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Milé čtenářky a milí čtenáři, 
  
v květnu tohoto roku se v Praze konal prestižní mezinárodní kongres International 
Health Summit (IHS) – zaměřený na téma Role nemocnice ve 21. století.  
Konference byla rozdělena do 3 částí. První se věnovala změnám procesů a 
organizační struktury v nemocnicích, druhá vytváření fungujících sítí nemocnic a 
třetí integraci nemocnic s ostatními poskytovateli. Přinášíme vám několik shrnujících 
článků z této konference a možnost podívat se na prezentace v  české nebo v 
anglické verzi. 
 
Neméně zajímavým tématem je i informace o výsledku dohodovacího řízení, kdy se 
letos podařilo vůbec poprvé dosáhnout dohody ve všech segmentech péče.  
 
V newsletteru nechybí ani aktuální makroekonomický výhled a ukázky zajímavých 
závěrečných prací absolventů našeho programu MHA.  
 
Navíc bychom rádi připomněli, že v lednu 2019 začíná již 10., tedy jubilejní ročník 
MHA. A od podzimu 2019 MHA pravděpodobně dostane „bratříčka“ v podobě dalšího 
studijního programu, tentokrát převážně distančního, v angličtině a se zaměřením 
na celý středoevropský region. Chystáme ho spolu s Management Center Innsbruck 
a s Institutem ekonomických studií Univerzity Karlovy. Jakmile jeho obrysy nabydou 
konkrétnějších tvarů, budeme vás neprodleně informovat.  
 
Neváhejte tento newsletter sdílet s dalšími lidmi, pro které by mohl být užitečný.  
  
 
 
Přejeme Vám příjemné čtení,  
  
 
Daniel Hodyc, 
 
Pavel Hroboň, 
 
Tomáš Macháček, 
 
Henrieta Tulejová 
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21st Century Hospitals: New Roles and 

Challenges Jim Rice  
Jim Rice, Gallagher Integrated | 11. 9. 2018 

 

The roles and scope of acute care hospitals are changing throughout the World. The recent International 

Health Summit in Prague surfaced five big forces that are changing the work, designs, services, 

staffing and technologies of hospitals. Our definition of a “hospital” is morphing as our societies 

explore and master monumental shifts in demography and technologies. Policy and executive leaders 

are at the edge of exciting but potentially unnerving transformations.  

No longer just a facility providing services to people acutely ill or injured, 21st Century hospitals will look 

and behave differently than the hospital of today. 

 

Five transformative pressures on hospitals are: 

1. An accelerating aging of societies is driving a resultant explosion of chronic disease with co-

morbidities of diabetes, cancers, cardio-vascular dysfunctions, obesity and related orthopedic concerns. 

2. A shortage of traditional health care professionals (especially primary care physicians and nurses) 

is elevating the need for hospitals to invest in new numbers and types of health care workers, such 

as:   

• Advance practice nurses   

• Chronic care, in home assistants 

• Consumer help telephone call centers and support staff  

• Community health promotion and protection specialists  

• Value based contract managers  

• Population health partnership designers  

• Wearable technology maintenance technicians  

• And many more 

 

3. A globalization of information via mass media stories and programs on medical care and facility design 

advances are stimulating demand for innovation among citizens, patients, and providers for an ever 

increasing use of expensive new diagnostic technologies, minimally invasive procedures, new electronic 

medical and health records, and more personalized DNA medical guided interventions. 
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4. Accelerating reliance on mobile devices for monitoring and managing health status and the impact 
of medical interventions is catalyzing decentralized care into the person’s clothing, into the home, 
workplace, and new forms of ambulatory care centers. 

5. Advances in facility and process designs that enable and encourage smaller “Micro-hospitals” in 
more decentralized points of care access in both urban and rural communities. 

As a result of these pressures, the hospital of tomorrow will be recognized as a valued concentration of 
technological, human, and financial resources beyond its historical focus on patients in its beds. Each 
country’s governmental, commercial and NGO communities need to consider how best to unleash these 
centers of resource concentrations to embrace and accomplish the following three transformations in 
hospitals over the coming 5-25 years: 

Transformation One: Hub of System: The hospital must position itself less as a building in which 
patients enter, but more as an organizational hub of a system of services, community based micro-
hospitals, financial support, and medical, pharmaceutical and information technologies. The role of this 
system is to protect, promote and restore health to people along a continuum - from home to physician’s 
office, to acute inpatient facilities to rehab and recovery centers. This will require new care delivery 
models and care management processes by teams, as well as new forms of facility design, capital 
financing, maintenance of technologies, new management structures and systems, empowerment of 
new health workers with new skills and workplace cultures and different payment mechanisms from 
health insurance companies. 

Transformation Two: Alliances for Health Improvement: Hospitals must invest into their electronic 
medical records and cooperate with health insurance companies and other to build community health 
and population health records, that inform and enable Health Cities, that unleash private and 
governmental innovators for healthy homes, schools, workplaces, neighborhoods and highways. In this 
cooperation of hospitals, health insurance companies and other providers new governance structures 
and decision-making processes should be developed to re-allocate scarce resources among competing 
needs for jobs, education, safety, and cultural enhancements. 

Transformation Three: Center for Venture Financing and Innovation. Because hospital in low and 
high income countries represent and unusual concentration of resources, debate is needed about how 
these concentrations of human, technological and financial resources can be redirected by ”Human 
Centered Design” to support not only new chronic care management processes, but re-thinking the way 
care is organized and financed in communities and nations. The assertive mindsets and disciplines of 
venture capitalists can be called into the discussion how hospital medical, executive and governance 
leaders allocate their resources for health gain, as well as health care. 

Many in the Summit recognized, however, that it will be extremely difficult for the hospital to make such 
transformations on its own until reforms occur in such diverse and complex arenas as: public policy for 
public safety, less inter-demographic and cultural tensions and violence, life-style changes addressing 
childhood obesity, water and air pollution, broken health insurance systems, more stable political 
situations, and growing economies. 

It will be these constructive and challenging debates that will enliven the work of health system and 
hospital leaders in the coming decade! These challenges should simulate participants in the Prague 
Summit to continue their cross-national conversations, exchanges and innovations. These challenges 
may also shape the agenda for the Prague Summit in 2020.  
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Nemocnice 21. Storočia: Nové úlohy a výzvy  
Jim Rice, Gallagher Integrated | 11. 9. 2018 

 

Rola a vzhľad akútnych nemocníc vo svete sa mení. Nedávny International Health Summit v Prahe odhalil 

päť hnacích síl meniacich prácu, dizajn, služby a technológie v nemocniciach. Definícia pojmu nemocnice 

sa mení v súvislosti s obrovskými demografickými a technologickými zmenami, ktorým spoločnosť čelí. 

Politici a lídri očakávajú vzrušujúce, ale zároveň možno i znervózňujúce transformácie.  

Nemocnice 21. storočia už nebudú iba zariadeniami poskytujúcimi služby akútne chorým alebo 

zraneným; budú sa správať a vyzerať inak ako nemocnice v súčasnosti.  

Päť hnacích síl zmeny nemocníc:  

1. Zrýchľujúce sa starnutie populácie spúšťa explóziu chronických chorôb ako sú cukrovka, rakovina, 

kardiovaskulárne ochorenia, obezita a ortopedické problémy. 

2. Nedostatok tradičných špecialistov (hlavne všeobecných lekárov a zdravotných sestier) zvyšuje 

potrebu nemocníc investovať do väčšieho množstva a nových typov zdravotných pracovníkov, ako:   

• Špecializované zdravotné sestry   

• Domáci asistenti pre chronickú starostlivosť  

• Zákaznícke call centrá a pomocný personál  

• Špecialisti na podporu a ochranu zdravia v komunitách  

• Manažéri kontraktov odmeňujúcich za výsledok a hodnotu  

• Dizajnéri zameraní na oblasti zlepšovania zdravia populácie  

• Technici nositeľných technológií, ako sú napr. smartfóny  

• A mnoho ďalších.... 

3. Globalizácia informácií cez príbehy v masmédiách a programy o medicínskej starostlivosti a tiež pokrok 

v dizajne zariadení stimulujú dopyt po inováciách medzi obyvateľmi, pacientmi a poskytovateľmi 

smerom k rastúcemu využívaniu drahých nových diagnostických technológií, zmešovaniu počtu 

invazívnych procedúr, novým elektronickým medicínskym a zdravotným záznamom a väčšiemu počtu 

personalizovaných medicínskych zásahov na základe DNA. 

4. Rastúce využívanie mobilných zariadení na monitorovanie a manažovanie zdravotného stavu a 
medicínskych zákrokov vedie k decentralizácií starostlivosti, využívajúc pacientovo oblečenie, 
domácnosť, pracovisko a nové formy centier ambulantnej starostlivosti. 
  
