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Editorial          

Úhrady hospitalizací pacientů s diabetem mellitem 2. typu v typické české nemocnici
Direct Costs of Hospitalizations of Patients with Type 2 DM in a Typical Czech Healthcare Facility
Vojtěch Lončák
Studie analyzuje přímé náklady na hospitalizace pacientů s diabetem mellitem 2. typu (případně dalšími komorbiditami) a zjištěné 

náklady porovnává s úhradami od zdravotních pojišťoven, a to jak podle bodového hodnocení, tak podle systému DRG.

Srovnání vybraných ukazatelů zdravotnických systémů České republiky a Německa
Comparison of the Selected Healthcare Indicators of the Czech Republic and Germany
Miroslav Barták
Autor v článku přináší srovnání zdravotnického systému České republiky a Spolkové republiky Německo. Posuzuje několik 

indikátorů a využívá přitom data z několika mezinárodních databází. Výsledky prezentuje metodou side-by-side srovnání.

Dodržování farmakoterapeutického režimu při léčbě diabetu u příjemců invalidního důchodu
Compliance in Pharmacotherapy in Disability Pension Benefi ciaries with Diabetes
Michaela Dobrodenková, Vladimír Rogalewicz, Martina Caithamlová
Text analyzuje, nakolik diabetici 2. typu a zároveň příjemci invalidního důchodu dodržují léčebná opatření. Data byla získána prostřed-

nictvím dotazníkového šetření mezi pacienty a následně konfrontována se zkušeností lékařů formou strukturovaného rozhovoru.

Metoda activity based costing jako manažerský nástroj ve zdravotnictví – případová studie 
na diagnóze akutní apendicitida s lokalizovanou peritonitidou
Activity Based Costing Method as a Management Tool in the Czech Health System 
– Case Report Based on the Diagnosis of the Acute Appendicitis with Localized Peritonitis
Petra Hospodková, Karel Bauer, Erika Urbánková
Autorka aplikuje metodu activity based costing na diagnózu K35.3 (akutní apendicitida s lokalizovanou peritonitidou) a na 

příkladu dvou srovnatelných zdravotnických zařízení ukazuje rozdílnost nákladových položek v rámci jedné DRG skupiny.

Tiráž
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Editorial

Vašou dlhodobou výskumnou té-

mou je epidemiológia a skúmanie 

jej kauzálnych vzťahov, odhaľovanie 

regionálnych disparít v zdraví po-

pulácie SR a vytváranie konceptov 

lokálnych prevenčných programov. 

Aký význam vidíte v skúmaní týchto 

epidemiologických aspektov a v ich 

využití pre zdravotnú politiku?

V súčasnosti dokončujem so svojím 

analytickým tímom rozsiahlu epide-

miologickú štúdiu, ktorá je zamera-

ná vo svojej prvej analytickej fáze 

na všetky skupiny diagnóz a v rámci 

nich na diagnózy dlhodobo najpo-

četnejšie alebo zaznamenávajúce vý-

razné disparity v regionálnych alebo 

v iných diferenciačných hľadiskách 

(vek, pohlavie a pod.). Dáta máme 

sprístupnené z databázy Národného 

centra zdravotníckych informácií –

ho elektronického systému s viacerý-

mi kontrolnými cyklami a blokáciami, 

ktorými by sa jednoznačne selektovalo 

nekorektné vykazovanie a diferenco-

vala primárna a sekundárna diagnóza 

pacienta, umožňujúca korektné určenie 

a vykazovanie príčin smrti. Pri týchto 

analýzach má veľký význam aj miera 

pitvanosti, ktorá je na Slovensku vzhľa-

dom na ostatné krajiny EÚ pomerne 

vysoká, avšak z procesného hľadiska 

nás nemôže uspokojiť napríklad aj pre-

to, lebo výsledky rôznych špecifi ckých 

testov zrealizovaných po pitve sa už 

nepremietajú do ofi ciálnych štatistík 

o mortalite. V rámci epidemiologickej 

analýzy skúmame aj zdravie margina-

lizovaných a segregovaných komunít. 

Ako členka pracovnej skupiny Úradu 

splnomocnenca vlády pre rómske ko-

munity participujem pri nastavovaní 

relevantných politík súvisiacich s eli-

NCZI (zmluvný prístup) –, ako aj zo 

Štatistického úradu SR za posled-

ných 20 rokov (z dlhšieho časového 

horizontu je problém v nekompati-

bilite štruktúry databáz). Sú to dáta 

o 1 051 141 zomretých za obdobie 

1996–2015, v rámci ktorých sledujeme 

16 ukazovateľov. V epidemiológii sa za-

meriavame na viaceré aspekty, ktoré 

determinujú mortalitu (a teda aj morbi-

ditu) slovenskej populácie. Problémom 

je vykazovanie dát, predovšetkým ne-

existencia efektívneho elektronického 

systému zberu dát o zomrelých – Listiny 

o prehliadke mŕtveho. Súčasný pro-

ces zberu dát o mŕtvom má viaceré 

trhliny, preto musíme mnohé vykazo-

vané dáta konfrontovať s odborníkmi 

(vykazovanie niektorých diagnóz je 

na úkor iných, svedčí to mnohokrát 

o prístupe obhliadajúceho lekára). 

Apelovali sme na vytvorenie potrebné-

Rozhovor
s doc. Beátou Gavurovou

doc. Ing. Beáta Gavurová, PhD., MBA pracuje ako prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské 

štúdium na Ekonomickej fakulte Technickej univerzite v Košiciach, kde pôsobí od roku 2009. Vo svojej 

vedeckovýskumnej práci sa zameriava predovšetkým na oblasť merania a riadenia výkonnosti a efektívnosti 

v systéme zdravotníctva, procesné riadenie a optimalizáciu procesov v zdravotníctve, zdravotnú politiku, zdravotno-

demografi cké analýzy, riešenie regionálnych disparít v dostupnosti a kvalite zdravotnej starostlivosti, strategický 

a výkonnostný benchmarking, kvalitatívne analýzy zdravotného správania sa rôznych skupín populácie SR, ako 

aj na uvedené aspekty nadväzujúcu tvorbu koncepcií regionálnych politík. Za posledné roky koordinovala aj 

participovala na viacerých významných medzinárodných, ako aj národných grantových projektoch orientovaných 

na problematiku implementácie systémov ICT, efektívnosť systémov zdravotníctva a implementáciu špecifi ckých 

metrík efektívnosti, optimalizáciu procesov v systéme zdravotníctva, viacdimenzionálne analýzy jednodňovej 

chirurgie a pod. Je recenzentkou niekoľkých významných impaktovaných časopisov, ako aj členkou viacerých 

redakčných rád časopisov a vedeckých výborov medzinárodných vedeckých konferencií, monitorovacích výborov 

a pracovných skupín. Je zodpovedná za aktívnu zmluvnú spoluprácu fakulty s mnohými významnými inštitúciami 

zdravotného systému SR.
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mináciou nerovností v zdraví medzi 

minoritnou a majoritnou populáciou. 

Pred tromi rokmi sme monitorovali 

zdravie populácie a vplyv životných 

podmienok na morbiditu a mortalitu 

v 7 osadách na východnom Sloven-

sku s cieľom nastavenia prevenčných 

programov a hodnotenia ich účinnosti. 

Okrem zdravotného správania a epide-

miológie skúmame aj možnosti pripo-

jenia osady na kanalizáciu, výstavby 

hygienických centier, verejných toaliet 

a pod. Celá táto výskumná činnosť 

v marginalizovaných a segregovaných 

komunitách je zameraná aj na tvorbu, 

implementáciu a meranie účinnosti lo-

kálnych prevenčných programov. Ide 

o proces výrazne sťažený silnou indi-

vidualitou osád, ale aj silnou individu-

alitou rodín v rámci osady a pod. Táto 

problematika je riešená ako súčasť 

epidemiologickej analýzy. Za zmienku 

stojí fakt, že nami skúmané mortalitné 

trendy sú v niektorých regiónoch dia-

metrálne odlišné a ovplyvnené rôznou 

štruktúrou mortality vo vybraných 

regiónoch. Diferencovaná štruktúra 

mortality sa týka predovšetkým no-

vorodeneckej a dojčenskej mortality, 

s pribúdajúcim vekom detí sa rozdiely 

v mortalite medzi minoritnou a majo-

ritnou populáciou postupne stierajú, čo 

sa týka tak početnosti, ako aj štruktúry 

mortalitných diagnóz. Epidemiologic-

kú problematiku spájame okrem ko-

munitného zdravia aj s environmentál-

nymi vplyvmi, a to skúmaním vplyvu 

kontaminácie vody, pôdy a ovzdušia 

na mortalitu populácie.  Z epidemio-

logického hľadiska sme ohraničili úze-

mia, kde je dlhodobý výskyt mortality 

chronických neprenosných ochorení 

(NCD) a skúmame viaceré kauzálne 

vplyvy. Z uvedeného dôvodu sú pre 

nás dôležité aj regionálne aspekty, 

na základe ktorých sa dá prognózovať 

v istej miere aj vývoj chorobnosti v da-

nom regióne, a teda nastavovať zdra-

votná potreba populácie v budúcnosti, 

dopyt po službách zdravotnej starost-

vého zdravotníckeho systému. V kon-

cepte odvrátiteľnej úmrtnosti absen-

tujú mentálne ochorenia vo všetkých 

zoznamoch príčin, taktiež odborníci 

nezaradili do konceptov predčasnú 

mortalitu zo samovrážd ako úmrtnosť 

odvrátiteľnú intervenciami zdravot-

nej starostlivosti, zaradená nie je ani 

rakovina pľúc, ktorá môže byť redu-

kovaná intervenciami obmedzujúcimi 

fajčenie a pod. V kontexte preventa-

bilnej úmrtnosti je dôležité sledovať aj 

ukazovateľ preventabilných hospita-

lizácií (ACSC), ktorý sa na Slovensku 

vôbec nesleduje, aj keď v zahraničí je 

to bežne sledovaný ukazovateľ vypo-

vedajúci o tom, do akej miery zaned-

baná zdravotná starostlivosť spôsobila 

hospitalizačnú. Obzvlášť prínosná pre 

zdravotnú politiku môže byť fi nančná 

kvantifi kácia tohto ukazovateľa. Tieto 

ukazovatele zostávajú naďalej výzvou 

pre naše zdravotníctvo. Našou výzvou 

v tejto oblasti nie je len pripraviť kva-

litnú (v súčasnosti prvú v SR) viacdi-

menzionálnu epidemiologickú štúdiu 

pre štátnu politiku zdravia a pre tvorbu 

koncepcií regionálnych aj národných 

strategických rámcov, ale aj pripravo-

vať platformy pre národný a medziná-

rodný benchmarking v tejto oblasti, 

platformu na tvorbu cielených pre-

venčných programov a vyhodnoco-

vanie ich účinnosti a účelnosti. Okrem 

spomínaného konceptu odvrátiteľnej 

mortality nás zaujímajú aj diagnózy, 

ktoré daná metodika nemá zaradené 

medzi odvrátiteľné, a teda liečiteľné, 

respektíve preventabilné, ale ich ne-

úmerný nárast mortality na tieto dia-

gnózy apelujú na urgentné riešenia. Je 

to napríklad v prípade Alzheimerovej 

choroby, kde za sledované obdobie 

vývoja mortality (20 rokov) vzrástla 

mortalita v niektorých regiónoch SR 

viac ako 100-násobne. Ich liečba je ná-

ročná a veľmi špecifi cká. Pokračova-

nie v tomto vývoji si vyžaduje adekvát-

ne nastavenie procesov v sociálnom 

a zdravotnom systéme. 

livosti, ako aj regulovať dostupnosť 

zdravotnej starostlivosti, nastavovať 

lokálne prevenčné programy, proce-

sy dlhodobej zdravotnej starostlivosti 

a pod. Problematiku epidemiológie 

riešime aj v kontexte vývoja metodi-

ky odvrátiteľnej mortality (liečiteľnej 

a preventabilnej). Na analýzu jej vývo-

ja je nevyhnutné komplexne spracovať 

údaje o mortalite v krajine a detailne 

zmapovať liečebné postupy, technoló-

gie, intervencie a pokúsiť sa kvantifi ko-

vať ich vplyv na elimináciu mortality. 

V predchádzajúcich metodikách zahra-

ničné výskumné tímy monitorovali tie-

to intervencie od roku 1970 a ich vplyv 

na elimináciu 30 % miery mortality. 

U nás je dostupnosť týchto údajov pro-

blematická, hlavne čo sa týka monito-

rovanie vývoja rôznych foriem liečby 

chorôb a ich vplyvu na kvalitu života 

a pod. Ako deklarujú najnovšie výsled-

ky z analýz liečiteľnej a preventabilnej 

mortality, v roku 2015 najvyššia lieči-

teľná mortalita bola u mužov a žien 

dosiahnutá v diagnózach ischemická 

choroba srdca a cerebrovaskulárne 

ochorenia. Nasledujú zhubné nádory 

hrubého čreva a konečníka, u žien aj 

prsníka a pneumónia. Pri preventa-

bilnej mortalite boli u mužov a žien 

najhoršie výsledky zaznamenané rov-

nako pri ischemickej chorobe srdca, 

u žien nasledujú zhubné nádory prs-

níka, u mužov priedušnice, priedušiek 

a pľúc. Na treťom mieste u obidvoch 

pohlaví sú samovraždy a úmyselné 

sebapoškodenia. Ďalšie priečky u mu-

žov patria chorobám z požívania al-

koholu a zhubnému nádoru hrubého 

čreva a konečníka, u žien zhubnému 

nádoru hrubého čreva a koneční-

ka a zhubnému nádoru priedušnice, 

priedušiek a pľúc. Obmedzením kon-

ceptu odvrátiteľnej úmrtnosti je to, 

že sa sústreďuje na predčasné úmrtia, 

ktorým sa dá predísť efektívnymi inter-

venciami do zdravotnej starostlivosti, 

to znamená, že by sa nemal používať 

na zhodnocovanie výkonnosti celko-
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V rámci analýz zdravotnej starostli-

vosti sa venujete aj dlhodobej zdra-

votnej starostlivosti. Venuje sa týmto 

otázkam na Slovensku v súčasnosti 

adekvátna pozornosť?

Starostlivosť o zdravie seniorov by 

mala byť jednou z kľúčových tém v sys-

téme zdravotníctva. Vývoj ich morbi-

dity v regiónoch Slovenska vypovedá 

o výrazne heterogénnych zdravot-

ných potrebách, ktorých uspokojova-

nie je determinované nielen dostup-

nosťou zdravotnej starostlivosti, ale 

aj príjmovými charakteristikami, soci-

álnym statusom a pod. Nedávno sme 

vypracovali štúdiu o dostupnosti sie-

te zdravotných a sociálnych služieb, 

v rámci ktorej nás zaujímalo, aká 

štruktúra zdravotných služieb v rámci 

dlhodobej zdravotnej starostlivosti je 

v súčasnosti na Slovensku k dispozícii 

vzhľadom na predlžujúci sa vek do-

žitia slovenskej populácie. Zmapovali 

sme 4200 poskytovateľov sociálnych 

služieb v podrobnej štruktúre, pri väč-

šine absentovala explicitná defi nícia 

diagnóz, ktoré dokáže dané zariade-

nie kapacitne (priestorovo, personá-

lne), ako aj odborne (medicínsky) 

riešiť formou dlhodobej zdravotnej 

starostlivosti. Ak sa pozrieme na fakt, 

že postupne klesá veková hranica, 

keď začína byť človek zaťažený cho-

robou a súčasne sa predlžuje oča-

kávaná dĺžka života, znamená to, že 

čoraz väčšiu časť svojho života človek 

prežije pod liečbou chorob. Odhady 

odborníkov prognózujú v roku 2050 

najviac starých ľudí na Slovensku 

v rámci EÚ, vážnou otázkou tak zo-

stáva pripravenosť na zabezpečenie 

ich kvalitného života v seniorskom 

veku v kontexte udržateľnosti sociál-

neho a zdravotného systému v SR. 

Na Slovensku sa v poslednom období 

pracuje na neustálom zlepšovaní pod-

mienok aj v oblasti ošetrovateľstva. 

Kľúčovú úlohu v týchto procesoch 

by mal zohrať aj zákon o dlhodobej 

votnej politiky SR, na druhej strane sú 

kritické ohlasy na nedostatočné efek-

ty z využívania JZS súvisiace s nízkym 

ocenením uvádzaných výkonov ne-

zodpovedajúcim reálnym nákladom, 

čo bráni jej rozvoju porovnateľnému 

s rozvojom v zahraničí. Ako príklad 

uvediem rozdielnosti vo využívaní JZS: 

USA a Kanada 65 – 70 % zo všetkých 

operačných postupov, 43 % deklaruje 

Švédsko, 51 % Veľká Británia a 61 % 

Nórsko. Na Slovensku sa počet výko-

nov JZS pohybuje len okolo 7 – 10 %. 

Primárnym cieľom využívania JZS je 

to, aby pacient s ľahším výkonom bol 

oddelený (a teda aj menej traumati-

zovaný hospitalizáciou na oddelení 

v nemocnici), aby bol ochránený pred 

nozokomiálnou infekciou (z nemocni-

ce), aby sa jednoduchšie zotavil v do-

mácom prostredí a vo väčšom komfor-

te. JZS sa u nás vykonáva na základe 

Odborného usmernenia MZ SR z roku 

2006. V tom čase bola asi jedna tretina 

pacientov, najmä vo veľkých 

štátnych nemocniciach, 

hospitalizovaná me-

nej ako 72 hodín. 

Cieľom odborného 

usmernenia bolo 

okrem iného aj 

stanovenie kritérií 

kontraindikácií pa-

cienta na JZS (me-

dicínskych, ako aj 

sociálnych), aby sa 

zaviedla JZS aj pre 

detských pacientov. 

Pravidlami uvede-

nými v odbornom 

usmernení sa mali 

získať aj presnejšie údaje od poskyto-

vateľov zdravotnej starostlivosti. JZS 

sa realizuje oveľa lepším prístrojovým 

vybavením v porovnaní s vybavením 

v nemocnici v súčasnosti. Ak sa má 

realizovať JZS v nemocnici, mala by 

byť prísne oddelená časť JZS od bež-

ného oddelenia (väčšinou sú pacienti 

spolu). Pokiaľ ide o cenotvorbu výko-

zdravotnej starostlivosti, ktorý by mal 

celému systému starostlivosti o dlho-

dobo chorých pomôcť. 

