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Editorial

Klinicko-ekonomické hodnocení zdravotnických prostředků
Clinical and Economic Assessment of Medical Devices
Vladimír Rogalewicz
Článek představuje obsáhlou rešerši metod hodnocení zdravotnických technologií včetně konkrétních otázek managementu 
HTA, cenotvorby, pořizování zdravotnických prostředků ve veřejné sféře, či rozmístění přístrojové techniky.

Regionální homogenita trhu práce ve zdravotnickém sektoru v České republice
Regional Homogeneity of Labor Market in the Health Care Sector in the Czech Republic
Erika Urbánková, Petra Hospodková
Metodou clusterové analýzy a pomocí makroekonomických indikátorů jsou v příspěvku zkoumány rozdíly mezi vybranými 
regiony České republiky v rámci tří zvolených skupin povolání v oblasti zdravotní a sociální péče.

Situace v lůžkových zařízeních následné a dlouhodobé péče v ČR
Situation in Inpatient After-Care and Long-Term Care Facilities in the CR
Petr Fiala
Předmětem rozsáhlé studie je financování zařízení následné a dlouhodobé péče v ČR. Autor se obšírně zabývá historií tohoto 
segmentu po r. 1989 a následně na výsledcích nákladové analýzy pořízených dat přináší autentický pohled na aktuální stav.

Preventivní a ekonomický význam časné kardiorehabilitace
Preventive and Economic Importance of Early Cardiac Rehabilitation
Roman Husár, Ladislav Štěpánek, Dagmar Horáková
Autoři ve svém příspěvku zdůrazňují význam komplexního přístupu ke kardiorehabilitaci jako součásti sekundární prevence 
kardiovaskulárních onemocnění, její přínos pro návrat pacientů k běžnému životu a současně její významný ekonomický efekt.
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v našem časopise vás seznamujeme 
s výsledky ekonomických analýz v nej-
různějších oblastech našeho zdravotnic-
tví a často nabízíme také mezinárodní 
srovnání. V rámci toho se vám snažíme 
přinášet rovněž aktuální výsledky ana-
lýz hodnocení zdravotnických techno-
logií (HTA). Proto nás zaujalo nedáv-
no publikované číslo časopisu Health 
Policy, které bilancuje 25 let, po které 
se problematikou HTA zabývá. V roce 
1994 tento časopis věnoval celé číslo 
hodnocení zdravotnických technologií 
v osmi nejvyspělejších státech světa 
a od té doby publikoval na tři stovky 
článků s tímto zaměřením. S hlavními 
myšlenkami ze zajímavého úvodníku 
k současnému zvláštnímu číslu si vás 
dnes dovolíme seznámit (Panteli & Bu-
sse 2019, str. 115).

Autoři úvodníku uvádějí, že HTA, 
pokud ho chápeme jako nástroj pro 
informování politiky, čelí určitému 
dilematu. Na jedné straně bylo vyna-
loženo obrovské úsilí na vytvoření 
a optimalizování metodologie a zajiště-
ní vysoké kvality datových podkladů 
z nadnárodního pohledu, na straně 
druhé to však může snižovat využitel-
nost získaných poznatků a výsledků 
hodnocení v národním, regionálním 
nebo lokálním kontextu (viz Panteli & 
Busse 2019, str. 115). Co se týče kvality 
metod zpracování studií a hodnocení 
v HTA, došlo v Evropě v posledních 
dvaceti letech k obrovskému posunu, 
rozvoji mezinárodní spolupráce a bylo 
zpracováno několik přístupů nejlepší 

specifické požadavky HTA (například 
co se týče podskupin pacientů nebo 
komparátorů) jsou vymezovány v kaž-
dém rozhodovacím kontextu odlišně 
(Panteli & Busse 2019, str. 115).

Mezinárodní, zejména evropská, spolu-
práce se v posledním čtvrtstoletí znač-
ně rozšířila, ačkoliv samozřejmě exis-
tují různé názory i zájmy, což ukázala 
mimo jiné diskuze k nařízení Evropské-

ho parlamentu a Rady o hodnocení 
zdravotnických technologií 

a o změně směrnice 
2011/24/EU z ledna 

2018 a následný text 
z 3. října 2018, kte-
rý oproti lednové 
verzi doznal řadu 
změn. Můžeme si 
znovu připome-
nout, že na úrovni 

EU probíhají dis-
kuze a spolupráce 
v oblasti HTA již tři 
desetiletí. Jak uvádí 
mimo jiné i samot-
ná důvodová zpráva 
nařízení Evropské-

ho parlamentu a Rady o hodnoce-
ní zdravotnických technologií, byly 
uskutečněny dvě společné akce (joint 
actions) EUnetHTA a řada dalších pro-
jektů. Třetí společná akce EUnetHTA 
byla zahájena v červnu 2016 s termí-
nem ukončení v roce 2020.

Vraťme se však k úvodníku z Health 
Policy, který zdůrazňuje, že by další 

praxe, což vedlo ke kýžené homoge-
nitě v hodnocení, která jednotlivé in-
stituce vytvářejí na základě RCT, což je 
obvykle součástí dokumentace pro li-
cencování léčiv (ibid). Obecně existuje 
také shoda na tom, že vysoce kvalitní 
studie by měly poskytovat data, která 
by bylo možné využít šířeji nad rámec 
nastavení studie, např. ke kalkulaci 
„komunitní efektivity“ a „komparativní 
efektivity“, zatímco v současné praxi 
obvykle poskytují pouze informace 
o účinnosti vyžadované pro 
uvedení na trh. Dále pak 
je potřebné rozšíření 
metodologie tak, aby 
bylo možné zahr-
nout také jiné tech-
nologie než léčiva 
(zejména zdravot-
nické přístroje), 
a v neposlední řadě 
také kontextuálně 
podmíněné důkazy 
týkající se etických, 
organizačních, pro-
fesních, sociálních, 
právních a ekono-
mických implikací 
zavedení nové technologie (Panteli & 
Busse 2019, str. 115).

Zatímco řada rozhodovatelů a institu-
cí, které HTA analýzy zpracovávají, 
správně zdůrazňují závislost rozho-
dování o HTA na celkovém kontextu, 
aktuální dostupnost kvalitních studií 
založených na datech z praxe („real 
world“) je znemožňována faktem, že 

Editorial

Vážené čtenářky,
vážení čtenáři,

PhDr. Miroslav Barták, Ph.D. 
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(nová) fáze mezinárodní spoluprá-
ce v oblasti HTA měla být založena 
na společné metodologii a požadav-
cích, kdy poroste dostupnost kvalitních 
reálných dat také pro zdravotnické pří-
stroje a případně další technologie, ja-
kými jsou algoritmy založené na umělé 
inteligenci a zvýšení dostupnosti HTA 
reportingu zejména pro menší státy, 
které nemohou podporovat vlastní 
infrastrukturu HTA (Panteli & Busse 
2019, str. 115–116). Autoři vidí jasnou 
potřebu vyvážit možné přínosy ze spo-
lečného hodnocení (a zajištění jejich 
naplnění) a udržení hodnocení v po-
třebném specifickém kontextu.

Na vědecké úrovni, a v praxi samozřej-
mě ještě více, je třeba věnovat se ně-

movat na stránkách našeho časopisu, 
a to v podobě, která umožňuje jak aka-
demickou, tak i praktickou debatu.

_____________
PhDr. Miroslav Barták, Ph.D. 

Šéfredaktor časopisu

e-mail: miroslav.bartak@lf1.cuni.cz
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kterým tématům, která autoři úvodní-
ku zmiňují jako důležitá. Rádi bychom 
zdůraznili alespoň tři z nich. Jedním je 
téma HTA u léčiv na vzácná onemoc-
nění, kdy běžně zpracovávané studie 
HTA mohou být a zpravidla také jsou 
nedostatečné. Dalším je otázka kvality 
života, respektive jejího měření pro 
účely HTA. A v neposlední řadě je to 
stále větší rozšiřování HTA z oblasti 
léčiv na další zdravotnické technolo-
gie, jakými jsou přístroje nebo již výše 
uvedené algoritmy založené na umělé 
inteligenci.

Naši domácí autoři se všem výše uve-
deným tématům bezesporu věnují 
a věříme, že s výsledky jejich aktuální 
práce se budete moci průběžně sezna-
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Management HTA

Vladimír Rogalewicz

Klinicko-ekonomické hodnocení 
zdravotnických prostředků

Souhrn
Zdroje, které jsou k dispozici pro zdravotní péči, jsou nutně omezené; pravidelně je tedy nutné přijímat rozhodnutí, 
jaká péče bude hrazena z veřejného zdravotního pojištění a jaká péče již překračuje možnosti dané společnosti. 
Od 80. let 20. století jsou vyvíjeny metody pro hodnocení zdravotnických technologií (HTA), které se celosvětově 
stalo standardní metodou pro hodnocení léčivých přípravků. Ukázalo se však, že žádoucí využití stejných 
postupů pro zdravotnické prostředky je mimořádně obtížné. Možným řešením je využít metody vícekriteriálního 
hodnocení (MCDA). Pro vytváření studií HTA jsme navrhli dvě metodiky založené na MCDA; první z nich je 
vhodná pro národního regulátora, druhá odpovídá potřebám jednotlivých nemocnic (v rámci HTA zaměřeného 
na nemocnice, HB-HTA). Výsledky druhého přístupu vedly k zájmu o vytvoření oddělení HTA ve velkých 
českých fakultních nemocnicích. Předložená rešerše se dále zabývá konkrétními, ale důležitými otázkami 
v oblasti managementu zdravotnických prostředků. Sem patří otázky cenotvorby, pořizování zdravotnických 
prostředků ve veřejné sféře, rozmístění přístrojové techniky v rámci státu a podle typu nemocnic a tzv. včasné 
hodnocení (které je rozhodně zajímavé pro průmysl).

Klíčová slova
zdravotnické prostředky, hodnocení zdravotnických technologií, HTA, nákladová efektivita, vícekriteriální 
hodnocení, tvorba cen, rozmístění zdravotnické techniky, včasné hodnocení

Summary
Resources for health care are inevitably limited; thus, it is necessary to make decisions on a regular basis, what health 
care will be reimbursed from the public health insurance, and what care will be behind the limits of possibilities of the 
particular society. Since 1980s, methods of health technology assessment (HTA) have been developed, and HTA has 
become a standard policy in evaluating pharmaceuticals worldwide. A desirable application of the same methodology 
to medical devices appeared extremely difficult, though. A possible solution is an application of the multiple-criteria 
decision analysis (MCDA). We recommended two MCDA methodologies for completion of HTA studies in medical 
devices, the first suitable for the national regulator, while the other corresponding to the needs of individual hospitals 
(within so-called hospital-based HTA). The results of the second approach led to an interest in establishing HTA units 
in large Czech university hospitals. Furthermore, the presented review deals with particular, but important issues 
concerning management of medical devices. These include pricing, public procurement, allocation (diffusion) across 
the country and different types of hospitals, and early HTA (definitely interesting for the industry).

Key words
medical device, health technology assessment, HTA, cost-effectiveness, MCDA, pricing, technology diffusion, early 
assessment

Clinical and Economic Assessment of Medical Devices
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1. Introduction
The economic view of health care 
funding is rooted in three fundamental 
observations (V. R. Fuchs, 2011):
1. Resources are scarce in relation 
 to human wants.
2. Resources have alternative uses.
3. People have different wants.

Already in 1996, Victor R. Fuchs said 
in his presidential lecture delivered at 
the meeting of the American Econom-
ic Association: “This economic point 
of view stands in stark contrast to the 
romantic and monotechnic points of 
view that I found prevalent among 
health professionals and health poli-
cymakers. The romantic point of view 
refuses to accept the notion that re-
sources are inherently scarce; any ap-
parent scarcity is attributed to some 
manmade problem, such as capital-
ism or socialism, market failure or 
excessive government interference.”  
(V. R. Fuchs, 2011)

Once we agreed that resources for 
health care are limited, it is necessary 
to make decisions on a regular basis, 
what health care will be paid for and 
what care will be behind the limits of 
possibilities of the particular society. 
A tool that theory offers for answering 
such questions is health technology 
assessment (HTA). It is a multidisci-
plinary applied field that evaluates and 
assesses health technologies and inter-
ventions in the context of clinical, ethi-
cal, economic, social, legislative, orga-
nizational and other parameters, the 
domains of the rating (Ciani, Wilcher, 
van Giessen, & Taylor, 2017; Good-
man, 2014).

Medical technologies vis-à-vis HTA 
contain drugs, diagnostic tests includ-
ing indicators and reagents, devices, 
equipment and supplies, medical and 
surgical procedures, support systems, 
and organizational and managerial sys-

galewicz & Barták, 2017a).
However, application of the same 
methodology to medical devices 
(MDs) appeared challenging (Drum-
mond, Griffin, & Tarricone, 2009; 
Polisena et al., 2018; Rogalewicz & 
Juřičková, 2014b). The following list 
(Rogalewicz, 2015) is a modification 
and completion of Drummond´s rea-
sons, why assessments of MDs differ 
from that of pharmaceuticals (Drum-
mond et al., 2009):
• many MDs are diagnostic;
• the outcome often cannot 
 be separated from the treatment;
• MDs may have multiple applications;
• short life cycles, frequent 
 modifications;
• existence of “learning curves”;
• dynamic pricing;
• non-existence of a steady-state 
 period to evaluate the device 
 in a randomized controlled trial;
• impossibility of blinded studies;
• the efficacy depends on how 
 the device is used (e.g. the skill 
 and experience of the staff);
• implementation of a new therapy 
 involving a device can have wider 
 economic implications;
• equivalent clinical evidence may 
 not be available for all products;
• MD´s prices are likely to change 
 over time, as new upgraded 
 products enter the market.

The problem of the necessity of a 
modified HTA methodology to be ap-
plied in MD has not been adequately 
studied for a long time. However, in the 
years 2013–2015, four EU FP7 projects 
(MedtecHTA, ADVANCE-HTA, INTE-
GRATE-HTA, AdHopHTA) focused 
on MDs (Schnell-Inderst et al., 2015), 
which moved the topic to researchers´ 
spotlight (S. Fuchs, Olberg, Panteli, & 
Busse, 2016; Tarricone, Callea, Ogor-
evc, & Rupel, 2017; Tarricone, Tor-
bica, & Drummond, 2017) and called 
attention also to the earlier published 

tems used in prevention, screening, 
diagnosis, treatment and rehabilitation 
(HTAi-INAHTA). Health technology 
assessment is the systematic evalu-
ation of properties, effects or other 
impacts of health technologies. The 
main purpose of HTA is to inform 
policymaking (in the broad sense) in 
health care (Goodman, 2014; Schöffski 
& Schulenburg, 2012). Therefore, HTA 
must always be based on findings and 
outputs of research and application of 
scientific methods.

1.2 The HTA Core Model
The EUnetHTA HTA Core Model is 
a methodological framework devel-
oped by the EUnetHTA European 
network (see https://www.eunethta.
eu) to standardize HTA reports with-
in the EU in order HTA studies could 
be conducted in a structured, uniform 
format (Kristensen et al., 2017; Rogale-
wicz, 2015). The HTA Core Model is a 
registered trademark; its use is subject 
to a licence. It uses a multidisciplinary 
approach, and its main objective is to 
support international collaboration in 
HTA information production and shar-
ing the results. The model has a struc-
ture consisting of nine evaluation do-
mains. Each domain provides tools for 
tracking the technology description, 
utilization and impacts from many an-
gles (EUnetHTA Joint Action 2: Work 
Package 8, 2016).

2. Specificities of medical devices 
affecting HTA methodology
Since the beginning of 1990s, HTA has 
become a standard policy in evaluat-
ing pharmaceuticals worldwide. As a 
rule, the cost-utility analysis (CUA) is 
used relating costs to “life years in full 
quality” gained, so-called QALYs, a pa-
rameter combining patient self-report-
ed quality-of-life and the respective 
life expectancy. We described QALYs, 
their definition, application, and the 
criticism of the QALY concept in (Ro-
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results (Drummond et al., 2009; Ro-
galewicz & Juřičková, 2014b; Rogale-
wicz, Ujhelyiová, Poušek, Šinkorová, 
& Kneppo, 2011; Rosina et al., 2014; 
Thokala, 2014). The most topical prob-
lems in MD assessment were summa-
rized in recent papers (Ciani, Federici, 
& Tarricone, 2016; S. Fuchs, Olberg, 
Panteli, Perleth, & Busse, 2017; Polise-
na et al., 2018; Rothery et al., 2017; 
Tarricone, Torbica, et al., 2017).

A possible solution may be application 
of the multiple-criteria decision analy-
sis (MCDA) (Mühlbacher & Kaczyns-
ki, 2016; Thokala & Duenas, 2012). It 
enables us to take into consideration 
more parameters, and to weight them 
according to expert opinion preferenc-
es. The parameters can comprise not 
only clinical outcomes, quality of life 
and/or life expectancy of the patient 
(particularly QALYs), but also techni-
cal data (Rogalewicz, 2015; Rogale-
wicz & Juřičková, 2014a).

In a short time it appeared that the 
question was not whether to use 
MCDA, but how to do it (Baltussen, 
2015). There have been two devel-
opment lines. In the first, MCDA is 
taken as the main and only method 
used in device assessment, while the 
other recommends staying with the 
application of the cost-effectiveness 
analysis (CEA), i.e. the relation of 
costs and suitably quantified effects 
(outcomes) of the intervention. The 
later method that allows for a sepa-
ration of costs and effects has been 
slowly prevailing (Wahlster, Goetghe-
beur, Kriza, Niederländer, & Kolo-
minsky-Rabas, 2015).

3. HTA for medical devices 
(CzechHTA results)
Our CzechHTA research team at the 
Faculty of Biomedical Engineering 
(FBME), Czech Technical University 
(CTU) in Prague, has been developing 

the effects) was used to select a C-arm 
suitable for the Cardiac Centre of the 
Institute for Clinical and Experimental 
Medicine (IKEM) in Prague. Five sys-
tems were compared (three by Philips 
and two by Siemens). Cost data were 
collected from two Prague hospitals 
(the Královské Vinohrady University 
Hospital and the IKEM) where the par-
ticular systems were operated. Only 
direct medical costs were taken into 
account, when the costs of individual 
variants were determined as an aver-
age cost of one examination over the 
device lifetime.

The effects were evaluated by MCDA 
methods. Non-standardly (due to re-
search reasons), four methods were 
applied (combinations of two methods 
for criteria weight determination and 
two methods for variant evaluations 
according to the individual criteria) to 
evaluate the effects; their results were 
eventually compared.

Six evaluators for MCDA were chosen 
ad hoc (included cardiologists, inter-
ventional radiologists and biomedical 
engineers from hospitals and suppli-
ers). Six criteria were selected for the 
comparison: monitor size, resolution, 
angulation, depth of C, exposition 
time, user comfort (radiation dose 
and service speed, originally chosen, 
were removed due to ambiguity). 
Two methods (awarding points and 
Saaty´s method) were used to de-
termine criteria weights. In the next 
step, again two methods (TOPSIS and 
the weighted sum method) were used 
to determine values of individual cri-
teria. Only minor differences (where 
the devices proved almost identical) 
were observed between individual 
MCDA methods. As the result, one 
of five examined C-arms was recom-
mended as the most cost-effective 
(for concrete results see (Hasenöhr-
lová, 2015)).

HTA methods for MDs since 2009. In 
2014 we published a comprehensive 
analysis how to apply HTA to MDs, 
including the methodology for MCDA 
application (Kneppo, Rogalewicz, Iv-
lev, Juřičková, & Donin, 2013; Rosina 
et al., 2014). This methodology incor-
poted two approaches for two distinct 
situations.

The basic structure of the evaluation 
process is common for both approach-
es. The process consists of four steps:
1. formulation of the problem;
2. formation of the expert panel;
3. selection of assessment criteria;
4. evaluation of individual variants, 
 their prioritization and/or ordering.

While the first approach (developed 
by Ilya Ivlev and his colleagues) is a 
detailed (but slow) process based 
on a carefully selected expert panel 
and finding a firm consensus using 
the Delphi method (Ivlev, Kneppo, & 
Barták, 2014; Ivlev, Vacek, & Kneppo, 
2015), the other one (developed by 
Ivana Juřičková-Kubátová and her col-
leagues) was tailored to be appropri-
ate for a rapid operative decision-mak-
ing under time pressure (Juřičková 
& Rogalewicz, 2014; Rogalewicz & 
Juřičková, 2014a).

Both methods were repeatedly applied 
to various MDs, mostly as master the-
sis projects in the study program Sys-
tematic Integration of Processes in 
Health Service at FBME CTU. Before 
continuing in the theory, we can show 
the basic principles on two examples 
from these theses.

3.1 Example 1: A rapid MCDA 
application: selection of a C-arm for 
specific conditions of a particular 
hospital (Hasenöhrlova, 2015)
The CEA (the ratio of the costs and 
the effects) combined with MCDA 
methods (used for quantification of 
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3.2 Example 2: A ranked list of MRI 
systems (Ivlev, Kneppo, & Jablonský, 
2016; Ivlev, Vacek, et al., 2015)
The objective of the study was to make 
up a ranked list of MRI systems for 
(contributory) regional hospitals in the 
Czech Republic.

For the purpose of developing the 
expert group using the methodology 
described in (Ivlev, Kneppo, & Barták, 
2015), sixty potential experts (physi-
cians, biomedical engineers, radiolog-
ical assistants, medical physicists, etc.) 
in 34 Czech health facilities operating 
MRI systems were asked to fill out a 
web-based questionnaire. Nineteen 
(31.7%) potential experts responded. 
The qualitative composition in terms 
of the jobs and positions of the po-
tential experts who responded cor-
responded to the composition of the 
potential experts to whom the ques-
tionnaire was sent. The expert group 
was selected based on eight criteria, 
and each expert was given a weight-
ing factor regarding the importance of 
their judgments.

The list of key specifications that play 
the most important roles in selecting 
MRI systems for purchase by hospitals 
were defined based on the literature 
review (see (Ivlev, Vacek, et al., 2015)). 
Specific values for the default specifi-
cations were obtained from a report 
published by the ECRI Institute (ECRI 
Institute, 2013) and from the MRI man-
ufacturers and official suppliers in the 
Czech Republic.

A set of 13 MRI systems and 14 key 
default specifications that play the 
most important roles when hospitals 
select MRIs were defined. Each expert 
provided a matrix of pairwise compar-
isons of the criteria and comparisons 
of the MRI systems with respect to 
each criterion. Judgments of the ex-
perts were combined according to 

prioritization) step, and the TOPSIS 
method for the MCDA (variant selec-
tion) step.

