ v pracovní síle bylo cílem reformních opatfiení, která byla zavedena v prÛbûhu posledních
15 let v Nizozemsku. Opatfiení byla zamûfiena zejména na motivaci firem udrÏet své zamûstnance v práci co nejdéle, protoÏe v minulosti bylo ve firmách bûÏn˘m postupem zavádûní schémat pfiedãasného odchodu do dÛchodu v dobû, kdy
jejich ekonomická situace vyÏadovala omezení poãtu zamûstnancÛ. Od roku 1996 musejí zamûstnavatelé hradit první rok
schématu invalidního dÛchodu (kter˘ byl vyuÏíván pro pfiedãasn˘ odchod z pracovní síly) z vlastních zdrojÛ. V roce 2006 byla
zakázána kolektivní schémata spofiení na pfiedãasn˘ dÛchod a podporováno je pouze individuální spofiení zamûstnancÛ.
Firmy mohou obdrÏet finanãní podporu na politiky restrukturalizace v souvislosti se stárnutím zamûstnancÛ, jsou podporována centra zab˘vající se vyhledáváním vhodn˘ch pozic pro star‰í obãany a v platnost vstoupil zákon proti vûkové
diskriminaci. (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2007)

Maìarsko: Zru‰ení horního limitu na pojistné
V Maìarsku zamûstnanci odvádûjí 6 % z hrubé mzdy pro zdravotní fond, z toho 4 % pro vûcné plnûní a 2 % pro
kompenzaci cestou penûÏního plnûní. Zatímco v minul˘ch letech existoval strop pro dÛchodové i zdravotní poji‰tûní,
od ledna roku 2001 se strop vztahuje pouze na individuální dÛchodové zabezpeãení. Neexistuje ani horní limit pro pfiíspûvky zamûstnavatele na zdravotní poji‰tûní.
Nûmecko: Posilování financování zdravotnictví z daní
V Nûmecku probíhají v˘znamné debaty o tom, jak zajistit finanãní udrÏitelnost systému financování zdravotnictví
prostfiednictvím systému zdravotního poji‰tûní. Kromû zavedení jednotné sazby pojistného pro v‰echny zdravotní poji‰Èovny postupnû dochází k v˘znamnému zv˘‰ení financování zdravotnictví z vefiejn˘ch rozpoãtÛ, a to i z daÀov˘ch pfiíjmÛ.
Nûmecko: Rozdíln˘ strop pro odvody pojistného
V Nûmecku jsou od odvodÛ osvobozeny v‰echny pfiíjmy nad urãitou hranici. Systém zohledÀuje rozdílnou hospodáfiskou a pfiíjmovou úroveÀ v nov˘ch (b˘valá NDR) a star˘ch spolkov˘ch zemích. Pro nové spolkové zemû je stanoven
vzhledem k niÏ‰ím prÛmûrn˘m pfiíjmÛm niÏ‰í strop pro platbu pojistného na sociální poji‰tûní. U star˘ch zemí je tento
strop vymezen na 62,4 tisíce eur, u nov˘ch je to 52,8 tisíce eur.
Dánsko: Zavedení zdravotnick˘ch daní
V Dánsku se obecné daÀové pfiíjmy zmûnily na zdravotnické danû. Od roku 2007 platí obãané v Dánsku zdravotní
daÀ, která pfiedstavuje 8 % ze mzdy obyvatel a je pfierozdûlena prostfiednictvím blokov˘ch grantÛ krajÛm a obcím.
Jednotlivé regiony jsou navíc omezeny ve vytváfiení dal‰ích zdrojÛ z daní.
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Jedním z nástrojÛ, kter˘ vyuÏívají státy EU ke zv˘‰ení pfiíjmu systému zdravotnictví z vefiejného rozpoãtu, je zv˘‰ení zdravotní danû (Maìarsko, Polsko, Slovinsko). Úsilí o zv˘‰ení vefiejn˘ch pfiíjmÛ ãelí obavám o vliv na trh práce a konkurenceschopnost a naráÏí na neochotu ãásti obyvatelstva nadále dotovat rovn˘ pfiístup ke zdravotní péãi pro ostatní. V posledních letech
proto zaãíná sílit trend zvy‰ování objemu finanãních prostfiedkÛ z daní, které nejsou pfiímo závislé na mzdách.
Existují také urãité známky konvergence mezi zemûmi evropského prostoru na sbliÏování struktury financování zdravotnictví. Tyto
trendy obsahují i pokusy o roz‰ífiení daÀového základu z práce na jiné komodity (European Commission, 2008).
Nûkteré star‰í ãlenské státy EU pfiijaly opatfiení k posílení pfiíjmÛ vefiejného zdravotního poji‰tûní roz‰ífiením základny v˘poãtu zdravotní danû. Estonsko, Francie i Nûmecko roz‰ífiily svou bázi zdrojÛ vefiejného zdravotního systému na dal‰í daÀové zdroje. Tento krok má pfiispût k fiskální udrÏitelnosti zdravotnického systému v podmínkách rostoucí nezamûstnanosti nebo
pfii klesající konkurenceschopnosti ceny práce a mûnící se demografické struktufie obyvatel. (European Commission, 2007)
Dal‰ím nástrojem, jak zajistit zv˘‰ení pfiíjmÛ systému, je zru‰ení nebo diferencování horní hranice (omezení) v˘‰e
pfiíspûvkÛ. Zemû jako Estonsko a Maìarsko zru‰ily tyto stropy s cílem získat více pfiíjmÛ do systému. Na druhou stranu v‰ak
v takov˘ch pfiípadech dochází k zatíÏení tûch pfiíjmov˘ch skupin, které jsou vysoce flexibilní a dokáÏou se pfiizpÛsobit (extrémním zpÛsobem pak mÛÏe b˘t zmûna jejich daÀového domicilu). Nastavení stropu pojistného souvisí také s hodnotov˘m vnímáním solidarity – v nûkter˘ch zemích (Francie, Belgie) je naopak praxí, Ïe je stanovena spodní hranice pfiíjmÛ, do níÏ se pojistné
neplatí a osoba je pfiitom stále poji‰tûna. (Nûmec, 2008)
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Maximalizace vefiejn˘ch zdrojÛ

Z A

2.1.2.

Z D R A V O T N I C T V Í

Velká Británie: Povinnost podpory vyuÏívání osob s postiÏením
Ve Velké Británii zavedli Povinnost rovnosti postiÏen˘ch (Disability Equality Duty), která vefiejn˘m organizacím
nafiizuje podporovat vyuÏívání osob s postiÏením. KaÏdá vefiejná organizace musí vypracovat Program rovnosti osob
s postiÏením (Disability Equality Schemes).
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Bulharsko: Národní program zamûstnanosti a vzdûlávání osob s postiÏením
Bulharsk˘ národní program zamûstnanosti a vzdûlávání osob s postiÏením se snaÏí zv˘‰it pravdûpodobnost zamûstnání tûchto osob vzdûláváním zamûstnavatelÛ a upozorÀováním zamûstnavatelÛ na tyto potenciální zamûstnance, vytváfií a zv˘razÀuje pfiíklady dobré praxe a snaÏí se bojovat se spoleãensk˘mi stereotypy. Jednotlivé osoby se zdravotním
postiÏením se snaÏí vzdûlávat a pfiipravovat na zamûstnání, které je jim také aktivnû vyhledáváno. Zamûstnavatelé mají
navíc k dispozici finanãní podnûty tyto osoby zamûstnat. (European Commission, 2007)

e v r o p s k ˘ c h

Dánsko: Progresivní nastavení vûkové hranice pro odchod do dÛchodu
Cílem reformy dÛchodového systému v Dánsku je zachování podílu ekonomicky aktivní populace v obyvatelstvu.
Od roku 2025 bude vûk odchodu do pfiedãasného dÛchodu (na nûjÏ mají nárok osoby, které platily sociální poji‰tûní minimálnû 25 let) indexován vzhledem k oãekávané prÛmûrné délce Ïivota – nadûje doÏití – ‰edesátiletého jedince. Také
vûk nutn˘ pro dosaÏení garantovaného dÛchodu bude kontinuálnû narÛstat. To povede k zachování pomûru ekonomicky
aktivní populace v procesu demografické zmûny populace a zajistí stabilitu prÛbûÏnû financovan˘ch systémÛ (dÛchodové poji‰tûní, zdravotní poji‰tûní atd.). (Pedersen, 2007)
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2.1.3.

Posilování soukrom˘ch zdrojÛ

Získávání soukrom˘ch zdrojÛ do sektoru zdravotnictví pfiedstavuje v evropském prostoru v prostfiedí omezen˘ch vefiejn˘ch
rozpoãtÛ jednu z nejvíce pouÏívan˘ch moÏností, jak zajistit odpovídající prostfiedky na financování zdravotní péãe.
Spoluúãast pacientÛ a moÏnost jejího zv˘‰ení pfiedstavuje jednu moÏnost získávání soukrom˘ch zdrojÛ do systému
zdravotnictví. Spoluúãast mÛÏe b˘t nastavena buì zdrojovû, nebo pouze motivaãnû. Poskytnout pacientÛm pobídky, aby zdravotní péãi vyuÏívali zodpovûdnû, mÛÏe pfiispût k úãinnosti celého systému. I kdyÏ existují dÛkazy naznaãující, Ïe sdílení nákladÛ na stranû pacientÛ (poplatky) sniÏuje spotfiebu zdravotnick˘ch sluÏeb i u tûch pacientÛ, kde to není adekvátní zdravotnímu
stavu. Je málo dÛkazÛ, které svûdãí o tom, Ïe poplatky vedou k trvalé kontrole rÛstu nákladÛ, protoÏe náklady na zdravotní péãe
jsou determinovány pfieváÏnû nabídkou zdravotnick˘ch sluÏeb. Nicménû ve v‰ech evropsk˘ch systémech existují poplatky za nûkteré zdravotnické sluÏby. Proto by se tvÛrci tûchto regulací mûli pokusit o jejich peãlivé nastavení, zejména s ohledem na zaji‰tûní rovné dostupnosti, pfiiãemÏ je tfieba vzít v úvahu vysoké transakãní a politické náklady tûchto opatfiení.
Dal‰ím zdrojem jsou doplÀkové systémy soukromého zdravotního poji‰tûní. Zdravotní poji‰tûní je v mnohém znaãnû specifick˘m typem poji‰tûní. Pro vznik poptávky po soukromém zdravotním poji‰tûní musejí existovat sluÏby, které lze pojistit. Není to dáno pouze existencí zdravotnick˘ch kapacit, ale pfiedev‰ím regulací ze strany státu. Tyto systémy v praxi nabízej
poji‰tûní plateb za zdravotní péãi, platby za léãiva a zdravotnické pomÛcky, laboratorní testy, zdravotnickou dopravu, br˘le a kontaktní ãoãky, stomatologické sluÏby ãi alternativní medicínu, pfiípadnû za nadstandardní sluÏby v nemocnicích. Poptávku po komerãním zdravotním poji‰tûní tvofií teoreticky v‰ichni obãané. V pfiípadû, Ïe na trhu existuje vefiejné zdravotní poji‰tûní, závisí
objem komerãního poji‰tûní na mnoÏství osob, kter˘ch se vefiejné poji‰tûní t˘ká. Pokud pokr˘vá celou populaci, komerãní zdravotní poji‰tûní se stává luxusním statkem a poptávka po nûm stoupá s rostoucím bohatstvím klienta. Poptávku po komerãním
zdravotním poji‰tûní v˘znamnû ovlivÀuje i zdravotní stav klienta, vnímání kvality vefiejného systému zdravotního poji‰tûní a rozsah
jím kryt˘ch sluÏeb (mnohdy záleÏí spí‰e na individuálních preferencích nebo na kulturních zvyklostech spoleãnosti). V neposlední fiadû ovlivÀují poptávku po komerãním zdravotním poji‰tûní daÀové pobídky. Odborníci je povaÏují za jeden z hlavních
pfiedpokladÛ samotného vzniku komerãního zdravotního poji‰tûní, zejména v podmínkách, kde vefiejn˘ sektor hraje v˘znamnou
roli pfii poji‰Èování sv˘ch obãanÛ. Podle Mossialose a Thomson (2004) jsou v Evropské unii hlavními determinanty poptávky po
komerãním zdravotním poji‰tûní kromû jiÏ zmiÀovaného pfiíjmu i vûk, pohlaví, zamûstnání, v˘‰e dosaÏeného vzdûlání a místo
bydli‰tû. V zemích OECD neexistují dÛkazy o tom, Ïe by komerãní zdravotní poji‰tûní vytvofiilo vût‰í tlak na efektivitu poskytovatelÛ ãi na vy‰‰í kvality zdravotnick˘ch sluÏeb. To lze vysvûtlit pfiedev‰ím relativnû marginální rolí komerãních poji‰Èoven
v systému (nízká vyjednávací síla), ale i neochotou poskytovatelÛ zmûnit zpÛsob poskytování sluÏeb.
Nizozemsko: Nastavení spoluúãasti pacientÛ
Jedním z pfiíkladÛ zajímavého nastavení spoluúãasti pacientÛ (vãetnû fran‰ízy) je systém uplatnûn˘ v Nizozemsku.
Pacienti zde platí fran‰ízu, spoluúãast analogickou na‰emu systému havarijního poji‰tûní motorov˘ch vozidel, kdy jsou
náklady do urãité v˘‰e neseny samotn˘m spotfiebitelem. Tento systém je v˘sledkem politického konsensu, a pfiestoÏe zatím nelze hodnotit jeho kompletní dÛsledky, mÛÏeme jej povaÏovat za jeden z nejpokroãilej‰ích (Thomson, 2008). Kromû
platby zdravotní danû jsou v‰ichni poji‰tûnci povinni uhradit tzv. nominální pojistné (pfiedstavuje asi 1 050 eur roãnû),
které mÛÏe b˘t navíc kombinováno s fran‰ízou (prvních 100-500 eur nákladÛ zdravotní péãe hradí sám pacient, kterému
pak mÛÏe zdravotní poji‰Èovna nabídnout slevu na nominálním pojistném). V˘‰e nominálního pojistného pfiedstavuje
nástroj pro konkurenci zdravotních poji‰Èoven (pfiíjem z nominálního pojistného tvofií témûfi 50 % jejich pfiíjmÛ) a zároveÀ pacientÛm naznaãuje, Ïe se spotfiebou zdravotní péãe jsou spojeny vysoké náklady. Pro osoby s roãním pfiíjmem
niÏ‰ím neÏ 26 071 eur nabízí vláda (Zorgtoeslag) slevy na dani aÏ 432 eur, které jsou vypláceny pfiímo na bankovní úãet
jednotlivce. V pfiípadû, Ïe v minulém období mûla tato osoba nízké nebo nulové náklady na zdravotní péãi, mÛÏe na nominálním pojistném získat slevu aÏ 255 eur od své zdravotní poji‰Èovny. (Daley, 2007)
Polsko: Soukromé poji‰tûní jako reakce na ‰patn˘ vefiejnoprávní systém
V Polsku je vefiejná zdravotnická síÈ experty oznaãována za nejhor‰í ve stfiední Evropû. Reakcí je vznik systému soukromého poji‰tûní, do nûhoÏ se pfiihla‰ují majetnûj‰í lidé, ktefií vyuÏívají sítû soukrom˘ch klinik poskytujících kvalitní
péãi. Zvy‰uje se v‰ak také korupce. Sociálnû slab‰í obãané, ktefií pak na úhradu soukromé péãe nemají prostfiedky, jsou
odkázáni na sluÏby státního zdravotnictví, které nevyuÏívá nákladné a nové léky, a lidé ho tak dle prÛzkumÛ povaÏují za
velmi nekvalitní. Pol‰tí obãané si hradili více neÏ polovinu lékÛ na pfiedpis z vlastní kapsy stejnû jako plnou cenu za velkou ãást náv‰tûv u specialistÛ, coÏ vedlo k jejich sporu s polsk˘m státem. Evropsk˘ soud pro lidská práva nakonec rozhodl, Ïe chud‰í pacienti musejí b˘t z plateb vyjmuti a musí b˘t lépe zaji‰tûna dostupnost Ïivotnû dÛleÏit˘ch léãiv.
Souãasná vláda usiluje o provedení reforem, které by opût spojily vefiejné a soukromé zdravotnictví v jeden celek.
(KaÀková, 2007)
Francie: Systém doplÀkového soukromého zdravotního poji‰tûní
Role soukromého poji‰tûní spoãívá ve Francii zejména v proplácení financí, jeÏ musejí domácnosti zaplatit jako
spoluúãast – jedná se tedy o doplÀkové poji‰tûní. V rámci soukromého poji‰tûní hrají nejvût‰í roli neziskové organizace zvané Mutuelles (vzájemné poji‰Èovny), které mají ve Francii více neÏ stoletou tradici, dokonce v˘raznû del‰í neÏ
systém sociálního zabezpeãení. Jejich podíl na soukromém pfiipoji‰tûní pfiedstavuje 47 %. Na konci devadesát˘ch let se
doplÀkové soukromé zdravotní poji‰tûní vztahovalo na 85 % francouzské populace. Tím, Ïe nebyla pokryta celá populace,
docházelo ke zhor‰ování nerovností v pfiístupu k péãi, protoÏe nepoji‰tûni zÛstali pfiedev‰ím star‰í lidé, mládeÏ, nekvalifikovaní pracovníci, nezamûstnaní a etnické men‰iny. Tyto skupiny také ménû nav‰tûvovali lékafie. V roce 2000 proto
francouzská vláda zavedla systém doplÀkového zdravotního poji‰tûní pro lidi s velmi nízk˘mi pfiíjmy CMU complémentaire, ãímÏ se nav˘‰il podíl populace kryté soukrom˘m zdravotním poji‰tûním na 91 %. (Sandier et al., 2004)
Francouzské sociální zabezpeãení umoÏÀuje proplacení ãásti v˘dajÛ na zdravotní péãi pfii základním pfiíspûvku na poji‰tûní ve v˘‰i zhruba 172 eur. Vedle tohoto poji‰tûní systémy studentského pfiipoji‰tûní umoÏÀují za pomûrnû nízkou ãástku
(od 110 eur) roz‰ífiit toto zabezpeãení aÏ do dosaÏení kompletní bezplatnosti zdravotní péãe. V roce 2006 francouzská
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âást souãasn˘ch reforem zdravotních systémÛ ve vyspûl˘ch evropsk˘ch zemích se ve sv˘ch programech soustfieìuje mimo
jiné i na posílení konkurence mezi zdravotními poji‰Èovnami. Dûje se tak s cílem zv˘‰it efektivitu nejen samotn˘ch zdravotních poji‰Èoven, ale jejich prostfiednictvím také povzbudit poskytovatele zdravotních sluÏeb ke zvy‰ování kvality a sniÏování
vlastních nákladÛ (formou selektivní kontraktace). Základním pfiedpokladem konkurence zdravotních poji‰Èoven je svobodná volba zdravotní poji‰Èovny obãany (a nemoÏnost obãana odmítnout) a motivace poji‰tûncÛ zmûnit zdravotní poji‰Èovnu. Souãasnû
musí b˘t zaji‰tûno, Ïe se zdravotním poji‰Èovnám nevyplatí vybírat si ménû rizikové klienty. Samotná svobodná volba zdravotní
poji‰Èovny v‰ak nezajistí dostateãné podnûty pro poji‰tûnce, aby svou poji‰Èovnu zmûnili, jak ukázalo srovnání nûkolika evropsk˘ch systémÛ. (Laske-Aldershof et al., 2004)
S motivací ke konkurenci mezi zdravotními poji‰Èovnami souvisí i volba právní formy zdravotních poji‰Èoven a moÏnost
tvorby zisku. Je stále pfiedmûtem diskuse, nakolik je moÏné vytváfiet zisk z prostfiedkÛ vefiejného zdravotního poji‰tûní.
UmoÏnûní tvorby zisku má b˘t motivací pro efektivní vynakládání prostfiedkÛ zdravotní poji‰Èovnou a pro boj o klienty. V pfiípadû Nûmecka se v‰ak selekce pacientÛ pomocí reklamních kampaní nepotvrdila (Becker, 2007). Na Slovensku byly zdravotní poji‰Èovny pfievedeny na akciové spoleãnosti fiídící se primárnû soukrom˘m právem a podléhající pfiísné regulaci, v Nizozemsku byl
cel˘ sektor zdravotního poji‰tûní pfieveden do rukou soukrom˘ch zdravotních poji‰Èoven vytváfiejících zisk a ve ·v˘carsku mají
zdravotní poji‰Èovny moÏnost vytváfiet zisk z doplÀkového poji‰tûní (protoÏe vût‰ina poji‰tûncÛ kombinuje povinné a doplÀkové
poji‰tûní u jedné zdravotní poji‰Èovny, je poji‰Èovna motivována k boji o klienty i na poli vefiejného poji‰tûní).
Mobilita poji‰tûncÛ mezi zdravotními poji‰Èovnami je nutnou podmínkou pro vzájemnou konkurenci poji‰Èoven.
Poji‰Èovny soutûÏí o své klienty s cílem získat finanãní prostfiedky, které kaÏd˘ jimi registrovan˘ poji‰tûnec do rozpoãtu pfiiná‰í.
Cílem posilování mobility poji‰tûncÛ (klientÛ) mezi poji‰Èovnami je zejména zvy‰ování efektivity systému jako celku. Poji‰Èovny,
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Organizaãní úlohou zaji‰tûní financování zdravotnictví jsou v evropsk˘ch systémech povûfieny zdravotní poji‰Èovny, které hrají klíãovou roli v systémech zdravotního poji‰tûní, nebo zdravotní úfiady vefiejné správy, jeÏ jsou hlavními aktéry
ve statutárních modelech zdravotnické sluÏby. (Nûmec, 2008)
âást souãasn˘ch reforem organizace zdravotnick˘ch systémÛ ve vyspûl˘ch evropsk˘ch zemích se ve sv˘ch programech soustfieìuje mimo jiné na posílení konkurence mezi zdravotními poji‰Èovnami. Dûje se tak s cílem zv˘‰it efektivitu nejen samotn˘ch poji‰Èoven, ale jejich prostfiednictvím také povzbudit poskytovatele zdravotnick˘ch sluÏeb ke zvy‰ování kvality a sniÏování
vlastních nákladÛ.
Evropské státy ve sv˘ch reformách vyuÏívají ‰irokou ‰kálu nástrojÛ, jak konkurenci mezi zdravotními poji‰Èovnami posílit.
K nejãastûj‰ím patfií umoÏnûní tvorby zisku, zavádûních niÏ‰ích sazeb pojistného, pfiípadnû implementace systémÛ pojistného nominálního ãi posilování pfiechodÛ poji‰tûncÛ mezi zdravotními poji‰Èovnami. Souãástí trendu
posilování konkurence ve vybran˘ch evropsk˘ch zemích je také roz‰ifiování nabídky pojistn˘ch plánÛ jednotliv˘ch zdravotních poji‰Èoven, a tedy snaha nalákat poji‰tûnce na v˘hodnûj‰í produkty.
Se zvy‰ováním konkurence úzce souvisí posilování dohledu nad zdravotními poji‰tûními, jehoÏ cílem je kontrolovat
kvalitu poskytované péãe a kvalitu hospodafiení správcÛ a poskytovatelÛ.
Vedle posilování dohledu nad zdravotními poji‰tûními úzce s posilováním konkurence souvisí také zdokonalování systémÛ fiízení rizik. Sdílení rizika patfií mezi základní prvky solidárních systémÛ zdravotnictví. Pfienos rizika z jedince na skupinu
umoÏÀuje chránit ohroÏené skupiny obyvatelstva, které zdravotní péãi více potfiebují nebo které by mûly z dÛvodu nízk˘ch pfiíjmÛ omezen˘ pfiístup ke zdravotní péãi. Na druhé stranû omezuje zodpovûdnost jednotliv˘ch aktérÛ v systému, a vytváfií tak prostor pro neefektivní vyuÏívání zdrojÛ a sniÏuje motivaci k péãi o vlastní zdraví. Reformy v oblasti sdílení rizika zahrnují celou
fiadu opatfiení. Pfiíkladem je vytvofiení tûlesa pro sdílení rizika a zavedení povinného zdravotního poji‰tûní nebo zavedení a zdokonalování systémÛ redistribuce rizika mezi skupinami formou pfierozdûlování pojistného.
Krajní cestou fiízení rizik je pak integrace skupin formou sluãování zdravotních poji‰Èoven, coÏ je souãasnû protichÛdn˘ trend oproti úsilí o posilování konkurence ve zdravotním poji‰tûní.
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Irsko: Tradice a souãasnost soukromého poji‰tûní
Soukromé poji‰tûní uzavírá 49 % obyvatel. Poji‰Èovny se nesoustfiedí na ambulantní péãi, ale na zaji‰tûní nadstandardní péãe pfii hospitalizaci v poddimenzovaném nemocniãním sektoru. Z historického hlediska je váha soukromého
poji‰tûní vysoká – do roku 1979 nebyla vût‰ina obyvatelstva v‰eobecn˘m systémem vÛbec pokryta a poji‰Èovala se u státem
garantované poji‰Èovny VHI (Voluntary Health Insurance Board). V roce 1979 byl roz‰ífien nárok na o‰etfiení v nemocnici na celé obyvatelstvo, v roce 1991 nárok na o‰etfiení specialisty. Pozice VHI v soukromém poji‰tûní byla do roku 1996,
kdy byl schválen nov˘ zákon s cílem zv˘‰ení konkurence, témûfi monopolní. Teprve v roce 1997 vstoupil na trh druh˘
v˘znamn˘ subjekt, poji‰Èovna BUPA Ireland. Soukromé poji‰tûní dnes umoÏÀuje klientÛm v Irsku b˘t hospitalizován se
statutem soukromého pacienta (na soukromém oddûlení vefiejné nemocnice), obejít ãekací lhÛty, zaji‰Èuje prioritní o‰etfiení specialisty, garantuje o‰etfiení stejn˘m lékafiem po celou dobu nemoci a moÏnost v˘bûru nemocnice, a to i soukromé. V oblasti nemocnic duplikuje soukromé poji‰tûní vefiejn˘ systém; tento efekt je oslaben státní podporou soukromého
poji‰tûní formou daÀov˘ch zv˘hodnûní a dotováním nemocnic, díky nûmuÏ je úãtovaná cena niÏ‰í neÏ náklady hospitalizace. (Roubal, 2007)