V rámci vedeckého výskumu sa in-

tenzívne venujete aj problematike 

využitia jednodňovej zdravotnej 

starostlivosti ako nástroja na zvy-

šovanie hospodárnosti nemocníc 

v SR. Kde vidíte hlavné problémy 

jej rozvoja na Slovensku a ako je ich 

možné riešiť? 

Výskum zameraný na využívanie JZS 

na Slovensku bol obsahovo veľmi 

rozsiahly a bol prvým realizovaným 

výskumom tohto druhu na Slovensku. 

Koncepčne zapadá do problematiky 

optimalizácie siete kliník JZS systé-

movo (aj komplementárne) riešenej 

s procesom redukcie lôžok, čakacími 

listinami, ako aj politikou cenotvo-

rieb výkonov JZS. Ambície, ktoré 

nás viedli práve k riešeniu tejto pro-

blematiky, mali svoj základ 

predovšetkým v hľadaní, 

respektíve odhaľovaní 

rezerv zvyšovania 

efektívnosti systé-

mu zdravotníctva. 

A to je práve jed-

na z oblastí, ktorú 

nikto doposiaľ ne-

implantoval v in-

tenciách hľadania 

výrazných úspor 

v systéme zdravot-

níctva. Nejde však 

len o fi nančnú otáz-

ku, dôležitý bol pre 

mňa predovšetkým 

pohľad hlavných aktérov systému 

JZS – rozporuplné ohlasy týkajúce sa 

hospodárnosti a účelnosti zavádzania 

a využívania výkonov JZS. Na jednej 

strane nachádzame priame a nepriame 

dôkazy o funkčnej aplikácii výkonov 

JZS v zdravotníckych zariadeniach 

na Slovensku a jej potenciálnych prí-

nosoch pri dosahovaní cieľov zdra-

doc. Ing. Beáta Gavurová, PhD., MBA
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nov JZS, zariadenia JZS skôr poskytnú 

zdravotným poisťovniam (ZP) údaje 

o ekonomike svojho zariadenia ako iní 

poskytovatelia zdravotnej starostlivos-

ti, preto sa aj ľahšie spoločne stanovu-

jú a dohodujú ceny výkonov JZS, čo 

speje k obojstrannej ústretovosti medzi 

ZP a zdravotníckym zariadením. V zá-

sade ZP majú záujem o JZS, je to však, 

ako sa ľudovo hovorí, „beh na dlhé 

trate“. Faktom je, že nie každý pacient 

je vhodný na výkon JZS (u nás je vý-

znamný hlavne sociálny faktor týkajúci 

sa starších ľudí). Keďže absentujú úda-

je a analýzy, nie je možná striktná defi -

nícia, ktorý pacient je vhodný/nevhod-

ný na výkon JZS. Taktiež chýba spätné 

vyhodnocovanie skutočne vykona-

ných druhov výkonov JZS. S rozvo-

jom JZS by sa mali paralelne upravovať 

aj lôžkové kapacity v nemocniciach. 

Mnohé nemocnice (najmä veľké) mali 

cenovo zvýhodnenú ukončenú hospi-

talizáciu, ktorú preferovali, a preto im 

ZP odmietali platiť krátkodobú hospita-

lizáciu plnou cenou. Niektoré už repro-

fi lizovali lôžkové zariadenia na zariade-

nia JZS. Vrátim sa však ku konkrétnym 

výsledkom výskumnej štúdie. Jedným 

z jej parciálnych cieľov bolo zistiť, či 

je systém JZS na Slovensku plne fun-

kčný. Ak nie, zistiť mieru nefunkčnosti 

a špecifi kovať príčiny, ktoré k nej vedú. 

Zároveň navrhnúť riešenia na ich 

elimináciu, respektíve odstránenie. 

Z výskumu vyplynul záver, že systém 

JZS na Slovensku je síce funkčný, ale 

jednotlivé komponenty sú nastavené 

nesprávne. Situácia na Slovensku je 

taká, že hlavne starší ľudia odmietajú 

JZS z obáv o jej úspešnosť. Táto situ-

ácia si urgentne žiada realizáciu ana-

lýz zameraných na konkrétny výkon 

v spojitosti s vekom pacienta, analý-

zu jeho komorbidít a k tomu analýzu 

výskytu komplikácií po výkone (druh 

komplikácií, závažnosť, čo si riešenie 

vyžadovalo a pod.). U starších pacien-

tov by výrazne pomohla napríklad aj 

kombinovaná zdravotno-sociálna sta-

 pohlavia, komorbidít, stupňa obezity 

 a pod.,

• zistená nevhodná a nedostatočná 

 štruktúra vykazovania dát uvádzaných 

 v ročných výkazoch MZ SR 1-01 

 o JZS na analytickú činnosť 

 podporujúcu rozvoj JZS, 

• absencia výskumných štúdií 

 analyzujúcich rizikovosť v závislosti 

 od typu jednotky, v ktorej sa výkon 

 realizuje (súkromné kliniky, 

 špecializované pracoviská veľkých 

 nemocníc a pod.), pričom 

 analyzovanými atribútmi môže byť 

 doplácaná suma za výkon, spokojnosť 

 pacienta, čakacie lehoty pri 

 objednávaní na výkon a pod., 

 ale aj sociálne aspekty, podchycujúce

 životné podmienky pacienta dôležité 

 pre následnú domácu starostlivosť, 

• absencia výskumných štúdií 

 deklarujúcich dostupnosť JZS po 

 technickej stránke – nedostatočná 

 dostupnosť dopravných spojení 

 vo vzdialenejších lokalitách 

 od okresných miest výrazne bráni 

 realizácii výkonov JZS (nevyhnutné 

 kontroly v zdravotníckych 

 zariadeniach v prvých dňoch, 

 týždňoch po chirurgickom výkone),

• výrazná diferenciácia cien výkonov 

 JZS jednotlivých ZP, 

• absentujúca štandardizácia výkonov 

 JZS uvádzaných v cenníkoch ZP, 

 niektoré výkony sú v rôznych ZP 

 uvádzané s modifi kovanými názvami,  

• absencia kalkulačných vzorcov 

 výkonu JZS, ktoré by obsahovali 

 položky, ako je napríklad kompletný 

 zdravotnícky materiál, lieky, personál, 

 anestézia, použitá prístrojová 

 technika, operačná bielizeň, 

 inštrumentárium, potreba sterilizácie,  

 priemerná dĺžka hospitalizácie, 

 potreba vyšetrení, prípadne ďalšie,

• nezáujem tvorby kalkulácií pre 

 jednotlivé výkony JZS z dôvodu 

 striktne stanovenej ceny ZP pre 

 danú nemocnicu. Nemocnice sú 

 nútené preferovať cenu za ukončenú 

rostlivosť, kde by po operácii – výko-

ne JZS – sociálne zariadenie prebralo 

pacienta a pre toto zariadenie by bol 

dostupný aj špecialista, ktorý by urobil 

kontrolu alebo v prípade potreby do-

kázal zabezpečiť prevoz do nemocnice 

(sociálne zariadenia by potrebovali do-

statok erudovaného personálu). Takto 

by mohli byť riešení aj osamelí starší 

ľudia, ktorým by bol umožnený pobyt 

v sociálnom zariadení aj niekoľko dní. 

Riešenie je napríklad i v skvalitnení 

činnosti ADOS (mám na mysli pri-

družené činnosti s cieľom rozšírenia 

zdravotnej starostlivosti o pacientov 

po výkone JZS), kde by bola k dispo-

zícii 24-hodinová opatrovateľská služ-

ba vrátane lekára. Dôležitá je taktiež 

edukácia ľudí, ktorá je práve v oblasti 

rozvoja JZS na Slovensku nedostatoč-

ná. A na záver, dôležité sú analýzy (tie 

v tejto oblasti úplne absentujú) a ne-

ustála práca s ich výsledkami, na zá-

klade ktorých bude možné urobiť 

odporúčania exaktnejšie. Keďže celá 

výskumná štúdia bude pre odbornú 

verejnosť dostupná v najbližšom čase 

na stránke NCZI, s ktorým spolupra-

cujeme a ktoré nám poskytuje údaje 

na analýzy, uvádzame len vybrané 

závery – negatívne zistenia v oblasti 

rozvoja JZS na Slovensku:

• absencia, respektíve nedostatočná 

 kvantifi kácia prínosov JZS z pohľadu 

 ZP, poskytovateľov zdravotnej 

 starostlivosti, asociácií a pod.,  

• nedostatočná informovanosť 

 potenciálnych pacientov o výhodách, 

 bezpečnosti, rizikách a dostupnosti 

 JZS zo strán jednotlivých aktérov 

 systému JZS, 

• absencia akýchkoľvek výskumných 

 štúdií akademických, ako aj 

 medicínskych inštitúcií zameraných 

 na obsahovú, respektíve procesnú 

 stránku realizácie JZS, analyzujúcich 

 spokojnosť pacientov pri daných 

 výkonoch JZS, jej dostupnosť, 

 rizikovosť v závislosti od veku, 
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 hospitalizáciu, ktorá je omnoho 

 vyššia ako cena výkonu JZS,

• absencia koncipovania meradiel 

 merania a riadenia výkonnosti 

 zdravotníckeho zariadenia,

• neexistencia procesu evaluácie 

 existujúcich meradiel, čím by sa 

 zistila ich použiteľnosť, aktuálnosť 

 vzhľadom na zmenu externých 

 a interných podmienok 

 zdravotníckeho zariadenia.

Na základe výstupov z tejto štúdie 

v súčasnosti realizujeme nadväzujúci 

výskum absorbujúci konkrétny viac-

dimenzionálny pohľad fi nančno-eko-

nomického zhodnotenia procesu za-

vádzania a využívania JZS na Slovensku 

(makroúroveň) s vplyvom na efektív-

nosť zdravotníckych zariadení na Slo-

vensku (mikroúroveň). Základom bude 

komparácia výkonov JZS s výkonmi 

tradičnou hospitalizáciou, pričom zo-

hľadníme všetky možné analyzovateľné 

aspekty. 

Záver

Vývoj JZS na Slovensku stagnuje kvô-

li hlbokým dlhodobým systémovým 

poruchám, problémom v legislatí-

ve, cenotvorbám, štátnej investičnej 

podpore JZS – neexistujúcim alebo 

nejasným dotačným schémam a pod. 

Navyše, celý proces komplikujú tzv. 

osobitne hradené výkony (OHV, tzv. 

trojdňové výkony), ktoré, ak je systém 

JZS nastavený správne, nemajú opod-

statnenie. Vážny problém je aj v ab-

sencii dát na analytické účely, ktoré by 

umožnili správnu metodologickú tvor-

bu a kvantifi káciu rizikových prirážok 

morbiditami zaručene klasický hospi-

talizačný výkon. Stanovenie hranice, 

od akého veku sa daný výkon preklá-

pa do skupiny rizikových, je možné 

na základe prísunu relevantných infor-

mácií od operatérov, ktorí majú s tým 

najlepšie skúsenosti. Dôležité sú pre-

to v tomto smere pre mňa expertné 

hodnotenia operatérov jednotlivých 

špecializačných odborov. Taktiež „mo-

dely“ rizikovosti môžu byť rozdielne aj 

v rámci regiónov – vo veľkých mes-

tách môže byť situácia priaznivejšia, 

v menších môžu byť dominantnými pa-

cientmi starší, a teda potenciálne riziko-

vejší. Tieto regionálne disparity máme 

dnes už detailne zmapované a na zá-

klade nich sa dokáže účinne regulovať 

dopyt a ponuka, optimalizovať sieť kli-

ník JZS a vytvárať priestor pre konku-

renčné a regulačné mechanizmy. Ako 

je známe, výkony JZS naši ambulantní 

lekári seniorom neodporúčajú. Dôvo-

dom môže byť geografi cká dostup-

nosť, sociálne aspekty (žijú osamote, 

nemožnosť chodiť na pooperačné po-

četné kontroly, absencia telefonického 

kontaktu a pod.). Aj preto zazname-

návame výraznú stagnáciu výkonov 

JZS u nás oproti zahraničiu. Riešením 

môže byť zabezpečenie lôžkového 

oddelenia, kde by pacient – senior – 

po chirurgickom výkone mohol zostať 

podľa potreby na lôžku a kde by bola 

zabezpečená 24-hodinová služba jed-

ného lekára na privolanie v čase zhor-

šujúceho sa stavu. 

Ďakujeme Vám za rozhovor.

Redakce We Make Media, s. r. o.

k cenám výkonov selektovaných podľa 

veku pacienta, komorbidít, celkové-

ho zdravotného stavu a pod. V iných 

krajinách budú o niekoľko rokov do-

stupné unikátne štúdie, ktoré budú 

sledovať rizikovosť jednotlivých typov 

výkonov JCH, prípadne rôzne hospita-

lizačné prediktory (napríklad vek nad 

65 rokov, operačný výkon dlhší než 

2 hod., prítomnosť kardiovaskulárnych, 

cerebrovaskulárnych, imunodeficit-

ných problémov, lokálna/celková an-

estézia a pod.). Budú skúmať dôvody 

rehospitalizácie napríklad do 30 dní, 

reoperovanosť, život ohrozujúci stav 

po operácii, uprednostnenie pobytu 

v nemocnici cez noc po jednodňovke 

a pod. U nás takéto informácie a data-

bázy absentujú, dokonca zber dát o JZS 

prostredníctvom NCZI je realizovaný 

len od roku 2009. Na správne nastave-

nie politiky cenotvorieb výkonov JZS 

potrebujeme mať informácie z kliník 

o rizikovosti výkonov diferencovaných 

podľa vhodných medicínskych aj bio-

sociálnych kritérií, aby sme dokázali 

nastaviť a kvantifi kovať rizikové pri-

rážky k cenám jednotlivých výkonov. 

Tie by refl ektovali na dodatočnú pro-

cesnú a taktiež aj fi nančnú náročnosť 

výkonov JZS, mieru neplánovanej 

hospitalizácie a pod. JZS u seniorov je 

ďalšou závažnou otázkou, ktorú nikto 

na Slovensku nerieši. Seniori sú riziko-

ví pacienti, len na triviálnom príklade 

vidíme, ako dôležité sú diferenciačné 

hľadiská pri stanovovaní reálnych cien 

výkonov JZS a ich rizikových indexov –

kým operácia slepého čreva môže byť 

u 18-ročného pacienta jednodňový 

výkon, u 60-ročného s početnými ko-



Číslo 2 / Rok 2018 9

Analýza dat

Vojtěch Lončák

Úhrady hospitalizací pacientů 
s diabetem mellitem 2. typu v typické 
české nemocnici

Souhrn

Studie analyzuje přímé náklady na hospitalizace pacientů s diabetem mellitem 2. typu ve zdravotnickém zařízení, které 

se nachází v průměrném českém městě, z pohledu plátce zdravotní péče a zaměřuje se také na rozdíl mezi úhradami 

podle bodového ohodnocení výkonů a podle systému DRG. Průměrné náklady na hospitalizace diabetického pacienta 

bez komplikací jsou 19 500 Kč a náklady stoupají, pokud se u nemocných vyskytnou diabetické komplikace. Průměrné 

celkové náklady 159 případů hospitalizací jsou 25 800 Kč. Průměrný rozdíl mezi úhradami je 8 650,65 Kč. Analýza 

ukazuje, že úhrady podle DRG jsou pouze v 60% výši úhrad podle bodového ohodnocení.

Klíčová slova

diabetes mellitus 2. typu, náklady, analýza, DRG, úhradové systémy, ekonomie zdravotnictví, městská nemocnice, 

zdravotnická zařízení, hospitalizace, cost-of-illness

Summary

The study analyses the direct costs of hospitalizations of patients with type 2 diabetes mellitus in a healthcare facility of 

the city type from the point of view of the health care payer, and also focuses on the difference between reimbursements 

according to the point values and according to the Diagnosis-related-group system. The average cost of hospitalization 

of a diabetic patient without complications is 19 500 CZK. And costs increase if diabetic complications occur. The 

average total cost of 159 hospitalization cases is 25 800 CZK. The average difference between reimbursements is

8 650,65 CZK. Analysis shows that payments according to the DRG system are only in 60 % of the reimbursements 

according point values.

Key words

type 2 diabetes mellitus, costs, analysis, DRG, reimbursement systems, health economics, city hospital, medical 

facilities, hospitalization, cost-of-illness

Direct Costs of Hospitalizations of Patients with Type 2 
Diabetes Mellitus in a Typical Czech Healthcare Facility

Úvod 

Diabetes mellitus 2. typu (dále jen „DM2“) 

je velice závažné onemocnění. Postihuje 

relativně velikou část celosvětové po-

ně přibývá a kvůli jeho komplexnosti jsou 

s ním spojeny i další komplikace, které za-

těžují zdravotnický i ekonomický systém 

České republiky. Chronicita onemocnění 

pulace, ale i v České republice se jeho 

prevalence odhaduje na 5–6 % (Votápko-

vá, Hroboň, & Kučová, 2017). Pacientů 

s nově diagnostikovaným DM2 každoroč-
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je považována za jednu z příčin diabetic-

kých komorbidit, které se u většiny dia-

betických pacientů dříve či později objeví. 

V nejkrajnějších případech je nutné pa-

cienty s DM2 a jejich chronickými kom-

plikacemi léčit v zařízeních poskytujících 

lůžkovou péči, neboť ambulantní péče 

o tyto pacienty není dostačující. Léčba sa-

motného diabetika vyžaduje oproti nedia-

betickým pacientům dodatečné náklady, 

které nemusí být podle úhradového sys-

tému zvaného Diagnosis-related-group 

(dále jen „DRG“) zcela adekvátně hra-

zeny. V současné době je lůžková péče 

hrazena právě podle DRG systému, který 

nahradil systém úhrad podle bodového 

ohodnocení výkonů. Tato studie zkou-

má úhrady hospitalizací pacientů s DM2 

a jeho komplikacemi jakožto náklady plát-

ce zdravotní péče – zdravotní pojišťovny. 

Kromě úhrad samotných hospitalizací 

pacientů s DM2 jsou sledovány změny 

v úhradách za přítomnosti diagnostiko-

vaných komorbidit DM2, které úzce 

souvisí s výší nákladů na hospitalizač-

ní léčbu. Současně jsou zkoumány roz-

díly mezi úhradami podle úhradového 

systému DRG a úhradami podle bodo-

vého ohodnocení výkonů. Rozdílné 

ocenění případů hospitalizací vedlo 

už v minulosti k rozdílům mezi úhra-

dami pro jednotlivá zařízení, a to kvůli 

nasmlouvaným hodnotám bodu, kdy 

větší zdravotnická zařízení měla hod-

 • ischemické choroby srdeční

     (I20–I25),

 • cévní nemoci mozku (I60–I69),

 • nemoci tepen, tepének a vlásečnic 

     (I70–I79),

 • selhání ledvin (N17–N19).

