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Editorial

Vážené čtenářky a čtenáři,
dostává se vám do rukou první
letošní číslo časopisu Ekonomie
ve zdravotnictví & hodnocení zdravotnických technologií. Již čtvrtým rokem vám nabízíme kvalitní
informace týkající se nejen této
problematiky, ale také témat zabývajících se různými aspekty tvorby a realizace zdravotní politiky
a se zdravím související kvalitou
života. V tomto úsilí hodláme pokračovat i v celém roce 2018.
Mimo čtyři čísla časopisu pro vás
stejně jako v předchozích dvou
letech chystáme v říjnu také třetí ročník konference Ekonomie
ve zdravotnictví a health technology assessment (HTA). Věříme, že
navážeme na úspěch prvních dvou
konferencí a že vás zaujme odborný
program a přednášky našich hostů,
kteří tvoří i realizují zdravotní politiku v oblasti HTA.
V letošním roce pro vás
plánujeme některé novinky, o nichž jsme
přesvědčeni,
že
přispějí k ještě
kvalitnějšímu
a zajímavějšímu
obsahu časopisu.
Většina těchto
novinek je spíše
technické povahy
a vztahuje se k dalšímu zvyšování odborné úrovně časopisu.
Reagujeme tím jak na vaše
připomínky a náměty, tak i na mě-
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nící se publikační prostředí a vývoj
hodnocení výsledků výzkumu. Inovovaná „Metodika hodnocení výzkumných organizací a programů
účelové podpory výzkumu,
vývoje a inovací“, která
je v platnosti od 1. 1.
2018, uvádí mimo
jiné pět znaků
v souladu s tzv.
Frascati manuálem, který vznikl
z podnětu OECD.
Je stanoveno pět
kritérií publikací,
které se u nás považují za výsledek
vědeckého bádání. Požaduje se, aby byly původní, kreativní, nejisté co do výsledku, systematické a opakovatelné.
Podle těchto kritérií budou nadále
posuzovány také původní články
přijímané do recenzního řízení.
S náležitostmi a průběhem
recenzního řízení se
můžete
seznámit
na webových stránkách
časopisu
www.ezcr.cz. Cílem recenzního
řízení je posoudit
kvalitu předkládaných příspěvků a jejich soulad
se zaměřením časopisu, stejně jako
navrhnout změny, které
autoři musejí, pokud chtějí
článek publikovat, zapracovat. Dů-
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raz klademe a dále budeme klást
na odbornost a korektnost recenzního řízení. Připomínáme, že každý původní článek prochází standardně dvojím zaslepeným
recenzním řízením. Při
zpracovávání recenzí spolupracujeme
s kvalitními recenzentkami a recenzenty, kteří již
mnohokrát prokázali své kompetence, a to jak
v rámci recenzní,
tak i vlastní publikační
činnosti.
Dalším kritériem kvality recenzního procesu je
také adekvátní délka jeho trvání,
která je v současné době přibližně
jeden měsíc, následně mají autoři čas na zapracování připomínek.
Celková délka recenzního procesu
nepřesahuje 40 dní.
Cílem všech těchto aktivit je, aby
příspěvky v časopise naplňovaly
podmínky pro publikaci původních/
přehledových článků typu Jost v recenzovaném odborném periodiku,
a to podle výše uvedeného hodnocení vědy. Vy jako čtenáři byste tak
měli získat především další záruku
kvality odborných sdělení. V letošním roce zašleme rovněž návrh
na zařazení časopisu do některých
zahraničních databází. Také proto
uveřejňujeme ke každému článku
souhrn a klíčová slova v angličtině. Jako autory budeme oslovovat

i odborníky ze zahraničí, kteří mají
co říci k tématům ekonomiky zdraví
a HTA a jejichž závěry mohou být
využitelné v naší domácí praxi.
Jak jste měli v minulosti již možnost
posoudit, časopis dává prostor různorodým, dodejme, že v některých
případech i protichůdným, odborným názorům na aktuální i teoretická témata. Usilujeme o to, být nadále vyhledávaným prostorem pro
takto vedené debaty.

V rámci časopisu však chceme dále
rozvíjet jeho popularizační část,
která zahrnuje komentáře, komentované překlady, informace z konferencí a kongresů a další podobná
sdělení. Také pro letošní rok pro
vás připravujeme do každého čísla
rozhovor se zajímavou osobností
českého zdravotnictví. Při přípravě
této části, stejně jako u ostatních
textů, vycházíme a budeme vycházet z vašich námětů a připomínek.
Naším cílem je nabídnout vyvážený

poměr mezi původními odbornými
sděleními a příspěvky blízkými každodenní praxi českého zdravotnictví.
Přejeme vám příjemné čtení v roce
2018 a těšíme se na setkání s vámi
jak na stránkách časopisu, tak
i osobně v říjnu na již třetím ročníku naší konference.
_____________________
Redakce EvZ & HTA

Čtvrt století
ve službách
medicíny!

w w w. g r a d a . c z

Analýza dat

Přímé náklady na léčbu diabetu mellitu
2. typu v diabetologické ordinaci
Roční srovnání 2014–2015
Direct Costs for Type 2 Diabetes Mellitus Treatment
in the Outpatient Department
The Year-to-Year Comparison for 2014–2015
Vojtěch Lončák

Souhrn
Diabetes je jedna z nejvíce rozšířených civilizačních chorob. Postihuje celosvětově jak zdravotnické, tak i ekonomické
systémy a vytváří problémy i v mnoha dalších oborech.
Cílem studie bylo určit přímé náklady na léčbu diabetu mellitu 2. typu na základě dat poskytnutých diabetologickou
ordinací za roky 2014 a 2015. Meziroční nárůst z 552 na 741 pacientů doprovází zvýšení průměrných nákladů z 56 na
67 tisíc Kč při celkových nákladech 30,9 milionu Kč za rok 2014 a 49,5 milionu za rok 2015. Největší podíl na nákladech
tvoří diabetická nefropatie (průměrné náklady na jednoho pacienta 42 tisíc Kč v roce 2014 a 52 tisíc v roce 2015).
Klíčová slova
diabetes mellitus, cukrovka, úplavice cukrová, diabetes mellitus 2. typu, náklady, přímé náklady, náklady komplikací,
náklady diabetu, cost-of-illness analýza
Summary
Diabetes is one of the most widespread civilization diseases. It affects both healthcare, and economic systems all over
the world and creates problems in many other fields as well.
The aim of the study was to determine the direct costs for the treatment of type 2 diabetes mellitus based on data
provided by diabetology outpatient department for the years 2014 and 2015. The year-on-year rise from 552 to
741 patients is associated with increase of average costs from 56 to 67 thousand CZK with total estimated costs
30,9 million CZK in 2014 and 49,5 million CZK in 2015. The largest share of costs is represented by diabetic nephropathy
(average cost per patient 42 thousand CZK in 2014 and 52 thousand CZK in 2015).
Key words
diabetes mellitus, diabetes, type 2 diabetes mellitus, costs, direct costs, costs of comorbidities, costs of diabetes, cost-of-illness analysis
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Úvod
Diabetes mellitus neboli úplavice cukrová je považovaná za jednu z nejzávažnějších civilizačních chorob, která
celosvětově postihuje relativně velkou část obyvatelstva. Krom samotné
nemoci, kdy dochází k nedostatečné
funkci inzulinu, velký problém představují také komorbidity, které diabetes provázejí. Mezi nejčastější chronické komplikace se řadí onemocnění
ledvin (nefropatie), očí (retinopatie),
nervů (neuropatie) a onemocnění
diabetické nohy. K dalším častým doprovodným komplikacím patří ischemická choroba srdeční, hypertenze
a akutní hyperglykemické nebo hypoglykemické šoky.
Diabetes i jeho komplikace jsou spojeny s nákladnou léčbou, která je
nutná pro udržení diabetického pa
cienta v normálním životě. Cílem této
cost-of-illness studie je vyjádřit přímé
náklady z pohledu plátce (zdravotní
pojišťovny) v diabetologické ordinaci v Litoměřicích. Výzkum byl původně situován pouze do roku 2014
a byl publikován jako bakalářská
práce a prezentován na mezinárodní farmakoekonomické konferenci
v Miláně (Gajdoš, Lončák, Barták,
& Rogalewicz, 2015). Díky dostatečnému množství dat bylo možné výzkum rozšířit o rok 2015, a sledovat
tak meziroční vývoj diabetických pacientů. Studie zkoumá pouze pacienty s diabetem mellitem 2. typu (DM2),
jakožto většinový typ ve sledovaném
vzorku, ale i celosvětově. Sběr dat
byl prováděn tzv. metodou bottom-up od poskytovatele zdravotní péče.
Výzkum byl rozdělen na léčbu diabetu neboli medikaci pacientů a léčbu
komplikací, byly do něj zahrnuty také
úhrady za návštěvy u doktora a úhrady za diabetické pomůcky. Studie
nezkoumá náklady, které vynakládají
pacienti (out of pocket expenditures),
Číslo 1 / Rok 2018

Tabulka č. 1: Počet diabetiků a vyšetření v roce 2014

2014

Celkem

Muži

Ženy

1 696

počet vyšetření
počet osob léčených na začátku období

172

78

94

počet nově zjištěných onemocnění

86

50

36

počet nově přihlášených pacientů

332

128

204

12

9

3

Celkem

Muži

Ženy

590

256

334

počet nově zjištěných onemocnění

99

56

43

počet nově přihlášených pacientů

102

62

40

11

10

1

počet úmrtí za období
Zdroj: Diabetologická ordinace v Litoměřicích
Tabulka č. 2: Počet diabetiků a vyšetření v roce 2015

2014

2 345

počet vyšetření
počet osob léčených na začátku období

počet úmrtí za období
Zdroj: Diabetologická ordinace v Litoměřicích

Tabulka č. 3: Celkové náklady na vyšetření DM2 za celou ordinaci v letech 2014 a 2015

Rok

Náklady na komplexní
vyšetření

Náklady na kontrolní
vyšetření

Celkové roční náklady
za vyšetření

2014

280 109 Kč

263 334 Kč

543 443 Kč

2015

134 694 Kč

366 881 Kč

501 575 Kč

Zdroj: Diabetologická ordinace v Litoměřicích
Tabulka č. 4: Pacienti s DM2 a počet jejich komplikací v roce 2014

