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Milé čtenářky a milí čtenáři,
Rozšiřování kompetencí nelékařů je hlavním tématem našeho dalšího
newsletteru. Zvyšující se průměrný věk lékařů a jejich nedostatek, ale i
potřeba změn v organizaci následné péče a péče o chronicky nemocné, nutí
zdravotnická zařízení po celém světě hledat nové způsoby organizace práce. S
tím souvisí větší zapojení nelékařských pracovníků nejen do klinických
procesů, ale i do manažérských odpovědností. Tento vývoj bude vyžadovat
změnu zažitých postojů a procesů nejen ve zdravotnických zařízeních, ale i v
pojišťovnách a u regulátorů. V tomto čísle jsme se podívali na inspirativní
příklady nejenom v zahraničí, ale i v Čechách.
Neméně zajímavým tématem je i posilování odpovědnosti pacientů při péči o
vlastní zdraví a využití principů behaviorální ekonomie. Tomuto tématu se
věnovala ve své diplomové práci naše talentovaná kolegyně.
Nechybí ani pravidelné rubriky makroekonomický výhled.

legislativní monitoring a aktuální

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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Rozšiřování kompetencí nelékařů v ČR
Pavel Hroboň, Advance Healthcare Management Consulting | 25. 10. 2015

Příčiny rozšiřování kompetencí nelékařů v zahraničí – potřeba naplnění nových rolí,
nedostatek lékařů, tlak na lepší výsledky a snížení nákladů – platí samozřejmě i v
ČR. Zatím jsme se sice nedočkali vzniku nových profesí plánovitě přebírajících od
lékařů části jejich klinických činností, prakticky si ale zejména zdravotní sestry v
mnoha případech osvojují klinické nebo manažerské kompetence, které tradičně
náležely lékařům.
Rozšiřování klinických rolí sester
Rozsah kompetencí zdravotních sester v ČR upravuje zákon o nelékařských zdravotnických povoláních,
na jehož základě je vydána vyhláška č. 55/2011 Sb. Ta upravuje kompetence sester na různé úrovni
vzdělání. Sestry s nejvyšší kvalifikací podle této vyhlášky mohou bez odborného dohledu a bez
indikace lékaře vykonávat například následující činnosti:



Poskytovat paliativní péči;



Hodnotit a ošetřovat chronické rány a doporučovat vhodné krycí materiály;



Zahajovat a provádět kardiopulmonální resuscitaci se zajištěním dýchacích cest.

Ještě širší je samozřejmě spektrum činností, které může sestra provádět na základě indikace lékaře,
například:


Obsluha umělé plicní ventilace;



Léčba bolesti;



Zajištění polohy a fixace pacientů na operačním stole, včetně zarouškování.

Řada ustanovení ve vyhlášce je ale obecnějšího charakteru a otevírá tak širší možnosti. Praktickým
příkladem je role porodních asistentek ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, které po absolvování
speciálních kursů sestavených na základě schválení odborné společnosti a ministerstva zdravotnictví
poskytují ultrasonografické vyšetření plodu a vedou i nekomplikované porody (samozřejmě pod
dohledem lékaře).
Jinými slovy, na zásadní průlom v legislativě stále ještě čekáme (a je to škoda), ale existují inspirativní
příklady realizovatelné i v dnešní legislativní situaci.

Sestry v manažerských rolích
Jiným příkladem rozšíření tradiční role sestry je její zapojení do řízení provozu oddělení a to nad rámec
vedení ošetřovatelské péče.
V řadě nemocnic, například v Boskovicích, mají sestry spolu s primářem zodpovědnost za hospodaření
oddělení, zejména objednávky a spotřebu materiálu, včetně zdravotnických prostředků. V této roli je
sestra podřízena přímo ekonomickému náměstkovi. Pokud má být spoluhráčem primáře a nést spolu s
ním zodpovědnost, nemůže mu samozřejmě být podřízena.
E studium@advanceinstitute.cz
E office@advanceconsulting.cz
T +420 720 657 115
A Na Zlatnici 7, 147 00 Praha 4