5. Pokroky v dizajne zariadení a procesov, ktoré umožňujú a podporujú „Mikronemocice“ a menej 
centralizované rozloženie starostlivosti v mestských aj vidieckych komunitách. Ako výsledok pôsobenia 
týchto síl, nemocnica zajtrajška bude považovaná za cennú koncentráciu technologických, ľudských a 
finančných zdrojov, prekračujúc tak pôvodné hranice svojich kompetencií obmedzených na pacientov 
ležiacich v posteliach. Vládne, mimovládne a komerčné organizácie každej krajiny potrebujú zistiť, ako 
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čo najlepšie vytvoriť tieto centrá koncentrácie zdrojov a vyrovnať sa tak s nasledujúcimi troma 
transformáciami, ktoré čakajú nemocnice v najbližších 5-25 rokoch:   
  
Transformácia 1: Centrum zdravotného systému: Nemocnica musí vystupovať menej ako budova, do 
ktorej pacienti vstupujú, ale viac ako organizačné centrum systému služieb, komunitných mikro-
nemocníc, finančnej podpory a medicínskych, farmaceutických a informačných technológií. Úlohou 
systému je chrániť, podporovať a obnovovať zdravie ľudí pozdĺž kontinua starostlivosti o jeho zdravie – 
z domácnosti do ambulancie, do akútnych lôžkových zariadení, do rehabilitačných a zotavovacích 
centier. To si bude vyžadovať nové modely poskytovania starostlivosti a tímového manažmentu 
procesov, ako aj nové formy dizajnu zariadení, kapitálového financovania, práce s technológiami, nový 
manažment štruktúr a systémov, splnomocnenie nových zdravotných pracovníkov s novými zručnosťami 
a pracovnou kultúrou a odlišné platobné mechanizmy zdravotných poisťovní.  
  
Transformácia 2: Aliancie pre zlepšenie zdravia: Nemocnice musia investovať do elektronických 
medicínskych záznamov a spolupracovať so zdravotnými poisťovňami a inými poskytovateľmi na 
budovaní dát o zdraví komunity a populácie, ktoré informujú a umožňujú vznik Zdravých miest, dávajúc 
priestor súkromným a vládnym inovátorom budovať zdravé domy, školy, pracoviská, sídliská a diaľnice. 
V tejto spolupráci nemocníc, zdravotných poisťovní a ďalších poskytovateľov by mali vzniknúť nové 
vládne štruktúry a rozhodovacie procesy na prerozdelenie vzácnych zdrojov medzi konkurenčnými 
potrebami nových zamestnaní, rozširovania vzdelania, bezpečnosti a kultúrny.  
  
Transformácia 3: Inšpirácia od inovátorov: Keďže nemocnice v nízko aj vysokopríjmových krajinách 
reprezentujú netradičnú koncentráciu zdrojov, je na mieste diskusia o tom, ako tieto koncentrácie 
ľudských, technologických a finančných zdrojov môžu byť presmerované „dizajnom orientovaným na 
ľudí“ na podporu nových procesov manažovania chronickej starostlivosti, ale tiež na prehodnotenie a 
vylepšenie spôsobu, akým je starostlivosť organizovaná a financovaná na komunitnej aj národnej úrovni. 
Asertívne myslenie a disciplína podnikateľov môže byť prínosom do diskusie o spôsobe, akým 
medicínski, výkonní a vládni lídri rozdeľujú zdroje na zlepšenie zdravotného stavu ako aj zdravotnú 
starostlivosť.  
  
Mnohí na Summite však uznali, že bude pre nemocnice extrémne ťažké prejsť takýmto transformačných 
prosceom, kým sa neobjavia reformy v takých rôznorodých a komplexných oblastiach ako: verejná 
politika pre verejnú bezpečnosť, menej inter-demografického a kultúrneho napätia a násilia, zmeny 
životného štýlu smerujúce k eliminácií detskej obezity, znečistenia vody a vzduchu, náprava nefunkčných 
systémov zdravotného poistenia, stabilnejšia politická situácia a rast ekonomiky.  
  
Budú to práve tieto konštruktívne a podnetné (náročné) diskusie, ktoré oživia prácu zdravotného 

systému a nemocničných lídrov v nadchádzajúcom desaťročí! Tieto výzvy by mali motivovať účastníkov 

Prague International Health Summit k pokračovaniu v medzinárodných diskusiach, výmenách a 

inováciách. Tieto výzvy tiež môžu byť odrazovým mostíkom pre program Prague Summit 2020.  
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Role nemocnic ve 21. století  
Pavel Hroboň, Advance Healthcare Management Institute | 11. 9. 2018 

 

Nemocnice jsou jedním ze základních stavebních kamenů zdravotního systému. Přesto, nebo spíše právě 
proto, se musí změnit. Důvod je jednoduchý – změnily se nemoci a změnil se svět, je třeba změnit i 
nemocnice. V dnešní době jsou hlavním medicínským i ekonomickým problémem chronická neinfekční 
onemocnění – na rozdíl od infekčních nemocí, které byly dominantní v době vzniku většiny nemocnic v 
Čechách a na Slovensku. Navíc, nové nemoci léčíme v jiném světě ve smyslu dopravní dostupnosti, 
životního stylu, informací a očekávání pacientů. Máme samozřejmě také jiné, lepší, ale na znalosti, 
zkušenosti a přístrojové vybavení mnohem náročnější léčebné postupy, které se logicky stále více 
centralizují do menšího počtu zařízení. 
  
Dříve mohla nemocnice okresního typu poskytovat široké spektrum akutních služeb v řadě odborností, 
dnes to vzhledem k výše uvedeným změnám není ani nutné, ani možné, ani žádoucí. Až donedávna se 
na toto téma mohly vést akademické diskuse. Nedostatek personálu, požadavky na kvalitu a ekonomické 
tlaky ale vyžadují činy.   
  
Co s tím? Prvním krokem ke zlepšení situace je uvědomit si, že jedinou smysluplnou odpovědí na vnější 
změny je změna vnitřní. Ta je obvykle doprovázena celou řadou obav o dostupnost péče, její kvalitu a 
vztahy uvnitř nemocnice. Tyto obavy jsou ale většinou nepravdivé nebo přehnané a hlavně řešitelné. 
Především, nebavíme se o plošném zavírání nemocnic. K němu by mohla vést jediná věc – nečinnost a 
odmítání změn. Většina nemocnic v ČR je objektivně potřeba, „jen“ musí změnit svůj způsob fungování. 
Jak? Jde v podstatě o tři oblasti – změny v organizační struktuře a vnitřních procesech nemocnice, 
vytváření regionálních uskupení spolupracujících nemocnic a zlepšení kooperace péče s ambulantními a 
dalšími poskytovateli. Právě na tyto oblasti se zaměřil letošní Prague International Health Summit a 
přinesl řadu konkrétních nápadů a příkladů úspěšných změn. 
  
Tradiční organizační struktura nemocnice okresního nebo menšího typu – tedy primariáty s vlastními 
odděleními, obvykle včetně jednotky intenzívní péče (JIP), není v dnešní době personálně ani 
ekonomicky udržitelná. Cestou vpřed je společná JIP a společný lůžkový fond – samozřejmě zvlášť pro 
interní a chirurgické obory a péči o matku a dítě. Změny, byť jiného rázu, potřebují i specializovanější 
nemocnice, jejich potřeba ale většinou není tak urgentní. 
  
Jednotlivé nemocnice v rámci regionu musí více spolupracovat a specializovat se. Od několika téměř 
nezávislých nemocnic, které se všechny pokoušejí pokrýt co největší část péče, se potřebujeme dostat k 
modelu jedné akutní nemocnice v regionu. Ostatní se vedle běžné péče mohou specializovat v oblastech, 
které lze provozovat bez úzké návaznosti na široké spektrum ostatních oborů. Patří k nim například 
elektivní zákroky. Takový model samozřejmě vyžaduje řízený tok pacientů i personálu mezi 
nemocnicemi. Lékaři pracující v menších nemocnicích musí mít možnost podílet se na provádění 
specializovanějších zákroků v nemocnici centrální. 
  