     (Ústav zdravotnických informací 

         a statistiky ČR, 2018)

U hospitalizací byla provedena analýza 

nákladů podle jednotlivých diagnóz. Dia-

gnózy byly vybrány na základě vědec-

kých studií, které tyto komplikace ozna-

čují jako nejčastější komorbidity spojené 

s DM2. Do sledovaného vzorku byly zařa-

zeny hospitalizace pouze v případě, kdy 

obsahovaly jednu z výše uvedených dia-

gnóz na prvním nebo druhém místě vy-

kazovaných diagnóz, a to proto, aby byla 

zachována závislost komorbidit na DM2, 

který byl také vykazován v první nebo 

druhé diagnóze. Je tudíž možné, že stejný 

případ hospitalizace pacienta byl zařazen 

do rozdělených skupin vícekrát z důvodu 

mnohočetnosti jeho komorbidit. Také je 

nutno uvést, že stejný pacient mohl být 

hospitalizován několikrát v průběhu roku, 

a proto nelze mluvit o 159 pacientech.

Následně byly u těchto případů porovná-

ny úhrady pomocí cenových hladin a vzá-

jemná závislost úhrad podle bodového 

ohodnocení výkonů a podle úhradového 

systému DRG pomocí regresní analýzy. 

notu výkonového bodu vyšší oproti 

zařízením menšího typu, a dosahova-

la tak větších úhrad za stejné výkony. 

S nástupem úhradového systému DRG 

se rozdílné úhrady mezi nemocnicemi 

nezmenšily, naopak vznikl další faktor, 

který úhradami od pojišťoven pro zdra-

votnická zařízení zahýbal. Úhrada pod-

le systému DRG je mnohdy nižší než 

úhrada podle bodového ohodnocení. 

Pro plátce zdravotní péče může být ten-

to systém výhodnější, ale je nutné po-

dotknout, že pro zdravotnická zařízení 

mohou být nižší úhrady devastující.

Metodika a sběr dat

Pro tuto studii poskytla datový vzorek 

Nemocnice Litoměřice, a. s. Datový sou-

bor obsahoval anonymizovaná data hos-

pitalizací pacientů za rok 2015. Jednotlivé 

údaje o hospitalizacích obsahovaly věk 

pacienta, počet hospitalizačních dnů, 

diagnózy, bodové ohodnocení výkonů 

v Kč a úhradu podle DRG v Kč. Z dato-

vého souboru bylo nejprve nutné vybrat 

všechny hospitalizace diabetických pa-

cientů kvůli výzkumu nákladnosti diabe-

tických hospitalizací a hospitalizací kvůli 

nejčastějším komorbiditám DM2. Výsled-

kem byl vzorek 159 případů hospitalizací 

za rok 2015, který obsahoval pacienty 

s DM2 (E110–E119) a zároveň byly u ně-

kterých diagnostikovány nejčastější ko-

morbidity DM2:

Členění
Počet

hospitalizací
Průměrná doba 

hospitalizace
Průměrný

věk

Průměrná cena hospitalizace 
podle bodového ohodnocení 

(v Kč)

Průměrná cena
hospitalizace podle 

DRG (v Kč)

Rozdíl mezi úhradami
(cenami)

I20–I25 62 7,4 73,2 32 141,31   23 626,76   8 514,55 Kč

I60–I69 15 5 73,6 29 577,89   25 246,16   4 331,73 Kč

I70–I79 46 7,8 70,3 59 392,62   40 885,74   18 506,89 Kč

N17–N19 15 11 71 37 576,88   30 509,32   7 067,55 Kč

E110–E119 62 8 67,7 23 502,97   19 481,83   4 021,15 Kč

Celkový vzorek 159 7,9 70,3 34 452,93   25 802,28   8 650,65 Kč

Tabulka č. 1: Náklady na hospitalizace v roce 2015 rozdělené podle diagnóz

Zdroj: Nemocnice Litoměřice, a. s., vlastní zpracování 2018



Číslo 2 / Rok 2018 11

Zvlášť účtovaný materiál (ZUM) a zvlášť 

účtované léčivé přípravky (ZULP) ne-

mohly být do analýzy zahrnuty z důvodu 

nedostatku dat. Přesto je nutné brát ohled 

i na tyto druhy nákladů, které pravidel-

ně vznikají spolu s jádrovými úhradami 

za hospitalizace.

Náklady na hospitalizace rozdělené 

podle diagnóz

Všechny případy hospitalizací pacientů 

za rok 2015 byly zařazeny do jednotli-

vých skupin podle sledovaných diagnóz. 

Pro zařazení do skupiny bylo nutné, aby 

případ obsahoval sledovanou diagnózu 

alespoň v jedné ze sedmi vykazovaných 

diagnóz. Pouze u skupiny hospitalizací 

kvůli samotnému DM2 bylo nutné, aby 

diagnóza E110–E119 byla vykazována 

jako hlavní.

V tabulce č. 1 jsou vyjádřeny průměr-

né úhrady za hospitalizace jednotli-

vých sledovaných skupin a celkové 

průměrné úhrady. Všechny úhrady 

jsou vyjádřeny v cenách podle bodo-

vého ohodnocení a zároveň v cenách 

podle úhradového systému DRG. 

Na první pohled je patrné, že náklady 

za hospitalizace jsou ovlivněny, pokud 

se v diagnóze pacienta vyskytne ales-

poň jedna sledovaná diagnóza. Oproti 

základnímu vzorku hospitalizací přímo 

kvůli DM2 (E110–E119) jsou všech-

ny ostatní hospitalizace v průměru 

nákladnější v řádu několika tisíc Kč. 

měrné náklady podle DRG jsou vyšší 

než u ischemické choroby srdeční.

Nemoci tepen, tepének a vlásečnic 

(I70–I79)

Nejvyšší náklady vykazovaly hospitaliza-

ce s nemocemi tepen, tepének a vláseč-

nic (I70–I79) – necelých 41 000 Kč v prů-

měru za jednu hospitalizaci podle DRG. 

Závažnost této komorbidity zvyšuje také 

relativně veliká četnost případů ve sle-

dovaném vzorku. Nemoci oběhové sou-

stavy jsou jedny z nejkomplexnějších ko-

morbidit DM2 a podporují rozvoj cévních 

mozkových příhod, ischemické choroby 

srdeční a ischemických chorob dolních 

končetin (Fejfarová, & Jirkovská, 2009).

Selhání ledvin (N17–N19)

Diabetická nefropatie je jednou z nejčas-

tějších komorbidit DM2. Špatná kompen-

zace může vést k chronickému selhávání 

ledvin, které je nutné kompenzovat dialý-

zou nebo transplantací ledvin. K hospita-

lizaci pacientů se selháním ledvin může 

docházet při špatné léčbě chronické 

nefropatie (National Kidney Founda-

tion, Inc, 1989–2007). Průměrné nákla-

dy na léčbu jsou 30 500 Kč podle DRG 

a doba hospitalizace pacienta je nejdelší 

ze sledovaného vzorku.

Tabulka č. 1 představuje rozdíly mezi 

úhradami podle DRG a podle bodové-

ho ohodnocení. Ve všech případech je 

úhrada stanovená na základě DRG pod-

hodnocena oproti úhradám podle bodo-

vého ohodnocení. Rozdíl průměrných 

úhrad za hospitalizaci celkového vzorku 

činí 8 650,65 Kč. Rozdíly v jednotlivých 

skupinách se liší podle výše průměrných 

úhrad. Se zvyšující se úhradou stoupá 

i rozdíl mezi úhradami. Pouze skupina 

I20–I25 se vymyká.

Analýza rozdílů mezi úhradami

Rozdělení nákladů podle cenových 

hladin

Již v tabulce č. 1 je vidět, že vznikají roz-

díly mezi úhradami podle bodového 

Průměrná doba hospitalizace přitom 

zůstává téměř neměnná. Pouze u sku-

piny, která eviduje diagnózu selhání 

ledvin (N17–N19) byla doba pobytu 

v nemocnici 11 dní. Průměrný věk 

hospitalizovaných pacientů poukazuje 

na možnou progresi komorbidit v roz-

mezí 67–74 let.

Ischemické choroby srdeční (I20–I25) 

Nejčetnější výskyt u diabetických 

hospitalizací vykazují komplikace 

ischemických chorob srdečních

(I20–I25), které jsou pod-

le DRG o 4 000 Kč nákladněj-

ší. Největší výskyt těchto kom-

plikací ve sledovaném vzorku 

podporuje tvrzení o častějším výsky-

tu ischemických chorob srdečních 

u diabetických pacientů oproti nedia-

betickým (Adámková, 2008; Berková,

& Berka, 2003). Diabetičtí pacienti 

mají také 2–4× vyšší riziko infarktu 

myokardu (Adámková, 2008).

Cévní nemoci mozku (I60–I69)

Mozkový infarkt nebo mrtvice jsou 

s onemocněním diabetu úzce spjaty. 

Jejich četnost není tolik výrazná jako 

u ischemických chorob srdečních, ale 

u diabetických pacientů je až trojná-

sobná prevalence onemocnění cévní 

mozkovou příhodou oproti nediabe-

tickým pacientům (Neumann, 2009). 

Průměrná doba hospitalizace je nej-

nižší ze sledovaného vzorku, ale prů-

Kvantil (v %) Bodové ohodnocení (v Kč) DRG (v Kč)

75 40 484,84   42 569,84   

80 56 323,14   49 343,00   

90 88 395,43   54 393,90   

95 116 571,71   65 490,46   

Maximální hodnota 212 731,84   119 920,98   

Tabulka č. 2: Cenové hladiny rozdělené podle kvantilů

Zdroj: Nemocnice Litoměřice, a. s., vlastní zpracování 2018
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ohodnocení a podle DRG. Kromě sku-

piny I20–I25 se tento rozdíl s rostoucí 

cenou průměrné úhrady zvyšoval. Pro 

bližší zkoumání tohoto jevu byly veške-

ré hospitalizace rozděleny na cenové 

hladiny, které odpovídají hodnotám sta-

noveným na základě kvantilů celkového 

vzorku. V tabulce č. 2 najdeme cenové 

hladiny bodového ohodnocení a DRG, 

které rozdělují vzorek na pět skupin zpra-

covaných podle bodového ohodnocení

(tabulka č. 3) a pět skupin zpracovaných 

podle DRG (tabulka č. 4).

V tabulce č. 3 jsou hospitalizace rozdě-

leny podle cenových hladin bodového 

převyšuje úhradu podle DRG. V obou 

druzích rozdělení představují případy 

hospitalizací do 42 000 Kč okolo 40 % 

celkových nákladů sledovaného vzor-

ku v průměrných hodnotách 15 000 – 

20 000 Kč za hospitalizaci. Celkový roz-

díl mezi úhradami za sledovaný vzorek 

v roce 2015 činil 1,4 milionu Kč. Což je 

s přihlédnutím k relativně malému vzor-

ku veliký rozdíl.

Regresní analýza úhrad

Regresní analýza je využita pro sledování 

závislosti mezi úhradami podle bodového 

ohodnocení výkonů a úhradami podle 

DRG. V grafu č. 1 lze vidět závislost mezi 

ohodnocení. Je zde patrný trend rostou-

cích rozdílů úhrad s rostoucí cenovou 

hladinou. U cenových hladin 40 000 Kč 

a 56 000 Kč je dokonce úhrada těchto 

hospitalizací vyšší podle systému DRG, 

ale u cenové hladiny 88 000 Kč se ten-

to rozdíl obrací ve prospěch bodového 

ohodnocení.

Tabulka č. 4 představuje na rozdíl 

od tabulky č. 2 hospitalizace rozděle-

né podle cenových hladin DRG. Podle 

tohoto rozdělení jsou úhrady podle 

DRG podhodnoceny už v cenové hla-

dině do 42 500 Kč. Úhrada v bodovém 

ohodnocení v této hladině výrazně 

Kvantil (v %) Počet
Celkové náklady bodového 

ohodnocení (v Kč)
Celkové náklady podle 

DRG (v Kč)
Podíl bodového

ohodnocení (v %)
Podíl DRG (v %)

Rozdíl
(body DRG)

0–75 119 2 302 746,91   1 677 534,07   42,04 40,89 625 212,84 Kč

75–80 11 550 565,71   513 374,41   10,05 12,51 37 191,30 Kč

80–90 17 1 151 278,43   893 297,16   21,02 21,77 257 981,27 Kč

90–95 4 440 623,11   235 809,58   8,04 5,75 204 813,53 Kč

95–100 8 1 032 801,66   782 547,68   18,85 19,07 250 253,98 Kč

Celkem 159 5 478 015,82   4 102 562,90   100 100 1 375 452,92 Kč

Tabulka č. 4: Náklady na hospitalizace rozdělené podle cenových hladin DRG

Zdroj: Nemocnice Litoměřice, a. s., vlastní zpracování 2018

Kvantil (v %) Počet
Celkové náklady bodového 

ohodnocení (v Kč)
Celkové náklady 
podle DRG (v Kč)

Podíl bodového
ohodnocení (v %)

Podíl DRG (v %) Rozdíl (body DRG)

0–75 119 1 819 699,98   1 871 585,51   33,22 45,62 -51 885,53 Kč

75–80 8 395 764,54   447 287,20   7,22 10,9 -51 522,66 Kč

80–90 16 1 171 025,93   656 989,72   21,38 16,01 514 036,21 Kč

90–95 8 833 266,50   454 153,95   15,21 11,07 379 112,55 Kč

95–100 8 1 258 258,87   672 546,52   22,97 16,39 585 712,35 Kč

Celkem 159 5 478 015,82   4 102 562,90   100 100 1 375 452,92 Kč

Tabulka č. 3: Náklady na hospitalizace rozdělené podle cenových hladin bodového ohodnocení

Zdroj: Nemocnice Litoměřice, a. s., vlastní zpracování 2018
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úhradami. Lineární spojnice trendu více 

inklinuje k ose bodového ohodnocení, 

což v praxi znamená, že úhrady podle 

systému bodového ohodnocení výkonů 

jsou vyšší než úhrady podle DRG. Výsled-

ná regresní přímka má tvar y = 0,6 × x.

Z toho plyne, že na základě DRG dostá-

vá nemocnice úhradu pouze v 60% výši 

ve srovnání s vypočtenou úhradou podle 

bodového ohodnocení výkonů. Pokud 

je bodové ohodnocení stanoveno správ-

ně podle vyhlášky pro rok 2015 (vyhláš-

ka 324/2014 Sb. ze dne 17. prosince 2014, 

o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hra-

zených služeb a regulačních omezení pro 

rok 2015) (Ministerstvo vnitra, 2014), zdá 

se být 60 % takové částky i pro nemocni-

ce městského typu málo.

Diskuze

Tato studie naráží na problematiku zdra-

votnictví dvou odlišných směrů. Jedním 

směrem jsou hospitalizace diabetických 

pacientů kvůli DM2 a jeho nejčastějším 

komplikacím. Diabetes je jednou z nej-

rozšířenějších nemocí a na vážnosti mu 

ne ubírá ani jeho chronicita a spojitost 

zdravotní péče je toto jistě výhodnější, ale 

je třeba myslet i na poskytovatele zdravot-

ní péče, pro které mohou být takto sní-

žené úhrady devastující. Zdravotnická za-

řízení, která nemají správně stanovenou 

adekvátní výši základní sazby pro úhradu 

DRG, mohou lehce dojít ke špatným hos-

podářským výsledkům, u kterých musí 

nadále řešit jejich kompenzace.

Závěr

Tato studie se řadí mezi další české studie 

typu cost-of-illness (Bartášková, Kožnaro-

vá, & Kvapil, 2004; Doležal, 2011; Gajdoš, 

Lončák, Barták, & Rogalewicz, 2015; Lon-

čák, 2018), které poukazují na závažnost 

onemocnění DM2. Předkládá analýzu 

přímých nákladů na hospitalizace ve zdra-

votnickém zařízení městského typu z po-

hledu plátce zdravotní péče. Na sledova-

ném vzorku hospitalizací diabetických 

pacientů prokazuje závažnost diabetic-

kých komplikací, které zvyšují náklady 

na zdravotní péči. Průměrné náklady pro 

plátce zdravotní péče činily 25 802,28 Kč. 

Jejich výše se však odvíjela od výskytu 

sledovaných diabetických komplikací. 

Hospitalizace bez sledovaných kom-

plikací vykazovaly průměrné náklady 

19 481,83 Kč. Oproti tomu pacienti s dia-

gnostikovanými komplikacemi vykazovali 

ve všech případech průměrné náklady 

vyšší než tato sledovaná skupina. Největ-

ší průměrné náklady byly u hospitalizací 

pacientů s nemocemi tepen, tepének 

a vlásečnic, a to 40 885,74 Kč. Na vzorku 

159 sledovaných hospitalizací byl zazna-

menán velký počet komplikací, přičemž 

jeden pacient mohl mít i více než jednu 

komplikaci. Největší četnost (62 případů) 

patří ischemickým chorobám srdečním 

a nemocím tepen, tepének a vlásečnic 

(46 případů). Pacientů hospitalizovaných 

kvůli DM2 bylo pouze 62. U zbytku sle-

dovaného vzorku byla zaznamenána ales-

poň jedna ze sledovaných komorbidit.

Průměrný rozdíl mezi úhradami podle 

bodového ohodnocení a podle DRG činil 

8 650,65 Kč. Celkový rozdíl byl vyčíslen 

s ostatními chorobami. Rozdělení hos-

pitalizací podle sledovaných diagnóz 

prokázalo, že výskyt komplikací zvyšuje 

náklady na léčbu, a to ve všech přípa-

dech sledovaných komplikací. Zatímco 

případy hospitalizací, kde byl vykazován 

pouze DM2, byly v průměru pokryty 

částkou 19 481,83 Kč podle DRG, ostat-

ní sledované skupiny vykazovaly vyšší 

průměrnou nákladovost. Tyto výsledky 

se shodují s českými i zahraničními stu-

diemi, které poukazují na růst nákladů 

při komplikacích diabetu (Doležal, 2011;

Fisher a kol., 2016; Gajdoš, Lončák, Bar-

ták, & Rogalewicz, 2015; Nuno-Solinís 

a kol., 2016).