Z D R A V O T N I C T V Í

vláda dále osvobodila od placení daní poji‰Èovny, které souhlasily dodrÏovat urãitá pravidla, jejichÏ cílem je podpofiit
pfiístup ke zdravotní péãi (napfiíklad nabízejí neomezen˘ vstup poji‰tûncÛ a pojistné vypoãítávají na základû rizika skupiny). (Sécurité Sociale, 2008)
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které kontrahují kvalitnûj‰í a relativnû levnou zdravotní péãi, mohou zpravidla nabídnout v˘hodnûj‰í produkty sv˘m klientÛm,
a tím si poji‰tûnce získat, respektive udrÏet. Naopak neefektivní poji‰Èovny kontrahující draÏ‰í péãi vût‰inou ani nemohou sv˘m
klientÛm nabídnout zajímavé zdravotní produkty. Mobilita poji‰tûncÛ mezi poji‰Èovnami je v‰ak v nûkter˘ch zemích znesnadÀována existencí bariér pfiechodu, nedostatkem srozumiteln˘ch informací, které má poji‰tûnec k dispozici, netransparentností
systému poji‰Èoven ãi administrativními omezeními udávajícími, v jak˘ch ãasov˘ch intervalech má poji‰tûnec na zmûnu zdravotní poji‰Èovny nárok.
Slovensko: Poji‰Èovny jako akciové spoleãnosti a ziskov˘ princip
Slovensko pfiistoupilo ke zvy‰ování konkurence mezi zdravotními poji‰Èovnami v rámci své zdravotnické reformy
v letech 2003-2006 radikálnû. Vzhledem k vysokému zadluÏení zdravotnického systému a nízké motivaci jednotliv˘ch
zdravotnick˘ch subjektÛ k hospodárnému chování provedlo k 30. ãervnu 2005 pfievod zdravotních poji‰Èoven na akciové spoleãnosti. Tyto poji‰Èovny podnikají stejnû jako ostatní soukromé subjekty na základû soukromého práva a mûly
právo na vytváfiení zisku. Nová vláda, která resort pfievzala v létû 2006, ale podstatnû zmûnila podmínky podnikání na
tomto trhu a zdravotním poji‰Èovnám jiÏ tvorbu zisku neumoÏÀuje. (www.hpi.sk)
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Nizozemsko: Nominální pojistné a mobilita poji‰tûncÛ
V Nizozemsku do‰lo k razantnímu zv˘‰ení mobility poji‰tûncÛ mezi zdravotními poji‰Èovnami po komplexní reformû systému zdravotního poji‰tûní k 1. lednu 2006. Reformou bylo nejen sjednoceno soukromé a vefiejné zdravotní poji‰tûní pro bûÏnou zdravotní péãi do jednoho typu vefiejného poji‰tûní (poskytovaného soukrom˘mi zdravotními
poji‰Èovnami), ale zároveÀ se posílila role nominálního pojistného, které je hlavním nástrojem konkurence mezi
zdravotními poji‰Èovnami.
Nominální pojistné je jednou ze dvou sloÏek zdravotního poji‰tûní. Nepodléhá pfierozdûlení a jeho v˘‰i stanoví
v povoleném limitu (maximální v˘‰e je regulována) zdravotní poji‰Èovna. V˘‰e nominálního pojistného je v Nizozemsku
definována na období jednoho roku a musí mít nediskriminaãní charakter. Zdravotní poji‰Èovny mohou nabízet rÛzné
zdravotní plány za rÛzné nominální pojistné, nemohou v‰ak jeden plán nabídnout dvûma klientÛm za rÛznou cenu.
V rámci reformy „Health Insurance Act“ k poãátku roku 2006 se nominální pojistné stalo jedním z nejdÛleÏitûj‰ích prvkÛ konkurence mezi zdravotními poji‰Èovnami. (Ikkink, 2008) Poji‰Èovna v praxi stanovuje nejniÏ‰í moÏné pojistné, které
jí umoÏní pokr˘t náklady, aby nepfii‰la o své klienty. V rámci boje o poji‰tûnce nastavily dokonce nûkteré poji‰Èovny
tûsnû po uvedení reformy (na období prvního roku) nominální pojistné pod úroveÀ sv˘ch reáln˘ch nákladÛ a pfievislé
náklady hradily ze sv˘ch rezerv.
Greß (2007) uvádí, Ïe se mobilita poji‰tûncÛ mezi zdravotními poji‰Èovnami razantnû, av‰ak zfiejmû jednorázovû zv˘‰ila. V prvním roce pfiesáhly pfiechody poji‰tûncÛ mezi poji‰Èovnami 20 % a dal‰ích 14 % si zvolilo zcela jin˘ zdravotní plán v rámci své poji‰Èovny. Do budoucna se v‰ak poãítá s v˘razn˘m útlumem tohoto efektu.
Nûmecko: Posílení svobodné volby a moÏnosti pfiechodu mezi poji‰Èovnami
Nûmecko se pfii posilování konkurence mezi zdravotními poji‰Èovnami vydalo cestou vytvofiení vût‰ího prostoru pro
moÏnost volby poji‰tûnce mezi zdravotními plány, usnadnûní pfiechodu mezi jednotliv˘mi zdravotními poji‰Èovnami
a roz‰ífiení svobody poji‰Èoven selektivnû kontrahovat co nejefektivnûj‰í poskytovatele zdravotní péãe. V rámci posílení svobodné volby poji‰tûnce zákon od 1. dubna 2007 zdravotním poji‰Èovnám umoÏÀuje nabízet ‰ir‰í ‰kálu zdravotních plánÛ s rÛzn˘mi atributy, napfiíklad vûcné plnûní, finanãní plnûní, systém odãitateln˘ch poloÏek a dal‰í. Do‰lo
rovnûÏ k usnadnûní pfiechodu poji‰tûncÛ mezi jednotliv˘mi zdravotními poji‰Èovnami. Tyto pfiechody byly aÏ do dubna
2007 omezeny tím, Ïe klient se zmûnou poji‰Èovny ztratil v‰echny nastfiádané v˘hody (rezervy), které v nûmeckém
systému hrají v˘znamnou roli. Dubnov˘m zákonem bylo ustanoveno, Ïe tyto rezervy jsou mezi zdravotními poji‰Èovnami pfienositelné, ãímÏ se v˘znamnû podpofiila mobilita poji‰tûncÛ. Nov˘ zákon rovnûÏ sniÏuje regulaci zdravotních
poji‰Èoven. Vût‰í svoboda má umoÏnit poji‰Èovnám selektivnû kontrahovat odpovídající zdravotnická zafiízení s cílem
zv˘‰it kvalitu a sníÏit náklady na poskytovanou péãi. (Lisac, 2006)

2.2.2.

Roz‰ifiování nabídky pojistn˘ch plánÛ

Pfiíbuznou formou mobility poji‰tûncÛ mezi zdravotními poji‰Èovnami je mobilita poji‰tûncÛ mezi jednotliv˘mi zdravotními plány v rámci jedné zdravotní poji‰Èovny. Tato mobilita vypl˘vá zejména z rozmanitosti zdravotních plánÛ a umoÏÀuje
efektivnûj‰í vyuÏití finanãních prostfiedkÛ pro poji‰tûnce. Ten si pak vybírá takov˘ zdravotní plán, kter˘ nejlépe odpovídá jeho
potfiebám, coÏ v dÛsledku znamená, Ïe si poji‰tûnec pfiedplácí takové sluÏby, které oãekává, Ïe bude potfiebovat.
V posledním desetiletí zaãaly zdravotní poji‰Èovny v nûkter˘ch evropsk˘ch zemích soutûÏit o své klienty prostfiednictvím
nabídky rÛzn˘ch zdravotních plánÛ (produktÛ). Tyto plány se mohou li‰it v mífie krytí zdravotních sluÏeb (základní balíãek, zahrnutí speciálních ãi nadstandardních sluÏeb apod.), v realizaci pojistky (vûcné vs. finanãní plnûní), v cenû zdravotních
plánÛ a v systému „slev“, respektive mífie finanãní spoluúãasti, kterou jednotlivé zdravotní plány vyÏadují.
K rozli‰ení „základního balíãku“ a nadstandardních ãi speciálních zdravotnick˘ch sluÏeb pfiistupují jednotlivé zemû zejména z dÛvodu zefektivnûní vyuÏití finanãních prostfiedkÛ z vefiejného poji‰tûní (resp. z fondu poji‰Èoven) a omezení jejich naduÏívání. Základní balíãek b˘vá v jednotliv˘ch zemích stanoven rÛznû (napfiíklad na Slovensku na základû duálního
mechanismu, kter˘ kombinuje prioritní lékov˘ a diagnostick˘ systém); vût‰ina zemí, která jej definovala, v‰ak ustanovuje, Ïe
tento základní balíãek musí b˘t univerzálnû pfiístupn˘ v‰em obãanÛm u kterékoli jimi zvolené zdravotní poji‰Èovny. Vyluãuje se
tak moÏnost poji‰Èoven selektovat své poji‰tûnce podle individuální míry rizika v „základním rozsahu“ (napfi. Nûmecko,
Slovensko, Nizozemsko).
DÛleÏitou charakteristikou zdravotního plánu je, jak˘m zpÛsobem je realizováno pojistné plnûní. V souãasné dobû pfievládá ve vût‰inû evropsk˘ch zemích tzv. vûcné plnûní, kdy poji‰tûnec ãerpá na základû zaplacení pojistky zdravotní péãi pfii
náv‰tûvû zdravotnického zafiízení „zdarma“ nebo pouze s drobn˘m poplatkem/doplatkem, neplatí ale poskytnutou péãi v plné

Posilování dohledu nad zdravotními poji‰tûním

Charakter sektoru zdravotnictví, ve kterém najdeme kvÛli vysoké komplexitû systému silnou informaãní asymetrii a velmi
omezené moÏnosti kontrolovat kvalitu poskytované péãe ãi kvalitu hospodafiení poskytovatele pacientem, ãasto vyÏaduje
kontrolu kvality poskytované péãe a hospodafiení poskytovatele z pozice externího regulátora.
Roli regulátora zastává v mnoha zemích pfiímo stát, reformy posledních let ov‰em pfiesunují tuto roli stále více na nezávislá tûlesa. Cílem tûchto opatfiení je lep‰í vymezení kompetencí a striktní oddûlení rolí poskytovatele a regulátora, které se v pfiípadû, Ïe regulátorem byl stát, mnohdy kfiíÏily.
Ke zmûnû uspofiádání regulace systému poskytování zdravotnick˘ch sluÏeb do‰lo v nedávné dobû napfiíklad na Slovensku,
v Nizozemsku ãi ve Velké Británii.
Slovensko: Úfiad pro dohled nad zdravotní péãí
Na Slovensku byla problematika dohledu nad v˘konem zdravotní péãe fie‰ena formou reformního zákona ministra
Zajaca. „Zákonem o zdravotních poji‰Èovnách a dohledu nad zdravotní péãí“ se stát vzdal role zdravotního pojistitele
a omezil svoji úlohu na urãování pravidel pro fungování zdravotnického sektoru a na vykonávání dohledu nad jednotliv˘mi subjekty na poli zdravotnictví. Zákon rovnûÏ zfiídil Úfiad pro dohled nad zdravotní péãí, jehoÏ úkoly jsou dohled nad
dodrÏováním standardÛ vefiejného zdravotního poji‰tûní a dohled nad rozsahem a kvalitou poskytování zdravotní péãe.
Nizozemsko: Nezávisl˘ regulátor Nederlandse Zorgautoritet
V Nizozemsku do‰lo k reformû regulace ve zdravotnictví zároveÀ s reformou z roku 2006. Hluboká zmûna systému
zdravotního poji‰tûní si vyÏádala zmûnu v regulaci sektoru. Dohled nad poskytováním zdravotní péãe vykonává od fiíjna
roku 2006 Nederlandse Zorgautoritet (NZa), nezávislé tûleso financované ze státního rozpoãtu. Náplní jeho práce je zejména ex ante regulace dominantního postavení poskytovatele na trhu – regulaãní úfiad má právo uloÏit poskytovateli
kontraktaãní povinnost atp. –, definice relevantního trhu, kontrola oprávnûnosti úhrady ze zdravotního poji‰tûní a dal‰í.

8
9

Pfiíkladem zemû, která po del‰í dobu vyuÏívá nejen spoluúãast, ale rovnûÏ systém odãitateln˘ch poloÏek, jsou také Spojené státy americké.
Docteur et al. (2003) uvádûjí, Ïe v posledních letech dochází k jejich zvy‰ování z dÛvodu pfiesunu reáln˘ch nákladÛ na zdravotní péãi na
koncové uÏivatele.
HMO (Health Maintanence Organizations) je systém organizace zdravotnick˘ch poskytovatelÛ, ktefií jsou buì pfiímo vlastnûni zdravotní
poji‰Èovnou, nebo jsou s ní ve velmi úzkém smluvním vztahu.
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2.2.3.

P fi e h l e d

·v˘carsko: Posílení alternativních pojistn˘ch produktÛ
Od roku 1996 platí i ve ·v˘carsku svobodná volba poji‰Èovny pro v‰echny obyvatele. Obyvatelé si mohou vybrat
z mnoha produktÛ fiízené péãe (typ HMO 9), produkty s vysok˘mi odeãitateln˘mi poloÏkami („high-deductible plans“) nebo dobrovolné programy fiízení chronick˘ch onemocnûní, které jsou pak spojeny s niÏ‰ím pojistn˘m. VyuÏívání tûchto
alternativních produktÛ vzrostlo bûhem deseti let na 12 % v‰ech uzavfien˘ch, coÏ je zfiejmû zpÛsobeno konzervativností
obyvatel a jejich nedÛvûrou ve stabilitu zdravotních poji‰Èoven, které nabízejí v˘raznû niÏ‰í pojistné. Mnoho lidí je doplÀkovû poji‰tûno u stejné poji‰Èovny a pfiechodem k jiné zdravotní poji‰Èovnû by toto poji‰tûní ztratili. (Beck, 2007)

H R A N I C E M I .

Nûmecko: Gatekeeping a pojistné plány
Nûmeck˘ „Statutory Health Insurance Modernization Act“ ustanovil, Ïe s úãinností od roku 2007 mají státní zdravotní poji‰Èovny povinnost nabízet zdravotní plány, v nichÏ existuje moÏnost vyuÏívat praktického lékafie jako „gatekeepera“,
tedy zprostfiedkovatele pfiístupu ke specializované péãi. Z pohledu zdravotnick˘ch financí mÛÏe tato moÏnost pfiiná‰et
znaãné úspory, protoÏe praktick˘ lékafi, jehoÏ náv‰tûva je finanãnû ménû nákladná, lépe posoudí vhodnost specializované
péãe. Poji‰tûnci jsou k volbû zdravotního plánu, kter˘ obsahuje gatekeeping, motivováni prostfiednictvím levnûj‰ích pojistek. (Hesse, 2005)

Z A

Nizozemsko: Odãitatelné poloÏky a skupinové pojistky
Nizozemsko vyuÏívá ‰irokou ‰kálu atributÛ zdravotních plánÛ. Odãitatelné poloÏky „deductibles“ jiÏ fungovaly pfied reformou 2006 na volitelném principu v rámci soukromého poji‰tûní. Jedná se o systém, kdy si první náklady na zdravotní
péãi v kaÏdém roce hradí poji‰tûnec sám do urãitého finanãního limitu a nad nûj jiÏ konzumuje zdravotní péãi zdarma na
základû poji‰tûní. „Deductibles“ tak motivují poji‰tûnce k uváÏenûj‰ímu ãerpání zdravotní péãe, protoÏe za ni musí do stanovené míry platit. V poreformním období se „deductibles“ staly volitelnou souãástí vût‰iny nizozemsk˘ch zdravotních
plánÛ v rámci vefiejného poji‰tûní a poji‰tûnci, ktefií si je do plánu nechají zahrnout, obvykle získávají slevu na pojistném.
Oblíbenost tohoto atributu je v‰ak nízká. Vefiejné a soukromé zdravotní poji‰tûní se pfied reformou dále li‰ilo v moÏnosti
uzavírat „skupinové pojistky“, kdy pfiedev‰ím zamûstnavatelé mohou vyjednat pro své zamûstnance v˘hodnûj‰í pojistné.
Tyto skupinové kontrakty fungovaly u soukrom˘ch zdravotních poji‰Èoven; v rámci vefiejného poji‰tûní byla tato alternativa z diskriminaãních a technick˘ch dÛvodÛ vylouãena. Po reformû byly skupinové slevy umoÏnûny také v rámci vefiejného zdravotního poji‰tûní.

Z D R A V O T N I C T V Í

v˘‰i (Nûmecko, âR, Slovensko). Nûkteré zemû v‰ak ve velkém rozsahu vyuÏívají finanãní plnûní, na jehoÏ základû si poji‰tûnec
uhradí zdravotní péãi sám a ãástka je mu následnû refundována. Tento pokladensk˘ systém je typick˘ pro ·v˘carsko, kombinaci systémÛ pak nabízí napfiíklad nizozemské zdravotní poji‰Èovny a dal‰í.
Samotn˘ zdravotní plán pak mÛÏe obsahovat fiadu prvkÛ: „gatekeeping“, odãitatelné poloÏky „deductibles“ 8 ,
skupinové slevy a rÛznou v˘‰i spoluúãasti ãi nominálního pojistného, které dotváfiejí variabilitu zdravotních plánÛ.
Plány jsou pak na základû atraktivity voleny individuálními klienty.
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Velká Británie: NHS Foundation Trusts a Monitor
V souãasnosti existují ve Velké Británii paralelnû dva druhy poskytovatelÛ. Na jedné stranû jsou jimi vefiejní po skytovatelé, ktefií jsou souãástí sítû NHS a spoleãnû tvofií NHS fondy – tzv. NHS Trusts; na druhé stranû jsou to poskytovatelé soukromí. Hlavní reformní snahy v rámci sítû poskytovatelÛ jsou zamûfieny na vefiejné poskytovatele, jejichÏ
asociace/fondy „NHS Trusts“ jsou postupnû pfievádûny na novou formu tzv. NHS Foundation Trusts. Tyto nové fondy
mají charakter vefiejn˘ch pfiíspûvkov˘ch organizací, jimÏ je v rámci deregulace svûfiena vût‰í zodpovûdnost (rozpoãtová
a za fiízení poskytování sluÏeb) a jsou pobízeny k daleko trÏnûj‰ímu chování, neÏ jaké bylo bûÏné pro NHS Trusts.
Kontrolní autoritou tûchto nov˘ch fondÛ NHS Foudation Trusts má b˘t tzv. Monitor, jenÏ má oprávnûní vydávat autorizaãní potvrzení o nabytí statusu „NHS Foundation Trust“, monitorovat ãinnost tûchto asociací/fondÛ a v pfiípadû závadného jednání má rovnûÏ oprávnûní zasahovat.
V pfiedreformním období existovaly ve zdravotnictví Velké Británie dvû kontrolní agentury – Zdravotnická komise
„Healthcare Commission“ a Komise pro inspekci sociální péãe „Commission for Social Care Inspection“. Reformou
a pfievedením NHS Trusts na NHS Foundation Trusts do‰lo k zániku tûchto dvou kontrolních institucí a jejich funkce byla pfienesena na novû vznikl˘ Monitor. Jak jiÏ bylo zmínûno, Monitor plní tfií zásadní funkce: udûluje osvûdãení o statusu „NHS Foundation Trust“, kontroluje jejich funkci a v pfiípadû potfieby má rovnûÏ pravomoc zasahovat. Jeho role je tím
dÛleÏitûj‰í, ãím více se systém odklání od centrálního fiízení a národních standardÛ a podporuje existenci trÏních rysÛ,
které mají b˘t „taÏn˘mi“ prvky reformy. Monitor v‰ak není zmocnûn regulovat v‰echny nové oblasti, které se spolu s trÏními prvky vnesen˘mi reformou vyskytly. Jedná se zejména o posuzování dominantního postavení, regulaci antimonopolního chování a legislativní scénáfi pro instituce, jeÏ se v dÛsledku nízké konkurenceschopnosti ocitnou ve ztrátû, situaci
insolvence apod. Britská vláda si definování a úpravu tûchto záleÏitostí klade za cíl pro blízkou budoucnost.
Pfiíkladem, kdy Monitor vyuÏil svého práva intervenovat, bylo fie‰ení nepfiíznivé finanãní situace v Bradfordské univerzitní nemocnici. Dle HSMC (2007) Monitor nejprve k situaci pfiizval externí profesionální poradce Alvareze
a Marschala a následnû odvolal pfiedsedu NHS Foundation Fondu, k nûmuÏ nemocnice patfiila. Dle Oliver (2006) se tak
naplÀuje efektivní motivace managementu nemocnic, kdy mohou b˘t v pfiípadû nepfiíznivého ekonomického v˘voje svûfieného zafiízení odvoláni.

2.2.4.

Modernizace systémÛ kompenzace rizika

Ve vût‰inû vyspûl˘ch zemích vstupuje mezi úãastníky zdravotní poji‰tûní dimenze solidarity a poÏadavek dostupnosti péãe pro ‰irokou populaci. Tyto pfiedpoklady odli‰ují zdravotní poji‰tûní od ostatních druhÛ poji‰tûní v soukromém sektoru.
Pro zaji‰tûní dostupnosti ustanovila vût‰ina zemí pro v‰echny zdravotní poji‰Èovny povinnost pfiijímat v‰echny
státní pfiíslu‰níky, ktefií se u nich zaregistrují. Vyluãuje se tak právo poji‰Èoven selektovat poji‰tûnce na základû vûku, pohlaví ãi osobního rizika. Tyto faktory není v evropsk˘ch zemí umoÏnûno promítat do finanãní v˘‰e pojistky. Ve vût‰inû systémÛ pak
ov‰em dochází ke znaãn˘m nerovnostem ve struktufie poji‰tûncÛ jednotliv˘ch zdravotních poji‰Èoven. Vzniká proto celá fiada mechanismÛ, jak rizika zdravotních poji‰Èoven kompenzovat. Jednotlivé systémy se li‰í zejména mírou pfierozdûlení (100 % ãi ménû) a faktory, které jsou pfii pfierozdûlení zohlednûny (vûk, diagnóza, pohlaví atd.)
V praxi je zavedení spravedlivého pfierozdûlování rizika mezi poji‰Èovnami, které mají rozdílnû rizikové klienty, velkou v˘zvou. Existují anal˘zy dokazující, Ïe rÛzné skupiny zamûstnancÛ mají rÛzná rizika, a proto úzce zamûfiené zamûstnanecké zdravotní poji‰Èovny nejsou vnímány jako Ïádoucí (Vladescu et al., 2000). Daley (2007) dále uvádí, Ïe vysoká mobilita poji‰tûncÛ
mÛÏe zajistit dostateãnou diverzifikaci rizika, a uãinit tak pfierozdûlovan˘ mechanismus nadbyteãn˘. NezmiÀuje se v‰ak o faktu,
Ïe finanãnû nákladnûj‰í jedinci mají tendenci vykazovat men‰í sklon ke zmûnû zdravotní poji‰Èovny.
Slovensko: Pfierozdûlování ãásti pfiedepsaného pojistného
Na Slovensku byl mechanismus kompenzace rizika zakotven v jednom z ‰esti reformních zákonÛ realizovan˘ch pod
vedením ministra Zajaca v letech 2002-2006. „Zákon o zdravotním poji‰tûní“ upravuje kompenzaci rizika plynoucího
z odli‰né struktury poji‰tûncÛ jednotliv˘ch zdravotních poji‰Èoven v podobû pfierozdûlení ãásti prostfiedkÛ mezi zdravotními poji‰Èovnami. Pfierozdûlení má rovnûÏ zamezit negativní selekci poji‰tûncÛ poji‰Èovnami, které by pfii neexistenci
pfierozdûlení mohly b˘t motivovány k diskriminaci poji‰tûncÛ na základû vûku, pohlaví a zdravotního stavu.
Reforma v‰ak nezavádí kompletní pfierozdûlení, coÏ mÛÏe oslabovat motivaci poji‰Èoven ke svûdomitému v˘bûru
pojistného (a jeho eventuálnímu vymáhání), ale implementuje pfierozdûlení pouze v urãitém rozsahu. Pfierozdûlovacím
základem je 95 % pfiedepsaného pojistného, které by mûly jednotlivé poji‰Èovny od sv˘ch klientÛ obdrÏet (je ponechán
urãit˘ prostor pro neúspû‰né odvody). Z tohoto základu pak míra pfierozdûlení ãiní 90 % – v souãinu to znamená 85,5 %
z pfiedepsaného základu, coÏ se dle matematick˘ch modelÛ ukázalo b˘t optimální hladinou. Jako rozhodná veliãina pro
pfierozdûlování byl ponechán index rizika, kter˘ zohledÀuje nákladnost poji‰tûncÛ podle vûku a pohlaví. (Szalay, 2004a)
Nizozemsko: Pfierozdûlování centrálního fondu
Od 1. ledna 2006, kdy byla v Nizozemsku provedena rozsáhlá reforma systému zdravotního poji‰tûní, jsou v‰echny
holandské zdravotní poji‰Èovny soukromoprávními subjekty. Jejich regulace státem byla zachována pouze v základních
charakteristikách, kde je v‰ak ustavena povinnost zdravotních poji‰Èoven akceptovat kaÏdého poji‰tûnce, kter˘ se u nich
zaregistruje, a nesmûjí mezi poji‰tûnci diferencovat na základû vûku, pohlaví ani individuálního zdravotního rizika.
V systému v‰ak existuje kompenzace rizika plynoucího z odli‰né struktury poji‰tûncÛ jednotliv˘ch zdravotních poji‰Èoven. Pfierozdûlení podléhá ta ãást pojistného, jeÏ je odvádûna procentem ze mzdy do centrálního fondu. Nominální
pojistné naopak odráÏí efektivitu poji‰Èoven.
V centrálním fondu dochází k pfierozdûlení plateb pojistného mezi jednotlivé poji‰Èovny v závislosti na struktufie
poji‰tûncÛ jednotliv˘ch poji‰Èoven. Poji‰Èovny následnû z centrálního fondu obdrÏí kapitaãní platbu, která je upravena
podle zdravotní rizikovosti (oãekávané nákladnosti) jednotliv˘ch poji‰tûncÛ. Rizikovost poji‰tûncÛ je odhadována na základû jejich vûku, pohlaví, farmaceutické nákladové skupiny, diagnostické nákladové skupiny, regionu a pfiíjmu. V souãasné dobû je plánováno sniÏování podílu ex post kompenzace. (Greß, 2007)

Bulharsko: Národní zdravotní poji‰Èovna fiízená tripartitou
V Bulharsku vznikla v roce 1999 jedna národní zdravotní poji‰Èovna fiízená tripartitou s 28 regionálními poboãkami.
AÏ do roku 2006 byla hospitalizaãní péãe financována ãásteãnû pfiímo ministerstvem zdravotnictví, reformou z roku 2006
do‰lo k pfiesunu tûchto pravomocí z ministerstva zdravotnictví na národní zdravotní poji‰Èovnu. (Kutzin et al., forthcoming)
Loty‰sko: Státní a místní zdravotní poji‰Èovny
V roce 1994 byla v Loty‰sku zaloÏena státní zdravotní poji‰Èovna a 35 nezávisl˘ch místních zdravotních poji‰Èoven.
V roce 1997 se poãet místních zdravotních poji‰Èoven zkonsolidoval na 8 a jejich pfiíjmy se staly kapitaãní platby (adjustované podle vûku poji‰tûncÛ) ze státní zdravotní poji‰Èovny. V roce 2004 byly místní zdravotní poji‰Èovny slouãeny
v pût regionálních poboãek státní zdravotní poji‰Èovny. (Kutzin et al., forthcoming)

2.3.

