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Milé čtenářky a milí čtenáři, 

 

 

Advance Institute oslavilo koncem roku páté výročí svého vzniku. Pět let - to 
je již více než 100 absolventů a studentů programu Master of Healthcare 
Administration, stovky hodin společných inspirativních diskusí a množství 
nových přátelství.   

 

Hodnocení kvality ve zdravotnictví je tématem našeho dalšího newsletteru. 
Kvalita ve zdravotnictví by měla být v centru zájmu nejenom pacientů, ale i 
všech členů managementu nemocnic, zdravotních pojišťoven i ministerstva 
zdravotnictví. Přinášíme proto nejen shrnutí základních konceptů a principů 
měření a hodnocení kvality ve zdravotnictví, ale i pohled OECD na kvalitu 
péče v České republice a jejich doporučení pro zlepšení, a také několik 
praktických příkladů projektů zlepšování kvality v českých nemocnicích. 

 

Nechybí ani pravidelný legislativní monitoring a aktuální makroekonomický  
výhled české ekonomiky a očekávaný dopad na české zdravotnictví. 

 

Neváhejte tento newsletter sdílet s dalšími lidmi, pro které by mohl být 
užitečný. 

 

Přejeme vám příjemné čtení a úspěšný rok 2015.  

 

 

Daniel Hodyc 

Pavel Hroboň 

Tomáš Macháček 

Henrieta Tulejová  
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Praktické hodnocení kvality zdravotních služeb 
Pavel Hroboň, Advance Healthcare Management Consulting | 9. 2. 2015 

Hodnocení kvality zdravotních služeb je tématem, které se periodicky opakuje 

nejen v médiích a v programových vyhlášeních ministrů zdravotnictví, ale zcela 

pochopitelně zajímá i pacienty a ve vzrůstající míře poskytovatele zdravotních 

služeb a zdravotní pojišťovny. Samotný pojem kvalita přesto patří k nejméně 

jasným a definovaným pojmům ve zdravotnictví, což vede k řadě omylů a 

nesprávných závěrů, ale na druhé straně i k podceňování nebo zavrhování 

důvěryhodných iniciativ. Kvalitu přitom lze měřit a hodnotit, i když to není vždy 

technicky jednoduché. Proto byla kvalita vybrána jako téma dalšího Advance 

Health Leadership Forum (AHLF), které se odehrálo 13.-14. 11. 2014. 

 

Cílem setkání bylo vysvětlit si základní koncepty v hodnocení kvality a návazně představit principy, 

praktické postupy, následováníhodné příklady i omyly v různých přístupech k hodnocení kvality. Tato 

témata byla jako na všech setkáních AHLF diskutována velmi otevřeným způsobem v malé, ale 

složením pestré skupině sestávající ze zástupců poskytovatelů, zdravotních pojišťoven, regulátora a 

dodavatelských firem. Pro přehlednost byly prezentace a následující diskuse rozděleny do několika 

vymezených témat. 

 

Hodnocení kvality z dat reportovaných zdravotním pojišťovnám 

Základní rozdělení úrovní, na kterých můžeme měřit kvalitu, na vstupy, proces a výsledky, zavedl Alvis 

Donabedian. Shrnutí rozdílů mezi těmito úrovněmi je popsáno na obrázku 1, jehož autorem je MUDr. 

Petr Tůma. 

To, co nás při hodnocení kvality skutečně zajímá, jsou samozřejmě výsledky, nejlépe ze všeho 

dlouhodobé výsledky týkající se zdravotního stavu a spokojenosti pacienta. Ty je ale zároveň nejtěžší 

měřit a jsou vedle kvality samotné zdravotní služby ovlivněny také vstupním zdravotním stavem 

pacienta a jeho chováním v průběhu a po poskytnutí služby. 

Měření toho, zda byly naplněny předpoklady kvality na úrovni vstupů, je naopak velmi lehké.  Jde ale 

právě jen o předpoklady, které jsou k dobrému výsledku obvykle potřebné, ale nezaručují ho. 

Odpovídající vstupy tedy musí být zajištěny, ale jejich dopad na výsledek je omezený. 

Právě proto se při hodnocení kvality vedle výsledků často soustřeďujeme na procesy. Jako indikátory 

kvality se obvykle vybírají ty procesy, postupy nebo rozhodnutí, u kterých je prokázán významný vliv na 

výsledky péče. Jako příklad může sloužit včasné podání fibrinolytik nebo provedení akutní 

koronaroplastiky u pacientů s infarktem myokardu nebo pravidelné kontroly stavu kompenzace 

diabetu a rozvoje jeho komplikací. 
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Obrázek 1 

 

  

 

Právě procesní indikátory je možno často dobře zjistit z dat reportovaných zdravotním pojišťovnám. 

Tato data jsou rutinně sbírána a kontrolována, což představuje významnou úsporu a výhodu oproti 

samostatným nebo jednorázovým sběrům dat, byť na druhé straně mohou být data reportovaná 

pojišťovnám zkreslena za účelem získání co nejvyšší úhrady. Samozřejmě jsou tato data také z hlediska 

hodnocení kvality často nekompletní (viz dále). 

Zajímavým druhem procesních dat, která lze vyčíst z reportů zdravotním pojišťovnám, jsou tzv. 

utilizační data, týkající se počtů jednotlivých výkonů, případně diagnóz řešených u daného 

poskytovatele. V řadě oborů existuje velmi dobrá evidence týkající se vlivu počtu řešených případů na 

kvalitu. Obvyklým výstupem takových studií samozřejmě není ostrý předěl typu „nad 50 případů ročně 

je vše v pořádku, pod 50 případů jde o ohrožení kvality“, ale spíše vymezení 3 pásem – nedostatečného 

počtu výkonů, „šedé zóny“, a dostatečného počtu výkonů. Příkladem takové evidence může být 

nefrektomie (odstranění ledviny), u které byly prokázány významně lepší výsledky u pracovišť 

provádějících alespoň 33 takových výkonů za rok v porovnání s pracovišti provádějícími pod 15 výkonů 

za rok. Česká urologická společnost stanovila doporučený minimální počet výkonů nefrektomie na 20 

ročně.  

Pokud se ale posuneme od pouhých počtů výkonů k jejich poměrům, jako je například podíl císařských 

řezů na celkovém množství porodů, nemusí nám už data reportovaná zdravotním pojišťovnám stačit. 

Stejně jako u výsledkových ukazatelů totiž potřebujeme tento indikátor – počet porodů řešených 

císařským řezem – vztáhnout ke vstupnímu stavu pacientek, například věku, počtu rizikových 

těhotenství a dalším faktorům. Většina těchto údajů ale již není dostupná z dat reportovaných 

zdravotním pojišťovnám.  
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Přesto lze z dat reportovaných zdravotním pojišťovnám hodnotit celou řadu zajímavých procesních 

indikátorů jak pro akutní nemocniční tak dlouhodobou ambulantní péči. Příklady mezi jinými zahrnují 

diabetes, u kterého můžeme hodnotit například, zda byl nabírán glykovaný hemoglobin, zda proběhla 

kontrola hladiny cholesterolu, kontrola mikroalbuminurie a vyšetření očního pozadí. 

Jak jsme na tom s hodnocením kvality z dat reportovaných zdravotním pojišťovnám v České republice? 

Odpověď není jednoduchá. V roce 2008 vznikla pod záštitou Národního referenčního centra (NRC) 

iniciativa směřující k vypracování ukazatelů kvality měřitelných z dat reportovaných zdravotním 

pojišťovnám, tzv. Národní sady ukazatelů zdravotních služeb. Tato iniciativa vedla k vytvoření a validaci 

řady ukazatelů, zejména v oblasti chirurgie. Zajímavé a podnětné je, že (ve druhé části) byla tato 

iniciativa zároveň částečně spojena s tvorbou doporučených klinických postupů.  

Národní sada ukazatelů zdravotních služeb ale nebyla první iniciativou NRC. Instituce, ve které se 

sbíhají data ze všech zdravotních pojišťoven, je ve velmi výhodné pozici pro hodnocení některých 

ukazatelů. První aktivitou NRC v této oblasti, určenou spíše pro pacienty, byl projekt „Jak se kde léčí“, v 

jehož rámci byly – nikoliv anonymně, publikovány údaje o počtu porodů, průměrné délce hospitalizace 

a počtu císařských řezů a obdobné údaje o implantovaných kloubních náhradách v jednotlivých 

nemocnicích v ČR. 

NRC v rámci Národní sady ukazatelů zdravotních služeb vypracovalo a publikovalo řadu ukazatelů. 

Hodnocení jednotlivých nemocnic bylo anonymní. Jednoznačně z něj ale vyplynulo (stejně jako z jiných 

projektů), že v řadě nemocnic zejména ale nejen okresního typu jsou poskytovány plánovatelné složité 

zákroky v počtu jednotek za rok. Tyto počty samozřejmě nenaplňují požadavky považované za nutné k 

zajištění kvality. 