Druhý směr je analýza úhradových sys-

témů, která se opírá o sledovaný vzorek 

diabetických hospitalizací. Jsou v něm 

vidět patrné rozdíly mezi úhradovým 

systémem podle bodového ohodnocení 

a úhradami podle DRG, které dopodrob-

na rozebírá regresní analýza spolu s roz-

dělením hospitalizací podle cenových 

hladin. Analýza nám ukazuje, že úhrady 

podle DRG dosahují pouze 60 % úhrady 

podle bodového ohodnocení. Pro plátce 

Graf č. 1: Lineární regrese mezi vypočtenými úhradami podle bodového ohodnocení a podle DRG

Zdroj: Nemocnice Litoměřice, a. s., vlastní zpracování 2018
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na 1,3 milionu Kč za 159 případů hospi-

talizace. Celkové náklady tvoří ze 40 % 

hospitalizace do 42 000 Kč. I při této ce-

nové hladině vnikaly rozdíly mezi úhrada-

mi v hodnotě 625 000 Kč. Tato studie se 

snaží poukázat na problematiku nového 

úhradového systému, podle kterého jsou 

zdravotnická zařízení placena. Pro plátce 

jsou tyto úhrady výhodnější než úhrady 

podle bodového ohodnocení. Nemusí 

však správně plnit funkci úhrad pro zdra-

votnická zařízení a v konečném důsledku 

mohou způsobit problémy v celém zdra-

votnickém systému. Tato studie má své 

limity především ve velikosti sledované-

ho vzorku, nicméně složení pacientů není 

nikterak neobvyklé a nízká základní saz-

ba úhrad podle DRG také ne. Výsledky 

se nedají zobecnit jako celorepublikový 

průměr. Vykazují však spolehlivé údaje 

o menších zdravotnických zařízeních, 

která se s podobnými problémy mohou 

potýkat.

_________________

Ing. Vojtěch Lončák

Fakulta sociálně ekonomická Univerzity Jana
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Analýza dat

Miroslav Bartá k

Srovnání vybraných ukazatelů 
zdravotnických systémů České 
republiky a Německa 

Souhrn

Cí lem č lá nku je v návaznosti na analytický rámec srovnání českého zdravotnictví s rakouským (Barták, 2018) nabí dnout 

analý zu vybraný ch ukazatelů zdravotnický ch systémů České republiky a Německa v letech 2010–2015. Německo je stejně 

jako v předchozím článku Rakousko navrž eno jako referenční země pro benchmarking zdravotnické ho systé mu ČR. Pro 

zpracování analý zy byla použ ita data Svě tové  zdravotnické  organizace a Organizace pro hospodá ř skou spoluprá ci a rozvoj, 

která  jsou prezentová na metodou side-by-side srovná ní . Pozornost je vě nová na vybraný m ukazatelů m zdravotní ho stavu, 

fi nancová ní  systé mu pé č e o zdraví , dostupnosti lé kař ů , nemocnič ní  pé č e a př í strojů  velké  zdravotnické  techniky. Č lá nek 

upozorň uje na metodologická  omezení , která  vyplý vají  z analyzovaný ch dat z meziná rodní ch databá zí  a také  na omezení  

využ ití  Německa jako referenč ní  země  pro srovná vá ní  s ČR. 

Klíčová slova

zdravotnictví, Česká republika, Německo, zdravotní pojištění, mezinárodní srovnání 

Summary

The aim of the article is to offer an analysis of selected indicators of the healthcare systems of the Czech Republic and 

Germany between the years 2010 and 2015. Germany is proposed, as in the previous authors paper, as the reference 

country for possible benchmarking of the Czech healthcare system. Data from the World Health Organisation (WHO) 

and the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), presented by side-by-side comparison, 

are used to process the analysis. Attention is paid to selected indicators of health status, fi nancing of the healthcare 

system, availability of doctors, hospital care and large medical devices. The article highlights the methodological 

constraints resulting from analysed data from international databases as well as the possible benefi ts and limitations 

of Germany’s use as a reference country for comparison with the Czech Republic.

Key words

healthcare system, Czech Republic, Germany, health insurance, international comparison 

Comparison of the Selected Healthcare Indicators
of the Czech Republic and Germany 

Úvod 

Mnozí aktéři ve zdravotnictví opírají 

své argumenty o mezinárodní srovná-

ní, ale výběr států pro argumentaci se 

za lepší – referenční – či zajímavé. Au-

toři srovnávají i se státy, které vnímají 

(ať již subjektivně, nebo objektivně) 

jako horší, co se týče jejich zdravot-

liší. Společným znakem těchto debat 

je snaha najít referenční zdravotnické 

systémy, tedy systémy, které mluvčí 

či pisatel považuje z různých důvodů 
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Graf č. 1: Střední délka života žen při narození v ČR a v Německu v letech 2010–2014 

Zdroj: European Health Information Gateway, WHO, 2018 
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Graf č. 2: Střední délka života mužů při narození v ČR a v Německu v letech 2010–2014 

Zdroj: European Health Information Gateway, WHO, 2018

nických systémů, a to zejména pokud 

chtějí upozornit na závažnost naší do-

mácí situace (viz například Kříž, 2018). 

Německé zdravotnictví, či spíše jeho 

vybrané charakteristiky jsou u nás 

hojně diskutovány, a to jak v obec-

ném mediálním prostoru, tak v rámci 

odborné a akademické debaty. Pro 

mnoho absolventů lékařských i nelé-

kařských zdravotnických oborů, ale 

i pro některé lékaře a zdravotníky je 

Německo atraktivní pro studium, stá-

že, respektive pro více či méně trvalé 

zaměstnání. V případě zaměstnání hra-

je bezesporu významnou roli dobrá 

ekonomická situace země, která se vý-

razně projevuje v ekonomickém ohod-

nocení práce lékařů a zdravotníků. 

Mezi ČR a Německem přirozeně pro-

bíhá přeshraniční zdravotní péče a od-

lišné charakteristiky můžeme sledovat 

u ambulantní péče i péče nemocniční 

(podrobněji viz Barták, 2015). Čeští 

pacienti vnímají v mnoha ohledech 

německé zdravotnictví jako kvalitněj-

ší, na druhou stranu řada německých 

pacientů oceňuje nižší náklady na péči 

u nás, jak dokládají četné příklady po-

skytování například stomatologické 

nebo lázeňské péče. Německo je také 

vzhledem k velikosti a významu své 

farmaceutické a přístrojové produkce 

pro české zdravotnictví významným 

dodavatelem. 

Cílem článku je analyzovat vybrané 

ukazatele zdravotnických systémů ČR 

(České republiky) a Německa (Spolko-

vé republiky Německo), a to na zákla-

dě srovnání základních charakteristik 

systémů obou států a analýzy vybra-

ných dat OECD a European Observa-

tory on Health Systems and Policies 

(WHO). Práce vychází z rámce srov-

nání, který byl prezentován v článku 

Srovnání vybraných ukazatelů zdra-

votnických systémů České republiky 

a Rakouska (Barták, 2018). 

Charakteristika systému péče 

o zdraví v ČR a v Německu 

Následující část článku je věnována 

stručnému představení zdravotnic-

kých systémů obou států s tím, že po-

zornost je upřena v první řadě na cha-

rakteristiky německého zdravotnictví. 

Důraz je kladen především na předsta-

vení německého zdravotnictví, které, 

jakkoliv je tomu českému v mnoha 

ohledech blízké, vykazuje některé vel-

mi odlišné charakteristiky, na které 

je vhodné upozornit. Je třeba připo-

menout, že zatímco pro ČR může být 

Německo alespoň do určité míry zemí 

referenční, pro Německo české zdra-

votnictví, alespoň na systémové úrov-

ni, referenčním státem není. Německé 

zdravotnictví se srovnává hlavně se 

zdravotnictvím svých sousedů, napří-

klad s Francií, Nizozemskem či Švý-

carskem, často také s Velkou Británií, 

Švédskem nebo Spojenými státy ame-

rickými. Z hlediska přeshraniční zdra-

votní péče stojí za pozornost výraz-

nější preference některých segmentů 

německého zdravotnictví u pacientů 
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Graf č. 3: Kojenecká úmrtnost na 1000 živě narozených v ČR a v Německu v letech 2010–2014 
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z Polska – příkladem může být zájem 

o porod polských pacientek v saských 

nemocnicích (viz Barták, 2015). 

Charakteristika českého zdravotnictví 

Pokud chceme srovnat zá kladní  cha-

rakteristiky zdravotnický ch systé mů  

obou zemí , pak v Č R (viz Barták, 2018) 

existuje systé m veř ejné ho zdravotní ho 

pojiš tě ní , které  je povinné , od poč á tku 

90. let 20. století . V souč asné  době  

poskytuje v ČR veř ejné  zdravotní  po-

jiš tě ní  7 zdravotní ch pojiš ť oven, které  

mají  funkci plá tců  a ná kupč í ch zdra-

votní  pé č e pro své  pojiš tě nce. Mezi 

zdravotní mi pojiš ť ovnami dochá zí  

k vyrovná vá ní  rizika na zá kladě  po-

hlaví  a vě ku pojiš tě nců  (Alexa a kol., 

2015). Podle Ú stavu zdravotnický ch 

informací  a statistiky (dále jen „Ú ZIS“) 

bylo v České republice k 31. prosinci 

2016 evidová no celkem 32 064 zdra-

votnický ch zař í zení  (vč etně  detaš ova-

ný ch pracoviš ť ), z toho 22 084 bylo 

samostatný ch ordinací  lé kař ů  primá r-

ní  pé č e a lé kař ů  specialistů . Stá tní ch 

zař í zení , zř izovaný ch Ministerstvem 

zdravotnictví  ČR a ostatní mi centrá l-

ní mi orgá ny, bylo celkem 150, nestá t-

ní ch zař í zení  bylo 31 914 (zř izovatel 

kraj: 261; zř izovatel mě sto, obec: 195; 

zř izovatel fyzická  osoba, cí rkev, jiná  

prá vnická  osoba: 31 458) (Ú ZIS, 2017). 

Ve vš ech zdravotnický ch zař í zení ch 

pracovalo koncem roku v př epoč tu 

na celé  ú vazky (vč etně  smluvní ch 

pracovní ků ) 49 102 lé kař ů  a zubní ch 

lé kař ů  a dá le 108 522 samostatný ch 

zdravotnický ch pracovní ků  nelé kař ů  

(kategorie ZPBD). V prů mě ru př ipada-

lo v Č R na jednoho lé kař e 215 obyvatel 

(Ú ZIS, 2017). V roce 2016 č inily veř ej-

né  vý daje, tzn. vý daje veř ejný ch rozpo-

č tů  a vý daje systé mu veř ejné ho zdra-

votní ho pojiš tě ní , 276,2 miliardy Kč .

Sí ť  zdravotnický ch zař í zení  ú stavní  

pé č e byla koncem roku 2016 slož ena 

ze 189 nemocnic (akutní  a ná sledné  

pé č e) s celkový m poč tem 60 221 lů ž ek 

a 126 odborný ch lé č ebný ch ú stavů  

(vč etně  ozdravoven a hospiců , bez lá -

zeň ský ch lé č eben) s celkem 17 753 lů ž -

ky (Ú ZIS, 2017).

Charakteristika německého 

zdravotnictví 

Německé císařství v roce 1883 forma-

lizovalo a uzákonilo jeden z význam-

ných typů fi nancování a v podstatě 

i organizace zdravotnictví – veřejné 

(v německém podání so ciální) zdravot-

ní pojištění (viz Tunder, & Ober, 2017; 

BMG, 2018). Připomeňme, že úkolem 

pojištění v té době bylo zlepšit zdra-

votní stav pojištěnců, hradit výkony 

nutné péče v případě nemocí s výjim-

kou úrazů a vyplácet nemocenskou 

jako náhradu příjmu v době nemoci. 

Německé zákonné zdravotní pojištění 

(die Gesetztliche Krankenversicherung, 

zkratka GKV) bylo přijato 15. června 

1883 jako zdravotní pojištění dělníků. 

Je tak nejstarší částí německého sys-

tému sociálního pojištění. V této době 

bylo povinné pouze pro některé sku-

piny pracovníků, a pojištěno tak bylo 
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Graf č. 5: Standardizovaná míra úmrtnosti na onemocnění srdce a cév u mužů v ČR a v Německu v letech 2010–2014  

Zdroj: European Health Information Gateway, WHO, 2018

Graf č. 6: Standardizovaná míra úmrtnosti na nádorová onemocnění u žen v ČR a v Německu v letech 2010–2014  

Zdroj: European Health Information Gateway, WHO, 2018

Graf č. 7: Standardizovaná míra úmrtnosti na nádorová onemocnění u mužů v ČR a v Německu v letech 2010–2014 

Zdroj: European Health Information Gateway, WHO, 2018

pouze přibližně 10 % obyvatelstva. 

Zaměstnanci tehdy přispívali do systé-

mu dvěma třetinami, jednou třetinou 

přispíval zaměstnavatel. Německo se 

stalo první zemí světa, kde byl tento 

typ pojištění zaveden na národní úrov-

ni. Po více než století jsou v Německu 

principy jako samospráva nebo solidari-

ta stále viditelně přítomny. 

Dnes je v Německu pojištěno v rámci 

systému sociálního zdravotního pojiště-

ní asi 72 milionů pojištěnců, tj. asi 87 % 

obyvatelstva. Pro přibližně 9 milionů 

obyvatel Německa je hlavním zdro-

jem fi nancování péče o zdraví systém 

soukromého zdravotního pojištění. 

Soukromé zdravotní pojištění je mož-

ností pro ty, kdo vydělávají více než 

4950 eur hrubého měsíčně, respektive 

59 400 eur ročně (údaje z roku 2018). 

Tato hranice platí pouze pro zaměst-

nance. Bez dosažení této hranice pří-

jmů mohou do systému vstoupit osoby 

samostatně výdělečně činné a osoby 

vykonávající svobodná povolání, úřed-

níci a studující univerzit do tří měsí-

ců od zahájení studia. Důvodem pro 

vstup do systému soukromého zdra-

votního pojištění může být paradoxně 

jeho výhodnost, protože lidé s uvede-

nými příjmy mohou platit ve výsledku 

méně, než by byl jejich odvod na so-

ciální (veřejné) zdravotní pojištění. Dů-

ležitým faktorem je jistě také vynikající 

dostupnost velmi kvalitní péče v mno-

ha jejích aspektech. Je velmi zajímavé, 

že z tohoto solidárního systému lze při 

dosažení určité výše příjmu vystoupit 

a na této formě společenské solidari-

ty neparticipovat. Malá část populace, 

jako například příslušníci armády, mají 

hrazení zdravotní péče zajištěno jiným 

způsobem. 

Poslední zásadní změna systému so-

ciálního pojištění v Německu, které 

zahrnuje mimo zdravotní také úrazo-

vé a důchodové pojištění a dále po-

jištění v nezaměstnanosti a pojištění 
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péče, proběhla v roce 1995. Právě 

v tomto roce byl zařazen další pilíř, 

a to pojištění péče (dlouhodobé zdra-

votně-sociální péče), což je oblast, 

která je v ČR vymezena v rámci záko-

na č. 108/2006 Sb., o sociálních služ-

bách, v platném znění a fi nancována 

z velké části z daňových zdrojů. Ně-

mecký systém více či méně inspiroval 

řadu zemí v Evropě včetně tehdejšího 

Rakouska-Uherska, ale také později 

například vzdálené Japonsko. Je his-

torický fakt, že prakticky všechny 

státy tzv. střední a východní Evropy 

se v rámci společenských změn na za-

čátku 90. let minulého století, rozhod-

ly opět pro zavedení systému veřej-

ného zdravotního pojištění. Každý 

stát si systém veřejného zdravotního 

pojištění upravuje odlišně (mimo jiné 

počet zdravotních pojišťoven a jejich 

volbu, rozsah pojištění nebo způsob 

jeho přerozdělování) a v mnoha ohle-

dech se tak od německého systému 

liší. Například v ČR bylo z různých 

důvodů při opětovném zavádění ve-

řejného zdravotního pojištění bráno 

do úvahy či jako vzor nastavení systé-

mu v Rakousku, nikoliv v Německu. 

Z hlediska mezinárodního srovnání 

zdravotnických systémů má zásadní 

význam také zkušenost našich souse-

dů s přenosem sociálního zdravotního 

pojištění po německém znovusjedno-

cení na občany bývalé Německé de-

mokratické republiky. Tento svého 

druhu jedinečný experiment je vní-

mán jako úspěšný, ačkoliv na jeho 

počátku nebyly všechny hlasy optimi-

stické. Základními principy systému 

zdravotnictví v Německu jsou solida-

rita, subsidiarita, poskytování péče 

podle potřeb pacientů, věcné plnění, 

povinnost pojištění a v neposlední 

řadě samosprávnost systému. 

Zákonné zdravotní pojištění (v našem významu sociální) je v Německu vymezeno v rámci Sociálního zákoníku 
(německy Socialgesetzbuch), respektive v jeho V. knize. Pátá kniha, tj. zákonné zdravotní pojištění, je členěna 
celkem do 13 kapitol. Tyto kapitoly se postupně věnují základním ustanovením, pojištěncům, výkonům zdravotního 
pojištění, vztahům pojišťoven a poskytovatelů zdravotní péče, expertní radě pro hodnocení vývoje zdravotní 
péče, organizaci zdravotních pojišťoven, svazům pojišťoven, fi nancování zdravotního pojištění, lékařské službě 
v rámci zdravotního pojištění, datovým zdrojům a jejich ochraně, penále a pokutám v rámci zdravotního pojištění, 
přechodným ustanovením v souvislosti se sjednocením Německa a dalším přechodným a závěrečným ustanovením. 
Zákon má celkem 322 paragrafů a jeho plné znění lze nalézt například na https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/
BJNR024820988.html#BJNR024820988BJNG000100328.

Podle § 1 této části zákoníku je zdravotní pojištění solidárním systémem, jehož úkolem je udržení, zlepšení a obnova 
zdraví pojištěnců. Zdůrazněna je zde také sdílená odpovědnost za zdraví na straně pojištěnců (pacientů). Uvedených 
cílů má být dosahováno prostřednictvím zdravotní péče, vzdělávání a poradenství a působením na zdravé životní 
podmínky. Všichni pojištěnci mají nárok na komplexní pojistné plnění s tím, že zejména poslední reformy systému 
dávají pojištěncům širší možnosti volby a z jejich pohledu určité optimalizace pojistného. 