Velký potenciál skrývá také větší koordinace péče mezi nemocnicemi a ostatními poskytovateli. Lepší 
příprava příjmu a zejména propuštění pacienta umožňuje zkrátit dobu hospitalizace. Spolupráce mezi 
nemocnicemi, ambulantním sektorem a záchrannou službou je nutná pro zajištění dostupnosti a 
provázání nejen neodkladné, ale i akutní péče. Výše popsané změny nejsou lehké, jsou ale nutné a také 
možné. Pro pacienty i zaměstnance je rozhodně lepší projít změnami a následně pracovat ve 
stabilizované instituci, než se pokoušet uchovat neudržitelný starý model a žít v ustavičné nejistotě. V 



A1 2018 | ADVANCE NEWSLETTER 8 

 

   

  

E  studium@advanceinstitute.cz 
E office@advanceconsulting.cz 
T   +420 241 432 113 
A  U Háje 22, 147 00  Praha 4 

www.advanceinstitute.cz 
www.advanceconsulting.cz 

 

nutnosti změny samozřejmě nejsme sami – a díky tomu máme řadu zahraničních i domácích příkladů 
úspěšných řešení, z nichž některá najdete i v tomto newsletteru. 
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Klinický protokol jako nástroj zlepšování 

procesů 
Daniel Hodyc, Advance Healthcare Management Institute | 11. 9. 2018 

 

Jedním z nástrojů, kterými lze reálně měnit zavedenou klinickou praxi, a jejichž využití bylo doposud 
popsáno převážně v zahraničních studiích, je tzv. klinický protokol. Klinické protokoly mají podobu 
soustavy doporučení a algoritmů založených na nejnovějších poznatcích ve zdravotnictví a na nejlepší 
reálné klinické praxi. Využívání doporučených postupů při poskytování péče a jejich správné načasování 
může mít totiž významné dopady jak klinické, tak ekonomické. Vytvořit sadu takových doporučení ve 
spolupráci s lékaři a odborníky však není zdaleka nejtěžším úkolem. Zavedení a následný dohled nad 
jejich správným používáním v klinické praxi jsou opravdovou výzvou pro všechny strany, které se na 
fungování takového protokolu podílejí. Na konferenci International Health Summit Prague 2018 jsem 
prezentoval příklad úspěšné implementace klinického protokolu v ČR, přičemž cílem sdělení bylo 
představit podstatu klinického protokolu a ukázat, jak lze jeho důsledným dodržováním dosáhnout 
všestranně příznivých výsledků. 
  
V prostředí, do kterého je zaváděn klinický protokol, se standardně střetávají zájmy tří stran. Na jedné 
straně jsou to dodavatelé technologií, jejichž zájmem je poskytnout klinikám nejnovější technologie, 
které zajistí vyšší kvalitu péče. Na straně druhé jsou to kliničtí pracovníci, jejichž zájmem je pochopitelně 
mít k takovým technologiím přístup a zajistit tak pacientům zdravotní péči dle pravidel EMB. Třetí stranou 
je pak vedení nemocnice, které má za úkol dohlížet, aby inovace a náklady na poskytovanou péči 
nepřekročily stanovený rozpočet nemocnice. Klíčovou otázkou zůstává, jakým způsobem lze docílit 
konsensu mezi všemi stranami a jejich zájmy.  
  
V prezentovaném příkladu implementace klinického protokolu na počátku celého procesu stál dodavatel 
technologie. Zde se konkrétně jednalo o dodavatele technologií pro hemodynamickou monitoraci 
(LiDCO), jehož snahou bylo s využitím výsledků dostupných studií prokázat, že optimalizací 
hemodynamických parametrů u pacienta během operace lze dosáhnout lepších klinických i 
ekonomických výsledků. Byla tedy provedena rešerše studií a byl potvrzen předpoklad pozitivního 
dopadu zavedení této metodiky. Druhým důležitým úkolem bylo nalézt kliniku, která je ochotna tuto 
technologii aktivně využívat v běžné klinické praxi a zároveň zajistit standardizaci zdravotní péče 
důslednou implementací klinického protokolu ERAS (Enhanced Recovery After Surgery). Takovými se 
staly Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Chirurgická klinika 2LF UK a FN Motol. 
Tyto kliniky byly obzvláště vhodnými kandidáty vzhledem ke skutečnosti, že zde probíhal již několik let 
pokus zavést do reálné praxe doporučené postupy dle ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), mezi 
než patří mimo jiné i hemodynamická monitorace pacienta během operace. Tímto byl položen základ 
pro společný projekt, jehož cílem byla změna klinické praxe za současného využití nabízených 
technologií. Dalším významným cílem bylo ukázat, že zavedením těchto opatření v praxi lze zvýšit 
efektivitu nemocnice – zkrátit dobu hospitalizace pacientů a omezit nežádoucí variabilitu péče. Pro 
ilustraci variability péče slouží následující graf, který zobrazuje délku hospitalizace pro pacienty s 
operacemi na tlustém střevě a konečníku, pro které byl později klinický protokol také zaveden. 
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Z grafu je patrná vysoká variabilita péče – to znamená, že u těchto pacientů neexistuje typická délka 
hospitalizace. Ještě lépe lze tento fakt pozorovat u délky hospitalizace na JIPu, která se nejčastěji 
pohybuje mezi 3 až 7 dny, což tvoří značné rozpětí. U většiny nemocnic platí, že provoz na JIPu patří 
mezi jednu z nejdražších položek v poskytované péči. To však znamená, že pokud existují takoví pacienti, 
kteří zůstávají na JIPu či obecně v nemocnici déle, než je zapotřebí, dochází zde k neefektivitě. Tato 
skutečnost se stala hlavním podnětem pro vedení nemocnice k podpoře navrhovaných změn. 
  
Po shodě všech tří zúčastněných stran byl navržen a zaveden klinický protokol pro chirurgickou oblast 
operací na tlustém střevě a konečníku, jehož hlavním cílem bylo standardizovat délku hospitalizace a 
přizpůsobit kvalitu péče podmínkám ERASu. 
  

 
  
Klinický protokol má podobu „checklistu”, který obsahuje veškeré úkony, jež je zapotřebí provést před, 
během i po operaci. Podoba a obsah protokolu jsou navrhovány samotným chirurgickým a 
anesteziologickým pracovištěm. Jednotlivé body vyjadřují, co a kdy má být provedeno, v jakém množství, 
popřípadě kdo má úkon provést – zda lékař, sestra či jiný ošetřovatel. Během poskytování péče jsou 
zaškrtávány jednotlivé položky ihned po splnění daného úkonu (v políčku „Ano”). V případě, že daný 
výkon nebyl proveden (protokol samozřejmě není závazný), je zaškrtnuto políčko „Ne” a je podáno 
vysvětlení odchylky od protokolu. Stejným způsobem pak vypadá checklist s kritérii pro přeložení 
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pacienta z JIPu na standardní oddělení či propuštění – jakmile jsou splněna a zaškrtnuta všechna 
předepsaná kritéria, pacient je bez prodlevy přeložen, respektive propuštěn z nemocnice.  
  
Od počátku roku 2016, kdy byla poprvé navržena podoba protokolu, probíhalo dvouleté období 
zavádění protokolu, které kriticky záviselo na týmové spolupráci klinik, dodavatelů technologie i 
koordinátorů celého procesu. U nové verze protokolu byly nejprve stanoveny parametry hodnocení, po 
implementaci docházelo v určitých periodách ke sběru dat a k vyhodnocování odchylek. Poté byly 
přidány připomínky, byla vytvořena nová verze protokolu a celý proces započal znovu. Zavádění 
klinického protokolu je totiž procesem, který se vyvíjí a vyžaduje neustálou aktualizaci.  
  
Implementační praxe potvrdila náš předpoklad, že zavádění nových klinických postupů formou 
klinického protokolu klade velké nároky na trpělivost, neboť začátky bývají zpravidla provázeny nízkou 
adherencí zdravotnického personálu k protokolu. Adherence k dodržování podmínek ERASu však měla 
jednoznačně vzrůstající trend, ke konci roku 2017 byla u většiny případů více než 80 %.  
  
Následující obrázek ukazuje změny dosažené u vybraných klinických parametrů v závislosti na míře 
adherence ke kritériím ERAS. Viditelný rozdíl v četnosti případů před a po zavedení protokolu u 
jednotlivých parametrů dokazuje, že skutečně došlo k významné změně v klinických standardech. 
Nejvýznamnější rozdíl lze pozorovat u četnosti případů s parenterální výživou po operaci, kde před 
zavedením protokolu byla podávána téměř ve všech případech, zatímco po zavedení doporučených 
postupů dle ERASu se stává spíše výjimkou.  
  

  
Další důležitou oblastí, na níž bylo od počátku cíleno, je změna délky hospitalizace. Výsledky ukazují, že 
na standardním oddělení došlo ke zkrácení pobytu téměř o dva dny, na JIPu až o 1 a půl dne. Zároveň 
zde došlo ke standardizaci – např. z JIPu odchází většina pacientů již 3. den po operaci díky splnění všech 
kritérií pro přeložení na standard.  
  