Regulace poptávky

Evropské státy se vedle úsilí o zaji‰tûní dostateãného mnoÏství zdrojÛ a vytvofiení optimálních podmínek pro jejich spravování (realizované cestou organizaãních zmûn) zamûfiují také na ovlivÀování v˘dajÛ, a to jak usmûrÀováním poptávky, tak regulací nabídky. Regulace poptávky po zdravotnick˘ch sluÏbách souvisí se snahou ovlivnit spotfiebu zdravotní péãe pacienty.
Mimofiádn˘ nárÛst poptávky po zdravotní péãi, kter˘ je moÏné zaznamenat ve v‰ech evropsk˘ch státech, je zpÛsoben
tím, Ïe se lidé doÏívají vy‰‰ího vûku neÏ kdykoli dfiíve, pfieÏívají závaÏné nemoci, jeÏ byly dfiíve smrtelné, jsou vzdûlanûj‰í, mají
lep‰í pfiístup k informacím a zejména pak mají pfiístup k relativnû pestré a velké nabídce sluÏeb (v tomto kontextu je moÏné hovofiit o poptávce taÏené nabídkou). Poptávka po zdravotnick˘ch sluÏbách je urãena osobními preferencemi jednotlivcÛ, cenou
zdravotnick˘ch sluÏeb, jejich dostupností, vnímanou kvalitou, ãasov˘m omezením a dal‰ími vlivy. V systémech zdravotního poji‰tûní je v‰ak role cen a trÏního chování jednotlivce minimalizována, coÏ má v˘znamn˘ vliv na spotfiebu zdravotnick˘ch sluÏeb.
Pacient navíc nezfiídka deleguje rozhodnutí na poskytovatele – lékafie. Informovanost pacienta, jeho dÛvûra v lékafie, zku‰enosti
a pfiístup k vlastnímu zdraví pak urãují jeho chování a spotfiebu zdravotní péãe. (Mal˘, 2007) V souvislosti s regulací poptávky
zdravotní péãe je tfieba si uvûdomit, Ïe se tato li‰í od poptávky a spotfieby bûÏn˘ch ekonomick˘ch statkÛ, a to zejména svou nepravidelností a nepfiedvídatelností. Intenzita a pruÏnost poptávky je ovlivnûna tím, Ïe zhor‰ení zdravotního stavu (nemoc, zranûní) je spojeno se znaãn˘mi ztrátami a náklady uÏ samo o sobû (pacient pfiichází o v˘dûlek, musí mûnit svÛj Ïivotní styl apod.),
nehledû na náklady vynaloÏené na zdravotní péãi. (Háva, 1996)
Obecnû pfiijímanou tezí je, Ïe urãitá regulace poptávky po zdravotní péãi je nezbytná, neboÈ voln˘ pfiístup ke zdravotní péãi
mÛÏe vést k jejímu naduÏívání a ne‰etrnému chování. Opatfiení s cílem regulovat poptávku zahrnují jednak aktivity podporující zlep‰ování Ïivotního stylu cestou ovlivÀování spotfieby tabáku a tabákov˘ch v˘robkÛ, alkoholu a dal‰ích zdraví ohroÏujících komodit, nebo naopak podporu spotfieby komodit zdraví prospû‰n˘ch (podpora zdrav˘ch stravovacích návykÛ).
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Polsko: Systém jedné zdravotní poji‰Èovny
V Polsku byl zákonem z roku 2003 zaveden systém jedné zdravotní poji‰Èovny s 16 regionálními poboãkami.
Reforma reagovala na nespokojenost s pfiedchozí reformou z roku 1999, na základû které vzniklo 16 regionálních zdravotních poji‰Èoven. Polsko uvaÏuje o dal‰ích reformních krocích. (Kutzin et al., forthcoming)

v y b r a n ˘ c h

Opaãn˘m trendem oproti posilování konkurence mezi zdravotními poji‰Èovnami jsou zmûny organizace zdravotního poji‰tûní spoãívající ve sluãování poji‰Èoven. Touto cestou se v posledním desetiletí ubíraly reformní kroky zejména v zemích stfiední
a v˘chodní Evropy. Praktické dopady sluãování poji‰Èoven na efektivnost systémÛ nebyly dosud vyhodnoceny.

P fi e h l e d

Sluãování poji‰Èoven
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2.2.5.

Z A

Velká Británie: Pfierozdûlování prostfiedkÛ
V systému národní zdravotní sluÏby je geografické pfierozdûlování prostfiedkÛ urãen˘ch k zaji‰tûní pfiístupu ke zdravotní péãi asi nejpropracovanûj‰í ve Velké Británii. Koncem sedmdesát˘ch let 20. století zde byl zaveden specifick˘
systém a od té doby byl mnohokrát pfiezkoumán a aktualizován (Department of Health, 2005). Specifické postavení mají
na trhu britského zdravotnictví asociace/fondy praktick˘ch lékafiÛ ãi samotné praxe praktick˘ch lékafiÛ. Je tomu tak
proto, Ïe právû praktiãtí lékafii ve Velké Británii dastávají prostfiedky od ministerstva zdravotnictví, které pouÏívají na
vlastní léãení pacientÛ a na kontraktaci péãe pro „svoje“ pacienty v sekundární a terciální sféfie. HSMC (2007) uvádí, Ïe
pfiidûlování prostfiedkÛ jednotliv˘m asociacím primárních lékafiÛ závisí na vzorci (tzv. needs based formula), kter˘ zohledÀuje poãet evidovan˘ch pacientÛ, jejich vûk a strukturu nemocí (disease profile). Schéma je tedy v dÛsledku
pomûrnû analogické k pfierozdûlovacím mechanismÛm v jin˘ch zemích.

Z D R A V O T N I C T V Í

Nûmecko: ZaloÏení centrálního zdravotního fondu
Legislativa platná od dubna 2007 v Nûmecku poãítá se zaloÏením centrálního zdravotního fondu, kter˘ má vzniknout
v roce 2009. Fond má akumulovat ve‰keré platby pojistného – tedy odvody pojistného z pracovního pfiíjmu a transfer
z daní ve formû platby pojistného za dûti – a nashromáÏdûnou ãástku má dále pfierozdûlit mezi jednotlivé zdravotní poji‰Èovny (Zimmermann, 2006). Z fondu pak mají zdravotní poji‰Èovny obdrÏet nominální sazbu za kaÏdého poji‰tûnce,
která se pfiedpokládá ve v˘‰i 150-170 eur. Z dÛvodu odli‰né struktury poji‰tûncÛ jednotliv˘ch zdravotních poji‰Èoven bude i v rámci nového mechanismu fungovat urãitá kompenzace poji‰Èoven s nákladnûj‰ími poji‰tûnci. Podle dosavadních
zámûrÛ (Zimmermann, 2006) budou zfiejmû poji‰Èovny oprávnûny zpûtnû inkasovat urãitou ãástku za v˘jmeãnû nákladné
klienty aÏ do v˘‰e 1 % pojistné sazby.
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Tato opatfiení jsou zamûfiena na pfiedcházení vzniku zdravotních problémÛ, a tím také sníÏení potfiebn˘ch zdravotnick˘ch intervencí. Na stranû poptávky jsou dále uplatÀovány rÛzné preventivní programy s cílem vãasného fie‰ení problémÛ. Za dal‰í
zpÛsob lep‰ího fiízení poptávky po lékafiské péãi je moÏné povaÏovat opatfiení usilující o posílení volby pacientÛ, zaji‰tûní jejich lep‰í informovanosti a porozumûní léãebnému reÏimu. Dal‰ími opatfieními, která mají racionalizovat spotfiebu zdravotní péãe, jsou zavádûné programy fiízení léãebného reÏimu (jako je napfi. „disease management“)
a opatfiení usilující o formalizaci a zkracování ãekacích dob. Za jednu z efektivních forem regulace poptávky po zdravotnick˘ch sluÏbách je oznaãováno také zavedení urãité formy úãasti na poptávce, tedy zavádûní nebo zvy‰ování spoluúãasti pacienta na hrazení zdravotní péãe z vlastních zdrojÛ. Vhodnû nastaven˘ systém spoluúãasti má kromû toho, Ïe pfiiná‰í dal‰í potfiebné finanãní zdroje, totiÏ i svou regulaãní funkci. Ve zdravotnick˘ch systémech, kde je pfiístup k péãi v podstatû neomezen˘, tak mohou regulaãní poplatky tlumit nadbyteãnou poptávku po zdravotní péãi.

2.3.1.

Omezování koufiení

Z D R A V O T N I C T V Í
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Aktivity smûfiující ke zlep‰ování Ïivotního stylu se obecnû orientují na zmûnu chování jednotlivce. V pfiípadû koufiení
se od sedmdesát˘ch let pfiistupuje ke zvy‰ování ceny tabáku (zv˘‰ením daÀového zatíÏení), k umístûní varovn˘ch nápisÛ na krabiãky tabákov˘ch v˘robkÛ, k regulaci reklamy, k legislativnímu omezování koufiení na vefiejn˘ch místech a v zamûstnání,
ke zdravotní v˘chovû ve ‰kolách, pfiípadnû k (ãásteãné) úhradû nikotinové terapie ze zdravotního poji‰tûní. Preventivní programy zamûfiené na mládeÏ jsou obvykle úspû‰nûj‰í, pokud nejsou postaveny pouze na „uãení“ o neblah˘ch následcích koufiení.
Irsko: Zákaz koufiení na vefiejn˘ch místech
Prvním státem, kter˘ pfiistoupil k zákazu koufiení na vefiejn˘ch místech (workplaces), bylo Irsko. Cílem zákona platného od roku 2004 je uchránit vefiejnost a zamûstnance od následkÛ pasivního koufiení. Zákon je aplikován na v‰echna
vefiejná místa s v˘jimkou vûzení, psychiatrick˘ch léãeben a hotelov˘ch pokojÛ. V˘sledky opatfiení jsou hodnoceny kladnû. NeÏádoucí fiskální a ekonomick˘ dopad, jehoÏ se nûktefií kritici zavedení opatfiení obávali, nenastal (napfiíklad náv‰tûvnost restaurací se dokonce podle prÛzkumu Office of Tobacco Control zv˘‰ila). Podle nûkter˘ch prÛzkumÛ do‰lo
ke sníÏení podílu kufiácké populace o 2 respektive 3 %. 10 (Action on Smoking and Health, 2006)
Velká Británie: Protikufiácká politika
Koufiení ve Velké Británii zpÛsobuje tfietinu pfiedãasn˘ch úmrtí muÏÛ a ãtvrtinu pfiedãasn˘ch úmrtí Ïen ve vûku 35-69 let.
Pfiedpokládá se, Ïe momentálnû na následky koufiení umírá roãnû ve Velké Británii kolem 90 000 osob, z toho
30 000 osob mlad‰ích 70 let. (West, 2005) Pro zdravotní politiku je klíãové to, Ïe zdravotní následky závislosti na nikotinu se mohou projevit aÏ za desítky let. (Peto et al., 1994) Protikufiácká politika ve Velké Británii zahrnuje podobnû
jako v ostatních zemích fiadu opatfiení. Za nejúãinnûj‰í bylo donedávna povaÏováno pomûrnû v˘znamné daÀové zatíÏení
tabákov˘ch v˘robkÛ. Velk˘ v˘znam je také pfiisuzován ‰ir‰ímu povûdomí vefiejnosti o ‰kodlivosti koufiení, které se zv˘‰ilo díky zvefiejnûn˘m informacím v sedmdesát˘ch letech minulého století. Opatfiení jako zákaz prodeje tabákov˘ch v˘robkÛ mladistv˘m, zákaz tabákové reklamy, zv˘‰ená dostupnost pomÛcek k pfiekonání závislosti ãi varovné nápisy na
cigaretov˘ch krabiãkách nemají podle Westa (2007) zjevn˘ dopad. V roce 2007 byl také ve Velké Británii zaveden zákaz
koufiení na vefiejn˘ch místech. Podle prvních reakcí je hodnocen pozitivnû.

2.3.2.

Regulace spotfieby alkoholu

Alkohol pijí lidé pro jeho okamÏité úãinky na náladu a také jako souãást sociálních interakcí. Pití alkoholu v mírném mnoÏství je povaÏováno nûkter˘mi lékafii za zdraví prospû‰né, fiada autorÛ ale poukazuje pfiedev‰ím na negativní následky na zdraví. Alkohol mÛÏe b˘t pfiíãinou úrazÛ a nehod, neboÈ krátce po poÏití sniÏuje pozornost, koordinaci a ovlivÀuje vûdomí.
Dlouhodobé nadmûrné pití alkoholu zásadnû ovlivÀuje zdravotní stav. Nadmûrná konzumace alkoholu stojí za vznikem cirhózy
jater, nûkter˘ch typÛ rakoviny (jater, prsu), gastritidy, pankreatidy. V˘razn˘ je také vliv dlouhodobé nadmûrné konzumace alkoholu na du‰evní zdraví. PfiibliÏnû 70 % úmrtí na cirhózu jater je zpÛsobeno alkoholem.
Evropská unie je regionem s nejvût‰í spotfiebou alkoholu na svûtû (11 litrÛ ãistého alkoholu na 1 dospûlou osobu za rok).
Témûfi polovina tohoto mnoÏství alkoholu je konzumována ve formû piva (44 %), zbytek tvofií víno (34 %) a destiláty (23 %).
(Anderson a Baumberg, 2006) ZneuÏívání alkoholu patfií mezi rizikové chování, které má podobnû jako koufiení a nezdravé stravování v˘znamné následky na zdraví populace. Obdobnû jako koufiení a obezita ale ovlivÀuje zdraví v pomûrnû dlouhém ãasovém
horizontu, proto je obtíÏné toto chování modifikovat. Obvykle se pfiistupuje k rÛzn˘m metodám, které mají rozdílné
v˘sledky. Za nejménû efektivní lze povaÏovat edukaãní a informaãní aktivity, stfiednû úãinná je regulace reklamy. Mezi úãinné
metody fiadí Gilmore ovlivÀování ceny alkoholu (napfiíklad formou daní), zákonné urãení minimálního vûku pro konzumaci alkoholu, regulaci prodejních míst a ãasu prodeje a také regulaci alkoholu za volantem. (Gilmore, 2006).

10 Je nicménû otázkou, zda sníÏení prevalence koufiení lze pfiipisovat pouze tomuto opatfiení. Pro srovnání se uvádí, Ïe napfiíklad ve Velké
Británii se podíl kufiákÛ sniÏuje kaÏd˘m rokem o 0,4 %. (West, 2007)

Norsko: Primát v ovlivÀování stravovacích návykÛ
Prvním státem, kter˘ pfiijal politiku, jejímÏ cílem bylo ovlivnit stravovací návyky populace, bylo Norsko (v roce
1976). V roce 1978 byl pfiijat zákon („Food Control Coordinating Act“) a ustaven v˘bor sloÏen˘ ze zástupcÛ rÛzn˘ch ministerstev. Byla vytvofiena Národní rada pro v˘Ïivu sloÏená z odborníkÛ na v˘Ïivu, potravináfiství, dietologii atd. Cílem
této norské politiky bylo a stále je pozitivnû ovlivnit konzumaci obilovin, odtuãnûného mléka, ryb, ovoce a zeleniny.
Velká Británie: Sociálnû marketingov˘ program
Velká Británie, která má s obezitou pomûrnû v˘razné problémy, zafiadila do své národní zdravotní strategie z roku
1992 „Health of the Nation“ ambiciózní cíl sníÏit do roku 2005 podíl obézních muÏÛ (o 1 %; konkrétnû ze 7 % v roce
1986 na 6 % v roce 2005) a Ïen (o 4 %; konkrétnû z 12 % v roce 1986 na 8 % v roce 2005) ve vûku 15-64 let. Statistiky
z roku 1996 nicménû ukázaly, Ïe se podíl obézních obãanÛ bûhem deseti let naopak zv˘‰il. Pokud by tento trend pokraãoval, byla by v roce 2010 obézní plná tfietina muÏÛ (33 %) a témûfi tfietina Ïen (28 %). V návaznosti na nárÛst obézní
populace pfiedstavilo ministerstvo zdravotnictví po roce 2005 sociálnû marketingov˘ program „Small Change, Big
Diference“ a zamûfiilo se na sníÏení prevalence obezity u dûtí. V rámci tohoto pfiístupu byl zaveden program „School Fruit
and Vegetable Scheme“, kter˘ má zajistit bezplatn˘ pfiísun ãerstvé zeleniny a ovoce do ‰kol, a ovlivnit tak stravovací návyky britsk˘ch ‰kolákÛ. Zastavení nárÛstu obezity se stalo prioritou také regionálních plánÛ (Local Area Agreements).
Hodnocení úspû‰nosti programu je nicménû kontroverzní. (Lang a Rayner, 2007)

2.3.4.

Posilování preventivních programÛ

Proti nemocem se dá bojovat v zásadû dvojím zpÛsobem, a to jejich léãbou, nebo jejich pfiedcházením – prevencí.
Zatímco v pfiípadû bûÏn˘ch léãebn˘ch postupÛ lékafie vyhledá ãlovûk s nûjak˘mi potíÏemi, v rámci primární prevence se lékafi zajímá o v zásadû zdravé jedince. Pfii regulaci poptávky v evropsk˘ch zemích je rozvoj a podpora prevence jedním z realizovan˘ch
opatfiení na stranû poptávky. V souãasnosti je v evropském zdravotnictví 70 aÏ 80 % zdrojÛ pouÏíváno k léãbû chorob
v pokroãilém stadiu, kdy se tyto choroby uÏ projevují konkrétními symptomy. Jednotlivé státy proto usilují o to, pfiesouvat
zdroje smûrem k prevenci, a zamûfiují se na technologie, které umoÏÀují diagnostikovat nemoci v nejranûj‰í moÏné fázi,
kdy je k dispozici mnohem ‰ir‰í spektrum moÏností léãby, a tím i moÏnosti dosahování lep‰ích lékafisk˘ch v˘sledkÛ. Vychází
se totiÏ z filozofie, Ïe zdrav˘ obãan stojí zdravotní a sociální systém ménû penûz, navíc je produktivní, nechybí v práci.
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NárÛst obezity v rozvinut˘ch spoleãnostech je zpÛsoben fiadou souvisejících pfiíãin. Obãas se pouÏívá pojem „amerikanizace“ stravování a evropské spoleãnosti, kter˘ poukazuje na rozvoj automobilismu, prodluÏování vzdáleností, které ãlovûk musí
pfiekonávat v kaÏdodenním Ïivotû (domov, ‰kola, zamûstnání, obchody), nadspotfiebu potravin (a jejich nadbytek), reklamu zamûfienou na potraviny, nedodrÏování tradiãních ãasÛ jídel, pití slazen˘ch nápojÛ apod. (Lang a Rayner, 2007) Zajímav˘ je v této
souvislosti také poukaz na vztah mezi nedostateãn˘m energetick˘m v˘dejem a extenzivním vyuÏíváním neobnoviteln˘ch zdrojÛ.
Obezita je v pfiímém vztahu s v˘skytem kardiovaskulárních chorob a diabetu. Podle nûkter˘ch studií mÛÏe obezita také zvy‰ovat riziko vzniku rakoviny (stfiev a rekta), s vy‰‰í pravdûpodobností pak zvy‰uje riziko vzniku rakoviny prsou. (World Cancer
Research Fund, 1997) Obezita je problém, jehoÏ fie‰ení vyÏaduje spolupráci fiady oborÛ (zemûdûlství, prÛmysl, obchod, vzdûlání, kultura, ekonomie, zdravotnictví). Obezitu tedy není moÏné vyfie‰it pouze zdravotnick˘mi prostfiedky.
Boj, kter˘ s obezitou svádí západní svût, je dlouholet˘ a na první pohled nepfiíli‰ úspû‰n˘. Náklady na fie‰ení zdravotních
problémÛ spojen˘ch s obezitou dosahují v USA 6 % celkov˘ch nákladÛ na zdravotnictví (100 miliard dolarÛ) a objevují se obavy, Ïe obezita bude brzy nákladnûj‰í neÏ následky koufiení. (Sturm, 2002)
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Francie: Regulace marketingu alkoholick˘ch nápojÛ
Marketing alkoholick˘ch nápojÛ je regulován na rÛzn˘ch úrovních v závislosti na typu marketingové ãinnosti.
Televizní reklamy na pivo jsou pfiedmûtem zákonn˘ch omezení (omezení net˘kajících se obsahu) ve více neÏ polovinû
Evropy, vãetnû kompletního zákazu v pûti zemích vãetnû Francie. Francie reguluje také sponzorství sportovních událostí
pro mládeÏ ze strany v˘robcÛ a distributorÛ alkoholick˘ch nápojÛ. (Anderson a Baumberg, 2006)

Z A

Island: Omezení prodeje alkoholu
Prodej alkoholu je obvykle ve vût‰inû státÛ Evropské unie omezován, nejãastûji ale za pomoci licencí, kter˘mi lze
místa prodeje alkoholu regulovat. Na Islandu je uplatÀován monopolní systém prodeje. Více neÏ tfietina evropsk˘ch zemí (a nûkter˘ch regionÛ) také omezuje prodejní dobu, pfiiãemÏ v malém poãtu zemí existuje rovnûÏ omezení ve dnech
prodeje nebo v hustotû v˘skytu prodejcÛ mimo prodejnu (to v‰ak není pfiípadem Islandu). V‰echny státy mají zakázáno
v barech a hospodách prodávat alkohol mladistv˘m do urãitého vûku – urãení minimálního vûku pro konzumaci alkoholu je pomûrnû obvyklou a úãinnou metodou. Vûková hranice pro prodej alkoholu mladistv˘m se v Evropû li‰í, nejvy‰‰í
je na Islandu, kde dosahuje 20 let. Pro srovnání: nejpfiísnûj‰í jsou v tomto ohledu normy v USA, kdy je hranice stanovena na 21 let. (Anderson a Baumberg, 2006)

Z D R A V O T N I C T V Í

·panûlsko: Omezení fiízení motorov˘ch vozidel pod vlivem alkoholu
V‰echny státy Evropské unie uplatÀují omezení fiízení motorov˘ch vozidel pod vlivem alkoholu, Evropskou komisí doporuãená maximální hladina alkoholu v krvi fiidiãÛ je omezena na 0,5 g/l. Ve ·panûlsku uplatÀují tuto hranici
s tím, Ïe mají diferencovan˘ systém pro nové fiidiãe a fiidiãe z povolání, kde mají nastavenu hranici na 0,3 g/l. Jak
uvádí Anderson a Baumberg (2006), jedním z problémÛ v‰ak je, Ïe vût‰ina fiidiãÛ vûfií, Ïe je pouze mizivé riziko, aby
byli dopadeni.
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Finsko: Prevence kardiovaskulárních onemocnûní
Na prevenci kardiovaskulárních onemocnûní je zamûfien „North Karelia Project“ ve Finsku. Projekt byl zahájen v roce 1972 v reakci na vysokou míru úmrtnosti na kardiovaskulární choroby v oblasti Severní Karélie. Po více neÏ dvaceti
letech se ukazuje úspû‰nost projektu na v˘znamném sníÏení úmrtnosti na kardiovaskulární choroby (v roce 1995 poklesla roãní úmrtnost na kardiovaskulární onemocnûní u práce schopné populace pfiibliÏnû na 75% úroveÀ pfied zahájením projektu) a podafiilo se ovlivnit nûkolik základních rizikov˘ch faktorÛ tûchto chorob (podíl koufiící populace apod.).
(http://www.cvhpinstitute.org/links/northk.htm)
Nûmecko: Povinné preventivní prohlídky dûtí
Nûmecko zavedlo v roce 2007 zákonnou povinnost pravideln˘ch preventivních prohlídek dûtí. Reagovalo tak na kauzy a roz‰ifiující se informace, Ïe rodiãe zanedbávají své dûti, takÏe jsou zbyteãnû nemocné, a nûkdy dokonce pfiijdou
i o Ïivot. Federální vláda a zemské vlády v Nûmecku proto rozhodly, Ïe zdraví a stav dûtí budou kontrolovat lékafii ve stanoven˘ch intervalech. Podle rozhodnutí nûmeck˘ch vlád bude prvních devût ze ãtrnácti oficiálnû doporuãen˘ch vy‰etfiení povinn˘ch, a to v následujících intervalech: 1. den, 3.-10. den, 4.-7. t˘den, 3.-4. mûsíc, 6.-7. mûsíc, 10.-12. mûsíc,
20.-24. mûsíc, 2.-4. rok, 44.-48. mûsíc, 60.-66. mûsíc, 7.-8. rok, 9.-10. rok, 14. rok a 16.-18. rok. Pokud se rodiãe
s dítûtem nedostaví na povinnou lékafiskou prohlídku, obdrÏí v intervalu 14 dnÛ dvû následné upomínky. Pokud ani
poté nebudou reagovat, bude vyslán lékafi pfiímo do rodiny.

2.3.5.