3.4 Multiple-criteria decision 
analysis supporting the selection 
of MDs under uncertainty
Ivlev (Ivlev, Vacek, et al., 2015; Kneppo 
et al., 2013) suggested a more sophis-
ticated, but time demanding process 
(see the example in Chapter 3.2). Its 
main characteristic is finding consen-
sus among the expert panel members, 
when the analytic hierarchy process 
(AHP) and the Delphi method are used 
to identify experts’ preferences and 
for expert consensus building. The ap-
propriate panel composition remains a 
controversial issue requiring critical re-
flection. The principal problems are (i) 
the size of the panel, (ii) the expertise 
of the panellists, (iii) the consistency 
of the panel, and (iv) whether the se-
lection of panellists should be internal 
or external. Ivlev et al. recommended 
a solution (Ivlev, Kneppo, et al., 2015) 
stressing the formal side of panellists’ 
expertise, and used it in practice (Iv-
lev, Vacek, et al., 2015). However, this 
method does not fully correspond to 
the current requirements on health 
care system management in the Czech 
Republic. Although it is definitely less 
dependent on personal preferences 
of those creating the panel, the crite-
ria require a revision and redefinition 
closer to the standards of Central Eu-
rope (Rosina et al., 2014).

On the contrary, application of the 
AHP has been advocated and encour-
aged by many researchers worldwide 
(Hummel, Steuten, Groothuis-Oud-
shoorn, & IJzerman, 2011; Pecchia et 
al., 2013; Reddy, Kelly, Thokala, Wal-
ters, & Duenas, 2014). It seems to be 
the best possible method suggested 
for MD selection up to now, although 
it is not fully rationalized (Saaty, 2008). 
However, if combined with the Del-

their weighting factors.

Several MCDA methods were com-
pared to select the best variant (de-
vice) and the MRI ranked list. It was 
shown that the AHP best suited the 
former task, while the TOPSIS method 
is best for generation of the ranking of 
all variants. Concrete results (purchase 
recommendation of particular MRIs 
and a ranked list of all 13 assessed sys-
tems) can be found in (Ivlev, Vacek, et 
al., 2015) and (Ivlev et al., 2016). The 
study was carried out in 2015; thus, it 
does not comprise newer models of 
MRI systems.

3.3 Methodology for the rapid MCDA
The above described example (Chap-
ter 3.1) has all typical features of the 
method. Let us suppose that a hospital 
wants to select a MD that would suit 
them best, when a handful of produc-
ers and models are available. They 
create an ad hoc expert panel, usually 
comprised of the hospital employees. 
It is recommended that the panel al-
ways comprised physicians, econo-
mists and biomedical engineers, while 
other professions may be involved if 
appropriate.

The expert panel first defines criteria 
that will be considered for the device 
selection. Usually a larger list of tech-
nical, operational and clinical criteria 
is created. Value engineering meth-
ods are used to determine the weights 
of importance for individual criteria. 
A shorter list of criteria with the highest 
weights is selected to be used in the 
assessment of the variants. A MCDA 
method is used to choose the most 
suitable variant.

Kubátová (Kubátová, 2015) used the 
sensitivity analysis to recommend the 
most convenient methods. She recom-
mended application of Saaty´s matri-
ces for the value engineering (criteria 
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phi method to reach consensus, it is 
quite time consuming, as the example 
showed.

3.5 Utilization of the MCDA methods 
for HTA studies
The methods described in 3.3 and 3.4 
can be used to quantify effects of med-
ical interventions. Then, these values 
can be used in a cost effectiveness 
analysis (CEA), the core method of 
HTA studies.
In HTA studies for drugs, QALYs are 
traditionally used for measuring the 
effects. QALYs were considered to be 
the utility values (CEA was then called 
cost-utility analysis), which enabled an 
interpretation within the economic util-
itarian theory. Let us remark that QA-
LYs are also a MCDA method involving 
in a simple way two variables (HRQOL 
and life expectancy) (Rogalewicz & 
Barták, 2017a). However, the concept 
of QALYs has been criticized from dif-
ferent angles. The main reasons are as 
follows (Rogalewicz & Barták, 2017a):
1. The HRQOL values are neither 
 stable nor robust;
2. Some applications of QALYs in HTA 
 are not in agreement with our moral 
 intuition; the idea of justice in health 
 care among the general public differs 
 substantially from the approach based 
 on QALYs;
3. The definition of QALYs is based on 
 the assumption of an inversely 
 proportional relation between the life
 expectancy and its quality given 
 a fixed value of QALY; this assumption 
 is probably not correct.

Moreover, QALYs appeared unsuit-
able for assessment of medical devic-
es, above all the expensive equipment 
that is used repeatedly in many pa-
tients (e.g. imaging devices, operation 
robots, radiotherapy accelerators). 
We discussed the reasons in detail 
in Chapter 2. Let us stress now, that 
such devices are usually expensive 

Czech Republic, such unofficial thresh-
old is considered at three-fold GDP per 
capita (a little above CZK 1.4 million  at 
present).

Application of most MCDA methods 
does not allow for such a general com-
parison of all interventions, but only 
direct comparisons within one study 
are possible. However, we do not con-
sider it a drawback due to the contro-
versy of QALYs and due to a special 
character of cost-effectiveness reports 
for MDs.

4. Hospital-based HTA
The original purpose of HTA was to 
inform the (national) regulator. Last  
15 years, a different application of HTA 
methods has been more and more 
used: a support to strategic decisions 
at the level of a hospital (Ehlers et 
al., 2006). However, this application 
called hospital-based HTA (HB-HTA) 
has different goals and uses different 
tools than classic HTA studies. HB- 
-HTA provides information on a local 
level, and thus it is typically used in the 
field of strategic planning or decisions, 
purchase and operation of expensive 
medical devices, and for general orga-
nizational solutions in hospitals (Mitch-
ell, Williams, Brennan, & Umscheid, 
2010).

In Czech hospital environment, HB- 
-HTA proved useful above all in medi-
cal devices management (Rogalewicz, 
2015; Zavadil, Rogalewicz, Kubátová, 
Matloňová, & Salačová, 2016). In this 
area, HB-HTA studies have been wel-
comed in Czech hospitals, while the 
general HTA has been rather disre-
garded at the national level (Rogale-
wicz et al., 2018).

In 2006, an “interest sub-group” (ISG) 
was created at HTAi, which started a 
more systematic approach to the is-
sue. This ISG noticed that “…the ten-

technologies requiring the perspective 
of the hospital or region as a whole. 
Thus, the primary goal of HTA stud-
ies is not maximization of the cost-ef-
fectiveness ratio, but a decision about 
procurement and/or incorporation of 
the device. The clinical benefit is not 
expressed in terms of quality of life, 
but in the rate of diagnostic yield. Most 
of the problems can be overcome if 
we use MCDA methods and replace 
QALY values with a multiple-criterial 
complex variable.

MCDA can combine outcome param-
eters of the particular therapy with re-
lated technical and operational charac-
teristics. It is straightforward that other 
parameters than the quality of life are 
important in case of diagnostic devic-
es. MCDA allows to choose the best 
suited parameters.

There is a drawback of the MCDA ap-
proach. The CUA results in the costs 
of one QALY. It is a simply interpreta-
ble variable that allows a comparison 
of very different interventions (for 
example answer the question when a 
consultation with a physician is bet-
ter (read: more cost-effective) than 
administration of antidepressants). 
This allowed to set a cost-effective-
ness threshold in such a way that an 
intervention was considered cost-ef-
fective if its cost-effect ratio (C/E) was 
below the threshold, and ineffective, 
if C/E was above the threshold. Inter-
ventions that were cost-effective were 
reimbursed, while the ineffective were 
refused to be reimbursed (Rogalewicz 
& Barták, 2017b). This approach was 
criticized for an alleged violation of 
human rights, and was banned in the 
United States and in Germany. At pres-
ent, the cost-effectiveness threshold 
is legally applied only in Slovakia, al-
though it is unofficially used in many 
countries including the Czech Republic 
(Rogalewicz & Barták, 2017b). In the 
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dency is not the result of any reduced 
role for HTA as a support to policy de-
cision making (macro level), but it is re-
lated to the increasing consciousness 
that health technologies’ value should 
be judged in connection with specific 
organizational contexts.” (Cicchetti, 
Marchetti, Dibidino, & Corio, 2008) 
Some Czech hospitals showed interest 
in HB-HTA implementation, above all 
on the managerial level. These ten-
dencies are most progressed in the 
Motol University Hospital and in the 
General University Hospital in Prague. 
Up to now, the hospital managements 
collaborated in numerous pilot studies 
(e.g. (Baustein, Barták, Janota, & Ro-
galewicz, 2015; Rogalewicz, Matusko-
va, Zavadil, Vaclavikova, & Kamensky, 
2017; Zavadil, Matlonova, Kubátová, & 
Rogalewicz, 2016; Zavadil, Rogalewicz, 
et al., 2016; Švestková et al., 2019)). 
Some pilot studies were created also 
for other hospitals (e.g. (Barták, Krun-
torádová, Lamblová, & Rogalewicz, 
2017; Jagerová, 2013; Jarošová, 2014; 
Királyová, Steklá, & Donin, 2017)). The 
listed studies present some of the re-
ports produced in collaboration with 
the CzechHTA group at FBME CTU; 
they are focused on medical devices 
management and many of them show 
possible applications of MCDA meth-
ods.

HB-HTA appears to be a promising 
field of application of HTA methods, 
especially if applied to medical devices 
(Cicchetti, Marchetti, Iacopino, D'Ami-
co, & Sampietro-Colom, 2015; Martelli 
et al., 2015; Sampietro-Colom et al., 
2015; Ølholm, Kidholm, Birk-Olsen, & 
Christensen, 2015).

5. Procurement and price issues 
of medical devices
Let us finish the paper with two chap-
ters that will provide only limited 
solutions, but present a challenge for 
future research in MD (technical and 

al programmes in the first decade of 
this century (Rogalewicz et al., 2011), 
it was clear that this field needs some 
support and probably also some kind 
of regulation. Within the CzechHTA 
group, Donin with colleagues recom-
mended a comprehensive method 
for MD procurement tracking in the 
Czech Republic (Donin, Ivlev, Jeřáb-
ková Vacek, & Kneppo, 2015; Donin, 
Jeřábková, et al., 2015). Their method 
was created to assess procurement ef-
ficiency and to provide information to 
different actors during MD purchases 
in future. The core of their system is 
created by data from public procure-
ment databases and related e-mar-
ketplaces completed with data from 
other open sources. Over this data-
base they suggested several standard 
MCDA-based reports that enable to 
analyse the procurement data and to 
formulate hypotheses about procure-
ment efficiency (Donin, Ivlev, et al., 
2015).

5.2 Price transparency and analysis
The above described system collects 
quite extensive data about realized 
MD procurements, while the most 
important parameter is the purchase 
price. Unfortunately, this very piece of 
data is usually unavailable. Next to the 
unwillingness of producers as well as 
health care facilities to disclose the re-
alized prices, there are a few objective 
reasons why the prices are not directly 
comparable, including:
• different configuration 
 of the equipment;
• possible inclusion of extra software, 
 spare parts and/or consumables;
• training options;
• prolonged guarantee;
• above-standard service agreement;
• dynamic price development, etc.

However, frequent doubts about the 
effectiveness of MD procurement pro-
cedures affecting health care budgets 

economic) assessment. First, there is 
the vast area of MD purchasing, where 
above all the problems of price trans-
parency and MD diffusion appear 
important. These problems will be 
discussed in this chapter. Second, the 
procedures called broadly “early as-
sessment” were recommended quite 
recently and will be discussed in the 
next chapter. They suggest moving the 
MD assessment period to the late de-
velopment phase, which would allow 
launching the product to the market 
with a preliminary assessment. How-
ever, it is still in the stage of academic 
research.

5.1 Medical device procurement
Procurement of expensive medical 
devices is a sensible issue. It is much 
more urgent and topical in the Czech 
Republic, where (due to general eco-
nomic situation) costs of MDs (in 
terms of purchase prices and opera-
tional costs) represent a much greater 
share of health care budgets than in 
the West. However, the purchased sys-
tems differ from each other, and pric-
es are mostly kept confidential. The 
procurement of MDs has been broadly 
discussed (Donin, Jerabkova, & Knep-
po, 2015; Graves, 2011; Hahn, Klovers, 
& Singer, 2008), while the concerned 
professionals do not dispose with suf-
ficient amount of reliable information 
on prices and other parameters neces-
sary in the process of MD purchasing. 
In the Czech Republic, there is a visi-
ble interest of the national authorities 
to make the MD procurement more 
transparent. These efforts cover three 
areas:
• rules for MD public procurement, 
 tools supporting public procurement;
• MD price analysis;
• regulation of MD allocation.

After the period of a quite wild situa-
tion with MD procurement in Czech 
hospitals within European operation-
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and unexplained variations in MD pric-
es (Grennan & Swanson, 2016; Lerner, 
Fox, Nelson, & Reiss, 2008; Rogalewicz 
et al., 2011) led to debates concerning 
the transparency of MD prices. In 2007 
the U.S. Congress was discussing the 
bill of Transparency in Medical Device 
Pricing Act (U.S. Congress, 2007). Sen-
ator Grassley introduced and justified 
the bill saying: “Hospitals have no way 
of knowing what a fair market price 
for a medical device is, because in this 
one industry there is a veil of secrecy 
over pricing information.” As a result, 
hospitals “are involved in one-sided 
negotiations with medical device man-
ufacturers. …Many hospitals pay ab-
surdly more than others for the same 
medical device” (Lerner et al., 2008). 
His words hold true still today.

Donin, Barták and Kneppo (Donin, 
Barták, & Kneppo, 2017) suggested 
a novel method for MD price estima-
tion. They recommend to search open 
sources (public-procurement data-
bases, scientific papers, HTA studies, 
professional reports, and Internet) for 
price data and subject them subse-
quently to critical assessment incorpo-
rating the reliability of the information. 
They provided a self-contained meth-
odology and applied it to the tomo-
therapy equipment as a case study.

5.3 Medical devices allocation
Doubts have been expressed not only 
about the pricing, but also about the 
necessity of MD installations. There is 
a suspicion that some medical equip-
ment had been purchased just to in-
crease the prestige of the respective 
hospital or to fulfil ambitions of a sur-
geon, without a real need rooted in the 
health care process. Such practices 
may lead to differences in health care 
accessibility, but also to overconsump-
tion of some treatment modalities, 
and ineffective spending. Such a situ-
ation was discussed e.g. in relation to 

the academy to draft and put through 
intermediate plans for individual mo-
dalities, and the future installations 
should be then guided by such plans. 
Even then the MD Board may fulfil an 
important coordination role.

6. Early HTA
Due to specificities of MDs (see Chap-
ter 2), especially a narrow time window 
of unchanged MD stable operation 
due to learning curves, incremental 
innovations and dynamic pricing, car-
rying out HTA studies for MDs is a 
quite challenging task, and their results 
have only a very limited time validity 
(Tarricone, Callea, et al., 2017). Prof. 
IJzerman and his colleagues of Univer-
sity of Twente, NL recommended to 
do the first HTA study still during the 
MD´s development (IJzerman, Koffi-
jberg, Fenwick, & Krahn, 2017; Ijzer-
man & Steuten, 2011; Markiewicz, van 
Til, & IJzerman, 2014). Although their 
primary objective was to maximize 
the return on investment and societal 
impact of R&D, researchers from ac-
ademia suggest that such early HTA 
might affect the introduction of new 
medical devices to the market, and be 
interesting for customers (health care 
facilities) as well as the national regula-
tor (Manetti, Burns, & Turchetti, 2018).

The early HTA reports are rarely dis-
closed, as they contain sensitive mar-
ket information. Thus, it is not clear, 
how much they are utilized by MD pro-
ducers. Markiewicz et al. (Markiewicz, 
van Til, & IJzerman, 2017) tried to an-
swer this question, however in the spe-
cific Dutch market.

The academically interesting topic of 
early HTA has not found much utili-
zation in practice yet. There are still 
more questions than answers. A pos-
sible way beneficial for MD developers 
may be a utilization of existing HTA re-
ports covering MDs close to that under 

MRIs (Maia, 2014; U.S. Congress. Of-
fice of Technology Assessment, 1995) 
or da Vinci robots (Abrishami, Boer, 
& Horstman, 2014; Schiavone et al., 
2012; Sullins, 2014). 

A too dense allocation (diffusion) of 
medical devices can lead to excessive 
requirements on the health care bud-
gets. The problem is not only in the 
procurement costs, but above all in 
regular operational costs for staffing, 
maintenance, spare parts, consum-
ables, etc. The availability of a new 
modality gives rise to its more fre-
quent utilization, when some interven-
tions may be unnecessary. At present 
we do not fully understand the fac-
tors potentially driving adoption and 
diffusion of medical devices (Ciani et 
al., 2016). A solution is often seen in 
a kind of regulation. This is also the 
way chosen by the Ministry of Health 
of the Czech Republic that established 
the Board for Medical Devices Alloca-
tion (the “MD Board”) as a consultative 
body of the Minister (see (Ministry of 
Health of the Czech Republic, 2018)).

The original idea of an equal coverage 
of the country (based either on the 
distance or on the population density) 
appeared inadequate. First, the type of 
the health care facility should be taken 
into account (e.g. the centres of high-
ly specialized care with the minimum 
requirements on equipment defined 
by legislation); second, there may be 
operational limitations (e.g. staffing 
and quality management may be the 
reason for MRI installation preferably 
more pieces in larger centres than 
densely in the country). This is in a 
contradiction with the MD Board´s 
rule of procedure, when individual 
applications are decided in the order 
they were delivered. Even if the Board 
members try to do their best, this pro-
cedure does not allow for a systematic 
approach. There is a real challenge for 
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development, and to complete missing 
data with results from mathematical 
models (Pecchia & Craven, 2013).

7. Conclusions
Although it may seem unethical, due 
to financial requirements on budgets, 
economic considerations must be in-
corporated into decision-making in 
health care. Since medical devices 
consume a fair share of the health 
care budget, economic and cost anal-
yses are an important part of clinical 
engineering.

Based on research results of the 
CzechHTA team at the CTU Faculty 
of Biomedical Engineering in Kladno, 
we can formulate the following conclu-
sions:
1. HTA and cost analyses can provide 
 different stakeholders with valuable 
 information. It is worthwhile to work 
 towards implementation of HTA 
 structures in the Czech Republic. 
 Establishing an HTA agency and 
 accepting national HTA guidelines 
 would be beneficial also for 
 a comprehensive assessment 
 of medical devices.
2. Special methods are necessary above 
 all for the assessment of outcomes 
 (effects) of MDs. MCDA methods 
 have proved to suit well this purpose; 
 as an added value, they allow 
 incorporation of technical and 
 medical (diagnostic and therapeutic) 
 criteria next to generally used 
 (patient-self-reported) quality of life 
 and life expectancy (expressed as 
 QALYs). The HTA Core Model must 
 be also adapted if used for MDs.
3. HTA reports describing MDs find its 
 application both at the national 
 regulator´s level and at the level 
 of individual hospitals or their 
 consortia. Hospital-based HTA has 
 established itself during last 15 years. 
 It is used above all by hospital 
 management for strategic decisions 
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 incorporating medical devices. 
 In the near future, HTA units will 
 appear in the largest hospitals, 
 focused strongly on planning, 
 purchase and operation of medical 
 devices, which will be viewed as 
 a collaboration opportunity for 
 academia.
4. Procurement of medical devices 
 (including public procurement, price 
 transparency, MD allocation strategy) 
 presents a handful of open problems 
 that are topical and urgent. The best 
 possible price estimation and strategic 
 recommendation concerning 
 numbers and allocation of individual 
 expensive modalities belong to 
 the main challenges faced by the 
 researchers.
5. Early assessment of medical devices 
 already in the late development phase 
 seems to be a promising solution 
 to the problems with MD assessment. 
 The methodology of such reports 
 should be prepared in collaboration 
 with MD producers. It would also 
 be beneficial to harmonize regulatory, 
 reimbursement and evaluation 
 processes for MDs.

Remark: This paper is based on the 
internal report “Clinical and economic 
assessment of medical devices” pub-
lished by the Czech Technical Univer-
sity in Prague, Faculty of Biomedical 
Engineering, Kladno in August 2018.
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Erika Urbánková, Petra Hospodková

Regionální homogenita trhu 
práce ve zdravotnickém sektoru 
v České republice

Souhrn
Článek se zabývá verifikací homogenity regionálních trhů práce v rámci vybraných profesí v sektorech zdravotní 
a sociální péče v České republice na základě mzdové odměny, složek mzdy, míry zaměstnanosti a odpracovaných 
hodin. Podrobnější analýza profesí z hlediska trhu práce umožňuje specifikovat heterogenitu a homogenitu 
v rámci jednotlivých regionů, stejně jako v mnoha ohledech zjišťovat velké disproporce. Pro identifikaci skupin 
s podobnými charakteristikami na trhu práce v regionech bude použita clusterová analýza, jejímž cílem bude 
zjistit, zda je na základě zvolených makroekonomických indikátorů možné odhalit rozdíly mezi zkoumanými 
regiony. Pomocí clusterové analýzy budou určeny regiony vykazující stejné aspekty na pracovním trhu pro tři 
vybrané skupiny povolání v rámci sektorů zdravotní a sociální péče.

Klíčová slova
Česká republika, zdravotní péče, regiony, profese, trh práce, disproporce, clusterová analýza

Summary
The article deals with the verification of the homogeneity of the regional labor markets within selected 
professions in the health care and social care sectors in the Czech Republic on the basis of wage remuneration, 
wage components, the employment rate, and hours worked. A more detailed analysis of the professions in terms 
of the labor market enables the specification of heterogeneity and homogeneity within the individual regions, 
as, in many regards, large disparities are seen. In order to find groups of regions with similar labor market 
characteristics, cluster analysis will be used, the goal of which will be to examine whether it is possible, on the 
basis of the selected macroeconomic indicators, to identify differences among the regions being studied. With 
the aid of cluster analysis, regions showing the same labor market aspects, for three selected profession groups 
within the health care and social care sectors, will be determined.

Key words
Czech Republic, health care, regions, professions, labor market, disparity, cluster analysis

Regional Homogeneity of Labor Market 
in the Health Care Sector in the Czech Republic
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1 Introduction
In economic theory, the market of the 
production factor of labor is called a 
special market. Special production fac-
tors are only used in a limited number 
of sectors and such limitation is given 
by the expertise of human resources 
in carrying out professions. On the 
market of the special factor, a unified 
market price of the factor is created, 
the supply is less flexible in view of 
the limited movement of the factor 
within sectors, and it generally shows 
an increasing trend. The supply func-
tion is represented by the marginal 
factor costs, and the supply quantity 
of a given factor grows along with the 
growing market price of such a factor 
(Kuchař, 2007; Samuelson and Nord-
haus, 2008).

In 2006, an amendment to the Labor 
Code that synchronized the general 
rules for wage and salary, previous-
ly defined by Act No. 143/1992 and 
Act No. 1/1992, came into force in 
the Czech law. Besides the actual defi-
nition of the terms wage and salary, 
there was also a modification of the 
rules for other earnings, remunera-
tion under agreement, etc. Under Act 
No. 262/2006 Coll., § 109 (2), wages 
are “monetary performance and per-
formance of a monetary value (wages 
in kind) provided by the employer to 
the employee for work” (MPSV, 2017a).