2014

DM2 (E11)

počet osob léčených na DM

552

muži

244

ženy

308

diabetická nefropatie

131

s renální insuficiencí

45

diabetická retinopatie

57

proliferativní

3

slepota

2

diabetická noha

17

s amputací pod kotníkem

2

s amputací nad kotníkem

1

Zdroj: Diabetologická ordinace v Litoměřicích

byť si je vědoma závažnosti i jiných
než zkoumaných výdajů. Meziroční
srovnání slouží k informování o stavu
diabetických pacientů. Předpokládá

se nárůst pacientů, ale také komplikací spojených s léčbou. Průměrné
náklady na jednoho pacienta tak porostou spolu s počty diabetiků.
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Tabulka č. 5: Pacienti s DM2 a počet jejich komplikací v roce 2015

2015

DM2 (E11)
741

počet osob léčených na DM
muži

355

ženy

386

diabetická nefropatie

194

s renální insuficiencí

75

diabetická retinopatie

101
5

proliferativní
slepota

3

diabetická noha

16

s amputací pod kotníkem

11

s amputací nad kotníkem

3

Zdroj: Diabetologická ordinace v Litoměřicích
Tabulka č. 6: Celkové měsíční náklady ordinace na léčbu DM2 v roce 2014

Typ léčby

Počet léčených pacientů

Celkové měsíční náklady

jen dietou

18

0,00 Kč

deriváty sulfonylmočoviny

62

1 615,18 Kč

metforminy

416

32 164,18 Kč

glinidy

11

4 846,85 Kč

glitazony

52

19 949,36 Kč

akarbózou

0

0,00 Kč

inhibitory DPP-IV

149

180 974,41 Kč

inkretinovými mimetiky

23

27 710,76 Kč

konvenčně

72

80 005,85 Kč

intenzifikovaně

82

91 117,78 Kč

PAD

inzulinem

inzulinovou pumpou

0

DAPA

29

0,00 Kč
37 082,33 Kč

celkem

475 466,71 Kč

Zdroj: Diabetologická ordinace v Litoměřicích

Výsledky a diskuze
Vývoj v letech 2014 a 2015
Za rok 2014 bylo provedeno 1 696 vyšetření na 602 pacientech. To jsou přibližně tři návštěvy u specialisty ročně.
V roce 2015 byly průměrné návštěvy
doktora obdobné. Co můžeme sledovat, je meziroční nárůst pacientů,
u kterých nově propukl diabetes melli-
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tus. Počet 86 pacientů v roce 2014
a 99 pacientů v roce 2015 značí, že
nemocných stále přibývá, nasvědčuje
tomu také celorepubliková prevalence
5,8 % (Votápková, Hroboň, & Kučová,
2017). Výsledky také ukazují poměrně
nízkou úmrtnost, a to 2 % v roce 2014
a 1,3 % v roce 2015. To může indikovat
kvalitní poskytovanou léčbu se zamě-
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řením na prevenci komplikací. Z těchto pacientů je diabetiků 2. typu 92 %
(2014) a 92,3 % (2015), proto tato studie zkoumá hlavně DM2.
Roční náklady na vyšetření pacientů
s DM2 jsou odhadované na 543 tisíc
Kč v roce 2014 a 501 tisíc Kč v roce
2015. Vyšší náklady v roce 2014 jsou
zapříčiněné velkým přísunem nových
pacientů s již diagnostikovaným diabetem, kteří následně podstoupili komplexní prohlídku diabetologem.
Komorbidity spojené s diabetem
mellitem
Z tabulek č. 4 a 5 je patrné, že meziroční nárůst se projevuje hlavně u diabetiků 2. typu. Zvýšil se také počet komorbidit. Největší podíl má diabetická
nefropatie (23 % a 26 %), ale nedosahuje takové meziroční progrese jako
amputace diabetických nohou (0,54 %
a 1,9 %), jejichž počet se zčtyřnásobil.
Diagnóza komplikací diabetické retinopatie se téměř zdvojnásobila.
Náklady na léčbu diabetu mellitu
2. typu
Náklady na léčbu samotného DM2
tvoří podstatnou část celkových nákladů. Správná léčba je předpokladem
pro prevenci komplikací diabetu, které
jsou v celkové nákladnosti mnohem
větší. Proto i relativně drahá léčba
může mít za důsledek zmenšení celkových výdajů na DM2.
V roce 2014 činily náklady na léčbu
5,7 milionu Kč. Průměr na jednoho pacienta byl 10 336 Kč ročně. Sledovaná
léčba se skládala z perorálních antidiabetik (PAD) a inzulinu dapagliflozinu
(DAPA). Jeden pacient mohl být léčen
více druhy léčby najednou.
V roce 2015 se zvýšil počet diabetiků
i celkových nákladů na 8 milionů Kč.

Tabulka č. 7: Celkové měsíční náklady ordinace na léčbu DM2 v roce 2015

Typ léčby

Počet léčených pacientů

Celkové měsíční náklady

14

jen dietou

0,00 Kč

PAD
deriváty sulfonylmočoviny

87

2 266,47 Kč

metforminy

629

48 632,85 Kč

glinidy

13

5 728,10 Kč

glitazony

49

18 798,43 Kč

akarbózou

2

455,71 Kč

inhibitory DPP-IV

225

273 283,51 Kč

inkretinovými mimetiky

22

26 505,94 Kč

konvenčně

101

112 230,43 Kč

intenzifikovaně

128

142 232,63 Kč

inzulinovou pumpou

0

0,00 Kč

DAPA
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Průměrné výdaje na jednoho diabetika
za medikaci se zvýšily na 10 805 Kč.
V meziročním srovnávání vypadá tento průměr jako udržitelný standard pro
medikaci pacientů s mírným každoročním nárůstem ve sledované diabetologické ordinaci.
K léčbě diabetu neodmyslitelně patří
i diabetické pomůcky, které jsou částečně hrazené pojišťovnami. Pomůcky jsou
děleny do tří skupin na tzv. balíčky.

inzulinem

37 082,33 Kč

celkem

667 216,41 Kč

Zdroj: Diabetologická ordinace v Litoměřicích
Tabulka č. 8: Celkové roční náklady ordinace na diabetické pomůcky v roce 2014

Cena za jeden
balíček na rok

Počet pacientů
2014

základní

1 150,00 Kč

398

457 700,00 Kč

inzulinový

4 580,00 Kč

72

329 760,00 Kč

intenzifikovaný

9 480,00 Kč

Balíček

celkem

Roční náklady
za pomůcky

82

777 360,00 Kč

552

1 564 820,00 Kč

Zdroj: Diabetologická ordinace v Litoměřicích
Tabulka č. 9: Celkové roční náklady ordinace na diabetické pomůcky v roce 2015

Cena za jeden
balíček na rok

Počet pacientů
2015

Roční náklady
za pomůcky

základní

1 150,00 Kč

512

588 800,00 Kč

inzulinový

4 580,00 Kč

101

462 580,00 Kč

intenzifikovaný

9 480,00 Kč

128

1 213 440,00 Kč

741

2 264 820,00 Kč

Balíček

celkem
Zdroj: Diabetologická ordinace v Litoměřicích

Tabulka č. 10: Náklady na renální insuficienci v letech 2014, 2015

Průměrné náklady na
1 pacienta

Celkové roční náklady

45

41 841,01 Kč

23 096 238,75 Kč

75

51 948,36 Kč

38 493 731,25 Kč

Rok

Počet pacientů

2014
2015

Zdroj: Diabetologická ordinace v Litoměřicích

Číslo 1 / Rok 2018

Základní balíček je určen pacientům,
kteří pobírají pouze perorální antidiabetika, inzulinový pacientům léčeným
konvenčním inzulinovým způsobem
a intenzifikovaný pacientům, kteří mají
tři až čtyři dávky inzulinu denně. Celkové náklady za pomůcky byly v roce
2014 1,5 milionu Kč, tj. v průměru
2 835 Kč na jednoho pacienta.
Tento průměr se v roce 2015 zvedl
na 4 103 Kč s celkovými náklady 2,3 milionu Kč. Zvýšený průměr je zapříčiněný zejména zvýšeným počtem pacientů, kteří pobírají intenzifikovaný balíček.
Náklady na léčbu komplikací diabetu mellitu 2. typu
Diabetické komplikace jsou považovány za nejzávažnější stupeň celého
onemocnění. Jsou velikou přítěží pro
pacienta, ale i pro zdravotnický systém. Většinou tyto komplikace končí
hospitalizací a následnou nemocniční péčí. Nákladnost několikanásobně
převyšuje prvotní léčbu. Proto je více
než vhodné zaměřit se na prevenci
komorbidit už při prvotních indikacích
ve zdravotním stavu pacienta. Řádná
léčba může zabránit vzniku komorbidit
a v konečném důsledku snížit celkové
náklady na diabetes.
Tabulka č. 10 udává počty pacientů,
kteří trpí nefropatickou renální insufi-
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Tabulka č. 11: Náklady na amputace diabetických nohou v letech 2014, 2015

Rok
2014
2015

Typ amputace

Cena za 1 amputaci

Počet
Celkové roční náklady
pacientů

amputace pod kotníkem

18 428,78 Kč

2

36 857,55 Kč

amputace nad kotníkem

25 554,99 Kč

1

25 554,99 Kč

amputace pod kotníkem

18 428,78 Kč

11

202 716,53 Kč

amputace nad kotníkem

25 554,99 Kč

3

76 664,96 Kč

Zdroj: Diabetologická ordinace v Litoměřicích

ciencí, a jsou tak odkázáni na pravidelnou dialýzu. Námi odhadovaná cena
za roční terapii podle bodového ohodnocení činí 513 tisíc Kč, pokud pacient
podstupuje dialýzu dvakrát až třikrát
týdně. Náklady počítají pouze s výkonem a režijní cenou za čas. Reálná
cena za roční léčbu dialýzou může vystoupat až na 1 milion Kč (Všeobecná
zdravotní pojišťovna České republiky,
2015), (Kalábová, 2015).
Celkové roční náklady se oproti roku
2014, kdy bylo vynaloženo 23 milionů
Kč, zvedly na 38,4 milionu Kč. Průměrná cena na pacienta ve sledovaném vzorku vzrostla o 10 tisíc Kč. To je
zapříčiněno větším podílem pacientů
s renální insuficiencí.
V roce 2014 podstoupili amputaci diabetické nohy pouze tři pacienti. Obrovský nárůst byl zaznamenán až v roce
2015, kdy byl tento zákrok proveden
u 14 pacientů. Celkové náklady v roce