¤ízení léãebného reÏimu

Spolupráce pacienta pfii léãbû (compliance) je jednou z podmínek efektivní péãe (Simpson et al., 2006). Bez pacientovy spolupráce nemohou b˘t plnû splnûny terapeutické cíle, coÏ ãasto vede k hor‰ím v˘sledkÛm péãe o pacienta. Sociální a psychologické faktory, které ovlivÀují spolupráci (compliance), pfiedstavují pfiedev‰ím znalosti a porozumûní pacienta, kvalita
interakce ve vztahu pacienta s poskytovatelem a spokojenost pacienta, sociální izolace a sociální podpora vãetnû podpory ze strany rodiny, postoje pacienta k léãbû a v neposlední fiadû faktory související s délkou nemoci a léãby. Nespolupráce pacienta je
v˘znamn˘m problémem a jednou z hlavních v˘zev poskytovatele zdravotní péãe. V teorii i praxi existují „rady“ pro zdravotní sestry a dal‰í zdravotníky, jak spolupráci zv˘‰it. Mezi doporuãené zpÛsoby patfií zlep‰ení komunikace a podávání srozumiteln˘ch
informací, pfiípadnû vyuÏití podpory spolupráce od stávajících sociálních sítí pacienta (rodina, pfiátelé). (Cameron, 1996)
Hlavními problémy a dÛvody pacientÛ, proã nedodrÏují léãebn˘ reÏim, mÛÏe b˘t jednak typ onemocnûní (lidé s chronick˘m onemocnûním obvykle hÛfie spolupracují), dále pak strach z vedlej‰ích úãinkÛ léãby, nepfiítomnost negativních symptomÛ
onemocnûní (napfi. pfii hypertenzi), nejistota v˘sledkÛ a úãelu léãby, finanãní a ãasové náklady na léãbu, zapomínání a nedorozumûní, nebo i nepfiíjemné pocity bûhem léãby (Hussar, 1995). Nûkteré studie (Ashburn, 1981) uvádûjí, Ïe aÏ ãtvrtina kontaktÛ
pacientÛ se zdravotnictvím (ãtvrtina náv‰tûv lékafie) je zpÛsobena nedodrÏením léãebného postupu pfii aplikaci léãiv. Nízkou míru
spolupráce lze pfiitom rozli‰it na náhodnou a úmyslnou (Cochrane, 1999). Je otázkou, zda a nakolik v pfiípadû úmyslného nedodrÏování léãení jsou náklady hrazené z vefiejného systému pfiedmûtem solidarity v rámci spoleãnosti a nakolik se jedná o soukromé rozhodnutí pacienta.
DodrÏování léãebného reÏimu (adherence) pfiedev‰ím u léãiv lze chápat jako míru individuálního pfiístupu k vlastnímu zdraví (Simpson et al., 2006). Podle nûkter˘ch studií ze zahraniãí více neÏ polovina pacientÛ trpících diabetem ãi vysok˘m tlakem
nedodrÏuje léãebn˘ postup (Nagasawa, 1990; Clark, 1991). Jedním ze zpÛsobÛ zv˘‰ení spolupráce pacienta je vytvofiení
léãebného plánu, kter˘ obsahuje komplexní strategii pfiístupu k léãbû, od pfiehledn˘ch informací slovních a písemn˘ch, motivací ke zmûnám chování pacienta (upomínky, náv‰tûvy zdravotníkÛ, v˘uku pacientÛ, balení léãiv) po konzultace s rodinn˘mi
pfiíslu‰níky a dal‰í formy podpory. Pro rÛzné pacienty pfiedstavují rÛzná opatfiení odli‰né pfiekáÏky, a proto by se tyto léãebné
plány mûly individualizovat a pfiizpÛsobovat jednotliv˘m pacientÛm (patient-centered healthcare).
Jednou z nejvût‰ích v˘zev, které budou zdravotnické systémy ãelit v budoucnu, je, jak se vypofiádat s rostoucí zátûÏí chronick˘ch onemocnûní. Problém spoãívá v tom, Ïe v mnoha zemích zÛstává zdravotní péãe zaloÏena na modelu fie‰ení epizody
akutní péãe. V tomto modelu pacient nav‰tûvuje jednoho lékafie. Podle mnoha odborníkÛ je v‰ak potfieba vytvofiit systém, kter˘
dá pacientÛm moÏnost pfievzít kontrolu nad sv˘m zdravotním stavem a souãasnû jim poskytne efektivní prostfiedky a informace
pro pohyb v systému zdravotní péãe.
WHO definuje chronické onemocnûní jako „nemoc s dlouhodob˘m trváním a celkovû pomal˘m postupem“. Mezi nejãastûj‰í
chronické nemoci v evropském regionu patfií srdeãní choroby, mrtvice, rakovina, respiraãní choroby, diabetes a du‰evní onemocnûní. KaÏdá chronicky nemocná osoba, zdá se, poskytuje nejvût‰í ãást zdravotní péãe sama sobû s pomocí rÛzn˘ch monitorovacích zafiízení, která byla dfiíve dostupná pouze ve zdravotnick˘ch zafiízeních.
Ukazuje se, Ïe s rostoucím podílem chronick˘ch onemocnûní roste vliv samotného pfiístupu pacientÛ k léãbû a nutnost pfiizpÛsobit léãebné zpÛsoby specifikÛm jednotliv˘ch pacientÛ. To ov‰em vytváfií nutnost vzájemné spolupráce obou aktérÛ, jejich
dostateãné informovanosti a dostateãné motivace k zaji‰tûní v˘sledkÛ péãe. To souvisí nejen se zmûnami v kompetencích zdravotníkÛ, ale i se zmûnou úhradov˘ch mechanismÛ.
Pfiíkladem fiízení léãebného reÏimu je i disease management. Disease management je koncept, kter˘ usiluje o sníÏení nákladÛ na zdravotní péãi a o zlep‰ení kvality Ïivota pro osoby s chronick˘m onemocnûním tím, Ïe zabrání nebo zmírní dopady
chorob, a to prostfiednictvím integrované péãe. Prostfiedky prevence a kontroly vût‰iny chronick˘ch onemocnûní jsou jiÏ
známy. Sahají od zásahÛ u jednotlivcÛ a rodiny (napfi. poskytování informací, letákÛ a aktivní telefonické podpory), aktivit
zamûfien˘ch na odborníky (napfi. ‰kolení a vznik multidisciplinárních t˘mÛ) aÏ po zmûny organizaãní struktury zdravotnictví
a strategie zamûfiené na celé obyvatelstvo (jako je podpora zdraví a identifikace rizikov˘ch osob). Programy komplexní péãe
o chronicky nemocné kombinují péãi do multidisciplinárních programÛ s mnoha komponenty, které se pomocí aktivního pfiístupu nemocného zamûfiují na cel˘ prÛbûh nemoci. (Singh, 2008)

Zku‰enosti s fiízením poptávky poskytují uÏiteãné moÏnosti, jak zlep‰it efektivitu a kvalitu zdravotní péãe pro samotné pacienty. Zmûna charakteru onemocnûní vyÏaduje dÛraz na koordinaci a integraci sluÏeb, a to nejen prostfiednictvím zmûny struktury nabídky (napfi. vertikální integrace, gatekeeping, selektivní uzavírání smluv, hodnocení poskytované péãe a poradenství), ale
i vy‰‰í zainteresovaností samostatn˘ch pacientÛ na stranû poptávky.
Posilování role pacienta (patient empowerment) je proces, pfii nûmÏ pacienti získají vût‰í kontrolu nad rozhodnutími
a zdravotními zákroky, které ovlivÀují jejich zdraví. K posílení postavení pacienta mÛÏe dojít jak v úrovni sociální, kulturní,
psychologické, tak v politickém procesu, jehoÏ prostfiednictvím jsou jednotlivci ãi sociální skupiny schopny vyjádfiit a obhájit
své potfieby, prezentovat své obavy, navrhovat zpÛsoby úãasti v rozhodovacích procesech ohlednû léãby pro uspokojení sv˘ch
zdravotních potfieb a nárokÛ. Podpora role pacienta zahrnuje opatfiení zamûfiená nejen na posílení základních neformálních
schopností jednotlivcÛ peãovat o svoje zdraví, ale také na ovlivÀování fungování systému péãe o zdraví obyvatel (WHO, 1998).
Lze pfiitom rozli‰it mezi posilováním role celé komunity a role jednotlivcÛ. Posilování role jednotlivcÛ se vztahuje pfiedev‰ím na
schopnost ãinit rozhodnutí a mít kontrolu nad sv˘m osobním Ïivotem a zdravím. Zv˘razÀování role komunity zahrnuje posílení
vlivu a kontroly nad faktory ovlivÀujícími zdraví a kvalitu Ïivota celé komunity.
Role a postavení pacienta v systému je v praxi reprezentována moÏností volby v kaÏdém rozhodnutí a odpovûdností jednotlivce za tyto volby. To se t˘ká jiÏ samotného vlivu na zdravotní politiku státu ãi regionÛ, v˘bûru zdravotní poji‰Èovny (vãetnû v˘‰e sazby pojistného, obsahu balíãku sluÏeb hrazeného z poji‰tûní apod.), v˘bûru poskytovatele, volby lékafie, doby
zákroku, druhu poskytovan˘ch sluÏeb, rozhodování o ukonãení léãby, dostupnosti informací, moÏnosti odvolání se, nároku na
od‰kodnûní atd.
Podmínkou zv˘‰ení efektivity zdravotnictví pfii posílení role pacienta je, Ïe k tomu existuje u dané skupiny ãi u konkrétního
opatfiení prostor. Z pohledu pacienta pak hrají roli dal‰í podmínky, které pfiedurãují úspû‰nost posílení jeho práv. Jedná se o pochopení své role, získání dostateãn˘ch znalostí a informací, schopnost vyuÏít ve vlastní prospûch tato práva a o existenci
prostfiedí, které pacienta v jeho snaze podpofií (Cox, 2007). Pfii zavádûní uveden˘ch opatfiení je nutné vnímat potfieby jednotliv˘ch
skupin pacientÛ, vliv sociálních a kulturních predispozic zde hraje v˘znamnou roli. Cestou ke kvalitnûj‰í, bezpeãnûj‰í, dostupnûj‰í
a hospodárnûj‰í zdravotní péãi je práce s informacemi. Díky vyuÏívání existujících informací je moÏné lépe podporovat a upevÀovat zdraví, pfiedcházet nemocem, vãas je rozpoznávat a rychle a úãinnû léãit. Sdílení a v˘mûna informací zabraÀuje chybám
a omylÛm stejnû jako zbyteãnému pl˘tvání. Díky dobrému pfiístupu k informacím ve srozumitelné formû se mÛÏe zmûnit postavení obãanÛ peãujících o své zdraví. Informovan˘ pacient mÛÏe b˘t partnerem zdravotníkÛ, mÛÏe se podílet na rozhodování o svém
zdraví a nést také pfiimûfien˘ díl odpovûdnosti.
Jednou z dal‰ích podmínek je motivace samotn˘ch pacientÛ, a to zejména proto, Ïe posílení role jde ãasto ruku v ruce
i s vy‰‰ími ãasov˘mi nároky a dal‰ími náklady. Pacienti musejí b˘t motivováni k takov˘m rozhodnutím, která pro systém nevytvofií dal‰í náklady na léãbu. Steinbrook (2006) popisuje opatfiení nûkter˘ch zamûstnavatelÛ, ktefií se snaÏí motivovat své zamûstnance ke zdravému zpÛsobu Ïivota a vytváfiejí motivaãní programy úzce spojené s nûkter˘mi vzorci chování ovlivÀujícími
zdraví (koufiení, obezita, sport apod.).
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2.3.6.

H R A N I C E M I .

Itálie: Model komplexní péãe o chronicky nemocné
Jedna z farmaceutick˘ch firem se snaÏila vytvofiit model komplexní péãe o chronicky nemocné, kter˘ byl fiízen speciálnû vy‰kolen˘mi zdravotními sestrami. Jednalo se o model postupného uãení pacientÛ pomocí internetového rozhraní, pravidelného systému kontrol, upomínek a motivací, kter˘ byl koordinován s ãinností primárních lékafiÛ. Po osmnácti
mûsících 66 % úãastníkÛ programu hlásilo zlep‰ení celkového zdravotního stavu, u 59 % pacientÛ do‰lo ke zlep‰ení
schopnosti péãe o sebe a 60 % uvedlo zlep‰ení vztahu se sv˘m lékafiem. (Singh, 2008)

Z A

Nûmecko: DMP a minimální standardy zpÛsobu léãby
Cílem zavedení komplexní péãe o chronicky nemocné (disease management, DMP) byla snaha o zlep‰ení spolupráce mezi ambulantními lékafii a nemocnicemi stejnû jako s ostatními segmenty péãe na základû smluv uzavfien˘ch mezi
poji‰Èovnami a poskytovateli. Programy fiízení onemocnûní byly zavedeny zákonem v roce 2002. Byly definovány minimální standardy pro diabetes typu 2, rakovinu prsu, ischemickou chorobu srdeãní a astma / chronickou obstrukãní plicní
chorobu. Tyto minimální poÏadavky zahrnují smûrnice (guidelines) pro poskytovatele sluÏeb, opatfiení k zaji‰tûní kvality, postup registrace pacientÛ, ‰kolení a informace pro poskytovatele a pacienty, zaji‰tûní odpovídající dokumentace
a její sledování, vãetnû hodnocení efektivnosti péãe a nákladÛ. Aby se zv˘‰il zájem zdravotních poji‰Èoven vytváfiet tyto
programy, bylo v rámci systému pfierozdûlení (RSC) zavedeno zv˘hodnûní zdravotních poji‰Èoven, které tyto programy
zavedly. Chronicky nemocní poji‰tûnci se tak pro zdravotní poji‰Èovny stali finanãnû atraktivní a v pfiípadû, Ïe jsou programy správnû navrÏeny, mají zdravotní poji‰Èovny motivy ke zv˘‰ení kvality péãe, sníÏení nákladÛ a zv˘‰ení efektivity
vynakládan˘ch prostfiedkÛ. Od roku 2004 zákon vyÏaduje, aby zdravotní poji‰Èovny vydaly 1 % sv˘ch prostfiedkÛ na programy integrované péãe, pro které mají ‰irokou smluvní volnost. Cíle programÛ integrované péãe jsou podobné jako
u DMP, ale nejsou u nich tak striktnû definovány podmínky – neexistují v‰ak také Ïádné dal‰í zdroje pfii pfierozdûlování
prostfiedkÛ (RSC). (Schreyögg, Busse, 2005)

Z D R A V O T N I C T V Í

Velká Británie: Disease / Case management
Ve Velké Británii je vÛãi chronick˘m onemocnûním uplatÀován systematick˘ pfiístup, kter˘ bere v úvahu úroveÀ
potfieb pacientÛ s dlouhodob˘mi problémy, zahrnující vlastní fiízení a komplexní hodnocení chronick˘ch nemocí (disease management) a fiízení pfiípadÛ (case management). V‰echny Primary Care Trusts (PCT) v Británii mají zavést nûjakou
formu fiízení pfiípadÛ do roku 2008. Tento v˘voj je dále podpofien jmenováním více neÏ 3 tisíc komunitních pracovníkÛ
(matrons), ktefií budou pracovat pfiímo s chronicky nemocn˘mi pacienty (kolem 250 tisíc pacientÛ). Primární péãe hraje
klíãovou roli v tûchto reformách, coÏ je podpofieno nov˘m systémem úhrad sluÏeb primární péãe zaloÏen˘m na komplexním hodnocení kvality a v˘sledkÛ. Úãelem tohoto rámce je poskytnout lékafiÛm odpovídající finanãní motivy na podporu vysoké kvality fiízení deseti chronick˘ch chorob vãetnû cukrovky, hypertenze a astmatu. (Nolte, McKee, 2005)
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Velká Británie: Posilování volby pacientÛ
Vláda Spojeného království zavedla opatfiení pro zv˘‰ení moÏnosti v˘bûru pacientÛ, aby se pacienti pfiímo úãastnili
rozhodnutí o místû, ãasu a zpÛsobu léãby, která je jim poskytována. Volba je zde nejen nástrojem k dosaÏení Ïádan˘ch
v˘sledkÛ (sníÏení ãekacích dob, zv˘‰ení dostupnosti), ale je oceÀována i sama o sobû. (Department of Health, 2003)
Mnoho obãansk˘ch iniciativ se vûnuje posílení postavení pacienta, mezi nimi napfiíklad Program expertních pacientÛ, kter˘ jednotliv˘m pacientÛm nabízí vzdûlávací akce se zdravotníky, aby se z bûÏn˘ch pacientÛ stali experti na vlastní
onemocnûní. V podmínkách optimálních pro kaÏdého pacienta poskytuje tento program v˘uku základních dovedností potfiebn˘ch pro kaÏdodenní Ïivot s chronick˘m onemocnûním. Více informací lze nalézt na
http://www.expertpatients.nhs.uk/. (Lorig, 2003)
·védsko: Zv˘‰ené moÏnosti v˘bûru pacientÛ
Volba pacientÛ byla roz‰ífiena v rámci zdravotní politiky ·védska v 90. letech (Hutton, Enggvist, 2003). Z v˘zkumÛ
provádûn˘ch po zavedení tûchto reforem vypl˘vá, Ïe úspûch opatfiení zvy‰ujících zapojení pacientÛ do léãby závisí na jejich osobních vlastnostech, zdravotním stavu a individuální povaze (Fotaki, 2005). Jedna studie ze ·védska napfiíklad
zjistila, Ïe lidé mlad‰í a vzdûlanûj‰í, zejména Ïeny, chtûli vût‰í zapojení pfii volbû lékafie a léãby neÏ ostatní skupiny osob
(Anell, 1997). Z tûchto anal˘z tedy vypl˘vá, Ïe zavedení volby pacientÛ je podstatnû sloÏitûj‰í úkol, neÏ se mÛÏe na první pohled zdát. I v rámci omezen˘ch forem posilování práv pacientÛ (zamûfiení na elektivní operace, sniÏování ãekacích
dob apod.) vyÏaduje zavedení tûchto opatfiení do praxe nároãnou pfiípravu. Existuje také mnoho otázek jako je asymetrie
informací mezi pacienty a poskytovateli, rozdíly mezi samotn˘mi pacienty, negativní dÛsledky zavedení moÏnosti v˘bûru, na které je tfieba reagovat (Fotaki, 2005).

2.3.7.

Zkracování ãekacích dob

Existence ãekacích dob v˘raznû ovlivÀuje spotfiebu zdravotní péãe a má také pfiím˘ dopad na poptávku. Délka ãekacích dob
na zdravotnické úkony a o‰etfiení je faktorem, kter˘ znaãnû ovlivÀuje spokojenost pacientÛ se systémem zdravotnictví. Kromû
spokojenosti pacienta mohou dlouhé ãekací doby negativnû pÛsobit na v˘sledky zdravotní péãe, kdy mÛÏe díky ãasové
prodlevû pfied o‰etfiením dojít ke zhor‰ení zdravotního stavu pacienta. V neposlední fiadû lze sledovat úzkou provázanost délky
ãekacích dob s náklady na zdravotní péãi. Dlouhé ãekací doby mohou díky zhor‰ování zdravotního stavu pacientÛ zdravotnické
náklady navy‰ovat, a tím mÛÏe prakticky docházet ke zvy‰ování poptávky. Na druhou stranu mÛÏe nastat situace, kdy jsou náklady „odsouvány“ do budoucnosti právû formou ãekacích dob, nebo dokonce situace, kdy není odloÏená spotfieba kupfiíkladu
z dÛvodu úmrtí realizována, a náklady tak nevzniknou.
S neuspokojivû dlouh˘mi ãekacími dobami se v posledním desetiletí pot˘kají zejména státy, které si zachovaly státní charakter zdravotnictví. V tûchto zemích je zdravotnictví typicky financováno z daní obyvatel a funguje na principu národní zdravotní sluÏby (NHS). V tûchto systémech existuje urãitá skupina poskytovatelÛ zdravotní péãe, jejichÏ kapacita v‰ak b˘vá niÏ‰í neÏ
potfieby populace. To vede k prodluÏování ãekacích dob. Jednotlivé státy proto pfiijímají rÛzná opatfiení na zvrácení tohoto jevu.
Patfií mezi nû zejména stanovení maximálních ãekacích lhÛt, moÏnost vyuÏívání poskytovatelÛ mimo vefiejnou síÈ
ãi finanãní motivace lékafiÛ pro v˘kon vût‰ího objemu práce.
Velká Británie: MoÏnost vyuÏívat kapacity soukromého sektoru pro NHS pacienty
Velká Británie se pot˘kala s problémem dlouh˘ch ãekacích dob zejména pfied nastartováním poslední komplexní
reformní vlny pfied rokem 2000. Dlouhé ãekací doby sniÏovaly spokojenost pacientÛ s fungováním zdravotnictví a ãasto
také negativnû ovlivÀovaly v˘sledky zdravotní péãe, která byla prodlevami pfii o‰etfiení a zdravotnick˘ch úkonech do
znaãné míry dotãena. Konkrétní opatfiení zkracující délku ãekací doby byla definována v reformním plánu britského
ministerstva zdravotnictví z roku 2000. Patfiilo k nim omezení maximální délky ãekací doby na ambulantní vy‰etfiení
na 3 mûsíce a omezení maximální ãekací doby na hospitalizaci na 6 mûsícÛ s úãinností od roku 2005. Dále mûl b˘t
s úãinností od roku 2004 garantován pfiístup k lékafii primární péãe do 48 hodin. V˘znamn˘m nástrojem, kter˘ byl pro
zkrácení ãekacích dob vyuÏit, se stala dohoda se soukrom˘mi poskytovateli zdravotní péãe o moÏnosti vyuÏívat kapacity
soukromého sektoru pro NHS pacienty. HSMC (2007) uvádí, Ïe do soukrom˘ch center jsou zatím outsourcovány zejména jednodu‰‰í a ãasto se opakující pfiípady, jeÏ nevyÏadují komplexnû vybavenou nemocnici. Oliver (2006) konstatuje,
Ïe nav˘‰ení zdravotnick˘ch kapacit pro NHS pacienty prostfiednictvím spolupráce se soukrom˘m sektorem a související
zkrácení ãekacích dob patfií k nejvût‰ím dosavadním úspûchÛm reformy.
·védsko: Limitovaná tfiímûsíãní lhÛta na plánovanou péãi
·védské zdravotnictví, které je podobnû jako zdravotnictví ve Velké Británii financováno ze státního rozpoãtu, rovnûÏ ãelilo kritice za dlouhé ãekací lhÛty, zejména v oblasti plánované zdravotní péãe „pre-planned care“. K v˘znamnému
zlep‰ení nedocházelo ani v souvislosti s rÛstem produktivity sektoru – mûfiené poãtem operací ve vztahu k velikosti
populace. Zásadním krokem byl aÏ vládní akt z roku 2005, kter˘ ustanovil právo pacienta na lékafikou péãi (vãetnû
zákrokÛ) ve lhÛtû 3 mûsícÛ. Po uplynutí této tfiímûsíãní lhÛty, která se poãítá od okamÏiku stanovení potfiebné péãe, je
pacientovi léãba (zákrok) umoÏnûna automaticky a bezprostfiednû. (Swedish Institute, 2007)
·panûlsko: Formalizace ãekacích dob
·panûlské zdravotnictví, postavené na principu NHS, fie‰ilo otázku dlouh˘ch ãekacích dob v roce 2002. V zákonû
o „svobodû pacientÛ, jejich právech, nároku na informace a zdravotnické dokumentaci“ ã. 41/2002 bylo ustanoveno právo pacientÛ na informace o délce ãekacích listin. V souvislosti s tím docházelo k v˘voji nástrojÛ, které se mají na zkracování ãekacích dob podílet. K tûmto nástrojÛm patfií: smlouvy NHS o moÏnosti vyuÏívat kapacity soukromého sektoru,
zavedení finanãních kompenzací pro lékafie vefiejné sféry, ktefií pracují v odpoledních hodinách s cílem ãekací doby zkrátit, a dal‰í. Za nejzásadnûj‰í v‰ak lze povaÏovat právo pacienta na volbu jakéhokoli zdravotnického zafiízení (i mimo síÈ

·v˘carsko: Fran‰íza
·v˘carsko patfií mezi zemû s nejvy‰‰ím podílem soukrom˘ch zdrojÛ na financování zdravotnictví. Systém poji‰Èovnám umoÏÀuje stanovit nominální pojistné, poji‰Èovny proto klientÛm nabízejí rÛzné produkty, ve kter˘ch v˘‰e pojistného závisí na v˘‰i roãní fran‰ízy. Klienti, ktefií zvolí vysokou fran‰ízu, tedy ãástku, do jejíÏ v˘‰e jim poji‰Èovny nehradí
zdravotní péãi, jsou odmûnûni niÏ‰ím pojistn˘m. Minimální a maximální v˘‰e fran‰ízy je ov‰em stanovena vyhlá‰kou.
V roce 2007 odpovídala roãní fran‰íza vzhledem k prÛmûrnému v˘dûlku 882 aÏ 7 355 Kã. Poji‰tûnci dále hradí 10% spoluúãast, 30 Kã za den hospitalizace a pro 70 % léãiv jejich plnou cenu. Ze spoluúãasti nejsou vyjmuty ani dûti, pro sociálnû slabé ov‰em existuje systém adresn˘ch pfiíspûvkÛ.
Francie: Vysoká spoluúãast a soukromé pfiipoji‰tûní
Ve Francii byla role regulaãních poplatkÛ oslabena vysok˘m podílem osob se soukrom˘m pfiipoji‰tûním. Soukromé
doplÀkové pfiipoji‰tûní v souãasnosti pokr˘vá 91 % obyvatelstva. Spoluúãast na nákladech na zdravotní péãi je vysoká,
pfiipoji‰tûní se tak pro obãany stává témûfi nutností. Obãané platí (v pfiepoãtu vzhledem k prÛmûrné mzdû) v nemocnici
123 Kã za den a 0 aÏ 20 % nákladÛ na péãi, 30 aÏ 40 % nákladÛ pfii náv‰tûvû lékafie v ambulanci, 35 % nákladÛ na dopravu a zdravotní pomÛcky a 0 aÏ 65 % nákladÛ na léãiva (podle typu léãiv). Od poplatkÛ jsou osvobozeny tûhotné Ïeny
4 mûsíce pfied porodem, novorozenci 30 dní po porodu, dûti s handicapem do 20 let vûku, váleãní invalidé, pfiípady pracovních úrazÛ a osoby poji‰tûné v rámci CMU-C (bezplatné doplÀkové poji‰tûní pro obãany s pfiíjmem pod státem definovanou hranici, cca 8 % populace).

2.4.

Regulace nabídky

Evropské modernizaãní trendy ve zdravotnictví se v souvislosti s ovlivÀováním nákladÛ zamûfiují také na opatfiení na stranû
nabídky. Snaha o sniÏování nákladÛ v kontextu omezen˘ch rozpoãtÛ plátcÛ zdravotní péãe, tlak pacientÛ na kvalitu poskytované
péãe a rostoucí poptávka po zdravotní péãi související s technologick˘m pokrokem ve zdravotnictví vedly v posledních letech ke
zv˘‰ené snaze maximalizovat pomûr hodnoty a ceny zdravotnick˘ch sluÏeb. Kontrola nákladÛ na stranû nabídky se povaÏuje za nejdÛleÏitûj‰í fenomén, dÛleÏitûj‰í neÏ kvalita, efektivnost nebo poptávka. (PricewaterhouseCoopers, 2008)
Pro nabídku urãitého druhu zboÏí na dokonale konkurenãním trhu platí, Ïe je urãována ãist˘m pfiíjmem získan˘m z nabízené
produkce ve srovnání s pfiíjmem, kterého by se dalo dosáhnout pouÏitím stejného mnoÏství zdrojÛ nûkde jinde. Tato situace pfiedpokládá bezproblémov˘ vstup nov˘ch producentÛ na trh – coÏ neplatí ve zdravotnictví. Tam je pro nabídku naopak typické,
Ïe je pruÏnost nabídky v˘znamnû limitována. Vykonávání praxe je vázáno a regulováno udûlováním licencí závisl˘ch na pfiísn˘ch
kvalifikaãních pfiedpokladech. Zdravotnické vzdûlání je pomûrnû nároãné a drahé. Kromû toho platí omezená substituovatelnost
produkãních faktorÛ, a proto je ovlivÀování nejlevnûj‰í kombinace vstupÛ obtíÏnûj‰í neÏ v pfiípadû jin˘ch komodit. S rostoucím
poãtem poskytovatelÛ nevzrÛstá konkurencí tlak na mezní náklady, neboÈ poskytovatelé do urãité míry (nabídkou) indukují poptávku. Konkurence kvalitou je zatíÏena informaãní asymetrií a omezenou schopností volit na základû kvality. (Mal˘, 200X)
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·védsko: Rozvûtven˘ systém poplatkÛ
·védsko patfií mezi státy s nejvy‰‰ím podílem pfiím˘ch plateb na financování zdravotnictví v EU. Systém regulace poptávky po zdravotní péãi je decentralizován na úroveÀ regionÛ, centrálnû je stanovena pouze maximální v˘‰e poplatkÛ.
Systém kombinuje klasické regulaãní poplatky s procentuální spoluúãastí v oblasti léãiv. Poplatky za náv‰tûvu lékafie
jsou relativnû vysoké, v pomûru k prÛmûrnému v˘dûlku odpovídají pro ãeského obãana 77 aÏ 154 Kã za náv‰tûvu praktického lékafie, 62 aÏ 231 Kã za náv‰tûvu specialisty a 154 aÏ 231 Kã za náv‰tûvu pohotovosti. U zubního lékafie hradí
obãané témûfi ve‰kerou péãi bez úãasti zdravotní poji‰Èovny. Poplatek za den hospitalizace odpovídá poplatku v âeské
republice (jeho v˘‰e by byla 62 Kã), poplatek za jeden pobyt v nemocnici je ale omezen v pfiepoãtu na 700 Kã. Léãiva do
700 Kã za rok si hradí obãané plnû, v pásmu 700 aÏ 1 323 Kã hradí 50 %, v pásmu 1 323 aÏ 2 576 Kã platí 25 %, v pásmu 2 576 aÏ 3 353 Kã 10 %, a pokud v daném roce pfiekroãí 3 353 Kã, jsou jim léãiva hrazena poji‰Èovnou v plném rozsahu. Z poplatkÛ jsou vyjmuty pouze dûti a prevence pro tûhotné Ïeny.