In health care, both manners of remu-
nerating employees may be encoun-
tered. A prerequisite for setting an 
employee’s wages is the fulfillment of 
the minimum wage threshold, which 
is set out in Art. 111. A basic compo-
nent, premiums (§116–118), as well as 
wage compensations (vacation, holi-
day), bonuses, and other performance 
rewards are integrated within wages. 
The salary is based upon the salary 
tariff (see Art. 123), which is set for 
the salary grade and salary level. An 

stand disparity to be every difference 
or inequality, whose identification and 
comparison has a certain purpose (so-
cial, economic, political, etc.)” (Hučka, 
2007; page 14). The perspective that is 
used by most authors in examination 
is the material perspective, according 
to which most authors lean toward the 
classification of disparities into eco-
nomic, social and territorial disparities. 
Disparities are classified from a hori-
zontal perspective into material and 
immaterial disparities, whereby both 
include the economic, social and terri-
torial spheres of occurrence. Further, 
disparities are classified according to 
a vertical perspective into global level 
disparities, European level disparities, 
national level disparities, and local lev-
el disparities (Vorauer, 1997).

2 Methodology and Objective
The aim of the article is to verify the 
homogeneity of regional labor mar-
kets in selected professions within the 
health care and social care sectors in 
the Czech Republic on the basis of 
wage remuneration, wage compo-
nents, the employment rate, and hours 
worked. Secondary data for analysis 
were acquired from the Czech Statis-
tical Office (ČSU) and from the Aver-
age Wage Information System (ISPV), 
where the year being studied was 2017.

In order to find groups of areas with sim-
ilar labor market characteristics, cluster 
analysis is utilized, the goal of which is 
to examine whether, on the basis of se-
lected economic factors, it is possible to 
identify differences among the cases be-
ing analyzed. The reason for the utiliza-
tion of cluster analysis is the assumption 
that, within the data sets being analyzed, 
we will find meaningful natural group-
ings of data. According to Meloun and 
Militký (2017) constitutes cluster analysis 
a multidimensional statistical method, by 
which we can determine groups of simi-
larly behaving objects and arrange them 

employee’s inclusion in the relevant 
salary grade and salary level is con-
ducted by the employer in accordance 
with paragraphs 2) to 4) according to 
Art. 123. The pay system consists of 
3 components – a salary tariff, a per-
sonal premium expressing the specific 
nature of the work, and bonuses. Un-
der the valid legal regulations on wag-
es and salaries, an employee can also 
be paid, beyond the scope of the ba-
sic fixed amount, a so-called variable 
component of the wages or salary, the 
purpose of which is primarily to fulfill 
a motivational function. In the public 
sphere as well, an employer can be 
provided with a variable component of 
the remuneration. Usually, this is a so-
called personal premium according to 
Art. 131 of the Labor Code, i.e. an op-
tional component of the salary, which 
enables the employer to reward the es-
pecially high productivity of an individ-
ual employee, this being, in specified 
cases, up to 100 % of the salary tariff. 
Since July 1st, 2017, Cabinet Regu-
lation No. 168/2017 Coll., has also 
come into force, amending Cabinet 
Regulation No. 564/2006 Coll., on the 
Salary Terms of Employees in Public 
Services and Administration. Such reg-
ulation newly grants some employees 
a premium for “systematic provision 
of health care services through health 
care workers performing a nonmedical 
health care profession without profes-
sional oversight alternately in a three-
shift or continuous operation system 
within providers of inpatient health 
care services or within social service 
residence facilities” (MPSV, 2017b).

The variability component of the 
wage or salary in the labor market is 
dependent on the region. Regional 
disparities express the extent of the 
difference in the analyzed economic 
phenomenon that is seen within the 
scope of the regions of a given coun-
try. According to Hučka, “We under-
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into clusters. Objects within the clusters 
are as homogenous as possible and the 
objects belonging in various clusters are 
as heterogeneous as possible. The hi-
erarchical clustering technique and the 
K-Means method are utilized. The hier-
archical clustering technique is depicted 
in a special tree graph, called a dendro-
gram, which illustrates the individual 
steps of hierarchical clustering including 
the distances at which the individual clus-
ters were connected. The dendrogram is 
also utilized to present the results. The 
squared Euclidean distance is selected 
as the measurement of distance. This is 
a classic measurement of distance uti-
lized in geometry, which is generalized 
for multidimensional data. For the clus-
tering itself, Ward’s method was utilized, 
which is based upon the creation of clus-
ters with the greatest possible internal 
homogeneity; it is among the methods 
of hierarchical clustering recommend-
ed by many experts. Its advantages in-
clude, for example, the fact that there is 
no occurrence of chaining of clusters, 
such as, for example, in the case of the 
method of the closest and most dis-
tant neighbor. Ward’s method is based 
upon analysis of variance and selects 
such clusters for merging where there 
is a minimum sum of squares. Ward’s 
method is specific in that it requires 
the expression of distance of objects 
precisely as the squared Euclidean dis-
tance. For the purposes of this article, 
hierarchical clustering is only utilized in 
order to determine the number of clus-
ters that have a tendency to naturally 
form. The metrics of squared Euclidean 
distances (Meloun a Militký, 2017). 

data prior to entering them into clus-
ter analyses with the aid of z-score 
transformation, and dimensionless 
units thus entered into the cluster 
method.

The selected regions of the Czech 
Republic are designated within the 
analysis as follows NUTS2: the Cen-
tral Bohemia Region (STR), the South 
Bohemia Region (JIC), the Olomouc 
Region (OLM), the Zlin Region (ZLN), 
the Plzen Region (PLZ), the Hradec 
Kralove Region (HKR), the Liberec 
Region (LIB), the Karlovy Vary Re-
gion (KAV), the Usti nad Labem Re-
gion (UST), the Pardubice Region 
(PAR). In each case, such a number 
of cases (regions) are entered into the 
analyses that have complete values of 
variables available within the given 
year for the given profession. Other 
regions are left out due to incomplete 
data for the fourth level of the given 
profession.

From the health care sector, the fol-
lowing two professions have been se-
lected from the fourth level according 
to the CZ-ISCO job classification:

a) Birthing assistants without 
 a specialization ISCO3222;
b) Pharmaceutical assistants, 
 ISCO3213.

Macroeconomic data regarding the la-
bor market for individual regions are 
studied for the year 2017 and a list 
thereof is set out in Table No. 1.

Seven regions enter into the analy-
sis of regional disparities in regard 
to these two professions. Secondary 
data for the year 2017 were standard-
ized and are illustrated in Graph No. 1 
and in Graph No. 2. Graph No. 1 shows 
the profession Birthing assistant 
without a specialization profession. 
Secondary data for the Birthing as-

where: xgij is the value of the i-th ele-
ment of the cluster G, G is the number 
of elements of this cluster, vgj is the av-
erage value of the j-th cluster variable 
G, etc. (Meloun a Militký, 2017).

The secondary data used in the cluster 
analysis were standardized by way of 
the z-score:

Ward’s method

Z-score

where: x is the current value of the 
element in the matrix, µ the mean 
value and σ is the standard deviation 
(Hindls, 2007).

3 Results
When applying the cluster analysis 
method in the field of evaluating mul-
tidimensional indicators of regional 
disparities, the basis for the work 
was the assumption that the regions 
that are found within the individual 
clusters are homogenous. On the 
other hand, regions belonging to sep-
arate clusters show a heterogeneous 
nature in the area of the labor mar-
ket for a given profession. In view of 
the fact that labor market indicators 
have different units of measurement, 
it was necessary to standardize the 
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sistants without a specialization pro-
fession are completed in the Central 
Bohemia Region, the South Bohemia 
Region, the Plzen Region, the Karlovy 
Vary Region, the Usti nad Labem Re-
gion, the Hradec Kralove Region and 
the Zlin Region.

Birthing assistants without a specializa-
tion profession: the greatest number 
of employed persons within this pro-
fession is in the Central Bohemia Re-
gion and the Usti nad Labem Region, 
and, on the other hand, the fewest are 
in the Zlin Region. The average gross 
monthly wage is the highest in the 
South Bohemia Region (CZK 29 171), 
and, on the other hand, the lowest 
wage remuneration in this profession 
is in the Zlin Region (CZK 24 412). The 
paid time, expressed in hours worked 
per month, is the highest in the Kar-
lovy Vary Region, and further, in the 
Zlin Region.

Graph No. 2 shows the profession Phar-
maceutical assistants. Secondary data 
for the Pharmaceutical assistant profes-
sion are completed in the South Bohe-
mia Region, the Karlovy Vary Region, 
the Usti nad Labem Region, the Liberec 
Region, the Hradec Kralove Region, the 
Pardubice Region and the Olomouc Re-
gion.

monthly wage is the highest in the Li-
berec Region (CZK 28 471), and, on 
the other hand, the lowest wage re-
muneration in this profession is in the 
Olomouc Region (CZK 24 659). The 
paid time, expressed in hours worked 
per month, is the highest in the Pardu-
bice Region.

Squared Euclidean distances for the in-
dividual regions were ascertained with 
the aid of Ward’s method. On the basis 
of the analysis of metric distances and a 
dendrogram evaluation, we can recom-
mend the creation of two basic clusters. 
For the K-Means clustering method, two 
clusters will thus be left; the regions in 
these clusters are mutually homoge-
nous. The grouping of the hierarchical 
clustering clusters by Birthing assistants 
without a specialization is contained in 
Graph No. 3. As opposed to the hierar-

Pharmaceutical assistant profession: 
the greatest number of employed per-
sons within this profession is in the 
Usti nad Labem Region, and, on the 
other hand, the fewest are in the Kar-
lovy Vary Region. The average gross 

Indicators Codes Units Sources

employees EMPL persons ČSÚ

gross monthly wage GMW CZK/month ISPV

rewards rew % ISPV

supplements supp % ISPV

refunds ref % ISPV

paid time PT hour/month ČSÚ

Table No. 1: Declaration of Indicators of Economic Development and the Labor Market

Source: Own processing

Graph No. 1: Standardized Macroeconomic Data, Profession Birthing Assistants Without a Specialization, in Selected Regions 
of Czech Republic, 2017

Source: Data ČSÚ, ISPV; own calculations 
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chical clustering method, the K-means 
method matched the South Bohemia 
Region and the Usti nad Labem Region 
to the Central Bohemia Region and the 
Zlin Region, even despite the fact that 
it can be concluded from Graph No. 3 
that their metric distance in relation to 
other regions is shorter. The graph of 
averages (K-means, right) of these two 
clusters identifies the differences be-
tween these formed groups.

• Cluster No. 1: The Central Bohemia 
 Region, the Zlin Region, the Usti nad 
 Labem region and the South Bohemia 
 Region show higher values in the   
 number of employed persons and 
 higher refunds, and, on the other 
 hand, lower values in premiums. Both 
 clusters almost match in the amount 
 of wage remuneration and in hours 
 worked; they differ slightly in the case 
 of bonuses.
• Cluster No. 2: The Plzen Region, 
 the Karlovy Vary region, the Hradec 
 Kralove Region show higher values 
 in the supplements.

Graph No. 2: Standardized Macroeconomic Data, Profession Pharmaceutical Assistants, in Selected Regions of Czech Republic, 2017

Graph No. 3: Dendrogram of Hierarchical Clustering (left) and K-means (right), Birthing Assistants Profession, 2017

Source: Data ČSÚ, ISPV; own calculations 

Source: Data ČSÚ, ISPV; own calculations 
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Graph No. 4: Dendrogram of Hierarchical Clustering (left) and K-means (right), Pharmaceutical Assistants Profession, 2017

Source: Data ČSÚ, ISPV; own calculations 

The grouping of the hierarchical clus-
tering clusters by Pharmaceutical as-
sistants’ profession is contained in the 
Graph No. 4.

Method K-means not the same cast 
clustering is created as hierarchical clus-
tering. As opposed to the hierarchical 
clustering method, the K-means method 
matched the South Bohemia Region to 
the Karlovy Vary Region, the Liberec 
Region, and the Pardubice Region. The 
graph of averages (K-mean, right) of 
these two clusters identifies the differ-
ences between these formed groups.
• Cluster No. 1: The South Bohemia 
 Region, the Karlovy Vary Region, 
 the Liberec Region, and the Pardubice 
 Region show lower values in the 
 number of employed persons 
 and in refunds; in the other 
 indicators, they shows higher values.
 Both clusters are substantially 
 differentiated in all macroeconomic 
 indicators.
• Cluster No. 2: The Usti nad Labem 
 Region, the Hradec Kralove Region, 

ed professions within the health care 
sector in the Czech Republic on the 
basis of wage remuneration, wage 
components, the employment rate, 
and hours worked. The labor market 
within the regions is affected by mul-
tiple factors, which is the reason why 
it appears to be appropriate to apply 
the multidimensional exploratory 
method of cluster analysis, which al-
lows for the examination of whether 
it is possible to identify, on the basis 
of the selected labor market indica-
tors, differences among the analyzed 
regions in selected professions. With 
the aid of cluster analysis, the regions 
showing the same aspects of the la-
bor market in two selected profession 
groups in the health care sector were 
determined. First, cluster analysis 
was utilized to ascertain the homo-
geneity of the labor market for the 
profession of Birthing assistant with-
out a specialization within the scope 
of seven regions of the Czech Repub-
lic. The Central Bohemia Region, the 
Zlin Region, the South Bohemia Re-

 and the Olomouc Region show higher 
 values in the number of employed 
 persons and in refunds and lower 
 values in paid time, gross monthly 
 wage, supplements and rewards.

4 Conslusion
According to the vertical perspec-
tive of regional disparities, the article 
deals specifically with disparities at 
the national level, i.e. in the Czech 
Republic among the selected regions. 
According to the horizontal perspec-
tive, there is a material economic 
sphere of the occurrence of dispari-
ties. Economic disparities pertain to 
regional output within the broader 
context of the productivity of the 
economy, its structure, developmen-
tal and human potential. The article 
focuses on selected professions with-
in the given regions and evaluates 
their disparity in the economic sphere 
primarily in terms of the attributes of 
the labor market. The goal of the arti-
cle was to verify the homogeneity of 
regional labor markets for two select-
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gion, and the Usti nad Labem Region 
show higher values in the number of 
employees than the Plzen Region, 
the Hradec Kralove Region, and the 
Karlovy Vary Region. Both clusters 
nearly match in the amount of wage 
remuneration and in hours worked, 
they differ slightly in the case of bo-
nuses, and they differ significantly 
in the case of contributions. In the 
case of persons employed within the 
Plzen Region, the Hradec Kralove Re-
gion, and the Karlovy Vary Region, 
contributions dominate as the most 
significant component of the wage. 
In the case of persons employed in 
the Central Bohemia Region, the Zlin 
Region, the South Bohemia Region, 
and the Usti nad Labem Region, com-
pensations dominate as the most sig-
nificant component of wage. Further, 
cluster analysis was used to ascertain 
the homogeneity of the labor market 
within the regions in the profession 
of Pharmaceutical assistant within 
the scope of seven regions of the 
Czech Republic. The South Bohemia 
Region, the Karlovy Vary Region, the 
Liberec Region, and the Pardubice 
Region show a higher level of gross 
monthly wages, a greater proportion 
of bonuses and premiums (and, on 
the other hand, a lower proportion of 
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compensations), a greater number of 
hours worked, and, at the same time, 
a lower number of employed persons 
than the Usti nad Labem Region, the 
Hradec Kralove Region, and the Olo-
mouc Region. Both clusters are sig-
nificantly differentiated in all macro-
economic indicators.
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1. Úvod
Na všechna lůžková zdravotnická zaří-
zení, ať už jsou řazena do akutní, ná-
sledné nebo dlouhodobé péče (Zákon 
č. 372/2011 Sb.), lze pohlížet také jako 
na specifické hotely svého druhu, 
jejichž hosté na sobě nechávají prová-
dět diagnostické, terapeutické, příp. 

(Zákon č. 108/2006 Sb.) s tím, že tato 
kromě hotelu s plnou penzí poskytují 
navíc služby sociálního charakteru.

Určitý počet zdravotnických zařízení 
a značná část sociálních zařízení po-
skytují pacientům/klientům své služby 
dlouhodobě až trvale, a můžeme proto 

ošetřovatelské úkony. Jejich náklady 
lze proto bez větších metodologických 
obtíží rozdělit na náklady typu „hotel 
s plnou penzí“ a na náklady zdravot-
nického charakteru (medicínské ná-
klady). Tomuto rámci se ovšem nijak 
nevymykají ani sociální ubytovací za-
řízení různých typů (tzv. „rezidenční“) 

Petr Fiala

Situace v lůžkových zařízeních 
následné a dlouhodobé péče v ČR
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hovořit o lůžkové části dlouhodobé 
péče. Součet jejich nákladů typu „ho-
tel s plnou penzí“ pak dobře ukazuje 
nutné ubytovací náklady dlouhodobé 
péče. Pokud bychom k nim přičet-
li ještě další potřebné sociální, resp. 
zdravotnické služby, dostali bychom 
celkovou sumu nákladů dlouhodobé 
lůžkové péče. Ve skutečnosti to ovšem 
není tak jednoduché, jak by se mohlo 
na první pohled zdát, neboť rozhraní 
zdravotně-sociální není v ČR v součas-
né době dostatečně definováno a ošet-
řeno ani legislativně ani metodicky 
(Fiala, 2018). Navíc u nás není možné 
podle současně platných zákonů (Zá-
kon č. 563/1991 Sb.) hradit v zaříze-
ních na pomezí zdravotního a sociální-
ho systému jakoukoliv část „sociálních 
nákladů“ z titulu veřejného zdravot-
ního pojištění (tj. z veřejných fondů), 
a naopak „zdravotnické náklady“ krýt 
ze státního rozpočtu z finančních pro-
středků Ministerstva práce a sociálních 
věcí (dále MPSV), případně krajů. Také 
z tohoto důvodu dochází nezřídka 
ke sporům mezi poskytovateli těchto 
služeb a jejich plátci, zejména zdravot-
ními pojišťovnami.

až listopadu 2018. Byla oslovena všech-
na zařízení v rámci Asociace českých 
a moravských nemocnic (2), která sdru-
žuje převážně malé a střední nemocni-
ce v regionech (část je zřizována kra-
ji), jakož i Asociace nemocnic ČR (3), 
sdružující převážně organizace přímo 
řízené MZ ČR a některé další. Odpo-
vědělo 61 zařízení a dalo tak k dispozici 
potřebné údaje o celkem 8 768 lůžkách 
následné péče (4).

2. Legislativní rámec následné 
a dlouhodobé péče v ČR
V intenzivním polistopadovém diskur-
zu se brzy po r. 1989 rozhodlo, že Čes-
koslovensko a později Česká republika 
půjdou ve financování zdravotnictví 
cestou zdravotního pojištění bismarc-
kovského typu (5), které u nás mělo 
prvorepublikovou tradici, a nikoliv brit-
skou cestou Národní zdravotní služby 
(NHS) (6), která se zdála být velmi 
podobná dosavadnímu centralistické-
mu modelu státního zdravotnictví „so-
cialistického“ typu. Výsledkem bylo 
přijetí zákona České národní rady (7) 
č. 550/1991 Sb. o všeobecném zdravot-
ním pojištění s účinností od 1. 1. 1992, 

Úhrady následné péče spadají pod ve-
řejné zdravotní pojištění (dále v. z. p.). 
V současnosti jsou konstruovány jako 
paušální úhrada veškeré poskyt-
nuté péče na lůžku za jeden ošet-
řovací den (OD) (1). Z celkové úhra-
dy OD však není jasné, kolik připadá 
na stravu či jiné složky „hotelu s plnou 
penzí“, a kolik např. na zdravotnický per-
sonál, léky nebo diagnostiku. Mj. právě 
tato neznalost nám dosud bránila v přes-
nějším rozklíčování nákladů a odpovída-
jícím úhradám v celém lůžkovém seg-
mentu zdravotnických služeb (obdobně 
i sociálních).

Mezeru v chybějících ekonomických 
informacích o lůžkových zařízeních ná-
sledné a dlouhodobé péče se nyní snaží 
vyplnit předkládaná nákladová ana-
lýza opírající se o údaje z jednotlivých 
zařízení v terénu. Komplexní analytická 
ekonomická data totiž nemají k dispozi-
ci ani zdravotní pojišťovny, Ústav zdra-
votnických informací a statistiky (ÚZIS) 
či MZ ČR. Nákladové položky z účetně 
uzavřeného roku 2017 ze všech typů 
zdravotnických zařízení následné péče 
byly za tímto účelem sbírány v květnu 

1. Počínaje vyhláškou MZ ČR č. 50/2005 Sb. z 25. 1. 2005 (vydanou pro 1. pololetí 2005) a dále se tehdejší značně komplikovaný sytém přiřazovaných bodových 

 režií, úhrad léků, kategorií pacientů atd. k jednotlivým typům ošetřovacích dnů (OD) v různých segmentech následné péče ve smyslu § 3 vyhl. č. 134/1998 Sb. 

 sjednotil (viz dále) a v dalších letech jej nahradila dodnes používaná „paušální úhrada za ošetřovací den“.

2. Asociace českých a moravských nemocnic (AČMN), někdy také tzv. „malá asociace“, vznikla v roce 1991 pod názvem Asociace nemocnic středního a malého 

 typu ČR. Od roku 1995 existuje pod současným názvem jako zájmové sdružení současných 119 nemocnic a dalších zdravotnických zařízení. S cílem hájit 

 a prosazovat zájmy svých členů zastupuje nemocnice krajů, měst, církevní i soukromé nemocnice.

3. Asociace nemocnic ČR (AN ČR), někdy také tzv. „velká asociace“, byla založena roku 1993 jako zájmové sdružení lůžkových zdravotnických zařízení, léčeben 

 a výzkumných ústavů ČR k organizaci a podpoře vzájemné pomoci a ke spolupráci a k uplatňování dalších svých zájmů. Sdružuje většinou fakultní a velké 

 nemocnice, příp. některá další lůžková zařízení, jejichž zřizovatelem je MZ ČR nebo kraje, které je přímo řídí.

4. Podle údajů ÚZIS je k 2/2019 registrováno v ČR celkem 28 590 lůžek v zařízeních následné a dlouhodobé péče. Z nich je 8 919 v psychiatrických léčebnách 

 (viz Statistická ročenka, ČSÚ 2018), které jsou dle mezinárodních metodik vedeny zvlášť a nezapočítávají se ani do akutní, ani do následné péče. AČMN ve svých 

 zařízeních eviduje celkem 13 873 lůžek, z nichž 4 154 je v samostatných zařízeních a 9 719 je včleněných v nemocnicích akutní péče. Bez psychiatrie je tedy 

 v současnosti v ČR celkem 19 671 lůžek dlouhodobé a následné péče.

5. Zakladatelem prvního evropského modelu tzv. „sociálního pojištění“ byl německý kancléř Otto von Bismarck (1815–1898). Zavedl jej ve sjednocené Německé 

 říši v letech 1881–1889 v podobě tří pilířů – pojištění proti úrazu, v nemoci a ve stáří. Jeho model přijalo i Rakousko-Uhersko a poté i meziválečné Československo. 