2014 činily 62 tisíc Kč a zahrnovaly
cenu bodového ohodnocení za výkon,
anestezii a ošetřovací dny. V nákladech není zahrnuta následná rehabilitace, převoz pacienta nemocniční
službou a další minoritní výdaje. S příbytkem zákroků v roce 2015 vzrostly
také náklady na 279 tisíc Kč.
Závěr
Tato studie předkládá výsledky cost-of-illness analýzy zaměřené na přímé
náklady ze strany poskytovatele veřejného zdravotního pojištění v diabetologické ordinaci. Zobrazuje meziroční
nárůst pacientů s DM2 a jejich nákladů
v období let 2014 a 2015. Náklady rozděluje podle léčby samotného diabetu
a léčby diabetických komorbidit, které
jsou léčeny mimo ordinaci. Z výsledků
je patrný nárůst ročních celkových, ale
i průměrných nákladů na jednoho pacienta. Celkový průměr se zvedl téměř
o 11 tisíc Kč, celkové roční náklady
o necelých 19 milionů Kč. Veliký podíl

celkových výdajů tvoří pacienti s onemocněním ledvin, zejména ti, kterým
ledviny selhávají, nebo selhaly úplně.
Druhou největší nákladovou položkou je medikace a léčba samotného
diabetu, avšak průměr u pacientů se
zvýšil jen nepatrně. Náklady kolem
10 až 11 tisíc korun na jednoho diabetika jsou udržitelný standard, bez
kterého by se mohly radikálně zvětšit
náklady na komplikace. Velký nárůst
nákladů na zdravotnické pomůcky
způsobil větší podíl diabetiků léčených intenzifikovaným inzulinovým
způsobem. Roční úhrady na pomůcky
nejsou plně hrazené poskytovatelem
zdravotního pojištění, ale zbytkové
úhrady jsou hrazené jako sponzorské
dary od farmaceutických společností.
V analýze nejsou vyčísleny všechny
náklady. Zcela chybí výdaje samotných
pacientů, jejich rodinných příslušníků
a také státu. Nicméně už jen uvedené
přímé náklady mohou posloužit jako
varování před závažností cukrovky
a poskytnout určitou iniciativu při boji
s touto chorobou. Kvůli nedostatku
dat je v České republice nízký počet
nákladových studií diabetu. Výsledky
této studie jsou při srovnání podobné
se studií z roku 2015, v níž odhadované průměrné náklady přesahovaly
53 tisíc Kč (Votápková, Hroboň, &
Kučová, 2017). Oproti tomu byly průměrné náklady ve studii z roku 2007
odhadovány na 26 tisíc Kč, tedy dvoj-

Tabulka č. 12: Souhrn výsledků v letech 2014, 2015

Celkové roční náklady
2014

Celkové roční náklady
2015

Průměrné náklady na
1 pacienta 2014

Průměrné náklady na
1 pacienta 2015

543 443,65 Kč

501 575,14 Kč

984,50 Kč

676,89 Kč

léky

5 705 600,52 Kč

8 006 596,90 Kč

10 336,23 Kč

10 805,12 Kč

pomůcky

1 564 820,00 Kč

2 264 820,00 Kč

2 834,82 Kč

4 102,93 Kč

62 412,55 Kč

279 381,49 Kč

113,07 Kč

377,03 Kč

diabetická nefropatie

23 096 238,75 Kč

38 493 731,25 Kč

41 841,01 Kč

51 948,36 Kč

celkem

30 972 515,47 Kč

49 546 104,78 Kč

56 109,63 Kč

66 863,84 Kč

vyšetření

diabetická noha

Zdroj: Diabetologická ordinace v Litoměřicích
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násobně vyšší. Nezměnil se však podíl
diabetických komplikací na celkových
nákladech (Doležal, 2011). I když jsou
data limitována pouze na jednu diabetickou ordinaci, výsledky je možné
zobecnit jako průměrné náklady pro
Českou republiku, nicméně je nutné si
uvědomit, že v takto relativně malém
vzorku se mohou vyskytovat extrémní
hodnoty neodpovídající celorepublikovým průměrům. Při zobecňování je
proto nutné brát ohled na podíly komorbidit a typ léčby.
_________________
Bc. Vojtěch Lončák
Student Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
e-mail: Vojtech.loncak@gmail.com
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Srovnání vybraných ukazatelů
zdravotnických systémů České
republiky a Rakouska
Comparison of the Selected Healthcare Systems
Indicators of the Czech Republic and Austria
Miroslav Barták

Souhrn
Cílem článku je nabídnout analýzu vybraných ukazatelů zdravotnických systémů České republiky a Rakouska
v letech 2010 až 2015. Rakousko je navrženo jako referenční země pro možný benchmarking zdravotnického systému
České republiky. Pro zpracování analýzy jsou použita data Světové zdravotnické organizace (WHO) a Organizace
pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), která jsou prezentována metodou side-by-side srovnání. Pozornost
je věnována vybraným ukazatelům zdravotního stavu, financování systému péče o zdraví, dostupnosti lékařů,
nemocniční péče a přístrojů velké zdravotnické techniky. Článek upozorňuje na metodologická omezení, která
vyplývají z analyzovaných dat z mezinárodních databází a také na případné výhody a omezení využití Rakouska jako
referenční země pro srovnávání s Českou republikou
Klíčová slova
zdravotnictví, Česká republika (ČR), Rakousko, mezinárodní srovnávání
Summary
The aim of the article is to offer an analysis of selected indicators of the healthcare systems of the Czech Republic and
Austria between the years 2010 and 2015. Austria is proposed as the reference country for possible benchmarking of
the Czech health care 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, financing of the health care system, availability of doctors,
hospital care and large medical devices. The article highlights the methodological constraints resulting from analyzed
data from international databases as well as the possible benefits and limitations of Austria's use as a reference country
for comparison with the Czech Republic.
Key words
health care system, Czech Republic (CR), Austria, international comparison
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Úvod
Srovnávání českého zdravotnictví
s dalšími státy je atraktivní akademickou, ale stále více také empirickou
otázkou. Důvodů využívání metody
mezinárodního srovnávání zdravotnických systémů je celá řada (Barták,
2012; Barták, & Dlouhý 2013; Barták
a kol. 2016). V posledních letech byla
publikována řada studií, které se snažily odhalit, jaká je pozice českého
zdravotnictví ve srovnání s různými
státy, velmi často v rámci uskupení
V4 nebo střední, potažmo východní
Evropy (Björkman, & Nemec 2013;
Dlouhý 2016; Hejduková, & Kureková,
2017). Zcela výsadní postavení má pak
srovnávání České republiky a Slovenska. Na druhou stranu se rozvíjí také
srovnávání českého zdravotnictví se
zdravotnictvím v Rakousku nebo Německu, a to zejména z důvodu hledání referenční země pro ČR, která by
umožnila určitý benchmarking. Jak
upozorňuje například Dlouhý (Dlouhý, 2016), pozice ČR je v rámci V4
v mnoha ukazatelích nejlepší, a tudíž
nejsou její členské státy jako referenční země pro ČR nejvhodnější, jakkoliv
je srovnávání v rámci V4 samozřejmě
logické, relevantní a vhodné. Ukazuje
se, že srovnávání průměrných hodnot
s dalšími státy OECD nebo EU (Barták,
2012) není zcela optimální, protože
tyto průměry jsou ovlivněny situací
a často velmi odlišným vývojem v jednotlivých členských zemích (například
Pobaltí a západní Evropa nebo Evropa
versus USA), takže ČR vychází z těchto srovnání střídavě dobře či hůře, bez
toho, aby bylo možné na základě daných zjištění vyvozovat některé kýžené závěry. Většina publikací a dalších
výstupů, které se zabývají empirickými
daty, vychází z údajů nadnárodních organizací, jakými jsou Eurostat, OECD,
European Observatory on Health Systems and Policies a v neposlední řadě
WHO, případně je založena na analýČíslo 1 / Rok 2018

zách národních informačních zdrojů.
V našich podmínkách slouží jako podklady například údaje Ústavu zdravotnických informací a statistiky, v analyzovaném Rakousku pak statistiky
zpracovávané pro příslušné resortní
ministerstvo statistickým úřadem Statistik Austria. Palčivým problémem,
který všechny studie zmiňují, je možnost (ne)srovnatelnosti dat za jednotlivé státy. Lze se setkat také se situací,
kdy jsou v různých databázích k dispozici mírně odlišná data i za jeden stát
(ČR není výjimkou). Tuto situaci dokumentují na příkladu ČR Barták a Dlouhý (Barták, & Dlouhý, 2013).
Myšlenka srovnávání zdravotnictví
v ČR se zdravotnictvím v Rakousku
není nikterak nová. Ucelený pokus byl
učiněn, pokud odhlédneme od výrazné inspirace při tvorbě základních pilířů našeho současného zdravotnictví
v devadesátých letech minulého století, v roce 2003 (Barták a kol., 2003).
Srovnávání České republiky s Rakouskem je relevantní z několika důvodů.
Jde o důvody historické, kulturní, geografické, demografické, ale také o relativní, nikoliv absolutní, podobnost
zdravotnického systému (ČR je unitárním státem, zatímco Rakousko spolkovou zemí, což se projevuje výrazně
ve zdravotnictví). Významná je také
více či méně vnímaná a reálná známost rakouského zdravotnictví a reálií
rakouské zdravotní politiky u nás.
Cílem článku je nabídnout deskriptivní
analýzu zdravotnictví ČR a Rakouska,
a to na základě doplněných informací
z nového projektu OECD a European
Observatory on Health Systems and
Policies (WHO) „State of Health in the
EU: Country Health Profiles” z roku
2017. Práce se do jisté míry snaží navázat na některé předchozí publikace
v této oblasti (Barták a kol., 2003; Barták, 2007; Barták a kol., 2016).