P fi e h l e d

Vût‰ina státÛ Evropské unie vyuÏívá k regulaci poptávky po zdravotní péãi regulaãní poplatky. Jejich cílem je nastavit
prahovou cenu zdravotní sluÏby, která omezí zbyteãné ãerpání péãe. Regulaãní poplatek nemá b˘t prohibitivnû vysok˘, aby neomezoval poptávku po péãi, jejíÏ poskytnutí je úãelné. Znám˘ experiment zdravotního poji‰tûní organizace RAND (Newhouse
et al., 1993) dokázal, Ïe spoluúãast pacientÛ na úhradû nákladÛ zdravotnick˘ch sluÏeb sniÏuje jejich spotfiebu. S rostoucími
poplatky se nejvíce sniÏuje spotfieba preventivní péãe, naopak nejménû reaguje na v˘‰i poplatkÛ spotfieba péãe nemocniãní. Pro
vût‰inu lidí mûlo sníÏení spotfieby mal˘ nebo Ïádn˘ vliv na jejich zdraví. Pro ty, ktefií byli chudí a nemocní, bylo nicménû sníÏení spotfieby ‰kodlivé pro jejich zdraví. Zejména kontroly hypertenze mezi chud˘mi a nemocn˘mi zv˘‰ily úmrtí pfiibliÏnû o 10 %.
Pro motivaci pacientÛ ãerpat pouze úãelnou péãi vyuÏívají nûkteré státy jiné formy spoluúãasti. Mezi oblíbené nástroje patfií
tzv. fran‰íza, tedy ãástka, do jejíÏ v˘‰e poji‰Èovna poji‰tûnci nehradí zdravotní sluÏby. Tento model je hojnû vyuÏíván napfiíklad
ve ·v˘carsku.
Jinou moÏností je procentuální podíl na nákladech za zdravotnické sluÏby. Tento model je vyuÏíván ve Francii, kde
v závislosti na typu poskytnuté péãe hradí poji‰tûnec 0 aÏ 100 % nákladÛ; v˘‰e této spoluúãasti v procentech (tzv. „ticket moderateur“) je dána vyhlá‰kou.

H R A N I C E M I .

Regulaãní poplatky

Z A

2.3.8.

Z D R A V O T N I C T V Í

NHS) po uplynutí „garantované lhÛty“. Náklady na toto léãení jsou pacientovi uhrazeny z vefiejného systému.
(HIT ·panûlsko, 2006)
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Opatfiení s cílem regulovat nabídku zahrnují jednak vytváfiení konkurenãního prostfiedí a interního trhu zdravotní
péãe (posilování konkurence poskytovatelÛ péãe, nákup sluÏeb apod.). Mûní se také úhradové mechanismy (zpÛsob platby
za zdravotní péãi) ve vazbû na to, jak státy hledají nové zpÛsoby kontroly nákladÛ bez dal‰ího sniÏování její kvality. Na nabídkovou stranu jsou zacílena také opatfiení zavádûjící gatekeeping, restrukturalizaci kompetencí zdravotnického personálu, restrukturalizaci poskytované péãe a fiízení jednotliv˘ch nákladov˘ch poloÏek, jako jsou kupfiíkladu léky.
S cílem zaji‰tûní lep‰í efektivity nabídky jsou realizována opatfiení hodnotící a zvy‰ující znalosti o úãinnosti péãe
a pouÏívan˘ch technologií. Dal‰í opatfiení usilují o lep‰í regulaci kvality a dostupnosti zdravotní péãe cestou standardizace a plánování péãe. Skuteãností v nûkter˘ch evropsk˘ch státech je také racionalizace a omezování vlastní poskytované péãe, kryté z vefiejn˘ch zdrojÛ, která je velmi nepopulárním nicménû úãinn˘m zpÛsobem limitace nabídky. Na omezení
neformalizované nabídky jsou zamûfiena protikorupãní opatfiení.

2.4.1.

Z D R A V O T N I C T V Í
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Posilování konkurence mezi poskytovateli
zdravotní péãe

Posilování konkurence mezi poskytovateli zdravotní péãe se stává pfiedním opatfiením ve vût‰inû vyspûl˘ch zemí, jeÏ se rozhodly k reformû nabídky systému zdravotnictví. Konkurence mezi poskytovateli b˘vá typicky zaloÏena na cenové soutûÏi ãi
soutûÏi v oblasti kvality. V˘sledn˘m efektem je zvy‰ování efektivity poskytování zdravotnick˘ch sluÏeb a sniÏování nákladÛ na
systém zdravotnictví, coÏ pfiispívá k finanãní udrÏitelnosti systému.
Zatímco cenovou konkurenci lze povaÏovat za pomûrnû transparentní, kdy základním poÏadavkem je jednotná a jednoznaãná definice objektu, kter˘ se pomûfiuje, konkurence v oblasti kvality je stále obtíÏnû uchopitelná. K objektivnímu srovnání chybí nejen dostateãné informace o kvalitû posuzovan˘ch úkonÛ v jednotliv˘ch zdravotnick˘ch zafiízeních, ale vût‰inou
také dostateãnû definované zdravotnické indikátory, které by dílãí dimenze kvality zachycovaly. Kvalita je tak stále do znaãné míry pojímána jako subjektivní kritérium vnímané v daném ãase (pfiíkladem je ochota zdravotnického personálu, která závisí
na mnoha faktorech daného okamÏiku).
Zavádûní, respektive posilování konkurence mezi poskytovateli zdravotní péãe se do znaãné míry li‰í v závislosti na tom, zda
je konkurence implementována do systému státního zdravotnictví, nebo do systému, jenÏ je financován prostfiednictvím zdravotních poji‰Èoven. V systému se zdravotními poji‰Èovnami mají poji‰Èovny omezené zdroje, coÏ zvy‰uje jejich motivaci kontrahovat pouze efektivní poskytovatele (selektivní kontraktace). Zemû se státním modelem zdravotnictví pak typicky vyuÏívají zmûnu
nastavení úhradového systému.
Velká Británie: V˘konové platby
Británie se jiÏ tradiãnû fiadí k zemím, kde je zdravotní péãe financována z daní prostfiednictvím státního rozpoãtu.
Konkurence mezi poskytovateli zdravotní péãe tak nemÛÏe b˘t uvozována zdravotními poji‰Èovnami, ale musí plynout
z pravidel nastaven˘ch státem. I kdyÏ je zavedení konkurence mezi poskytovatele péãe chápáno jako protrÏní opatfiení,
Británie se k její implementaci rozhodla ve velké reformní vlnû probíhající v posledním desetiletí s cílem zamezit nárÛst
dluhÛ a obnovit finanãní udrÏitelnost systému. Do‰lo tak ke vzniku urãitého „paradoxu“, kdy se do tradiãního modelu
státem fiízeného zdravotnictví, jehoÏ hlavním principem je poskytování „bezplatné“ zdravotní péãe celé populaci, zaãaly
dostávat trÏní prvky. Konkurence mezi poskytovateli se má stát hlavním motorem pro rÛst kvality a efektivity a má b˘t
umocÀována nov˘mi úhradov˘mi mechanismy, které jsou zaloÏeny na úhradách za v˘kon („payments by results“) namísto prvotních kapitaãních plateb. Díky tomuto novému nastavení úhradov˘ch mechanismÛ by mûlo b˘t dosaÏeno toho,
Ïe peníze pÛjdou za pacientem. Toto opatfiení by mûlo zajistit zv˘‰ení efektivity poskytování zdravotní péãe a zajistit dostateãnou motivaci poskytovatelÛ o pacienty soutûÏit. Platby za v˘kon jsou do systému implementovány postupnû, nicménû jiÏ v roce 2007 ãinily cca 30 % celkov˘ch v˘dajÛ NHS (HSMC, 2007). Stejnû jako v jin˘ch zemích, které se pro
tento druh úhrad rozhodly, i ve Velké Británii lze oãekávat, Ïe se úhrady za v˘kon promítnou do zkracování hospitalizaãní doby ãi do postupného upfiednostÀování ambulantní péãe pfied nemocniãní v pfiípadech, kdy je to moÏné.
Slovensko: Tvorba sítû a selektivní kontraktace
Slovensko pfiistoupilo v rámci zvy‰ování konkurence mezi poskytovateli zdravotní péãe k definování pojmÛ „vefiejná síÈ poskytovatelÛ“ a „vefiejná minimální síÈ poskytovatelÛ“. Vefiejná síÈ poskytovatelÛ zahrnuje subjekty, s nimiÏ má
zdravotní poji‰tûna uzavfienu smlouvu, coÏ je jedinou podmínkou pro zahrnutí zdravotnick˘ch zafiízení do této sítû.
Vefiejná minimální síÈ poskytovatelÛ naproti tomu definuje optimální poãet poskytovatelÛ na daném území, aby se za bezpeãila efektivní, dostupná, plynulá a soustavná zdravotní péãe. Smyslem tohoto rozãlenûní je uloÏení povinnosti
zdravotním poji‰Èovnám kontrahovat na daném území alespoÀ takov˘ poãet poskytovatelÛ, kter ˘ tvofií vefiejnou minimální síÈ (Szalay, 2004a; HPI, 2005). ZároveÀ je tak definován prostor pro zdravotní poji‰Èovny selektivnû kontrahovat
efektivní poskytovatele.

2.4.2.

Nákup sluÏeb

Dal‰ím nástrojem, kter˘ mohou vyuÏívat pfiedev‰ím zdravotní poji‰Èovny (ale i nezávislé vefiejné asociace/fondy), je strategické nakupování zdravotnick˘ch sluÏeb. Hlavním cílem tohoto nástroje je efektivní alokace finanãních prostfiedkÛ, která
by mûla odpovídat zdravotním potfiebám obyvatel/poji‰tûncÛ, reflektovat národní cíle zdravotní politiky a pouÏívat nákladovû
efektivní zpÛsoby léãby. Souãástí tohoto zpÛsobu nakupování péãe je selekce poskytovatelÛ sluÏeb, tvorba smluvních nástrojÛ
a úhradov˘ch mechanismÛ, které tyto potfieby, cíle a zpÛsoby léãby zajistí. (Figueras et al., 2005)
Cílem nakupování zdravotnick˘ch sluÏeb – zavádûní trÏních principÛ mezi poskytovatele zdravotnick˘ch sluÏeb – je motivovat soutûÏí poskytovatele zdravotní péãe k poskytování kvalitní péãe za co nejniÏ‰í náklady. PlátcÛm zdravotní péãe je

2.4.3.

Inovace v úhradov˘ch mechanismech

ZpÛsob, jak˘m jsou placeni poskytovatelé zdravotnick˘ch sluÏeb, má velk˘ dopad na efektivitu poskytování sluÏeb i na kvalitu péãe. RÛzné formy úhrad jsou spojeny s rÛzn˘mi druhy podnûtÛ. Prospektivní zpÛsob úhrad ve formû rozpoãtÛ (vãetnû
mezd) pomáhá pfii finanãním plánování poskytovatelÛ a umoÏÀuje jim silné pobídky pro kontrolu nákladÛ. Poskytovatelé ãelí
znaãnému finanãnímu riziku. Proto mohou b˘t prospektivní úhrady spojeny s pfiesunem nákladÛ na ostatní poskytovatele nebo
se sniÏováním objemu (kvality) péãe. Retrospektivní úhrady motivují poskytovatele ke zv˘‰ení aktivity. Za pfiedpokladu, Ïe
v˘‰e platby je dostateãná k pokrytí nákladÛ, poskytovatelé neãelí Ïádnému finanãnímu riziku. Obecnû lze fiíci, Ïe úhradové systémy se v evropsk˘ch zemích posunují smûrem k prospektivním platbám. Je zfiejmé, Ïe optimální zpÛsob úhrad vytváfií jisté riziko
na obou stranách smlouvy o úhradû – jak pro poskytovatele, tak pro plátce. Riziko na stranû poskytovatelÛ spoãívá v tom, Ïe musejí vnímat náklady poskytované péãe; riziko na stranû poji‰Èoven je zaloÏeno v povinnosti zaji‰tûní kvalitních a dostupn˘ch sluÏeb a nutnosti kontroly poskytovatelÛ a objemu péãe, kterou poskytují.
Úhrady nemocniãní péãe se posouvají od úhrad za pobyt v nemocnici ke globálním rozpoãtÛm a úhradám za skupiny
pfiípadÛ (DRG). Jednotlivé systémy úhrad DRG se mezi státy znaãnû li‰í, a to zejména z toho dÛvodu, Ïe tyto systémy byly zavádûny z rÛzn˘ch motivÛ. Nûkteré státy chtûly sníÏit ãekací doby, zv˘‰it aktivitu nemocnic, stimulovat soutûÏ poskytovatelÛ
a usnadnit v˘bûr pacientÛ, zatímco jiné zemû se snaÏily kontrolovat náklady, zlep‰it transparentnost úhrad nemocniãních sluÏeb
nebo sjednotit úhradové systémy pro vefiejné a soukromé poskytovatele. (Ettelt et al., 2006) V poslední dobû se dospûlo k závûru, Ïe mezi hlavní v˘hody DRG patfií generování informací o nákladech a nároãnosti zdravotních zákrokÛ a kontrola nákladÛ
jednotliv˘ch poskytovatelÛ. Na druhou stranu mÛÏe tento úhradov˘ mechanismus naru‰it motivy poskytovatelÛ pfii nesprávném
nastavení systému pro selekci pacientÛ („sbírání smetany“), zmûny kódování pacientÛ, pfiesouvání nákladÛ do ostatních segmentÛ zdravotnictví a sniÏování kvality. (Busse et al., 2006)
Plátci v nûkolika ãlensk˘ch státech hradí zdravotnické sluÏby i s ohledem na jejich kvalitu – a to nejen z hlediska struktury
a procesÛ zdravotní péãe, ale také z hlediska samotn˘ch v˘sledkÛ. Pfiíkladem je Rámec kvality a v˘sledkÛ (Quality and Outcomes
Framework), kter˘ byl ve Velké Británii implementován v roce 2004 pro segment praktick˘ch lékafiÛ.
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Nizozemsko: Posilování konkurence a uvolnûní cen
V Nizozemsku zavedla reforma z roku 2006 soutûÏ nejen mezi zdravotní poji‰Èovny, ale i mezi poskytovatele zdravotní péãe. Plátci jiÏ nemají kontraktaãní povinnost vÛãi poskytovatelÛm a financování zdravotní péãe pfiechází z rozpoãtového financování na platbu za v˘kon. Od roku 2012 má dojít k úplnému uvolnûní cen. Zmûnu provází zv˘‰en˘ dÛraz
na zvefiejÀování indikátorÛ kvality a spokojenosti pacientÛ v zájmu zv˘‰ení transparentnosti systému. V realitû se ov‰em
soutûÏ zatím projevila pouze v nominálním pojistném mezi zdravotními poji‰Èovnami a k soutûÏi na základû kvality a ceny
mezi poskytovateli doposud nedo‰lo. (Leers, 2008)

H R A N I C E M I .

·panûlsko: Alzira projekt
Originální iniciativou ve ·panûlské Valencii je projekt PPP (partnerství vefiejného a soukromého sektoru) s názvem
„model Alzira“ v oblasti hospitalizaãní péãe. Správa regionu Valencie (národní zdravotní sluÏba) uzavfiela z dÛvodu
deficitu vefiejn˘ch finanãních zdrojÛ v národní zdravotní sluÏbû ãasovû omezen˘ kontrakt se soukromou spoleãností
na vybudování a provozování nemocnic v jedenáctém departementu. Soukromá spoleãnost je placena kapitaãní platbou
za obyvatele departementu, která je o 25 % niÏ‰í neÏ prÛmûrné hospitalizaãní náklady na obyvatele v kraji Valencie jako
celku. Soukromá spoleãnost podléhá vefiejné kontrole, sledují se stíÏnosti a Ïádosti pacientÛ, kontroluje se kvalita a statistiky ãinnosti soukromé spoleãnosti a dal‰í faktory. Soukromá spoleãnost má povinnost platit 100 % nákladÛ za ty
obyvatele departementu, ktefií se rozhodnou pro o‰etfiení mimo síÈ nemocnic daného departementu. Za devût let své ãinnosti vykazuje model Alzira dobré v˘sledky. (Pardo, 2008)
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Velká Británie: Foundation Trusts
Zákonem z roku 2003 byl ve Velké Británii umoÏnûn vznik nov˘ch subjektÛ v rámci NHS, tzv. Foundation Trusts, s lokální pÛsobností, jejichÏ úkolem je organizace zejména intramurálních zdravotnick˘ch sluÏeb v daném regionu.
Foundation Trusts kontrahují s poskytovateli primární péãe zastupovan˘mi zastfie‰ujícími organizacemi poskytovatelÛ
primární péãe (Primary Care Trusts) objem, cenu a kvalitu poskytované primární péãe. Smlouvy, které jsou od konce roku 2007 standardizovány, ãítají bûÏnû okolo 1 400 stran a popisují velmi detailnû obsah kontrahovan˘ch sluÏeb vãetnû
indikátorÛ kvality, metod kontroly a pfiípadn˘ch sankcí. Nejnovûj‰í strategie v rámci NHS na tomto poli nesoucí název
World Class Commissioning (prosinec 2007) plánuje zavést reálnou soutûÏ mezi Primary Care Trusts sledováním indikátorÛ jejich v˘konnosti. (Garside, 2008)

Z D R A V O T N I C T V Í

ponechána volnost kontrahovat mnoÏství dodané péãe a její cenu s poskytovateli, kritériem volby má b˘t kromû ceny zejména
kvalita poskytované péãe.
Nutn˘mi podmínkami pro nakupování zdravotnick˘ch sluÏeb jsou transparentní a dostupné informace o kvalitû a cenû
poskytované péãe u jednotliv˘ch poskytovatelÛ a motivace plátcÛ k efektivnímu nakupování zdravotnick˘ch sluÏeb. V praxi existuje nûkolik zpÛsobÛ kontroly nákladÛ poskytovatelÛ. Nejvy‰‰í stupeÀ kontroly mohou poji‰Èovny vyuÏít v pfiípadû, Ïe vlastní samotné poskytovatele zdravotnick˘ch sluÏeb (napfi. v systémech fiízené péãe – HMO – uplatÀovan˘ch v USA ãi ve ·v˘carsku).
Dal‰ím stupnûm jsou smluvní vztahy se v‰emi nebo vybran˘mi poskytovateli, které stanoví konkrétní ceny za jednotlivé sluÏby
a jejich pfiípadn˘ rozsah. Úhradov˘mi mechanismy b˘vají v tomto pfiípadû v praxi obvykle úhrada za den pobytu v lÛÏkovém zafiízení, kapitaãní platba jednotliv˘m lékafiÛm nebo platba za v˘kon v ambulantní sféfie. Nakupování zdravotnick˘ch sluÏeb není v˘sadou systémÛ zdravotního poji‰tûní. Opatfiení na tomto poli realizovala napfiíklad i Velká Británie ãi ·panûlsko, systémy národní
zdravotní sluÏby jsou hrazené pfieváÏnû z daní.
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Nûmecko: Pevné rozpoãty v ambulantní péãi
Bûhem osmdesát˘ch let dvacátého století zavedla nûmecká vláda systém pevn˘ch rozpoãtÛ pro ambulantní sektor,
ve kterém se hodnota kaÏdé sluÏby sniÏuje s rostoucím objemem aktivity poskytovatelÛ. Reforma posledních let mûla
slouÏit k nárÛstu ãinnosti, zejména v oblasti diagnostiky, ale mûla mal˘ dopad na náklady a sníÏila motivy pro inovace
(Schwarz, Busse, 1996). Od roku 2007 byly úhrady ambulantní péãe propojeny s nemocností pacientÛ (Busse,
Riesberg, 2004).
Velká Británie: P4P
Relativní novinkou v oblasti úhrad za zdravotnické sluÏby je platba za v˘sledky (payment for performance, P4P),
která finanãnû motivuje poskytovatele dodrÏovat závazné postupy a hodnotí dosaÏení pfiedem stanoven˘ch cílÛ.
Koneãn˘m cílem je zlep‰it kvalitu poskytované zdravotní péãe a zlep‰ení v˘sledkÛ. V Evropû je P4P zatím stále relativnû nov˘m pojmem, kter˘ se aplikuje ve Spojeném království v primární péãi jako Rámec kvality a v˘sledkÛ (Quality and
Outcomes Framework). V rámci tohoto programu jsou praktiãtí lékafii odmûÀováni za dodrÏování postupÛ pfii péãi o chronicky nemocné, zavádûní dal‰ích postupÛ zaloÏen˘ch na zku‰enostech s prokazatelnû pfiínosnou péãí (evidence based)
a na zku‰enostech pacientÛ, a za poskytování dal‰ích sluÏeb (napfiíklad za sluÏby spojené se zdravím dûtí a péãí o tûhotné). Samotné nastavení systému bylo pfiíli‰ vstfiícné a vût‰ina praktick˘ch lékafiÛ splnila stanovené cíle jiÏ v prvním
roce, coÏ vedlo ke zv˘‰ení úhrad pro v‰eobecné lékafie aÏ o 30 % (White, 2006).

2.4.4.

Gatekeeping

Dal‰ím z opatfiení usilujících o regulaci nabídky je tzv. gatekeeping a nové nastavení role primární péãe. Vzhledem
ke sniÏující se prÛmûrné délce pobytu v nemocnici je na primární péãi kladena vût‰í potfieba koordinace následného léãení a pfiípadnû pooperaãní rehabilitace. Kromû toho rostoucí poãet star‰ích lidí a lidí s chronick˘m onemocnûním zvy‰uje potfiebu
koordinace péãe. Primární péãe tak slouÏí jako vstupní bod, kde se pacienti dostávají do prvního kontaktu se zdravotnick˘m
systémem. Existuje obecné pfiesvûdãení, zejména v rámci mezinárodních organizací a v akademické sféfie, Ïe silné postavení primární péãe pfiedstavuje pfiedpoklad pro efektivní fungování zdravotní péãe, jeÏ pomáhá pfiekonat nedostatek kontinuity péãe
(WHO, 2002). Studie naznaãují, Ïe systémy zaloÏené na silném postavení primární péãe jsou levnûj‰í a mají lep‰í v˘sledky neÏ
„otevfiené“ systémy (Starfield, 1994; Doescher et al., 1999; Macinko et al., 2003). Studie v zemích OECD zjistila, Ïe systémy
zaloÏené na hlavní roli praktick˘ch lékafii byly schopny lépe kontrolovat náklady na ambulantní péãi (Delnoij et al., 2000).
Posílení role primární péãe roz‰ífiením rozsahu jeho odbornosti (skill mixu) nebo zaji‰tûní kontroly primárních lékafiÛ nad
úrovní spotfiebovávané péãe je povaÏováno za jedno z moÏn˘ch fie‰ení problému udrÏitelnosti financování zdravotnictví do budoucnosti. Obecnû lze identifikovat dvû formy gatekeepingu primárních lékafiÛ. Za prvé jde o kontrolu pouÏití ambulantních,
lÛÏkov˘ch ãi jin˘ch sluÏeb, coÏ je motivováno ke sníÏení nebo omezení nákladÛ. Za druhé se od primárních lékafiÛ oãekává,
Ïe budou koordinovat péãi. V tomto pfiípadû jsou praktiãtí lékafii povaÏováni za koordinátory celé ‰ífie zdravotnick˘ch sluÏeb
ãerpan˘ch pacienty tak, aby do‰lo ke zlep‰ení návaznosti. Proto lze gatekeeping vnímat i v negativním svûtle jako mechanismus
pro omezování pfiístupu k péãi a jako nástroj pro sniÏování nákladÛ. Pfiesto je takov˘ systém více adresn˘, je schopen lépe reagovat na konkrétní individuální potfieby pacientÛ a zaji‰Èuje, Ïe je poskytnuta pouze potfiebná (podle doporuãení primárního
lékafie) péãe. (Calnan, 2006)
Nûmecko: Gatekeeping jako volba poji‰tûnce
Nûmecko pfiistupuje k zaãlenûní gatekeepingu do pojistn˘ch plánÛ jednotliv˘ch zdravotních poji‰Èoven. Nûmeck˘
„Statutory Health Insurance Modernization Act“ ustanovil, Ïe s úãinností od roku 2007 mají státní zdravotní poji‰Èovny
povinnost nabízet zdravotní plány, v nichÏ existuje moÏnost vyuÏívat praktického lékafie jako tzv. gatekeepera, tedy zprostfiedkovatele pfiístupu ke specializované péãi. Z pohledu zdravotnick˘ch financí mÛÏe tato moÏnost pfiiná‰et znaãné
úspory, protoÏe praktick˘ lékafi, jehoÏ náv‰tûva je finanãnû ménû nákladná, lépe posoudí vhodnost specializované péãe.
Poji‰tûnci jsou k volbû zdravotního plánu zahrnujícího gatekeeping motivováni prostfiednictvím levnûj‰ích pojistek
(Hesse, 2005). Dále zákon institucionalizuje vznik poliklinik, kde dochází k úzké spolupráci praktick˘ch lékafiÛ se specialisty (vãetnû zubafiÛ). Podle nového zákona mohou novû lékafii pracovat také na ãásteãn˘ úvazek na více pracovi‰tích
(napfiíklad ãásteãnû v nemocnici a ãásteãnû pfiímo v poliklinikách). Nov˘ zákon dále umoÏÀuje vznik sítí integrované péãe vãetnû péãe dlouhodobé. Smlouvy mohou uzavírat i nelékafiské profese. (Blum, 2007)
Francie: Systém preferovan˘ch lékafiÛ
Souãástí reforem ve Francii v roce 2004, zamûfien˘ch na zaruãení finanãní udrÏitelnosti a zv˘‰ení koordinace péãe,
bylo zavedení nového systému preferovan˘ch lékafiÛ (médecins traitants) a vytvofiení elektronické dokumentace pacientÛ. Systém koordinované péãe má tfii hlavní souãásti: smlouvu mezi lékafiem a pacientem, finanãní pobídky pro pacienty a omezení nabídky produktÛ doplÀkového zdravotního poji‰tûní. Lékafii v tomto systému nejsou nuceni poskytovat
zdravotnické sluÏby nad rámec stávající praxe a úãast v nûm není povinná ani pro pacienty. Lékafii získají více prostfiedkÛ za dodrÏování pfiedepsan˘ch postupÛ péãe o chronicky nemocné (diabetes, vysok˘ tlak, HIV atd.). Pokud pacient nevyuÏije preferovaného lékafie, zvy‰uje se v˘‰e spoluúãasti z 60 na 70 %. Systém obsahuje více slev a pravidel, která jsou
pro velkou ãást vefiejnosti nepfiehledná. Navíc souãástí reformy je i zákaz vytváfiet pojistné produkty na zv˘‰ené spoluplatby pacientÛ. Pfiíjmy primárních lékafiÛ v souvislosti s tímto opatfiení narostly prÛmûrnû o 2 000 eur roãnû. (ComRuelle, 2006)
Dánsko: Systém gatekeeperÛ
V Dánsku plní primární lékafii roli gatekeeperÛ pro sekundární péãi a jejich sluÏby jsou hrazeny prostfiednictvím
kombinace kapitaãní platby (30 %) a platby za v˘kon. Nûktefií primární lékafii pÛsobí jako koordinátofii praxí, které spolupracují s konkrétními oddûleními nemocnic (druhé zamûstnání). V tomto pfiípadû je zaji‰tûn spoleãn˘ pfiístup k elek-

Nûmecko: Posílení kompetencí lékárníkÛ
Systém pfiedepisování úãinné látky funguje také v Nûmecku. Tam bylo fungování lékáren jako alternativního místa
pro hledání zdravotní pomoci potvrzeno mnoha studiemi. (Psychonomics, 2008) Dvû tfietiny nûmeck˘ch obãanÛ se v pfiípadû men‰ích zdravotních obtíÏí obrátí o pomoc pfiímo na lékárníky místo na lékafie. Lékárníci si tak dokáÏou udrÏet
vysoké renomé ve spoleãnosti. Tento fakt ale zaãíná v poslední dobû zastírat stále vût‰í liberalizace a vznik konkurence
mezi lékárnami.