Bohužel ale nedošlo ke skutečnému rozvoji počtu indikátorů a jejich pravidelnému sledování. Podle 

názoru některých odborníků také v průběhu projektu došlo k rozvolnění původně přísných 

metodických kritérií pro tvorbu indikátorů. Ani projekt „Jak se kde léčí“ již dnes není rozvíjen ani nejsou 

data pravidelně aktualizována. 

 

Jak využít k hodnocení kvality další data poskytovatelů zdravotních služeb 

Výsledkové (a některé procesní) ukazatele nemůžeme hodnotit, aniž bychom znali vstupní zdravotní 

stav pacientů. Ten je obvykle možno stanovit na základě dat obsažených ve zdravotnické dokumentaci 

jako jsou výsledky laboratorních testů, zobrazovacích metod, anamnestické a další údaje. Dalším 

potenciálním zdrojem těchto dat jsou potom registry, do kterých jsou původně klinická data hlášena.  

Tato data používáme k tzv. standardizaci pacientů. To znamená, že na základě známých rizikových 

faktorů, které existovaly již před převzetím pacienta do péče, matematickými postupy odstraníme 

rozdíly v zastoupení těchto faktorů mezi jednotlivými poskytovateli, u kterých hodnotíme kvalitu péče. 

Takové nástroje jsou obvykle označovány jako „skóringové“, protože primárně slouží k ohodnocení 

rizika jednotlivých pacientů. Příkladem může být Euroscore, který ohodnotí riziko úmrtí u 

kardiochirurgických pacientů a tedy i poskytne údaje pro standardizaci a srovnání výsledků. Použité 

faktory zahrnují věk, pohlaví, přítomnost řady dalších onemocnění (pulmonární hypertenze, 

extrakardiální postižení tepen,...), několik laboratorních hodnot (například kreatinin), předoperační stav 

oběhového ústrojí a celkový stav pacienta.  

Skóringové nástroje, tedy nástroje pro standardizaci rizika,mohou být vytvářeny s cílem dosáhnout co 

nejvyšší predikční schopnosti. Například prediktivní model třicetidenní úmrtnosti pacientů s akutním 

infarktem myokardu a srdečním selháním vyvinutý na Yale University obsahuje přes tři desítky různých 
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faktorů. Ne všechny jsou ovšem stejně významné a v praxi se tak standardizace obvykle odehrává 

podle jednodušších nástrojů obsahujících lépe dostupná data. Stejně ale obvykle mluvíme o více než 

10 charakteristikách pacientů potřebných pro spolehlivou standardizaci, což je v přímém rozporu s 

obvykle jedinými dvěma charakteristikami přímo dostupnými z dat reportovaných zdravotním 

pojišťovnám, což je věk a pohlaví. Data reportovaná pojišťovnám sice potenciálně dokáží vypovědět o 

pacientově zdravotním stavu více, tato výpověď se ale odehrává zejména cestou méně přímých 

příznaků (například předepsané léky), které navíc nejsou jednoduše kvantifikovatelné a tedy přímo 

použitelné pro rizikový skóring. 

Kvalitní standardizace rizika je naprosto nutným předpokladem hodnocení výsledků. Pokud ji 

neuděláme, nejen, že nám z výsledků hodnocení vyjdou nesmysly, ale ještě můžeme odradit 

poskytovatele od péče o těžké pacienty. Poskytovatelé je budou odmítat ze strachu, aby jim nezhoršili 

výsledky.  

 

Zajištění kvality na straně poskytovatele zdravotních služeb 

Zatím jsme probírali hodnocení kvality poskytovaných zdravotních služeb, které z dostupných dat 

může dělat jejich poskytovatel, zdravotní pojišťovna nebo teoreticky jakýkoliv třetí subjekt –

samozřejmě, pokud používá odpovídající metodiku. 

Jinou otázkou je ale samotné zajištění nebo zlepšení kvality zdravotních služeb na straně jejich 

poskytovatele. Poskytování moderních zdravotních služeb je sofistikovanou a komplikovanou činností 

vysoce závislou na komunikaci, koordinaci a technickém zajištění. Riziko chyb je proto velmi vysoké a 

nelze ho zcela eliminovat, lze ho ale významně snížit. Snižování množství chyb (a tedy zlepšování 

kvality) bylo ale dlouho brzděno tradiční kulturou panující mezi poskytovateli zdravotních služeb, 

přesněji řečeno uvnitř lékařského stavu. Tato tradiční kultura, zjednodušeně řečeno, připisovala 

lékařům nadlidské schopnosti nechybujících bytostí. Jakkoli můžeme mít pro toto historické předstírání 

určité pochopení z důvodu snahy zachovat důvěru pacienta v lékaře, jeho dopady na zlepšování kvality 

byly katastrofální. Chyby, které se staly, byly buď skrývány nebo považovány za chyby „špatných“ 

jednotlivců, kteří mají být potrestáni nebo vyhnáni z jinak nechybující skupiny profesionálů. Moderní 

výzkum ale jasně ukazuje, že většina chyb, které se stanou při poskytování zdravotních služeb, nejsou 

důsledkem selhání jednotlivců (i když i takové případy se samozřejmě vyskytují), ale důsledkem chybně 

nastavených procesů. Ke změně těchto procesů je ale třeba si nejprve přiznat, že chyby se dějí, začít 

systematicky sledovat jejich výskyt a následně předělat procesy, což je prakticky nemožné bez účasti 

těch, jejichž práce je těmito procesy řízena. Tato základní kulturní změna, to znamená ochota otevřeně 

hovořit o chybách a jejich zveřejnění vítat jako příležitost ke zlepšení a ne jako příležitost k trestu, je 

zásadní podmínkou zlepšování kvality. Jasně to ukazují například zkušenosti z leteckého průmyslu i 

dalších odvětví. 

 

Hlavní nástroje interního zlepšování kvality vedle změny kultury směrem k uvědomění si rizika chyb a 

otevřenosti při jejich přiznání a řešení zahrnují: 

 Systematické vzdělávání zdravotníků; 

 Analýzu rizikovosti individuálních pacientů ( a následná opatření); 

 Připomínky/alarmy a podporu/kontrolu rozhodování; 

 Klinický audit; 
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 Preventivní hodnocení rizikovosti procesů; 

 Podporu standardizace (klinických) procesů; 

 Sledování nežádoucích událostí. 

Analýza rizikovosti umožňuje definovat skupiny pacientů se zvýšeným rizikem nežádoucí události a 

zaměřit na ně vhodná preventivní opatření. Typickým příkladem může být příprava propuštění 

komplikovaných pacientů se špatným sociálním zázemím s cílem prevence jejich časného návratu do 

ústavní péče. 

Připomínky a podpora rozhodování reagují na omezenou kapacitu lidského mozku. Tím, že přeberou 

rutinní záležitosti jak v oblasti akutní péče (co vše je vhodné vyšetřit při podezření na určitou 

diagnózu), tak připomínky preventivních vyšetření, umožní ošetřujícím zdravotníkům soustředit se na 

klíčová rozhodnutí a přizpůsobení obvyklého postupu individuálním potřebám a preferencím pacienta. 

Klinický audit, nástroj dlouhodobě a široce používaný v některých evropských zdravotních systémech 

(například ve Velké Británii), je u nás zatím poměrně málo využíván. Jeho základem je zpětné pečlivé a 

otevřené rozebrání příčin, které vedly ke vzniku komplikací nebo jinému nežádoucímu vývoji u 

konkrétního pacienta a návrh nápravných opatření s cílem zabránit příště podobnému vývoji. K 

obdobnému účelu může sloužit preventivní hodnocení rizikovosti procesů, tedy opět jejich rozbor a 

identifikace (v tomto případě potenciálních) nebezpečí a jejich modifikace. 

Bezpečnost procesů významně zvyšuje jejich standardizace. Je zásadním předpokladem snížení 

komplikací – tam, kde není určeno, jak má standardní proces vypadat, není možné rozhodnout, zda je 

vhodné se od něj u konkrétního pacienta odchýlit ani není možné dlouhodobě hodnotit bezpečnost a 

účinnost daného procesu. Standardizace se týká jak ošetřovatelských, podpůrných a administrativních 

procesů, tak rozhodování o způsobu léčby. V tomto případě jsou nástrojem obvykle doporučené 

klinické postupy dotažené do podoby tzv. klinických protokolů, které reflektují konkrétní podmínky 

daného zdravotnického zařízení a jsou plně integrované do jeho běžného chodu. Pro jistotu 

zdůrazňujeme, že lékař musí mít vždy právo odchýlit se od standardního postupu, pokud to stav 

pacienta vyžaduje, musí být ale také schopen zdůvodnit, proč tak učinil. 

 

Akreditace poskytovatelů zdravotních služeb 

Akreditace je externím posouzením, zda existují interní procesy k zajištění kvality, zda jsou dodržovány 

a vyhodnocovány. Není tedy ze své podstaty preskriptivní, neříká, jak přesně má daný proces vypadat, i 

když samozřejmě hodnotí jeho základní soulad s legislativou a současným stavem poznání. 