www.advanceinstitute.cz
www.advanceconsulting.cz

A2 2015 | ADVANCE NEWSLETTER

4

Existuje několik důvodů pro takové zapojení sester – obvykle jsou loajálnější k nemocnici jako celku,
více zaměření na pacienta než lékaři (a méně na medicínské postupy a nové technologie), mají větší
porozumění pro potřebu nastavení jasných procesů, racionální skladové hospodářství a potřebu
dodržení rozpočtu.
Naplnění takové role, byť v případě úspěchu pro nemocnici vysoce přínosné, není jednoduché. Jednak
jde o rozbourání dávného vztahu podřízenosti vrchní sestry nebo staniční sestry primáři, jednak je
třeba si uvědomit, že sesterské povolání prošlo v posledních 25 letech v ČR smrští změn. Jednak došlo
(byť ještě ne u všech poskytovatelů) k osamostatnění ošetřovatelské práce a jasné zodpovědnosti
sester nejen za její vykonání, ale i plánování a kontrolu. Toto nebylo dříve, na rozdíl třeba od
anglosaských zemí, zvykem. Sestry byly podřízeny lékařům i v oblasti ošetřovatelské péče.
K této velké změně se připojily změny ve vzdělávání, bohužel často ukvapené a nedostatečně kvalitně
připravené. Přidejme si k tomu rozšiřování klinických a manažerských zodpovědností a najednou před
sebou vidíme zcela jiné postavení a profesní zodpovědnosti než na jaké sestry byly (a v mnoha
případech setrvačností pořád jsou) připravovány. Není nicméně pochyb o tom, že další přebírání
nových klinických a manažerských zodpovědností nelékaři a rozšiřování jejich řad o nové profese je a
bude realitou dalšího rozvoje zdravotnictví.
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Posilování kompetencí zdravotních sester v
managementu nemocnic a řízení klinických
procesů
Daniel Hodyc a Petra Kucová, Advance Healthcare Management Consulting | 25. 10. 2015

Změny v organizaci zdravotní péče, narůstající tlak na kapacity lékařů při zajištění
plného rozsahu akutní i následné lůžkové péče spolu s trvale narůstajícími
mzdovými náklady nutí prakticky všechny poskytovatele zdravotní péče hledat
taková řešení a organizační schémata, která umožní větší využití nelékařských
zdravotnických profesí v klinických i manažerských procesech. Jedná se o
celosvětový trend, který přináší celou řadu příležitostí i úskalí.
V řadě zemí se stalo nahrazování práce lékařů sestrami běžnou praxí. Důvodů pro přebírání
kompetencí je mnoho a závisí na typu delegované práce a kontextu konkrétní situace. Příčinou může
být např. nedostatek lékařů a potřeba vysoce kvalitní a zároveň cenově dostupné péče zejména u
chronických a polymorbidních pacientů. Výsledky mnoha výzkumů z oblasti primární péče ukazují,
že zdravotní sestry jsou v řadě aspektů schopné nahradit práci lékařů.

Přebírání klinických kompetencí od lékařů
Důvody pro přesun některých kompetencí od lékařů na nelékařské pracovníky jsou různé, nejčastěji se
jedná o personální důvody (nedostatek lékařů) či finanční motivace (snížení mzdových nákladů). Na
nelékařské pracovníky může být přenesena řada klinických kompetencí lékařů a v zahraničí se vytvářejí
profese, jejichž role jsou již zohledněny v systému vzdělávání. Nejčastěji se jedná se o tzv. nurse
practitioners (NP) a physician assistants (PA).
Nurse practitioner má zpravidla větší kompetence než physician assistant, který pracuje pod dohledem
lékaře. Oba typy sester s rozšířenými kompetencemi dělají zdravotnické úkony, které byly tradičně
úlohou lékařů, a provádí také nové úkony, na které nebylo předtím dost kapacity (edukace pacientů,
asistence při praktickém nácviku atp.). Ve své práci fungují nejen jako náhrada, ale také jako doplněk
práce lékařů ve veřejných nemocnicích. Tyto profese jsou běžné např. v USA, Velké Británii, Nizozemí či
v Německu.
V oblasti nemocniční péče zajišťují nelékařští pracovníci (PA) kontinuitu péče pro pacienty:
zajišťují plynulou organizaci péče v době hospitalizace (zejména u starších, polymorbidních pacientů),
připravují a realizují plán propuštění pacienta z nemocnice (tzv. discharge planning) a starají se o
bezproblémové zapojení pacienta po hospitalizaci do běžného života. Takováto systemická organizace
péče (tzv. transitional care) vede nejen k lepším klinickým výsledkům pacientů, ale i k nižším nákladům
na péči, neboť se daří snižovat počet opětovných hospitalizací.
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V oblasti ambulantní péče provádí nelékařští pracovníci (NP a PA) vybraná vyšetření včetně
anamnézy, určení diagnózy či preskripce v oblasti akutních i chronických chorob. PA se nejvíce
zapojují v oblasti primární péče a jejich pozice je obsazována v mnoha oblastech, např. rodinné
lékařství, obecná chirurgie, srdeční a hrudní chirurgie, pracovní lékařství. Role nelékařských pracovníků
je významně posilována také v péči o chronicky nemocné pacienty – jedná se např. o péči o pacienty
s diabetes mellitus, astmatem či hypertenzí. Zdravotní sestry zajišťují zejména vzdělávání pacientů,
rozvoj self-managementu, hodnocení zdravotního stavu pacienta během pravidelných kontrol a
kontroly u pacienta doma. V některých zemích (USA, Nizozemí) je kontrola stabilizovaných pacientů
plně v kompetenci zdravotní sestry. U léčby pacientů se selháním ledvin se zejména v USA a v
severských zemích rozšířili tzv. nurse-led clinics, tedy zdravotnická zařízení vedená sestrami, kde péči
zajišťují především zdravotní sestry.