2.4.6.

Restrukturalizace péãe

Vedle reorganizace kompetencí a personálního zaji‰tûní péãe dochází v evropsk˘ch zemích také k restrukturalizaci zdravotní
péãe jako takové.
Rozvíjí se zejména jednodenní péãe. Jednodenní péãí se rozumí zpÛsob poskytování ambulantní zdravotní péãe v pfiípadech, kdy zdravotní stav nemocného nevyÏaduje ústavní péãi a provedené zdravotní v˘kony umoÏÀují propu‰tûní pacienta
ve stabilizovaném stavu v dobû krat‰í neÏ 24 hodin. Zahrnuje jednorázová neopakovaná, plánovaná i neplánovaná nároãnûj‰í vy‰etfiení ãi o‰etfiení pacienta s chronick˘m ãi akutním onemocnûním nebo o‰etfiení opakovaná v rámci jednodenních navazujících pobytÛ pfiedev‰ím u chronick˘ch onemocnûní pfii stejné základní diagnóze nebo souboru diagnóz (ÚZIS, 2007).
Impozantní rÛst tohoto zpÛsobu léãby byl zaznamenán v prÛbûhu posledních dvou desetiletí, zejména díky v˘voji anesteziologick˘ch a chirurgick˘ch technik a postupÛ. Jednodenní chirurgie se stává normou pro témûfi v‰echny typy elektivní chirurgie
a v nûkter˘ch západních zemích (USA, Kanada) pfiedstavuje témûfi 90 % v‰ech chirurgick˘ch v˘konÛ. Její vyuÏití je v‰ak mezi
zemûmi znaãnû rÛznorodé (Toftgaard, Parmentier, 2006). Hlavními dÛvody odli‰ností jsou zpÛsoby a v˘‰e úhrady za tento zpÛsob léãby, regulace a pfiedpisy pro léãbu a jednotlivé praktiky a zvyky lékafiÛ a anesteziologÛ.
¤ada studií potvrdila vysokou spokojenost pacientÛ a zároveÀ sníÏení nákladÛ v rozmezí od 25 do 68 % relativnû vÛãi moÏnosti hospitalizace. (Fan et al., 1997; Lau et al., 2000)
Na druhou stranu, pokud nárÛst vyuÏití jednodenní chirurgie není kompenzován poklesem hospitalizací, celkové náklady
systému stoupají, i kdyÏ prÛmûrné náklady mohou klesnout. Má-li dojít k úsporám, musí docházet k restrukturalizaci lÛÏkového fondu. Zde je v‰ak tfieba si uvûdomit, Ïe pokud je ru‰ena ãást lÛÏek, je zb˘vající ãást lÛÏek obsazena váÏnû nemocn˘mi
pacienty, coÏ vyvolává potfiebu vy‰‰ího zastoupení o‰etfiovatelského personálu. To mÛÏe vést k tomu, Ïe hospitalizovány jsou
pouze váÏnûj‰í pfiípady, které vyÏadují vy‰‰í objem péãe, a tedy i vy‰‰í poãet lékafiÛ a o‰etfiovatelského personálu na stejn˘
poãet lÛÏek.

11 Pro srovnání: v Kanadû mohou registrované sestry urãovat diagnózu, doporuãovat dál pacienta ke specialistovi a také pfiedepisovat léky.
V provincii Ontario pracují registrované sestry samostatnû, nezávisle na doktorovi, ve své vlastní praxi.
(College of Nurses of Ontario, 2001).
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Rakousko: Reforma postavení lékafie a lékárníka
V Rakousku byla v druhé polovinû roku 2008 schválena reforma postavení lékafie a lékárníka. Lékafii budou na pfiedpis pfiedepisovat pouze úãinnou látku, která je vhodná pro fie‰ení daného onemocnûní. Lékárník pak pacientovi vydá
aktuálnû nejlevnûj‰í lék. Pfiedpokládaná úspora systému vefiejného zdravotního poji‰tûní je 600 milionÛ eur roãnû.

P fi e h l e d

S fiízením nabídkové strany úzce souvisí také reorganizace kompetencí a personálního zaji‰tûní péãe. První oblastí, kde dochází k v˘razn˘m promûnám, je rozhraní mezi lékafiem a zdravotní sestrou. V rÛzn˘ch ãástech svûta 11 se staly praktické
sestry nov˘mi partnery pfii poskytování zdravotní péãe. V˘zkumy potvrdily pfiínos sester v péãi o pacienty. Lékafii, ktefií se rozhodli pfiijmout do praxe registrované sestry, mohli pfiijímat i nové pacienty, protoÏe se tyto sestry staraly o dvû tfietiny pacientÛ
a bylo prokázáno, Ïe pacienti z této skupiny jsou zdravûj‰í a spokojenûj‰í neÏ ti, ktefií nav‰tûvovali lékafie (Spitzer, 1994). Dal‰í
v˘zkumy dokázaly, Ïe kdyÏ pacient s mal˘m zranûním nebo onemocnûním nav‰tíví registrovanou sestru, tak je do 6 mûsícÛ zdravûj‰í, neÏ kdyÏ nav‰tíví doktora. Lékafii pak mají vût‰í prostor pro péãi o váÏnûj‰í zdravotní problémy (Marsh, 1995). V evropsk˘ch státech tak registrované sestry postupnû získávají do kompetence více v˘konÛ, ptají se na více otázek, nabízejí více
informací pro pacienty a tráví s pacientem více ãasu nûÏ lékafi (v prÛmûru o dvû minuty déle). Jedna ze studií prokázala, Ïe
pacienti u tûchto sester vítají, Ïe s nimi tráví více ãasu, a oceÀují jejich komunikaãní dovednosti. Aktivní komunikace je pfiitom
dÛleÏitá zejména pro v˘sledky péãe o chronická onemocnûní, v pfiípadû pacientÛ s vysok˘m krevním tlakem, Parkinsonovou
nemocí, obezitou, depresí, diabetem a astmatem. (Mundinger et al., 2000)
Dal‰í oblastí, kde dochází k pfiesunu kompetencí, je rozhraní mezi lékafiem a lékárníkem. V mnoha zemích probíhají
debaty o optimálním vyuÏití lékárenské péãe v systému poskytování zdravotnick˘ch sluÏeb. V souãasné realitû existuje znaãnû
‰iroké mnoÏství léãiv, jejichÏ úãinná látka je stejná a li‰í se pouze lékovou formou nebo komfortem, kter˘ nabízí pacientÛm. V nûkter˘ch zemích dochází ke zmûnám kompetencí lékafie, kter˘ pfiedepisuje pouze úãinnou látku, a konkrétní léãivo vybírá pacient
na základû diskuse s lékárníkem. Lékafii v‰ak upozorÀují na potfiebu jasného zakotvení zodpovûdnosti v‰ech, ktefií se na koneãném v˘bûru léãiva podílejí, tedy i lékárníkÛ.
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Reorganizace personálního zaji‰tûní péãe
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tronick˘m záznamÛm pacienta, ãímÏ se zvy‰uje kvalita a návaznost péãe a navíc mohou b˘t tyto informace vyuÏity pro
kontrolu a tvorbu obecn˘ch a doporuãen˘ch postupÛ. Primární lékafii jsou také nezastupitelní pfii nov˘ch formách péãe,
jako je telemedicína, konzultace a vy‰etfiení v domácím prostfiedí pfiedev‰ím u star‰ích osob a osob s postiÏením. Tyto
sluÏby mohou vést ke sníÏení poãtu hospitalizací, a sníÏit tak náklady celého systému. (Christiansen, 2008)
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Zmûny zdravotnictví v jednotliv˘ch oblastech
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Pro úspû‰n˘ v˘sledek restrukturalizované péãe je vyÏadován multidisciplinární pfiístup v‰ech zainteresovan˘ch – manaÏerÛ
nemocnic, zdravotních sester, lékafiÛ, anesteziologÛ, praktick˘ch lékafiÛ i pacientÛ. Je tfieba zajistit pruÏn˘ pfiístup k pacientÛm
a zaruãit takovou úroveÀ péãe, která odráÏí individuální potfieby pacienta. Navíc pouze informovan˘ pacient je schopen lépe se
pfiizpÛsobit a spolupracovat s touto formou péãe, coÏ sniÏuje nutnost opûtovné hospitalizace. Pro akceptaci a vyuÏití tohoto zpÛsobu léãby je také nezbytné vytvofiit finanãní motivy pro poskytovatele. (Castoro et al., 2007)
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Zmûny zdravotnictví v jednotliv˘ch oblastech

Slovinsko: Zavedení jednodenní chirurgie
Slovinsko nabízí pfiíklad toho, jak rychle mÛÏe b˘t zavedena jednodenní chirurgie. Vytvofiení speciálních skupin
DRG, jejichÏ cena motivuje poskytovatele (úhrada za stejn˘ v˘kon spojen˘ s pobytem pacienta na lÛÏku je niÏ‰í neÏ úhrada za jednodenní chirurgii), bylo totiÏ spojeno se 70% nárÛstem v‰ech chirurgick˘ch v˘konÛ bûhem tfiech let po zavedení (Ceglar 2006, in Castoro et al., 2007) .

Regulace trhu léãiv
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RÛst nákladÛ na léãiva patfií mezi fenomény, které jsou v souãasnosti (nejen v âeské republice) v kontextu nákladÛ na zdravotnictví ãasto citovány. Regulace na stranû nabídky zahrnuje zavádûní referenãního zpÛsobu úhrad jako systém regulace ceny
a nastavení úhrad léãiv˘ch pfiípravkÛ (stanovení ceny/úhrady léãiva v závislosti na referenãní skupinû), vyuÏívání farmakoekonomick˘ch studií v procesu urãování v˘‰e maximální ceny/úhrady léãiva, vztahování cen léãiv k cenám v zahraniãí (international benchmarking) a regulace marÏí distributora a lékárny. Opatfiení zahrnují také umoÏnûní generické substituce lékárníkem,
jejímÏ cílem je sniÏování nákladÛ za léãiva volbou levnûj‰ích alternativ pacientem. Cílem prosazování doporuãen˘ch postupÛ pro
lékafie je pak racionalizace procesu pfiedepisování léãiv.
·v˘carsko: SníÏení rozdílu cen ve srovnání se zahraniãím
Na rozdíl od jin˘ch zemí OECD nerostou ve ·v˘carsku náklady na léãiva rychleji neÏ náklady na zdravotnictví – ceny léãiv ov‰em dlouhodobû patfií k nejvy‰‰ím v Evropû. Cílem reforem z let 1996 a 2001 bylo mimo jiné sníÏení rozdílu
mezi cenami léãiv ve ·v˘carsku a v zahraniãí. Ceny léãiv nehrazen˘ch ze zdravotního poji‰tûní nejsou pfiímo regulovány, podléhají pouze dohledu pro pfiípad zneuÏití dominantního postavení. Ceny léãiv, která jsou zapsána na seznamu
léãiv hrazen˘ch ze zdravotního poji‰tûní, podléhají pfiímé regulaci, poãínaje v˘robní cenou, marÏí distributora aÏ po platbu za sluÏbu lékárny. Aby byl léãiv˘ pfiípravek zapsán na seznam léãiv hrazen˘ch ze zdravotního poji‰tûní, musí prokázat efektivnost, terapeutickou hodnotu a nákladovou efektivnost (nejlevnûj‰í z dostupn˘ch se shodn˘m úãinkem).
Maximální cena je potom urãena v závislosti na cenû pfiípravku v zahraniãí, jeho relativní efektivnosti vÛãi existujícím
pfiípravkÛm a nákladÛm na v˘zkum. Cena je pfiezkoumána po dvou letech, v dobû vypr‰ení patentu (maximálnû ale po
15 letech) a dva roky poté. Cena generika musí b˘t alespoÀ o 30 % niÏ‰í neÏ cena originálu v dobû vypr‰ení patentu.
MarÏe distributora se skládá z fixní ãástky a procentuální marÏe z v˘robní ceny (8 aÏ 15 %); cena za sluÏby lékárny je
v˘sledkem jednání lékáren a zdravotních poji‰Èoven (sluÏby lékárny, mezi které patfií kontrola kontraindikací, generická
substituce ãi pohotovostní otevírací hodiny, jsou ohodnoceny body, hodnota bodu je v˘sledkem dohody). V˘znamn˘m
prvkem ‰v˘carského systému je regulace poptávky po zdravotnick˘ch sluÏbách. Poji‰tûnci platí roãní fran‰ízu (ãástku,
do jejíÏ v˘‰e poji‰Èovna nehradí Ïádnou péãi) a spoluúãast 10 % za léãiva, v pfiípadû originálních léãiv nahraditeln˘ch
generiky platí cel˘ch 20 %. (Paris a Docteur, 2007)
·védsko: Systém státního monopolu
·védsko patfií díky relativnû nízk˘m koneãn˘m cenám lékÛ k zemím s nejniÏ‰ím podílem v˘dajÛ na léky mezi zemûmi OECD. PfiestoÏe prÛmûrné v˘robní ceny se fiadí k nejvy‰‰ím v Evropû, koneãná cena pro spotfiebitele patfií mezi nejniÏ‰í. DÛvodem je osvobození léãiv od DPH a velmi nízké marÏe v distribuci a síti lékáren, která je státním monopolem.
Takové uspofiádání je v rámci zemí OECD jedineãné. Monopol vykazuje velmi dobré v˘sledky z pohledu efektivity, pro
spotfiebitele ov‰em pfiedstavuje omezení v podobû fiídké sítû lékáren. V˘robní ceny nejsou pfiímo regulovány, aby v‰ak
byl léãiv˘ pfiípravek zafiazen mezi léãiva s úhradou, musí jeho cena odpovídat kritériu nákladové efektivnosti. S cílem
omezení nákladÛ na léãiva byla v roce 2002 zavedena povinná generická substituce lékárníkem za nejlevnûj‰í generikum.
Pokud pacient preferuje originální lék a o‰etfiující lékafi generickou substituci nezakáÏe, zaplatí pacient cenov˘ rozdíl.
Regulace poptávky na stranû pfiedepisování léãiv je v kompetenci regionálních úfiadÛ, které mají povinnost zaloÏit komisi pro léãiva a léãebné postupy (Drug and Therapeutic Committee). Tyto komise pfiipravují doporuãené postupy pro lékafie mimo jiné na základû závûrÛ Health Technology Assessment a mohou finanãnû motivovat lékafie svého regionu.
(Moise a Docteur, 2007)

2.4.8.

eHealth

Elektronické zdravotnictví (eHealth) je souhrnn˘ název pro fiadu nástrojÛ zaloÏen˘ch na informaãních a komunikaãních
technologiích, které podporují a zlep‰ují prevenci, diagnostiku, léãbu, sledování a fiízení zdraví a Ïivotního stylu. Elektronické
zdravotnictví zahrnuje interakci mezi pacienty a poskytovateli zdravotní péãe, pfiedávání údajÛ mezi zdravotnick˘mi zafiízeními
nebo osobní komunikaci („peer-to-peer“) mezi pacienty navzájem ãi mezi zdravotnick˘mi odborníky. Také sem patfií sítû pro zdravotnické informace, elektronické zdravotní záznamy, sluÏby telemedicíny a osobní pfienosné a mobilní komunikaãní systémy
pro sledování a podporu pacientÛ. Nástroje elektronického zdravotnictví mohou napfiíklad pfiispívat k tomu, aby zdravotnické
informace, které mohou vést k záchranû Ïivota, byly k dispozici v potfiebném místû a ãase, coÏ je velmi dÛleÏité v souvislosti
s fiízením nákladÛ. Elektronické zdravotnictví mÛÏe b˘t znaãn˘m pfiínosem pro celou spoleãnost, prostfiednictvím zlep‰ení
dostupnosti a kvality péãe. Pfiispívá k orientaci systémÛ zdravotnictví na obãana a k celkové efektivitû, úãinnosti a udrÏitelnosti
odvûtví zdravotnictví.
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Velká Británie: Národní institut pro zdravotní a klinickou excelenci
Národní institut pro zdravotní a klinickou excelenci (National Institute for Health and Clinical Excellence, NICE) byl
vytvofien v roce 1999 na podporu klinické kvality v rámci zdravotnického systému s tím, Ïe dojde ke sníÏení rozdílÛ v zavádûní nov˘ch zdravotnick˘ch technologií. Souãástí jeho pÛsobnosti je podpora efektivního vyuÏívání zdrojÛ a zahrnuje
i vyuÏití hodnocení nákladové efektivity pfii rozhodování. NICE vytváfií tfii typy doporuãení: posouzení technologií, klinické pokyny a doporuãení a hodnocení léãebn˘ch postupÛ. Od poloviny roku 2005 pfievzal odpovûdnost za hodnocení
programÛ na podporu vefiejného zdraví. Zdravotní poskytovatelé jsou povinni dodrÏovat doporuãení NICE pro konkrétní
technologie a postupy (Mason & Smith, 2005) NICE je rozdûlen do tfií rÛzn˘ch center: Centra excelence vefiejného zdraví, Centra pro hodnocení zdravotnické techniky a Centra pro hodnocení klinické praxe. NICE pfiijímá návrhy na témata
z rÛzn˘ch zdrojÛ, které vyhodnocuje na základû kritérií – bfiemeno nemocí (poãet obyvatel, nemocnost, úmrtnost), dopad
na náklady, klinick˘ v˘znam a dal‰í. Porota sloÏená z odborníkÛ, lékafiÛ a zástupcÛ pacientÛ pfiezkoumá dané téma návrhu a jejich doporuãení pak posuzuje ministr zdravotnictví, kter˘ má koneãnou odpovûdnost za v˘bûr témat. Následuje
pfiesnû definovan˘ proces hodnocení – od registrace zájemce o posouzení, pfies pfiípravu, systematické hodnocení zku‰eností, návrh hodnocení a doporuãení po jeho schválení a zvefiejnûní. NICE zvefiejÀuje ve‰keré materiály v zájmu transparentnosti celého procesu.

H R A N I C E M I .

Na vefiejné rozpoãty je kladen stále vût‰í tlak omezen˘ch zdrojÛ, a je tedy zásadní investovat pouze do zdravotnick˘ch
sluÏeb, které pfiiná‰ejí nejlep‰í v˘sledky pro zdraví obyvatel. V posledních letech nûkteré státy vyvinuly systémy pro identifikaci
inovací, které vytváfiejí nejlep‰í hodnotu.
Zdravotnické technologie jsou nepostradatelnou souãástí jakéhokoli moderního zdravotnického systému. Je to ãasto
lhostejnost a neochota zmûnit zavedené zpÛsoby léãby a zastaralé omezení, co brání zavádûní nov˘ch, nákladovû efektivních postupÛ. HTA je nástrojem, kter˘ by mûl odpovûdût na otázku, zda jsou vyuÏívané postupy efektivní. Health Technology Assessment
(HTA) pomáhá nastavit systematick˘ a transparentní proces, jak rozdûlovat omezené zdroje urãené pro zdravotní péãi. Health
Technology Assessment slouÏí jako podpÛrn˘ nástroj, kter˘ vytváfií dÛkazy pro rozhodování v oblasti zdravotní péãe, politiky
a praxe. Vût‰ina HTA se t˘ká oblasti léãiv spí‰e neÏ hodnocení zdravotnick˘ch prostfiedkÛ a chirurgick˘ch postupÛ. (Hutton J.
et al., 2006)
Pfii hodnocení technologií a léãiv je zásadní, kdo stanoví, co se bude hodnotit, jaká data budou pfii hodnocení dostupná, jak˘ zpÛsob hodnocení technologií bude vyuÏit (hodnocení nákladové efektivity, uÏitkové efektivity, pouÏití QALY a stanovení její hodnoty), co je stanoveno jako cíl (outcome), jaké náklady jsou do hodnocení zahrnuty a dal‰í aspekty, jeÏ
determinují v˘sledky hodnocení. Samotné v˘sledky pak mohou b˘t pfiedstaveny formou v˘‰e úhrad, formulací regulací, zavedením lékafisk˘ch auditÛ (peer review), klinick˘ch pokynÛ, akreditací, zavádûním standardÛ, mediálními kampanûmi, konferencemi a semináfii, prosazováním odborného vzdûlání a zvefiejÀováním informací na webov˘ch stránkách a v informaãních
bulletinech. (Sorenson, 2008)
Obecnû vzato subjekty, které HTA vytváfií, spadají do dvou kategorií. Na jedné stranû to jsou nezávislé orgány, které
vytváfií hodnoticí zprávy v celé ‰ífii témat, vãetnû zdravotnick˘ch technologií a zdravotnick˘ch zásahÛ, a na druhé stranû jsou to
subjekty s vládním mandátem, které mají odpovûdnosti a spolurozhodují ohlednû nastavení priorit a nastavení systému.
Obvykle se to t˘ká pfiedev‰ím úhrad a cen léãiv a technologií. Tento druh˘ typ subjektÛ slouÏí jako poradní a souãasnû regulaãní orgán pfii správû zdravotnického systému. Národní ústav pro zdraví a klinickou kvalitu (NICE) ve Velké Británii pfiedstavuje
druhou kategorii a souãasnû první pokus poskytovat pfiístup k nákladovû efektivní léãbû prostfiednictvím procesu zkoumání
v˘sledkÛ (evidence-based).
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Health Technology Assessment
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·v˘carsko: Elektronické zdravotní karty
Elektronické zdravotní karty, jako jsou napfiíklad ty ve ·v˘carsku, mají jako nástroj velk˘ potenciál radikálnû zmûnit
návyky pacientÛ a zdravotních profesionálÛ. V budoucnu karty zdravotního poji‰tûní vytvofiené na základû mezinárodních
norem nabídnou pacientÛm moÏnost záznamu informací pro pouÏití v pfiípadû ohroÏení Ïivota, informace o alergiích,
oãkování, lécích, informace o dal‰ích událostech, které mají pfiispût k pfiípadné záchranû Ïivota, moÏnost vyhnout se zbyteãn˘m komplikacím, a mohou tedy znaãnû pfiispût k racionalizaci nákladÛ na zdravotní péãi. Karty, které budou vyuÏívat
on-line síÈ, znamenají v˘zvu pro dal‰í rozvoj spolupráce mezi jednotliv˘mi segmenty nejen zdravotní péãe. V nûkter˘ch
kantonech ·v˘carska probíhají pilotní projekty, které budou po svém vyhodnocení slouÏit jako v˘chozí body pro dal‰í
rozvoj elektronick˘ch zdravotních karet ve ·v˘carsku. (Santa, 2005)
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Evropské státy se snaÏí spoleãnû vytvofiit architekturu pro elektronické zdravotní záznamy prostfiednictvím podpory vzájemné v˘mûny informací a normalizace, zavádûjí informaãní sítû mezi místy, kde se poskytuje péãe, podporují poskytování on-line
zdravotnick˘ch sluÏeb, ale také informací o zdravém Ïivotním stylu a o prevenci nemocí. Nûkteré státy zavedly elektronické pfiedepisování lékÛ (ePrescribing) a elektronické proplácení v˘dajÛ (eReimbursement).
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2.4.10. Zvy‰ování znalostí o efektivitû péãe
ÚroveÀ znalostí o úãinnosti léãby spolu s uplatÀováním dostateãnû ovûfien˘ch úãinn˘ch postupÛ v praxi jsou ve zdravotnictví jedním z nejzávaÏnûj‰ích problémÛ. Nejedná se pouze o riziko neúãelnû vynakládan˘ch prostfiedkÛ, ale i riziko po‰kození
zdraví populace. Tento problém narÛstá s pfiesouváním tûÏi‰tû péãe do oblasti chronick˘ch onemocnûní a léãby rizikov˘ch faktorÛ. Z pohledu reformních opatfiení se jedná pfiedev‰ím o dvû oblasti.
První oblastí je zaji‰tûní vûrohodnosti v˘zkumÛ a jejich konsolidace do doporuãen˘ch postupÛ. Tyto aktivity
jsou z velké ãásti provádûny v rámci ãinností odborn˘ch spoleãností, péãí o udrÏení prestiÏe vûdeck˘ch ãasopisÛ a konferencí.
Mimo tyto spontánní aktivity jsou v celé fiadû státÛ legislativnû upraveny podmínky pro zavádûní nov˘ch léãebn˘ch postupÛ.
Nejvût‰í pozornost je vûnována léãivÛm. V pfiípadû uÏ‰ího zamûfiení na léãiva a dal‰í zdravotnické v˘robky se jedná buì o zdravotnicky specializované instituce, jako je tfieba SÚKL v âR, nebo o obecnûj‰í instituce, napfiíklad US Food and Drug
Administration.
Druhou oblastí je sledování vyuÏití poznatkÛ v praxi a motivaãní opatfiení s tím spojené. Sledování vyuÏívání
jednotliv˘ch vybran˘ch úkonÛ péãe a pfiípadnû i dosahování v˘sledkÛ má jiÏ nûkolikaletou tradici. Jedním z nejpropracovanûj‰ích a v praxi nejvíce a nejdéle vyuÏívan˘ch systémÛ je HEDIS (The Healthcare Effectiveness Data and Information Set), kter ˘
je pouÏíván primárnû jako nástroj ke zji‰Èování, v jaké úrovni je zaji‰Èována péãe o klienty jednotliv˘ch zdravotních poji‰Èoven. Na obdobn˘ch principech je zaloÏeno sledování pfiedev‰ím „kvalitativních“ ukazatelÛ i u jednotliv˘ch poskytovatelÛ. Tím
se zab˘vají jak vládní instituce (napfiíklad hodnocení nemocnic v rámci ministerstva zdravotnictví USA), tak celá fiada nevládních organizací, které sestavují rÛzné „ligové tabulky“. Hodnocení jsou v tûchto pfiípadech zaloÏena na zji‰Èování procenta
nemocn˘ch, u nichÏ byl uÏit doporuãen˘ léãebn˘ postup, a v men‰í mífie na hodnocení v˘sledkÛ péãe. Samotné sledování
vyuÏívání doporuãen˘ch postupÛ v praxi je zatíÏeno mnoÏstvím metodologick˘ch problémÛ a jejich skuteãn˘ dopad na zvy‰ování úrovnû péãe není pfiesvûdãiv˘.
USA: HEDIS
HEDIS je nástroj, kter˘ pouÏívá více neÏ 90 % americk˘ch zdravotních plánÛ pro mûfiení v˘konnosti a dal‰ích
rozmûrÛ péãe a sluÏeb. HEDIS byl vyvinut a je udrÏován Národním v˘borem pro zaji‰tûní kvality. HEDIS byl navrÏen tak,
aby spotfiebitelé mohli porovnávat v˘konnost zdravotních plánÛ ve vztahu k jin˘m plánÛm na národní a regionální úrovni. HEDIS je jednou sloÏkou akreditaãního procesu NCQA, nûkteré plány v‰ak vyuÏívají HEDIS, aniÏ by usilovaly o akreditaci. PoÏadavek Centra pro Medicare a Medicaid Services (CMS) shromaÏìovat data HEDIS coby podmínka pro umoÏnûní organizacím pfiijímat pacienty a poskytovat sluÏby HMO v rámci systému Medicare Advantage je dobrou pobídkou
pro mnohé zdravotní plány.