Například Spojená akreditační komise (SAK ČR) vydává desítky akreditačních standardů, tedy 

minimálních požadavků na standardizaci určitých procesů. Tyto standardy se v čase vyvíjejí, navíc je 

každé zdravotnické zařízení po 3 letech reakreditováno. O tom, jaké jsou hlavní přínosy akreditace a 

jaký další vývoj můžeme v oblasti akreditací očekávat, si můžete přečíst v rozhovoru s MUDr. 

Františkem Vlčkem, Ph.D., zástupcem ředitele SAK ČR. 

 

Kvalita z hlediska pacienta 

Kvalitu poskytovaných zdravotních služeb můžeme hodnotit pomocí „objektivních“ ukazatelů, jejichž 

příklady jsme si uváděli v předcházejících odstavcích nebo také požádat o zhodnocení kvality 

spotřebitele zdravotních služeb, tedy pacienta. Názory na to, do jaké míry jsou pacienti schopni 

posoudit kvalitu zdravotních služeb, se zásadně liší. Jeden extrém říká, že spokojenost zákazníka je 

http://www.advanceinstitute.cz/newsletter/seznam-newslettru/a2-2014-advance-newsletter?id=395
http://www.advanceinstitute.cz/newsletter/seznam-newslettru/a2-2014-advance-newsletter?id=395
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jediným relevantním ukazatelem, druhý je přesvědčen, že pacienti z řady důvodů nejsou schopni 

kvalitu zdravotních služeb s výjimkou okrajových ukazatelů principiálně nezdravotních služeb 

(například čistota pokojů a kvalita jídla) vůbec posoudit. Pravda je jako obvykle uprostřed. Některé 

studie sice prokázaly souvislost mezi spokojeností pacientů a kvalitou prokázanou pomocí 

„objektivních“ ukazatelů, za hlavní účel sbírání dat o spokojenosti pacientů je ale považován právě 

jejich subjektivní pohled na chování zdravotníků a celkový dojem z poskytnuté služby, který 

samozřejmě významně záleží na úrovni komunikace mezi zdravotníky a pacientem a je cennou 

zpětnou vazbou pro poskytovatele. 

Subjektivní hodnocení kvality rozhodně neznamená nevědecké hodnocení. K získání dat slouží 

především dotazníkové akce, která mají svá pravidla vycházející ze statistiky a zásad prevence zkreslení 

stejně jako například klinické studie. V České republice dlouhodobě probíhá projekt hodnocení 

nemocniční lůžkové péče nazvaný Kvalita očima pacientů, který splňuje metodické požadavky na 

zjišťování názorů pacientů. 

Jinou zásadní otázkou týkající se pacientů je, do jaké míry využívají „objektivních“ ukazatelů kvality pro 

výběr poskytovatele. Zkušenost je smíšená. Prvním předpokladem samozřejmě je, aby pacienti o 

existenci hodnocení kvality poskytovatelů vůbec věděli a měli k němu přístup. Druhou podmínkou je 

potom srozumitelnost údajů a jejich relevantnost pro pacienty. Některé údaje nebo způsob jejich 

vyjádření (například pomocí intervalů spolehlivosti) mohou být pro naprostou většinu pacientů 

nesrozumitelné. Stejně tak mohou pacienti považovat za důležité jiné dimenze hodnocení kvality než 

jsou zkoumány a zveřejněny. Pokud jsou ale indikátory a způsob jejich prezentace přizpůsobeny 

potřebám pacientů, od těch, kteří chtějí co nejjednodušší souhrnnou motivaci, k těm sofistikovanějším, 

jsou považovány za užitečné a využívány. Jedním ze zajímavých projektů v tomto směru je například 

Minnesota Community Measurement (http://mncm.org/). 

 

Zlepšování kvality ve spolupráci pojišťovna – poskytovatel 

V úvodní části tohoto textu jsme zkoumali možnost hodnocení kvality z dat reportovaných zdravotním 

pojišťovnám a odděleně možnosti zlepšování kvality na straně poskytovatelů zdravotních služeb. 

Tradičně také zdravotní pojišťovna (nebo jiná externí instituce) hodnotila zvenku kvalitu služeb, 

zatímco jejich zlepšení bylo interní záležitostí poskytovatelů. Tyto rozdíly se ale z řady důvodů stírají. 

Jedním z nich je pochopení, že externí kontrola obvykle není tou nejlepší cestou ke zlepšení kvality (i 

když svoji roli nesporně má), druhým je podstata prevence a léčby hlavního zdravotního problému 

dnešní doby – chronických nemocí.  

Na péči o pacienty s chronickými nemocemi se podílí celá řada poskytovatelů, kteří spolu 

nedostatečně komunikují, mohou mít jiné názory a postupy a i jejich ekonomická motivace může být 

různá v důsledku použití různých platebních mechanismů. Obvykle není zcela jasné, kdo je v danou 

chvíli za co zodpovědný. Navíc je úspěšná prevence i léčba podmíněna spoluprací ze strany pacienta, 

kterého lze vedle vhodného podávání informací ke spolupráci také motivovat, což ale není tradiční role 

poskytovatelů zdravotních služeb.  

Jasně se tedy vynořuje potřeba subjektu – koordinátora či integrátora péče, který zajistí vhodný model 

spolupráce mezi jednotlivými poskytovateli. Jeho rolí je zabránit jak výpadkům potřebných služeb, tak 

jejich překrývajícímu se poskytování (například zbytečné duplikace vyšetření a předpisy léků). V rámci 

koordinace služeb je samozřejmě třeba hodnotit kvalitu jednotlivých poskytovatelů (a motivovat je k 

jejímu zlepšování), ale také hodnotit a zajišťovat kvalitu celého komplexu služeb poskytovaných 

http://mncm.org/
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různými poskytovateli, která není prostým součtem kvalit jednotlivých poskytovatelů. Složitost péče (a 

hodnocení její kvality) o pacienta s diabetem ukazuje obrázek 2.  

 

Obrázek 2 

 

  

Významná část zodpovědnosti za zajištění kvality zdravotních služeb je potom na jejich koordinátorovi. 

Roli koordinátora, který soustřeďuje komplexní informace o pacientovi a podporuje celkovou kvalitu 

služeb, je velmi často zastávána právě zdravotními pojišťovnami, i když ji do určité míry může zastávat i 

poskytovatel, který se ujme role koordinátora a je za to placen pojišťovnou. 

Programy integrované péče o pacienty se často označují jako programy disease managementu. 

Seznam hlavních komponent takového programu – viz obrázek 3 - jasně ukazuje provázanost 

jednotlivých poskytovatelů služeb a nemožnost dosažení skutečně kvalitní komplexní péče i při splnění 

požadavků na interní kvalitu jednotlivých poskytovatelů. 
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Obrázek 3 
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Přínosem akreditace není jenom „papír“ 
Pavel Hroboň, rozhovor s MUDr. František Vlček, Ph.D., zástupce ředitele SAK ČR | 9. 2. 2015 

Cílem akreditace je externí posouzení dodržování interních procesů k zajištění 

kvality. Akreditace neříká, jak přesně má daný proces vypadat. MUDr. František 

Vlček, Ph.D., zástupce ředitele SAK ČR popisuje hlavní přínosy akreditace a jaký 

další vývoj můžeme v oblasti akreditací očekávat. 

 

Jaké jsou hlavní přínosy akreditace pro poskytovatele? 

Přínosy akreditace by se dali rozdělit na interní a externí. Začnu těmi externími. Certifikát externího 

hodnocení přináší vyšší kredibilitu poskytovatele pro pacienty a plátce. Pacienti si mnohdy přínos 

akreditace ani nemusí uvědomovat, ale jednoznačně z tohoto systému nejvíce profitují. Záleží 

samozřejmě také na komunikačních dovednostech příslušných poskytovatelů, jak tuto skutečnost  

prezentují svým pacientům. Tam, kde existuje konkurence mezi poskytovateli, lze akreditaci využít jako 

konkurenční výhodu.  

V případě plátců se dnes k akreditaci přihlíží různými způsoby. V té nejslabší formě se jedná o 

zohlednění akreditace jako důkaz toho, že poskytovatel systematicky pracuje na zvyšování kvality a 

bezpečí, který lze využít jako jednu z informací při uzavírání rámcových dohod. Někteří plátci však již 

dnes finančně zvýhodňují ty poskytovatele, kteří vlastní nějaký certifikát externího hodnocení. 

Největší přínos akreditace však spočívá v zavedení interního systému řízení kvality a bezpečí. Jedná se 

o účinný manažerský nástroj, jak si „udělat pořádek v domě“ a mít pod kontrolou nejrizikovější 

procesy, které v zařízení probíhají. Logickým důsledkem je také vyšší míra právního bezpečí pro 

takovou organizaci. 

 

Splnění jakých standardů je obvykle největším překvapením a problémem? 