Vyměřovací základ činí 14,6 % hrubého příjmu (přispívají zaměstnavatelé a zaměstnanci), od roku 2015 je možné, 
aby zdravotní pojišťovna vybírala tzv. dodatečný příspěvek (německy Zusatzbeitrag). Ten se liší od pojišťovny 
k pojišťovně a má rozsah od 0 % do 1,7 %. Podrobné informace k aktuálnímu nastavení systému lze najít například 
na https://www.krankenkassenzentrale.de/wiki/gesetzliche-krankenversicherung. Příspěvek v zásadě vyrovnává 
přepokládaný rozdíl mezi příjmy a výdaji pojišťovny (jeho úprava viz § 242a zde diskutovaného zákona). Možné 
jsou také určité bonifi kace, kdy při nečerpání tzv. Krankengeld podle § 44 zákona (v našem významu nemocenské) 
dochází ke snížení vyměřovacího základu na 14 %. 

Zákonné pojištění péče, v našem významu pojištění dlouhodobé zdravotně-sociální péče, je součástí německého 
Sociálního zákoníku od roku 1995 a je stejně jako zdravotní pojištění povinné. Toto pojištění je vymezeno v rámci XI. 
knihy Sociálního zákoníku. Podle § 1 je jeho úkolem sociální zajištění rizika nákladů potřeby dlouhodobé zdravotně-
sociální péče. Vyměřovací základ je u tohoto pojištění (opět přispívají zaměstnanci a zaměstnavatelé) aktuálně 2,55 % 
(maximální vyměřovací základ je 4425 eur měsíčně). Bezdětní mají vyšší výměr, a to 2,8 %. Tento druh pojištění hradí 
s velkou mírou zjednodušení výkony, které jsou v ČR rozděleny mezi zdravotní pojištění a zákon o sociálních službách 
(příspěvek na péči). Vedle zákonného pojištění existuje v Německu také systém soukromého pojištění péče.
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Graf č. 9: Standardizovaná míra úmrtnosti na diabetes u mužů v ČR a v Německu v letech 2010–2014 

Zdroj: European Health Information Gateway, WHO, 2018

Graf č. 10: Výdaje na zdravotnictví jako % hrubého domácího produktu v ČR a v Německu v letech 2010–2016 

Zdroj: Health Statistics, OECD, 2018

Jak už bylo řečeno, základním princi-

pem německého zdravotního pojištění 

je solidarita: zdraví solidarizují s ne-

mocnými a všichni pojištěnci získávají 

stejnou péči, a to bez ohledu na věk, 

pohlaví nebo zdravotní rizika. Je třeba 

připomenout, že přibližně 20 milionů 

obyvatel Německa je v rámci systé-

mu sociálního zdravotního pojištění 

tzv. spolupojištěno se svými rodinnými 

příslušníky, a neodvádí tak příspěvky 

na pojištění (viz BMG, 2018).

V současné době (leden 2018) působí 

v Německu celkem 113 zdravotních 

pojišťoven. Na konci 19. století to však 

bylo na 35 000 pojišťoven a ještě kolem 

roku 1990 byste jich napočítali 1200. 

V Německu existuje několik typů zdra-

votních pojišťoven: 11 všeobecných 

zdravotních pojišťoven (AOK), 85 pod-

nikových zdravotních pojišťoven (BKK), 

6 náhradových pojišťoven (zdravotních 

pokladen), 6 cechovních zdravotních 

pojišťoven, 1 zdravotní pojišťovna pro 

zemědělství, lesnictví a zahradnictví 

a 1 pojišťovna zaměstnanců v dopravě. 

Od roku 1996 si pojištěnci v zásadě mo-

hou zdravotní pojišťovnu svobodně vy-

brat. Od roku 2009 existuje systém pře-

rozdělování vybraného pojistného mezi 

zdravotními pojišťovnami, a to na zá-

kladě věku, pohlaví a nemocnosti po-

jištěnců. Od roku 2008 existuje v rámci 

německého systému zdravotního pojiš-

tění tzv. GKV-Spitzen verband, tj. vrchní 

svaz zdravotních pojišťoven (některé 

zdravotní pojišťovny se mimo to sdru-

žují i na úrovni jednotlivých spolkových 

zemí), který má v rámci systému ze zá-

kona svěřeny některé úkoly, například 

uzavírání rámcových smluv a jednání 

o úhradách s poskytovateli zdravotnic-

kých služeb na spolkové úrovni (viz 

BMG, 2018). 

V roce 2016 fungovalo v Němec-

ku celkem 1951 nemocnic (DESTA-

TIS, 2018). Počet pacientů byl podle 

stejného zdroje 19,5 milionu. Průměr-

Graf č. 8: Standardizovaná míra úmrtnosti na diabetes u žen v ČR a v Německu v letech 2010–2014 

Zdroj: European Health Information Gateway, WHO, 2018
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Graf č. 11: Podíl vládního a povinného zdravotního pojištění v % na celkových výdajích na zdravotnictví 
v ČR a v Německu v letech 2010–2016

Zdroj: Health Statistics, OECD, 2018

Graf č. 12: Přímé platby jako % celkových výdajů na zdravotnictví v ČR a v Německu v letech 2010–2016

Zdroj: Health Statistics, OECD, 2018

V roce 2016 pracovalo v německém 

zdravotnictví celkem 5,5 milionu za-

městnanců, z toho 75,8 % bylo žen. 

Pro zajímavost: 39 % zaměstnaných 

ve zdravotnictví bylo v roce 2016 star-

ších 50 let. Německo se tak významně 

potýká se stárnutím populace zdravot-

níků. Počet pracujících ve zdravotnic-

tví roste s tím, že největší nárůst počtu 

pracujících je v oblasti péče o starší 

občany. Asi 49 % všech zaměstnanců 

pracovalo v roce 2016 na plný pracov-

ní úvazek, podíl částečných úvazků 

byl 37 %. V Německu působilo v roce 

2016 celkem 377 000 lékařů a asi 

74 000 zubních lékařů. Průměrný plat 

v sektoru zdravotnictví je asi 2500 eur 

hrubého, v závislosti na různých fakto-

rech si mohou lékaři vydělat i více než 

10 000 eur hrubého měsíčně; tzv. gen-

der pay gap je v Německu 22 % (v ČR je 

pro srovnání 23 %), tj. muži vydělávají 

o pětinu více než ženy. Nejvyšší mzdy 

v Německu jsou v Hesensku a v Bavor-

sku. Pro zajímavost: celkový průměr 

hrubé mzdy v Německu je pro pracu-

jící na plný úvazek 3441 eur měsíčně 

(Verdienste auf einen Blick, 2017). Mi-

nimální mzda je zde od 1. ledna 2017 

stanovena na 8,84 eura za hodinu (Ver-

dienste auf einen Blick, 2017). 

ná ošetřovací doba byla 7,3 dne a míra 

obložnosti 77,9 %. Náklady na nemoc-

niční péči pak dosahovaly 101,7 mi-

liardy eur. 

Výdaje na zdravotnictví v Němec-

ku od roku 2017 přesahují 1 miliar-

du eur denně, za rok 2017 to bylo

374,2 miliardy eur, což je o 4,9 % více 

než v roce 2016 (DESTATIS, 2018). 

Veřejné zdravotní pojištění se na této 

částce podílelo z 57 %, soukromé pou-

ze z 8 %, dalšími významnými zdroji 

jsou výdaje domácností 13 %, další 

části pak představují výdaje pojištění 

péče a dalších institucí. 

Informační zdroje o německém zdravotnictví 

• Portál gesundheitsinformation.de 

 https://www.gesundheitsinformation.de/

 das-deutsche-gesundheitssystem.2698.de.html?part

 =einleitung-co

• Portál Spolkové centrály pro politické vzdělávání

 https://www.bpb.de/politik/innenpolitik/

 gesundheitspolitik/72546/merkmale-des-

 deutschen-gesundheitswesens 

• Portál Germany health insurance system

 http://www.germanyhis.com/de/ 

• Portál International Commonwelth Found

 https://international.commonwealthfund.org/

 countries/germany/ 

• Portál OECD

 https://www.oecd.org/germany/Health-Policy-

 in-Germany-July-2016.pdf 

 https://www.oecd.org/germany/46506610.pdf

 https://www.oecd.org/germany/Health-at-a-

 Glance-2015-Key-Findings-GERMANY.pdf
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Graf č. 13: Výdaje na léčiva a zdravotnické prostředky jako % celkových výdajů na zdravotnictví 
v ČR a v Německu v letech 2010–2015

Zdroj: Health Statistics, OECD, 2018
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Graf č. 14: Počet nemocničních lůžek na 1000 obyvatel v ČR a v Německu v letech 2010–2015

Zdroj: Health Statistics, OECD, 2018

Metody a zdroje dat 

Prá ce aplikuje metodu meziná rodní ho 

srovná vá ní  zdravotnický ch systé mů  

(Bartá k, 2012) s využ ití m vý kladové ho 

rá mce př í stupu health service research 

v podobě , kterou v ČR propracoval na-

příklad Dlouhý (2015). Pro prezentaci 

vý sledků  je použit přístup side-by-side

comparison a grafi cký ch vý stupů . 

Analyzovaný m období m je pro oba 

státy rozmezí  let 2010–2014/5, a to 

vzhledem k aktuální dostupnosti dat. 

Tam, kde je to mož né  a existují data, 

jsou využ ity ú daje z let 2016 nebo 2017. 

Analyzovaný mi té maty jsou vybrané  

aspekty zdravotní ho stavu reprezento-

vané  stř ední  dé lkou ž ivota, kojeneckou 

ú mrtností , souhrnný mi ú mrtnostmi 

na kardiovaskulá rní  onemocně ní , ná -

dorová  onemocně ní  a diabetes u ž en 

a muž ů , dá le pak vý daje na lé č iva 

a v neposlední  ř adě  vybrané technic-

ké  zdroje systé mu zdravotnictví . Je 

zvoleno srovná ní  side-by-side, tj. není  

vytvá ř en celkový kompozitní  ukazatel. 

Záměrem článku je nabídnout vybrané 

základní nebo zajímavé ukazatele po-

tenciálně vhodné pro benchmarking 

z pohledu českého zdravotnictví. 

Výsledky

Zá kladní  informace o zdravotnický ch 

systé mech ČR a Německa lze č erpat 

mimo národní zdroje (viz výše) také z pu-

blikací  European Observatory on Heal-

th Systems and Policies (WHO). V této 

Jedním ze základních ukazatelů zdra-

votního stavu je střední délka života. 

Vývoj tohoto ukazatele v ČR a v Ně-

mecku ukazují grafy č. 1 a 2. Z obou 

vyplývá, že ČR za Německem zaostá-

vá, ačkoliv grafy nezahrnují regionální 

rozdíly, které jsou v obou státech pod-

statné. Pozitivně lze hodnotit skuteč-

nost, že míra růstu střední délky života 

je u nás přes zjevnou mezeru ve zdraví 

relativně příznivá.

instituci má Německo silné zastoupení 

a je jednou z velmi dobře analyticky po-

krytých zemí (viz skupina autorů kolem 

prof. Reinharda Busseho, konkrétně 

například Busse, & Blümel, 2014). První  

oblastí  srovná ní  je otá zka zdravotní ho 

stavu a jeho vybraný ch indiká torů , která  

je zpracová na s využ ití m dat European 

Health for All Database, př í stupné  pro-

stř ednictví m European Health Informa-

tion Gateway (WHO, 2018).

• Světová zdravotnická organizace

 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_

 fi le/0008/255932/HiT-Germany.pdf?ua=1

 http://www.who.int/countries/deu/en/

• Evropská komise

 https://ec.europa.eu/health/sites/health/fi les/

 state/docs/chp_de_english.pdf 

• Další zajímavé zdroje informací

 https://www.thelancet.com/journals/lancet/

 article/PIIS0140-6736(17)31460-5/fulltext 

 https://www.goinginternational.eu/

 newsletter/2013/nl_03/SpecialDE_EN_

 Understanding_the_German.pdf
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Graf č. 15: Počet MRI na 1 milion obyvatel v ČR a v Německu v letech 2010–2014 

Zdroj: Health Statistics, OECD, 2018
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Graf č. 16: Počet CT na 1 milion obyvatel v ČR a v Německu v letech 2010–2014 

Zdroj: Health Statistics, OECD, 2018

ukazatelů, pokulhává, a to v případě 

obou pohlaví. U ukazatele úmrtnosti 

na diabetes vidíme v ČR značně nepří-

znivý vývoj, který i do budoucna bude 

ovlivňovat ekonomiku zdravotnictví 

(viz  Lončák, 2018). Zejména úmrtnost 

českých mužů představuje výrazný 

signál pro další kroky české zdravot-

ní politiky, což je dobře patrné nejen 

ze samotného počtu úmrtí, ale také 

z velmi nepříznivého trendu růstu, kte-

rý u nás zaznamenáváme především 

u mužů.

Další skupinou srovnávaných indiká-

torů jsou indikátory z databáze OECD 

Health Statistics, které se věnují ekono-

mickým a organizačním charakteristi-

kám obou systémů. Prvním sledovaným 

ukazatelem jsou výdaje na zdravotnic-

tví jako procento HDP (graf č. 10). Zde 

vidíme, že výdaje Německa jsou nejen 

vyšší ve srovnání s ČR, ale zároveň jed-

ny z nejvyšších na světě (viz také popis 

v rámci představení německého zdra-

votnictví výše).

Graf č. 11 zachycuje vývoj podílu cel-

kových výdajů veřejného zdravotního 

pojištění a vládních schémat v obou 

srovnávaných státech. Lze zde kon-

statovat relativní podobnost a fakt, že 

zdravotnické systémy obou zemí jsou 

založeny primárně na veřejných výda-

jích prostřednictvím systému veřejné-

ho zdravotního pojištění. Tuto situaci 

zachycuje také následující graf č. 12, 

který ukazuje procentuální podíl pří-

mých plateb na celkových výdajích 

na zdravotnictví. 

Graf č. 13 nabízí pohled na výdaje 

na léčiva a zdravotnické prostředky 

v obou státech. Jak je z grafu dobře 

patrné, pokles těchto výdajů byl ve sle-

dovaném období výraznější v ČR než 

v sousedním Německu. Do úvahy je 

třeba vzít fakt, že Německo ve velké 

míře léčiva a zdravotnické prostředky 

samo produkuje a není ovlivněno ani 

Dalším sledovaným ukazatelem je 

kojenecká úmrtnost na 1000 živě na-

rozených dětí (viz graf č. 3), která je 

považována za citlivý indikátor kvali-

ty zdravotní péče. U tohoto ukazatele 

dosahuje ČR příznivějších hodnot než 

sousední Německo, a potvrzuje tak 

zcela špičkové umístění v rámci světo-

vého porovnání tohoto ukazatele.

Následující statistiky jsou věnovány 

standardizovaným mírám úmrtnosti 

na vybraná civilizační onemocnění, 

a to onemocnění srdce a cév (grafy č. 4 

a 5), nádorová onemocnění (grafy č. 6 

a 7) a diabetes (grafy č. 8 a 9). Všechny 

grafy jsou zpracovány zvlášť pro muže 

a pro ženy. Je neradostným faktem, že 

ČR za Německem, co se týče těchto 
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směnným kurzem, jak je tomu v přípa-

dě české koruny.

Graf č. 14 pouze dokresluje jednu 

z charakteristik německého i českého 

zdravotnictví – velikost nemocničního 

sektoru. Jedná se o počet nemocnič-

ních lůžek, kterých je na 1000 obyvatel 

v Německu výrazně více, než je tomu 

v ČR.

Zajímavé srovnání přináší také údaje 

o počtech vybraných velkých přístro-

jů zdravotnické techniky na 1 milion 

obyvatel. Do srovnání byla zařazena 

magnetická rezonance (MRI) a výpo-

četní tomografi e (CT), jejichž počty 

jsou s ČR pouze obtížně srovnatelné, 

respektive přístrojové vybavení je 

v Německu velmi rozšířené.

Diskuze

Německé zdravotnictví bylo první 

na světě, které zavedlo systém veřej-

ného zdravotního pojištění, jejž o něco 

málo později převzalo tehdejší Rakous-

ko-Uhersko a ještě později v letošním 

roce 100 let trvání slavící Česká repub-

lika, respektive tehdejší Českosloven-

sko. Je zajímavé, že systém veřejného 

zdravotního pojištění u nás a v Němec-

ku vykazuje v řadě ohledů velmi od-

lišné charakteristiky. Na první pohled 

zaujme počet zdravotních pojišťoven, 

ale také možnost vystoupení ze systé-

mu veřejného zdravotního pojištění, 

které je v Německu nejen možné, ale 

pro některé skupiny populace dokon-

ce i výhodné. V Německu je možné 

při splnění určitých podmínek vstou-

pit do systému soukromého zdravot-

ního pojištění, a na solidaritě se tak 

v rámci systému veřejného zdravot-

ního pojištění nepodílet. Bez povšim-

nutí nezůstane ani existence relativ-

ně nového typu pojištění – pojištění 

péče (dlouhodobé sociálně-zdravotní 

péče). ČR se v tomto ohledu vydala 

namísto německé a rakouské cesty 

nového typu pojištění cestou fi nan-

Rakouska. Zásadním rozdílem je také 

velikost obou srovnávaných zemí, a to 

co do rozlohy, i co do počtu obyvatel.

_________________

PhDr. Miroslav Bartá k, Ph.D. 

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze 

e-mail: miroslav.bartak@lf1.cuni.cz 
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cování z kapitoly ministerstva práce 

a sociálních věcí, tj. fi nancování z da-

ňových výnosů mimo sociální a zdra-

votní pojištění.

Jedním z problémů takto obecně poja-

tého mezinárodního srovnání je absen-

ce regionálního srovnání jak v rámci 

jednotlivých zemí, tak i obou zemí na-

vzájem. Pohled na jednotlivé spolkové 

země a rozdíly mezi nimi by mohl být 

i pro českého čtenáře velmi zajímavý. 