Výsledky rozšířených kompetencí nelékařských pracovníků – pozitiva a negativa
Ambulantní péče poskytovaná zdravotními sestrami vede k vyšší spokojenosti pacientů a překvapivě
i ke snížení celkové mortality a snížení počtu hospitalizovaných pacientů – tento efekt je nejvýraznější u
chronicky nemocných pacientů, kteří vyžadují kontinuální a dlouhodobou péči. Pacienti oceňují roli
zdravotních sester zejména v oblasti edukace. Dopad péče zdravotních sester na kvalitu života
pacientů, klinické výsledky a na náklady na péči je dle zahraniční evidence nejednoznačný, nicméně
studie ukazují na možný potenciál i v těchto oblastech.
Zapojení nelékařských pracovníků v nemocnicích má pozitivní vliv na spokojenost pacientů s léčbou,
zkrácení čekací doby, zkrácení celkové doby pobytu či snížení počtu pacientů, kteří čekají na léčbu. S
tím souvisí i zvýšení efektivity nákladů.
Rozšíření kompetencí či zavedení nových rolí nelékařských pracovníků ovšem může přinést i řadu
problémů či komplikací, ať už se jedná o překážky organizační, legislativní či finanční. Nejasná definice
rolí a odpovědnosti nově zavedené pozice je nejčastější příčinou negativního přijetí ze strany ostatního
zdravotnického personálu. Lékaři mívají obavy o dostatečnou erudici nelékařských pracovníků, kteří
nemusí mít dostatečné vzdělání a trénink, který lékařská praxe vyžaduje.

Kompetence nelékařských pracovníků v nových oblastech zdravotní péče
V posledních letech dochází k výrazným změnám v organizaci péče, které jsou motivovány tlakem na
zefektivňování poskytování zdravotních služeb. V lůžkovém sektoru je příkladem významný rozvoj
jednodenní chirurgie, v ambulantní oblasti se jedná např. o zavádění integrovaných systémů péče
zejména o chronicky nemocné pacienty. V obou těchto příkladech mohou nelékařští pracovníci
zastat značnou část nově vytvořených kompetencí. U jednodenní chirurgie je nezbytný důraz na výběr
a přípravu pacienta k zákroku, stejně jako na správnou komunikaci po výkonu a zvýšenou péči
bezprostředně po zákroku – všechny tyto role mohou být částečně či zcela zajišťovány vyškolenými
nelékařskými pracovníky.
V rámci péče o chronicky nemocné pacienty mají zdravotní sestry a další nelékařšká povolání
nezastupitelnou roli. Dle modelu chronické péče jsou změny v poskytování péče, zejména přesun
vybraných kompetencí od lékařů na méně kvalifikovaný personál a systematická organizace péče,
jedním z pěti faktorů udržitelné a kvalitní péče o dlouhodobě nemocné pacienty. Důraz je také kladen
na vzdělávání pacientů, což je tradičně role typická pro zdravotní sestry.
E studium@advanceinstitute.cz
E office@advanceconsulting.cz
T +420 720 657 115
A Na Zlatnici 7, 147 00 Praha 4

www.advanceinstitute.cz
www.advanceconsulting.cz

A2 2015 | ADVANCE NEWSLETTER

7

Manažerské role nelékařských pracovníků
V posledních letech se v nemocnicích rozšiřuje pozice sester-manažerek (nurse manager), které
koordinují všechny aspekty každodenní péče o pacienty na oddělení. Cílem jejich práce je zajistit, aby
pracovní postupy na oddělení byly v souladu se strategickými plány nemocnice. Sestra-manažerka má
tak na oddělení dvojí roli: poskytovat klinickou péči (vést ošetřující personál) a vést administrativu.
Kromě managementu lidských zdrojů a udržování orientace na pacienta se zabývají řízením financí
(hlídají rozpočet daného oddělení), zajištěním standardů péče a propojením funkce oddělení s cíli
organizace.
Schéma: Zařazení sestry-manažerky v personální struktuře lůžkového chirurgického centra (Nový Zéland)

