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Shrnutí základních faktů

• Zdravotnictví není jen nákladovou položkou, 
zlepšení zdravotního stavu dokáže být významným 
tahounem růstu ekonomiky

• Tento fakt je obzvláště důležitý pro Českou 
republiku v situaci nedostatku pracovní síly, který 
bude prohlouben stárnutím obyvatelstva

• Zdravotní stav obyvatelstva můžeme zlepšit 
− Významně větší pozorností věnovanou životnímu stylu

− Posílením prevence v rámci zdravotního systému

− Investicemi do moderních technologií a organizace péče
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Investice do zdraví - jak dnes počítáme 
nákladovou efektivitu zdravotních programů

Co započítáváme:

• Náklady a úspory v systému veřejného zdravotního 
pojištění a dopad léčby/prevence na zdravotní stav, 
výsledkem je cena za získaný rok života v plném 
zdraví

Co zatím vůbec nepočítáme:

• Náklady a úspory dalších veřejných rozpočtů, 
zejména v sociální oblasti

• Náklady na neformální pečovatele

• Ztracenou produkci nemocných i pečujících –
většina ztracených let kvalitního života připadá na 
obyvatele v produktivním věku
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Co můžeme udělat pro zlepšení zdravotního 
stavu – změna životního stylu

• Důsledné využívání smysluplných regulací

• Zvýšení zdravotní gramotnosti – role 
zdravotnictví a školství

• Podpora změny názorů a pozornosti většiny 
společnosti, včetně využití poznatků 
behaviorální ekonomie – potřebné je zapojení 
kohokoliv, kdo je ochoten pomoci, mimořádně 
významná je role zaměstnavatelů
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Co může pro prevenci udělat zdravotnictví

• Významně vyšší pozornost a podpora ze strany 
poskytovatelů, zejména praktických lékařů

• Úhrada nákladově efektivních intervencí 
(například odvykání od kouření) zdravotními 
pojišťovnami

• Motivační programy pro pojištěnce
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Jak můžeme efektivnějí léčit?

• Komplexní a důsledná péče pro pacienty s významnými 
rizikovými faktory a/nebo již počínajícími chronickými 
nemocemi – integrace péče a platba za správné postupy a 
výsledek (bonifikační programy zdravotních pojišťoven)

• Rychlé a plošné využití nových, nákladově efektivních 
technologií

• Zajištění dlouhodobějšího pohledu zdravotních pojišťoven na 
zdravotní rizika a jejich nákladové dopady, například cestou 
jejich cenové konkurence 

• Pravidelné požadování a vyčíslení navýšení efektivity, 
například v rámci dohodovacích řízení


