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Vývoj počtu lékařů a nelékařských 

zdravotnických pracovníků 
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Lékaři Zubní lékaři Farmaceuti Nelékaři

Zdroj:  ÚZIS



Celkový počet lékařů

Zdroj: ÚZIS

Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rozdíl 2014 - 2015

Lékaři 38 653 39 238 39 719 40 045 40 732 41 292 561

➢ Máme o 23 lékařů na sto tisíc obyvatel více, než je průměr EU,

➢ máme o 8 tisíc akutních lůžek více, než je průměr EU,

➢ máme o jednu třetinu více specialistů, než je průměr EU,

➢ máme naopak praktických lékařů o 11% méně, než je průměr EU.



Relativní nedostatek lékařů

Příčina relativního nedostatku lékařů tkví:

➢ v jejich zaměstnávání na místech, kde nejsou tolik potřeba 

➢ ve vytěžování činnostmi, které buď nejsou nutné nebo je může dělat 

někdo jiný, 

➢ v absenci organizace péče zejména v ambulantním segmentu

➢ ve způsobu vzdělávání

➢ v klesající atraktivitě lékařské profese.



Faktory, které budou zvyšovat poptávku 

po lékařích (demografie)

Zdroj:  ÚZIS



Faktory, které mohou snižovat budoucí poptávku 

po lékařích

▪ Zvýší se podíl jiných vysokoškoláků ve zdravotnictví

▪ Zkracuje se doba hospitalizace (+ DRG)

▪ Přeci jen se v primární péči snižuje počet kontaktů lékař - pacient

▪ S ohledem na stárnutí populace by se měl zvyšovat počet lůžek ve 

zdravotně-sociální péči (nižší nároky na lékařský personál)

▪ Rozšíření kompetencí nelékařských zdravotnických pracovníků

▪ Migrační úbytek lékařů bude částečně kompenzován „východozápadní“ 
migrací



Narůstající počet zájemců o aprobační zkoušky

Zdroj: IPVZ



Úspěšnost aprobačních zkoušek-testy

Zdroj: IPVZ



Úspěšnost aprobačních zkoušek-ústní část



Nedostatek lékařů hrozí zejména u oborů, kde:

▪ Pracuje vyšší počet starších lékařů
(např. praktičtí lékaři pro děti a dorost, ambulantní gynekologie, ambulantní 
internisté…)

▪ Dochází k nárůstu počtu pacientů: 
(např. geriatrie, diabetologie, onkologie, psychiatrie, chirurgie, urgentní medicína, 
alergologie a imunologie, gastroenterologie)

▪ Lze očekávat vyšší emigraci 
(např. anesteziologie a resuscitace, ortopedie, anatomie, patologická anatomie)

▪ Pravděpodobně dojde k prudšímu rozvoji oboru
(např. genetika, imunologie)

▪ Lze předpokládat kombinaci více faktorů
(např. patologická anatomie)



Úspěšnost aprobačních zkoušek

Zdroj: IPVZ

Vzdělávání



Základem je kvalitní vzdělávání

Kvalitní vzdělávání

Kvalitní zdravotnický 

personál

Kvalitní zdravotnická 

péče

Dobrý zdravotní stav



Obecné trendy v oblasti vzdělávání

✓ náročnější požadavky na vzdělávání

✓ pregraduální, postgraduální a celoživotní  

vzdělávání musí vytvářet kontinuální proces

✓ rostoucí význam kontinuálního vzdělávání

✓ důraz na analytické, komunikační a manažerské dovednosti

✓ sílí poptávka po univerzálněji vzdělaných lékařích



Růst poptávky po univerzálněji 

vzdělaných lékařích 



Trendy ve vzdělávání



Pyramida učení



Simulační techniky



Proč?

Bezpečí pacientů

Kvalita a efektivita vzdělávání

Simulace méně častých situací

Vzdělávání kompletních týmů 



Anatomage table



Děkuji za pozornost.
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