 V německy mluvících zemích k těmto třem složkám přibylo později ještě pojištění v nezaměstnanosti a v r. 1995 tzv. „ošetřovatelské pojištění“ (v Rakousku 1993).

6. Velká Británie zahájila sociální reformu modelem tzv. Národní zdravotní služby (National Health Service – NHS) v r. 1948. Ta vznikla na základě práce anglického 

 ekonoma Williama Beveridge (1879–1963) „Sociální pojištění a přidružené služby“ z r. 1942 a je známější spíš jako Beveridgeova zpráva (The Beveridge Report).

7. Na základě federativního uspořádání Československa z r. 1968 (Ústavní zákon č. 77/1968 Sb.) byly záležitosti zdravotnictví a sociálních věcí svěřeny 

 do působnosti obou národních ministerstev, českého a slovenského. Ta spadala až do rozdělení Československa 31. 12. 1992 pod zákonodárnou pravomoc 

 České národní rady (ČNR) a na Slovensku Slovenské národní rady (SNR). Úlohu ČNR po rozdělení Československa od 1. 1. 1993 převzala podle čl. 106 odst. 1 

 Ústavy Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky.
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který platil až do začátku roku 1997. 
Následně začal s účinností od 1. 4. 1997 
platit zákon č. 48/1997 Sb. o ve-
řejném zdravotním pojištění, kte-
rý po přijetí řady novel platí dodnes. 
Tento zákon se však nezabývá přímo 
úhradami zdravotních služeb, pouze 
formuluje zásady a rámec veřejného 
zdravotního pojištění.

Úhrady z titulu veřejného zdravotní-
ho pojištění jsou řešeny v navazující 
vyhlášce č. 134/1998 Sb. Ta je ka-
ždoročně novelizována „Seznamem 
zdravotních výkonů s bodovým hod-
nocením“, resp. „úhradovými vyhláš-
kami“, jejichž aktuální verze platná pro 
rok 2019 má č. 201/2018 Sb. a byla vy-
dána ve Sbírce zákonů ČR 19. 9. 2018.

Jedním ze zásadních problémů ná-
sledné i dlouhodobé péče je neexis-
tence jejich jednoznačné a nezamě-
nitelné definice v současně platných 
zákonech, s čímž nepochybně souvisí 
i jejich jasné kvantitativní ukotvení 
v úhradových mechanizmech. Po ce-
lou polistopadovou éru až do 31. 3. 2012 
platil v českém zdravotnictví často-
krát novelizovaný zákon č. 20/1966 
Sb. o péči o zdraví lidu. Ten ovšem 
neznal pojmy jako „následná péče“ 
nebo „dlouhodobá péče“, pouze v § 36 
zmiňoval bez bližších podrobností exi-
stenci „odborných léčebných ústavů“ 
(OLÚ) (Zákon č. 20/1966 Sb.), které se 
tímto typem péče zabývaly. Po vzniku 
VZP a ostatních zdravotních pojišťo-
ven (8) pak postupně převzaly úhradu 
péče na základě vykazovaných kódů 
ošetřovacích dnů (OD) podle jejich 
konkrétního zaměření právě ony (viz 
tabulku č. 1). Od r. 1993 se tak dělo 
ještě částečně podle dřívějších rozpo-
čtů zřizovatelů a částečně už podle 

podobnými důsledky. Nezřídka je to 
spojeno s vyššími náklady, o jejichž 
úhradě zákon nehovoří. V praxi jsou 
dnes často připsány na vrub násled-
ného lůžka a jejich úhrada je předmě-
tem neustálých sporů poskytovatelů 
se zdravotními pojišťovnami. Léčení, 
byť i přechodného akutního stavu, je 
totiž téměř vždy doprovázeno nárůs-
tem diagnostických, terapeutických 
a ošetřovatelských intervencí, které se 
některé zdravotní pojišťovny zdráhají 
„následnému lůžku“ uhradit (viz též 
„agregované výkony“ v kap. 4). 

Pro dlouhodobou péči používá odbor-
ná literatura anglického pojmu „long-
-term care – LTC“. Pojem sám neříká, 
jedná-li se o poskytování péče „sociál-
ní“, „zdravotní“, „zdravotně-sociální“ 
nebo jiné. Země OECD přijaly následu-
jící definici: „Zdravotně-sociální dlou-
hodobá péče je spektrum služeb, které 
potřebují lidé se sníženou soběstač-
ností, kteří jsou závislí na cizí pomoci. 
Potřebují pomoc a péči při každoden-
ních aktivitách (ADL) i v péči o svou 
domácnost pro zajištění důstojného 
života. Zdravotní problémy vedoucí 
k této závislosti mohou být nejen fyzic-
ké, ale také psychické.“ (Mátl, 2013). 
Z definice je rozhodující podmínkou 
zdravotní deficit jedince, k němuž 
se přidává sociální komponenta. Stá-
vající česká legislativa nemá pro tento 
mezioborový termín žádný adekvátní 
a prakticky použitelný ekvivalent, ani 
přijatelné věcné a finanční řešení. Jak 
již bylo řečeno, zdravotní stránku věci 
řeší zákon č. 372/2011 Sb., zatímco tu 
sociální zákon č. 108/2006 Sb. Ani je-
den z nich ovšem neřeší oblast, kde se 
oba tyto zákony překrývají či prolínají. 
Pohříchu se však jedná o stále aktuál-
nější problém.

výkonů (vykázaných bodů). Podíl ve-
řejných rozpočtů se postupně snižoval 
a omezoval.

Oba výše uvedené pojmy se do české-
ho zdravotnického práva dostávají de 
novo až v dikci zákona č. 372/2011 Sb. 
o zdravotnických službách, navazují-
cího na původní „dvacítku“ (20/1966 
Sb.) bezprostředně od 1. 4. 2012, který 
však v § 9 (Zákon č. 372/2011 Sb.) na-
ráží na úskalí jejich výkladu, což v pra-
xi znamená mj. i na jejich úhrady.

Následná péče je dle tohoto záko-
na poskytována pacientovi, u něhož 
„došlo ke stabilizaci jeho zdravotního 
stavu, zvládnutí náhlé nemoci nebo 
náhlého zhoršení chronické nemoci, 
a jehož zdravotní stav vyžaduje dolé-
čení nebo poskytnutí zejména léčebně 
rehabilitační péče“. 

Už samotný pojem „stabilizace zdra-
votního stavu“ je ovšem velmi vágní 
a vymyká se jednoznačné medicín-
ské i právní definici. Je také velmi 
proměnlivý, v běžné denní praxi se 
může zdravotní stav „stabilizovaného“ 
pacienta, přeloženého po mozkové 
mrtvici např. k rehabilitaci, už cestou 
z akutního lůžka změnit, destabilizo-
vat a teoreticky by se měl okamžitě 
vrátit zpět na akutní lůžko. To ovšem 
z řady důvodů není proveditelné, ne-
hledě na to, že už samotný transport 
sem a tam pro něho může znamenat 
zhoršení stavu až ohrožení života. Pro-
to je zpravidla přijat na následné lůžko 
a je mu tam poskytnuta potřebná od-
borná péče. Obdobně dochází běžně 
k destabilizaci jeho zdravotního stavu 
i během vlastního pobytu na násled-
ném lůžku (např. exacerbací původ-
ního akutního onemocnění) s velmi 

8. Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) byla zřízena zákonem č. 551/1991 Sb. z prosince 1991, ostatní zdravotní pojišťovny několik měsíců nato zákonem 

 č. 280/1992 Sb. o resortních, oborových, podnikových a dalších pojišťovnách. Kromě toho zákon č. 592/1992 Sb. stanovil výši a způsob výběru zdravotního 

 pojištění. Teprve na jejich základě se mohlo změnit dosavadní financování a řízení československého zdravotnictví.
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Dlouhodobá lůžková péče je dle defi-
nice zákona č. 372/2011 Sb. o zdravot-
ních službách poskytována pacientovi, 
„jehož zdravotní stav nelze léčebnou 
péčí podstatně zlepšit a bez soustav-
ného poskytování ošetřovatelské péče 
se zhoršuje“. O tom, kdo je poskyto-
vatelem tzv. „ošetřovatelské péče“, 
zákony mlčí. Logicky lze mít za to, že 
jsou jimi zejména zdravotnická zaří-
zení následné péče, kterých se tento 
„zdravotnický“ zákon týká. Nicméně 
prakticky identickou ošetřovatelskou 
péči dostávají i obyvatelé (klienti) rezi-
denčních zařízení sociálních služeb. 
O jejich úhradě nehovoří ani zákony 
o zdravotních nebo sociálních služ-
bách, ani zákon o veřejném zdravot-
ním pojištění.

Neexistence jasného právního výkladu 
těchto zákonů, zejména ve věci úhrad 
následné či dlouhodobé ošetřovatelské 
péče na rozhraní zdravotně-sociálním, 
přidělává vrásky na čele nejen obě-
ma rezortním ministerstvům (MZ ČR, 
MPSV) a zdravotním pojišťovnám, ale 
zejména těm, kdo ošetřovatelskou péči 
poskytují, a pacientům/klientům, o něž 
se starají. Výsledkem totiž bývá, že 
část této péče zůstane neuhrazena, 
neboť – jak již bylo řečeno – ze zdrojů 
v. z. p. (tj. z veřejných fondů) nelze hradit 
„sociální složku“ ošetřovatelské péče, 
zatímco z peněz MPSV (tj. ze státního 
rozpočtu) nelze vydat ani haléř na slož-
ku „zdravotní“.

Na přesném určení, „co kam patří“, 
anebo aspoň, zda a jak bude péče 
na tomto pomezí zaplacena, přitom 
hodně záleží zaměstnancům obou 
sektorů i jejich svěřencům. Přes-
to různé komise obou ministerstev 
na tomto problému pracují bezvýsled-
ně již téměř 30 porevolučních let. Do-

např. i mezi jednotlivými nemocnicemi 
(např. členění na nákladová středis-
ka podle oddělení, dle m2 podlahové 
plochy apod.). To ovšem znesnadňu-
je vzájemné ekonomické srovnávání 
nejen jednotlivých zdravotnických 
zařízení mezi sebou (jak v akutní, tak 
i v následné péči), ale i se zařízeními 
sociálními.

Ústav zdravotnických informací a sta-
tistiky (ÚZIS) v současnosti u nemocnic 
v ČR sleduje sedm nákladových skupin, 
které jsou značně heterogenní (ÚZIS 
ČR, 2018): náklady na léčiva, zdravot-
nické prostředky, energie, služby, osob-
ní náklady, odpisy a náklady na proda-
né zboží. Jen obtížně z nich jde stanovit 
srozumitelná a použitelná kritéria nejen 
pro sledování hospodárnosti provozu 
nemocnic a dalších ubytovacích zaříze-
ní, ale i jejich léčebných nákladů.

Historicky první struktura nákladů 
byla sledována na MZ ČR už v 90. le-
tech a obsahovala devět skupin (ÚZIS 
ČR, 2005): náklady na léčiva, spotřeb-
ní zdravotnický materiál, krev, potra-
viny, energie, služby, osobní náklady, 
odpisy, ostatní náklady. Ale i ty byly 
natolik heterogenní, že nedovolovaly 
sledovat nic víc než právě tyto položky 
bez jejich vnitřních souvislostí a prová-
zaností (např. čím novější budova, tím 
má zpravidla nižší náklady na údržbu 
a provoz, ale zato vyšší odpisy atp.). 
Navíc položka „ostatní náklady“ se 
v různých segmentech nemocnic po-
hybovala od 7,8 % (LDN) až po 24,9 % 
(lázně), čímž se dále snižovala vypoví-
dací schopnost sledovaných údajů.

V německy mluvících zemích se v lůž-
kových zařízeních původně sledovalo 
20–28 nákladových skupin, což dovo-
lovalo poměrně podrobný přehled o je-

sud k němu neexistuje ani jednoznač-
ný právní nález (judikatura). V praxi 
se proto setkáváme s tím, že tato péče 
bývá plně či částečně hrazena různý-
mi, někdy značně nejasně formulova-
nými doplatky samotných pacientů/
klientů nebo jejich příbuzných, třebaže 
zák. č. 48/1997 Sb. o veřejném zdra-
votním pojištění hovoří pouze o úhra-
dě zdravotními pojišťovnami.

Na závěr této části je už jen dlužno po-
dotknout, že zahraniční metodiky ne-
znají pojem následná péče, nýbrž sle-
dují pouze akutní péči, dlouhodobou 
péči a psychiatrickou péči. Někdy je 
zvlášť sledována i lůžková rehabilitační 
péče (9), nověji stále více také paliativ-
ní hospicová péče. Tzv. následná péče 
tedy zůstává českým specifikem. To 
prakticky znamená, že provádět jaké-
koliv mezinárodní srovnávání lůžko-
vého fondu s ČR je mimořádně ob-
tížné, ne-li nemožné a zpravidla je pak 
vždy zatíženo značnou chybou. Asi 
nejvíc to platí o porovnání nákladů 
na dlouhodobou péči ČR s ostatními 
zeměmi EU.

3. Metodika
To, co obvykle laická veřejnost rozumí 
pod pojmem „účetnictví“, má svůj vlast-
ní odborný termín „syntetická účetní 
evidence“ a její metodika je v ČR dána 
zákonem o účetnictví (č. 563/1991 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů). Stejnou 
souhrnnou účetní osnovu tak používa-
jí banky, doly, hutě, ale i nemocnice. 
Naproti tomu analytická evidence  
(vč. analýzy nákladů) není určena žád-
nou legislativní normou (ani zákonem, 
ani vyhláškou, nebo metodickým opat-
řením). Jednotlivé subjekty si ji proto 
mohou vytvářet zcela podle svého 
vlastního uvážení, což také činí, a liší 
se pak nejen od oboru k oboru, ale 

9. Např. metodika WHO sledující měnící se zdravotnické systémy jednotlivých zemí (Healthcare in Transition – HiT), např. HiT Austria (2013), Hit France (2015), 

HiT Switzerland (2015) aj.
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jich hospodaření (10). To mělo hlavní 
význam zejména v době, kdy se úhrady 
akutním nemocnicím vypočítávaly jako 
paušální sazby „per diem“ (denní saz-
ba), což dobře odráželo dvě hlavní sku-
piny nákladů – jednak „hotel s plnou 
penzí“ (tj. včetně stravy, tzv. „celodenní 
diety“) a jednak medicínské náklady 
na diagnostiku a terapii včetně osobních 
nákladů na zdravotnický personál. Mi-
mochodem, v Rakousku byla tato me-
todika použita v letech 1977–1993 jako 
základ pro stanovení nutných nákladů 
na jejich zcela originální systém „platby 
za diagnózu“ – Leistungsorientierte Kran-
kenhäuserfinanzierung (LKF). Po zave-
dení systému DRG/LKF (Diagnosis Re-
lated Group neboli „platba za diagnózu“) 
ve většině zemí význam sledování těch-
to položek poklesl a transformoval se ví-
ceméně do současného sledování růstu 
DRG ukazatelů. V dostupné literatuře 
můžeme najít řadu dalších nákladových 
studií obdobného charakteru (Strehlau-
-Schvoll, 1993; Assad, 1992). Mlčky se 
předpokládá, že tyto ukazatele byly vy-
počítány správně a korektně.

Nicméně právě v následné péči se 
dnes ČR nachází přesně v situaci, kdy 
je platba konstruována za jeden 
OD (případně za 30 dnů v měsíci v re-
zidenčních sociálních službách), a ob-
sahuje tedy obě dvě hlavní nákladové 
kapitoly „hotel s plnou penzí“ a „me-
dicínské náklady“. Literární rešerši 
na toto téma si nechalo zpracovat např. 
i švýcarské ministerstvo vnitra (Schwei-
zerische Eidgenossenschaft, 2011).

Výhodou tohoto členění na podkladu za-
hraničních zkušeností je, že v jeho rámci 
lze dobře modelovat každou meziroč-
ní změnu: např. pokud víme, že se v ná-
sledujícím roce zvýší mzdy zdravotníků 

le jako průměr, medián, rozptyl, variační 
rozpětí, směrodatná odchylka, variační 
koeficient, v případě potřeby další. Po-
drobnosti ke sledovaným charakteris-
tikám jsou zmíněny u jednotlivých po-
ložek. Jistým metodickým problémem 
je, že analytická evidence nemusí vždy 
přesně navazovat na syntetickou a mo-
hou nastat určité komplikace s přiřa-
zováním položek k jednotlivým účtům. 
K tomu může dojít např. v situaci, kdy 
jednotlivé položky nepřiřazujeme do jed-
notlivých analytických skupin podle 
primárních dokladů, ale dostáváme je 
až z konečného výkazu zisku a ztrát 
(z tzv. „výsledovky“). Třeba poštovné 
může být někde na účtu 518 125, ale jin-
de např. na účtu 518 855 atp.

4. Základní charakteristiky šetření
Byla oslovena všechna zařízení násled-
né péče v AČMN a AN ČR s různými 
typy vykazovaných kódů OD (11). 

o určité procento, náklady na energie 
obdobně, a sníží se náklady na léky či 
vodné a stočné, lze velmi rychle a přes-
ně modelovat a nastavit adekvátní 
úhradu. V dalších fázích je podle potře-
by možno realizovat podrobnější členě-
ní vertikální či horizontální – vnitřní 
členění nákladových skupin (sekundár-
ní, terciální či jiné analýzy atd.). V zása-
dě je třeba nejprve sledovat nákladové 
položky jednotlivě a teprve později je 
agregovat. Jde v prvé řadě o získání pri-
márních dat a informací, které t. č. v ČR 
zcela chybějí, a dále lze pomýšlet na la-
dění výstupů, jejich řízení a optimalizaci 
fungování systému.

Cílem nynější nákladové analýzy bylo 
rozklíčování nákladů za péči dle ná-
kladových skupin a pokud možno ur-
čení reálných nákladů jako podkladu pro 
stanovení obecně přijatelné ceny v ná-
sledné péči. Sledovaly se proto ukazate-

Kód OD Vykazován kde

00005 Na ošetřovatelských lůžkách všech odborností

00021 Na lůžkách psychiatrických odborných léčebných ústavů

00022 Na lůžkách rehabilitačních odborných léčebných ústavů

00023 Na lůžkách odborných léčebných ústavů pneumologie a ftizeologie

00024 Na lůžkách ostatních odborných léčebných ústavů*)

00025 Na lůžkách spinálních jednotek spinálních rehabilitačních OLÚ

00026 Na lůžkách dětských psychiatrických OLÚ

00027 Na lůžkách dětských rehabilitačních OLÚ

00028 Na lůžkách dětských OLÚ pneumologie

00029 Na lůžkách ostatních dětských OLÚ

00030 Na lůžkách ve speciálních zařízeních hospicového typu

Tabulka č. 1: Typy ošetřovacích dnů (OD) v následné péči v ČR

*Zpravidla bývalé „léčebny dlouhodobě nemocných“ – LDN
Zdroj: Vyhláška č. 134/1998 Sb

10. Např. v Rakousku Bundesgesetz über Dokumentation im Gesundheitswesen BGBl. 745/1996 a prováděcí předpis Vereinbarung gemäss Art. 15a – BGBl. 783/1996, 

 v Německu Sozialgesetzbuch (SGB XI) z r. 1994 atd.

11. Dle sdělení ÚZIS bylo v ČR k 2/2019 evidováno celkem 28 590 následných a dlouhodobých lůžek, z nichž 9 719 u poskytovatelů akutní péče 

 (tj. ve fakultních nemocnicích a nemocnicích) a 18 871 u poskytovatelů následné a dlouhodobé péče (8 257 z nich v psychiatrických léčebnách).
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Z nich odpovědělo celkem 61 subjektů 
disponujících dohromady 8 768 lůžky, 
vykazujících péči na ošetřovatelských 
lůžkách a na lůžkách odborných léčeb-
ných ústavů (OLÚ). Údaje za uzavřený 
účetní rok 2017 byly sbírány od květ-
na do listopadu 2018. Své údaje ne-
poskytl žádný hospic.

V tabulce č. 1 jsou uvedeny typy 
OD dle kódů používaných k úhradě 
toho kterého typu péče.

Celkový počet zařízení v šetření podle 
vykazovaného kódu OD ukazují níže 
uvedená tabulka č. 2 a graf č. 1.

Z výšeuvedeného je zřejmé, že největ-
ší počet lůžek v šetření (3 300) tvoři-

lečností (a. s.), což představuje 27,9 %; 
i ty v současnosti stoprocentně vlast-
ní kraje, avšak na jejich hospodaře-
ní se vztahují pravidla pro obchodní 
společnosti (např. zákon o konkurzu 
a úpadku) a v mzdových podmínkách 
se řídí jinými pravidly než příspěvkové 
organizace (13). Celkem 11 zařízení 
(18,0 %) tvořily společnosti s ručením 
omezeným (s. r. o.) a tři zařízení měla 
jinou právní formu (4,9 %). Šest zaří-
zení bylo zřízeno přímo MZ ČR (9,9 %) 
a vztahují se na ně podobná pravidla 
jako na příspěvkové organizace územ-
ních celků.

Specifickým rysem zejména „léčeben 
pro dlouhodobě nemocné – LDN“ 
(kód 00024, tj. „ostatní OLÚ“) je, že 

la lůžka v tzv. ostatních OLÚ, tj. LDN  
(kód 00024) s celkem 37,64 %, ná-
sledovala lůžka psychiatrická (3 131 
a 35,73 %), dále tzv. ošetřovatelská lůž-
ka (949 a 10,82 %), která se ve smyslu 
zák. č. 372/2011 Sb. počítají do „dlou-
hodobé péče“ (kód 00005). Významný 
počet tvořila ještě odborná lůžka reha-
bilitační (759 a 8,67 %) a lůžka v plic-
ních léčebnách (392 a 4,47 %). Zbytek 
patřil pod dětské léčebny téhož zamě-
ření a vyčleněná sociální lůžka ve zdra-
votnických zařízeních.

Podle právní formy a zřizovatele pře-
vládly v šetření tzv. příspěvkové or-
ganizace (p. o.), jejichž zřizovateli 
jsou kraje (12). Bylo jich 24 (39,3 %) 
a dále následovalo 17 akciových spo-

12. Tzv. „příspěvkové organizace“ – pozůstatek z dob „socialistického Československa“. Byly vyčleňovány koncem 80. let z rozpočtů územních Národních výborů 

 (pod něž tehdy spadaly nemocnice a sociální ústavy) a byly nadány právní subjektivitou, aby byly pružnější a samostatnější v rozhodování; jejich zřizovatel 

 (zpravidla Národní výbor daného území) je vyčlenil ze svého rozpočtu a dotoval jej každoročně příspěvkem (odtud „příspěvkové organizace“). Dnes je jejich 

 právní rámec dán zákony č. 128/2000 Sb. o obcích, č. 129/2000 Sb. o krajích, č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 

 pravidlech územních celků.