Můžeme tedy konstatovat, že výsledky zavedení klinického protokolu v reálné praxi ukázaly cestu, jak 
lze zlepšit kvalitu poskytované péče za použití moderních technologií, aniž by muselo nutně docházet 
ke zvýšeným výdajům nemocnice. Ba právě naopak, studie prokázala, že standardizací péče s využitím 
klinického protokolu lze ušetřit nejen finance, ale také kapacity dané kliniky i celé nemocnice. Jinými 
slovy – že je za těchto podmínek možné efektivně propojit zájmy managementu, kliniků, dodavatelů i 
konečných spotřebitelů, jimiž jsou pacienti.  
  
Studie byla podporována společností ASQA, dodavatelem technologie monitoringu srdečního výdeje 
LiDCO. 
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Prečo potrebujeme integráciu starostlivosti a 

aké máme pre ňu nástroje 
Henrieta Tulejová, Dominika Iždinská, Advance Healthcare Management Institute | 11. 9. 2018 

 

V nemocniciach dochádza v dnešnej dobe k veľkému množstvu úspešných zákrokov a neustálym 

inováciám. V posledných rokoch sa výrazne zlepšila vysokošpecializovaná starostlivosť zameraná na 

kardiovaskulárne a onkologické ochorenia, čo sa prejavilo čiastočne aj vo výsledkoch zdravotnej 

starostlivosti. Napríklad miera úmrtí po mozgovom infarkte klesla na Slovensku o 30% a v Českej 

republike dokonca až o 60%. Napriek tomu sú však oblasti, kde existuje priestor na zlepšenie. Jednou z 

nich je neprepojenosť nemocničnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti a veľká variabilita v 

dodržiavaní odporúčaní na kvalitnú zdravotnú starostlivosť. 

 

Os y: počet pacientov  
Os x: počet dní od začiatku hospitalizácie 
Zdroj: Poliak, M.: APLIKÁCIA METÓD DATA MININGU NA ZOSKUPOVANIE EPIZÓD ZDRAVOTNEJ 
STAROSTLIVOSTI Data Dôvera zdravotná poisťovňa 
 



A1 2018 | ADVANCE NEWSLETTER 13 

 

   

  

E  studium@advanceinstitute.cz 
E office@advanceconsulting.cz 
T   +420 241 432 113 
A  U Háje 22, 147 00  Praha 4 

www.advanceinstitute.cz 
www.advanceconsulting.cz 

 

Ilustrujem to na príklade starostlivosti o pacientov s totálnou endoprotézou kolena alebo bedra – viď 

graf, ktorý je výsledkom analýzy z dát Dôvera, zdravotná starostlivosť, a.s. nad viac ako 800 takýmito 

pacientami. Každý riadok grafu predstavuje starostlivosť o 1 takéhoto pacienta. Červená čiara 

predstavuje operáciu, čierne bodky návštevy ortopéda alebo iného špecialistu 360 dní pred alebo po 

operácii a zelená čiara rehabilitačné a kúpeľné pobyty. Podľa štandardu je odporúčané u týchto 

pacientov absolvovať rehabilitáciu. Štúdie ukazujú, že u pacientov, ktorým bola poskytnutá včas, 

dochádza k preukázateľnému zlepšeniu funkčnosti a zmierneniu bolesti [1]. Z analýzy vyplýva, že až 300 

z 800 pacientov neabsolvovalo veľmi pravdepodobne rehabilitáciu do 1 roka od operácie vôbec (niektorí 

ju možno absolvovali počas pobytu v nemocnici). U ostatných pacientov je vidno vysokú variabilitu v 

termíne absolvovania rehabilitácie. 

Prečo je integrácia tak dôležitá 

Potreba integrácie je akútna z viacerých dôvodov. Prvým z nich je starnutie populácie, s ktorým – ako 

štatistiky jasne hovoria - ide ruka v ruke aj rast podielu chronicky chorých pacientov. Podľa dostupných 

údajov [2] sa vek dožitia predlžuje každých 10 rokov o 2 až 3 roky. Pacienti s chronickými chorobami 

teda budú žiť dlhšie a zároveň tvoriť väčší percentuálny podiel celkovej populácie ako doteraz. O väčšinu 

chronicky chorých pacientov sa podľa štandardov stará viac lekárov súčasne – napríklad o diabetika by 

sa malo starať aspoň 5 špecialistov – diabetológ, oftalmológ, nefrológ, neurológ a všeobecný lekár. 

Druhý dôvod pre potrebu integrácie, najmä z pohľadu nemocníc, je ekonomický. V Nemecku viedlo DRG 

k skráteniu dĺžky hospitalizácie z 10,8 na 7,6 dňa v rokoch 1995 až 2008 [3]. Bolo to možné práve vďaka 

integrácii zdravotnej starostlivosti, ktorá umožnila pacientom absolvovanie predoperačných vyšetrení 

pred začiatkom hospitalizácie a skorší pooperačný presun k iným poskytovateľom.  

Renomovaný standfordský profesora ekonómie zdravotníctva A. C. Enthoven definoval integrovaný 

systém ako „koordinovanú, spolupracujúcu sieť poskytovateľov, prepojenú cez spoločného majiteľa 

alebo pomocou kontraktu (so zdravotnou poisťovňou). Jej cieľom je byť ekonomicky a klinicky 

zodpovednou za výsledky zdravotnej starostlivosti.“ [4] Ide teda o zodpovednosť za prevedenie všetkých 

potrebných zdravotných výkonov a sledovanie zdravotného stavu, ale zároveň i zodpovednosť za 

efektívnosť vynaložených nákladov. Predpokladom úspešného fungovania takejto siete je jej schopnosť 

aktívne riadiť pohyb pacienta a tiež existencia nástrojov na monitorovanie a usmerňovanie výšky 

nákladov a kvality poskytovanej starostlivosti.  

Prvým krokom od fragmentácie k integrácií môže byť horizontálna integrácia na úrovni nemocníc a 

ambulancií (ako sa napríklad dnes deje v rámci nemocníc Sveta zdravia alebo lekární Dr. Maxa, atď.). 

Druhé vývojové štádium je vertikálna integrácia nemocníc s ambulantnými poskytovateľmi, 

laboratóriami, zariadeniami dlhodobej starostlivosti či rehabilitačnými zariadeniami.  

 

Stupne integrácie systémov zdravotne starostlivosti  
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Tento, v dnešnej dobe populárny model vertikálnej integrácie poskytovateľov, má korene v 90. rokoch v 

USA, kde sa objavil ako súčasť reformy zdravotníctva Hillary Clintonovej. Hoci táto reforma nakoniec 

nebola schválená, téma integrovanej zdravotnej starostlivosti sa z nej zachovala a prejavila sa v 

rozsiahlych investíciách nemocníc do nakupovania ďalších poskytovateľov za výraznej podpory vlády. 

Tieto systémy však neboli úspešné v plnení svojich cieľov zvyšovať kvalitu a znižovať náklady 

starostlivosti, [5] čo bolo do veľkej miery dôsledkom nepremysleného nakupovania, založeného na 

aktuálnej ponuke a nie na reálnych potrebách integrovaného systému. Ďalším dôvodom neúspechu, 

ktorý môže slúžiť ako poučenie pre náš región, bola paralelná existencia 2 kontraktov s konfliktnými 

motivácia – kapitačného (motivuje k zdravotným službám smerujúcim k zlepšeniu zdravotného stavu) a 

fee-for-service, tj. kontrakt typu platba za výkon (motivuje k poskytnutiu čo najväčšieho počtu výkonov, 

bez ohľadu na ich kvalitu a potrebnosť pre pacienta). Pre lekárov a zdravotníkov je veľmi zložité meniť 

svoje správanie sa k pacientom v priebehu dňa podľa toho, akým kontraktom je platená ich starostlivosť. 

Keďže kapitačné kontrakty mali poskytovatelia uzatvorené iba s malým počtom poisťovní, konfliktné 

motivácie často viedli k uprednostneniu kvantity pred kvalitou. Tretím problémom bola finančná 

nákladnosť akvizíce, popri ktorej už neostal priestor na investíciu do nástrojov potrebných na integráciu 

– ako sú napr. informačné systémy a nástroje zdieľania dát.  

Napriek neúspechu tejto vývojovej fázy integrovaných systémov sú jej ďalšie fázy, ktoré aktuálne 

prebiehajú v USA, predmetom vysokých očakávaní. Okrem plne integrovaných systémov sa pozornosť 

upriamuje i na tzv. integrované skupiny starostlivosti, ktoré sa venujú konkrétnemu zdravotnému 

problému alebo konkrétnej populácii.  