Pro zájemce o tento druh srovnání lze 

doporučit například publikaci, která 

srovnává vybrané ukazatele zdraví 

a zdravotnictví v Ústeckém kraji a Sas-

ku (Barták, 2013). Co se týče sledova-

ných ukazatelů, Německo dosahuje, až 

na míru kojenecké úmrtnosti, ve všech 

uvedených ukazatelích odlišné výsled-

ky, zpravidla lepší než v ČR. Statistika 

počtu lůžek v nemocniční péči a vyba-

venost přístroji je také od naší domácí 

situace odlišná. Je zřejmé, že zdravot-

nictví v Německu patří mezi ty systé-

my, které jsou relativně dobře, možná 

nejlépe vybaveny. Obtížně srovnatel-

nými charakteristikami je logicky výše 

prostředků, které jsou na zdravotnictví 

u nás a v Německu vydávány, ale také 

počty pracovníků ve zdravotnictví. Mů-

žeme se pouze zamyslet, kdy budou 

výdaje na zdravotnictví v ČR na úrovni 

1 mi liardy Kč denně, stejně jako v Ně-

mecku již nyní výdaje přesáhly 1 miliar-

du eur za den.

Závěr 

Německo vykazuje u většiny v článku 

srovnávaných ukazatelů lepší výsled-

ky než ČR. Již jen díky tomu může 

být Německo, stejně jako například 

Rakousko (viz Barták, 2018), pro naši 

zdravotní politiku a ekonomiku refe-

renčním státem. Ačkoliv obě země 

rozvíjí systém veřejného zdravotního 

pojištění, tyto systémy jsou v obou 

zemích relativně odlišné a přenos 

zkušeností z Německa do ČR je tak 

omezenější, než je tomu v případě 
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Michaela Dobrodenková, Vladimír Rogalewicz, Martina Caithamlová

Dodržování farmakoterapeutického 
režimu při léčbě diabetu u příjemců 
invalidního důchodu

Souhrn

Cílem práce bylo analyzovat reálná data o dodržování léčebných opatření při diabetu mellitu 2. typu u příjemců 

invalidního důchodu a kvantifi kovat závislost progrese onemocnění na (ne)dodržování předepsané farmakologické 

léčby a režimových opatření. Výzkum probíhal formou dotazníkového šetření zaměřeného na zjištění míry compliance, 

dodržování režimových opatření a progresi diabetu mellitu 2. typu u invalidních důchodců. Úplnou compliance uvedlo 

69,47 % respondentů, částečnou compliance vykázalo 26,32 % oslovených a noncompliance uvedlo 4,21 % pacientů. 

Závislost mezi mírou compliance a progresí choroby (podle počtu komplikací diabetu a stupně invalidity) se statistickými 

metodami nepodařilo prokázat. Výsledky dotazníkového šetření byly konzultovány s odbornými i praktickými lékaři, se 

kterými autorka vedla strukturovaný rozhovor.

Klíčová slova

compliance, diabetes mellitus 2. typu, léčebný režim, náklady

Summary

The objective of the paper was to analyse real data about adherence to treatment in patients with type 2 diabetes mellitus 

that are disability pension benefi ciaries, and to quantify the progression of the disease dependent on (non-)adherence to 

pharmacotherapy and curative regimen. The research was conducted using a questionnaire to determine the compliance 

rate, curative regimen adherence and the progression of type 2 diabetes mellitus in disability retirees. The full compliance 

was stated by 69.47% of respondents, a partial compliance by 26.32% respondents, and the non-compliance was admitted 

by 4.21% of respondents. The dependence between the compliance rate and disease progression (measured by the 

number of complications and the disability stage) was not proved by statistical methods. The results of the survey were 

discussed with clinicians and GPs using structured interviews.

Key words

compliance, type 2 diabetes mellitus, curative regimen, costs

Compliance in Pharmacotherapy in Disability Pension 
Benefi ciaries with Diabetes

Úvod

Většina českých i zahraničních studií uvá-

dí, že míra dodržování farmakoterapeu-

tického režimu (compliance) u pacientů 

nevykonává pravidelnou fyzickou aktivi-

tu (Sabaté , 2003). Nedodržování přede-

psané farmakologické léčby a režimo-

vých opatření se pojí se zhoršujícím se 

s diabetem mellitem 2. typu není dosta-

tečná. Podle WHO má 25–80 % diabe-

tiků nízkou míru compliance, 30–63 % 

nedodržuje diabetickou dietu a 48–74 % 

Analýza dat
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zdravotním stavem, vznikem diabetic-

kých komplikací a se zvýšenou mírou 

úmrtnosti (Fukuda, & Mizobe, 2017). 

Náklady na léčbu diabetu zvyšují pře-

devším náklady na léčbu chronických 

komplikací (Doležal, Písařikova, Ze-

manová, & Bartášková, 2009; Gajdos, 

Loncak, Bartak, & Rogalewicz, 2015; 

Lončák, 2018). Podle zjištění Diabetické 

asociace České republiky (DAČR, 2016) 

vynakládá české zdravotnictví z roz-

počtu veřejného zdravotního pojištění 

přibližně 10–15 % na léčbu diabetu, 

přičemž 55–70 % z této částky stojí 

léčba diabetických komplikací. Votáp-

ková s kolegy (Votápková, Hroboň, 

& Kučová, 2017) odhadla roční náklady 

na jednoho pacienta s diabetem melli-

tem 2. typu na 53 000 Kč a celkové 

náklady na tuto diagnózu v roce 2015 

na 33 miliard Kč, což představuje více 

než 13 % všech nákladů systému ve-

řejného zdravotního pojištění. Nedo-

držování léčebného režimu diabetiků 

proto významně zatěžuje zdravotnic-

ké rozpočty. Hlavním cílem této práce 

bylo analyzovat reálná data o dodržo-

vání farmakologického i nefarmakolo-

gického léčebného režimu při diabetu 

mellitu 2. typu u příjemců invalidního 

důchodu v České republice. Autoři 

práce očekávali, že stupeň invalidity 

i počet komplikací při nedodržování 

léčebného režimu u diabetiků 2. typu 

poroste.

Dotazníkové šetření

Na měření dodržování farmakolo-

gické léčby pacientů byl použit stan-

dardizovaný dotazník MGL (Morisky, 

Green, & Levine, 1986). Obsahuje 

čtyři otázky, na které je možné od-

povědět ANO či NE. Vyhodnocení 

dotazníku spočívá v součtu odpovědí 

ANO. Tento dotazník bývá v literatu-

ře označován také jako MAQ (Medi-

cation Assessment Questionnaire). 

Dotazník nepodléhá ochraně autor-

ských práv. Překlad do českého jazy-

ka byl vytvořen pomocí existujících 

V tabulce č. 2 jsou uvedena základní 

zjištění o vztahu respondentů k one-

mocnění. V tabulce č. 3 jsou pak 

uvedeny sociodemografi cké charak-

teristiky souboru respondentů. Počty 

přidružených komplikací jsou znázor-

něny na obrázku.

Dotazník dále zjišťoval, nakolik pacienti 

dodržují režimová opatření, z nichž jsou 

pro diabetika 2. typu podstatné pohyb 

a strava. Respondenti byli dotázáni 

na dodržování diety a na vykonávání 

pravidelné fyzické aktivity podle dopo-

ručení lékaře. Mezi respondenty měli 

významnou převahu (95 %) pacienti, 

kteří jsou disciplinovaní a kvůli diabetu 

mellitu 2. typu pravidelně navštěvují 

lékaře. Doporučené lékařské kontroly 

nenavštěvuje 5 % respondentů. Až 76 % 

respondentů dodržuje většinu stravova-

cích doporučení a jen 2 % oslovených 

se přiznalo k nedodržování dietních 

zásad. Vykonávání pravidelné fyzické 

aktivity je součástí života pro 69 % re-

spondentů; přibližně jedna třetina oslo-

vených nesportuje.

Na základě výsledků pacientských 

dotazníků byla statisticky testová-

na závislost mezi mírou compliance 

a progresí choroby (podle přítom-

nosti nebo počtu komplikací diabetu 

a stupně invalidity). Pomocí Pearso-

nova χ2 testu se (na hladině význam-

nosti 5 %) nepodařilo prokázat závislost 

mezi mírou compliance a přítomností 

diabetických komplikací ani stupněm 

invalidity u diabetiků 2. typu s invalid-

ním důchodem. Stejně se nepodařilo 

překladů v českých publikacích (Vy-

třísalová a kol., 2014). Dotazník MGL 

byl doplněn o úvodní otázky týkající 

se sociodemografi ckých charakteris-

tik respondentů a o otázky mapující 

stav onemocnění (přítomnost diabe-

tických komplikací, stupeň invalidity, 

farmakoterapii).

Příjemci invalidního důchodu byli 

osloveni s prosbou o vyplnění do-

tazníku prostřednictvím Národní 

rady osob se zdravotním postižením 

České republiky a Diabetické aso-

ciace České republiky. Autoři oslovili 

respondenty také pomocí sociálních 

sítí, kde sdíleli elektronickou formu 

dotazníku. Dotazník vytvořený pro 

tento výzkum (viz příloha) byl dis-

tribuován v březnu 2018 v průběhu 

necelých tří týdnů. Celkový počet 

navrácených vyplněných dotazníků 

ze všech distribučních kanálů byl 102, 

z toho 3 dotazníky musely být vyřa-

zeny z důvodu nepřesného vyplnění. 

Konečný počet dotazníků, které byly 

dále analyzovány, činil 99. Návratnost 

dotazníků byla 11 %.

Podle míry compliance byli respon-

denti rozděleni do tří skupin – s vy-

sokou, střední a nízkou mírou com-

pliance. Vzhledem k tomu, že se čtyři 

respondenti léčí pouze režimovými 

opatřeními (bez farmakoterapie), 

celkový součet respondentů u míry 

compliance je 95. Vyhodnocení míry 

compliance probíhalo podle počtu od-

povědí ANO u čtyř otázek dotazníku 

MGL (viz tabulka č. 1).

Součet odpovědí ANO v dotazníkovém 
šetření podle nástroje MGL

Míra compliance Počet odpovědí

3–4 nízká 4

1–2 střední 25

0 vysoká 66

Tabulka č. 1: Vyhodnocení míry compliance podle nástroje MGL

Zdroj: Morisky a kol., 1986
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Doba diagnostikování diabetu mellitu 2. typu v souvislosti s mírou compliance (absolutní počty)

Míra compliance

Počet let Vysoká Střední Nízká Bez farmakoterapie Celkem

před 1–5 lety 16 8 0 2 26

před 6–10 lety 8 10 2 0 20

před 11–15 lety 22 1 0 1 24

před 16–20 lety 11 3 0 1 15

před více než 20 lety 9 3 2 0 14

celkem 66 25 4 4 99

Stupeň invalidity respondentů ve vztahu k míře compliance (absolutní počty)

Stupeň invalidity Vysoká Střední Nízká Bez farmakoterapie Celkem

1. stupeň 43 12 2 4 61

2. stupeň 11 5 2 0 18

3. stupeň 12 8 0 0 20

celkem 66 25 4 4 99

Počet přítomných diabetických komplikací ve vztahu k míře compliance (absolutní počty)

Počet komplikací u jednoho pacienta Vysoká Střední Nízká Bez farmakoterapie Celkem

0 14 7 1 4 26

1 25 4 1 0 30

2 17 7 1 0 25

3 a více 10 7 1 0 18

celkem 66 25 4 4 99

Druh terapie respondentů ve vztahu k míře compliance (absolutní počty)

Druh terapie Vysoká Střední Nízká Bez farmakoterapie Celkem

jen režimová opatření 0 0 0 4 4

jeden lék denně 3 3 0 x 6

víc tablet jednoho léku denně 8 2 1 x 11

víc tablet různých léků denně 7 6 1 x 14

kombinace tablet a inzulinu 18 8 0 x 26

inzulin jedenkrát denně 2 0 0 x 2

inzulin vícekrát denně 28 5 2 x 35

jiná injekční léčba 0 1 0 x 1

léky mám předepsané, ale neužívám je 0 0 0 x 0

celkem 66 25 4 4 99

Tabulka č. 2: Charakteristika respondentů podle progrese onemocnění (absolutní počty)

Zdroj: archiv autorů
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Věková skladba respondentů podle míry compliance (absolutní počty)

Míra compliance

Věkové skupiny Vysoká Střední Nízká Bez farmakoterapie Celkem

18–30 let 2 1 0 1 4

31–40 let 10 2 0 0 12

41–50 let 10 5 2 3 20

51–60 let 26 10 0 0 36

61+ let 18 7 2 0 27

celkem 66 25 4 4 99

Pohlaví respondentů ve vztahu k míře compliance (absolutní počty)

Pohlaví Vysoká Střední Nízká Bez farmakoterapie Celkem

žena 46 14 3 0 63

muž 20 11 1 4 36

celkem 66 25 4 4 99

Vzdělání respondentů ve vztahu k míře compliance (absolutní počty)

Vzdělání Vysoká Střední Nízká Bez farmakoterapie Celkem

základní 5 1 0 1 7

střední odborné (vyučený) 21 10 2 2 35

střední s maturitou 25 11 1 1 38

vyšší odborné 4 1 0 0 5

vysokoškolské 11 2 1 0 14

celkem 66 25 4 4 99

Tabulka č. 3: Sociodemografi cké charakteristiky respondentů

Zdroj: archiv autorů

prokázat závislost mezi dodržováním 

stravovacích doporučení a počtem 

komplikací ani mezi vykonáváním 

pravidelné fyzické aktivity a počtem 

diabetických komplikací nebo stup-

něm invalidity. Pearsonův χ2 test však 

na hladině významnosti 5 % prokázal 

závislost mezi dodržováním stravova-

cích doporučení a stupněm invalidity 

(p = 0,042).

příjemci invalidního důchodu. Často 

jim však byl invalidní důchod přiznán 

na základě jiných diagnóz nebo poly-

morbidity. Lékaři dále upozorňují, že 

starší pacienti již spadají do kategorie 

příjemců starobního důchodu. Celkově 

je příjemců invalidního důchodu mezi 

pacienty s diabetem mellitem 2. typu 

poměrně málo. Lékaři také ve většině 

otázek neviděli rozdíl mezi chováním 

Strukturované rozhovory

Jedna z autorů této studie (Michaela 

Dobrodenková) vedla strukturované 

rozhovory s pěti lékaři, z nichž dva byli 

praktičtí a tři diabetologové. Seznam 

oslovených lékařů je uveden v tabulce 

č. 4, seznam otázek pak v tabulce č. 5.

Všichni oslovení lékaři mají v péči 

diabetiky 2. typu, kteří jsou současně 
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invalidních důchodců a ostatních pa-

cientů. V odpovědi na druhou otázku 

se všichni lékaři shodli, že jejich pacien-

ti jsou disciplinovaní a na pravidelné 

prohlídky svědomitě docházejí. Podíl 

pacientů, kteří na prohlídky nedochá-

zejí, byl odhadnut v rozmezí 0,5–5 %. 

Profesor Kvapil uvedl, že kvalifi kovaný 

odhad je 5–10 %.

Lékaři odhadují podíl pacientů, kteří 

dodržují doporučení ohledně pohybo-

vé aktivity (třetí otázka), na 40–50 %, 

pouze profesor Kvapil souhlasil s na-

bízenou hranicí 60 %. Podle lékařů je 

třeba k tomuto problému přistupovat 

individuálně, protože řada pacientů 

má současně i choroby pohybového 

Obrázek: Přítomnost diabetických komplikací u respondentů (absolutní počty)

Zdroj: archiv autorů

Jméno lékaře Pracoviště Délka rozhovoru

praktický lékař
A MUDr. Natalie Brožová Poliklinika Vršovice, Praha 10 15 minut

B MUDr. Martin Holík Poliklinika Pod Marjánkou, Praha 6 20 minut

diabetolog

C MUDr. Lenka Thieme, Ph.D. IKEM, Praha 4 45 minut

D MUDr. Ladislav Krajči, CSc. Poliklinika profesora Řeháka, Praha 5 30 minut

E prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA Fakultní nemocnice v Motole, Praha 5 15 minut

Tabulka č. 4: Informace o lékařích, kteří poskytli strukturované rozhovory

Zdroj: archiv autorů

1. Máte v péči diabetiky 2. typu, kteří jsou invalidními důchodci kvůli této diagnóze?

2. Navštěvují diabetici 2. typu poctivě lékařské prohlídky? Lze tvrdit, že více než 90 % pacientů dochází na pravidelné kontroly?

3.
V jaké míře vykonávají diabetici 2. typu pravidelnou fyzickou aktivitu podle vašich doporučení? Liší se tato situace u invalidních důchodců? 
Můžeme říct, že 60 % invalidních důchodců diabetiků pravidelně sportuje?

4.
Dodržují podle vás diabetici 2. typu doporučenou dietu? Je podle vás reálné, že přibližně 70 % invalidních důchodců dodržuje většinu 
stravovacích doporučení?

5.
Podle mého dotazníkového šetření mělo téměř 70 % respondentů vysokou míru compliance, střední míru compliance mělo 26 % pacientů a nízkou 
míru compliance přiznala 4 % dotazovaných. Jsou podle vaší praxe tyto výsledky důvěryhodné? Liší se tato situace u invalidních důchodců?

6.
Jak si vysvětlujete následující výsledek dotazníkového šetření: ačkoli jsou respondenti invalidní důchodci, téměř 27 % jich vyplnilo, že netrpí 
diabetickými komplikacemi? 

7. Jak si vysvětlujete následující výsledek dotazníkového šetření: ačkoli jsou respondenti invalidní důchodci, téměř 4 % jich vyplnila, že jim je 18–30 let?

8.
Jak si vysvětlujete následující výsledek dotazníkového šetření: ačkoli jsou respondenti invalidní důchodci, téměř 7 % jich vyplnilo, že se léčí jen 
režimovými opatřeními bez farmakoterapie?

Tabulka č. 5: Otázky kladené při strukturovaném rozhovoru

Zdroj: archiv autorů
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aparátu. Podle doktorky Thieme exis-

tuje velká skupina pacientů, u nichž vli-

vem diabetu dochází k rezignaci; sku-

tečnost, že diabetes mellitus 2. typu 

je chronická a nevyléčitelná nemoc, 

pacienty určitě nemotivuje. Dietní do-

poručení (čtvrtá otázka) striktně do-

držuje velmi malá část pacientů (pod-

le profesora Kvapila do 10 %). Velká 

skupina pacientů se snaží doporučení 

alespoň částečně dodržovat, ale děla-

jí chyby – ať už z nevědomosti, nebo 

z nedisciplinovanosti. Existuje i velká 

část pacientů, kteří dietní doporuče-

ní vůbec nedodržují. Lékaři chápou 

dodržování dietních doporučení růz-

ně, a proto se jejich odhad liší v řádu 

mnoha desítek procent. Závislost mezi 

vyšším stupněm invalidity a dodržo-

váním diety by se dala vysvětlit podle 

hypotetického tvrzení: když je pacient 

vážně nemocný, tak si víc uvědomuje 

naléhavost dodržování režimových 

opatření. Ve stadiu poškození organi-

zmu pacienti lépe pochopí souvislost 

mezi vlastním aktivním přístupem 

k léčbě a zdravotním stavem (profesor 

Kvapil).