13. Původně dle zákona č. 1/1992 Sb. o mzdě, nyní dle zákoníku práce č. 262/2006 Sb. V příspěvkových organizacích platí zákon o platu č. 143/1992 Sb. 

 Tím jsou odměňováni zaměstnanci státu, krajů a obcí, ale také jimi zřizovaných organizací (např. nemocnic, sociálních ústavů atp.).

Kód Počet lůžek Procenta

00004 *) 30 0,34

00005 949 10,82

00021 3 133 35,73

00022 759 8,67

00023 392 4,47

00024 3 300 37,64

00026 94 1,07

00027 81 0,92

00029 30 0,34

Celkem 8 768 100,00

Tabulka č. 2: Počet a podíl lůžek dle typu OD

*Kód 00004 – OD na sociálním lůžku 
ve zdravotnickém zařízení; ve vyhl. č. 134/1998 
Sb. není uveden
Zdroj: Analýza násl. péče AČMN, AN ČR

Graf č. 1: Členění vzorku zařízení následné péče dle typu OD 

Zdroj: Analýza násl. péče AČMN, AN ČR
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Obložnost Celkově p. o. s. r. o. a. s. ostatní

Průměr 89,88 % 88,64 % 92,57 % 89,93 % 95,57 %

Medián 91,00 % 90,89 % 92,00 % 90,40 % 92,89 %

Obložnost Celkově 0005,
oš. 

0021, 
psych.

0022, 
rehab.

0023, 
plicní

0024
LDN

Průměr 89,88 % 84,98 % 93,33 % 88,53 % 90,00 % 91,78 %

Medián 91,00 % 87,60 % 93,95 % 92,00 % 88,00 % 92,75 %

Tabulka č. 3: Obložnost v zařízeních následné péče podle zřizovatele

Tabulka č. 4: Obložnost v zařízeních následné péče podle typu lůžek

Zdroj: Analýza násl. péče AČMN, AN ČR

Zdroj: Analýza násl. péče AČMN, AN ČR

jsou značnou měrou tvořeny menší-
mi samostatnými zařízeními mezi 
50‒100 lůžky, která byla dříve zřizo-
vána okresy a poté kraji. V šetření jich 
bylo 68,4 %. Obvykle nemají žádné 
„lukrativní“ doplňky pro své hospo-
daření, jako jsou např. lékárny, labo-
ratoře, komplement atp., a proto jsou 
finančně značně zranitelná (často ztrá-
tová). Oproti nim jsou v jisté výhodě 
oddělení následné péče začleněná 
do akutních nemocnic, neboť ty jsou 
v rámci akutní péče schopny krýt je-
jich ztrátu z „výdělečných“ oborů 
(viz dále). To odkrývá jednu z neu-
těšených tváří našeho zdravotnictví: 
v letech 1992–1997 vznikly díky téměř 
ničím neregulovanému vykazování 
bodů podle vyhl. č. 258/1992 Sb. (14) 
obrovské nerovnosti jak mezi medi-
cínskými obory, tak i mezi nemocni-
cemi. Tento stav přetrvává dodnes bez 
zjevné snahy o jeho změnu.

Obložnost v následné péči se trvale 
pohybuje kolem 90 % a výše. Není prak-
ticky žádný rozdíl mezi právní formou 
poskytovatele nebo typem lůžka, jak je 
patrné z tabulek č. 3 a 4. Prakticky to 
znamená, že lůžka jsou po celý rok plně 
obsazená, mezi propuštěním a přijetím 
nejsou výrazné pauzy a je jen minimál-
ní čas na sanitní dny, údržbu, malování 
atp. Vysokou míru shody s průměrem 
vykazuje i medián. Těsně pod hranicí 
90 % se pohybují oddělení ošetřovatel-
ských lůžek a plicní oddělení, což může 
být dáno povahou onemocnění.

Zvláštní pozornost si zasluhují již zmí-
něné „agregované výkony“, a proto 

Laboratoř je pak naúčtuje zařízení 
následné péče k úhradě. Ve výsledku 
to znamená, že čím komplikovaněj-
šího pacienta následná péče přijme, 
tím víc vyšetření na něm musí nechat 
provést, a tím víc za něho zaplatí. 
Podle zákona o veřejném zdravotním 
pojištění to však mají učinit ZP. S tím-
to jevem se nyní potýká až 70,9 % za-
řízení, nejčastěji právě ta samostat-
ná. Výklad a úhrady „agregovaných 
výkonů“ jsou předmětem sporu mezi 
nemocnicemi a pojišťovnami, v sou-
časnosti je řeší právníci AČMN a VZP, 
a pokud nedojde k dohodě, přinese 
vyřešení až soudní rozhodnutí.

5. Hotelové náklady („ubytování 
s plnou penzí“)
Je zde sledováno 16 položek souvise-
jících s ubytováním a stravou, podob-
ně jako v každém hotelu nebo penzi-
onu: (1) strava, tj. celodenní stravní 

byly v šetření také předmětem do-
tazu. Má se jednat o výkony nad ty, 
které jsou zahrnuty do OD dle Sa-
zebníku v kap. 5 (tj. nad práci lékařů 
a sester, nad stravu a léky atd.). Sa-
zebník zmiňuje v jiné souvislosti typy 
OD, k nimž se připočtou tzv. „úhrady 
za agregované výkony do OD“, a to 
dle typu vykazovaného OD. Nijak 
je však nedefinuje ani nespecifiku-
je, a mezi typy jednotlivých OD ani 
nejmenuje kódy OD v následné péči. 
Přesto se většina zařízení následné 
péče, zejména ta samostatná, setká-
vají s tím, že např. laboratoře, kam 
posílají vzorky od svých pacientů, 
si nechávají proplácet tyto výkony 
přímo od nich, namísto od přísluš-
né pojišťovny. Důvodem podle nich 
je, že některé pojišťovny nechtějí 
laboratořím tyto výkony proplá-
cet, neboť jsou údajně „agregované 
do příslušného OD“ v následné péči. 

14. Jedná se o vůbec první polistopadový Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Připravil jej tým ministra zdravotnictví M. Bojara v letech 1991–1992 

 (vydán 29. 4. 1992 těsně před dalšími parlamentními volbami). Ve své době představoval zásadní zlom směrem k nezávislému financování českého 

 zdravotnictví – do jeho vydání zde neexistovalo žádné reálné ocenění zdravotnické práce a výkonů. Předpokládal úhradu pouze provozních nákladů, investice 

 ponechával na územních celcích jako zřizovatelích (patrně po vzoru Rakouska a Německa). První léta po vydání vyhlášky se hradilo ještě částečně z veřejných 

 rozpočtů, doplňovaných postupně stále více penězi „za vykázané body“. Nové vlády v letech 1992–1997 ponechaly ve vykazování bodů všem poskytovatelům 

 volnost, nelimitovanou prakticky žádnými regulacemi, čímž vznikly dodnes se táhnoucí více než dvacetileté „historické nerovnosti“ mezi „lukrativními“ 

 a „nelukrativními“ obory medicíny a mezi „ziskovými“ a „ztrátovými“ nemocnicemi podle toho, jakou sílu měly zájmové skupiny jednotlivých oborů nebo nemocnic 

 k prosazení svých dílčích zájmů.
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Kód OD Celkově 0005,
oš.

0021, 
psych.

0022, 
rehab.

0023, 
plicní

0024,
LDN

Průměr 163,80 162,90 162,20 188,50 172,20 159,00

Medián 160,00 160,10 154,20 178,00 159,60 158,50

Kód OD Celkově 0005,
oš.

0021, 
psych.

0022, 
rehab.

0023, 
plicní

0024,
LDN

Průměr 42,90 41,10 65,60 28,40 53,90 41,20

Medián 39,10 39,10 66,50 29,60 42,10 38,20

Tabulka č. 5: Náklady na celodenní stravu v jednotlivých segmentech následné péče v Kč

Tabulka č. 6: Náklady na energie v jednotlivých segmentech následné péče v Kč na 1 OD

Doplňkové hodnoty: rozptyl 639,60; směrodatná odchylka 25,29; variační koeficient 16,4 %
Zdroj: Analýza násl. péče AČMN, AN ČR

Zdroj: Analýza násl. péče AČMN, AN ČR

dávka, (2) energie, (3) vodné-stočné, 
(4) ústavní prádlo a náklady na praní 
a opravy, (5) úklid, (6) odpad vč. bio-
logického, (7) pošta a spoje, (8) admi-
nistrativa vč. PC, (9) osobní ochranné 
pomůcky (vč. oděvů a obuvi pro per-
sonál), (10) odborná literatura a tisk, 
(11) školení a vzdělávání personálu, 
(12) pohonné hmoty a cestovné, (13) 
finanční plnění, (14) opravy a údržba, 
(15) odpisy, (16) ostatní. Podrobná 
metodika sledování všech položek 
byla všem zařízením zaslána, v dal-
ším textu je u každé položky uveden 
stručný výtah.

5.1. Strava, celodenní stravní dávka
Strava tvoří podstatnou část tzv. ho-
telových nákladů (25‒26 %). V nemoc-
nicích se kromě běžné stravy vaří řada 
speciálních diet (např. „diabetická“, 
„žlučníková“ atd.) To zvyšuje nároky 
na přípravu, organizaci a výdej stravy, 
a také celkové náklady. Celodenně je 
třeba dále zajistit příjem tekutin (čaj 
apod.), svačiny a přídavky k různým 
typům diet (bílkovinné, diabetické 
atd.). Nejde přitom jen o minimali-
zaci nákladů, ale hlavně o kvalitu. 
Pro mnohé chronicky nemocné zůstá-
vá dobré jídlo jedním z mála potěšení, 
které jim v životě ještě zbývá. Také 

připravit celodenní stravu v podob-
ném složení a kvalitě (blíže viz 5.16.). 
Nejvyšší částka ve vzorku se blížila 
200 Kč a zde se stížnosti vyskytovaly 
spíš zřídka. Podle ústních komentářů 
některých ředitelů nemocnic nemo-
hou k poskytování kvalitního stravo-
vání klesnout právě pod tuto částku, 
přičemž lázně zpravidla disponují 
stravní dávkou ve výši 230–250 Kč 
na den. Částku kolem 200 Kč na den 
a výše lze tedy empiricky považovat 
pro celodenní stravní dávku za mini-
mální.

5.2. Energie
Patří sem metodicky veškeré náklady 
na topení (ale i klimatizaci), osvětlení, 
teplou vodu, přístroje, administrativu 
atd. Odečteny jsou náklady na vaření. 
Poněkud překvapivě nerostou zdale-
ka tak rychle, jak se má obecně za to, 
a v průměru se pohybují mezi pouhými 
2–3 % veškerých nákladů na OD v ná-
sledné péči a jen 6–7 % z hotelových 
nákladů.

Komentář: Zdá se, že řada opatře-
ní ke snížení energetické náročnosti 
budov v minulých letech (nová okna, 
zateplení) i na úspornější osvětlení 
a přístroje (LED žárovky aj.) přináší 
své ovoce i zde. Z příznivých čísel po-
někud vybočují psychiatrické léčebny, 
což snad lze částečně vysvětlit dosud 
nedostatečnými technickými úprava-
mi jejich starších budov.

5.3. Vodné a stočné
Náklady na vodné a stočné se pohybu-
jí pod 2 % hotelových nákladů a kolem 
0,5–1 % z celkových nákladů na OD. 
Netvoří výraznou položku ani při stále 
rostoucích cenách.

5.4. Praní a opravy prádla
Dodavatelský způsob je dán součtem 
faktur + příp. šitím, opravami či men-
ším praním vlastními silami. Vysou-
těžená cena bývá za 1 kg prádla. Při 

proto stesky na kvalitu stravy patří 
v nemocnicích i v zařízeních následné 
péče mezi ty nejčastější.

Stravu lze v lůžkových zařízeních zajistit 
dvojím způsobem – buď dodavatelsky, 
nebo vlastními silami, příp. kombino-
vaně. V prvním případě jsou náklady 
na stravu vyčísleny fakturami od doda-
vatele + vlastními náklady na výdej stra-
vy, mytí nádobí, úklid atp. Ve druhém je 
to součet cen za suroviny + výrobní re-
žie + osobní náklady kuchyně vč. jídelny 
a úklidu. Celodenní stravní dávka se ně-
kdy dělí dle klíče 40‒50 % oběd, 30‒35 % 
večeře, 20‒25 % snídaně a 5‒10 % sva-
činy.

V následující tabulce jsou uvedeny 
náklady na celodenní stravu podle 
segmentů, z níž je vidět, že se liší jen 
nepatrně (var. koef. 16,4 %); patrně už 
jsou stlačeny na minimum.

Komentář: Je zřejmé, že zařízení musí 
na celodenní stravu vyjít v průměru 
s necelými 164 Kč denně (nákup, pří-
prava, výdej a další režie) včetně všech 
typů diet, svačin, nápojů atp. V běžné 
praxi je prakticky nemožné, aby jaké-
koliv komerční stravovací zařízení (ho-
tel atp.) bylo schopno za tuto částku 
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praní ve vlastní prádelně sem patří 
osobní náklady, energie, režie, odpisy 
atd. Spojenou nádobou je používání 
jednorázových pomůcek jako podlo-
žek, plen atp., kdy platí nepřímá úmě-
ra. Metodicky to však lze jen obtížně 
postihnout. Náklady na praní a opravy 
prádla se pohybují lehce nad 6 % z ho-
telových nákladů.

5.5. Úklid
Dodavatelský způsob je dán součtem 
faktur za úklid a čisticí prostředky. Úklid 
vlastními silami zahrnuje platy a odvo-
dy všech uklízeček, úklidové a čisticí 
prostředky, část. energií atd. Někde 
kombinují obojí. V této položce bylo 
zaznamenáno snad největší rozpětí: 
8,80–100,90 Kč. Částečně je lze vysvět-
lit tím, že se může jednat na jedné stra-
ně o monoblok, a na druhé straně o za-
hradní areál s několika budovami a sítí 
komunikací. V každém případě se jedná 
o významnou položku, pohybující se 
mezi 7‒8 % z hotelových nákladů. Úklid 
vnitřků budov je obvykle přepočítáván 
dle m2 plochy a relativně snadno se roz-
počítává do nákladových středisek. Při 
přepočtu na OD je třeba mít metodicky 
odlišené plochy související s lůžkovým 
provozem od ostatních, např. ambulan-
cí atd.

5.6. Odpad včetně biologického
Metodicky bezproblémová položka daná 
součtem faktur za odvoz a likvidaci od-
padu. Ve svém součtu zatěžuje 1 OD  
0,5–1 %, jak je patrné z tabulky č. 10.

5.7. Pošta a spoje
Tato položka byla původně sledová-
na v rámci administrativy. Metodicky 
sem však patří i služební mobilní te-
lefony, internet a další poplatky spo-
jené s přenosem dat atp. Proto byla 
zkusmo vyčleněna, aby bylo jasné, zda 
je relevantní ji sledovat i nadále. Roz-
díly mezi segmenty poskytovatelů jsou 
minimální. Výsledky ukazují, že tvoří 
kolem 0,5 % hotelových nákladů na  

účetní, provozní, právníci atd.). Pokud 
tyto funkce vykonávají zdravotníci, je 
třeba započíst sem alikvótní část je-
jich pracovní doby. Patří sem hmotný 
i nehmotný investiční majetek (HIM, 
DHIM) vč. kancelářské techniky 
(avšak bez lékařské techniky). Meto-

1 OD, proto patrně nebude nadále tře-
ba ji sledovat samostatně.

5.8. Náklady na administrativu a řízení
Patří sem platy a odvody všech vedou-
cích pracovníků (ředitelé, náměstci), 
pracovníků administrativy (asistentky, 

Kód OD Celkově 0005,
oš.

0021, 
psych.

0022, 
rehab.

0023, 
plicní

0024,
LDN

Průměr 11,00 8,60 16,10 10,90 10,00 11,00

Medián 9,90 7,10 16,10 12,00 6,80 9,90

Kód OD Celkově 0005,
oš.

0021, 
psych.

0022, 
rehab.

0023, 
plicní

0024,
LDN

Průměr 39,20 42,90 41,70 48,50 37,90 39,60

Medián 35,90 35,90 39,10 46,30 36,50 36,80

Kód OD Celkově 0005,
oš.

0021, 
psych.

0022, 
rehab.

0023, 
plicní

0024,
LDN

Průměr 46,90 53,70 36,50 49,10 65,50 41,10

Medián 44,90 51,00 42,60 51,40 68,30 34,50

Tabulka č. 7: Náklady na vodné a stočné v jednotlivých segmentech následné péče v Kč na 1 OD

Tabulka č. 8: Náklady na praní a opravy prádla v Kč na 1 OD

Tabulka č. 9: Náklady na úklid v Kč na 1 OD

Zdroj: Analýza násl. péče AČMN, AN ČR

Zdroj: Analýza násl. péče AČMN, AN ČR

Zdroj: Analýza násl. péče AČMN, AN ČR

Kód OD Celkově 0005,
oš.

0021, 
psych.

0022, 
rehab.

0023, 
plicní

0024,
LDN

Průměr 3,00 7,80 5,10 4,50 12,20 8,70

Medián 6,10 7,30 4,80 4,00 7,40 7,40

Kód OD Celkově 0005,
oš.

0021, 
psych.

0022, 
rehab.

0023, 
plicní

0024,
LDN

Průměr 2,00 2,00 5,30 3,00 3,00 3,00

Medián 0,80 0,80 3,00 2,00 3,00 2,60

Tabulka č. 10: Náklady na odpad v Kč na 1 OD

Tabulka č. 11: Náklady na poštu a spoje v Kč na 1 OD

Zdroj: Analýza násl. péče AČMN, AN ČR

Zdroj: Analýza násl. péče AČMN, AN ČR
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dicky sem patří i počítačový hardware 
a software, jakož i správce sítí (IT) atp.

Z tabulky je zřejmé, že existují znač-
né rozdíly mezi zařízeními (variač-
ní koef. 75,7 %), přičemž minimální 
uvedená hodnota byla 7,90 Kč, zatím-
co maximální 423,80 Kč. Může to být 
dáno různým výkladem nemocnic, co 
kam patří, ale je známo i to, že čím 
větší zařízení, tím větší podíl nákla-
dů na administrativu, řízení a další. 
V tomto směru se teorie řízení zabývá 
již desetiletí optimální velikostí podni-
ku z hlediska minimalizace provozních 

sonál a OOP. Někdy mohou být tyto 
náklady zkresleny většími nákupy 
na několik let dopředu, které jdou pří-
mo do nákladů jako DHIM. V úvahu 
připadá zařadit sem i některé jedno-
rázové pomůcky jako pleny, podlož-
ky atp. Obvyklejší však je evidovat je 
jako spotřební zdravotnický materiál. 
Protože náklady tvoří necelé 1 % ho-
telových nákladů, nejedná se o nijak 
výraznou položku, která by si zasluho-
vala více pozornosti.

5.10. Odborná literatura, tisk, školení 
a vzdělávání personálu
Této skupině nákladů se věnuje více 
pozornosti od doby, kdy se začal 
klást větší důraz na všechny typy do-
školování, celoživotního vzdělávání 
a získávání nových kvalifikací zdravot-
nických pracovníků. Dostalo se mu 
podpory i z EU (např. program OPPA). 
Zjištěná relativně nízká čísla tomu 
příliš neodpovídají, nicméně je třeba 
si uvědomit, že v praxi bývá značná 
část nákladů na tyto akce přenesena 
na zdravotníky s tím, že to je spíš je-
jich starost a po nabytí nové kvalifikace 
mohou snadno odejít kamkoliv jinam – 
zaměstnavateli se to příliš nevyplácí. 
Proto jsou obě tyto skupiny sloučeny 
do jedné tabulky a je uveden jen jejich 
průměr. Součet průměrů těchto polo-
žek se pohybuje někde mezi 0,5‒1% 
z hotelových nákladů.

5.11. Pohonné hmoty (PHM) 
a cestovné
Na první pohled mohou obě uvedené 
položky souviset – nakoupit pohonné 
hmoty do služebních vozidel (vč. sani-
tek), anebo použít ke stejnému účelu 
vlastní vůz, případně veřejnou dopra-
vu. Na druhou stranu sem patří i ben-
zín či nafta do sekaček, pil atp., pokud 
je zařízení situováno v zahradním are-
álu. Rozptyl položek je značný (viz 
např. psychiatrie vs. oš. lůžka). Někdy 
sem patří i proplácení jízdného MHD 
(benefity) atp. Celkově se však jedná 

nákladů (+ dále střední článek řízení, 
zbytné vedlejší plochy, větší síť vnitř-
ních i vnějších komunikací aj).

V průměru tvoří podíl nákladů na říze-
ní a administrativu kolem 26,5 % z cel-
kových hotelových nákladů, přičemž 
není zcela zřejmé, proč mají rehabili-
tační zařízení tyto náklady až o 61 % 
vyšší než ostatní.

5.9. Prádlo, oděvy, osobní ochranné 
pomůcky (OOP)
Do této skupiny řadíme nákupy lož-
ního prádla, služební oděvy pro per-

Kód OD Celkově 0005,
oš.

0021, 
psych.

0022, 
rehab.

0023, 
plicní

0024,
LDN

Průměr 169,30 237,30 161,80 273,60 129,60 135,70

Medián 142,60 180,80 137,70 264,10 118,50 117,20

Tabulka č. 12: Náklady na administrativu a řízení v Kč na 1 OD

Doplňkové hodnoty: směrodatná odchylka 128,54; variační koeficient 75,7 %
Zdroj: Analýza násl. péče AČMN, AN ČR

Kód OD Celkově 0005,
oš.

0021, 
psych.

0022, 
rehab.

0023, 
plicní

0024,
LDN

Průměr 5,50 7,80 7,00 6,20 3,90 5,50

Medián 3,90 4,20 7,30 4,90 1,70 3,90

Kód OD Celkově 0005,
oš.

0021, 
psych.

0022, 
rehab.

0023, 
plicní

0024,
LDN

Literatura 1,10 0,80 0,60 1,30 2,70 1,10

Školení 3,00 2,40 4,30 6,40 3,20 3,00

Tabulka č. 13: Prádlo, oděvy, OOP v Kč na 1 OD

Tabulka č. 14: Literatura, tisk, školení a vzdělávání personálu v Kč na 1 OD

Zdroj: Analýza násl. péče AČMN, AN ČR

Zdroj: Analýza násl. péče AČMN, AN ČR

Kód OD Celkově 0005,
oš.

0021, 
psych.

0022, 
rehab.

0023, 
plicní

0024,
LDN

Průměr 2,60 1,70 6,60 2,60 3,10 2,50

Medián 1,60 1,10 3,90 0,70 2,00 1,60

Tabulka č. 15: Pohonné hmoty a cestovné v Kč na 1 OD

Zdroj: Analýza násl. péče AČMN, AN ČR
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o nižší sumu (2,60 Kč/OD), která ne-
tvoří ani 0,5 % hotelových nákladů.