Systémy integrovanej starostlivosti 

Pozrime sa na niekoľko konkrétnych príkladov integrovaných systémov. Prvý z takýchto systémov, ktorý 

môže byť v našom kontexte inšpirujúcim je americký model komplexnej starostlivosti o pacientov s 

totálnou endoprotézou, čo je jedna z najfrekventovanejších hospitalizácií pacientov 65+ a súčasne trpí 

veľkou variabilitou v kvalite i nákladoch. Systém je založený na kontrakte, ktorý uzatvára štátna poisťovňa 

Medicare (starajúca sa o klientov vo veku od 65 rokov alebo na invalidnom dôchodku) so sieťou 

poskytovateľov, s cieľom zlepšiť starostlivosť o svojich pacientov. Dohoda spočíva v súhlase nemocnice 

s prijatím zodpovednosti za celú epizódu zdravotnej starostlivosti o pacientov s totálnou endoprotézou 

po dobu 90 dní. Hoci projekt ešte nebol oficiálne finálne vyhodnotený, pilotné štúdie ukazujú zníženie 

nákladov spojených s touto starostlivosťou o 20%. Dôvodom tohto zníženia je najmä významné zníženie 

počtu rehospitalizácií. Keďže dôležitým indikátorom potenciálnej budúcej rehospitalizácie je, či pacient 

býva sám alebo nie, nemocnice investovali značné úsilie do hľadania modelu, napomáhajúcemu 

starostlivosti o pacientov v domácom prostredí. Druhý významný moment bola následná rehabilitácia, 

ktorú nemocnice začali využívať efektívnejšie, teda posielať svojich pacientov do zariadení s nižšími 

nákladmi. To bolo možné práve vďaka dátam poskytnutým nemocniciam poisťovňou Medicare.  

Ako druhý inšpiratívny príklad sa nám ponúka holandský model manažmentu starostlivosti o pacientov 

po cievnych mozgových príhodách. [6] Tento model je založený na dohode zdravotnej poisťovne s 

nemocnicou, v ktorej sa zdravotná poisťovňa zaviazala platiť za služby na pomedzí medzi zdravotnou a 

sociálnou starostlivosťou (napr. starostlivosť v ošetrovateľských domoch) výmenou za ochotu nemocníc 

prevziať zodpovednosť za celý proces liečby a efektívne využívanie finančných zdrojov. 
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Trochu iný príklad sú modely, zaoberajúce sa celkovými nákladmi nad určitým kmeňom populácie. Medzi 

ne patrí aj program zdieľaných úspor iniciovaný poisťovňou Medicare, založený na prísľube odmeny pre 

skupiny poskytovateľov, ktorí zabezpečia zníženie rastu nákladov na zdravotnú starostlivosť pre vybranú 

skupinu poistencov. Na rozdiel od predchádzajúcich modelov tentokrát poskytovatelia nesú riziko a v 

prípade neúspechu sa podieľajú na kompenzácií prebytočných nákladov. Zapojené skupiny 

poskytovateľov fungujú pod tzv. Accountable care organizations – virtuálnymi organizáciami, nesúcimi 

zodpovednosť za koordináciu spolupráce a uzatvorenie kontraktu so zdravotnou poisťovňou. Forma 

odmeny pre poskytovateľov má 3 časti. Prvá časť platby má formu kapitácie za koordináciu a na krytie 

investícií do projektu, druhá je naviazaná na dodržiavanie základných parametrov kvality a tretia na 

úsporu nákladov a nesenie rizika. 

Príkladom lokálneho modelu integrovanej starostlivosti je model vyvíjaný slovenskou zdravotnou 

poisťovňou Dôvera, a.s. od roku 2012, dnes známy ako Dôvera Pomáha, kedysi Plán Medipartner. Model 

bol založený na kapitačnom kontrakte medzi poskytovateľmi (nemocnice a všeobecní lekári) a 

zdravotnou poisťovňou, podobne ako v programe zdieľaných úspor spomínanom vyššie. Keďže však 

neexistovala zastrešujúca Accountable care organization na strane poskytovateľov, nemal kto 

koordinovať vytváranie nákladov na zvyšovanie kvality a znižovanie nákladov. Dôvera preto zredukovala 

rozsah kapitačného kontraktu len na ambulantných lekárov a zameriava sa na integráciu špecialistov a 

všeobecných lekárov.   

Podľa renomovaných amerických ekonómov Enthovena, Burnsa a Pauly-ho [7] je potrebné vytvoriť. 

4 kľúčové nástroje integrovaných systémov 

Prvým nástrojom dobre fungujúceho integrovaného systému je správne nastavený platobný 

mechanizmus, ktorým poisťovňa odmeňuje poskytovateľov za kvalitu a efektívnosť. Môže to byť priamo 

na základe indikátorov kvality a efektívnosti alebo formou programov na zdieľanie úspor. Ako ukazujú 

skúsenosti z reformy Hillary Clintonovej, dôležité je, aby tieto kontrakty tvorili čo najväčší podiel na 

príjmoch poskytovateľov a odstránili sa tak konfliktné motivácie – kvantita vs. kvalita. Riešením môže 

byť aj dohoda na spolupráci viacerých zdravotných poisťovní. Deje sa tak aktuálne v súčasných 

integrovaných systémoch v USA, kde sa Medicare snaží vždy získať podporu pre odmeňovanie za 

integráciu alebo v kontraktoch zdieľania úspor aj od súkromných zdravotných poisťovní.  

Druhým dôležitým nástrojom je správne využívanie a analýza dát, a to nielen v rukách zdravotných 

poisťovní, ale tiež u samotných poskytovateľov, ktorí si často vedia veľmi dobre zrátať potenciálne 

náklady a prispieť k zefektívneniu liečebných procesov.  

Tretím kľúčom k úspechu integrovaných systémov sú nástroje riadenia poskytovania zdravotnej 

starostlivosti – ako napr. štandardizácia prepúšťacích správ, management prípadov a klinické protokoly, 

edukácia pacientov, disease management programy. Ako ukazujú skúsenosti zo zahraničia, dôležitejšie 

ako ich vývoj je samotná implementácia. Úspešnosť integrovaných systémov je často krát do veľkej miery 

práve výsledkom kvalitného klinického leadershipu, teda zahrnutia zdravotného personálu do procesu 

vývoja a implementácie týchto nástrojov a tiež firemnej kultúry a zdieľanej vízie nemocnice zameranej 

na kvalitu (viac o tejto téme viď prezentácia B. Ranka na IHS).  

Posledným, ale rovnako dôležitým nástrojom je dobre fungujúci informačný systém, umožňujúci zber 

dát za účelom eliminovania zbytočných nákladov, dôveryhodné zdieľanie informácií medzi 
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poskytovateľmi, ich vzájomné porovnávanie a podporu klinického rozhodovania na základe evidence 

based medicine.  

Vytvorenie a úspech integrovaných systémov môže výrazne urýchliť aj aktívna politika štátu v tejto 

oblasti, napr. meranie a porovnávanie kvality a vytvorenie povedomia o dôležitosti týchto tém.  

   

[1]  N. Artz, K. Elvers, C. Lowe, C. Sackely, P. Jepson a A. Beswick, „Efectiveness of physiotherapy 

exercise followig total knee replacement: systematic review and meta-analysis,“ BMC Musculoskelet 

Disorders, 2015.  

[2]  „https://www.populationpyramid.net/slovakia/2057/,“ [Online].  

[3]  R. Busse, A. Geissler, W. Quentin a M. Wiley, Diagnosis-Related Groups in Europe, Berkshire: 

Open University Press, 2011.  

[4]  A. C. Enthoven, „Integrated deivery systems: The cure for fragmentation,“ American journal of 

managed care, vyd.15 (10 Suppl.), 2009.  

[5]  L. R. Burns a M. V. Pauly, „Integrated delivery networks: a detour on the road to integrated health 

care?,“ Health Affairs (Project Hope), vyd.21(4), 2002.  

[6]  M. Koubová, „Největší překážky integrace zdravotní a sociální péče? Finance, resortismus, 

neochota spolupracovat a něco řešit,“ 12 8 2016. [Online]. Available: 

http://www.zdravotnickydenik.cz/2016/12/nejvetsi-prekazky-integrace-zdravotni-socialni-pece-

finance-resortismus-neochota-spolupracovat-neco-resit/. 

[7]  L. R. Burns a M. V. Pauly, „Accountable care organizations may have difficulty avoiding the 

failures of integrated delivery networks of the 1990s,“ Health Affairs (Project Hope), vyd.31 (11), 2012. 
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Napísali o konferencii IHS 2018 „Rola 

nemocnice ve 21.století“ 
| 11.  9.  2018 

 

IHS: Svět se zmenil a zdravotnictví musí s ním 

Zdravotnictví a medicína (ČR)  
  
Článok ponúka sumarizáciu priebehu konferencie a zhrnutie najdôležitejších posolstiev príspevkov 
riaditeľa konferencie Pavla Hroboňa (Prečo sa nemocnice musia zmeniť), poradcu britských 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Johna Leacha (Prispôsobovanie nemocníc požiadavkám 
modernej starostlivosti), konzultantky pre plánovanie výstavby nových nemocníc v Holandsku Henny van 
Laarhoven (Vývoj nemocničných procesov a ich vplyv na dizajn nemocníc) či riaditeľa ProCare Vladimíra 
Dvorového (Nemocnica novej generácie v Michalovciach a jej rola v rámci Sveta Zdravia). 