Co se týče dodržování léčebného 

režimu, v odpovědi na pátou otázku 

se lékaři shodli, že odpovědi z do-

tazníku jsou v souladu s realitou. 

Profesor Kvapil uvedl: „Podle labora-

torních výsledků poznáme, jestli pa-

cienti dodržují farmakoterapii. (…) 

Diabetici, kteří se dostanou k inzu-

linu, chápou svou chorobu jako zá-

važnou a jejich míra compliance bývá 

vysoká.“ Lékaři se vesměs shodli 

na nižší míře compliance u tablet než 

u inzulinu.

Šestá otázka upozorňovala na rozpor 

ve výsledcích pacientských dotazníků 

mezi počtem komorbidit a pobíráním 

invalidního důchodu. Praktičtí lékaři 

odpověděli shodně, že „bez komplika-

cí není u diabetiků 2. typu důvod k in-

validnímu důchodu“. Diabetologové se 

Guillausseau (2003) shromáždil data 

od 11 896 pacientů a ukázal, že pouze 

46 % z nich vykázalo optimální míru 

compliance bez vynechávání aplikace 

léčivého přípravku.

Nejčastější formou farmakologické 

léčby bylo u 35,35 % respondentů uží-

vání inzulinu vícekrát denně. Až 80 % 

pacientů, kteří si vícekrát denně apli-

kovali inzulin, mělo úplnou complian-

ce. Celkem 14,28 % diabetiků vykázalo 

částečnou compliance a noncomp-

liance pacientů bylo 5,72 %. Podle li-

teratury jsou tato procenta obdobná 

či mírně vyšší. Yurgin a kol. (Yurgin, 

Boye, Dilla, Surinach, & Llach, 2008) 

zjistili úplnou compliance u 67 % dia-

betiků, kteří měli inzulinovou monote-

rapii, zatímco u 4 % pacientů byla pří-

tomna noncompliance. Rejagopalan 

a kol. (Rajagopalan, Joyce, Ollendorf, 

& Murray, 2003) zjistili u 27 274 uživa-

telů inzulinu míru adherence 63,24 %, 

která však byla v porovnání s ostat-

ními druhy farmakoterapie nejnižší. 

Cramer (2004) analyzoval publikova-

né studie a zjistil adherenci k užívá-

ní inzulinu průměrně 62–64 %. Tyto 

výsledky potvrdili ze své praxe i čeští 

lékaři oslovení v rámci strukturované-

ho rozhovoru. Studie Prázného (2014) 

uvádí, že nepravidelné dávkování in-

zulinu je v České republice méně čas-

té než v zahraničí. Podle něho užívá 

inzulinové přípravky nepravidelně jen 

asi pětina českých diabetiků.

Druhou nejpočetnější skupinu tvořili 

respondenti, kteří se léčili kombinací 

tablet a inzulinu (26,26 % diabetiků). 

Úplná compliance byla v této skupi-

ně nižší než u pacientů s inzulinovou 

monoterapií a činila 69,23 %. Zbylých 

30,77 % tvořili pacienti s částečnou 

compliance. Žádný respondent nevy-

kazoval noncompliance. Podle literatu-

ry (Yurgin a kol., 2008) bylo pouze 39 % 

diabetiků dané studie vysoce adherent-

ních na kombinaci inzulinu a PAD. Je 

zamysleli nad příčinou rozporných od-

povědí. Jsou v zásadě dvě možnosti. 

Respondenti buď nevnímali jako kom-

plikaci svůj stav, například po infarktu 

myokardu nebo s jinou makrovasku-

lární komplikací, nebo může jít o dia-

betiky 1. typu, kteří dotazník vyplnili 

omylem. To je pravděpodobně i pří-

pad mladých invalidních důchodců, 

na které se ptá sedmá otázka. Koneč-

ně invalidní důchodci, jejichž diabetes 

mellitus 2. typu je léčen pouze reži-

movými opatřeními (osmá otázka), 

mají pravděpodobně invalidní důchod 

přiznaný kvůli jiným souběžným dia-

gnózám. 

Diskuze

Jádrem předkládané práce jsou vý-

sledky dotazníkového výzkumu mezi 

invalidními důchodci, kteří se léčí 

s diabetem mellitem 2. typu. Distribu-

ce dotazníku probíhala elektronickou 

formou prostřednictvím Národní rady 

osob se zdravotním postižením České 

republiky a Diabetické asociace Čes-

ké republiky. Do studie bylo zařazeno 

celkem 99 navrácených správně vypl-

něných dotazníků, přičemž návratnost 

činila pouhých 11 %. 

Úplnou compliance uvedlo 69,47 % 

respondentů, částečnou compliance 

vykázalo 26,32 % oslovených a non-

compliance uvedla 4,21 % pacientů. 

V porovnání s výsledky zahraničních 

studií jsou tato čísla velmi optimistic-

ká. Důvodem může být nízká návrat-

nost dotazníků a z ní vyplývající hy-

potéza, že pravděpodobně odpověděl 

svědomitější segment oslovených. 

Donnan a kol. (Donnan, MacDonald, 

Morris, & Collaboration, 2002) při 

celkovém počtu 2920 pacientů s dia-

betem mellitem 2. typu zjistili úplnou 

compliance jen přibližně u jedné třeti-

ny respondentů. Karter a kol. (2009) 

analyzovali údaje o 8191 diabeticích 

z elektronických databází, přičemž 4 % 

z nich byla úmyslně noncompliance. 
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zjevné, že se zvyšující se komplikova-

ností terapie se míra compliance pa-

cientů snížila. 

Pacienti (6,06 %), kteří užívají jeden lék 

denně, měli z 50 % úplnou compliance 

a z 50 % částečnou compliance. Žádný 

z respondentů nebyl noncompliance. 

Celkem 14,14 % respondentů užívalo 

více tablet různých léků denně. Úpl-

nou compliance mělo stejné procento 

pacientů jako u skupiny, která užívala 

jen jeden lék denně. Částečnou com-

pliance mělo 42,86 % respondentů 

a 7,14 % jich bylo noncompliance.

V tomto případě můžeme souhlasit 

s výsledky Rozenfelda a kol. (Rozen-

feld, Hunt, Plauschinat, & Wong, 2008), 

u nichž se jako v jednom z mála vý-

zkumů adherence pacientů významně 

nelišila monofarmakoterapie a polyfar-

makoterapie. Ve většině jiných studií 

(Claxton, Cramer, & Pierce, 2001; Dezii, 

Kawabata, & Tran, 2002; Guillausseau, 

2004; Paes, Bakker, & SoeAgnie, 1997) 

byla prokázána vyšší míra compliance 

u pacientů s monofarmakoterapií než 

polyfarmakoterapií a při zvyšování den-

ních dávek léčivých přípravků se míra 

compliance významně snížila.

Podle Farii a kol. (Faria, Rodrigues, 

Zanetti, de Araujo, & Damasceno, 

2013) jen malé procento respondentů 

(1,4 %) dodržovalo současně všechny 

tři složky diabetické terapie – farma-

koterapii, dietu a pohyb. Výsledky do-

tazníkového šetření diplomové práce 

však ukazují významně odlišný výsle-

dek. Až 39,39 % respondentů se hlási-

lo k úplné míře compliance a zároveň 

k dodržování většiny dietních a po-

hybových doporučení. Podle WHO 

(Sabaté , 2003) nedodržuje 30–63 % 

diabetiků 2. typu diabetickou dietu 

a pravidelnou fyzickou aktivitu nevy-

konává 48–74 % pacientů. Lze tvrdit, 

že respondenti dotazníkového šetření 

byli v tomto směru disciplinovanější, 

spektivní studii Rheea a kol. (2005) měli 

pacienti, kteří pravidelně navštěvovali 

lékaře, nižší hladinu glykovaného he-

moglobinu a vyšší míru compliance. 

Podobné výsledky byly publikovány 

též Karterem a kol. (2004) ve studii 

založené na datech 84 040 pacientů.

Klinické důsledky nedodržování pře-

depsané farmakologické léčby jsou 

nepochybné. Ho a kol. (2006) zjistila 

u 11 532 pacientů, že noncompliance 

byla u diabetiků spojena se zvýšenou 

potřebou hospitalizace a se zvýše-

ným rizikem celkové mortality. Také 

Donnelly a Guillausseau (Donnelly, 

Morris, Evans, & collaborat, 2007; Gui-

llausseau, 2003) prokázali, že existuje 

vztah mezi compliance a dlouhodo-

bým metabolickým stavem diabetika 

2. typu. Vzhledem k tomu, že respon-

denti našeho dotazníkového šetření 

byli diabetici invalidní důchodci, byl 

u nich přítomný zhoršený zdravotní 

stav podložen početnými diabetic-

kými komplikacemi. Nejčastěji měli 

respondenti neurologické, oční a led-

vinové komplikace. Celkem 20 respon-

dentů mělo syndrom diabetické nohy, 

z nichž polovina už absolvovala am-

putaci. Je proto možné předpokládat, 

že chování respondentů v minulosti 

odpovídalo noncompliance. V naší 

práci se však nepodařilo zamítnout 

hypotézy o nezávislosti diabetických 

komplikací na míře compliance. Zá-

vislost mezi výskytem diabetických 

komplikací a compliance tedy nebyla 

statisticky potvrzena.

Shrnutí strukturovaných rozhovorů, 

které autorka (Michaela Dobroden-

ková) vedla s pěti lékaři, přináší zají-

mavou shodu. Všichni oslovení lékaři 

se shodli na vysoké míře compliance 

u pacientů, kteří jsou léčeni inzulinem. 

Také potvrzují, že pacientům dělá vět-

ší problém dodržovat užívání tablet 

v porovnání s aplikací inzulinu. Lékaři 

souhlasili i s výsledkem dotazníkového 

protože jen 24 % z nich se přiznalo 

k nedostatečnému dodržování stra-

vy a 31 % respondentů nesportovalo. 

Tato procenta se liší od výsledků 

jiných studií, kde jak dietu, tak po-

hyb nevykonávalo vyšší procento re-

spondentů (Faria a kol., 2013; Praeta 

a kol., 2009; Shultz a kol., 2001).

Balducci a kol. zjistili statisticky vý-

znamné zlepšení zdravotního stavu 

u pacientů, kteří vykonávali napláno-

vané fyzické aktivity. Pokles hmotnos-

ti a zmenšení obvodu pasu doprovázel 

zejména pokles glykovaného hemo-

globinu, cholesterolu a krevního tlaku. 

K podobným výsledkům došli také 

Adámková a kol. a Yurgin a kol. (Adam-

kova, Belohoubek, Adamek, Juhanako-

va, & Pirk, 2015; Yurgin a kol., 2008). 

Faria a kol. (2013) zdůraznili, že zlep-

šení zdravotního stavu pacientů bylo 

výrazně spojeno nejen s pohybem, ale 

i s dodržováním dietního plánu. V naší 

práci se nepodařilo zamítnout hypoté-

zy o nezávislosti přítomnosti diabetic-

kých komplikací a dodržování stravy 

a vykonávání pravidelného pohybu. 

Závislost mezi výskytem diabetických 

komplikací a dodržováním režimových 

opatření nebyla statisticky prokázána. 

Závislost se podařilo statisticky proká-

zat pouze mezi stupněm invalidity re-

spondenta a dodržováním doporuče-

né stravy, avšak nikoli mezi stupněm 

invalidity a vykonáváním pravidelné 

fyzické aktivity.

Až 95 % respondentů dotazníkového 

šetření kvůli diabetu mellitu 2. typu 

pravidelně navštěvuje lékařské pro-

hlídky. Zbylých 5 % (v absolutním 

počtu 5 pacientů) se přiznalo k nedo-

cházení na preventivní kontroly. Je-

den z nich při dvou diabetických kom-

plikacích. Currie a kol. (2012) vybral 

z databáze data o zdravotním stavu 

15 984 pacientů. Absence lékařských 

prohlídek a noncompliance byly spo-

jeny se zvýšenou úmrtností. V retro-
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šetření o pravidelných prohlídkách. 

Shodli se na vysoké disciplinovanosti 

diabetiků v tomto směru a odhadují, že 

více než 90 % pacientů z jejich praxe 

na lékařské kontroly pravidelně dochá-

zí. U dodržování režimových opatření 

by lékaři odhadovali nižší procento 

pacientů, kteří poctivě dodržují dietu 

a pohybové aktivity. Jako jediný z nich 

se s výsledky dotazníkového šetření 

v souvislosti s režimovými opatřeními 

ztotožňuje profesor Kvapil a výsledné 

podíly považuje za relevantní údaj. 

Závěr
Výsledky práce jsou překvapivé. Vý-

razně se liší od závěrů jiných studií. 

Zdá se, že diabetici v České republice 

(nebo alespoň ti, kteří jsou v invalid-

ním důchodu) jsou disciplinovanější 

a léčebný režim více dodržují. Bylo 

by vhodné ověřit tyto závěry na větší 

kohortě pacientů a hlavně zajistit vyšší 

návratnost odpovědí.  
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1. Jaké je vaše pohlaví?

a) Žena

b) Muž

2. Prosím, uveďte váš věk 

 v daném rozmezí:

a) 18–30 let

b) 31–40 let

c) 41–50 let

d) 51–60 let 

e) 61 a více let

3. Jaké je vaše nejvyšší 

 dosažené vzdělání?

a) Základní

b) Střední odborné (vyučen)

c) Střední s maturitou

d) Vyšší odborné

e) Vysokoškolské

4. Vyberte kraj České republiky, 

 ve které bydlíte:

a) Hlavní město Praha

b) Středočeský kraj

c) Jihočeský kraj

d) Plzeňský kraj

e) Karlovarský kraj

f) Ústecký kraj

g) Liberecký kraj

h) Královéhradecký kraj

i) Pardubický kraj

j) Kraj Vysočina

k) Jihomoravský kraj

l) Olomoucký kraj

m) Moravskoslezský kraj

n) Zlínský kraj

 

5. Kdy vám byla 

 diagnostikována cukrovka 

 (diabetes mellitus 2. typu)?

a) Před 1–5 lety

b) Před 6–10 lety

 registry.cz/res/fi le/chopn/publikace/

 2014-vytrisalova-sympozium-benice.pdf

• Yurgin, N. R., Boye, K. S., Dilla, T., Surinach, N. L., 

 & Llach, X. B. (2008). Physician and patient 

 management of type 2 diabetes and factors 

 related to glycemic control in Spain. 
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10. Dodržujete doporučené 

 stravovací návyky?

 (například: pravidelná 

 snídaně, denní příjem 

 zeleniny, příjem ryb 

 alespoň jednou týdně, 

 příjem luštěnin alespoň 

 dvakrát týdně, omezení 

 tučného masa, výrazné 

 omezení cukrářských 

 výrobků a nápojů 

 slazených cukrem, 

 konzultace výběru potravin 

 s lékařem atd.)

a) Ano, většinu z těchto 

 doporučení dodržuji

b) Ne, řídím se nejvýše dvěma 

 z těchto doporučení

c) Ne, doporučené stravovací 

 návyky nedodržuji

11.  Co zahrnuje vaše léčba 

 cukrovky?

a) Pouze režimová opatření 

 (pohyb a strava)

b) Režimová opatření a jeden lék 

 na cukrovku denně

c) Režimová opatření a více 

 tablet jednoho léku denně

d) Režimová opatření a více 

 tablet různých léků denně

e) Režimová opatření 

 a kombinace tablet a inzulinu

f) Režimová opatření a inzulin 

 jednou denně

g) Režimová opatření a inzulin 

 víckrát denně

h) Režimová opatření a jiná 

 injekční léčba

i) Léky mám předepsané, 

 ale neužívám je
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c) Před 11–15 lety

d) Před 16–20 lety

e) Před 21 a více lety

6. Jaký stupeň invalidity 

 vám byl přiznán?

a) 1. stupeň invalidity

b) 2. stupeň invalidity

c) 3. stupeň invalidity

7. Navštěvujete pravidelné 

 lékařské prohlídky kvůli 

 cukrovce v časových 

 intervalech stanovených 

 lékařem?

a) Ano

b) Ne

8. Trpíte diabetickou kompli-

 kací? (Můžete zakroužkovat 

 i více odpovědí.)

a) Oční komplikace

b) Slepota 

c) Ledvinové komplikace

d) Ledvinové komplikace 

 se selháváním ledvin

e) Diabetická noha

f) Diabetická noha s amputací 

 pod kotníkem

g) Diabetická noha s amputací 

 nad kotníkem

h) Neurologická onemocnění 

 související s cukrovkou

i) Jiná

j) Netrpím žádnou diabetickou 

 komplikací

 

9. Vykonáváte pravidelnou 

 fyzickou aktivitu 

 dle doporučení lékaře?

a) Ano

b) Ne

12.  Zapomínáte si někdy 

 vzít léky na cukrovku?

a) Ano

b) Ne

13.  Je pro vás někdy obtížné

 si vzpomenout, že si 

 máte vzít (aplikovat) léky 

 na cukrovku?

a) Ano

b) Ne

14.  Když se cítíte lépe, 

 přestáváte někdy brát léky 

 na cukrovku?

a) Ano

b) Ne

15.  Když se někdy po užití 

 léků na cukrovku cítíte 

 hůře, přestáváte je brát?

a) Ano

b) Ne

16. Pokud znáte názvy léků, 

 které užíváte na cukrovku, 

 můžete je prosím napsat.

Dotazník pro diabetiky – příjemce invalidního důchodu.
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Případová studie

Petra Hospodková, Karel Bauer, Erika Urbánková

Metoda activity based costing jako 
manažerský nástroj ve zdravotnictví –
případová studie na diagnóze 
akutní apendicitida s lokalizovanou 
peritonitidou

Souhrn

Současný systém úhrad DRG vykazuje tendenci ke vzniku nepoměru mezi vynaloženými náklady na úrovni 

poskytovatele zdravotní péče a úhradou od pojišťovny. Jedním ze základních předpokladů pro efektivní hospodaření 

zdravotnického zařízení je kontrola této bilance, což vychází ze systematické správy nákladů a průběžného monitorování 

pomocí vhodných kalkulačních systémů. Aplikace metody activity based costing na diagnóze K35.3 (akutní apendicitida 

s lokalizovanou peritonitidou) poukazuje na rozdílnost nákladových položek v rámci stejné DRG skupiny a poskytuje tak 

hodnotnou manažerskou informaci. Nákladová kalkulace pro účely této studie proběhla na úrovni dvou zdravotnických 

zařízení, pro která existuje srovnatelná základní matice nákladů a aktivit, avšak rozdílná základní sazba na straně úhrad

a rozdílná hodnota nákladů vstupujících do kalkulace. Na vzorku 148 pacientů bylo zjištěno, že existuje jednak rozdíl 

mezi skutečně vynaloženými náklady a úhradou od plátce a dále že tento rozdíl je různý pro obě sledovaná pracoviště.