5.12. Finanční plnění
Zahrnuje veškeré pojištění budov, pří-
strojů i pracovníků (odpovědnost ze 
zákona), daně, nájmy, leasingy atp. 
Metodicky není tato položka uspoko-
jivě ošetřena (např. některé nemocni-
ce nesmějí nakupovat na leasing, jiné 
ano, některé platí nájemné, jiné niko-
liv atp.). To dokresluje variační koefi-
cient a značný rozdíl mezi průměrem 
a mediánem. Průměr činí kolem 3 % 
hotelových nákladů, zatímco medián 
jen 0,8 %. Do budoucna bude třeba vě-
novat tomuto ukazateli více pozornosti 
a snad jej i blíže specifikovat.

5.13. Opravy, údržba
Jedná se o nesourodou skupinu růz-
ných nákupů, činností a služeb 
(var. koef. 78 %). Přesto představují 
pro každé zařízení velkou položku 
a značnou finanční zátěž.

V případě jejich zajišťování vlastními 
silami (údržbáři, nádvorní četa aj.) 
sem patří osobní náklady na opravy 
a údržbu, v opačném případě faktury 
od dodavatelů. Dále sem spadá nákup 
příslušného materiálu vč. spotřebního 
(od šroubků přes barvy až po beton) 
a různých předmětů (HIM, DHIM), ale 
také např. opravy a údržba vozidel, 
STK atd.

Tato kapitola by měla tvořit spojené 
nádoby s další kapitolou – odpisy –, 
avšak netvoří. V případě novostavby 
by měly být vysoké odpisy a nízké 
náklady na opravy a údržbu, nicméně 
realita je jiná: např. řada nemocnic své 
budovy či přístroje neodepisuje, neboť 
je získaly z grantů, dotací atp. Podobné 
platí, pokud jsou v podnájmu. Jiné je 
však musejí odepisovat (viz dále 5.14.). 
Ze služeb sem dále patří periodické 
kontroly a opravy (výtahy, hasicí pří-
stroje aj.).

něno v předchozím odstavci (opravy, 
údržba). V současnosti tuto situaci 
nejspíš nelze vůbec řešit, pouze se 
přiblížit schůdnému konsenzuální-
mu řešení. Jen obtížně jde porovná-
vat např. rozpouštění nákladů na in-
vestice těch, kdo nakupují za tržní 
ceny a odepisují je (např. soukromé 
s. r. o. či a. s.), s těmi, kdo získají in-
vestici z dotací či grantů a neodepisují 
ji (např. p. o.), příp. odepisují jen část 
z titulu své spoluúčasti. V těchto or-
ganizacích se takové položky neproje-
ví v nákladech, avšak v tržbách ano. 
Tím se značně zkresluje jejich hos-
podářský výsledek a možnost jeho 
porovnání s ostatními. Některé země 
EU tento problém řeší (obvykle odepi-
sují jen drobný hmotný investiční ma-
jetek – DHIM), ČR nikoliv. Je dobré 
uvědomit si i fakt, že první „Sazebník“ 
ve vyhl. č. 258/1992 Sb. počítal pou-
ze s krytím provozních nákladů, za-

Situaci komplikuje také nestejné stáří 
budov, vozidel a přístrojů, jimiž zaří-
zení disponují. Je velmi různé a jejich 
technický stav taktéž. Kromě toho 
je obzvlášť zde zřejmé, že náklady 
na údržbu zahradního či sadového 
areálu a jeho komunikací mohou 
představovat až násobky nákladů 
v monobloku (úklid, sníh, listí, posyp 
aj.). Z tabulky č. 17 a ze znalosti situace 
v terénu se zdá být zřejmé, proč mají 
psychiatrie dvakrát vyšší náklady než 
průměr – leží obvykle ve velkém are-
álu, jejich budovy jsou starší atd. Ob-
jektivní porovnání potřebných nákladů 
je obtížné, nicméně na základě velkých 
čísel je možné učinit aspoň kvalifikova-
ný odhad.

5.14. Odpisy
V syntetickém účetnictví jsou bez-
problémové, analytickou evidenci 
významně zkreslují. To již bylo zmí-

Kód OD Celkově 0005,
oš.

0021, 
psych.

0022, 
rehab.

0023, 
plicní

0024,
LDN

Průměr 55,80 49,80 104,4 76,90 49,30 47,30

Medián 42,80 42,80 115,1 64,00 44,60 41,80

Kód OD Celkově 0005,
oš.

0021, 
psych.

0022, 
rehab.

0023, 
plicní

0024,
LDN

Průměr 18,30 15,10 15,80 29,50 42,50 15,90

Medián 5,00 3,00 10,00 11,90 58,30 4,30

Tabulka č. 17: Opravy, údržba v Kč na 1 OD

Tabulka č. 16: Finanční plnění v Kč na 1 OD

Doplňkové hodnoty: směrodatná odchylka 28,32; variační koeficient 154,45 %
Zdroj: Analýza násl. péče AČMN, AN ČR

Doplňkové hodnoty: rozptyl 1880, směrodatná odchylka 43,4; variační koeficient 78 %
Zdroj: Analýza násl. péče AČMN, AN ČR

Kód OD Celkem 0005,
oš.

0021, 
psych.

0022, 
rehab.

0023, 
plicní

0024,
LDN

Průměr 31,20 23,90 42,80 65,60 28,50 29,10

Medián 13,50 13,50 49,80 71,70 20,80 16,00

Tabulka č. 18: Odpisy v Kč na 1 OD

Zdroj: Analýza násl. péče AČMN, AN ČR
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tímco investice měl hradit stát a jeho 
instituce (podobně jako dodnes v ně-
mecky mluvících zemích).

5.15. Ostatní
Sem je zařazeno vše, co se z dosavad-
ních nákladových položek nepodařilo 
začlenit do ostatních kapitol. Za uspo-
kojivý výsledek lze považovat, pokud 
tato skupina netvoří více než 5–10 % 
z hotelových nákladů. To se dobře 
daří u mediánu (5,8 %), u průměru je 
hodnota hraniční (10 %). Velké rozdíly 
mezi průměrem a mediánem v seg-
mentech signalizují značné vnitřní roz-
díly a rozptyl hodnot i uvnitř jednotli-
vých segmentů.

5.16. Vyhodnocení hotelových 
nákladů
První a nejdůležitější číslo je průměr-
ný náklad na „hotel s plnou penzí“ 
v následné péči ve výši 641,20 Kč 
na 1 OD (včetně celodenní stravy/
diety). Hodnota mediánu, která se 
od průměru příliš neliší, říká, že mezi 
zařízeními nejsou žádné výrazné roz-
díly v rámci segmentů. To potvrzuje 
i variační koeficient (30 %), který však 
už připouští určité rozdíly mezi zaří-
zeními. Nápadný je zejména ten mezi 
průměrnými hotelovými náklady LDN 

a řízení (26,5 %), těsně následované 
celodenní stravní dávkou (25,5 %). 
V součtu tvoří 52 % všech hotelových 
nákladů. Následují opravy a údržba 
(10 %), úklid (7,5 %) a energie (6,5 %), 
praní prádla (6 %). Ostatní náklady 
tvoří 10 %. Celkem šest identifikova-
ných položek představuje 82 % všech 
nákladů na imaginární ubytování 
v „hotelu s plnou penzí“, a proto je 
třeba věnovat jim v praxi více pozor-
nosti.

Pro lepší posouzení reálnosti hotelo-
vých nákladů v následné péči jsme se 
pokusili porovnat tyto náklady s běž-
nými ubytovacími zařízeními v ČR. 
Hledali jsme co nejlacinější, a proto 
jsme zvolili internetový vyhledávač 
booking.com v mezisezóně, v listopa-
du 2018, kdy byl dokončen sběr našich 
dat. Oproti r. 2017 (tj. doba sběru dat) 
je možno od jejich cen odečíst asi 2 % 
na inflaci. Hledali jsme v lokalitách co 
nejbližších našemu šetření a vybrali 
jsme 10 měst, viz mapu na následují-
cím obrázku č. 1.

(567,80 Kč) a rehabilitačními ústavy 
(852,70 Kč), který činí 284,90 Kč. Zdá 
se, že LDN jsou finančně daleko víc 
„na doraz“ než všechna ostatní zaří-
zení.

Podle pořadí jsou mezi položkami 
hotelových nákladů finančně nejná-
ročnější náklady na administrativu 

Kód OD Celkově 0005,
oš.

0021, 
psych.

0022, 
rehab.

0023, 
plicní

0024,
LDN

Průměr 64,20 56,90 98,70 60,00 98,30 46,10

Medián 37,50 22,50 95,00 35,80 92,40 37,30

Kód OD Celkově 0005,
oš.

0021, 
psych.

0022, 
rehab.

0023, 
plicní

0024,
LDN

Průměr 641,20 674,70 774,00 852,70 660,40 567,80

Medián 603,80 603,80 791,20 819,50 703,10 513,80

Tabulka č. 19: Ostatní jinam nezařazené náklady v Kč na 1 OD

Tabulka č. 20: Celkové hotelové náklady („hotel s plnou penzí“) v Kč na 1 OD

Zdroj: Analýza násl. péče AČMN, AN ČR

Doplňkové hodnoty: rozptyl 37370, směrodatná odchylka 193; variační koeficient 30 %
Zdroj: Analýza násl. péče AČMN, AN ČR

Obrázek č. 1: Lokality s ubytovacími zařízeními v ČR v listopadu 2018

Zdroj: Mapy.cz, šetření AČMN, AN ČR



Ekonomie ve zdravotnictví & hodnocení zdravotnických technologií36

V nich jsme našli odpovídající nabíd-
ku na ubytování se snídaní, případ-
ně s polopenzí, plnou penzi žádné 
zařízení nenabízelo. Podle různých 
nabídek (polední či večerní menu) 
pak byla dopočtena celodenní strav-
ní dávka, vč. svačin. Teplé nápoje 
po celý den nebyly do cen zahrnu-
ty. Také sem nebyly zahrnuty různé 
typy diet ani diabetických doplňků 
apod. Lze tedy počítat s určitým 
zkreslením, s jejich započtením by 
cena spíš stoupla. Následující tabul-
ka ukazuje výslednou nabídku uby-
tování typu s plnou penzí v běžných 
komerčních podmínkách.

Z údajů v tabulce je zřejmé, že uby-
tování s plnou penzí v ČR ve výši 
975 Kč za den i v hotelech/penzio-
nech nižší cenové kategorie je v běž-
ných podmínkách v ČR zhruba o 50 % 
vyšší, než za jaké je poskytuje násled-
ná péče. Nejnižší dopočítaná hodnota 
byla 875 Kč, nejvyšší 1 090 Kč. Prů-
měrná částka se nachází v rozmezí 
950–1 000 Kč/OD.

míry za srovnatelné. Pokud by násled-
ná péče inkasovala za „hotel s plnou 
penzí“ o 50 % více než dosud, mohla 
by patrně brzy dosáhnout na obdobné 
ubytovací standardy.

Nabízí se také zajímavé srovnání aktu-
ální situace s r. 2005. Tehdy se ve spo-
lupráci MZ ČR a AČMN provedla po-
dobně designovaná nákladová analýza 
porovnávající náklady následné a akut-
ní péče, přičemž zvlášť byly vyčleněny 
fakultní nemocnice.

Jistým metodickým problémem zůstá-
vá menší vzorek zařízení, takže výsled-
ky nemusejí být zcela reprezentativní. 

Je možné porovnat ubytování v zaříze-
ní následné péče s hotelem či penzio-
nem? I lacinější hotely dnes zpravidla 
disponují dvoulůžkovými pokoji se 
sprchou a WC a standardním vybave-
ním. Řada zařízení následné péče ten-
to standard již splňuje, většina patrně 
nikoliv. Na druhou stranu v následné 
péči stojí pořízení polohovacího lůžka 
s el. ovládáním a antidekubitním pro-
gramem, s různými typy náklonů atp. 
30–70 000 Kč. Přístup do sprch je tu 
obvykle bezbariérový, protismykový, 
a to vše i s WC pro hůře pohyblivé 
pacienty vyjde až na trojnásobek ob-
vyklé ceny. S jistou dávkou licence lze 
tedy považovat podmínky do určité 

Hotel/penzion Nocleh 
+ snídaně

Ovoce 
+ nápoj Obědové menu Zákusek 

+ nápoj Večeře Celkem

Brno – NCO NZO 650 30–40 110–120 35–45 130–140 955–995

Plzeň – hotel IBIS 720 „ „ „ „ 1 025–1 065

Praha – hotel ILF 665 „ „ „ „ 970–1 010

Kroměříž – Černý Orel 570 „ „ „ „ 875–915

Č. Lípa – U Hrabala 660 „ „ „ „ 965–1 005

Opava – hotel Koruna 600 „ „ „ „ 905–945

Znojmo – Bermuda 745 „ „ „ „ 1 050–1 090

Prachatice – Parkán 595 „ „ „ „ 900–940

Chrudim – penz. Šenk 550 „ „ „ „ 855–895

Děčín – hotel Faust 745 „ „ „ „ 1 050–1 090

Průměr 650 35 115 40 135 975

Tabulka č. 21: Nabídka ubytování a stravy ve vybraných českých městech v listopadu 2018 v Kč

Zdroj: Booking.com, hl. jídla a svačiny dle různých nabídek

Typ nákladů Následná péče Okresní, krajské 
nemocnice Fakultní nemocnice

Hotelové 570 1 230 2 120

Medicínské 770 2 805 4 885

Celkem 1 340 4 035 7 005

Tabulka č. 22: Porovnání nákladových skupin v lůžkových segmentech v r. 2005 v Kč na 1 OD

Zdroj: Šetření AČMN, MZ ČR
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Nicméně pokud bychom z těchto čísel 
v následné péči vyšli a vzali v potaz, 
že tehdy stál „hotel s plnou penzí“ 
v průměru 570 Kč, pak by byl jejich 
růst za 12 let do r. 2017 na 641 Kč  
(tj. cca o 12,5 %) víc než přijatelný.

6. Medicínské náklady
Teprve tyto náklady odlišují „nemoc-
nici“ a „následnou péči“ od hotelu. 
Zdejší „hoteloví hosté“ v nich na sobě 
nechají provádět diagnostické a te-
rapeutické výkony. Sledujeme proto 
čtyři nákladové skupiny, které s tím 
souvisejí: (1) osobní náklady na zdra-
votnický personál, (2) léky a krev, (3) 
spotřební zdravotnický materiál, (4) 
náklady na diagnostiku a terapii.

6.1. Náklady na zdravotnický 
personál
Do této skupiny patří osobní náklady 
pouze zdravotnického personálu, 
nikoliv např. na vedení, administrati-
vu atd., které metodicky spadají pod 
náklady hotelové. Patří sem hrubé 
mzdy/platy + odvody (34 %). Dále 
jsou sem řazeny všechny příplatky, 
služby, přesčasy, pohotovosti atp., 
které zdravotnickému personálu nále-
žejí. Tato položka je zdaleka nejvyšší 
ze všech a podle zkušeností z EU-15 
bude mít stále stoupající tendenci. 
Značnou dynamiku růstu zazname-
nala v posledních několika letech 
i v ČR, přesto obor zůstává pro řadu 
pracovníků nekonkurenceschop-
ný z řady důvodů, nejen finančních. 
Zásadně sem patří veškeré náklady 
za kalendářní rok přepočtené na mě-
síc, tj. včetně prémií, dovolených atd. 
Ale spadají sem i odměny brigádníků, 
různých pracovníků na DPČ, DPT 
atd. Pokud některý ze zaměstnanců 
pracuje částečně na oddělení a čás-
tečně jako řídící pracovník, je třeba 
započítat sem alikvótní část. V pří-
padě potřeby je možno tuto skupinu 
dále členit např. na podskupiny léka-
řů, sester, fyzioterapeutů, ošetřovate-

na stanici s 30 lůžky. S těmi lze ovšem 
sotva zajistit péči už na středně těžkém 
oddělení. Např. v případě psychiatrie 
je třeba mít „tabulkově“ 1,3 úvazku 
lékařů, 7,0 úvazků sester, 5 ošetřova-
telek, 0,3 fyzioterapeutů a 0,2 úvazku 
psychologa. Při vykazování těžších 
pacientů v tzv. „kategoriích“ se pak 
počet navyšuje na 2,6 úvazku léka-
ře, 16 úvazků sester, 15 ošetřovatelů  
a 3 fyzioterapeutky. Obdobně je tomu 
i v dalších segmentech.

Pokusili jsme se proto namodelovat 
personální náklady na zdravotníky 
ve zcela konkrétním rehabilitačním 
zařízení, které nám dalo k dispozici 
svá data o počtu zdravotníků a jejich 
odměnách. Počet personálu je nad 
vyhláškou č. 99/2012 Sb., avšak je 
lehce napjatý, zejména v období do-
volených nebo chřipkových epidemií. 
Dle jeho vedení by bylo vhodné mít 
cca o 5‒10 % zdravotníků víc. V násle-
dující tabulce je uvedena skutečnost 
na 1 OD a modelace podle průměr-
ných platů ve zdravotnictví v r. 2017 
dle ÚZIS (26).

lek atp. Zjištěné hodnoty jsou uvede-
ny v tabulce č. 23.

Je vidět, že průměrné hodnoty se po-
hybují zhruba kolem 1 000–1 100 Kč 
a liší se podle segmentů; např. z niž-
ších nákladů ošetřovatelských lůžek 
lze soudit na nižší počet zdravotnic-
kého personálu ve srovnání s psychi-
atrií atp. Rehabilitace zase disponuje 
větším počtem fyzioterapeutek, lo-
gopedů a ergoterapeutů. Také v tom-
to ukazateli je poměrně nízký variač-
ní koeficient, z čehož lze odvodit, že 
situace v počtu personálu se příliš 
neliší.

Na místě je otázka, jaký počet per-
sonálu je vlastně správný. Vymezení 
počtu dle tzv. personální vyhlášky 
č. 99/2012 Sb. je prakticky nemož-
né. Vznikala v situaci, kdy pojišťovny 
zařízením strhávaly peníze, už když 
jim do plného počtu chybělo třeba jen  
0,1 úvazku sestry. Přitom bylo evident-
ní, že místo ní tuto práci zastaly kolegy-
ně. Proto současná vyhláška uvádí jen 
minimální počty personálu v přepočtu 

Kód OD Celkově 0005,
oš.

0021, 
psych.

0022, 
rehab.

0023, 
plicní

0024,
LDN

Průměr 1 013,10 933,90 1 175,30 1 115,50 974,90 1 012,90

Medián 965,60 878,10 1 119,10 1 002,30 1 012,90 942,50

Profese Úvazků 
na 30 lůžek Skutečnost Modelace dle průměrných 

platů v r. 2017

Lékaři 2,7 141,40 320,90

Sestry 8,6 353,60 505,00

Fyzioterapeutky atp. 9,6 258,10 563,70

Ošetřovatelky 13,4 302,00 538,30

Celkem --- 1 055,10 1 927,50

Tabulka č. 23: Náklady na zdravotnický personál v Kč na 1 OD

Tabulka č. 24: Osobní náklady na 1 OD v Kč v rehabilitačním zařízení, skutečnost a modelace

Doplňkové hodnoty: rozptyl 70 302, směrodatná odchylka 265; variační koeficient 26 %
Zdroj: Analýza násl. péče AČMN, AN ČR

Zdroj: Analýza násl. péče AČMN, AN ČR; ÚZIS
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Modelace neukazuje žádné překva-
pení a dobře dokumentuje současnou 
situaci v následné a dlouhodobé péči 
v ČR. Disproporce v odměňování 
ve srovnání už s akutní péčí je obecně 
známá, nyní je doložena také přesnými 
údaji z ÚZIS. Pokud by tedy stejný per-
sonál v citovaném rehabilitačním ústa-
vu byl placen podle celostátního plato-
vého průměru, vyšlo by to o 872,30 Kč 
na 1 OD více (až o 82 %). V nynějších 
podmínkách je jen obtížné udržet zaří-
zení následné péče v chodu a situace 
se dle odborníků dále zhoršuje. Není 
pochyb, že situace bude muset být 
předmětem dalšího intenzivního jed-
nání s odpovědnými institucemi.

6.2. Náklady na léky a krev
Položka je dána součtem faktur. Srov-
nání mohou poněkud zkreslovat odběr 
léků z vlastní lékárny nebo od jiných 
dodavatelů, centrální nákupy (nákupní 
ceny bez marže, příp. DPH atp.), ale 
i preparáty od farmaceutických firem 
poskytované jako „vzorky“.

Další zkreslení může být dáno tím, 
že řada zařízení žádá pacienty, aby si 
přinesli z domova léky, které běžně 
užívají. Skutečné náklady na léky jsou 
proto ve skutečnosti nejspíš značně 
vyšší, jen jsou přeneseny na jiné sub-
jekty (na pacienty, praktické lékaře, 
ambulance). Úhrady za léky si dřív 
sjednávala zařízení zvlášť s každou ZP 
(až do vyhl. č. 50/2005 Sb., a v souč-
tu se SZM se pohybovaly pouze ko-
lem 50 Kč/OD), nyní jsou zahrnuty 
do paušálu OD. Není pochyb o tom, 
že i v následné péči musí každý pa-
cient dostat právě takové léky, jaké 
aktuálně potřebuje. Jak ovšem bude 
ještě dále patrné, ocitají se pak ře-
ditelé těchto zařízení nezřídka v ob-
tížně řešitelných situacích, neboť 
z úhrad od ZP je sotva pokryjí. Zdá 
se, že analýza zde odhalila závažný 
problém, který není v současnosti 
dostatečně systémově ošetřen.

následné péče je pak jen obtížně vysa-
zují, pouze zřídka je lze nahradit levněj-
šími preparáty nebo generiky. Není vý-
jimkou pacient s 10–15 různými léky. 
V další tabulce jsou pro orientaci vy-
čísleny náklady na jednu denní dávku/
OD u vybraných, běžně podávaných 
léků v následné péči.