  

Akútnych nemocníc bude menej 

Zdravotnicke noviny (SK)  
  
Ministerstvo zdravotníctva SR pripravilo nový systém regulácie kapacít nemocníc, ktorého výsledkom by 

podľa Inštitútu zdravotnej politiky (IZP) malo byť skresanie počtu zariadení z aktuálnych 78 na 47 (k 

podobnému záveru dospelo nedávno aj BCG vo svojej štúdii pre Asociáciu zdravotných poisťovní). Toto 

číslo je výsledkom analýzy vyhodnocujúcej obložnosť, primárne aj sekundárne prevozy pacientov, 

časovú optimalizáciu, geografickú dostupnosť a ďalšie ukazovatele. Analýzu na IHS 2018 prezentoval 

riaditeľ IZP Martin Smatana a tento článok ponúka sumarizáciu z tejto prezentácie. 

Nemocnice sa nevyhnú veľkým zmenám 

Zdravotnicke noviny  
  
České aj slovenské nemocnice v súčasnosti čelia viacerým výzvam, vrátane nedostatku zdravotníckeho 

personálu či dostupnosti nových foriem poskytovania zdravotníckej starostlivosti. Článok ponúka hlavné 

posolstvá 2 príspevkov z konferencie. O tom, na čo netreba pri riešení týchto otázok zabúdať, akú rolu 

hrá v tomto procese kooperácia medzi jednotlivými zariadeniami, vzdelávanie a integrácia 

zdravotníckeho personálu do procesu zmien, rozprával Pavol Hroboň. Ako sa s podobnými problémami 

pasujú v Rakúsku, priblížil účastníkom IHS konferencie riaditeľ fakultnej nemocnice Landeskrankenhaus 

vo Feldkirchu Harald Maikisch. 

 

Odkazy na jednotlivé články najdete ve verzi na webu u tohoto článku. 
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Úhrady v roce 2019 
Petra Kučová, Advance Healthcare Management Institute | 11. 9. 2018 

Aktualizace: Úhradová vyhláška byla vydána ve sbírce zákonů 14. 9. 2018. 

Zástupci jednotlivých segmentů se dohodli na úhradách zdravotní péče v příštím roce – historicky poprvé 

došlo k dohodám ve všech oblastech. Připravovaná úhradová vyhláška tak kopíruje zmíněné dohody, které 

přináší navýšení úhrad napříč segmenty. Významné změny v úhradových mechanismech se nevyskytují. 

Za výrazného přispění Ministerstva zdravotnictví došlo historicky poprvé k dohodám v rámci 
dohodovacích řízení mezi zástupci zdravotních pojišťoven a jednotlivých profesních sdružení 
poskytovatelů ve všech segmentech a úhradová vyhláška vydávaná Ministerstvem zdravotnictví tak jen 
kopíruje sjednané podmínky. Připomeňme, že např. v loňském roce došlo k dohodě pouze ve 3 
segmentech, z toho jedna dohoda byla pouze parciální. Vyhláška je nyní projednávána Legislativní radou 
vlády, její vydání je však očekáváno již brzy. Poskytovatelé tak budou mít oproti předchozím rokům více 
času se na změny v úhradách připravit. 
  

Očekávaný objem finančních zdrojů v roce 2019  
Připravovaná vyhláška počítá s nárůstem úhrad napříč segmenty – odhadované náklady na zdravotní 
služby přesáhnou 300 miliard Kč, což je více než o polovinu více než před 10 lety. Vzhledem k příznivé 
ekonomické situaci a zvýšení platby za státní pojištěnce (více viz článek M. Škodové) se očekává navýšení 
příjmů z pojistného oproti loňskému roku o 18,5 mld. Kč. Růst nákladů na zdravotní péči odhaduje 
Ministerstvo zdravotnictví na 21,8 mld. Kč – vzhledem k vysokým zůstatkům na základních fondech 
zdravotních pojišťoven (ke konci roku 2018 jsou odhadovány na 11,7 mld. Kč) se však očekává pozitivní 
bilance systému. Nejvyšší nárůst nákladů je očekáván v oblasti lůžkové péče (+ 13,6 mld. Kč) – z toho 1,5 
mld. Kč připadá na nárůst nákladů na centrové léky, 12 mld. Kč je pak určeno na rozvoj péče a 
kompenzaci nákladů spojených s navýšením odměn zdravotnickým pracovníkům pracujícím ve 
směnném provozu. Významný nárůst je očekáván i v ambulantním segmentu (5,3 mld. Kč), zdravotnické 
prostředky a léky na recept vzrostou o 2,3 mld. 

Kč.  
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Změny v úhradách lůžkové péče  
Úhradové mechanismy zůstanou obdobné jako v letošním roce. Úhrada nemocnicím stejně jako loni 
sestává z úhrady formou případového paušálu (DRG), úhrady vyčleněné z DRG (porody, léčba HIV, 
transplantace srdce, jater a plic), úhrady centrových léků, ambulantní složky úhrady a dobrovolných 
balíčků (individuálně sjednaná složka úhrady). Pro dosažení plné úhrady formou případového paušálu je 
nutné dosáhnout alespoň 97 % produkce referenčního období, kterým je rok 2017. Stejně jako letos je 
navýšena nejnižší minimální základní sazba (z 25 000 Kč na 27 000 Kč; sazby pro specializovaná centra 
jsou zachovány ve stejné výši jako letos) a je zachován koeficient nárůstu, který způsobuje vyšší navýšení 
úhrad nemocnicím s nejnižšími základními sazbami. Nárůst „paušálu“ se oproti roku 2017 pohybuje mezi 
10,3 % a 14,3 % (to odpovídá zhruba 5% nárůstu oproti letošnímu roku). Nadprodukce je hrazena 
sestupnou sazbou při přesažení 103 % roku 2017. 
  
Několikanásobně vzrostly sazby navýšení za ošetřovací dny, což může přinést navíc desítky milionů i do 
menších nemocnic. Toto navýšení je určeno na zvýšení odměn ošetřovatelského personálu (příplatky za 
směnnost) a týká se i poskytovatelů následné lůžkové péče. Ambulantní část úhrady vzroste oproti roku 
2017 o 11,2 % (cca 5 % oproti letošnímu roku). Maximální úhrada za centrové léky je, stejně jako v 
posledních 2 letech, stanovena za všechny skupiny dohromady a vyšší náklady v jedné diagnostické 
skupině lze kompenzovat nižšími náklady v jiné skupině. Oproti letošnímu roku očekává Ministerstvo 
zdravotnictví 7% nárůst v nákladech na centrové léky. 
  

Změny úhrad v ambulantním sektoru  
V ambulantním segmentu dochází ke zvýšení hodnoty bodu napříč odbornostmi. Ve vyhlášce se objevují 
i prvky platby za kvalitu péče - hodnota bodu může být navýšena při splnění určených kritérií kvality. U 
ambulantních specialistů a praktických lékařů se kritéria týkají rozsahu ordinačních hodin a celoživotního 
vzdělávání, u sesterských odborností podílu materiálových výkonů a práce v noci a o svátcích, u 
fyzioterapeutů provádění vybraných výkonů. U vyšetření CT a magnetickou rezonancí lze získat navýšení 
hodnoty bodu při zapojení do elektronického zpracování výsledků (systém PACS). Kvalitativní kritéria 
spojená s výsledky pacientů budou zavedena ve spolupráci s odbornou společností u hemodialyzační 
péče. 
Limit pro kompenzaci regulačních poplatků byl změněn z objemu roku 2014 na rok 2017. U praktických 
lékařů pro děti dochází ke zvýšení nákladového indexu pro děti ve věku 0–4 a 0–14 let. 
  

Další související změny  
Již na konci července vyšla nová vyhláška, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů. Nepřináší však 
změny výkonů či zavedení nových, jedná se pouze o technickou změnu vyhlášky, která zpřehledňuje 
bodové ohodnocení výkonů. 
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Makroekonomický vývoj ČR a jeho dopad na 

zdravotnictví 
Magdalena Škodová, Advance Healthcare Management Institute | 11. 9. 2018 

 

V České republice přetrvává velmi dobrá ekonomická situace, která má pozitivní dopad na objem 

finančních prostředků v systému veřejného zdravotního pojištění. Situace na trhu práce – nejen ve 

zdravotnictví – je však již na hraně udržitelnosti. V následujícím článku poskytujeme stručný přehled 

aktuálního makroekonomického vývoje v ČR dle poslední dostupné predikce Ministerstva financí a jeho 

dopadů na české zdravotnictví. 