Asi největším problémem je překvapivě to, co s akreditaci samotnou vlastně příliš nesouvisí. Jedná se o 

naplnění legislativních požadavků. Splnění zásadní oborové legislativy je totiž nepodkročitelnou 

podmínkou úspěšné akreditace. Zejména při prvních kontaktech se zdravotnickým zařízením 

nacházíme největší problémy s nesplněním těchto požadavků. Jsou to například stavební bezpečí 

(požární, technické a další oblasti v řízení prostředí zařízení), dodržování práv pacientů, 

protiepidemických opatření či požadavky na vedení zdravotnické dokumentace. Obecně bych 

odhadnul, že při přípravě na první akreditační šetření je až 80% celkové agendy přípravy věnováno 

naplnění stávajících legislativních požadavků. Samozřejmě nás to na jedné straně netěší, neboť nám o 

to méně času zbývá na skutečnou podstatu akreditace, kterou je kontinuální zvyšování kvality a 

bezpečí zdravotní péče. Na druhou stranu však máme radost, že akreditace působí synergicky se státní 

kontrolou a zejména ze začátku ji v podstatě supluje.  

Mezi další požadavky, již specifické pro akreditaci, které působí poskytovatelům potíže, patří zejména 

kapitola řízení lidských zdrojů a kapitola řízení kvality a bezpečí. U lidských zdrojů se jedná o velkou 

změnu paradigmatu, nahlížení na lékaře a sestry a další zdravotníky jako na zdroj, který je třeba řídit co 
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do kvalifikace a kompetencí. V oblasti řízení kvality a bezpečí se stále potýkáme s tím, že zdravotnická 

zařízení neumí tuto agendu uchopit, a to jak personálně, tak co do její náplně. Stále se nám zcela 

nedaří postavit řízení výsledků péče po kvalitativní stránce na roveň řízení nákladů a produkce. 

Významnou roli v tom nepochybně hraje úhradový mechanizmus, který v sobě nezahrnuje motivaci k 

řízení kvality výsledků péče. 

 

Svědectví řady účastníků akreditací ukazuje, že někteří poskytovatelé se pokoušejí uvést 

do praxe desítky standardů během krátkého období, což vede k nedostatečné 

komunikaci s personálem a k nebezpečí pouze formálního používání standardů. Co by 

se dalo udělat pro to, aby proces akreditace nebyl tak nárazový? 

Příprava k akreditaci a první akreditační šetření představuje v mnoha ohledech zásadní změnu myšlení, 

přístupu k poskytování péče a také vyžaduje kultivaci organizační kultury organizace. Tyto změny 

paradoxně trvají nejdéle a většině dnešních manažerů se nechce tak dlouho čekat, až si tyto změny 

takzvaně „sednou“. Proto vzniká tlak na formální naplnění požadavků. Akreditace samotná však s tímto 

počítá a její hlavní charakteristický znak, že akreditačním šetřením akreditace nekončí, že je třeba ji 

neustále pravidelně obnovovat, do značné míry tento problém řeší. Z dlouhodobého hlediska toto tedy 

nevnímáme jako problém, neboť je prokázáno, že v dalších cyklech akreditace jsou již tyto prvotní 

problémy menší, dochází k vyššímu ztotožnění personálu s principy akreditace, pozitivním změnám 

organizační kultury atd. 

Zcela vyřešit nárazovost přípravy zejména na počátku asi nelze, ale například v některých zahraničních 

akreditačních systémech (např. ve Francii) se uplatňuje princip tzv. postupného nabíhání požadavků, 

kdy při první akreditaci se hodnotí jen část požadavků a při dalších externích hodnoceních se postupně 

„přitvrzuje“.  

 

Jaké jsou hlavní trendy v akreditaci poskytovatelů ve světě? 

Odpověď souvisí s předchozí otázkou. Všechny systémy externího hodnocení se vyvíjí, zpřísňují své 

požadavky a některé již dospěly do stavu, kdy první akreditace skutečně představuje obrovský nápor 

co dopočtu a náročnosti změn. „Naskočit“ do pomyslného vlaku akreditace je tak čím dál náročnější a 

nůžky mezi akreditovanými a neakreditovanými zařízeními se neustále rozevírají. Mnoho těchto 

systémů proto zvažuje zavedení principu postupného nabíhání požadavků, aby tak zmenšily rostoucí 

bariéru k získání akreditace a motivovaly „nováčky“ k zapojení do kontinuálního zvyšování kvality. 

Zmíním ještě jeden trend. Jak u nás, tak ve vyspělých zahraničních systémech externího hodnocení je 

nyní situace, kdy v kohortě akreditovaných jsou zařízení, která prošla teprve prvním cyklem hodnocení 

společně s těmi, která mají za sebou již několik cyklů. S výjimkou několika málo metodických rozdílů 

(např. větší důraz na agendu kvality a bezpečí, řízení podle dat o kvalitě, nutnost prezentovat 

kvalitativní změny apod.) jsou šetření stále stejná, tedy stále probíhá prověřování podle stejné 

metodiky. To je velmi užitečné pro „nováčky“, ale již méně pro ty zkušené, neboť ti už jsou sami 

schopni se na šetření připravit skrze vlastní interní systém. Všechny nás tedy čekají úvahy o tom, jak 

dál, s nadsázkou řečeno, zda i za sto let budeme třicáté akreditační šetření v konkrétní nemocnici 

provádět stejně jako to první. Dle mého názoru je jen otázkou času, kdy se při opakovaných 

hodnoceních začnou více uplatňovat jiné nástroje (např. analýza dat o výsledcích péče na dálku, 
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průběžná kontrola výstupů z interního programu kvality, podmínka zasílání předdefinovaných 

indikátorů na centrální místo apod.) na úkor „konvenčních“ auditních metod. 

 

Jak vidíš současnou situaci v ČR? Co jsou hlavní hrozby dalšího zvyšování kvality 

poskytovaných služeb cestou akreditace a kde naopak vidíš příležitosti pro zlepšení? 

Aktuální situace v ČR na poli akreditace je poměrně nepřehledná. S novou legislativou, která trh s 

externím hodnocením reguluje, se objevilo několik nových subjektů. Získáním oprávnění k provádění 

externího hodnocení u MZČR se v podstatě každý, kdo takové oprávnění má, stává (alespoň před 

zákonem) zcela rovnocenným hodnotitelem co do „váhy“ jejich certifikátu. Konkurence sama o sobě 

není na škodu, ale v prostředí, kde pro poskytovatele neexistuje externí motivace k zavádění kvality 

(rozuměj finanční motivace), a kde plátci mezi hodnotiteli nijak nerozlišují, se konkurenční výhodou 

stává nejen nižší cena, ale i náročnost takového hodnocení. Nevyhnutelným výsledkem je tedy někdy 

až flagrantní snižování pomyslné „laťky“.  Dovedeno ad absurdum (a o takových případech se skutečně 

doslýcháme) dochází v podstatě k vydání certifikátu pouze za úplatu. To však neuvěřitelně devalvuje 

produkt externího hodnocení kvality jako takový a pokud se něco nezmění, povede to k úpadku těch, 

kteří tuto práci dělají poctivě a logicky tedy s vyššími náklady. 

MZČR si tuto situaci dobře uvědomuje a připravuje novelizaci registračních podmínek, zavedení 

kontrolní činnosti a další opatření, kterými chce tento jev eliminovat. Bez aktivní účasti plátců však 

nikdy nebude zcela úspěšné. V zemích, kde externí hodnocení dobře funguje jsou to totiž právě plátci, 

kteří vybírají vhodné hodnotitele, což logicky neprobíhá jen na základě ceny, ale efektu, který takové 

hodnocení má, totiž zvýšení efektivity systému, zajištění vyšší kvality výstupů, omezení takové péče, 

která generuje „zmetky“ a zvyšuje zejména nepřímé náklady (vyšší nemocnost, práceneschopnost atd. 

u nekvalitně léčených či přímo péčí poškozených pacientů). Cena za provedení externího hodnocení v 

jedné nemocnici je absolutně zanedbatelná ve srovnání s náklady indukovanými nekvalitní péčí tamtéž. 

České zdravotní pojišťovny jsou však v oblasti externího hodnocení zcela pasivní. Ani zvýhodnění 

externě hodnocených v úhradové vyhlášce není řešením, protože MZ nemá jiný nástroj, jak 

pojmenovat ty „vyvolené“ hodnotitele, než na základě jejich registrace, což nás vede zase na začátek. 

V ideálním zdravotním systému, kde jsou správně nastavené finanční motivace, by to byl plátce, kdo by 

ukázal na ty hodnotitele, jejichž aktivita přináší pro něj hmatatelný efekt a jejichž certifikát by 

akceptoval jako důkaz vyšší kvality, kterou je ochoten finančně zvýhodnit. V zahraničí bychom našli 

mnoho příkladů, jak to může skvěle fungovat. Obávám se, že v ČR jsme od takového stavu ještě hodně 

daleko.   
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Jak vidí OECD kvalitu péče v České republice a v 

jakých klíčových oblastech je co zlepšovat? 
Blanka Weyskrabová, Advance Healthcare Management Consulting | 9. 2. 2015 

Shrnutí zprávy OECD o kvalitě zdravotní péče v České republice.  

OECD (2014): OECD Reviews of Heath Care Quality: Czech Republic 2014: Raising 

Standards, OECD Publishing. Studie je dostupné ZDE. 