Charakteristika systémů péče o zdraví České republiky a Rakouska
Pokud se zaměříme na základní charakteristiky zdravotnických systémů
v obou zemích, pak v ČR existuje systém veřejného zdravotního pojištění,
které je povinné, od počátku devadesátých let dvacátého století. V současné době poskytuje veřejné zdravotní
pojištění sedm zdravotních pojišťoven,
které mají funkci plátců a nákupčích
zdravotní péče pro své pojištěnce.
Mezi zdravotními pojišťovnami dochází k vyrovnávání rizika na základě
pohlaví a věku pojištěnců (Alexa et al.,
2015). Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) bylo v České republice k 31. 12. 2016 evidováno
celkem 32 064 zdravotnických zařízení
(včetně detašovaných pracovišť), z tohoto počtu bylo 22 084 samostatných
ordinací lékařů primární péče a lékařů
specialistů. Státních zařízení, zřizovaných Ministerstvem zdravotnictví
a ostatními centrálními orgány, bylo
celkem 150, nestátních zařízení bylo
31 914 (zřizovatel kraj: 261; zřizovatel
město, obec: 195; zřizovatel fyzická
osoba, církev, jiná právnická osoba:
31 458) (ÚZIS 2017). Ve všech zdravotnických zařízeních pracovalo koncem
roku v přepočtu na celé úvazky (včetně
smluvních pracovníků) 49 102 lékařů
a zubních lékařů a dále 108 522 samostatných zdravotnických pracovníků
nelékařů – ZPBD. V průměru připadalo v ČR na jednoho lékaře 215 obyvatel (ÚZIS 2017). V roce 2016 činily
veřejné výdaje, tzn. výdaje veřejných
rozpočtů a výdaje systému veřejného
zdravotního pojištění, 276,2 miliardy
Kč. Síť zdravotnických zařízení ústavní
péče byla koncem roku 2016 složena
ze 189 nemocnic (akutní a následné
péče) s celkovým počtem 60 221 lůžek a 126 odborných léčebných ústavů (včetně ozdravoven a hospiců, bez
lázeňských léčeben) s celkem 17 753
lůžky (ÚZIS 2017).
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Graf č. 1: Střední délka života při narození v letech 2010 až 2014, muži

Zdroj: European Health for all Database
Graf. č. 2: Střední délka života při narození v letech 2010 až 2014, ženy

Zdroj: European Health for all Database
Graf č. 3: Kojenecká úmrtnost na 1 000 živě narozených dětí v letech 2010 až 2014

Zdroj: European Health for all Database
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V Rakousku je zdravotnictví založeno na systému veřejného povinného
zdravotního pojištění (Barták, 2012).
V současné době poskytuje veřejné
zdravotní pojištění 18 pojišťoven (nositelů sociálního zdravotního pojištění,
regionální zdravotní pojišťovny jednotlivých spolkových zemí a podnikové
zdravotní pojišťovny). Pojištění pokrývá přibližně 99 % rakouské populace
a je jednou z nejvýznamnějších částí
rakouského systému sociálního zabezpečení. V Rakousku existuje systém spolupojištění, což znamená, že
společně s výdělečně činným členem
domácnosti jsou spolupojištěni také
další rodinní příslušníci. Pojištěni jsou
samozřejmě rovněž senioři nebo nezaměstnaní (Barták, 2012). Ambulantní péče je v Rakousku poskytována
především lékaři v rámci jejich soukromých praxí. V zemi existuje také
na osm stovek ambulatorií, která jsou
zřizována zdravotními pojišťovnami
nebo soukromými subjekty. Většina
ambulantní péče je poskytována lékaři se smluvním vztahem se zdravotní
pojišťovnou (pojišťovnami), ti získávají
úhrady prostřednictvím systému výkonových úhrad. Existují také lékaři bez
smluvního vztahu, kteří účtují pacientům přímo. Nemocnicím je poskytovaná péče hrazena prostřednictvím systému DRG (diagnosis-related group),
v Rakousku se systém výkonových
úhrad nazývá LKF (Leistungsorientierte
Krankenanstaltenfinanzierung)
(Barták, 2012). V Rakousku fungovalo v roce 2015 celkem 278 nemocnic
s 65 138 lůžky. Rakousko má k dispozici celkem 14 275 všeobecných lékařů
a 23 412 specialistů. Zajímavostí je, že
v Rakousku existuje systém tzv. domácích lékáren, tj. někteří lékaři léčiva nejen předpisují, ale zároveň je vydávají.
V roce 2015 bylo do tohoto systému
zapojeno 841 lékařů (Hauptverband
der österreichischen Sozialversicherungsträger, 2017).

Metody a zdroje dat
Práce je založena na metodě mezinárodního srovnávání zdravotnických
systémů (Barták, 2012) s využitím
výkladového rámce přístupu health
service research v podobě, se kterou
se pracuje v ČR (Dlouhý, 2015). Pro
prezentaci výsledků se vychází z přístupu side-by-side comparison, tabulkových a grafických výstupů. Analyzovaným obdobím je primárně rozmezí
let 2010–2014(5), a to vzhledem k dostupnosti dat, kde je to možné, jsou využity údaje z pozdějších let. Analyzovanými tématy zdraví a zdravotní politiky
a ekonomiky zdraví jsou: vybrané aspekty zdravotního stavu reprezentované střední délkou života, kojeneckou
úmrtností, souhrnnými úmrtnostmi
na kardiovaskulární onemocnění, nádorová onemocnění a diabetes u žen
a mužů, dále pak výdaje na zdravotnictví v členění na veřejné a soukromé, trend vývoje výdajů, vývoj
výdajů na léčiva a v neposlední řadě
personální a technické zdroje systému zdravotnictví. Je zvoleno srovnání
side-by-side, tj. není vytvářen kompozitní ukazatel, jako je tomu například
u Hejdukové a Kurekové (2017), záměrem je nabídnout některé ukazatele
vhodné pro benchmarking z pohledu
ČR a jejího systému péče o zdraví.

Graf č. 4: Standardizovaná míra úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnění na 100 000 obyvatel v letech 2010 až 2014, muži

Zdroj: European Health for all Database
Graf č. 5: Standardizovaná míra úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnění na 100 000 obyvatel v letech 2010 až 2014, ženy

Zdroj: European Health for all Database
Graf č. 6: Standardizovaná míra úmrtnosti na nádorová onemocnění na 100 000 obyvatel v letech 2010 až 2014, muži

Zdroje dat využité v rámci článku jsou
uvedeny ve zvláštním oddíle kapitoly
„Literatura“. Pro grafické zpracování
bylo čerpáno, pokud není uvedeno jinak, z dat WHO nebo OECD.
Výsledky
České a rakouské zdravotnictví mají
některé společné prvky, které vyplývají jak ze společného kulturního a historického základu, charakteristického
především tradicí veřejného zdravotního pojištění, tak z některých podobností v organizaci a řízení systému
péče o zdraví a z určitých shodných
Číslo 1 / Rok 2018

Zdroj: European Health for all Database
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charakteristik populací obou států.
Na druhou stranu existují mezi jednotlivými státy výrazné rozdíly. Odlišné
je pojetí samotného státu, kdy ČR je
státem unitárním, zatímco Rakousko
je státem spolkovým, z čehož vyplývá do určité míry jiná role a možnosti veřejné správy v obou státech, což
se výrazně projevuje právě v systému
péče o zdraví. Zatímco Rakousko mělo
možnost rozvíjet systém zdravotního
pojištění, s přerušením v období druhé světové války, byla diskontinuita
tohoto vývoje u nás znatelně delší, a to
díky odlišnému vývoji v letech 1948 až
1990, respektive 1993, kdy se ČR opět
vrátila k systému veřejného zdravotního pojištění. Nutno poznamenat, že
dnešní systém zdravotního pojištění
je v ČR a Rakousku poněkud odlišný,
vyskytují se i takové charakteristiky,
které se v druhém státě neobjevují.
Jako příklad lze uvést regionální zdravotní pojišťovny v Rakousku, systém
spolupojištění, který ČR neaplikuje,
rozdílné chápání pojištění či způsob
financování dlouhodobé péče. Zde Rakousko zavedlo zvláštní typ sociálního
zdravotního pojištění – pojištění dlouhodobé péče, zatímco ČR, z pohledu
autora svým způsobem překvapivě,
model daňového financování, který
není v okolních německy mluvících
státech (mimo Rakouska také v Německu) uplatňován. Jiné jsou také sociální a ekonomické podmínky života
v obou státech, které pak samozřejmě ovlivňují výsledky v oblasti zdraví
a zdravotnických služeb.
Rakousko může být pro ČR zajímavou
referenční zemí, a to z důvodu, že většina výsledků týkajících se zdraví zde
nabývá příznivějších hodnot než v ČR.
Přestože je trend vývoje v ČR u mnohých indikátorů dobrý, stále za Rakouskem svým způsobem v tomto
smyslu zaostáváme, ačkoliv u jiných
sociálních či ekonomických ukazatelů
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Graf č. 7: Standardizovaná míra úmrtnosti na nádorová onemocnění na 100 tisíc obyvatel v letech 2010 až 2014, ženy

Zdroj: European Health for all Database
Graf č. 8: Standardizovaná míra úmrtnosti na diabetes na 100 000 obyvatel v letech 2010 až 2014, muži

Zdroj: European Health for all Database
Graf č. 9: Standardizovaná míra úmrtnosti na diabetes na 100 000 obyvatel v letech 2010 až 2014, ženy

Zdroj: European Health for all Database
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Zdroj: European Health for all Database
Graf č. 8: Standardizovaná míra úmrtnosti na diabetes na 100 000 obyvatel v letech
2010 až 2014, muži
Zdroj: European Health for all Database
Graf č. 9: Standardizovaná míra úmrtnosti na diabetes na 100 000 obyvatel v letech
2010 až 2014, ženy
Zdroj: European Health for all Database
Graf č. 10: Míra růstu HDP v letech 2010 až 2015 (2010 = 100 %)

si ČR i ve srovnání s Rakouskem vede
relativně dobře.