Česká ekonomika je, v kontextu růstu HDP, stále v dobré kondici. Růst reálného HDP se sice v posledním 
čtvrtletí mírně zpomalil na 3,4 % a predikce pro rok 2018 se snížila z 3,6 % na 3,2 %, ale odhad pro rok 
2019 je stále příznivý, více než 3 % (viz následující graf).  
  
Obrázek 1. Odhad růstu HDP  

 
Zdroj: Makroekonomická predikce Ministerstva financí ČR, červenec 2018  
  
Pozitivní hospodářská situace je podpořena nízkou mírou nezaměstnanosti, která nyní téměř dosahuje 
svého dna, a zvyšováním objemu platů a mezd, které se spolu s poklesem míry úspor odráží v nárůstu 
spotřeby domácností (výdaje na spotřebu domácností se zvýšily o 4 %). Na trhu práce však pomalu 
dochází k přehřívání. Zaměstnanost v 1. čtvrtletí 2018 meziročně vzrostla o 1,7 %, počet zaměstnanců 
vzrostl dokonce o 2,1 %. Jak již bylo zmíněno výše, nezaměstnanost se dlouhodobě drží velmi nízko – v 
1. čtvrtletí poklesla na 2,4 %, letos i v roce 2019 by měla setrvat na 2,3 %. V důsledku nedostatku 
zaměstnanců a přebytku volných míst dochází k neustálému zvyšování mezd a platů. Tempo růstu 
nominální mzdy by tak v letošním i v příštím roce mohlo dosáhnout až 8 % (viz následující graf). Růst 
mezd spolu se zvyšováním míry ekonomické aktivity a poměrně nízkým růstem počtu starobních 
důchodců působí příznivě na výši odvodů na zdravotní pojištění. 
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Obrázek 2. Vývoj průměrné nominální mzdy  
 

 
  
 Zdroj: Zdroj: Makroekonomická predikce Ministerstva financí ČR, červenec 2018, vlastní zpracování  
  
Meziroční růst spotřebitelských cen se od roku 2017 pohybuje v horní polovině tolerančního pásma 
inflačního cíle ČNB a podobný vývoj je očekáván do poloviny roku 2019. Oproti predikcím z dubna 2018 
je očekávána mírně vyšší průměrná míra inflace v roce 2018 (z 2,1 % na 2,2 %) i v roce 2019 (z 1,9 % na 
2,3 %). 
  
Růst objemu finančních prostředků ve zdravotnictví je kromě příznivého makroekonomického vývoje 
dále podpořen zvyšováním příspěvku státu za ekonomicky neaktivní obyvatele, který je po stagnaci v 
letech 2010-2013 pravidelně navyšován. V letošním roce činí pojistné za státní pojištěnce 969 Kč, v 
příštím roce bude navýšeno na 1 018 Kč a v roce 2019 na 1 067 Kč. Příjmy zdravotních pojišťoven podle 
odhadů Ministerstva zdravotnictví v roce 2019 poprvé překročí hranici 300 mld. Kč – oproti letošním 
očekávaným příjmům vzrostou o více než 8 % na necelých 320 mld. Kč. 
  
Navzdory očekávanému stabilnímu hospodářskému růstu Ministerstvo financí v aktuální predikci 
upozorňuje na globálně vzrůstající nejistoty a rizika plynoucí z nutnosti úpravy vztahů mezi Velkou 
Británií a EU, z nárůstu ceny ropy i z obav o budoucnost světového obchodu. V ČR může mít nejistota 
negativní vliv na investice či saldo zahraničního obchodu.  
  
V následující tabulce jsou shrnuty hlavní makroekonomické indikátory a jejich predikce pro roky 2018 a 
2019. 

    
Zdroj: Makroekonomická predikce Ministerstva financí ČR, červenec 2018, vlastní zpracování. 
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Ukončení péče o problematického pacienta 
Radek Hart, Advance Healthcare Management Institute | 11. 9. 2018 

 

Plánování propuštění již při příjmu, zlepšená komunikace a zajištění sociální podpory 

významně sníží počet pacientů odmítajících propuštění z akutní péče. 

 

Shrnutí 

Závěrečná práce prof. MUDr. Radka Harta, Ph.D., FRCS, MHA pojednává o ukončení 

péče o problematického pacienta. Takovým pacientem je z hlediska ortopedického 

oddělení nejčastěji senior, jehož si rodina odmítá vzít zpět domů, případně 

propuštění či přeložení na lůžko následné péče odmítá sám. Práce se zabývá 

možnostmi řešení v oblasti právní a sociální a zaměřuje se jak na vyřešení podstaty 

problému, tedy včasné ukončení hospitalizace na akutním lůžku, tak ochranou 

osobnosti zdravotníků při často emotivních diskusích s pacienty či jejich příbuznými. 

 

Autor v textu pracuje se dvěma modelovými situacemi: 

• Senior, typicky se zlomeninou krčku stehenní kosti, je po operaci a následné hospitalizaci 

schopen chůze s oporou (podpažní berle), ale rodina jej odmítne přijmout se zdůvodněním, že není 

schopna péči o seniora zvládnout a snaží se docílit jeho přeložení na rehabilitační lůžko či centrum 

následné péče, a to i za použití výhružek stížnostmi. 

• Pacient žil do hospitalizace sám nebo byl v rámci rodiny či pobytového zařízení soběstačný, 

avšak po pominutí důvodu k poskytování zdravotních služeb odmítá být propuštěn či přeložen na lůžko 

následné péče a trvá na pokračování hospitalizace na akutním lůžku. 

Vynucování neúčelné a nákladné hospitalizační zdravotní péče výše zmíněnými způsoby, ať už rodinnými 

příslušníky nebo pacienty samotnými, má za následek nejen ekonomickou ztrátu lůžkového zařízení, ale 

v případě agresivního jednání také morální újmu zdravotníků samotných. 

Řešení zmíněných problémů v oblasti právní spočívá ve zvyšování právního povědomí zdravotníků, kteří 

musí poznat a začít uplatňovat oporu, kterou jim skýtá zákon o zdravotních službách a případně zákoník 

práce. Základem ovšem zůstává, aby lékař neudělal ve svém léčebném postupu chybu, což platí i pro 

rozhodování o ukončení hospitalizace. Pochybením v postupu lege artis může být i chyba v následné 

ošetřovatelské péči. 

Dále je dle autora důležité povědomí lékařů a dalších zdravotníků o možnostech morální ochrany své 

osobnosti, respektive svého stavu. Lékař není povinen trpět útoky na svou profesní čest a osobnost. 

Obranou může být žaloba na ochranu osobnosti, trestní oznámení pro trestný čin pomluvy apod.  
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Řešení podstaty problému, tedy ukončení péče o pacienta, který nepotřebuje další hospitalizaci na 

akutním lůžku, ovšem leží v oblasti sociální a také ve včasné a jasné komunikaci s pacientem, tedy 

nastavení očekávání. Pro modelové případy, které autor v práci řeší, jsou významné nepobytové sociální 

služby a pobytová sociální zařízení: 

• Sociální nepobytové služby mohou zajišťovat přípravu a dodání jídla, pomoc při, aktivaci seniora, 

stravování, oblékání, osobní hygieně, převazech apod. Nejsou ale schopny poskytovat kontinuální 

dohled a zajistit tak například dodržení užívání léků dle ordinace lékaře, zvládání nepředvídatelných 

událostí apod., což často vede k neochotě rodiny přijmout pacienta zpět. 

• Pobytová sociální zařízení jsou pro mnoho pacientů vhodnou alternativou ke zdravotní následné 

péči (LDN, ošetřovatelská lůžka, odborné léčebné ústavy). Z hlediska potřeb akutní lůžkové péče jsou 

relevantní zejména domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem (pro pacienty se zhoršenými 

kognitivními schopnostmi). Kapacita těchto zařízení je ale v rámci ČR nerovnoměrně rozložena. 

Autor řešil otázku pacientů odmítajících propuštění v době, kdy významně zkracoval dobu hospitalizace 

u plánovaných zákroků. Zavedl na svém pracovišti užší spolupráci se sociální pracovnicí a zároveň začali 

plánovat propuštění ,,rizikových“ pacientů již v době jejich přijetí na akutní lůžko. Tato kombinace 

včasného zapojení pacienta a zajištění sociálních služeb významně snížila až téměř eliminovala konfliktní 

situace s problematickými seniory a jejich příbuznými. 

Autor dále navrhuje kroky směřující ke zvýšení právního povědomí zdravotníků tak, aby byli schopni v 

mezích zákona efektivně jednat s problematickým pacientem a jeho příbuznými. Proto navrhuje 

pořádání vzdělávacích seminářů právního charakteru vedením nemocnic.   