S postupným zaváděním systému 
DRG (viz kap. 3) se pobyt na akutním 
lůžku zkracuje na maximální možnou 

Velkým problémem následné péče 
je, že sem přicházejí pacienti obvykle 
polymorbidní s řadou chronických 
medikací, a pokud jsou sem přelože-
ni z fakultních nemocnic, kde mají 
zcela jiné finanční možnosti, pak se 
často jedná o léky speciální, kombino-
vané a velmi drahé, zatěžující výrazně 
rozpočet následné péče. Pokud pa- 
cient prošel ve FN několika klinikami 
či odbornostmi, zpravidla každá z nich 
na svých medikacích trvá – zařízení 

Lék a základní doporučená cena v Kč Denní dávka Cena v Kč na 1 OD

Fraxiparin Multi 5 ml, cca 910 např. 2 × 0,4 ml cca 150

Xarelto 10 mg 30 tbl., cca 1 756 např. 1 tbl. denně cca 58 

Augmentin 1,2 g inj. 10 amp., 627 např. po 12 hod. cca 125 

Ale!: Ceftazidim, cef. 3. gen., inj. 1g, 600 např. 3 g denně cca 1 800

Amoxiklav 625, 21 tbl., 150 např. 3 × d. 1 tbl. cca 21

Fentanyl 50 mg, 5 náplastí, 934 např. 1 × za 3 dny cca 63

DHC cont. 90, 60 tbl., 636 např. 2 × 1 tbl. cca 21

Dolgit crm. 50 mg/g, 150 g, 210 např. 3–5 × d. lokálně cca 40

Pregabalin/Lyrica 75 mg., 56 tbl., 509 např. 3 × d. 1 tbl. cca 27

Isicom, 100 mg, 100 tbl., 634 např. 4 × 2 tbl. cca 51

Stalevo 200/50/200 mg. tbl., 100 tbl., 2 157 např. 5 × 1 tbl. cca 108 

Janumet 50/850, 56 tbl., 1 180 např. 2 × 1 tbl. cca 42

Aricept 10 mg., 28 tbl., 528 např. 1 × 1 tbl. cca 19

Mirtazapin 30 mg., 30 tbl., 183 např. 1 × 1 tbl. cca 6

Suprasorb (vlhké hojení ran), 10 × 10 cm, 100 např. 1× denně cca 50

Nutridrink (bílkoviny atd.), 1 ks, 50 např. 1× denně cca 50

Tabulka č. 26: Příklad kalkulace některých léků v přepočtu na jednu denní dávku v Kč

Zdroj: Brevíř, 2017

Kód OD Celkově 0005,
oš.

0021, 
psych.

0022, 
rehab.

0023, 
plicní

0024,
LDN

Průměr 68,40 64,50 64,50 55,00 110,60 69,30

Medián 67,60 67,60 81,00 53,70 106,10 70,00

Tabulka č. 25: Náklady na léky a krev v Kč na 1 OD

Zdroj: Analýza násl. péče AČMN, AN ČR
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míru a převládá snaha pacienta co nej-
rychleji přeléčit a přeložit do násled-
né péče. Dnes jsou proto diagnózy 
v následné péči výrazně odlišné než 
před 30 lety, kdy LDN byly zřizovány 
národními výbory (později okresními 
úřady) víceméně jako sociální lůžka 
na doléčování geriatrických a chro-
nických pacientů. Paušály na léky této 
situaci nejsou přizpůsobeny a úhrady 
léků v následné péči vyžadují výraz-
nou revizi.

6.3. Náklady na spotřební 
zdravotnický materiál (SZM)
Tato položka je z větší části dána souč-
tem faktur. Podobá se svou povahou 
položce léků a zdá se, že ani její kal-
kulace neodpovídá dnešní realitě. 
Patří sem obvazový materiál, jehly, 
stříkačky, pleny a hygienické pomůc-
ky, různé emulze, krémy atp. Zařazu-
jeme sem i část drobných předmětů 

6.4. Náklady na diagnostiku 
a terapii
Je to položka, která se dosud příliš 
nesledovala a ve srovnání např. s per-
sonálními náklady není příliš vysoká. 
Svůj význam začala mít až v posled-
ních několika letech. Některé pojiš-
ťovny totiž přestaly proplácet určité 
výkony těm, kteří je pro následnou 
péči prováděli (např. laboratořím, rent-
genologům, konziliářům atp.). Samot-
ná zařízení následné péče tyto výkony 
často neprovádějí, proto si je musejí 
objednávat zvenčí. Laboratoře atd. si 
pak tato vyšetření nechávají proplá-
cet zařízeními následné péče, třebaže 
je podle zákona č. 48/1998 Sb. mají 
hradit pojišťovny. Ty ale tvrdí, že to 
jsou tzv. agregované výkony (viz též 
kap. 4). Týká se to dále drobných te-
rapeutických zákroků, které si takové 
zařízení není schopno provést samo 
(třeba výměny cévky, drobných sutur 
atp.). Tzv. agregované výkony se t. č. 
týkají asi 70 % zařízení, zejména samo-
statných, a tato situace se nejspíš příliš 
nezmění, pokud nedojde k dohodě se 
ZP, nebo do rozhodnutí soudu.

6.5. Celkové medicínské náklady
Nyní se dostáváme ke konečnému 
součtu léčebných (medicínských) ná-
kladů. Je patrné, že ve srovnání s hote-
lovými náklady ve výši cca 641 Kč jsou 
přibližně dvojnásobné:

Z tabulky je evidentní, že zdaleka nej-
významnější položkou jsou zde ná-
klady na zdravotnický personál, 
které dosahují až 88,2 %. Třebaže jsme 
hovořili o nutnosti revize jak nákladů 
na léky a SZM, tak i na tzv. agregované 
výkony směrem vzhůru, přece jen tyto 
položky do budoucna neporostou tak 
strmě jako personální náklady.

Také zde se nabízí zajímavé srovnání 
s prvním šetřením tohoto druhu, které 
bylo provedeno v r. 2005, jak je uvá-
dí tabulka č. 30. Podle něho vzrostly 

(DHIM), jako jsou pinzety, peány atp. 
U řady problémů se prosazují moder-
ní léčebné postupy, např. u vlhkého 
hojení ran, také při léčení proleženin, 
bércových vředů atd. Tato položka je 
jen o málo nižší než léky, jak ukazuje 
tabulka č. 27.

Celkové náklady se pohybují kolem 
40‒50 Kč na 1 OD s výjimkou psychi-
atrie, kde se náklady na léčení různých 
typů defektů, poranění, na převazy 
atp. ani nepřibližují nákladům v LDN 
a na ošetřovatelských lůžkách (jsou 
zhruba třetinové). V dřívějších sazeb-
nících (do r. 2005) se SZM zahrnoval 
do jedné položky spolu s léky, ale nyní 
je evidentní, že je třeba vést jej analy-
ticky zvlášť jako samostatnou polož-
ku, která je jen o něco nižší.

Součet reálných nákladů na léky a SZM 
lze t. č. odhadnout na cca 200 Kč/OD.

Kód OD Celkově 0005,
oš.

0021, 
psych.

0022, 
rehab.

0023, 
plicní

0024,
LDN

Průměr 45,70 53,00 15,20 36,70 30,90 54,10

Medián 39,40 46,50 18,80 35,80 26,90 51,40

Kód OD Celkově 0005,
oš.

0021, 
psych.

0022, 
rehab.

0023, 
plicní

0024,
LDN

Průměr 27,20 31,90 11,90 24,40 15,50 24,60

Medián 13,20 13,20 11,00 13,60 9,20 9,90

Tabulka č. 27: Náklady na spotřební zdravotní materiál v Kč na 1 OD

Tabulka č. 28: Náklady na diagnostiku a terapii v Kč na 1 OD

Zdroj: Analýza násl. péče AČMN, AN ČR

Zdroj: Analýza násl. péče AČMN, AN ČR

Kód OD Celkem 0005,
oš.

0021, 
psych.

0022, 
rehab.

0023, 
plicní

0024,
LDN

Průměr 1 149,00 1 081,60 1 266,80 1 231,50 1 128,80 1 154,80

Medián 1 086,80 1 048,00 1 211,10 1 211,10 1 079,40 1 090,90

Tabulka č. 29: Celkové medicínské náklady v Kč na 1 OD

Doplňkové hodnoty: směrodatná odchylka 279; variační koeficient 24,3 %
Zdroj: Analýza násl. péče AČMN, AN ČR
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náklady na zdravotnický personál 
za uplynulých 12 let z 575 na 1 149 Kč, 
tj. cca o 100 %. Vedle růstu platů jde pa-
trně i o růst počtu personálu ke zvlád-
nutí stále těžších pacientů (terapeu-
ticky, ošetřovatelsky, rehabilitačně) 
překládaných sem z akutních lůžek. 
Pozorujeme i nižší částky na léky 
a zdravotnický materiál. Vysvětlení 
není zcela jasné. Náklady na diagnos-
tiku a terapii (agregované výkony) se 
tehdy nesledovaly, ale uvažovalo se 
o jejich zavedení. V rámci tehdejšího 
šetření byl proto proveden kvalifiko-
vaný odhad těchto položek pro pří-
pad, že by v budoucnu byly zahrnuty 
do ceny OD.

7. Celkové náklady a jejich úhrady
V závěru analýzy můžeme blíže vidět 
celkové náklady následné péče na  
1 OD a na jejich úhrady, jak jsou uve-
deny v následující tabulce č. 31.

Hned na úvod je ovšem třeba zdů-
raznit, že v praxi se nejedná o reál-
né náklady nebo reálnou cenu péče 
za 1 OD, ale spíš o rozdělení zdrojů 
z úhrad od pojišťoven. Z reálného 
provozu víme, že zřizovatelé obvykle 
od svých zařízení požadují, aby nešla 
do záporných hodnot („červených 
čísel“), přípustná je zpravidla „kladná 
nula“. Vedení těchto nemocnic se tedy 
v prvé řadě snaží vyjít s danými příjmy. 
Kvalita může ustupovat do pozadí.  
Už jsme si ovšem ukázali, že lze sotva 
najít ubytovací zařízení na komerční 
bázi, která by byla ochotna provozovat 
„hotel s plnou penzí“ za obdobné část-
ky (cca 641 Kč na den) dlouhodobě 
a mimo veškeré sezónní „akce“.

U úhrad byla jako průměr brána úhrada 
za středně těžkého pacienta, tzv. 3. ka-
tegorie obtížnosti. Jejich zařazení do ka-
tegorií je dáno „Sazebníkem výkonů".

V další tabulce jsou porovnány nákla-
dy a úhrady od zdravotních pojišťo-

nimální sazby. Při porovnání vyhláš-
kových a smluvních úhrad můžeme 
vidět, že většina segmentů (s výjimkou 
rehabilitace) má i jako celek nasmlou-
vané vyšší sazby za OD, např. oš. lůžka 
o +250,25 Kč, psychiatrie o +199,61 Kč, 
LDN o +119,04 Kč atd. Ani ty však ne-
stačily na pokrytí nejnutnějších nákla-
dů s ohledem na situaci v nákladových 
položkách a v platech/mzdách.

Ze závěrečného porovnání nákladů 
a úhrad tedy nelze nevidět pro mnohé 
značně překvapivý závěr, že následná 
péče je ztrátová jako celek i jako jed-

ven. Úhrady od ZP jsou vždy nasmlou-
vány individuálně mezi zdravotní 
pojišťovnou a konkrétním zařízením 
a existují i rozdíly mezi jednotlivými 
pojišťovnami. Tabulka č. 33 uvádí zjiš-
těné průměry.

Pro lepší orientaci v úhradách je 
vhodné doplnit je o konkrétní čísla 
z úhradové vyhlášky č. 348/2016 Sb. 
na r. 2017.

V tabulce č. 34 jsou uvedeny paušál-
ní sazby jednotlivých typů OD pro  
r. 2017, které vyhláška uvádí jako mi-

Kód OD Celkem 0005,
oš.

0021, 
psych.

0022, 
rehab.

0023, 
plicní

0024,
LDN

Průměr 1 789,50 1 753,30 2 041,10 2 084,20 1 927,90 1 723,10

Medián 1 726,10 1 699,50 1 950,60 1 951,70 1 806,90 1 678,40

Tabulka č. 31: Celkové náklady následné péče v Kč na 1 OD

Doplňkové hodnoty: směrodatná odchylka 388; variační koeficient 21 %
Zdroj: Analýza násl. péče AČMN, AN ČR

Medicínské náklady Následná péče Okresní, krajské 
nemocnice

Fakultní 
nemocnice

Zdravotnický personál 575 1 675 2 190

Léky a krev 80 305 695

Spotřební zdrav. materiál 70 395 985

Náklady na dg. a terapii 45 430 985

Celkem 770 2 805 4 885

Kat. Charakteristika Stručná legenda

1 soběstačný pacient nezávislý, se stabilizovanou psychikou

2 částečně soběstačný pacient částečně soběstačný, příznaky duševní poruchy

3 vyžadující zvýšený dohled neschopný pohybu mimo lůžko, psychicky alterovaný

4 imobilní pacient zcela imobilní, závažná duševní porucha

5 pacient v bezvědomí v bezvědomí, delirium; těžká duševní porucha

Tabulka č. 30: Porovnání medicínských nákladů v lůžkových segmentech v r. 2005 v Kč na 1 OD

Tabulka č. 32: Zařazení pacientů do tzv. kategorií (zjednodušeno)

Zdroj: Šetření MZ ČR, AČMN

Zdroj: vyhláška č. 201/2018 Sb.
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notlivé segmenty. Pro odborníky a ty, 
kdo se v tomto segmentu pohybují, se 
však patrně o velké překvapení nejedná. 
V šetření vykázalo celkem 51 z 61 za- 
řízení provozní ztrátu, jen 10 z nich 
kladný nebo vyrovnaný výsledek. 
Zdravotní pojišťovny hradily z titulu  
v. z. p. v průměru kolem 92 % vynalo-
žených nákladů a rentabilita násled-
né péče je záporná jako celek i jako 
jednotlivé segmenty.

8. „Správná“ cena a úhrada 
následné a dlouhodobé péče
Ze všeho, co bylo výše uvedeno, logicky 
plyne základní a jednoduchá otázka: Jak 
to, že následná péče za takových okol-
ností ještě existuje? Nebo: Jsou údaje 
ze zařízení následné péče správné a vě-
rohodné? Odpověď nelze vyčíst pouze 
z čísel šetření, a není ani jednoduchá/jed-
noznačná. Zkusme ji proto hledat i jinde 
a podívejme se, jak to vypadá v praxi.

Předpokládejme, že ředitelé z násled-
né péče poskytli za svá zařízení správ-

mocnic, pak je možno vyrovnat ztrátu 
z následných lůžek ze ziskových oborů 
(např. lékárny, laboratoře atp.). Posled-
ní možností je vedlejší hospodářská 
činnost, jako např. prodej stravy „přes 
ulici“, poplatky za ubytovny, pronájmy, 
doplňkový prodej atp. Jedná se vždy 
spíš o jednotky procent nákladů, nikoliv 
o rozhodující příjmy. Je ovšem otázka, 
zda není důležitějším úkolem těchto ma-
nažerů postarat se spíš o kvalitu péče 
pro své pacienty, jak je obvyklé v jiných 
sektorech zdravotnictví, než snažit se 
obtížně získávat prostředky na zajištění 
aspoň nejnutnějšího provozu.

Jak se stanovuje „správná“ cena vý-
robku nebo služby? Obecně platí jed-
noduchý vzoreček:

Mimochodem, právě na základě to-
hoto vzorečku kalkulují všichni do-
davatelé, kteří českému zdravotnictví 
včetně následné péče dodávají své vý-
robky a služby – do výsledné ceny za-
kalkulují všechny své fixní i variabilní 
náklady a přiměřenou míru zisku. Ta 
je usměrňována buď konkurencí, nebo 
úředním regulátorem (v ČR např. ceny 
energií atp.). Můžeme tedy shrnout, že 
cena je v prvé řadě dána nutnými 
náklady na výrobek nebo služby (15).

V šetření jsme se napřed zaměřili 
na hotelové náklady včetně celodenní 
stravní dávky/diety a jejich cenu jsme 
porovnávali se zařízeními ubytovacího 
sektoru. Zjistili jsme, že i oproti relativ-
ně levným komerčním „hotelům s pl-
nou penzí“ jsou zhruba o 300–350 Kč 
nižší (podhodnocené). Proto bez při-
měřeného navýšení úhrad nelze v ná-
sledné péči očekávat zlepšení ubytova-
cího a stravovacího standardu.

Cena = náklady + zisk
né a věrohodné údaje – není důvod 
domnívat se, že by je záměrně hro-
madně zkreslovali. Pak ovšem musíme 
„příčinu jejich přežití“ (vskutku raison 
d´être) hledat jinde. Pokud chce ředi-
tel dosáhnout vyrovnaného nebo klad-
ného hospodářského výsledku, musí 
v této situaci kromě léčebné činnosti 
zákonitě hledat další finanční zdroje, 
což také činí. Kromě toho se jistě snaží 
ušetřit ve výdajích a nákladech všude, 
kde je to možné. V běžné praxi jde 
o kombinaci obojího.

Doplňkovými finančními zdroji mohou 
být např. dotace zřizovatele nebo jiné 
grantové zdroje – obě složky jsou ovšem 
nenárokové a nelze s nimi počítat jako 
s trvalým příjmem. Také je nedostanou 
všichni (např. s. r. o., o. p. s.), jejich pří-
jemci jsou obvykle příspěvkové organiza-
ce. Někteří vybírají od pacientů doplat-
ky – povětšinou v řádu několika set Kč 
až jednoho tisíce na 1 OD, zpravidla jde 
o soukromá zařízení. Pokud je následná 
péče provozována v rámci akutních ne-

Kód OD Celk.
průměr

0005,
oš.

0021, 
psych.

0022, 
rehab.

0023, 
plicní

0024,
LDN

Úhrady 1 552,99 1 271,35 1 615,29 1 992,38 1 393,39 1 492,56

Kód OD Celk. 
průměr

0005,
oš.

0021, 
psych.

0022, 
rehab.

0023, 
plicní

0024,
LDN

Náklady 1 789,50 1 753,30 2 041,10 2 084,20 1 927,90 1 723,10

Úhrady 1 649,10 1 526,60 1 814,90 1 854,80 1 675,80 1 611,60

Rozdíl -140,40 -226,70 -226,20 -229,40 -252,10 -111,50

Výn. / nákl. 92,2 % 87,1 % 88,9 % 89,0 % 86,9 % 93,76 %

Rentabilita záporná záporná záporná záporná záporná záporná

Tabulka č. 34: Paušální sazba za OD pro pacienta ve 3. kategorii v Kč dle vyhl. č. 348/2016 Sb.

Tabulka č. 33: Porovnání nákladů a úhrad v následné péči v Kč na 1 OD

Zdroj: Vyhláška č. 348/2016 Sb.

Doplňkové hodnoty u úhrad: směrodatná odchylka 197; variační koeficient 11,9 %
Zdroj: Analýza násl. péče AČMN, AN ČR

15. Aktuální informace a vybraná data ze statistických šetření o odměnách ve zdravotnictví, ÚZIS, Praha 2018.
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U nákladů medicínských jsme v prvé 
řadě sledovali personální náklady 
na zdravotníky. Z údajů, potvrzených 
aktuálním zjištěním ÚZIS, vyplývá, že 
existují značné rozdíly mezi odměňo-
váním v zařízeních krajů či MZ (např. 
v příspěvkových organizacích) a v sou-
kromých (např. v akciových společ-
nostech) a dále i mezi akutní a násled-
nou péčí. Rozdíly se pohybují mezi 
10–20 %. Kromě toho jsme uvedli, že 
zkušenosti z praxe potvrzují odchody 
ze zdravotnictví jako celku, a zejména 
nedostatečný počet zdravotnického 
personálu všech profesí na odděle-
ních následné péče (ten ovšem stejnou 
měrou odchází i z akutních nemocnic). 
Na otázku, proč zde za těchto okolnos-
tí stále ještě zdravotníci zůstávají, nee-
xistuje evidentně žádná obecně platná 
a ekonomicky podložená odpověď.

K opětovnému zajištění ochoty zdra-
votníků pracovat v následné péči je 
třeba, zdá se, nejméně dvou kroků – 
jednak vyrovnat rozdíly mezi násled-
nou a akutní péčí, a jednak sem při-
vést zpět zdravotníky z jiných sekto-
rů, kam odcházeli v minulých letech, 
když se ukázaly být více konkurence-
schopné (např. obchod), a samozřej-
mě i pracovníky nové. Také zde by 
bylo vhodné podpořit jejich ochotu,  
např. dalšími + 10 % odměny. Podle 
údajů z šetření plyne, že by se mohlo 
jednat přibližně o 300–350 Kč/OD. 
U léků a SZM lze doporučit navýše-
ní kolem 50–100 Kč/OD na léky 
a do cca 50 Kč/OD na SZM.

Přiměřená výsledná cena odráže-
jící skutečně nutné náklady (bez 
tvorby zisku nebo jen s minimální 
ziskovostí) za poskytování následné 
péče měla být v r. 2017 podle všeho 

votnictví po r. 1989 včetně následné 
péče ukazuje, jak klikatými cestami se 
jeho vývoj ubíral, a zároveň naznačuje, 
jakým způsobem by snad bylo možno 
zjednat nápravu.

Jistě nejde jen o spravedlivé narovná-
ní této péče vůči ostatním segmentům 
zdravotnictví (akutní péče, ambulantní 
specialisté, komplement atd.), které 
jsou schopny z úhrad od pojišťoven 
dosáhnout provozního zisku (někdy 
zbývá i na investice), ale zejména 
o zajištění kvality poskytované péče 
na následných a dlouhodobých lůž-
kách a zajištění „důstojných životních 
podmínek“ pro pacienty těchto zaříze-
ní (viz zpráva ombudsmana). Za stáva-
jících podmínek je patrně nelze zajistit.

Řešení nejspíš může přinést jen po-
litické rozhodnutí. Stojí však za to 
připomenout, že by pro ně v součas-
nosti měla politická reprezentace mi-
mořádně příznivé podmínky: zůstatky 
na kontech ZP se zvýšily až na sou-
časných 50,0 mld. Kč (k 2/2019), 
z toho na základním fondu zdravotní-
ho pojištění 25,4 mld. Kč (16). To by 
nepochybně dovolilo prakticky ze dne 
na den saturovat následnou péči (jed-
ná se o cca 6‒7 mld. Kč), ale nejspíš 
i některé další nemocniční segmenty, 
v nichž se za současných podmínek 
sestry i lékaři zdráhají pracovat. Z pra-
xe však víme, že kromě výše odměn 
hrají značnou roli i další faktory (post-
graduální vzdělávání u lékařů, nadměr-
ná fyzická i psychická zátěž u sester, 
obecně množství přesčasů a nedosta-
tek času na svou vlastní rodinu atd.).

Podle zkušeností z terénu, které prove-
dené šetření víceméně potvrdilo, mají 
v současnosti pacienti v následné 

výše uvedeného kalkulována v součtu  
cca o 700–850 Kč/OD vyšší a měla 
se pohybovat podle segmentů někde 
mezi 2 500 a 3 000 Kč/OD u pacienta  
3. kategorie náročnosti, namísto zjiště-
ného průměru 1 552,99 Kč (viz tabulka 
č. 34). Od této základny by se měly od-
víjet úhrady v dalších letech.

9. Závěr
Ve stejném roce 2017, v němž byla sbí-
rána tato analytická data z lůžkových 
zařízení následné a dlouhodobé péče 
v ČR, provedla nezávislé šetření v řadě 
Léčeben pro dlouhodobě nemoc-
né (LDN – kód OD 00024) veřejná 
ochránkyně lidských práv A. Šabato-
vá, která se tak dle svých slov „snaží 
přispět k prevenci špatného zacházení 
a zajištění důstojných životních podmí-
nek pro osoby, které zde žijí“. Ve své 
„Zprávě ze systematických návštěv“ 
(Veřejný ochránce lidských práv, 
2017) pak popisuje řadu nedostatků, 
někdy alarmujících, s nimiž se v těchto 
léčebnách setkala.