Graf č. 10: Míra růstu HDP v letech 2010 až 2015 (2010 = 100 %)
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Graf č. 11: Meziroční růst výdajů na zdravotnictví v letech 2005 až 2016
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Graf č. 12: Celkové výdaje na zdravotnictví v % HDP v letech 2010 až 2016
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Střední délka života žen i mužů je v Rakousku vyšší než u nás (grafy č. 1 a 2)
Určitým pozitivem je, že míra růstu
střední délky života je u nás v posledních letech příznivější než v Rakousku.
V obou státech je střední délka života žen vyšší než u mužů. Data za oba
státy ukazují na existující health gap
– mezeru ve zdraví, která je pozorovatelná při analýze dat mezi státy střední a východní Evropy a většinou zemí
bývalé EU15. Jedním z ukazatelů, kde
ČR vykazuje naopak lepší hodnoty,
a to nejen než Rakousko, je míra kojenecké úmrtnosti (graf č. 3). Tento indikátor poukazuje na kvalitu systému
péče o zdraví, včetně péče preventivní,
profesionalitu zdravotníků a celkovou
vyspělost tohoto systému. Výsledky
v dané oblasti mohou být inspirativní
jak v zahraničí, tak především při snaze
zlepšovat další ukazatele zdraví popu-

2016

Česká republika

Grafy přehledně ukazují, že výdaje Rakouska jsou stabilně vysoké, a Rakousko se tak řadí do
skupinyOECD
států sHealth
nejvyššími
výdaji
na zdraví v celosvětovém měřítku. Z grafů je patrný vliv
Zdroj:
Statistics
2017
ekonomické recese na financování péče o zdraví v obou státech i snaha o zajištění

Základní informace o zdravotnických
systémech lze čerpat například z publikací European Observatory on Health
Systems and Policies (WHO), v domácím prostředí, viz Barták, 2012. První
oblastí srovnání je otázka zdravotního
stavu a jeho vybraných indikátorů,
která je zpracována s využitím dat
European Health for All Database,
přístupné prostřednictvím European
Health Information Gateway (viz
výše). Rakousko, díky vývoji od konce
šedesátých let minulého století, obecně těží z lepší pozice, které ČR není
prozatím schopna dosáhnout. Odhady
srovnání některých ukazatelů hovořily
v roce 2003 o cca 20 letech, dnes je jasné, že tento cíl byl možná až příliš ambiciózní. Samozřejmě lze poznamenat, že
čím je hodnota dosaženého indikátoru
lepší, tím menší je zákonitě také meziroční nárůst, nicméně trend vývoje
v ČR lze i přesto označit jako příznivý.
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zdravotnictví, kde ČR za Rakouskem zaostává (graf č. 14). Je zřejmé, že tato změna v ČR by
musela být výsledkem společenského (politického) konsenzu a bylo by třeba řešit citlivě
otázku jejích sociálních dopadů. Jiný pohled nabízí srovnání výdajů v paritě kupní síly, kdy
Rakousko vydává na zdraví svých občanů v průměru dvojnásobnou částku než ČR. Výdaje na
léčiva jsou v Rakousku podílově na celkových výdajích nižší, oproti ČR jsou však stabilní a
není zde patrný pokles, který zaznamenala ČR v analyzovaném období, konkrétně mezi lety
2012 až 2015 (grafy č. 15, 16).

lace u nás. Hodnota tohoto ukazatele
u nás patří mezi světovou špičku a lze
jen doufat, že ČR bude schopna navázat na uvedené úspěchy také u dalších
indikátorů. Určitým paradoxem je skutečnost, že míra porodnosti je v ČR
dlouhodobě nízká a v zahraničí se lze
setkat s otázkami, jak je možné, že při
takové úrovni péče je porodnost tak
nízká. Pro úplnost lze uvést, že v roce
2015 se v ČR narodilo 109 519 dětí.
Pro srovnání situace v oblasti civilizačních onemocnění jsou zvoleny standardizované míry úmrtnosti na kardio
vaskulární onemocnění (grafy č. 4,
5), nádorová onemocnění (grafy č. 6,
7) a diabetes (grafy č. 8, 9). Srovnání
u všech ukazatelů hovoří v neprospěch ČR. Zatímco u prvních dvou
jmenovaných onemocnění je v ČR,
a ještě více v Rakousku, patrný klesající trend, tak u ukazatele standardizované úmrtnosti na diabetes je trend
pro ČR značně negativní. Veškeré jeho
důsledky se projevují na kvalitě života
pacientů s tímto onemocněním také
vzhledem k souvisejícím nákladům,
a to jak nákladům systému veřejného
zdravotního pojištění, tak společenským. Je zřejmé, že diabetes se stává
významným zdravotním problémem
české populace (Zpráva o zdraví obyvatel ČR), ačkoliv úmrtnost samozřejmě nedosahuje v žádném případě
hodnot jako u předchozích dvou hodnocených onemocnění.
Grafy přehledně ukazují, že výdaje
Rakouska jsou stabilně vysoké, a Rakousko se tak řadí do skupiny států
s nejvyššími výdaji na zdraví v celosvětovém měřítku. Z grafů je patrný vliv
ekonomické recese na financování
péče o zdraví v obou státech i snaha
o zajištění dostatečných zdrojů financování. (grafy č. 10–13). Vzhledem
ke státům OECD jsou výdaje Rakouska
průměrné, naopak ČR vydává na zdra-
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Graf č. 13: Veřejné výdaje na zdravotnictví jako podíl celkových výdajů na
zdravotnictví v % v letech 2010 až 2016

Graf č. 13: Veřejné výdaje na zdravotnictví jako podíl celkových výdajů na zdravotnictví v % v letech 2010 až 2016
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Graf č. 16: Výdaje na léčiva jako procento celkových výdajů na zdravotnictví v letech 2010 až 2015
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Graf č. 17: Počet praktikujících lékařů na 1 000 obyvatel v letech 2010 až 2013(6)
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ví méně, než je průměr OECD (viz
OECD Health Data). V obou státech
je tempo růstu výdajů relativně stabilní s tím, že na rozdíl od ČR Rakousko
nevykazovalo ve srovnatelném období pokles výdajů, ačkoliv míra růstu
HDP také nebyla vysoká. Pokles výdajů na zdravotnictví byl v ČR patrný
především u léků a výdajů z rozpočtu
krajů, což není z celkových dat patrné
(viz ÚZIS).
Oba státy lze charakterizovat jako
země s tradicí veřejných výdajů
na zdravotnictví a jejich systém péče
o zdraví jako solidární. Ukazuje se, že
i při tomto celkovém hodnocení systému existuje pro ČR možnost růstu
soukromých výdajů (přímých plateb
a spoluplateb) na zdravotnictví, kde ČR
za Rakouskem zaostává (graf č. 14). Je
zřejmé, že tato změna v ČR by musela
být výsledkem společenského (politického) konsenzu a bylo by třeba řešit
citlivě otázku jejích sociálních dopadů.
Jiný pohled nabízí srovnání výdajů
v paritě kupní síly, kdy Rakousko vydává na zdraví svých občanů v průměru
dvojnásobnou částku než ČR. Výdaje
na léčiva jsou v Rakousku podílově
na celkových výdajích nižší, oproti ČR
jsou však stabilní a není zde patrný
pokles, který zaznamenala ČR v analyzovaném období, konkrétně mezi lety
2012 až 2015 (grafy č. 15, 16).
Co se týče dostupnosti lékařů, vykazuje Rakousko vyšší hodnotu než ČR
(graf č. 17). U obou zemí je vidět relativně stabilní vývoj, bez výrazných
výkyvů. V databázi OECD nejsou bohužel dostupná data za ČR pro roky
2015 a 2016, vzhledem k možným
odchylkám nebyl tento údaj doplněn o data z jiných zdrojů, které jsou
k dispozici. Také celkový počet lůžek
je v Rakousku vyšší, což souvisí také
s jistou „kulturní zvyklostí“, která je patrná také v další německy mluvící zemi
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– SRN (graf č. 18). Rovněž v počtu lůžek je patrná stabilita vývoje.
V Rakousku je počet lůžek poměrně
důsledně plánován, a to na úrovni
jednotlivých spolkových zemí (např.
Barták a kol., 2003). Rakousko vykazuje ve srovnání s ČR kratší průměrnou
délku hospitalizace (graf č. 19). Zatímco v Rakousku tato hodnota v posledních letech sledovaného období
mírně roste, v ČR naopak mírně klesá.
Zajímavá je také statistika délky pobytu v nemocnici při diagnóze infarktu
myokardu, kdy je hodnota za Rakousko výrazně vyšší než u ČR (graf č. 20).
Tato statistika ukazuje na určité rozdíly
v pojetí péče, stejně tak může odrážet
rozdílné praktiky, týkající se úhrad nemocniční péče.
Významnou kapitolou je dostupnost
přístrojového vybavení (grafy č. 21,
22). Pro srovnání jsou zařazeny pouze magnetické rezonance (MRI) a výpočetní tomografie (CT). Rakousko
zde dosahuje výrazně vyšších hodnot
a v těchto ukazatelích je srovnatelné
prakticky pouze s Japonskem. Důvodem vysokého počtu je regionální
plánování kapacit, což ovšem není
z prezentovaných dat patrné. Dříve
byla tato oblast upravena v rámci tzv.
Plánu velkých přístrojů. Ten však již
není aktuálně zpracováván. Velký počet přístrojů se stal v Rakousku v minulosti nejednou předmětem odborných
i politických debat. Na druhou stranu
dostupnost přístrojů může být výhodná pro pacienty, kteří mají zajištěnou
dobrou regionální dostupnost těchto
zařízení a krátké čekací doby na jednotlivá vyšetření.
Diskuze
Data ukazují, že ve většině ukazatelů
zaznamenává Rakousko příznivější
vývoj než ČR. Rakousko těží u mnoha
ukazatelů z odlišného vývoje minimálně od konce šedesátých let minulého

Graf č. 19: Průměrná
délka pobytu v nemocnici ve dnech (všechny typy nemocnic) v letech 2010 až 2015
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Graf č. 20: Průměrná délka pobytu v nemocnici ve dnech při diagnóze akutního
infarktu myokardu v letech 2010 až 2015
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Graf č. 21: Počet magnetických
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(MRI), celkem, na 1 milion obyvatel v
Rakousko
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Graf č. 21: Počet magnetických rezonancí (MRI) celkem na 1 milion obyvatel v letech 2010 až 2014
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Graf č. 22: Počet CT, celkem, na 1 milion obyvatel v letech 2010 až 2014
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čité, relativně velké zpoždění dostupnosti dat, proto je pro analýzu využito
období, které umožňuje získání komparativních údajů (ačkoliv jistě s daty
zatíženými určitou chybou) za oba
státy v rámci zdrojových databází. Například v roce 2013 jsou výdaje za ČR
uváděny podle Českého statistického
úřadu (ČSÚ) ve výši 7,2 % HDP.
Vzhledem k výše uvedenému je třeba
některé grafy interpretovat s určitou
opatrností. Také další v článku prezentovaná data se mohou lišit v závislosti
na využité databázi s tím, že rozdíly
mohou být i zásadní, nejen kosmetické.
Důvodem jsou zpravidla odlišné metodiky, které jednotlivé databáze využívají, ale také odlišné vykazování jednotlivých států do různých databází.