 

Studie kvality OECD prováděná experty na ekonomii zdravotnictví a další oblasti zdravotnictví byla 

vytvářena v letech 2013 a 2014. Vedla ke zmapování současného stavu aktivit podporujících kvalitu 

péče a dále představila bližší pohled na tři oblasti:  

 Situaci v oblasti sběru dat a nakládání s nimi;  

 Kvalitu v oblasti screeningu a prevence; 

 Systém péče o chronické pacienty s diabetem.  

Ačkoli některé ukazatele, např. v oblasti mortality, dokladují zvyšování kvality péče v ČR, máme v 

porovnání s ostatními zeměmi OECD velké rezervy zejména v systematickém přístupu ke kvalitě. 

Systematickým přístupem ke kvalitě se rozumí nejen kontinuální monitorování kvality, ale také 

množství aktivit souvisejících s jejím zvyšováním.   

V posledních letech byl v ČR v oblasti kvality kladen důraz na vyšší dostupnost péče pro pacienta a na 

splnění minimálních požadavků kvality s ohledem na získání akreditace. Stejný důraz jako na zajištění 

konkrétní úrovně kvality péče by však měl být kladen i na její zvýšení.  

Neexistence soustavného monitoringu kvality péče souvisí mimo jiné v nedostatečné, či spíše 

nevhodné infrastruktuře získávaných dat. V ČR je sice generováno hodně informací sloužících hlavně 

jako podklad k úhradám, data o výsledcích péče však dostupná již veřejnosti většinou nejsou. 

Platební mechanizmus v ČR také nemotivuje poskytovatele ke zvyšování kvality péče. V mnoha zemích 

OECD je standardem zohlednit výsledky ukazatelů kvality ve výsledné úhradě poskytovateli zdravotních 

služeb – obvyklé je např. pro úhradu praktických lékařů navázání části úhrady na splnění konkrétních 

parametrů, tedy tzv. platba za výsledek (pay for performance). 

V jednotlivých sekcích jsou zmiňovány problematické oblasti v oblasti kvality péče, jako je neexistence 

konzistence v zásadních otázkách v oblasti zdravotnictví plynoucí i z častého střídání vlády, malá nebo 

neexitující průkaznost pozitivních výsledků ve zvýšení kvality a v dosažení nákladové efektivity u 

screeningových programů a programů prevence, nedostatečná proaktivní politika v oblasti 

managementu chronických chorob – zejména zmiňovaného diabetu, jehož prevalence ve společnosti 

roste.  

Dále jsou zmíněny jak problémy v oblasti monitoringu kvality z pohledu péče v souladu s evidence 

base medicine, jako je nedostatek dat o adherenci k doporučeným postupům, pokud existují (např. 

sekundární prevence kardiovaskulárního rizika), tak problémy z pohledu informovanosti laické 

veřejnosti, jako je absence přehledných a veřejně přístupných hodnocení poskytovatelů coby podklad 

pro pacientovo rozhodnutí. 

http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/oecd-reviews-of-health-care-quality-czech-republic-2014_9789264208605-en
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Velká část problémů s monitorováním kvality a s kontinuální snahou kvalitu zlepšovat – ať už v 

celkovém měřítku nebo v jednotlivých oblastech, např. těch výše zmíněných – má společného 

jmenovatele, a tím je nedostatečně propracovaná koncepce v oblasti sběru dat. Posílení datové 

infrastruktury a na ní navazující systematické provádění analýz, např. ve spolupráci státních institucí s 

akademickou sférou, je jednou z důležitých oblastí, kterými nám OECD doporučuje se vydat. Lepší 

datová infrastruktura by umožnila získávání kvalitnějších a spolehlivějších informací o výsledcích péče – 

třeba právě o výsledcích plynoucích ze screeningových a preventivních programů, nebo by usnadnila 

plánování péče o chronické pacienty a pomáhala by odhalit mezery v kvalitě péče. Strategie ČR v 

oblasti kontinuálního sledování a zvyšování kvality by mohla začínat dle OECD vytvořením takovéto 

datové infrastruktury, spolu s dalšími iniciativami vedoucími ke zvyšování kvality (např. set 

indikátorů kvality), a souběžnou racionalizací sběru dat probíhajícího v současnosti tak, aby byla 

snížena celková administrativní zátěž. 
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Legislativní novinky (červenec 2014 – leden 

2015) 
Lenka Novotná, Oborová Zdravotní pojišťovna| 9. 2. 2015 

Přinášíme Vám základní přehled legislativního vývoje v českém zdravotnictví od 

poloviny roku 2014 do začátku roku 2015. Celé toto období se neslo ve znamení 

pilných legislativních prací, které vyvrcholily na přelomu roku přijetím mnoha novel 

zákonů i vyhlášek, které budou určovat podobu českého zdravotnictví v příštím 

období.  

 

7. 1. 2015 vláda schválila tzv. „transparenční novelu“ zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 

pojištění. Ve Sněmovně je návrh projednáván pod číslem sněmovního tisku 386. Novela navazuje na 

materiál Návrh systémových změn v oblasti veřejného zdravotního pojištění s cílem zvýšit efektivitu a 

transparentnost systému v.z.p., který 28. 4. 2014 schválila vláda a o kterém jsme Vás podrobně 

informovali v samostatném článku v minulém vydání newsletteru. Sněmovní tisk 386 obsahuje celou 

řadu opatření, např. povinnost zdravotních pojišťoven zveřejňovat smlouvy s poskytovateli, rozšíření 

informační povinnosti zdravotních pojišťoven vůči Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu financí, 

zákaz náboru pojištěnců třetími osobami, zpřesnění úpravy střetu zájmů členů orgánů zdravotních 

pojišťoven či snížení přídělu do rezervního fondu o polovinu. Neplnění některých nových povinností 

zdravotních pojišťoven může být sankcionováno pokutou až do výše 10 mil. Kč. Předpokládá se, že 

novela nabude účinnosti dne 1. 7. 2015. 

 

6. 1. 2015 nabyla účinnosti novela zákona č. 48/1997 Sb. (sněmovní tisk 307), která se týká lázeňské 

léčebně rehabilitační péče, a to současně se související vyhláškou č. 2/2015 Sb., o stanovení odborných 

kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče. Období od 1. 1. 2015 

do 5. 1. 2015 je pokryto přechodnými ustanoveními novely zákona. Ta zjednodušeně řečeno stanoví, že 

pokud byl návrh na poskytnutí lázeňské péče vystaven před 6. 1. 2015, bude lázeňská péče poskytnuta 

podle vyhlášky č. 267/2012 Sb. ve znění účinném do 31. 12. 2014 (tj. podle indikačního seznamu 

zrušeného Ústavním soudem). Bez zajímavosti nebyl ani vývoj legislativního procesu tohoto návrhu, 

neboť v průběhu druhého čtení poslanec Ludvík Hovorka do návrhu zákona vložil pozměňovací návrh 

zavádějící povinnost zdravotních pojišťoven zveřejňovat úhradové dodatky odlišné od úhradové 

vyhlášky s podmínkou, že takový dodatek nemůže nabýt účinnosti dříve, než je zveřejněn. Ve stávajícím 

systému, kdy úhradová vyhláška vychází těsně před koncem roku, a smluvní strany nejsou ochotny bez 

znalosti úhradové vyhlášky o ceně jednat, by takový stav přitom znamenal nemalé komplikace pro 

všechny zúčastněné. Na jednu stranu je nereálné v kratičkém období od zveřejnění úhradové vyhlášky 

do konce roku oboustranně uzavřít úhradové dodatky a zveřejnit je tak, aby mohly nabýt účinnosti již 

1. ledna, na druhou stranu pravděpodobně ještě větší komplikaci by přinesla situace, kdy by 

poskytovatel byl začátkem roku hrazen podle úhradové vyhlášky a způsob a výše úhrady by se změnily 

v průběhu hodnoceného období. Zdravotní pojišťovny i poskytovatelé proto přivítali fakt, že Senát na 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=386&CT1=0
http://mzcr.cz/Soubor.ashx?souborID=20209&typ=application/vnd.openxmlformats-officedocument.word&nazev=Materiál.docx
http://mzcr.cz/Soubor.ashx?souborID=20209&typ=application/vnd.openxmlformats-officedocument.word&nazev=Materiál.docx
http://www.advanceinstitute.cz/newsletter/seznam-newslettru/a2-2014-advance-newsletter?id=395
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=6778
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=6778
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poslední chvíli vrátil návrh zákona Sněmovně s návrhem na vypuštění tohoto nesystémového 

legislativního přílepku a že Sněmovna se nakonec ke znění navrženému Senátem přiklonila. 

 

1. 1. 2015 došlo ke snížení limitu nákladů na činnost zdravotních pojišťoven, tedy snížení 

maximálního limitu pro převod prostředků z jejich základního fondu do provozního fondu, a to díky 

novele vyhlášky č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů 

fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven. Shodně jako návrh transparenční novely 

zákona č. 48/1997 Sb., i tato novela vyšla z materiálu Návrh systémových změn v oblasti veřejného 

zdravotního pojištění s cílem zvýšit efektivitu a transparentnost systému v.z.p. Podle předkládací zprávy 

má toto opatření umožnit snížení nákladů na činnost všech zdravotních pojišťoven v odhadované 

maximální výši 808 mil. Kč za rok. 