Její zpráva ovšem pouze popisuje sou-
časný stav; nezabývá se, a patrně ani 
nemůže, jeho příčinami. Řadu z nich 
je ovšem možno vyčíst právě ze zjiště-
ných dat z následné péče – jedná se 
patrně o vůbec první soubornou ana-
lýzu takového rozsahu, která byla 
v tomto segmentu provedena.

Předkládaná fakta nejsou pro odbor-
nou veřejnost ničím novým, experti 
na ně upozorňují už dlouhá léta. Ještě 
před 20 lety si snad někteří mohli sli-
bovat víc od přesunu LDN ze sociální 
oblasti pod zdravotnictví, zejména co 
se týče jejich financování. Vše nasvěd-
čuje tomu, že se mýlili. Stručný pře-
hled legislativního rámce našeho zdra-

16. Existují i jiné ekonomické teorie, např. teorie „mezního užitku“, která říká, že správná cena je ta, za níž jsou spotřebitelé/kupující ochotni výrobek/službu 

 od prodávajícího ještě koupit, neboť pro ně má stále ještě dostatečně velký užitek. Nicméně obecně platí, že základem ceny jsou přijatelné náklady, zatímco cena, 

 která je stanovena pod nimi, se považuje za tzv. „dumpingovou“, kterou volné tržní hospodářství odmítá jako nekalou soutěž.

17. MZ ČR, zůstatky na fondech ZP.
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péči i ti, kdo se o ně starají, nerovné, 
horší podmínky a šance než v akut-
ní péči a v ambulantním sektoru.

Nad rámec provedených ekonomic-
kých analýz se proto nabízí mj. i otáz-
ka, zda tato skutečnost neodporuje 
ústavnímu pořádku ČR a Listině zá-
kladních práv a svobod.

_____________

MUDr. Ing. Petr Fiala

Asociace českých a moravských nemocnic

Fakulta humanitních studií UK, Praha

e-mail: petrfiala@hotmail.com
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Úvod
Ischemická choroba srdeční (ICHS) 
zůstává nadále hlavní příčinou úmrtí 
ve vyspělých zemích i při dokumen-
tovaném poklesu úmrtnosti na kar-
diovaskulární onemocnění (KVO) 
v posledních letech. V ČR je dokládán 

vypracovaní nových aktivních přístu-
pů k prevenci KVO. Efektivní přístup 
k prevenci je u těchto onemocnění na-
nejvýše žádoucí, jelikož pacienti s KVO 
se podílejí největší měrou na objemu 
poskytované zdravotní péče. Dle údajů 
Ústavu zdravotnických informací a sta-

pokles úmrtnosti na KVO, a to od roku 
1985 (Vojáček, and Kettner, 2017).

KVO z populačního hlediska před-
stavují značnou ekonomickou zátěž. 
V souvislosti s aktuálním demogra-
fickým trendem se jeví jako nezbytné 

Roman Husár, Ladislav Štěpánek, Dagmar Horáková

Preventivní a ekonomický význam 
časné kardiorehabilitace

Souhrn
Kardiorehabilitace je komplexní přístup, pomocí kterého se u indikovaných pacientů snažíme o navození 
optimálního fyzického, psychického, emočního a pracovního stavu, jehož součástí je fyzická aktivita, změna 
životního stylu ve smyslu sekundární prevence. Dle platných doporučení se kardiorehabilitační proces dělí do čtyř 
fází. Kardiorehabilitace má zabránit dekondici, trombembolickým komplikacím a připravit k návratu do běžného 
života. Kardiorehabilitace musí probíhat dlouhodobě s cílem maximalizovat benefitní efekt rehabilitace u rizikové 
populace. Kardiorehabilitace je nedílnou součástí sekundární prevence a nelze neakcentovat i snížení rizika 
rehospitalizace, což je její významný ekonomický efekt v dlouhodobém časovém horizontu. Primární prevence 
kardiovaskulárních onemocnění musí být vzhledem k jejich četnosti výskytu vnímána jako celoživotní proces.
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Summary
Cardiac rehabilitation is a complex approach through which we try to induce optimal physical, mental, emotional 
and working conditions in indicated patients, including physical activity, lifestyle change in the terms of secondary 
prevention. According to present guidelines, the cardiac rehabilitation process is divided into four phases. Cardiac 
rehabilitation is to prevent decondition, thromboembolic complications and prepare for a return to normal life. 
Cardiac rehabilitation must take place in the long term in order to maximize the beneficial effect of rehabilitation in 
the risk population. Cardiac rehabilitation is an integral part of secondary prevention and the risk of rehospitalization, 
representing its significant economic effect in the long term horizon, cannot be accentuated. Primary prevention of 
cardiovascular diseases must be due to their epidemiology perceived as a lifelong process.
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tistiky (ÚZIS) v roce 2016 bylo registro-
váno v národním registru hospitalizo-
vaných celkem 2 369 tisíc ukončených 
případů hospitalizace a meziroční po-
kles činil 13,8 tisíc případů (0,6 %). Prů-
měrná ošetřovací doba byla 8,6 dne, 
což ve výsledku představuje pokles 
průměrného denního stavu léčených 
pacientů v lůžkových zdravotnických 
zařízení z 56,6 tisíc na 55,8 tisíc osob 
oproti roku 2015. Vzhledem k výraz-
nému poklesu průměrné ošetřovací 
doby téměř o polovinu z 11,8 dne 
v roce 1992 až na současných 6,2 dne 
se však celkový objem poskytované 
lůžkové péče v nemocnicích z hlediska 
počtu ošetřovacích dní snížil v průbě-
hu celého období již více než o třeti-
nu. Nejvíce hospitalizací (17,2 %) v roce 
2016 proběhlo na interních odděleních 
s průměrnou ošetřovací dobou 6,3 dne. 
Z hlediska objemu poskytované péče 
v počtu ošetřovacích dní, nejvýznam-
nějším a počtem případů druhým 
nejčetnějším důvodem pro hospitali-
zaci byly nemoci oběhové soustavy 
s průměrnou ošetřovací dobou 7,6 dne. 
Pacienti byli především hospitalizová-
ni pro ischemickou chorobu srdeč-
ní (19,1 %), z toho 7,8 % činil infarkt 
myokardu, dále jiné choroby srdeční 
(35,5 %), cévní nemoci mozku (16,7 %), 
ateroskleróza (8,4 %), žilní městky 
dolních končetin (5,0 %) a arteriální 
hypertenze (4,7 %). Nejčastěji končily 
úmrtím hospitalizace pro cévní nemo-
ci mozku, a to v 9,7 % případů. Cévní 
nemoci mozku se zároveň vyznačova-
ly výrazně nadprůměrnou ošetřovací 
dobou 12,9 dne. Z celkového počtu 
hospitalizovaných pro nemoci obě-
hové soustavy bylo operováno 14,7 % 
pacientů a 5,3 % zemřelo (ÚZIS, 2016). 
Výše zmíněná fakta by se v klinické 
praxi měla projevit v aktivním přístu-
pu preventivní medicíny k pacientům, 
s nimiž se prakticky každodenně setká-
vají praktičtí lékaři v ordinacích. U ne-
mocných po prodělaném KVO na pod-
kladě aterosklerózy je nutné pracovat 

V odborném léčebném ústavu pro 
kardiorehabilitaci jsou pacienti strati-
fikováni v populaci s velmi vysokým 
společně s vysokým kardiovaskulár-
ním rizikem. Jedná se o populaci pa-
cientů, kde je již nutná prakticky vždy 
farmakologická terapie hyperlipopro-
teinemie, jako jednoho ze základních 
rizikových faktorů ICHS a dalších 
civilizačních nemocí. Při daném de-
mografickém vývoji české populace 
samozřejmě evidujeme i seniory 
ve vyšším věku nad 80 let, u kterých 
je kardiorehablitace přísně individu-
alizována. Limitace prováděné kar-
diorehabilitace u těchto pacientů je 
daná především biologickým stavem 
těchto pacientů v závislosti na po-
hlaví, což potvrzují i výsledky práce 
zahraničních autorů, kteří dokumen-
tují cca 1/3 podílu žen a 2/3 podílu 
mužské populace, která participuje 
na kardiorehabilitaci v časném poope-
račním období (Feola et al., 2015).

Ve světle medicíny založené na dů-
kazech je často právě vysoký věk 
vyřazovacím kritériem mnohých kli-
nických studií a účinek farmakotera-
pie v této skupině populace pacien-
tů nemá tak robustní data z velkých 
klinických studií jako jiné populace 
pacientů. Naprostá většina starší 
populace umírá na komplikace KVO 
a výjimkou nejsou ani senioři ve vyš-
ším věku nad 80 let s recidivujícími 
infarkty myokardu nebo opakovanou 
kardiochirurgickou operací (Rosen-
gren, 2012; Lavie, Milani, and Litt-
man, 1993). Výsledky kardiorehabili-
tace ve smyslu zlepšení dlouhodobé 
prognózy potvrzuje i práce americ-
kých autorů v retrospektivní analýze. 
U pacientů po prodělaném aortokoro-
nárním bypassu (846 jedinců) došlo 
k redukci relativního rizika celkové 
mortality o 46 % a redukci absolutního 
rizika mortality o 12,7 % bez závislosti 
na věku. Kardiorehabilitace s akcen-
tací pohybové aktivity je bezpečná 

s faktem vysoké pravděpodobnosti 
recidivy, s faktem nutnosti akcentace 
sekundární prevence, což znamená 
především modifikaci životního stylu 
s farmakologickou intervencí dle sou-
časných doporučení. Nicméně i u je-
dinců, kteří zatím neprodělali žádnou 
kardiovaskulární příhodu a nemají žád-
né příznaky, ani subklinicky probíhající 
aterosklerózu, musí být počítáno s pre-
dikcí kardiovaskulárního rizika (ÚZIS, 
2016; Lavie, Milani, and Littman, 
1993). Přístup k prevenci KVO by měl 
být kontinuální, hlavně celoživotně 
vnímaný proces, především z pozice 
populačního přístupu k této kategorii 
onemocnění (Rosolová, 2013).

Ovlivnění chování populace nemoc-
ných pacientů změnou životního sty-
lu je kontinuální proces s omezenou 
efektivitou. Např. v americké populaci 
u skupiny pacientů s dokumentovanou 
intervencí bylo jenom 5 % populační-
ho vzorku schopno změnit tři životní 
návyky současně, a to kouření, dietní 
a pohybový režim. Jako možný příklad 
inovativního přístupu ke změně život-
ních návyků pacientů je postup parci-
ální změny, který má lepší výsledky 
(Miller et al., 2005). Jako další důležitý 
fakt se jeví pokles perzistence k léčbě 
hypertenze v časovém rámci dvou let 
na 50 %, což může znamenat alarmující 
fakt, že pacienti v průběhu času pře-
stávají příznivě adherovat k medikaci 
a dostávají se do skupin populace pa-
cientů s vyšším kardiovaskulárním ri-
zikem (Cramer, 2008). Toto potvrzuje 
práce srbských autorů, kteří srovná-
vali benefit v období kardiorehabili-
tace v ambulantním režimu. Během 
kardiorehabilitace došlo ke zlepšení 
funkčních parametrů, nicméně v del-
ším časovém rozmezí dochází postup-
ně ke zvyšování hladiny glykemií a sé-
rového LDL cholesterolu jako dalšího 
robustního markeru stratifikace kardio-
vaskulárního rizika pacienta (Spiroski 
et al., 2017).
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pro pacienty za podmínek zachová-
ní možnosti časné defibrilace přímo 
na pracovišti (Pack et al., 2013; Dalal 
et al., 2015). Skupiny pacientů, kteří  
nejvíc profitují z kardiorehabilitace, 
se kumulují hlavně ze skupin pacien-
tů po kardiochirurgických výkonech 
(Torres et al., 2016), po koronárních 
angioplastikách, dále s arteriální 
hypertenzí, po transplantaci srdce, 
po implantaci trvalé kardiostimulace 
s možností resynchronizační terapie, 
event. defibrilace, resp. u pacientů 
s kombinovanými kardiovaskulární-
mi riziky (Lavie, Milani, and Littman, 
1993). Některé práce benefitní efekt 
kardiorehabilitace ve smyslu redukce 
mortality relativizují v populaci pa-
cientů po prodělaném infarktu myo-
kardu. Limitací těchto prací je právě 
vyloučení starších fragilních pacientů 
a dále pacientů se závažnými komor-
biditami, kteří výsledek mohou ovliv-
nit (West, Jones, and Henderson, 
2011). Význam a nutnost další léčby 
včetně kardiorehabilitace u pacientů 
po provedené perkutánní koronární 
intervenci jako prevence jejich rehos-
pitalizace zdůrazňuje práce dánských 
autorů (Hansen et al., 2018).

Dle platného doporučeného postupu 
nadále platí rozdělní kardiorehabiltiace 
do čtyř fází (Skalická, 2016).

Rozdělení fáze kardiorehabilitace 
(Chaloupka et al., 2006):
• FÁZE I: nemocnice, cíl: 
 zábrana dekondice, prevence 
 tromboembolie;
• FÁZE II: ambulance, odborný 
 léčebný ústav: navození změn 
 životního stylu, zásady sekundární 
 prevence;
• FÁZE III: ambulance, lázně, 
 odborný léčebný ústav: období 
 stabilizace;
• FÁZE IV: ambulance, lázně, odborný
 léčebný ústav: udržení kondice 
 a návyků z předchozích fází.

kvalitu prováděné kardiorehabilitace, 
např. u pacientů po náhradě aortální 
chlopně s ministernotomií, po katetri-
začně implantované aortální chlopni 
nebo arteriální revaskularizaci myo-
kardu po endoskopicky provedeném 
odběru žilních štěpů z dolních konče-
tin, které umožnují rychlejší zahájení 
balneologických procedur a kardiore-
habilitace. Obdobná situace je u pa-
cientů po kombinovaných operacích 
chlopní pro významné chlopenní vady.

Jedním z příznivých efektů balneo-
logických procedur během kardiore-
habilitace je využití přírodního mine-
rálního zdroje formou celkové vodní 
uhličité lázně, která využívá vazodila-
tační účinek oxidu uhličitého k vytvo-
ření vazodilatačního kožního erytému 
a poklesu periferního cévního odpo-
ru (rozšíření arteriol, přesunutí krve 
na periferii, zvýšení svalového pro-
krvení), který má za následek pokles 
jak systolického, tak i diastolického 
krevního tlaku se zvýšením minutové-
ho srdečního výdeje o 30–50 %. Jako 
další benefitní účinek se jeví zvýšení 
natriurézy, pokles sérové hladiny adre-
nalinu a noradrenalinu s poklesem 
plazmatické hladiny reninu a inhibicí 
systému renin-aldosteron (Jandová, 
2009). Metaanalýza pacientů v rámci 
rehabilitačních programů s aerobním 
tréninkovým programem, která zahr-
novala převážně muže ve středním 
věku po předchozím prodělaném in-
farktu myokardu, prokázala 30% re-
dukci mortality, což potvrzuje benefit-
ní účinek kardiorehabilitace (Taylor et 
al., 2004).

Kardiorehabilitace u pacientů 
s chronickým srdečním selháním
V současné době se zvyšuje počet 
pacientů s diagnózou chronického 
srdečního selhání, kteří se stávají do-
minantní skupinou populace i vzhle-
dem k narůstající incidenci této ne-
moci u nás. Odhaduje se, že výskyt 

Absolutní kontraindikace 
kardiovaskulární rehabilitace 
(Skalická, 2016):
• nestabilní angina pectoris;
• známky zátěžové ischemie při 
 nízké zátěži;
• klinicky přítomné manifestní 
 srdeční selhání;
• disekující aneurysma aorty;
• těžká aortální stenóza;
• regurgitační chlopenní vady, 
 vyžadující korekci;
• akutní perimyokarditida;
• suspekce na plicní embolizaci;
• flebotrombóza, tromboflebitida;
• akutní infekce;
• akutní systémové onemocnění;
• dekompenzovaný diabetes mellitus;
• dekompenzovaná arteriální 
 hypertenze se systolickým krevním 
 tlakem (TK) nad 200 mmHg, 
 diastolickým TK nad 115 mmHg;
• symptomatická hypotenze.

Relativní kontraindikace 
kardiovaskulární rehabilitace:
• supraventrikulární arytmie 
 s klidovou TF nad 120/min;
• sinusová tachykardie nad 120/min;
• závažné komorové arytmie;
• srdeční selhání funkční klasifikace 
 NYHA IV;
• pokles TK při zátěži.

Časná kardiorehabilitace u pacientů 
po kardiochirurgickém výkonu
U těchto nemocných je výraznou li-
mitací kardiorehabilitace probíhající 
hojení jizvy po sternotomii, resp. ji-
zev po odběrech žilních štěpů, zvláště 
ve vyšším věku, kde dochází k progresi 
dekondice u fragilních seniorů. Iniciál-
ně individualizujeme kardiorehabilitaci 
pod dohledem zkušeného fyziotera-
peuta, s nácvikem mobilizace pacientů 
s dopomocí a prevencí komplikujícího 
pádu. Jako přínosné hodnotíme mi-
niinvazivní přístupy kardiochirurgic-
kých výkonů u seniorské populace, 
které umožňují akcentovat a urychlit 
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srdečního selhání v České republice 
je kolem 0,4 %, což prakticky zname-
ná až 40 000 nových případů ročně. 
Navzdory pokroku v léčbě a diagnos-
tice je prognóza tohoto onemocnění 
nepříznivá. Z hlediska lázeňské léčby 
je důležitý fakt komplexního přístupu 
k uvedené rizikové populaci nemoc-
ných s aplikací kombinace nefarmako-
logických a farmakologických přístu-
pů a s uplatněním personalizovaného 
přístupu k terapii. V praxi jde o hete-
rogenní skupinu pacientů v různém 
stadiu fyzické výkonnosti, která je limi-
tována nejenom sníženou systolickou 
nebo diastolickou funkcí levé komory 
(LK), ale rovněž stavem pohybového 
aparátu a výraznou dekondicí. Jako je-
den ze základních rizikových faktorů je 
udávaná dysfunkce vegetativního ner-
vového systému, která je akcentována 
u pacientů se srdečním selháním v čas-
ném pooperačním období. Základní 
parametry měření variability srdeční 
frekvence můžou sehrát aditivní roli 
ve stratifikaci této rizikové populace 
pacientů (Compostella et al., 2014). 
Iniciálně během časného období kar-
diorehabilitace je nutný individualizo-
vaný přístup s akcentem na stratifikaci 
výkonnosti daného pacienta a sledo-
vání základních hemodynamických 
parametrů během kardiorehabilitace. 
Cílem pohybové terapie pacientů je 
zvýšení kardiopulmonálních rezerv 
pacienta (Kolář, 2009). Důkaz o pozi-
tivním vlivu aerobního cvičení na kar-
diovaskulární mortalitu u pacientů 
s chronickým srdečním selháním do-
kazuje i metaanalýza provedených stu-
dií. Zlepšení prognózy pacientů bylo 
evidentní u pacientů s ischemickou 
etiologií srdečního selhání, nižší ejekč-
ní frakcí LK, vyšším funkčním postiže-
ním (Piepoli et al., 2004).

Během kardiorehabilitace je pacien-
tovi monitorována tepová frekvence 
před zátěží i po ní, pravidelně absolvu-
je monitorovanou ergometrii limitova-

makologické léčby pacientů s ICHS, 
po cévní mozkové příhodě a po infark-
tu myokardu. Kardiorehabilitace musí 
probíhat dlouhodobě s cílem maxi-
malizovat benefitní efekt rehabilitace 
u této rizikové populace (Karel, and 
Skalická, 2009). Kardiorehabilitace má 
mnoho příznivých účinků, nelze neak-
centovat i snížení rizika rehospitaliza-
ce, což je významný ekonomický efekt 
v dlouhodobém časovém horizontu. 
Nadále však chybí další randomizova-
né studie, které by lépe stratifikovaly 
heterogenní populaci potenciálních ri-
zikových pacientů.
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nou doporučenou tepovou frekvencí 
a doporučenou zátěží. U pacientů, kte-
ří se snaží přestat kouřit, indikujeme 
opakovanou intervenci stran odvykání 
kouření. V rámci snahy o zvýšení ad-
herence pacienta k režimovým opat-
řením jsou pravidelně v rámci pobytu 
pro pacienty organizovány edukační 
přednášky o hlavních zásadách sekun-
dární prevence ICHS, dále o hlavních 
zásadách stravování i pohybové aktivi-
ty. Na závěr pobytu je v rámci zvýšení 
adherence k terapii pacient vybaven 
i písemným rozpisem medikace s po-
učením o medikaci, což zvyšuje šanci 
na lepší spolupráci pacienta v ambu-
lantním režimu kontrol.

Pooperační komplikace časné 
kardiorehabilitace
V období časné kardiorehabilitace jsou 
registrovány nejčastěji komplikace 
ve smyslu výskytu paroxysmální fibri-
lace/flutteru síní u asi 30 % pacientů. 
Jako etiopatogenetický podklad se zva-
žují oxidativní stres v síních, systémo-
vá zánětlivá reakce po kardiochirurgic-
kém výkonu, vysoký tonus sympatiku 
jako reakce organizmu na kardiochi-
rurgický výkon (Piepoli et al., 2004). 
Klinický stav pacientů po kardiochi-
rurgickém výkonu je charakterizován 
nutností častějších echokardiografic-
kých kontrol v souvislosti s časnou 
diagnostikou komplikujícího rozvoje 
postkardiotomického syndromu a dále 
s možností recidivujících pleurálních 
výpotků. Dalším faktorem zůstává čas-
ná diagnostika a ovlivnění infekčních 
komplikací, jakými jsou například zá-
nětlivé komplikace ve smyslu infektu 
dýchacích cest nebo akutní exacerba-
ce chronické obstrukční bronchitidy.

Závěr
Kardiorehabilitace nadále zůstává 
důležitou součástí prevence i léčby 
populace u pacientů s vysokým kar-
diovaskulárním rizikem, bez závislosti 
na věku. Je nedílnou součástí nefar-
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přímým překladem z kardiocentra. Pobyt je plně hrazen pojišťovnou také při nástupu
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Také v roce 2020 bude možnost aktivní účasti v rámci paralelní lékařské a posterové sekce.

Paralelní lékařská sekce bude probíhat 31. ledna 2020 v dopoledních hodinách.

Hlavním jednacím jazykem je čeština. Pro účastníky odborné lékařské sekce bude zajištěno oboustranné simultánní tlumočení
(čeština, angličtina).

Více informací na www.pragueonco.cz
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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 nový typ léků, které dají pacientům naději. 

Nakonec bude náš úspěch měřen jedinou věcí: jak dokážeme změnit životy pacientů.

BOJUJEME S NÁDOROVÝMI ONEMOCNĚNÍMI

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
Budějovická 778/3, 140 00 Praha 4  |  tel.: 221 016 111, e-mail: bms.czech@bms.com, www.b-ms.czIO
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Pacienti jsou v centru 
všeho, co děláme.
Inspirují nás. 
Motivují nás.