Zavedení této pozice klade na sestry vysoké nároky a to i v oblastech, ve kterých nejsou sestry
trénovány (manažerské schopnosti). Nejednoznačně definovaná role či příliš velké množství požadavků
z mnoha stran může vést k přetížení sester-manažerek a jejich frustraci z práce.
Posilování kompetencí nelékařských pracovníků má zcela jistě ve vybraných oblastech pozitivní dopad
na zdravotnickou péči. Důležitým faktorem, který je třeba brát v úvahu před zaváděním změn, je však
relativní dostupnost sester a lékařů v dané zemi. V České republice připadá na jednoho lékaře zhruba
2,2 sestry, což je pod průměrem zemí OECD (2,8 sester na lékaře). Nejen z toho důvodu platí, že přesun
klinických či manažerských kompetencí na nelékařský zdravotnický personál musí jít cestou
dlouhodobého a pozvolného vývoje. Jedná se však bezpochyby o cestu správnou, perspektivní a
nákladově efektivní, s pozitivním vlivem na spokojenost pacientů.

E studium@advanceinstitute.cz
E office@advanceconsulting.cz
T +420 720 657 115
A Na Zlatnici 7, 147 00 Praha 4

www.advanceinstitute.cz
www.advanceconsulting.cz

A2 2015 | ADVANCE NEWSLETTER

8

Motivace pacientů k péči o zdraví a behaviorální
ekonomie
Petra Kucová, Advance Healthcare Management Consulting | 25. 10. 2015

Pod vedením Henriety Tulejové vznikla na Institutu ekonomických studií Univerzity
Karlovy diplomová práce, která se zaměřuje na způsoby motivování pacientů k péči
o své vlastní zdraví. Kromě samotné motivace pacientů se práce detailně zabývá
adherencí pacientů k léčbě a způsobům jejího měření a poskytuje velmi kvalitní a
rozsáhlou rešerši na toto téma. Dále jsou v práci prezentovány výsledky průzkumu
nonadherence (tedy nesprávného dodržování léčby) a postojů k motivačním
programům mezi hemodialyzovanými pacienty v České republice, který byl
proveden v první polovině roku 2014.
Adherence k léčbě, tedy správné dodržování opatření domluvených mezi lékařem a pacientem, je
zásadní pro správnou účinnost předepsané léčby. Nedodržování stanoveného režimu je problémem
zejména u chronicky nemocných pacientů, protože negativní vliv nonadherence se neprojeví ihned,
jako tomu je u léčby akutních stavů. Nonadherence k léčbě ze strany pacientů má nežádoucí vliv jak na
jednotlivce ve formě zhoršení jeho zdravotního stavu, tak na společnost, neboť léčba dopadů
nonadherence vytváří dodatečné náklady na zdravotní péči, které by nevznikly, pokud by pacient plně
spolupracoval.
Adherence je nízká zejména u chronicky nemocných pacientů se složitým léčebným režimem –
příkladem jsou pacienti na hemodialýze, kdy pacient musí nejen pravidelně docházet do dialyzačních
center (zpravidla 3x týdně), ale součástí léčby jsou kromě braní léků i přísné nároky na omezení
pitného režimu a dodržování stanovené diety. Náklady na hemodialýzu přesahují 800 000 Kč ročně na
jednoho pacienta, plus další náklady souvisejí s léčbou přidružených stavů – celkově tak roční náklady
na hemodialyzovaného pacienta přesahují 1 milion Kč.