 

1. 1. 2015 nabyla účinnosti vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených 

služeb a regulačních omezení pro rok 2015 („úhradová vyhláška pro rok 2015“), která jako již tradičně 

vyšla ve Sbírce zákonů na samém sklonku předchozího kalendářního roku. Celkový odhad navýšení 

prostředků pro rok 2015 vychází z odhadovaného nárůstu mezd o 3,8% a z nárůstu zaměstnanosti o 

0,3% a činí celkem 9 mld. Kč. Téměř polovina tohoto nárůstu bude spotřebována na kompenzaci 

zrušených regulačních poplatků a další velkou část spolkne slibované navýšení platů zdravotníků o 5%.  

 

1. 1. 2015 nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních 

výkonů s bodovými hodnotami.  

 

1. 1. 2015 byly zrušeny všechny regulační poplatky s výjimkou poplatku ve výši 90 Kč za využití 

pohotovostní služby. Tyto poplatky se ani po změně nezapočítávají do ochranného limitu 5000 Kč resp. 

2500 Kč, a ten se tak nadále vztahuje pouze na doplatky na léčiva. Zrušené regulační poplatky byly 

příjmem poskytovatelů zdravotních služeb. Ušlý příjem jim nyní budou kompenzovat zdravotní 

pojišťovny podle pravidel obsažených v úhradové vyhlášce pro rok 2015 prostřednictvím úhrady 

nových výkonů zařazených do Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Kompenzace se 

týká i lékáren, ač mnohé z nich poplatky vůbec nevybíraly. Aby však mohly lékárny vykazovat příslušný 

výkon, bylo farmaceutům zcela nově dáno oprávnění vykazovat zdravotní výkony. To otevírá cestu pro 

poskytování a úhradu zdravotních služeb poskytovaných v lékárnách nelékařskými zdravotnickými 

pracovníky. Podmínkou pro takové uspořádání však vždy bude uzavření smlouvy mezi lékárnou a 

zdravotní pojišťovnou. 

 

1. 1. 2015 došlo ke zvýšení minimální mzdy na 9 200 Kč, čímž zároveň vzrostl minimální vyměřovací 

základ pro výpočet pojistného na veřejné zdravotní pojištění u zaměstnanců a vyměřovací základ pro 

výpočet pojistného osob bez zdanitelných příjmů. Minimální pojistné v loňském roce činilo 1148 Kč 

měsíčně, zatímco nyní jde o částku 1242 Kč. Zvýšení tedy činí něco přes 8%. 

 

1. 1. 2015 byla novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zavedena druhá snížená 

sazba DPH ve výši 10%, vztahující se mj. na léky. 

http://mzcr.cz/Soubor.ashx?souborID=20209&typ=application/vnd.openxmlformats-officedocument.word&nazev=Materiál.docx
http://mzcr.cz/Soubor.ashx?souborID=20209&typ=application/vnd.openxmlformats-officedocument.word&nazev=Materiál.docx
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=6759
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=6759
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=6732
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=6704
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=6733
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1. 1. 2015 nabyl účinnosti zcela nový zákon o zdravotnických prostředcích č. 268/2014 Sb., kterým se 

zároveň ruší dosavadní úprava zdravotnických prostředků provedená zákonem č. 123/2000 Sb. 

 

18. 12. 2014 uveřejnilo Ministerstvo zdravotnictví Přehled plnění programového prohlášení vlády v 

oblasti zdravotnictví a Přehled změn v resortu zdravotnictví pro rok 2015.  

 

3. 12. 2014 představilo Ministerstvo zdravotnictví na tiskové konferenci projekt DRG Restart, na 

kterém pracuje společně s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR. Cílem projektu je 

spravedlivě a transparentně oceňovat akutní péči v nemocnicích v horizontu tří let. V souvislosti s tímto 

projektem byla kompetence v oblasti kultivace systému DRG v České republice Ministerstvem 

zdravotnictví převzata z tzv. Národního referenčního centra, které bylo společným projektem 

zdravotních pojišťoven, poskytovatelů zdravotních služeb a státu. 

  

18. 7. 2014 bylo podepsáno Memorandum Ministerstva zdravotnictví ČR, Všeobecné zdravotní 

pojišťovny ČR, Svazu zdravotních pojišťoven ČR a Svazu léčebných lázní ČR. Memorandum deklaruje 

vzájemnou aktivní spolupráci při podpoře českého lázeňství a připomíná, že péče s využitím přírodních 

léčivých zdrojů je v mnoha případech efektivní a nezbytnou součástí léčebného procesu. Všechny 

zúčastněné strany se zavázaly, že zajistí, aby lázeňská léčebně rehabilitační péče byla poskytována včas 

a kvalitně. 

 

1. 7. 2014 nabyla účinnosti novela zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, 

a zákona č. 48/1997 Sb., která měla za následek zvýšení platby státu za jednoho státního pojištěnce a 

kompenzaci poskytovatelů lůžkové péče za výpadek regulačních poplatků za den hospitalizace. 

 

26. 6. 2014 představil ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček dvanáct hlavních priorit resortu pro 

nadcházející období. Hlavní prioritou i nadále zůstává ekonomická stabilizace českého zdravotnictví a 

zvýšení efektivity a transparentnosti celého systému. Další priority zahrnují např. prevenci 

nejzávažnějších onemocnění, reformu systému postgraduálního vzdělávání lékařů či efektivní řízení 

přímo řízených organizací. 

 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=6735
http://www.mzcr.cz/Soubor.ashx?souborID=21968&typ=application/msword&nazev=Plnění_Programového_prohlášení_vlády_2014_final.doc
http://www.mzcr.cz/Soubor.ashx?souborID=21968&typ=application/msword&nazev=Plnění_Programového_prohlášení_vlády_2014_final.doc
http://www.drg-cz.cz/
http://www.mzcr.cz/Soubor.ashx?souborID=20883&typ=application/pdf&nazev=MEMORANDUM%20lázeňství.pdf
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=6651
http://www.mzcr.cz/Soubor.ashx?souborID=20688&typ=application/vnd.ms-powerpoint&nazev=bilance%20a%20priority_cerven%202014.ppt
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Makroekonomický vývoj a jeho dopady na 

zdravotnictví   
Blanka Weyskrabová, Advance Healthcare Management Consulting | 9. 2. 2015 

 

Ačkoli v oblasti zdravotnictví a jeho financování hraje velkou roli systém regulace a legislativní 

předpisy, nesmíme opomíjet samotnou úroveň ekonomiky státu na makroúrovni a vývoj základních 

makro ukazatelů. Tyto faktory sice neovlivňují přerozdělení prostředků, ale je od nich odvozena 

samotná jejich výše. 

V oblasti systému veřejného zdravotního pojištění mají největší dopad ekonomická aktivita obyvatel a 

její struktura. Odhady vývoje parametrů ovlivňujících ekonomickou aktivitu české populace jsou 

dostupné z kvartální makroekonomické predikce Ministerstva financí.  

Zde představujeme základní přehled o vývoji a predikci makro ukazatelů dle poslední dostupné 

predikce Ministerstva financí (říjen 2014) ve srovnání s predikcí z října předchozího roku - 2013.  

Dle výsledků nejnovější makroekonomické predikce přinášíme následující informace:  

POZITIVNÍ ZMĚNY NEGATIVNÍ ZMĚNY 

 V predikci růstu HRUBÉHO DOMÁCÍHO 

PRODUKTU je MFČR stále optimističtější. 

Zatímco loňská predikce očekávala pokles 

v roce 2013 o 1% a nárůst v roce 2014 o 

1.3%, současná predikce udává pro roky 

2014 a 2015 růst 2.4% a 2.5% 

 

 Pro POČET ZAMĚSTNANCŮ se v 

aktuální predikci počítá s nulovým 

růstem v roce 2014 a s mírným růstem 

v dalších letech mezi 0.3 % a 0.2% - 

odhad je tedy vyšší než byl v predikci MF 

z října roku 2013 

 

 NOMINÁLNÍ MZDA by měla narůst v  

roce 2015 o 3.9% 

 

 Ve srovnání s predikcí z října 2013 se v té 

aktuálně platné očekává pomalejší růst 

počtu STAROBNÍCH DŮCHODCŮ – 

v letech 2015 – 2017 by měl jejich počet 

růst přibližně o 1% ročně. Pro rok 2014 

se v aktuální predikci odhaduje, že počet 

starobních důchodců je 2, 34 milionů. 