Klíčová slova

activity based costing, akutní apendicitida s lokalizovanou peritonitidou, efektivní alokace zdrojů, náklady na 

léčebný proces

Summary

The current DRG reimbursement system tends to create a disproportion between costs incurred at the level of the 

healthcare provider and reimbursement from the insurer. One of the basic prerequisites for effi cient management of 

the healthcare facility is the control of this balance, which is based on systematic cost management and continuous 

Activity Based Costing Method as a Management 
Tool in the Czech Health System – Case Report 
Based on the Diagnosis of the Acute Appendicitis 
with Localized Peritonitis
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Úvod

Jedním z předpokladů efektivního hospo-

daření na úrovni zdravotnického zařízení 

je dobrá znalost nákladové problemati-

ky. K tomuto účelu slouží sofi stikované 

nákladové analýzy a kalkulační metody, 

které umožnují blíže dekomponovat 

jednotlivé nákladové položky na úrovni 

dílčích procesů v organizaci. Cílem je 

odhalení chyb a neefektivit a jejich ná-

sledná eliminace. Jednou z metod, která 

vykazuje znaky vysokého potenciálu, je 

metoda activity based costing (dále jen 

„ABC“). Tato technika vyrovnává nedo-

statky plynoucí z fi nan čního účetnictví 

a tradičních kalkulačních systémů pro 

řízení nákladů. Principiálně vychází z jed-

noduchého předpokladu, tj. jednotlivé 

činnosti v organizaci lze dekomponovat 

a následně pro ně identifi kovat spotřebo-

vané zdroje. Výsledkem těchto činností 

je vytvoření služby či produktu, přičemž 

přesnější odhad nákladů lze vypočítat 

pomocí důkladnější analýzy spotřeby 

zdrojů souvisejících s činností, která 

vede ke vzniku dané služby nebo pro-

duktu (Swan Tan, 2009; Zelman, 2014).

Nákladové analýzy ve zdravotnictví 

lze rozdělit do dvou základních kate-

gorií – microcosting a macrocosting. 

Mikrokalkulace umožnuje přesně po-

soudit ekonomické náklady plynoucí 

ze zdravotní intervence. Tato metoda 

je zvláště účinná pro odhad nákla-

dů na nové druhy zákroků, zákroků 

Aplikace pokročilých kalkulačních sys-

témů s sebou ovšem nese i dodatečné 

náklady, zejména vzhledem ke sběru 

a vyhodnocování informací. Každý ma-

nagement zdravotnického zařízení by 

tedy měl zvážit, zda jsou tyto dodateč-

né náklady adekvátní a plní požadavky 

na efektivitu.

Metodologie

ABC kalkulace využívá dvoufázového 

alokačního procesu pro přiřazení nepří-

mých nákladů nákladovému objektu, 

tedy přímé náklady umísťuje na náklado-

vý objekt stejně jako tradiční kalkulace, 

nepřímé náklady jsou nejdříve přiřazeny 

defi nované aktivitě a poté defi novanému 

nákladovému objektu.

Vytvoření ABC kalkulace můžeme rozdě-

lit do pěti základních kroků:

1. identifi kace nákladů vstupujících 

do kalkulace a s tím související úprava 

účetních dat,

2. defi nice struktury aktivit,

3. přiřazení nákladů aktivitám,

4. vyčíslení nákladů na jednotku aktivity,

5. přiřazení nákladů aktivit jednotlivým 

nákladovým objektům (Popesko, 2014).

Vstupními zdroji dat do kalkulace jsou 

podklady z fi nančního, manažerského 

a mzdového účetnictví, přičemž v rámci 

prvního kroku je třeba eliminovat specifi c-

ké účetní náklady a dále rozlišit přímé (na-

příklad ZUM, ZULP) a nepřímé náklado-

s velkou variabilitou napříč poskyto-

vateli a pro odhad skutečných nákla-

dů zdravotnického systému a celé 

společnosti (Xu, Grossetta Nardini,

& Ruger, 2014). Aplikaci přístupu 

microcosting v nákladovém hodno-

cení můžeme nalézt u autorů Zem-

plényiho a kol. (2015), Hanlyho a kol. 

(2015), Petise a kol. (2015) a Wattse 

(2015). Metoda ABC se řadí do pří-

stupu bottom up microcosting, neboť 

identifi kuje všechny příslušné složky 

nákladů a hodnoty jednotlivých kom-

ponent nákladů pro jednotlivé pacien-

ty, což vede k nejpřesnějšímu odhadu 

(Wordsworth a kol., 2005; Porsdal,

& Boysen, 1999; Hendriks a kol., 2014). 

Aplikační možnosti ABC se těší v od-

větví zdravotnictví zvýšenému zájmu 

a stávají se předmětem intenzivního 

výzkumu. Na její vysoký potenciál upo-

zorňuje například komplexní studie 

Popeska, Papadaki a Nováka (2015), 

která po ukazuje na rozdíly nákladů 

na pacienta v rámci stejné DRG skupi-

ny a na jejich odlišnost v požadavcích 

na jednotlivé nemocniční činnosti. Ra-

jabi (2012) ve své studii popisuje roz-

díly v úrovni nákladů zjištěných ABC 

a tarifní metodou. Myšlenku podhod-

nocených a naopak nadhodnocených 

nákladů při srovnání výsledných nákla-

dů na vybranou diagnózu prostřednic-

tvím tradičních účetních systémů, DRG 

systému a ABC kalkulací rozvíjí ve své 

studii také Larsen a Skjoldborg (2004).

monitoring using appropriate calculation systems. The application of the Activity Based Costing method to diagnosis 

K35.3 (acute appendicitis with localized peritonitis) points to the difference in cost items within the same DRG group 

and provides valuable managerial information. The costing calculation for the purpose of this study was at the level 

of two healthcare facilities for which there is a comparable basic matrix of costs and activities, but a different basic 

rate on the reimbursement side and a different cost value entering the calculation. A sample of 148 patients found that 

there was, on the one hand, the difference between the actual costs incurred and the reimbursement from the payer, 

and that this discrepancy varies for the two monitored workplaces.

Key words

Activity Based Costing, acute appendicitis with localized peritonitis, effective resources allocation, cost of the 

treatment process
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vé položky (primární, infrastrukturální). 

Dále je třeba dle charakteru organizační 

struktury organizace defi novat strukturu 

aktivit, tj. aktivity primární (spotřeba pro-

Postup přiřazování nákladů aktivitám 

a následné vyčíslování nákladů lze roz-

dělit do několika dílčích kroků (viz ob-

rázek č. 1). Nejdříve je nutné stanovit si

tzv. cost drivers (vztahové veličiny), pod-

le kterých lze jednotlivé náklady k aktivi-

tám přiřadit.

Vyčíslení nákladů jednotky aktivity lze 

provést podle vzorce (Popesko, Papada-

ki, & Novák, 2015; Popesko, 2014)

JNA
i 
=

JNA
i
 = jednotka nákladu aktivity 

CNA
i
 = celkové náklady aktivity 

MVA
i
 = míra výkonu aktivity

Posledním krokem ABC kalkulace je de-

fi nování nákladového objektu, kterým 

se rozumí například pacient nebo kon-

krétní diagnóza. Základním cílem této 

fáze je kvantifi kovat, kolik vztahových 

veličin nákladový objekt spotřeboval,

tj. kolik spotřeboval jednotkových ná-

kladů aktivit.

Aplikace ABC na diagnóze K35.3

Pro tuto případovou studii byla 

vybrána diagnóza akutní apendici-

bíhá přímo v nákladových objektech), 

sekundární (spotřeba probíhá u subjektů 

poskytujících komplementární vyšetření) 

a podpůrné (kombinace).

Obrázek č. 1: Postup přiřazování nákladů k aktivitám v metodě ABC

Zdroj: Popesko, 2014, vlastní zpracování

Aktivita
Vztahová veličina 

(cost driver)
Jednotka

Celková míra
výkonu aktivit

(zařízení A)

Alokovaná nákladová 
položka na aktivitu 

(zařízení A)

Celková míra
výkonu aktivit

(zařízení B)

Alokovaná nákladová
položka na aktivitu

(zařízení B)

A1 – vyšetření na 
ambulanci

počet vyšetření vyšetření 27 798 43 49 719 105

A2 – příjem
pacienta

celkový počet
hospitalizovaných

pacientů
pacient 737 43 3 595 105

A3 – hospitalizace 
pacienta

celkový počet lůžkodnů lůžkoden 1 900 223 15 954 880

A4 – operace
počet pracovních minut 

za rok
minuta 120 960 2 520 120 960 6300

A5 – propuštění 
pacienta

celkový počet
hospitalizovaných

pacientů
pacient 737 43 3 595 105

Tabulka č. 1: Vstupní data – míra výkonu aktivit a alokovaná nákladová položka na aktivitu K35.34

Zdroj: archiv autora
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tida s lokalizovanou peritonitidou. 

Nákladové položky byly zkoumány 

ve dvou zdravotnických zařízeních 

se stejnou maticí nákladů, přičemž 

sledovaným obdobím byl rok 2016. 

V nemocnici č. 1 činil vzorek 43 pa-

cientů, v nemocnici č. 2 celkem 

105 pacientů. Velikost vzorku je 

dána celkovým výskytem diagnózy 

na daném pracovišti ve sledova-

ném období. Další důležitá vstup-

ní data tvořily informace o počtu 

ošetřovacích dnů, průměrný počet 

ošetřovacích dnů na danou diagnó-

zu, informace o délce výkonu atd. 

Vybraná vstupní data jsou uvedena 

v tabulce č. 1. 

přiřadit k nákladovému objektu. Pro úče-

ly studie byly jako přímé náklady zvoleny 

nákladové položky:

 • spotřební zdravotnický materiál  

        u aktivity operace,

 • zvlášť účtovaný materiál,

 • zvlášť účtované léčivé prostředky.

Ostatní nákladové položky byly aloková-

ny dle kalkulace dělením poměrovými 

čísly.

Nákladové položky ve výkazu jednotli-

vých nákladových středisek se ve vět-

šině případů přiřazují přímo v závislosti 

na jednotlivých výkazech spotřeby. Exis-

tují ale i takové nákladové položky, které 

nemocnice musí alokovat na nákladová 

střediska dle předem stanovených in-

dexů. V případě nákladové položky ener-

gie probíhá alokace dle metrů čtvereč-

ních jednotlivých nákladových středisek 

se zohledněním umístěných spotřebičů. 

Nákladová položka nepřímé vnitropod-

nikové náklady (COS) je alokována dle 

souhrnu relativních vah operovaných 

pacientů daného oddělení, nepřímé vni-

tropodnikové náklady – centrální sterili-

zace zase dle výkazu vysterilizovaného 

materiálu daného nákladového střediska 

apod.

Nákladové položky se v rozsahu jednot-

livých aktivit ve sledovaných zařízeních 

liší. Tento nepoměr na straně nákladů 

je způsoben rozdílnou hodnotou nákla-

dů vstupujících do kalkulace a rozdílnou 

organizační strukturou – v případě ne-

mocnice č. 1 se jedná pouze o oddělení 

a v případě nemocnice č. 2 o celou kli-

niku –, dále spektrem poskytovaných 

služeb a počtem ošetřovacích dnů a mi-

nut operace. Rysy, které mají sledovaná 

zdravotnická zařízení společné, vycházejí 

z matice nákladů a aktivit. U obou zaří-

zení nejvíce participují na procesu léčby 

pacienta osobní náklady, které několi-

kanásobně převyšují ostatní nákladové 

položky. Další významnou nákladovou 

položkou jsou režijní náklady v podobě 

V rámci procesu léčby pacientů s diagnó-

zou akutní apendicitidy bylo zvoleno pět 

základních aktivit (Popesko, 2014). Tyto 

aktivity byly blíže dekomponovány viz 

obrázek č. 2.

Mezi nákladové položky (matice nákla-

dů), které vstupovaly do kalkulace, lze 

zařadit například osobní náklady, nákla-

dy na spotřební zdravotnický materiál, 

prádlo, úklid, všeobecný materiál, vnitro-

podnikové náklady (centrální sterilizace, 

centrální příjem, centrální operační sály), 

vnitropodnikové režijní náklady, opravy, 

odpisy, energie, nájemné atd. Dle meto-

dy kalkulace ABC se za přímé náklady 

dají považovat ty, které se dají přímo 

Obrázek č. 2: Stanovené aktivity pro účely výpočtu ABC

Zdroj: Popesko, 2014, upraveno (doplněno o vlastní podaktivity)
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Aktivita

Nemocnice č. 1 Nemocnice č. 2

JNA (Kč) MVA Náklad (Kč) JNA (Kč) MVA Náklad (Kč)

vyšetření na ambulanci 266 45 11 417 488 105 51 233

příjem pacienta 40 45 1 729 37 105 3 910

hospitalizace pacienta 3 082 201 618 800 2 077 880 1 827 456

operace 328 2 408 282 999 118 6300 745 566

propuštění pacienta 56 45 2 420 56 105 5 865

Tabulka č. 2: Náklady na aktivity u vybraných nemocnic

Zdroj: archiv autora

ABC kalkulace Nemocnice č. 1 (Kč) Nemocnice č. 2 (Kč)

celkem – nepřímé náklady 917 366 2 634 029

celkem – přímé náklady 44 456 158 993

celkem – náklady k diagnóze K35.3 961 821 2 793 022

průměrné náklady na 1 hospitalizační případ 22 368 26 600

Tabulka č. 3: Nákladové položky zjištěné metodou ABC

Zdroj: archiv autora

správy nemocnice, spotřební zdravotnic-

ký materiál nebo energie.

Průměrné náklady na jeden hospitalizač-

ní případ k diagnóze K35.3 činí v případě 

nemocnice č. 1 22 368 Kč. Na úrovni 

celé nemocnice činí celkové náklady 

k diagnóze 961 821 Kč, přičemž úhrady 

od pojišťoven jsou celkem 1 152 666 Kč. 

Celková úhrada byla zjištěna rozřazením 

souboru pacientů dle jejich DRG skupi-

ny a jejich počet byl vynásoben základ-

ní sazbou nemocnice (26 110 Kč) a pří-

slušným CMI. V případě nemocnice č. 1 

můžeme tedy vidět, že úhrada plně po-

krývá náklady, a to dokonce nadpropor-

cionálně, čímž generuje pozitivní saldo 

ve výši 190 844 Kč. V případě nemoc-

nice č. 2 je průměrný náklad na jeden 

hospitalizační případ o něco vyšší a do-

sahuje 26 600 Kč. Celkové náklady pro 

105 pacientů činí 2 793 022 Kč a celková 

úhrada od zdravotních pojišťoven činí 

4 252 230 Kč (základní sazba nemocnice 

problému. Rovněž napříč světový-

mi studiemi panuje jistá heterogenita 

ve výsledcích při aplikaci metody ABC 

ve zdravotnictví. Metoda ABC je závis-

lá na řešiteli, který ji aplikuje, a také 

na kvalitě poskytnutých informací. 

Volba aktivit ani volba vztahových ve-

ličin nemají přesně stanovené hranice. 

Samotná konstrukce je tedy závislá 

na lidském faktoru, který může být 

nepřesný. Nákladové rozdíly v rám-

ci odlišnosti oddělení můžeme nalézt 

například ve studiích autorů A. Rajabi 

(2012), Larsena (2002) nebo Popeska, 

Papadaki a Nováka (2015).

Závěr

Metoda ABC je používaná ke stanovení 

skutečných nákladů na diagnózu a může 

poskytnout cenné informace o nákla-

dech na úrovni dílčích aktivit v léčebném 

procesu zdravotnického zařízení. Ap-

likace ABC může mimo jiné upozornit 

na některé zásadní problémy, například 

je 32 000 Kč). Pozitivní saldo k této dia-

gnóze činí 1 459 208  Kč. 

 

Diskuze

Metoda ABC patří mezi hodnotné ma-

nažerské techniky pro zjištění skuteč-

ných nákladů na diagnózu. Svou roli 

plní zejména při srovnání s úhradami 

od pojišťoven v případě, že úhrada 

tyto náklady nepokrývá. Jednoznačně 

může sloužit jako podklad pro odha-

lení nákladových položek, které jsou 

v léčebném procesu nadhodnocené 

a navyšují tak celkové náklady vynalo-

žené na léčbu pacienta se sledovanou 

diagnózou.

Jak dokládají výsledky této studie, pro-

blematická je zejména srovnatelnost 

výsledků napříč zdravotnickými zaří-

zeními. Různé požadavky na nepřímé 

náklady, různá organizační náročnost 

a konečně i velikost zdravotnického 

zařízení přispívají ke složitosti celého 
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neefektivní využití pracovní doby, draž-

ší spotřební materiál nebo na vysoké 

mzdové náklady na úrovni dané aktivity.

Hlavní nevýhodou této techniky jsou 

vysoké nároky na množství vstupních 

informací pro kalkulaci, neboť většinou 

na úrovni zařízení neexistuje centrální 

zdroj těchto informací. Při nákladovém 

srovnávání pro několik zařízení mezi se-

bou je tato metoda o to problematičtější, 

neboť existují různé přístupy ve správě 

zdrojových dat (různá participace nákla-

dových středisek), což se projevuje nejví-

ce v etapě přiřazování nákladů aktivitám.

Z výsledků této studie vyplývá, že v pří-

padě obou sledovaných zařízení jsou 

skutečné náklady na vybranou diagnózu 

pod úrovní úhrady od pojišťoven, což je 

pozitivní zjištění pro manažerskou úro-

veň. Na druhou stranu tento výsledek 

otevírá diskuzi o proporcionálním nasta-

vení úhrad vůči vznikajícím nákladům.

Tato studie vznikla za podpory ČZU
Praha (projekt IGA PEF č. 20171029).

The paper was prepared with the sup-
port of the Czech University of Life 
Sciences Prague (Project IGA PEF
No. 20171029).
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