2.4.11. Zvy‰ování kvality sluÏeb
Zahraniãní studie ukazují, Ïe pfiibliÏnû u 10 % hospitalizací dochází k po‰kození pacientÛ. 12 Britské ministerstvo
zdravotnictví odhaduje, Ïe roãnû dochází v zemi k pfiibliÏnû 850 000 neÏádoucích událostí, které vedou k po‰kození pacientÛ.
K podobn˘m v˘sledkÛm do‰ly také studie provedené ve ·panûlsku, Francii a Dánsku. Samotní obãané Evropské unie hodnotí
bezpeãí zdravotní péãe velmi zodpovûdnû a podle studie Eurobarometeru z ledna 2006 pokládá 78 % obãanÛ EU chyby pfii poskytování zdravotní péãe ve vlastní zemi za závaÏn˘ problém. (Kalvachová, 2008)
Pfiitom vût‰inû tzv. mimofiádn˘ch ãi neÏádoucích událostí lze pfiedejít buì zcela, nebo alespoÀ sníÏit závaÏnost jejich dopadu
na pacienty. Evropské státy proto usilují o stále ãastûj‰í fiízení kvality. Je v‰ak tfieba zdÛraznit, Ïe Ïádn˘ konkrétní jednotn˘
systém fiízení a hodnocení kvality (a související efektivity) ve zdravotnictví a jeho mezinárodní uznávání v rámci EU neexistuje,
k dispozici jsou základní mezinárodní akreditaãní principy definované Mezinárodní spoleãností pro kvalitu ve zdravotnictví
(ISQua), WHO a dal‰ími organizacemi. Kvalita zdravotní péãe je fiízena na národních úrovních jednotliv˘ch zemí a zejména pak
na úrovni jednotliv˘ch poskytovatelÛ, proto jsou akreditaãní systémy zdravotnick˘ch zafiízení organizovány rÛznû. Zdravotnická
zafiízení potfiebují pro zaji‰tûní své zpÛsobilosti komplexní pohled na kvalitu, orientaci na proces, konzistentnost celého zdravotnického zafiízení, souãinnost mezi zdravotnick˘mi zafiízeními, respektování práv pacientÛ, ochranu zdravotnick˘ch dat a vysoce specializovanou odbornost ve své ãinnosti.
Stále ãastûji jsou k dispozici také rÛzné pfiehledy a tabulky nabízející porovnání úrovnû kvality pro obãany. Otázkou v‰ak
je, zda se pacienti podle tûchto údajÛ rozhodují, protoÏe volba pacienta je stále ve velké mífie urãována subjektivním vnímáním
kvality, a nikoli na základû kvantifikovan˘ch medicínsk˘ch nebo technick˘ch údajÛ.
Slovensko: Systém fiízení kvality a role ÚDZS
Na Slovensku jsou v‰ichni poskytovatelé ambulantních a lÛÏkov˘ch sluÏeb ze zákona povinni vytváfiet, udrÏovat
a zlep‰ovat systémy kvality a bezpeãnosti, ãímÏ pfiebírají odpovûdnost za kvalitu a úãinnost poskytovan˘ch sluÏeb.
Zákonodárce poÏadoval, aby v‰echny zdravotní poji‰Èovny hodnotily kvalitu poskytovatelÛ sluÏeb zdravotní péãe podle
specifick˘ch ukazatelÛ kvality, které kaÏdoroãnû navrhuje ministerstvo zdravotnictví. Od roku 2004 schvaluje a dohlíÏí
nad spoleãnostmi zdravotního poji‰tûní ÚDZS, kter˘ je zodpovûdn˘ také za rámec a kvalitu lékafisk˘ch sluÏeb placen˘ch
v rámci „balíku solidarity“.

12 Studie Institute of Medicine v USA odhaduje, Ïe roãnû ve Spojen˘ch státech umírá 44 000 aÏ 98 000 hospitalizovan˘ch pouze v dÛsledku
pochybení zdravotníkÛ, coÏ je více úmrtí neÏ následkem dopravních nehod, AIDS ãi karcinomu prsu.

2.4.13. Omezování rozsahu hrazen˘ch sluÏeb
Úãinnou formou regulace nabídky je omezení poskytované péãe cestou definování rozsahu hrazen˘ch sluÏeb. Rozsah sluÏeb
hrazen˘ch z vefiejného rozpoãtu a pokrytí populace zdravotními sluÏbami lze podle Busseho et al. (2005) charakterizovat tfiemi
rozmûry – ‰ífikou, hloubkou a v˘‰kou. „·ífika“ popisuje rozsah pokrytí obyvatelstva, „hloubka“ poãet a druh sluÏeb, na nûÏ se
hrazené sluÏby vztahují, a „v˘‰ka“ definuje, do jaké v˘‰e nákladÛ nemusejí poji‰tûnci náklady sdílet. Jednotlivé státy Evropské
unie definují rozsah péãe hrazené z vefiejného zdravotního poji‰tûní (nebo z vefiejn˘ch rozpoãtÛ) znaãnû rozdílnû.
Ve vût‰inû zemí neexistuje explicitní seznam zdravotnick˘ch v˘konÛ, které jsou hrazeny. Existují zpravidla jen katalogy sluÏeb,
které ale slouÏí pouze pro stanovení úhrad.
Definice nárokÛ poji‰tûncÛ urãuje hranici mezi vefiejn˘m zdravotním poji‰tûním (vefiejn˘m zdravotnictvím) a poji‰tûním
soukrom˘m. Definice nárokÛ poji‰tûncÛ probíhá obecnû ve dvou rovinách – na úrovni zákonÛ a na úrovni podzákonn˘ch
norem, vyhlá‰ek. Kupfiíkladu Polsko má definovan˘ rozsah nárokÛ poji‰tûncÛ zakotven v ústavû. Naopak podzákonné normy
jsou nejvíce aplikovány v Nûmecku, zejména v dÛsledku v˘znamného vlivu nestátních organizací (komory lékafiÛ, spolky poji‰Èoven apod.).

e v r o p s k ˘ c h
v
o p a t fi e n í
r e f o r m n í c h
v y b r a n ˘ c h
P fi e h l e d

Francie: Plánování kapacit
Od roku 1996 sdílí odpovûdnost za plánování kapacit ve francouzském systému zdravotní péãe ústfiední vláda
(ministerstvo zdravotnictví) a 22 agentur regionálních nemocnic (ARH). Plánování probíhá do znaãné míry na regionální úrovni a zahrnuje regionální zdravotní konference (conférences régionales de santé) a zapojení ARH. Pro strategické
plánování ARH posuzují zdravotní stav obyvatelstva a jeho potfieby zaloÏené na vyuÏití dat a údajÛ o úmrtnosti a nemocnosti. Pfii hodnocení se také vytváfiejí expertní odhady budoucích trendÛ v poptávce, které jsou z velké ãásti zaloÏeny na
epidemiologick˘ch údajích a trendech pozorovan˘ch v jin˘ch zemích. Ministerstvo zdravotnictví má fiídicí roli, stanoví
katalog zdravotnick˘ch sluÏeb, které musejí regiony zahrnout do sv˘ch plánÛ. Na základû hodnocení potfieb a politicky
stanoven˘ch priorit katalogu obsahuje plán sluÏby v hlavních oblastech péãe, jak˘mi jsou vnitfiní lékafiství, chirurgie, porodní péãe, rehabilitace, intenzivní péãe, lékafiská diagnostika, psychiatrie, paliativní péãe, péãe o vymezené skupiny
obyvatel (napfiíklad star‰í osoby, dûti a dospívající mládeÏ) a péãe o vybrané nemoci (napfiíklad chronické selhání ledvin ãi rakovina).
Zvolená strategie je realizována hlavnû skrze regionální strategické plány zdraví (SROS). SROS konkretizují nejen
celkové strategické cíle pro zdravotní péãi, ale stanoví i kvantitativní cíle a rozdûlení sítû místních zdravotnick˘ch zafiízeních. (Ettelt et al., 2007)

H R A N I C E M I .

Nizozemsko: Liberální pfiístup k plánování
Nizozemsko má plánování kapacity do znaãné míry liberalizováno. Zatímco ústfiední vláda je zodpovûdná za celkov˘
zdravotnick˘ systém, ani ona, ani regionální a místní úrovnû správy nejsou pfiímo zapojeny do plánování zdravotnick˘ch
kapacit. Od roku 2006 je plánování akutních zdravotnick˘ch kapacit pfieneseno na regionální sdruÏení nemocnic (ve spolupráci se zdravotními poji‰Èovnami) a pouze plány na vût‰í investice, jaké pfiedstavuje tfieba v˘stavba nové nemocnice,
musejí b˘t schváleny vládou. (Ettelt, 2008)
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Zdravotní plány pfiedstavují hlavní nástroj pro plánování kapacit ve zdravotnictví. V souladu s rÛzn˘mi úrovnûmi vefiejné
správy v jednotliv˘ch evropsk˘ch státech zapojen˘mi do plánování kapacit existují zdravotní plány na státní, regionální a místní úrovni.
Obecnû lze plánovaní zdravotnické kapacity rozdûlit do dvou úrovní – na plánování strategické a operativní. Strategické
plánování zahrnuje stanovení rámce a vymezení základních principÛ zdravotnického systému a obecné smûry jeho v˘voje. To
nejãastûji provádûjí orgány centrální státní správy (ministerstva zdravotnictví nebo pfiíslu‰né regionální vlády v decentralizovan˘ch systémech). V nûkter˘ch zemích (Dánsko a Finsko) realizují strategické plánování regionální a místní orgány.
Operativní plánování pfiedstavuje pfienesení strategick˘ch plánÛ do reáln˘ch cílÛ a ãinností, které mohou zahrnovat celé
spektrum ãinností souvisejících s poskytováním zdravotní péãe, vãetnû rozdûlení zdrojÛ, organizace zdravotnick˘ch sluÏeb, personálu a technického vybavení. Tyto plány nejãastûji provádûjí regionální orgány, ale mohou b˘t do nich zapojeny také místní
orgány, jako jsou regionální spolky primární péãe v Anglii.
Aktivní zapojení organizací poskytovatelÛ v procesu plánování je typické pro Francii a Nûmecko, dvû zemû s v˘raznou
tradicí korporativismu. Zapojení vefiejnosti a dal‰ích zainteresovan˘ch subjektÛ, jako jsou zamûstnanci, obvykle prostfiednictvím
konzultací, je nedílnou souãástí procesu plánování v Anglii a Itálii. V Dánsku a Finsku je úãast vefiejnosti na plánování zaji‰tûna prostfiednictvím zastoupení volen˘ch ãlenÛ z regionálních a obecních rad. (Ettelt, 2008)
Ve v‰ech západoevropsk˘ch zemích se plánování zamûfiuje pfiedev‰ím na nemocniãní péãi. Systematické plánování kapacit v ambulantním sektoru lze pozorovat pouze v Dánsku a Anglii. Zdravotní plány se t˘kají vefiejn˘ch i soukrom˘ch nemocnic ve
Francii, Nûmecku a Itálii, zatímco v Dánsku, Anglii a Finsku se vztahují pfiedev‰ím na vefiejná zafiízení. Plánování nemocniãních
kapacit zahrnuje nûkolik aspektÛ – kapitálové investice do stávajících budov a vybavení, investice do drahého vybavení a technologií a plánování lidsk˘ch a finanãních zdrojÛ. Tradiãnû byla preferovanou jednotkou plánování kapacita lÛÏek (napfi. Finsko,
Nûmecko a Itálie). Nûkteré zemû (napfi. Anglie a Francie) pfie‰ly v poslední dobû k plánování objemu sluÏeb a ãinností. Velké kapitálové investice do infrastruktury (nemocnic) jsou obvykle regulovány a plánovány oddûlenû od operaãního plánování dal‰ích
sluÏeb.
Plánování kapacit silnû odráÏí ‰ir‰í politické, sociální, ekonomické a kulturní souvislosti kaÏdé zemû. Zatímco v postkomunistick˘ch státech je slovo „plán“ ãásteãnû zdiskreditováno, v nûkter˘ch západoevropsk˘ch zemích pfiedstavují zdravotní plány
hlavní nástroj pro fiízení kapacit ve zdravotnictví.
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2.4.12. Plánování péãe a sítû kapacit
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Navíc definici uplatniteln˘ch nárokÛ poji‰tûncÛ ovlivÀuje také stupeÀ decentralizace systému zdravotnictví. V systémech
s vysokou decentralizací (·panûlsko, Itálie) pfiedstavují definice nárokÛ pouze minimální rozsah poji‰tûní a jednotlivé regionální vlády pak pfiesn˘ obsah nárokÛ poji‰tûncÛ definují rozdílnû. (Schreyögg, 2005)
Situace se také li‰í v jednotliv˘ch typech péãe – nemocniãní a ambulantní. Napfiíklad ·panûlsko, Polsko a Francie mají explicitnû definovány nároky poji‰tûncÛ na úhradu nemocniãních sluÏeb (pfiiãemÏ v Polsku nebyla uÏita Ïádná transparentní
kritéria definice tûchto nárokÛ). V sektoru ambulantních sluÏeb se podrobnost explicitních seznamÛ nárokÛ poji‰tûncÛ li‰í v závislosti na systému úhrad lékafiÛ. V pfiípadû úhrad za v˘kon (fee-for-service) existují pfiesnûj‰í katalogy (napfi. ve Francii,
v Nûmecku a Dánsku). Obecnû existují i tzv. negativní seznamy v˘konÛ, které jsou vylouãeny z úhrad z vefiejného zdravotního poji‰tûní. Pfiíklady péãe, která je vylouãena z úhrady z vefiejného systému, jsou kosmetická chirurgie, vakcinace nestandardních
onemocnûní, nekonvenãní léãebné praktiky (akupunktura), láznû, fyziatrie a rehabilitaãní léãba nebo zmûna pohlaví. Speciálnû
vymezen˘m oborem je ve vût‰inû zemí zubní lékafiství. Trend definování závazkÛ vefiejného systému zdravotnick˘ch sluÏeb má nûkdy podobu sniÏování úrovnû pokrytí (kupfiíkladu zubní péãe b˘vá ãasto vylouãena, pfiinejmen‰ím pro dospûlé, napfi. v Estonsku
v roce 2004). Na druhou stranu nûkteré ãlenské státy roz‰ífiily rozsah sluÏeb, napfiíklad o dlouhodobou péãi (napfi. ·panûlsko
a Skotsko). Pro hodnocení sluÏeb, které jsou nebo budou zahrnuty v rámci vefiejného systému, se vyuÏívá hodnocení zdravotnick˘ch technologií. Jen nûkteré ãlenské státy EU pouÏívají mûfiení nákladové efektivnosti pro stanovení obsahu balíãku.
V nûkter˘ch zemích lze definici nárokÛ poji‰tûncÛ vysledovat v katalozích úhradového mechanismu systému DRG
(Diagnosis Related Groups). Tyto katalogy jsou urãeny pro stanovení cen a vztahÛ mezi poskytovateli a plátci. 13 Katalogy DRG
se mezi zemûmi li‰í, a obsah konkrétních skupin diagnóz proto není srovnateln˘. V nûkter˘ch katalozích jsou navíc vytvofieny
seznamy technologií, jeÏ mohou b˘t pouÏity pouze v pfiípadû, Ïe neexistuje levnûj‰í varianta. Jedná se proto o jisté negativní seznamy technologií, které nejsou hrazeny z vefiejného zdravotního poji‰tûní. Na druhou stranu jsou nûkteré skupiny systému DRG
definovány pfiímo vyuÏitím nûkter˘ch technologií a metod, coÏ nepfiímo vytváfií pozitivní listy.
Projevuje se i rozdíl mezi systémy zaloÏen˘mi na principu národní zdravotní sluÏby (NHS) a systémy zdravotního poji‰tûní.
Systémy vefiejného zdravotního poji‰tûní pfiesnûji definují nároky poji‰tûncÛ. Nelze tvrdit, Ïe nûkter˘ stát definuje nároky nejlépe, ve v‰ech zemích v‰ak vládne trend k zpfiesÀování nárokÛ poji‰tûncÛ. SníÏení závazkÛ vefiejného systému zdravotnick˘ch sluÏeb (sníÏení objemu sluÏeb, roz‰ífiení sdílení nákladÛ obyvateli, vylouãení skupin populace) mohou pfiispût k zaji‰tûní fiskální
udrÏitelnosti, ale ohroÏuje hodnoty, na kter˘ch jsou zdravotnické systémy postaveny.
Slovensko: Definice základního balíãku sluÏeb
Slovensko pfiistoupilo k definici „základního balíãku“ v rámci reformní vlny v letech 2004-2006 a zahrnulo ji do
novû vzniklého „zákona o rozsahu“. Hlavním cílem tohoto zákona bylo vymezení rozsahu zdravotní péãe, kter˘ je
finanãnû kryt ze zdrojÛ vefiejného zdravotního poji‰tûní. Vytvofiení zákona tak zaplnilo legislativní mezeru pfiedreform ního období, kdy nebylo oficiálnû urãeno, které sluÏby jsou z poji‰tûní hrazeny a které nikoliv. Do‰lo tak k mylnému
pojetí „bezplatného“ zdravotnictví, kdy byly omezené sluÏby ãerpány na základû nejasn˘ch mechanismÛ, coÏ vytváfielo
prostor pro rozvoj korupce (Szalay, 2004a). Základní balíãek byl nov˘m zákonem stanoven na základû dvou mechanismÛ. První mechanismus spoãívá ve stanovení priorit v lékové politice, coÏ v praxi znamenalo vymezení 115 skupin
léãiv a skupiny základních zdravotnick˘ch pomÛcek, které byly poskytovány bez doplatku. Druh˘m mechanismem je
stanovení priorit v léãbû jednotliv˘ch diagnóz tak, Ïe zdravotnické v˘kony v rámci léãby prioritních diagnóz jsou vykonávány bez doplatku. (Szalay, 2004a)
Nûmecko: Nezávislá agentura IQWiG
V souãasnosti lze vysledovat trend zpfiesÀování nárokÛ poji‰tûncÛ. V Nûmecku pÛsobí nezávislá agentura (IQWiG),
která se na základû anal˘z a dÛkazÛ (evidence based medicine) podílí na tvorbû pozitivních a negativních seznamÛ.
I ve vût‰inû ostatních zemí se prosazuje snaha vytváfiet transparentní mechanismy zaãlenûní nebo vyãlenûní v‰ech zdravotnick˘ch sluÏeb do základního balíku sluÏeb hrazen˘ch z vefiejného zdravotního poji‰tûní. (Roubal, 2007)
Nizozemsko: DBC a seznam povolen˘ch a nepovolen˘ch postupÛ
Nizozemsko vyvinulo vlastní systém úhrad, kter˘ se inspiroval systémem DRG (DBC). V˘chozím bodem celého
systému DBC je náv‰tûva pacienta (tj. neodkladná, plánovaná) a odbornost nav‰tíveného lékafie. Pro kaÏdou kombinaci
tûchto znakÛ existuje seznam „povolen˘ch a nepovolen˘ch“ postupÛ (diagnostick˘ch, terapeutick˘ch atd.), jejichÏ pouÏití je omezeno na podmínky a stav pacienta. Úhradov˘ systém DBC je tedy kombinací pozitivního a negativního katalog
pro nemocniãní sluÏby, organizovan˘ podle lékafisk˘ch specializací (24 kategorií). Celkem existuje pfies 100 000 poloÏek, které jsou v˘slovnû zahrnuty (navíc 3 649 je jich zahrnuto pouze za urãit˘ch podmínek) a 1 511 poloÏek, jeÏ jsou
v˘slovnû vylouãeny. Systém DBC je v souãasnosti povaÏován za jeden z nejvíce explicitních a podrobn˘ch katalogÛ definování rozsahu nemocniãních sluÏeb. Navíc se systém DBC neomezuje pouze na nemocniãní sluÏby, ale je propojen
i s ambulantní péãí.
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2.4.14. Protikorupãní opatfiení
Zdravotnictví patfií mezi sektory, ve kter˘ch lze oãekávat zv˘‰enou pravdûpodobnost v˘skytu korupãního jednání,
a tím také pokfiivení spotfiebovávan˘ch sluÏeb. DÛvodem je velk˘ poãet aktérÛ ve zdravotnictví (poskytovatelé, plátci, pacienti,
stát, lékafiské organizace, zájmové skupiny a mnoho dal‰ích) a komplexnost interakcí, které mezi nimi probíhají, informaãní asymetrie mezi tûmito aktéry, nejistota jednotliv˘ch aktérÛ ohlednû vlastních nárokÛ a dal‰í.
MoÏnosti korupãního jednání jsou determinovány nastavením systému. Opatfiení jednotliv˘ch zemí v boji proti korupci

13 V rámci jedné skupiny DRG jsou sdruÏeny nákladovû homogenní v˘kony, které jsou ohodnoceny urãitou relativní vahou definující relativní
finanãní nároãnost dané skupiny v˘konÛ (obsahuje i léãiva a dal‰í komplementy).

2.5.1.