 POČET PODNIKATELŮ poklesl v roce 

2013 o 2.1% a ačkoli se nyní pro rok 

2014 odhaduje nárůst v počtu 

podnikatelů 2.1% oproti 0.6 % 

odhadovaném v říjnu 2013; pro další roky 

se však odhaduje velmi nízký nárůst 

blížící se nule 

 

 PRŮMĚRNÁ MÍRA INFLACE je pro rok 

2014 odhadována v predikci sice nižší, 

než se očekávalo v říjnu roku 2013 

(nynější predikce pro rok 2014 je 0,5%, 

predikce v roce 2013 byla 0,7%), v roce 

2015 by však cenová hladina měla růst 

rychleji – 1.5% 

 

 

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/prognozy/makroekonomicka-predikce/2014/makroekonomicka-predikce-rijen-2014-19503
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 Snížila se i predikce počtu registrovaných 

NEZAMĚSTNANÝCH v následujících 

letech, např. pro rok 2015 se odhaduje, 

že počet nezaměstnaných klesne z 565 

tisíc v roce 2014 na 527 tisíc v roce 2015 

a bude klesat i v dalších 2 letech (tj. 2016 

a 2017) 

 

Vývoj průměrné nominální mzdy od roku 2005 do roku 2013 s predikcí pro léta 2014 a 2015 z poslední 

makroekonomické predikce je znázorněn na následujícím obrázku. Očekává se poměrně vysoký nárůst 

v roce 2015. 

 

 

Oproti situaci v první polovině loňského roku se toho v očekávání MFČR mnoho nezměnilo.  

Podle dostupných hodnot aktuálních a predikovaných makroekonomických ukazatelů ekonomiku čeká 

mírné oživení, a to jak v podobě většího růstu HDP, tak i ve vyšším počtu zaměstnanců, neočekávaně 

vyšším počtu podnikatelů a nižšímu růstu počtu starobních důchodců a počtu nezaměstnaných – tedy 

z významné části státních pojištěnců. Růst nominálních mezd, jež jsou základem odvodů pro 

ekonomicky aktivní, je samozřejmě klíčový faktor. Souhra těchto faktorů by měla znamenat vyšší 

příjmy pro systém veřejného zdravotního pojištění. Např. dle odhadů ve zdravotně pojistném plánu 

schváleném správní radou by největší české zdravotní pojišťovně měly vzrůst příjmy o 2,7 procenta. 

Predikce však předpovídá vyšší míru inflace pro rok 2015, která může projevit mimo jiné např. 

v režijních a provozních nákladech poskytovatelů zdravotních služeb. Inflace se promítá do sazeb 

nepřímých nákladů stanovených ve vyhlášce upravující Seznam zdravotních výkonů se zpožděním 

(např. průměrná inflace v roce 2015 měřená indexem spotřebitelských cen bude započítána do režie 

ošetřovacího dne od ledna 2017). Vzhledem k tomuto zpoždění lze počítat s dočasným zhoršením 

finanční situace u poskytovatelů v roce 2015.  
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Využití DRG jako nástroje pro řízení nemocnice  

Souhrn závěrečné práce studenta programu MHA  

Blanka Weyskrabová, Advance Healthcare Management Consulting | 9. 2. 2015 

Autor práce MUDr. Lukáš Velev, MHA, ředitel Nemocnice Jihlava 

 

Z hlediska ředitele významné nemocnice regionálního charakteru ve své práci autor popisuje 

zkušenosti s přechodem na úhradový a klasifikační systém DRG. V práci jsou nejen definovány a 

popisovány potřebné změny, kroky a nástroje vedoucí k „bezbolestnému“ přechodu na tento systém, 

ale je zdůrazněn i potenciál DRG při řízení nemocnice, který tkví v použití klasifikace poskytované péče 

pro zlepšování její kvality a efektivity. Autor však neopomíjí upozornit i na rizika a úskalí systému a jeho 

využití.  

Systém DRG byl v ČR zaveden ve větší míře v roce 2009 jako úhradový mechanizmus v úhradové 

vyhlášce. Kromě možnosti stanovení úhrady se však jedná o klasifikační systém, který se může stát 

nástrojem controllingu nebo benchmarkingu. Z pohledu úhrad jeho principiální rozdíl oproti systému 

globálního paušálu nebo výkonového systému spočívá v tom, že se jedná o pohled na léčebný proces 

jako na hospitalizační případ, tedy celý pobyt pacienta na lůžku napříč klinikami a odděleními. 

Autor vidí v DRG systému přínos např. v tom, že pravidla pro stanovení úhrady začleněná do smluv 

poskytovatele zdravotních služeb se zdravotní pojišťovnou jsou jasně definovaná, a zařazení případů 

do systému DRG a ukazatele související s případem umožňují nemocnicím sledovat nejen náklady, ale 

také výnosy konkrétních případů, optimalizovat péči a minimalizovat komplikace.  

V oblasti přechodu na tento systém jsou v práci definovány problémy a otázky, kterým nemocnice čelí, 

a je představeno řešení, které bylo aplikováno v případě nemocnice v Jihlavě. Mezi tyto problémy patří:  

 KOMUNIKACE S PERSONÁLEM OHLEDNĚ ZMĚN: Pro vyšší efekt v oblasti spolupráci vedení 

klinik je nutné klást důraz na chápání nového systému úhrad zdravotních služeb a jeho 

potenciálu v řízení nákladů; 

 POTŘEBNÁ KVALIFIKACE KODÉRA A JEHO ROLE: Pokud se nemocnice vydá cestou vyškolení 

profesionálního kodéra – nelékaře, je nutné z jeho rolí a kompetencemi seznámit i ostatní 

personál; 

 STANDARDIZACE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE: Standardizovaná, kvalitně vedená 

dokumentace umožňuje sledovat průběh případu pacienta a je základem pro správné 

zakódování případu kodérem. Elektronické řešení souvisí s vhodností a flexibilitou 

informačního systému. V nemocnici Jihlava např. přistoupili k integrování speciální části 

hospitalizační zprávy „Epikríza“ do systému – tato zpráva je pak snadno dostupná z kterékoli 

jiné hospitalizační zprávy; 

 ŠKOLENÍ PERSONÁLU: Školení je nutné jak u kodérů, tak lékařů a nelékařských pracovníků. 

Kromě školení kodérů v metodice kódování je nutné i školení pracovníků, kteří se podílejí na 

tvorbě zdravotnické dokumentace; 
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 VÝBĚR VHODNÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ: Autor klade důraz na klíčovou roli vhodného 

informačního systému, a to jak centrálního NISu, tak nadstavby v podobě manažerského 

systému umožňujícího analyzovat souhrnné informace z různých úhlů pohledu.  

Další a také velice důležitou oblastí s často nevyužitým potenciálem je využití dat, které klasifikování 

případu do DRG skupin napomáhá.  Autor zejména poukazuje na možnosti jejich využití na úrovni 

řízení jednotlivých klinik, kdy sledování konkrétních ukazatelů pomáhá ke zjištění problémů a 

umožňuje střednímu managementu rozklíčovat oblasti ztrátovosti a řešit její příčinu.  

V tomto ohledu je však nutné klást důraz na vhodnou komunikaci vedení nemocnice se středním 

managementem, který musí pro úspěšné zavádění změn sdílet postoj k analýze datových výstupů jako 

k nástroji ke zlepšení hospodářských výsledků kliniky, nikoli jako ke snaze vedení pouze „obviňovat“ 

kliniku z nehospodárného řízení nebo chybného poskytování péče. 

Hlavními sledovanými ukazateli v oblasti controllingu a benchmarkingu jsou zejména počet případů, 

délka hospitalizace a materiálové náklady. Např. u délky hospitalizace je z definice výpočtu úhrady tlak 

na propuštění pacienta co nejdříve (pod hranicí průměrné délky hospitalizace, ideálně blíže dolnímu 

časovému trimpointu). Tlak na brzké propuštění však nesmí být neúměrný, aby nedocházelo k 

propuštění pacienta ne v zcela stabilizovaném stavu. 

Příkladem sledování dat uvnitř nemocnice v Jihlavě byla analýza případů kožního oddělení, která 

vyústila ve zkrácení délky hospitalizace. Rezerva v lůžkové kapacitě, která tímto způsobem vzniká, pak 

umožňuje vedení např. kapacitu snížit a tím snížit personální náklady, pokusit se navýšit produkci 

tohoto oddělení nebo nové kapacity chápat jako rezervy pro jiné oblasti péče. 

Je nutno také zmínit, že sledování ukazatelů přirozeně umožňuje nejen sledovat jejich vývoj uvnitř 

nemocnice v čase, ale také porovnávat ukazatele mezi jednotlivými nemocnicemi srovnatelné velikosti, 

pokud jsou tyto nemocnice ochotny sdílet údaje mezi sebou. 

Autor nezapomíná zdůraznit také úskalí, která s sebou přináší měnící se kvalita dat a rozdílná meziroční 

kvalita kódování, meziroční změny v klasifikaci, v číselníku relativních vah apod. Problém může činit 

také přiražení případu a tím i nákladové odpovědnosti klinice. Na to vše musí vedení brát ohled při 

interpretaci dat. 

V oblasti kvality vyvolává systém DRG úhrady dvě protichůdné motivace: paušální platba za případ 

jednak vede ke snaze pacienta propustit domů co nejdříve, takže může existovat riziko nedoléčení 

pacienta; také však motivuje k minimalizaci komplikací případů. Autor vidí v oblasti kvality potenciál 

zejména v tom, že snaha o minimalizaci komplikací (a tím nákladů případů) vede k auditu klinických 

postupů, hledání zdrojů problémů a k zavádění pravidel správné klinické praxe -  evidence base 

medicine.  