století, což ovšem analyzovaná data je. Obecně se také v případě tohoto
neukazují (Barták, 2003). Jako pozi- srovnání potvrzuje úměra mezi výdaji
tivní lze hodnotit, že některé trendy na zdravotnictví a výsledky ukazatelů Závěr
jsou aktuálně v ČR příznivější než zdravotního stavu, kdy (s výjimkou Rakousko dosahuje v rámci srovnání
Diskuze
v Rakousku, u jiných je tomu naopak. USA a některých dalších států) vyšší vybraných ukazatelů až na výjimky
Data
většině ukazatelů
zaznamenává
Rakousko
příznivější
vývoj
než ČR.
Velmi ukazují,
negativníže
je ve
v porovnání
s Ra- výdaje
na zdravotnictví
znamenají
také lepší
výsledky
než ČR. Z tohoto pohlekouskem vývoj úmrtnosti na diabetes. lepší zdraví populace, a to alespoň du může být zajímavou referenční zemí
Rakousko těží u mnoha ukazatelů z odlišného vývoje minimálně od konce šedesátých let
Konvergenci ukazatelů obou států na- u většiny sledovaných ukazatelů.
pro srovnávání našeho zdravotnictví.
neštěstí
nelze
pravděpodobně
očekáMožnosti
přibližování
minulého století, což ovšem analyzovaná data neukazují (Barták, 2003). Jako
pozitivní
lze našich domácích
vat dříve než v horizontu několika de- Je třeba upozornit, že statistické údaje výsledků výsledkům, které zaznamekád. Míra konvergence bude mimo jiné se v závislosti na jednotlivých posky- nává Rakousko, budou do značné míry
podmíněna ekonomickými možnostmi tovatelích dat liší i v řádu jednotek záležet na ekonomickém vývoji, a to
a schopností dosahování efektivity vy- procent, proto nebyl u ekonomických jak v Rakousku, tak především v ČR.
užívání dostupných zdrojů ze strany údajů zvolen kombinovaný přístup Výzvou pro srovnávání je kvalita dat
ČR. Zdá se, že Rakousko je vzhledem současného využití dat z různých da- za jednotlivé státy, stejně tak jako jejich
k dosahovaným výsledkům pro ČR tabází, ale s vědomím všech rizik byla správná interpretace.
zajímavou referenční zemí a snaha vybrána pouze jedna z nich, která je
dosáhnout „rakouských hodnot“ by nejvíce specializovaná na ekonomicmohla být přínosná. Na druhou stra- ké ukazatele (databáze OECD Health
nu existují i limity možností přenosu Statistics 2017). Stejně jako jiné zdroje _________________
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Rozhovor

Přicházím každý den do
práce s tím, že chci odvést
skvělou práci pro pacienty
Novou tváří společnosti Takeda v České republice je od 1. února 2018 sympatická chemička Kirsten Detrick
(52 let, USA, stát New York). V Takedě však není žádným nováčkem. Ve společnosti Takeda začala pracovat již
v roce 2013 a v roce 2016 převzala vedení pobočky v Rakousku. V současné době vede Multi Country Organization
(MCO) pro střední Evropu, která zastřešuje rakouskou, českou a slovenskou odnož firmy Takeda.
Navštívili jsme Kirsten na adrese pražské pobočky a položili jí pár otázek. Zajímalo nás, s jakou vizí se ujímá řízení
nově vytvořené MCO, konkrétně v českém prostředí.
„Takeda se transformuje z výrobce léků
všeho druhu na odborníka na onkologii
a zánětlivá onemocnění střev (IBD). Je
to reakce na skutečné požadavky plátce
a pacienta. Chceme se zaměřit na oblasti,
kde současná léčba není dostačující. Jak
gastroenterologická oblast, tak onkologie vyžadují účinnější terapie,“ vysvětluje Kirsten hned v úvodu a pokračuje:
„Hlavní motivací je pro nás pacient. Jeho
problémy, potřeby a potíže jsou pro nás
důležité. Naším východiskem i cílem je
pacient. Je středem našich aktivit, našeho myšlení.“ Podle Kirsten se Takeda liší
od ostatních farmaceutických společností
právě tím, že se snaží budovat důvěru prostředí, v němž působí, především důvěru
pacienta. S důvěrou pak přichází i odpovídající reputace. A ta je základem dobrých
obchodních vztahů. Jen taková cesta vede
k naplnění jedné z oblastí firemní strategie
– orientace na dlouhodobý růst.
„Další rozdíl vidím v tom, že se zaměřujeme na agilitu. Schopnost rychlých
rozhodnutí souvisí také se snahou odstranit byrokracii. V tomto duchu jsme
Číslo 1 / Rok 2018

se rozhodli zjednodušit model organizace. Například všechny pracovní pozice,
které řešily záležitosti pacientů odděleně,
jsme převedli pod jednu zplnomocněnou
osobu, jejímž úkolem je koordinovat tuto
činnost s vědomím, že středem dění je
právě pacient.“ Kirsten by ráda tento agilní podnikatelský model, bude-li fungovat,
rozšířila i do dalších poboček společnosti.
„Prošli jsme restrukturalizací, byla patrně emocionálně náročná. Nicméně jsem
nadšená naším týmem a jeho orientací
na budoucnost, na nové věci.“ Inovace je
vedle agility další schopností, jichž si Kirsten cení a je ráda, že obojí nechybí jejím
novým kolegům, neboť jim tyto schopnosti pomáhají při realizaci strategických cílů.
Strategické cíle společnosti Takeda jsou
ve střední Evropě stejné jako cíle celé
společnosti. „Soustředíme se na léčbu
gastroenterologických a onkologických
potíží, tuto léčbu nabízíme – to je naše
vize, protože máme inovativní přípravky právě pro tyto typy onemocnění.
Naše portfolio je silné i v oblasti diabetu
a kardiovaskulárních i jiných onemocnění. Naším cílem je portfolio rozšiřovat
o nové léky a myslím, že se nám to daří.“
Východiskem a motivací pro strategické
cíle je orientace na pacienta. Firma se snaží

pomoct svým zaměstnancům pochopit postavení pacienta například i prostřednictvím
speciálních aplikací v telefonu. Jsou součástí programu „V jejich kůži (In their shoes)“.
Zdravý člověk si může vyzkoušet běžné starosti pacienta trpícího IBD. Dva a půl dne
se řídí pokyny, které dostává formou zpráv
do mobilního telefonu. Třeba uprostřed rozhovoru přijde pokyn: „Lehněte si na podlahu, protože vás bolí břicho a zůstaňte tam
deset minut. Udělejte fotku stropu a pošlete
ji, abyste prokázali, že ležíte na podlaze.“
Nebo v průběhu oběda přijde zpráva: „Necítíte se dobře, abyste dnes obědvali. Jedinou
věc, kterou dostanete k jídlu, je krajíc bílého chleba a trochu vody.“ Zasláním fotky
musí účastník dokázat, že je to to jediné, co
má na talíři. Nebo ve tři hodiny ráno zazní
alarm a vzkaz zní: „Utíkejte na záchod a seďte tam deset minut.“
„Jedna věc je říkat, že pacientům rozumíte a že vám na nich záleží... Druhá věc
je být v jejich kůži a vyzkoušet si, jaké
je to být nemocný. Víte, dva a půl dne
máte život zcela mimo kontrolu. Pochopíte, jaké je to být pacientem trpícím
chorobou, která vás ztrapňuje, která
vás vhání do izolace... Myslím tím, že je
to dost velká příležitost k transformaci
toho, čemu říkám akademické pochopení nemoci; jde o něco hluboce niterného, hluboce emocionálního.“
Komerční sdělení
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Orientace na pacienta vede firmu ke spona co navazovat. A víme, že v této oblupráci se subjekty zprostředkovávajícími
lasti je hodně co zlepšovat. Přitom již
nabídku léčby a institucemi umožňujícími
nestačí pouze bezpečná a účinná léčba,
přístup k léčbě a finanční úhradu. „Snažíje třeba, aby splňovala i potřeby plátců.“
me se ujistit, že vláda a plátci skutečně
spatřují v těchto terapiích jejich hodnoMezi další megatrendy patří i vliv intertu. Také nás zajímá, jak můžeme jednat
netu na informovanost pacientů. S tímto
jako partner pacientů a pomáhat jim.
trendem koresponduje přístup společRádi bychom v České republice ponosti Takeda k pacientovi.
mohli pacientům posílit jejich spoluodpovědnost a sebevědomí, dát jim pocit,
V rámci zaměření našeho časopisu jsme
že spoluvytváří smysluplná řešení, že
Kirsten položili také otázku ohledně
jsou vzdělanými pacienty a že mohou
HTA: Jaké jsou aktivity společnosti Takeke své léčbě přistupovat aktivně. Vyda v oblasti zdravotnických technologií
cházíme z toho, že pacient by neměl boHTA? Jaký je váš předpoklad ohledně
jovat se systémem, protože svou energii
HTA v České republice ve srovnání
potřebuje soustředit na to, aby mu bylo
s ostatními zeměmi, ve kterých vaše spolépe.“ Pro Kirsten nehrají roli odlišnosti
lečnost působí?
v jednotlivých národních zdravotnických
systémech. Je pro ni důležitější hledat
„Při posouzení zdravotnických technolopodobnosti, kterých je hodně.
gií, což nás vrací k hodnotám,
Základním východiskem
které nabízíme, se mimo
by měla být myšlenka,
jiné snažíme zajistit
že jestli „dokážeme
analýzu výsledků naudržet
pacienta
šich léčiv v každé
v centru našeho
fázi... Abychom tak
myšlení, veškeré
prokázali hodnopotíže a problémy
tu investice. A je
se rozpustí a my
pravda, že se jedná
se budeme moci
o další významný
zaměřit na činy ku
posun na trhu zdraprospěchu lidí, ktevotní péče. Údaje
ří potřebují pomoc
sesbírané z reálné klia nejsou dostatečně
nické praxe jsou pro
silní. Trpí a potřebují
nás také velmi důleKirsten Detrick
kolem sebe velkou
žitými informacemi.
skupinu lidí, aby jim
pomohla.“
Samozřejmě provádíme špičkové klinické studie, abychom vytvořili bezpečné
Kromě svého přístupu k realizaci vlastní
a účinné profily léčiv s cílem zajistit
činnosti farmaceutické společnosti se firjejich schválení regulačním orgánem.
ma musí vypořádat také s „megatrendy“,
Nicméně víme a chápeme, že si potom
které se v rámci zdravotnictví objevují.
musíme obstarat výsledky i z reálné
Jednak je to tendence hledat stále nové
praxe. Abychom mohli ukázat, že nejen
produkty, a podporovat tedy vědeckou
v kontrolovaném klinickém prostředí,
inovaci, neboť jedině „něco dynamickéale i v reálném světě jsou naše produkho, odlišného a zcela inovativního vede
ty bezpečné, účinné a přinášejí skutečk proplácení našich terapií. A to je důně hodnotu. Proto spolupracujeme s lévod, proč se zaměřujeme na onkologii
kaři, žádáme je, aby sledovali průběh
a gastroenterologii. Máme v nich totiž
léčby svých pacientů. Shromážděné
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informace analyzujeme a často zjistíme,
že lék účinkuje způsobem, který překonává naše očekávání. Nebo se dozvíme
o tomto léku něco nového.
Podporujeme například české lékové
a diagnostické registry, na nichž se pacienti a lékaři dobrovolně podílejí. Je
to dobrý způsob, jak také poskytovat
dodatečné informace lékařům v České republice o tom, jak lék funguje
u konkrétních pacientů. Ne u pacientů
v globálu, ale u jednotlivých pacientů
v konrétním zařízení.“
Neodpustili jsme si otázku, jaké jsou její
dojmy z nového působiště. Kirsten připouští, že je stále nováčkem, neboť je zde jen
pár týdnů. Přesto již měla možnost setkat
se s řadou odborníků a vůdčích osobností
z oblasti vědy. Ale také s pacienty. „Způsob uvažování lidí, s nimiž jsem se setkala, je inspirující a stojí za to ho přenést
i do jiných zemí v rámci naší nadnárodní
organizace. A samozřejmě naopak – ráda
bych přenesla osvědčené postupy z jiných zemí do České republiky. Přenos
odlišností a osvědčených postupů je cestou k inovaci ve prospěch pacientů. To je
to, co mě baví, z čeho jsem nadšená.
Když jsem sem poprvé přišla, jednou
z prvních věcí, které na mě udělaly největší dojem, byla houževnatost zaměstnanců a také jejich pokrokovost. Snažíme se získávat skvělé lidi, kteří jsou
zaměřeni na to, aby dokázali v oblasti
zdravotní péče něco skutečně inovativního... Lidi, kteří mají zkušenosti se strategií přístupu na trh a zkušenosti s tím,
že je u nich pacient v centru zájmu.
Zkrátka získávání lídrů, kteří s nadšením chtějí budovat něco úplně nového...
A dělat něco zcela odlišným způsobem.“
Děkujeme za rozhovor.