Dále doporučuje zaměstnání a využívání většího množství sociálních pracovníků, kteří by měli pracovat 

jako prostředníci mezi nemocnicemi, organizacemi poskytujícími sociální služby a pobytovými sociálními 

zařízeními.  

Opatření, která by dále pomohla hladkému přesunu pacientů z akutní péče, ale nejsou již v kompetenci 

jednotlivých nemocnic, zahrnují integraci zdravotní a sociální péče a dostupnost podpory pacienta v 

domácím prostředí po delší část dne. Dále zejména v některých krajích ČR navýšení kapacit a zkvalitnění 

péče pobytových sociálních zařízení. Tento úkol je velmi akutní zejména v souvislosti se stárnutím 

obyvatelstva.  

V poslední části textu se autor stručně věnuje procesu ukončení péče o problematického pacienta v 

Německu, Rakousku, Francii a Velké Británii.  
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Management katetrové ablace fibrilace síní 
Ondřej Toman, zástupce přednosty pro LPP a primář IKK, FN Brno | 11. 9. 2018 

 

Shrnutí 

O autorovi práce: MUDr. Ondřej Toman, Ph.D. je zástupce přednosty pro léčebnu 

preventivní péče a primář Interní kardiologické kliniky, Fakultní nemocnice Brno  

 

Závěrečná práce MUDr. Ondřeje Tomana, Ph.D. hodnotí aktuální nastavení procesu a logistiky výkonu 
„katetrová ablace fibrilace síní“ na arytmologickém pracovišti ve Fakultní nemocnici Brno. 
  
K analýze byla použita data z bench-markingového srovnání napříč univerzitními pracovišti v České 
Republice v roce 2014. Porovnány byly parametry celková délka hospitalizace, délka pobytu na jednotce 
intenzivní péče, celkové náklady hospitalizace, provedené výkony v jednotlivých dnech hospitalizace, 
vykázané léčivé prostředky a použitý materiál. 
  
Fibrilace síní (FS) je nejčastější poruchou srdečního rytmu. Postihuje asi 1 – 2 % populace, přibližně 6 
miliónů Evropanů. Její výskyt narůstá s věkem a vzhledem k demografickému vývoji lze předpokládat, že 
v nejbližších 50 letech se prevalence této arytmie v populaci zvýší na dva- až pětinásobek. Tato porucha 
postihuje častěji muže než ženy. Riziko pro člověka nad 40 let, že během svého života onemocní FS, je 
přibližně 25 %. FS je častou příčinou hospitalizací, u pacientů hospitalizovaných pro poruchy srdečního 
rytmu tvoří jednu třetinu příčin.   
  
Léčba FS je zaměřená na dva směry – kontrolu frekvence odpovědi komor a kontrolu rytmu. Téměř vždy 
se začíná s farmakologickou léčbou, u obou směrů lze však využít i léčbu nefarmakologickou. Katetrová 
ablace fibrilace síní je intervenční nefarmakologickou metodou s cílem obnovy a udržení normálního 
sinusového rytmu. Do srdce jsou zavedeny nitrožilně katetry a v místech, kde je spouštěna a udržována 
FS, je aplikována nejčastěji radiofrekvenční energie. Výsledky katetrových ablací jsou oproti 
farmakologické léčbě antiarytmiky úspěšnější, což bylo prokázáno v randomizovaných studiích. 
  
Léčba fibrilace síní je vzhledem k značné prevalenci tohoto onemocnění léčbou nákladnou. Přímé 
náklady na léčbu fibrilace síní přestavovaly v roce 2000 0,9 – 2,4 % celkových nákladů na zdravotní péči 
ve Velké Británii. Dle údajů francouzské studie COCAF z roku 2004 činily roční náklady u sledovaných 
pacientů na léčbu FS v průměru 3 209 EUR (88 187 Kč k 2. 1. 2014) (bez katetrových ablací), z čehož 
největšími položkami byly náklady hospitalizační (52 %) a výdaje na léky (23 %). Výsledky retrospektivní 
studie provedené v České Republice (celkem 306 pacientů) vykazují celkové roční náklady na konvenčně 
léčeného pacienta 42 406 Kč, z toho 50 % tvořily náklady na specializované výkony. Náklady na 
hospitalizaci v českých podmínkách představovali pouze 23 % a výdaje na léky 9 %.  
  
Náklady na katetrovou ablaci a hospitalizaci s ní spojenou představují jednorázově velkou položku. Dle 
různých cost – benefit studií a predikčních modelů, při stávající úspěšnosti výkonu a nákladech na ostatní 
péči vychází návratnost přímých nákladů na cca 5 let oproti standardní konvenční léčbě. Pokud bychom 
však vzali v úvahu zlepšenou kvalitu života a další socioekonomické parametry, pak se zdá být tento 
výkon zejména pro pacienty s paroxysmální formou fibrilace síní vhodnou investicí.  
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 V roce 2014 bylo od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 na IKK FN Brno provedeno 89 katetrových ablací FS. 
Následující tabulka uvádí porovnání hodnot FN Brno s minimální a maximální hodnotou v souboru 
nemocnic, se kterými je porovnávána. 
   

  
  
 Podle autora ve FN Brno převažují na rozdíl od ostatních nemocnic pacienti s perzistující fibrilací síní, 
tedy s pokročilejší formou onemocnění. Tato situace odpovídá spektru pacientů, vázaných zejména na 
jednoho operatéra, který je uznávaným odborníkem a jsou mu referováni i složitější pacienti z jiných 
pracovišť. S větším zastoupením složitějších pacientů by mohlo souviset i větší procento případů 
zařazených do kategorie s komplikacemi – ve FN Brno 6,7 % v kategorii MCC. 
  
Z analýzy dat vyplývá, že nezanedbatelná část výkonů a vyšetření se ve FN Brno, ale i v ostatních 
zařízeních, provádí v den přijetí do nemocnice nebo až v den výkonu, např. CT srdce u 61 % pacientů, 
vybraná laboratorní vyšetření 15 – 20 % pacientů. Tato vyšetření jednak zvyšují náklady na jednotlivé 
hospitalizační případy, zatěžují nemocniční komplement a mohou vést i k prodloužení hospitalizace 
nebo dokonce ke zrušení samotného výkonu (neadekvátní aktuální výsledky laboratorních vyšetření).  
  
Na základě výsledků analýzy dat autor navrhuje rezervy v managementu výkonu katetrová ablace 
fibrilace síní vyřešit vhodnou standardizací postupů a logistiky hospitalizace daných pacientů. Jako 
nástroj navrhuje použít klinický protokol, který v podstatě představuje algoritmus, popisující standard 
postupu péče o danou skupinu pacientů, typicky podstupující stejný výkon. Cílem protokolu je omezit 
zbytná vyšetření, podávání nadbytečných léků a většinou i zkrácení hospitalizace, což povede k redukci 
nákladů na hospitalizaci, zvýšení bezpečnosti pacientů a kvality péče. Autor dál navrhuje dimisi pacienta 
2. den po výkonu, čím by se zkrátila průměrná délka hospitalizace o více než 1 den.  
  
Závěrem autor uvádí rozdělení protokolu na tři hlavní části: ambulantní (určená pro lékaře, provádějícího 
vstupní vyšetření), pacientská (určená pro pacienta a jeho ošetřujícího lékaře) a hospitalizační (určená 
pro lékařský i nelékařský personál na dobu hospitalizace pacienta). Mimo protokolu navrhuje pro FN 
Brno zavedení elektronického objednávacího systému, přípravu kvalitních edukačních materiálů a 
informačních brožur, regionálních seminářů a zavedení elektronické databáze komplikací intervenčních 
výkonů.  
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Trend konferencia sa zameriava na zmeny, 

ktoré čakajú slovenské zdravotníctvo 
| 11. 9. 2018 

 

Podľa týždenníka Trend sa slovenské zdravotníctvo priblížilo k stavu, keď zlepšiť úroveň zdravotnej 
starostlivosti nebude možné bez hlbokých systémových zmien. Je potreba reagovať na aktuálne zmeny 
v zdravotnom stave obyvateľstva. A pritom chýbajú sestry a o pár rokov nebude ani dostatok lekárov a 
špecialistov. Pomôžu zdravotníci z tretích krajín? A budú na vnútornú prestavbu zdravotníctva stačiť 
súčasné financie, alebo sa treba pripraviť na rast výdavkov? 
  
Týmto a ďalším otázkam aktuálneho zdravotníckeho diania sa bude venovať tohtoročná konferencia 
TRENDu Zdravotnícky manažment 2018, ktorá sa bude konať 09. - 10. októbra 2018 v Hoteli DoubleTree 
by Hilton, Bratislava. Program a obsah jednotlivých prednášok nájdete na 
https://konferencie.etrend.sk/trend_konferencie/zdravotnicky-manazment-2018.html 
  
  
 