Sociální sluÏby a dlouhodobá péãe

Dlouhodobá péãe, která stojí na rozhraní péãe zdravotní a sociální, v sobû spojuje mnoho rÛzn˘ch disciplín péãe o závislé osoby, které jiÏ z rÛzn˘ch dÛvodÛ dostateãnû nezvládají bûÏné Ïivotní ãinnosti (activities of daily living) 14. Jedná se o péãi
pfiedev‰ím o star‰í obãany, jejichÏ poãet bude v dÛsledku demografick˘ch promûn v budoucnosti v˘znamnû narÛstat.
Ve vût‰inû zemí je péãe o tyto potfieby poskytována pfiedev‰ím v rámci domácností, v‰echny státy v‰ak vytvofiily i formální
programy péãe o tyto skupiny obyvatel. V oblasti dlouhodobé péãe pfievaÏuje financování z daní (skandinávské státy), nûkteré zemû (Nûmecko, Lucembursko, Nizozemsko) zavedly i v této oblasti systém vefiejného poji‰tûní, jiné zemû kombinují pfiíjmy
z pojistného a z daní (Francie, Belgie). Ve v‰ech státech se v‰ak na financování podílejí i samotní klienti. (European
Commission, 2007)
Pro poptávku po dlouhodobé péãi je v˘znamné nejen to, v jak˘ch podmínkách je poskytována, ale i jaká je forma sociálních
transferÛ, tedy zejména zda se jedná o dávky finanãní (in cash), nebo nárok na sluÏby (in kind). Pokrytí a nárok obyvatel je buì
univerzální, nebo je nárok na dávky podmínûn hodnocením potfiebnosti (napfi. ve Velké Británii).
Stejnû jako ve zdravotnictví je i v oblasti dlouhodobé péãe velmi v˘znamná otázka zaruãení kvality poskytovan˘ch sluÏeb,
a to jak v neformálním, tak ve formálním instituciálním sektoru. Nûkteré zemû EU pouÏívají standardy kvality pro strukturu, proces i v˘sledky péãe (Nizozemsko, Slovensko) spolu s jejím monitorováním (Francie, Kypr).
Mezi jednotliv˘mi evropsk˘mi zemûmi se v˘raznû li‰í nároky populace na tyto sluÏby, jejich rozsah, kvalita i finanãní spoluúãast klientÛ. Obecn˘m trendem je v‰ak snaha o deinstitucionalizaci této péãe, tedy o její pfienesení do podmínek domácí nebo komunitní péãe. Vychází se tak z teze, Ïe domácí podmínky a neformální péãe rodiny a pfiátel jsou potfiebn˘mi osobami
vÏdy preferovány pfied neosobním prostfiedím a péãí v institucích. Z ekonomického pohledu je domácí péãe také zpravidla
nesrovnatelnû levnûj‰í (pfiípadnû má neutrální dopad na vefiejné rozpoãty). Iniciativy podporující péãi v domácích podmínkách
zahrnují podporu a domácí asistenci (Rakousko), poji‰tûní dlouhodobé péãe preferující poskytování péãe doma (Nûmecko),
finanãní podporu neziskov˘ch organizací (Malta) a nové formy péãe pfiizpÛsobené potfiebám jednotliv˘ch klientÛ (Portugalsko).
Dánsko, Nûmecko a Velká Británie podporují nezávislost uÏivatelÛ dlouhodobé péãe tím, Ïe jim dávají volnost ve v˘bûru poskytovatele tûchto sluÏeb. I v tomto sektoru se rychle a úspû‰nû roz‰ifiují nové technologie. (European Commission, 2007)
·panûlsko: Autonomní péãe o lidi s postiÏením
V˘znamn˘m problémem v dlouhodobé péãi mohou b˘t regionální rozdíly v dostupnosti a kvalitû sluÏeb. ·panûlsko
plánuje implementovat jednotn˘ balíãek sluÏeb, kter˘ bude pro ve‰keré poskytovatele ve v‰ech regionech závazn˘. Navíc
nov˘ systém Autonomní péãe o lidi s postiÏením zvy‰uje autonomii tûchto osob tím, Ïe jejich rodinám poskytuje finanãní prostfiedky na denní ambulantní péãi v domácích i institucionálních podmínkách. Pokrytí celé populace je plánováno
na rok 2015. (European Commission, 2007)

14 Mezi tyto ãinnosti patfií koupání, oblékání, pfiíprava stravy, vstávání z postele nebo ze Ïidle, pohyb ãi osobní hygiena, ãasto v kombinaci s
neschopností základní zdravotní péãe o sebe.
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V˘razného zlep‰ení zdravotního stavu a kvality Ïivota lze prostfiednictvím zdravotnick˘ch sluÏeb dosáhnout jen ãásteãnû,
hlavní moÏnosti spoãívají v ostatních vefiejn˘ch politikách (sektor sociálních sluÏeb, vzdûlávání, Ïivotního prostfiedí,
hospodáfiské, zemûdûlské oblasti a dal‰ích). Diskuse o reformách v evropsk˘ch státech tak sledují posun dÛrazu od zdravotnick˘ch sluÏeb k péãi o zdraví. (Háva, 1996)
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·védsko: Omezování marketingov˘ch pobídek farmaceutick˘ch firem
Mezi oblasti náchylné k v˘skytu korupãního jednání patfií mimo jiné farmaceutick˘ prÛmysl. Otázku ovlivÀování
zdravotnick˘ch pracovníkÛ v˘robci léãiv se v roce 2005 rozhodlo fie‰it ·védsko. Federace regionálních komisí v tomto
roce podepsala smlouvu se zástupci farmaceutického prÛmyslu, jejímÏ cílem je omezení ovlivÀování lékafiÛ v˘robci léãiv. Smlouva stanovuje 50% strop pro náklady na cestu, stravu a ubytování lékafie hrazené v˘robci léãiv, zakazuje pofiádání spoleãensk˘ch aktivit pfii organizování vûdeck˘ch konferencí, zakazuje sponzoring aktivit lékafiÛ v˘robci léãiv a dal‰í pod hrozbou vysok˘ch pokut. (Moise a Docteur, 2007)

Z A

Polsko: Strategie proti korupci ve zdravotnictví
Polsko, zemû ãasto citovaná pro vysokou míru korupce v sektoru zdravotnictví, pfiijalo v roce 2006 strategii proti korupci ve zdravotnictví. Mezi její hlavní nástroje patfií prevence korupce vzdûláváním obyvatelstva vãetnû poskytování informací, kde a jak korupci oznamovat, provoz nonstop linky pro identifikaci pfiípadÛ korupce, pfiísnûj‰í kontroly dodrÏování zákona vãetnû elektronické kontroly preskripce a postupÛ pfii hospitalizaci, zpfiísnûní postupÛ vy‰etfiování jednotliv˘ch pfiípadÛ a trestních opatfiení. (Wojtala a Puka, 2007)

Z D R A V O T N I C T V Í

proto silnû odráÏejí nastavení jednotliv˘ch systémÛ. Transparency International doporuãuje v boji proti korupci ve zdravotnictví
pfiedev‰ím rozvíjení obãanské spoleãnosti vãetnû úãasti obãanÛ v rozhodovacích procesech ve zdravotnictví, dále zvefiejÀování
hospodafiení a v˘sledkÛ poskytovatelÛ na internetu, audity, zvefiejÀování podmínek a prÛbûhu udílení vefiejn˘ch zakázek, vzdûlávání pracovníkÛ ve zdravotnictví zamûfiené na omezení korupãního jednání a dal‰í postupy.
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Nûmecko: Poji‰tûní dlouhodobé péãe
V Nûmecku byl v roce 1995 zaloÏen pát˘ pilífi sociálního zabezpeãení – poji‰tûní dlouhodobé péãe
(Pflegeversicherung), které ãásteãnû kryje potfiebu dlouhodobé a soustavné o‰etfiovatelské péãe (péãe del‰í neÏ 6 mûsícÛ). Poji‰tûní je povinné stejnû jako zdravotní poji‰tûní, v‰ichni poji‰tûnci vefiejného zdravotního poji‰tûní jsou souãasnû ãleny poji‰tûní dlouhodobé péãe. Klienti soukrom˘ch zdravotních poji‰Èoven mají soukromé poji‰tûní dlouhodobé
péãe. Nároky na péãi jsou pro poji‰tûnce obou systémÛ totoÏné, jejich v˘‰e závisí na potfiebû péãe a je zaji‰tûna platbami, které nezávisí na vûku, pfiíjmu ani bohatství potfiebné osoby. Platby jsou provázány s potfiebou, která byla vyvolána
zdravotním problémem. Navíc jsou k dispozici prostfiedky pro potfiebné a jejich rodiny, které nabízí místní samospráva
a charitativní organizace. Pro zaji‰tûní náleÏité kvality sluÏeb o‰etfiovatelské péãe byla upravena legislativa vzdûlávání
zdravotnick˘ch pracovníkÛ, která vytvofiila moduly vzdûlávání s ohledem na odli‰né kulturní a sociální zázemí osob
s postiÏením a osob odli‰n˘ch národností. (European Commission, 2007)
Nizozemsko: Reforma dlouhodobé péãe
Souãástí reformy zdravotnictví v Nizozemsku byla i reforma dlouhodobé péãe, kdy od roku 2007 platí nov˘ zákon
o sociální podpofie (Wet maatschappelijke ondersteuning, Wmo). Ten zastfie‰uje dfiívûj‰í regulaci a spojuje sluÏby a dávky pro hendikepované, sociálnû slabé a dlouhodobû nemocné obyvatele. Ministerstvo zdravotnictví jiÏ v souãasnosti
nastavuje pouze obecná pravidla fungování, která naplÀují jednotlivé regionální vlády vlastními opatfieními v reakci na
potfieby sv˘ch obyvatel. Obyvatelé se nyní obracejí na regionální vlády, které mají povinnost poskytnout jim prostfiedky,
za které si sami nakoupí potfiebnou péãi. Oãekává se, Ïe takov˘ postup povede k vût‰í flexibilitû systému a Ïe bude lépe
odpovídat potfiebám klientÛ. Finanãní podpora mÛÏe b˘t ãerpána pro potfieby fungování domácnosti, zaji‰tûní mobility
Ïadatele v rámci bytu a pfiirozeného okolí a k zaji‰tûní jeho sociálních potfieb. Pfii posuzování potfiebnosti se na jednu
stranu hodnotí osobní schopnosti péãe o sebe sama o na druhé stranû finanãní schopnosti této osoby nakoupit si tyto
sluÏby samostatnû. (Ministry of Health, Welfare and Sport, 2006)
Rakousko: Spolkov˘ a krajsk˘ systém dlouhodobé péãe
Rakousk˘ systém dlouhodobé péãe se skládá ze dvou komponent. Jednak existuje univerzální systém finanãní podpory dlouhodobé péãe, kter˘ je financován z daní. Z tohoto systému ãerpají asi 4 % populace na základû hodnocení
potfieby o‰etfiovatelské péãe mûfiené poãtem hodin mûsíãnû. KaÏdá potfiebná osoba získá finanãní prostfiedky (flat-rate)
na úhradu v˘dajÛ spojen˘ch s tímto druhem péãe, coÏ zvy‰uje volbu pacienta (napfi. moÏnost poskytování péãe doma).
Druhou komponentu pfiedstavují finanãní prostfiedky jednotliv˘ch regionÛ, které se s centrální vládou dohodly na katalogu sluÏeb a standardech kvality. Regionální vlády nyní poskytují sociální podporu neformálním peãovatelÛm, ktefií
v souãasnosti zaji‰Èují 80 % péãe o dlouhodobû nemocné a postiÏené osoby. (European Commission, 2007) V systému
se posuzuje pfiíjem a majetek osob, stejnû jako v˘‰e finanãních dávek pfii stanovení v˘‰e finanãní spoluúãasti jednotlivce v systému. Ve snaze o zaji‰tûní kvalitních sluÏeb poskytovan˘ch v domácnostech dochází ke kontrolám poskytované
pomoci vy‰kolen˘mi pracovníky, ktefií hodnotí kvalitu, pfiípadnû v rodinách radí, jak tuto kvalitu zv˘‰it, a poskytují jim
eventuálnû dal‰í sluÏby ve snaze o co nejlep‰í v˘sledky péãe o potfiebné.

2.5.2.

Doprava

V dne‰ní dobû hraje doprava jednu ze zásadních rolí v sociálním a ekonomickém v˘voji v na‰í spoleãnosti. Dominantní silniãní doprava vyvolává obavy z hlediska dlouhodobé udrÏitelnosti trendÛ mobility. Nejvût‰í nárÛst zaznamenala hlavnû osobní
a nákladní doprava. Tento trend má podle odhadÛ Evropské unie pokraãovat do roku 2020. Zdravotní úãinky spojené s dopravou
mohou b˘t pfiímé – mezi nû patfií napfiíklad zranûní; nebo nepfiímé, kam lze zahrnout napfiíklad zneãi‰tûní ovzdu‰í, nadmûrn˘ hluk
a zmûny klimatu související s emisemi.
Hlavním problémem jsou v oblasti vefiejného zdraví silniãní dopravní úrazy. Patfií také mezi hlavní pfiíãinu úmrtí mlad˘ch lidí (zejména muÏÛ) v evropském regionu. K obrovsk˘m ztrátám pak dochází jak na ekonomické úrovni, tak z hlediska
kvality Ïivota.
Nepfiím˘ch zdravotních úãinkÛ se t˘ká také nedostatek fyzické aktivity, která pfiispívá k roz‰ífiení epidemie nadváhy
a obezity. V˘znamnou podporou zdraví prostfiednictvím fyzické aktivity je v tomto pfiípadû poskytování bezpeãn˘ch cyklistick˘ch
a pû‰ích tras, umisÈování dÛleÏit˘ch destinací (‰kol, obchodních stfiedisek) v blízkosti obydlí a také omezování automobilového
provozu ve mûstech.
DÛleÏit˘m tématem dopravní politiky je i sniÏování emisí. Na globální úrovni jsou emisní normy fie‰eny dle pfiíslu‰n˘ch
organizací OSN a Kjótského protokolu, ve kterém se státy dohodly na regulaci emisí skleníkov˘ch plynÛ vãetnû emisí z dopravy.
Dopravní politika EU se mimo jiné zamûfiuje na zlep‰ení kvality ovzdu‰í, dodrÏování smûrnic hluku, kvality paliva a emisních limitÛ vozidel. Národní politiky ãlensk˘ch státÛ se pak snaÏí integrovat politiku EU do vnitrostátních právních pfiedpisÛ v souvislosti s rozvojem dopravního sektoru v jednotliv˘ch zemích.
EU: Panevropsk˘ program (PEP)
Cílem tohoto programu je uÏ‰í integrace v oblasti Ïivotního prostfiedí, zdraví a dopravní politiky. Mezi hlavní politické rámce patfií zaãlenûní environmentálních a zdravotních aspektÛ do dopravní politiky (monitorování a hodnocení pfiípadÛ), opatfiení na podporu kvalitní a integrované vefiejné dopravy (zlep‰ení podmínek pro bezpeãn˘ alternativní zpÛsob
dopravy) a fiízení poptávky spojené s pfiechodem na jin˘ druh dopravy (zejména zemû v˘chodní Evropy a ekologicky
citlivé oblasti). ¤ídicí v˘bor je tvofien zástupci evropsk˘ch státÛ z oblastí dopravy, Ïivotního prostfiedí a zdravotnictví
(UNECE, WHO). Na projektu Dopad na zdraví se podílí Rakousko, Francie, Malta, Nizozemsko, ·védsko a ·v˘carsko.
V rámci PEP se snaÏí o podporu, provádûní a pfiezkum dopravních politik, jejich vlivu na zdraví obyvatelstva, vyhodnocení nákladÛ a v˘nosÛ souvisejících se zneãi‰tûním ovzdu‰í, dopravní bezpeãnosti a klimatick˘ch zmûn.
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EU: Dopady zmûny klimatu na zdraví
Ve Finsku byl zji‰tûn mírn˘ nárÛst úmrtnosti spojené s vysokou teplotou a také zv˘‰ení rizika alergick˘ch poruch.
Reakcí na tato zji‰tûní jsou ‰kolení zdravotnického personálu a budování ‰ir‰ího povûdomí o dané problematice.
V Nûmecku byl pozorován zv˘‰en˘ poãet hospitalizací v dÛsledku teplotních v˘kyvÛ. S tûmito problémy se snaÏí
Nûmecko bojovat zvy‰ováním informovanosti obyvatelstva, vãasn˘m varováním, havarijním plánováním, chlazením budov a rezervními fondy. V Portugalsku pfiedpokládají do roku 2020 zv˘‰ení úmrtnosti spojené s vysokou teplotou v rozmezí 5,8-15,1 úmrtí na 100 000 obyvatel. Mezi pfiijatá opatfiení patfií dÛraz na vãasnou detekci a varování pfied tepl˘m
obdobím a také zv˘‰en˘ dohled nad infekãními chorobami. Ve ·panûlsku oãekávají potenciální nárÛst nemocí pfiená‰en˘ch hlodavci a jin˘mi bacilonosiãi. Mezi ‰v˘carské plány patfií vytvofiit pracovní skupinu zab˘vající se vlivem klimatu
na zdraví obyvatel a stanovit doporuãení dal‰ího sniÏování emisí. V Holandsku jsou hlavní snahy pfiedcházet dal‰ímu
zneãi‰Èování ovzdu‰í, otravám z potravin a alergick˘m onemocnûním. Pesimistické scénáfie ve Velké Británii poãítají
s roãním poãtem 2 800 úmrtí v roce 2050 v dÛsledku velk˘ch veder. S hrozbami klimatu chtûjí bojovat hlavnû zvy‰ováním v‰eobecného podvûdomí.

H R A N I C E M I .

Vlivy Ïivotního prostfiedí na zdraví by se daly rozãlenit na pfiímé a nepfiímé. Do první kategorie patfií Ïivelné katastrofy jako
záplavy, boufie, poÏáry a extrémní sucha. Mezi nepfiímé vlivy pak mÛÏeme zahrnout nemocnost a úmrtnost v dÛsledku kvality
ovzdu‰í, jídla a vody, zv˘‰ení hladiny mofií, ‰ífiení virov˘ch onemocnûní apod.
Evropa ãelí mnoha v˘zvám t˘kajících se Ïivotního prostfiedí. Jednou z nich je postupné sniÏování emisí skleníkov˘ch plynÛ,
druhou, neménû dÛleÏitou, je nezbytné pfiizpÛsobování se souãasn˘m a budoucím zmûnám klimatu. Globální oteplování má
pfiitom podstatn˘ vliv také na ekonomiku a na obyvatelstvo jako takové. Tûmito aspekty se zab˘vá Zelená kniha Evropské komise, ve které nacházejí jednotlivé zemû urãitá doporuãení procesu adaptace na klimatické zmûny. Tato publikace se zamûfiuje
napfiíklad na efektivnûj‰í vyuÏívání (vodních) zdrojÛ a zaji‰tûní potfiebné péãe pro zranitelné skupiny obyvatel v období nadmûrného horka. Îivotní prostfiedí má pfiím˘ i nepfiím˘ vliv na zdraví obyvatel z hlediska fyzického, psychického i sociálního. V celoevropském regionu je dle souãasn˘ch statistik pfiibliÏnû 14-19 % nemocí zapfiíãinûn˘ch pÛsobením zneãi‰tûného Ïivotního
prostfiedí, kter˘m je moÏné pfiedejít.
Z hlediska zneãi‰tûní ovzdu‰í se evropské státy zamûfiují na sniÏování emisí, kde usilují dodrÏet nebo se pfiiblíÏit
spoleãnû dohodnut˘m limitÛm. Toho se snaÏí dosáhnout napfiíklad pomocí daÀov˘ch zv˘hodnûní, podpor y roz‰ifiování ãisticích
filtrÛ do vozidel ãi podporou informaãních kampaní na národní, regionální i lokální úrovni. V nûkter˘ch zemích jsou zprávy
o zneãi‰tûní ovzdu‰í vydávány kaÏdoroãnû. Dal‰í problém, kter˘ je ãasto diskutován, se t˘ká vlivu zneãi‰tûní Ïivotního ovzdu‰í na zdraví populace. Státy se snaÏí analyzovat takto zpÛsobené nemoci a spoleãnû hledají, jak˘m zpÛsobem je lze léãit ãi jim
pfiímo pfiedcházet.
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Zdravotnické systémy v Evropû patfií v souãasnosti mezi nejrozvinutûj‰í na svûtû. (Tome‰ a Koldinská, 2003) Zatímco dnes
témûfi v‰echny státy Evropské unie garantují zdravotní péãi v zásadû v‰em sv˘m obãanÛm, je‰tû v roce 1880 takovou záruku
neposkytoval stát Ïádn˘. AÏ do konce 19. století se totiÏ evropské zemû vûnovaly spí‰e zaji‰tûní své vlastní existence a ekonomickému rozvoji, a vydávaly tak peníze na obranu, zahraniãní politiku a prosazování práva a pozdûji také na dopravu a podporu
prÛmyslu. Teprve na pfielomu 19. a 20. století zaãaly státy rozvíjet systematické národní sociální programy v oblasti zdravotnictví, ‰kolství a sociálního zabezpeãení. 15
V posledních dvaceti letech do‰lo prakticky ve v‰ech prÛmyslovû vyspûl˘ch zemích Evropy k men‰ím ãi rozsáhlej‰ím
reformám systémÛ zdravotní péãe, smûfiujícím k zadrÏování tempa rÛstu nákladÛ na tuto péãi, na zv˘‰ení její kvality a efektivity, na posílení odpovûdnosti jednotlivcÛ za vlastní zdraví. „V b˘val˘ch autoritáfisk˘ch politick˘ch systémech patfiících do sovûtského bloku, do‰lo po politick˘ch zmûnách k transformaci zdravotnick˘ch systémÛ. Hlavním znakem tûchto zmûn je to, Ïe byl
odstranûn monopol státu na poskytování péãe a zcela zmûnûn systém fiízení a financování zdravotní péãe.“ (Holãík, 1996)
âeské zdravotnictví na sebe v poslední dobû upoutalo velkou míru pozornosti nejen médií, ale i samotn˘ch obãanÛ a jejich
volen˘ch zástupcÛ. Ti si pokládají stále více otázek, z nichÏ nejãastûj‰í je, jaká bude budoucnost a smûr, kter˘m se má
ãeské zdravotnictví ubírat. A právû za úãelem hledání inspirace je Ïádoucí podrobnû sledovat, co se dûje kolem nás,
jaké zmûny zdravotnictví probíhají za hranicemi, jak jsou hodnoceny a jak˘ mají dopad. Pro âeskou republiku jsou pfiitom
zahraniãní zmûny velmi podnûtné a zajímavé, byÈ ne nutnû zcela pfienositelné. Pfii rozhodování o zpÛsobech fie‰ení na‰ich vlastních problémÛ budeme muset zvaÏovat ná‰ historick˘ v˘voj, zájmy na‰ich jednotliv˘ch aktérÛ a také na‰e ekonomické moÏnosti. Vlastní rozhodnutí tak zÛstane vÏdy na nás.
V‰ichni se v souãasné dobû shodnou na tom, Ïe prioritou by mûla b˘t funkãnost a efektivnost systému, dostupnost, kvalita
a udrÏitelnost zdravotní péãe. Neexistuje v‰ak shoda v tom, jakou cestu k vytyãen˘m cílÛm zvolit. V âeské republice dnes není
vhodné politické klima pro zmûny a reformy, chybí politická shoda nad potfiebn˘mi opatfieními, nejsou dostateãnû definovány jednotlivé kroky, jejich dÛvody a alternativní postupy, vãetnû zhodnocení toho, co se stane, kdyÏ se neudûlá nic, co
nastane, kdyÏ se udûlá jedno, kdyÏ se udûlá druhé, atd.
Musíme oãekávat, Ïe i nadále se zmûny budou pravdûpodobnû odehrávat ve velmi siln˘ch zájmov˘ch stfietech.
Na evropské scénû mÛÏe b˘t pfiíkladem takov˘ch stfietÛ sousední Rakousko, kde se podobnû jako nynûj‰í ãeská vláda tamní exekutiva pokou‰í reformovat systém zdravotnictví a dlouhodobû pfii tom naráÏí na znaãn˘ odpor, pfiedev‰ím odborné vefiejnosti
a lékafiÛ. BûÏné jsou protestní stávky, proti zdravotní reformû se zdvihá odpor i uvnitfi stran vládní koalice. Podobná je situace
i u na‰ich severních sousedÛ v Polsku, kde liberálnû-lidovecká vláda premiéra Donalda Tuska zvefiejnila zámûr pfievést nemocnice na akciové spoleãnosti, jejichÏ stoprocentním vlastníkem by byly samosprávy. To vyvolalo pomûrnû ostrou diskusi, pfii níÏ
opozice spoleãnû s odbory obvinila vládu, Ïe chce zdravotnická zafiízení privatizovat.
Pravdûpodobné také je, Ïe opatfiení nebudou mít vÏdy trval˘ charakter a s politick˘m cyklem a nástupem opoziãních stran
k moci bude docházet i k jejich ru‰ení. Tak tomu bylo kupfiíkladu v Maìarsku, kde v kvûtnu 2008 zru‰il maìarsk˘ parlament
nedávno schválen˘ zákon o zdravotním poji‰tûní, podle nûhoÏ bylo zfiízeno 22 regionálních zdravotních poji‰Èoven, které mohly
vytváfiet zisk a mít men‰inov˘ soukrom˘ podíl.
Je v‰ak kaÏdopádnû jisté, Ïe systémy poskytování zdravotní péãe u nás doma, v celé Evropû i v jin˘ch ãástech svûta budou
procházet dal‰í v˘raznou zmûnou. Pravdûpodobnû budeme svûdky neustálého pfiizpÛsobování dílãích aspektÛ jednotliv˘ch zdravotnick˘ch systémÛ. V˘zvou tak nebude systémy jednorázovû reformovat, ale spí‰e kontinuálnû transformovat. Diskuse
o zmûnách se také budou postupnû posouvat od úzkého zamûfiení na zdravotnické sluÏby k holistickému vnímání péãe o zdraví
a spolupráci v‰ech sektorÛ a resortÛ vãetnû péãe neformální.
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15 Nelze v‰ak opomenout, Ïe po staletí bylo zdraví obyvatel pfiedmûtem ãasto i rozsáhlé péãe církevních organizací a chudinsk˘ch spolkÛ.
Pfiedtím, neÏ se zdravotní péãe stala státním zájmem, byla také pfiedmûtem kolektivního zájmu rÛzn˘ch vzájemn˘ch spoleãností, kde se skupiny lidí rozhodly sdílet rizika ztráty pfiíjmu hlavního Ïivitele rodiny.
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_dad=portal&_schema=PORTAL
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Odkazy na pouÏité a relevantní internetové stránky organizací, které se vûnují zdravotnictví v zahraniãí. Odkazy obsahují informace o aktivitách mezinárodních organizací, státÛ a ministerstev zdravotnictví i jednotliv˘ch projektÛ, programÛ a studií.
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Seznam pouÏit˘ch zkratek
AIDS
ARH
BIQG
CMS
CMÚ
CMU-C
âR
DBC
DH
DMP
DPH
DRG
eHealth
EU
g/l
HDP
HEDIS
HIT
HIV
HMO
HPI
HSMC
HTA
IQWiG
ISQua
Kã
LKF
mil.
NCQA
NHS
NICE
NordDRG
NZa
OECD
ÖKAP/GGP
ÖSG
OSN
OSVâ
P4P
PCT
PEP
PPP USD
Projekt PPP
PZT
QALY
RAND
RSC
SR
SROS
SÚKL
ÚDZS
UNECE
USA
ÚZIS
VHI
WHO
WHO HFA

Acquired Immune Deficiency Syndrome
22 agentur regionálních nemocnic ve Francii
Spolkov˘ ústav pro kvalitu ve zdravotnictví v Rakousku
Centra pro Medicare a Medicaid Services
Centrum mezistátních úhrad
bezplatné doplÀkové poji‰tûní pro obãany s pfiíjmem pod státem definovanou hranici, cca 8% populace
âeská republika
Holandsk˘ systém úhrad péãe na principu DRG
Ministerstvo zdravotnictví, Velká Británie
Disease Management Program
DaÀ z pfiidané hodnoty
Diagnosis Related Groups, úhradov˘ mechanismus nemocniãních sluÏeb
Elektronické zdravotnictví
Evropská unie
GramÛ na litr
Hrub˘ domácí produkt
The Healthcare Effectiveness Data and Information Set
Healthcare in Transition
virus lidského imunodeficitu
Health Maintanence Organizations
Health Policy Institute
Health Services Management Centre
Health technology assessment
Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen
Mezinárodní spoleãností pro kvalitu ve zdravotnictví
Korun ãesk˘ch
Rakouská varianta DRG
Milión(y)
National Committee for Quality Assurance, USA
Národní zdravotní sluÏba ve Velké Británii
Národní ústav pro zdraví a klinickou kvalitu ve Velké Británii
Skandinávská verze systému DRG
Nederlandse Zorgautoritet – Holandsko
Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj
Rakousk˘ plán nemocnic a Plán velk˘ch pfiístrojÛ
Rakousk˘ strukturální plán zdravotnictví z roku 2006 – Österreichischer Strukturplan Gesundheit
Organizace spojen˘ch národÛ
Osoba samostatnû v˘dûleãnû ãinná
Platba za v˘sledky – Payment for performance
Primary Care Trusts v Anglii
Pan Evropsk˘ Program, Ïivotní prostfiedí, zdraví a dopravní politika
Hrub˘ národní produkt na obyvatele v dolarech, pfieveden˘ na kupní sílu obyvatel
partnerství vefiejného a soukromého sektoru
Zdravotnické prostfiedky
Quality-adjusted life year
Research ANd Development, v˘zkumná instituce, USA
Systém pfierozdûlení v Nûmecku
Slovenská republika
regionální strategické plány zdraví ve Francii
Státní ústav pro kontrolu léãiv
Úrad pre dohºad nad zdravotnou starostlivosÈou
Evropská hospodáfiská komise
Spojené státy americké
Ústav zdravotnick˘ch informací a statistiky âR
Voluntary Health Insurance Board – Irsko
Svûtová zdravotnická organizace
European Health for All
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