_____________________
Redakce We Make Media, s. r. o.
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Porovnání plánů národní strategie
demence ve Švýcarsku a v České
republice
Comparing Plans of National Strategies to Combat
Dementia in Switzerland and the Czech Republic
Hana Mohelská

Souhrn
Péče o osoby s demencí se vzhledem k demografickému vývoji stává stále významnější prioritou v mnoha zemích světa.
Mezi evropské země, které mají vytvořené strategie pro boj s demencí, patří například Velká Británie, Francie, Itálie,
Švýcarsko, Norsko, Finsko, Belgie, Nizozemí, Lucembursko a také Česká republika. Cílem článku je provést srovnání dvou
vybraných strategických národních plánů – Národní strategie demence 2014–2019 (Švýcarsko) a Národního akčního
plánu pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná onemocnění na léta 2016–2019 (Česká republika), a to metodou SWOT
analýzy. Na základě zvolených kritérií pro hodnocení jsou národní plány obou vybraných zemí porovnány. Získané
výsledky uvedly silné a slabé stránky obou plánů, popsaly možné příležitosti a napomohly k identifikaci možných
hrozeb. K závěrečnému hodnocení a interpretaci výsledků jsou použity aktuální tuzemské a zahraniční odborné zdroje,
které se touto problematikou zaobírají.
Klíčová slova
demence, Národní strategie demence 2014–2019 (Švýcarsko), Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a další
obdobná onemocnění na léta 2016–2019 (Česká republika), SWOT analýza
Summary
Depending on demographic trends, care for people with dementia is becoming increasingly important in many
countries around the world. European countries with strategies to combat dementia include the United Kingdom,
France, Italy, Switzerland, Norway, Finland, Belgium, the Netherlands, Luxembourg and the Czech Republic. The
aim of this article is to compare two selected strategic national plans – the National Dementia Strategy 2014–2019
(Switzerland) and the National Action Plan for Alzheimer's disease and other similar diseases for the years 2016–2019
(Czech Republic) by SWOT analysis. On the basis of the selected evaluation criteria, the national plans of the two
selected countries are compared. The results obtained showed the strengths and weaknesses of both plans, described
possible opportunities and helped to identify possible threats. The final evaluation and interpretation of the results are
conducted on the basis of the current domestic and foreign professional sources that deal with this issue.
Key words
dementia, National Dementia Strategy 2014–2019 (Switzerland), National Action Plan for Alzheimer’s disease and
other similar diseases for the years 2016–2019 (Czech Republic), SWOT analysis
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Úvod
Každý z nás se během svého života může
setkat s diagnózou demence – jako rodinný příslušník, přítel postižené osoby,
nebo přímo sám jako pacient. Demence
je podle Mezinárodní klasifikace nemocí
(MKN-10) syndrom způsobený chorobou mozku, obvykle chronické nebo
progresivní povahy, kdy dochází k porušení mnoha vyšších nervových kortikálních funkcí, k nimž patří paměť, myšlení,
orientace, chápání, počítání, schopnost
učení, jazyk a úsudek. Vědomí není zastřeno. Obvykle je přidruženo porušení
chápání a příležitostně mu předchází
i zhoršení emoční kontroly, sociálního
chování nebo motivace.
Demence vznikají v průběhu života až
po ukončení rozvoje tzv. kognitivních
(poznávacích) funkcí, tj. po druhém roce
života (Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních
problémů [10. REVIZE], 2014). Nejčastější příčinou demence je Alzheimerova
choroba. Tato choroba je primárním
degenerativním onemocněním mozku
neznámé etiologie s charakteristickými
neuropatologickými a neurochemickými vlastnostmi. Mezi další významné
typy demence patří vaskulární demence,
která je následkem mozkových infarktů
způsobených cévní chorobou, včetně
hypertenzní cerebrovaskulární choroby.
Hranice mezi jednotlivými podtypy přitom bývají nejasné, často se vyskytují
také smíšené formy demence (Mátl, Mátlová, & Holmerová, 2016).
Tato nemoc představuje změny, které
ovlivní způsob života a veškeré vztahy.
I přes ztížené podmínky je možné pa
cientům a jejich blízkému okolí zachovat
kvalitní životní úroveň. K tomu je ovšem
zapotřebí zdravotní systém, ve kterém
jsou všichni postižení dobře informovaní, a stejně tak léčba, péče a ošetřování
pacientů by se měly orientovat na jejich
specifické potřeby (Mohelska, & Maresova, 2015; Marešová, Mohelská, & Kuča,
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2015). Přestože je v dnešní době nabídka
služeb již na velmi dobré úrovni, je důležité (s ohledem na demografický vývoj
dokonce nutné) zaměřovat se na další
rozvoj kvality těchto služeb. Vývojový
potenciál se týká na jedné straně možností pacientů ve všech stadiích onemocnění, na druhé straně zahrnuje další
vývoj kvality, odbornosti a výzkumu,
participaci lidí postižených demencí, ale
také osvětu veřejnosti (National Dementia Strategy 2014–2017, 2014).
Na schůzce dne 3. února 2016 přijala vláda ČR Národní akční plán pro Alzheimerovou chorobu a podobné nemoci, který
probíhá od roku 2016 do roku 2019. Plán
má 14 cílů a 28 úkolů. Ministerstvo zdravotnictví ČR v něm hraje klíčovou roli při
jeho realizaci, dále na něm spolupracuje
s Ministerstvem práce a sociálních věcí
ČR a Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy ČR (Alzheimer Europe,
2016).
Dne 12. března 2012 schválila švýcarská
Rada států (senát federálního parlamentu) řadu návrhů, které účinně vyzývaly
vládu, aby připravila národní plán demence. Spolková rada poté vytvořila zdravotně-politickou strategii „Gesundheit 2020“
(Zdraví 2020), jejímž důležitým cílem je
posílení integrované péče. Integrovaná péče v celém průběhu onemocnění – od raných příznaků až k paliativní
péči – značně přispívá ke kvalitnějšímu
životu všech lidí postižených demencí.
Zavedením Národní strategie demence

2014–2019 ve Švýcarsku se zřetelně
ukázalo, že mnozí aktéři z oborů zabývajících se demencí mají jasné představy
o budoucnosti, jednotný názor na prioritní potřebu jednání a pracují velice angažovaně.
Cílem článku je provést srovnání obou
strategických národních plánů – Národní strategie demence 2014–2019 (Švýcarsko) a Národního akčního plánu pro
Alzheimerovu nemoc a další obdobná
onemocnění na léta 2016–2019 (Česká
republika), a to metodou SWOT analýzy.
Na základě zvolených kritérií pro hodnocení se oba národní plány porovnají.
Získané výsledky identifikují silné a slabé
stránky obou plánů, popíší možné příležitosti a napomohou k identifikaci možných hrozeb. K závěrečnému hodnocení
a interpretaci výsledků jsou použity aktuální tuzemské a zahraniční odborné zdroje, které se touto problematikou zaobírají.
Metoda SWOT analýzy
SWOT analýzu, vyvinutou v 60.–70. letech 20. století, lze považovat za jednu
ze základních analytických metod. Je
možné ji využít v mnoha různých situacích – hodnocení současné situace podniku, projektu, plánu, týmu apod. Název
SWOT tvoří počáteční výrazy anglických
výrazů Strengths, Weaknesses, Opportunities a Threats, které do značné míry
vypovídají o obsahu této analytické metody. Při zpracování SWOT analýzy jsou
definovány jak vnitřní – silné (Strengths)
a slabé (Weaknesses) stránky, tak i vnější

Tabulka č. 1: Metoda SWOT analýzy

POMOCNÉ
(faktory k dosažení cíle)

