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AKTUÁLNÍ
VÝZVY
EKONOMIKY
ZDRAVÍ

• Analýza: Systém zdravotního pojištění není
připraven na krizi

• Sněmovna schválila novou
úpravu úhrad zdravotnických prostředků
• Babiš chce od Vojtěcha strategii pro zdravotní
pojišťovny
• Pojišťovny nemocnicím přidají pro příští rok 5
pct k úhradám
• Centrální nákupy…
• Zdravotní pojišťovnu změní 59 tisíc lidí. Která
jich přilákala nejvíc?

CO SE V
POSLEDNÍ
DOBĚ O
EKONOMICE
ZDRAVÍ
PSALO…

JAKÁ TÉMATA NABÍZÍ ZAHRANIČÍ?

Jako každý rok i letos přinesla
Organizace pro ekonomickou
spolupráci a rozvoj (OECD)
mezinárodně srovnatelná data o
výdajích na zdravotnictví.

Jak OECD uvádí, výdaje na
zdravotnictví v rostly v průměru
o 3,4 % (2016), což je za státy
OECD nejvíce od ekonomické
krize v roce 2009, nicméně na
míru růstu v předkrizovém
období stále nedosahují.

VÝDAJE…

Výdaje na zdravotnictví, měřeném procentem
hrubého domácího produktu (HDP) byly
v roce 2016 ve státech OECD v průměru 8,9
%. Jak ze statistiky víme, Česká republika
tohoto průměru nedosahuje.
Nejvyšší výdaje již tradičně realizují Spojené
státy americké (17,2 % ), dále pak Švýcarsko
(12,3 %), a Francie (11,5 %). Na druhé straně
státy s nejnižšími výdaji na zdravotnictví jsou
v rámci OECD Turecko (4,2 %) a Mexiko (6 %).

Nízká míra adherence přispívá k 200 000 předčasných úmrtí v Evropě ročně.
Zejména pacienti, kteří se léči s chronickými onemocněními jsou v ohrožení.

JAKÁ JE MÍRA
ADHERENCE

Podle údajů OECD je úmrtnost pacientů léčících se s diabetem a srdečními
onemocněními téměr dvojnásobná, oproti těm, kteří léčebný režim dodržují.

Odhady hovoří o tom, že preventabilní (v tomto smyslu zbytné) hospitalitazace,
neodkladná péče a návštěvy ambulancí představují v Evropě náklady 125 miliard
EUR a v USA 105 miliard USD. Nejvšší předcházitelné (zbytné) náklady souvisí
s diabetem, hipertenzí a hyperlipidémií.

• U některých chronických onemocnění 4 až 31 %
pacientů nikdy nedodrží svou první preskripci,

DALŠÍ
NERADOSTNÉ
ZPRÁVY…

• mezi těmi, kteří svou první preskripci dodrží jen 50
až 70 % užívá předepsaná léčiva pravidelně (tedy
nejméně v 80 % času)
• a méně než polovina těchto pacientů stále
pokračuje v užívání léčiv v rámci dvou let od prvního
předepsání.

Přeji vám příjemně strávený čas na
dnešní konferenci!