Své vnímání důležitosti vytěžování dat, která DRG systém umožňuje sbírat, autor dokladuje i plánem 

nemocnice na zjednodušení a systematizaci sady ukazatelů a na zlepšení přehlednosti a podání jasné 

informace pro zdravotníky. Nemocnice plánovala vytvořit samostatnou skupinu pro DRG složenou z 

vybraných kodérů a středního personálu, která se bude zaměřovat na provádění analýz jednotlivých 

bází. 

Autor ve své práci jasně dokladuje, že informovaný a připravený management nemocnice může 

pomocí nastavení vnitřních procesů ve své organizaci dobře zvládnout přechod na nový systém úhrad 

a zároveň, pokud to systém umožňuje, využít jeho potenciálu pro řízení organizace péče, tedy i 

nákladů a výnosů klinik a celé nemocnice. Autor zdůrazňuje, že DRG přináší možnost 
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standardizovaného pohledu na případy pacientů, které jsou v nemocnici léčeni, a tím může sloužit v 

různé míře agregace jako podklad pro určitá rozhodnutí jak u managementu, tak u jednotlivých klinik a 

jejich lékařů. Kromě možnosti zvyšovat efektivitu autor také zdůrazňuje důležitost poskytování péče v 

souladu se správnou klinickou praxí a s tím související potřebu kontrolovat i kvalitu péče. V souvislosti 

s tím je v závěrečné práci zmíněn jeden důležitý aspekt, který systém DRG sám o sobě postrádá, a to je 

vazba na výsledek jako ukazatel kvality poskytované péče. 
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Sledování mimořádných (nežádoucích) událostí 

v kontextu ošetřovatelské péče  

Souhrn závěrečné práce studenta programu MHA  

Blanka Weyskrabová, Advance Healthcare Management Consulting | 9. 2. 2015 

O autorovi práce: Autorka práce Mgr. Dita Svobodová, Ph.D. působí ve funkci 

náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání ve Všeobecné fakultní nemocnici 

v Praze 

 

Ve své závěrečné práci se autorka věnuje mimořádným (nežádoucím) událostem a jejich managementu 

v oblasti ošetřovatelské péče ve zdravotnických zařízeních, a to jak na rovině obecné, tak především na 

případu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. 

Téma mimořádných událostí, které nastávají při hospitalizaci pacientů ve zdravotnickém zařízení, systému 

jejich sledování a opatření managementu za účelem jejich prevence patří mezi hlavní témata související 

s bezpečností péče o pacienta, tedy s jednou z nejdůležitějších dimenzí kvality péče. Autorka však v práci 

kromě důležitosti tématu z pohledu zvyšování bezpečnosti a kvality péče neopomíjí ani náhled na problém 

ze strany reputace zdravotnického zařízení a přípravy na případnou soudní při. 

V první části práce, která čerpá z odborné literatury, autorka představuje současnou roli mimořádných 

událostí a systému jejich hlášení a zpracovávání.  V práci je zdůrazněno, že odborná literatura se neshoduje 

na klasifikaci mimořádných událostí a přesném definování jednotlivých stupňů a tříd.  Důsledkem 

neexistence shody v oblasti klasifikace je pak nemožnost kvalitního porovnání (ať už v případě 

mezinárodního srovnání nebo regionálního srovnání mezi nemocnicemi) a problémy při statistickém 

zpracování a sdílení získaných dat, informací a zkušeností. 

Mezi nejčastější mimořádné události se řadí např. chyby při podávání léčiv, nežádoucí účinky léků, pády 

pacientů, záměna pacienta, výkonu či orgánu, na němž má být proveden lékařský zákrok, poškození pacienta 

v důsledku selhání zdravotnické techniky, poškození pacienta v souvislosti s lékařským zákrokem, nebo chyba 

při transfuzi. Při vyhodnocování mimořádných událostí je třeba také zohlednit, zda bylo poškozeno 

pacientovo zdraví, jak vážné je případné poškození a zda je třeba zásah lékaře.  

Autorka v práci představuje doporučení pro sledování mimořádných událostí a dalších navazujících kroků 

v případě jejich výskytu. Zdůrazňuje nutnost standardizace procesu uvnitř zdravotnického zařízení a 

implementaci sledování a managementu mimořádných událostí do vnitřních směrnic pracoviště. Ty pak 

mimo jiné vymezují povinnosti aktérů, svědků a vedoucích pracovníků vyplývajících z výskytu události. U 

samotného procesu hlášení je klíčová standardizace formuláře. 

Z odborné literatury vyplývá několik oblastí, které negativně ovlivňují úspěšnost sběru hlášení mimořádných 

událostí. Mezi nejdůležitější se řadí nedůvěra k systému hlášení mimořádných událostí, neznalost způsobu 

hlášení, strach z disciplinárního postihu, nedostatek zpětné vazby a neexistující výhody pro zaměstnance.  
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V druhé části práce autorka představuje zkušenosti z praxe Všeobecné fakultní nemocnice (dále VFN), kde 

byl systém hlášení nežádoucích událostí v rámci nemocnice zaveden v papírové formě od roku 2004, 

elektronicky od roku 2009. V reakci na výčet překážek v úspěšnosti hlášení mimořádných událostí jsou dále 

zmíněna opatření, která ve VFN slouží právě k motivaci personálu události hlásit. Klíčovým bodem je 

otevřená komunikace a kladení důrazu na fakt, že nahlášení mimořádné události ze strany svědka nebo 

hlavního aktéra automaticky neznamená represivní opatření, ale hlášením a dalším šetřením konkrétních 

událostí je napomáháno ke zvyšování bezpečnosti pacientů a k eliminaci budoucích podobných situací.  

Proces hlášení ve VFN je představeno v následujícím schématu: 

Diagram: Proces hlášení mimořádných událostí ve VFN v Praze (převzato ze závěrečné práce autorky) 
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V poslední části práce autorka představuje analýzu jedné z podoblastí mimořádných událostí – pádů 

pacientů. S ohledem na výsledky sběru dat o pádech pacientů, jejich věku, podílu zranění na celkových 

pádech a dalších informací získaných ze zapojení pěti klinik VFN byla vytvořena klasifikace příčin vzniku 

pádů na vnitřní a vnější příčiny. Mezi následná opatření, která ve VFN proběhla, patří např. pořízení 

vhodných kompenzačních pomůcek, zajištění bezbariérového prostředí nebo zavedení pozice klinického 

farmaceuta, který u pacientů reviduje ordinovanou medikaci. Další iniciativou v oblasti edukace a 

Výskyt mimořádné události.  

Zodpovězení otázky, zdali je do mimořádné události implikován pacient 
zdravotnického zařízení. (Pakliže ne, označit jako incident.)  

Zdravotnické zařízení minimalizuje nastalé škody; poskytne odpovídající 
péči. 

Zdravotnické zařízení zajistí důkazní materiály. 

O mimořádné události je informován vedoucí představitel pracoviště, který 
vyplní hlášení o mimořádné události; kopii formuláře musí co nejdříve získat 

manažer kvality/náměstek pro kvalitu. 

Je vyhodnoceno, zdali jde o vážnou mimořádnou událost; pokud ano, je 
informováno také právní oddělení zdravotnického zařízení, případně policie. 

Pokud o závažnou mimořádnou událost nejde, prošetří vzniklou situaci 
manažer kvality/náměstek pro kvalitu ve spolupráci s vedoucím dotyčného 

oddělení. 

Manažer kvality/náměstek pro kvalitu spolu s interním výborem navrhnou 
odpovídající  řešení (úprava standardu či směrnice, návrh jiného technické 

řešení, jiné technologie, disciplinární trest, vzdělávací seminář apod.) 

Manažer kvality/náměstek pro kvalitu prošetří, zdali se navržená opatření 
uplatnila. 

Oddělení kvality zdokumemtuje mimořádnou událost. 
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komunikace se zaměstnanci byla organizace seminářů pro nelékařské zdravotnické pracovníky, jež měly 

pozitivní ohlasy u zaměstnanců. 

Problematika, které se autorka ve své práci věnuje – tedy management a eliminace mimořádných 

(nežádoucích) událostí ve zdravotnictví – je důležitou součástí programu kontinuálního zvyšování kvality 

léčebné a zdravotnické péče. Jejich sledování umožňuje identifikovat opakující se problémy, které mohou 

mít negativní vliv na bezpečnost poskytované péče ve zdravotnickém zařízení a tím i na její kvalitu.  

Byť v práci s ohledem na časový rámec projektu není komplexní vyhodnocení výsledků zavedení opatření ve 

VFN v oblasti prevence pádů pacientů, je zřejmé, že samotné sledování výskytu mimořádných událostí je 

klíčové pro schopnost managementu analyzovat problémy a nastavovat lepší pravidla vedoucí k jejich 

řešení. 

 