ŠKODLIVÉ
(faktory k dosažení cíle)

VNITŘNÍ
(faktory)

STRENGHTS (silné stránky)

WEAKNESSES (slabé stránky)

VNĚJŠÍ
(faktory)

OPPORTUNITIES (příležitosti)

THREATS (hrozby)

Zdroj: xxx
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– definované jako příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats). Následně je třeba komplexně vyhodnotit danou situaci,
definovat problémy, hrozby a příležitosti.
SWOT analýza může mít různou podobu
s různým stupněm podrobnosti. Vždy se
však SWOT analýza drží definice zmíněných čtyř základních kategorií, jak ukazuje tabulka č. 1.
Kritéria pro hodnocení:
• cíle a hodnoty;
• primární prevence, včasné
rozpoznání a diagnostika;
• přístup a zajištění vhodné léčby;
• přístup a zajištění vhodné péče;
• osvěta a vzdělávání;
• evropská spolupráce.
Výsledky a diskuze
Švýcarsko
Silné stránky
Silnými stránkami Národní strategie demence 2014–2019 jsou nastavení cílů
a hodnot, primární prevence, včasné rozpoznání a diagnostika, přístup a zajištění
vhodné léčby a péče. Jedná se tu nejen
o člověka postiženého demencí, ale také
o osoby, které ho každodenně provázejí. Ošetřovatelství a léčba se orientují
na udržení kvality života a důstojnosti
zachováním fyzické a psychické integrity, autonomie a sociálního začlenění.
Zohledněny jsou zejména individuální životní okolnosti (např. výdělečná činnost,
civilní stav, migrace) a specifické potřeby
– například v důsledku doprovodných
onemocnění a postižení. Národní strategie demence 2014–2019 podporuje jak
lepší porozumění onemocnění demencí,
tak přijetí postižených ve společnosti.
Tím je možné zmírnit morální zábrany a stigmatizace a usnadnit otevřený
kontakt s lidmi postiženými demencí.
Národní strategie demence 2014–2019
požaduje, aby všichni lidé postižení demencí ve všech fázích onemocnění měli
přístup ke kvalitní a nepřetržité nabídce
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v oblasti psychosociální, medicínské
i ošetřovatelské péče. Jakmile jsou rozpoznány varovné příznaky demence
(změny v souvislosti se zapomnětlivostí,
orientací, pohnutkami, sociálním chováním), následuje zpravidla jako první krok
stanovení demence praktickým lékařem.
V tomto procesu stanovení diagnózy se
etablovalo z pohledu odborníků smysluplné rozdělení úloh mezi praktickými
a specializovanými lékaři (Bassetti, & Annoni, 2011).
Slabé stránky a ohrožení
Národní strategie demence byla z původně nastaveného období 2014–2017
prodloužena až do roku 2019 (BAG,
Direktionsbereich Gesundheitspolitik,
2017). Důvodem pro prodloužení byla
skutečnost, že do konce roku 2017 byla
část projektů nedokončených a některé
ani nebyly započaty. Jako příklad nesplněných cílů lze uvést zavedení kvalitativních standardů pro diagnostiku na všech
klinikách duševního zdraví. Slabou stránkou a zároveň ohrožením dle SWOT
analýzy je podcenění časové náročnosti
naplnění jednotlivých cílů.
Příležitosti
Švýcarsko není členem Evropské unie,
s členskými státy spolupracuje, přesto
existují rezervy pro zlepšení spolupráce,
například v oblasti osvěty a vzdělávání a
výměny zkušeností.
Česká republika
Silné a slabé stránky
Národní akční plán obsahuje 14 cílů
s 28 úkoly. Jednotlivé cíle se podobně
jako jinde na světě zaměřují na zlepšení
diagnostiky, prevence, péče, podpory
pečovatelů, vzdělávání, sběru dat, koordinaci výzkumu a mezinárodní spolupráci (Alzheimer Europe, 2016). Jako
příklad lze uvést cíle: Zlepšení přístupu
ke stanovení diagnózy a zajištění včasné
a správné diagnózy syndromu demence; Využívání dostupných metod ne-

farmakologického a farmakologického
ovlivnění onemocnění s jejich úhradou
z veřejného zdravotního pojištění pro
jednotlivé úrovně poskytované zdravotní
péče; Zlepšení přístupu k vhodné péči,
zajištění vhodné péče a její koordinace;
Zvýšení podpory pro pečovatele a další.
Jeho silnou stránkou je bezesporu provázanost s již dříve schválenou Strategií
reformy psychiatrické péče a Akčním
plánem Duševní zdraví v Národní strategii Zdraví 2020. Bohužel celá strategie je
velmi obecná, její Achillovou patou jsou
jednak příliš stručně vymezené úkoly
a skutečnost, že většina úkolů má termíny plnění v horizontu několika let, nebo
je uvedeno, že se mají plnit průběžně,
a zejména pak, že nemá přesně uvedeny
a alokovány finanční zdroje (Mátl et al.,
2016).
Příležitosti a ohrožení
Strategie obsahuje příslib, že v rámci
zprávy o plnění by jednotlivá opatření
měla být aktualizována a rozpracována
do konkrétní podoby realizace. Stejně tak
by měla být strategie doplněna o údaje
týkající se nákladů a cílových parametrů.
Příležitostí pro směřování a naplnění cílů
je již dříve koncipovaná pracovní skupina (Alzheimer Europe, 2016), v níž jsou
mimo jiné také Česká alzheimerovská
společnost, která je ve své práci velmi aktivní a má celou řadu zkušeností, a také
schválený Program podpory péče o duševní zdraví pro rok 2018 (Ministerstvo
zdravotnictví České republiky, 2017).
Ohrožení lze spatřovat především v nenaplnění jednotlivých cílů a úkolů, protože
zatím nebyla kompetentními orgány zveřejněna žádná výroční zpráva, která by
hodnotila průběžně dosažené výsledky
v rámci naplňování cílů a úkolů. Jedná se
například o cíl Zlepšení přístupu ke stanovení diagnózy a zajištění včasné a správné
diagnózy syndromu demence, který měl
termín splnění 2016–2017 a který je v kompetenci Ministerstva zdravotnictví ČR.
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Závěr
Srovnání strategických národních plánů
Švýcarska a České republiky ukázalo, že
Švýcarsko má plán konkrétnější a propracovanější, který se orientuje zejména
na udržení životní kvality a důstojnosti
zachováním fyzické a psychické integrity, autonomie a sociálního začlenění. To,
že Švýcarsko prodloužilo platnost strategického národního plánu 2014–2017
do roku 2019, bylo ve výsledcích analýzy
označeno jako slabá stránka. Ze strategického pohledu je patrné, že se odpovědné
orgány ve Švýcarsku zabývaly průběžnou kontrolou naplňování vytyčených
úkolů a cílů, důvody a překážky byly
diskutovány napříč kantony a docházelo
ke zveřejňování příslušných zápisů a dokumentů. Ministerstvo zdravotnictví ČR
zatím nezveřejnilo oficiální zprávu o průběžném plnění strategického národního
plánu 2016–2019. Bylo by nanejvýš vhodné, aby byl takový dokument s aktuálním hodnocením stavu naplněnosti jednotlivých cílů a úkolů připraven. Jedině
na základě důsledné kontroly lze zjistit,
kde se cíl daří postupně naplňovat a kde
se objevily problémy, a přijmout opatření
k nápravě.
Podíváme-li se na porovnání podílu výdajů na zdravotnictví na hrubém domácím
produktu v obou zemích, tak v ČR byl
podíl výdajů na zdravotnictví na hrubém
domácím produktu v posledních letech
na stabilní úrovni kolem 7 % a díky ekonomickému růstu tento podíl zajišťoval
růst zdrojů i pro zdravotnictví. Ve srovnání s ostatními zeměmi OECD je uvedený
podíl výdajů na zdravotnictví na hrubém
domácím produktu relativně nízký, dle
OECD za rok 2016 vydala Česká republika 7,3 % HDP, Švýcarsko 12, 4 % HDP,
což je druhý nevyšší výdaj po USA
(17,2 %). Průměrný výdaj 35 zemí OECD
byl 9 % HDP (OECD, 2017).
Zdravotní služby v péči o lidi s duševním
onemocněním jsou financovány ze zdravotního pojištění zdravotními pojišťovna-
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mi a sociální služby ze systému sociálních služeb prostřednictvím jednotlivých
krajů. Stávající systém úhrad není pro budoucí model péče vhodný. Nemotivuje
poskytovatele ke spolupráci, akutní péče
je pro poskytovatele ztrátová, komunitní
a terénní péče nemají nastaveny mechanizmy udržitelných úhrad. Dlouhodobá
lůžková péče je motivována k dlouhodobým hospitalizacím a plné obsazenosti
lůžek. Zdravotní a sociální systém mají
financování založeno na jiných principech (úhrada výkonů vázaných na pacienta/klienta versus úhrada nákladů
poskytovatele) (Psychiatrická společnost
ČLS JEP & Psychiatrická klinika 1. LF UK
a VFN, 2017).
Přes periodicky se opakující finanční
propady na straně zdravotních pojišťoven nebo nemocnic v minulých letech
lze konstatovat, že financování zdravotnictví (a tím zajištění zdravotní péče pro
občany) není v České republice vážně
ohroženo. Rizika nestability ve zdravotnictví spočívají spíše v rostoucí politizaci
zdravotnictví a konfliktech mezi zdravotnickými zájmovými skupinami než v absolutním nedostatku finančních zdrojů
(Dlouhý, 2009).
_________________
doc. Ing. Hana Mohelská, Ph.D.
Univerzita Hradec Králové
Fakulta informatiky a managementu
e-mail: hana.mohelska@uhk.cz
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BOJUJEME S NÁDOROVÝMI ONEMOCNĚNÍMI

Pacienti jsou v centru
všeho, co děláme.
Inspirují nás.
Motivují nás.

Bristol-Myers Squibb je globální biofarmaceutická společnost zaměřující se na vývoj
inovativních způsobů léčby a podporu biofarmaceutického výzkumu.
Naším posláním je objevovat, vyvíjet a dodávat moderní léky, které pomáhají
pacientům zvítězit nad nádorovými onemocněními.
Náš závazek vyvíjet inovativní léky je tak silný jako vůle pacientů bojovat proti závažným
onemocněním. Naši vědci se snaží objevit další generaci léků, které dávají pacientům naději.
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