Průzkum adherence mezi českými hemodialyzovanými pacienty
Vysoká nákladnost léčby hemodialyzovaných pacientů a vysoká míra ovlivnění zdravotního stavu
pacientů dodržováním stanovených opatření byla důvodem k provedení průzkumu míry nonadherence
mezi českými pacienty. Dotazníkové šetření bylo provedeno v roce 2014 ve 3 dialyzačních centrech v
Praze a v jednom v Mostě – celkem se průzkumu zúčastnilo 142 pacientů. Byla měřena nonadherence
pacientů ve 4 oblastech – docházení na dialýzu, adherence k braní léků, adherence k dodržování
omezení týkajících se pitného režimu a adherence k doporučené dietě. Dále se dotazníky zaměřovaly
na postoj pacientů k možnému motivačnímu programu a cílem bylo také identifikovat charakteristiky
pacientů, kteří nedodržují stanovená opatření.
Výsledky průzkumu ukazují, že většina pacientů (72 %) nedodržuje jednu nebo více oblastí léčby a
polovina pacientů nedodržuje více než jednu oblast léčby. Pacienti nejčastěji nedodržují omezení
příjmu tekutin a doporučená dietní opatření – dle průzkumu 63 % pacientů nedodrželo během
posledních 14 dní doporučená opatření týkající se pitného režimu a 56 % pacientů se ve stejném
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období odchýlilo od doporučené diety. Ačkoli je tento podíl pacientů nedodržujících doporučení
ohledně pitného režimu a stravy značný, v mezinárodním srovnání jsou výsledky vzorku českých
pacientů pozitivnější než v zahraničí, kde se nonadherence k pitnému režimu pohybuje mezi 68
a 91 % a nonadherence k doporučené dietě mezi 58 a 83 %. Správné braní léků a dodržování
režimu dialýzy, tj. pravidelné docházení do dialyzačního střediska a dokončení celé dialýzy, naopak u
českých pacientů nepředstavuje značný problém, vyskytuje se u 13 %, resp. 14 % pacientů.
Graf: Frekvence nonadherence k pitnému režimu a dietě mezi pacienty během 14 dní (převzato ze
závěrečné práce autorky)

Charakteristiky nonadherentních pacientů
Součástí výzkumu bylo také určení charakteristik pacientů, které predikují nonadherenci. Nesprávné
braní léků je spojeno s mladším věkem (snížení věku o každý rok zvyšuje riziko nonadherence o 5 %) a
léčbou deprese, u níž je riziko nonadherence dokonce 9násobně vyšší. Léčba deprese dále významně
ovlivňuje dodržování dietních opatření – riziko nonadherence u pacientů léčených pro depresi je téměř
30násobně vyšší než u ostatních pacientů. Nonadherence v oblasti dodržování doporučených dietních
opatření je dále vyšší u mužů, kteří mají 3x vyšší pravděpodobnost nedodržování diety, a je nepřímo
úměrná počtu pilulek předepsaných na jeden den a celkové délce léčby hemodialýzou. Docházení na
dialýzu a dokončení jednotlivého předepsaného hemodialyzační procesu je silně spojeno s kouřením: u
kuřáků je riziko nonadherence více než 6krát vyšší než u ostatních pacientů. Vliv vzdělání, podpory
rodiny v léčbě a frekvence užívání předepsaných léků nebyl prokázán u žádné z výše uvedených oblastí
nonadherence. Co se týče dodržování omezení týkajících se pitného režimu, nonadherence nebyla
spojena se žádnou ze zkoumaných demografických a psycho-sociálních charakteristik.
Výsledky průzkumu dále ukázaly, že naprostá většina pacientů (83 %) by změnila své chování,
pokud by byla za zlepšenou adherenci odměňována v rámci motivačního programu. Zahraniční
studie podobných programů prokazují jejich pozitivní vliv jak na zdravotní stav pacientů, tak na
snižování léčebných nákladů. Nejúspěšnější jsou intervence kombinující programy vzdělávání
pacienta s behaviorálními technikami. Tyto metody se pomocí rozvíjení specifických schopností
pacientů a jejich neustálým motivování zaměřují na dlouhodobou změnu chování. Mezi nejúčinnější
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prvky patří podpora a rozvíjení self-managementu, tj. schopnosti zvládat každodenní úkony spojené s
onemocněním, zaměření na self-efficacy, tedy sebedůvěru ve schopnost tyto úkony zvládnout, a
motivace pacientů pomocí odměňování za splnění předem stanovených cílů.
Diagram: Procesy a techniky pro zlepšování adherence pacientů (převzato ze závěrečné práce autorky)

V rámci dotazníkového šetření bylo zkoumáno, jakou formu odměny by si pacienti přáli dostat při
možném zavedení motivačního programu. Z výsledků vyplývá, že naprostá většina pacientů by nejvíce
ocenila slevové kupony na léky, dále pak slevové kupony na doporučené potraviny a vitaminové
doplňky a finanční odměnu.
Graf: Nejatraktivnější forma odměny z pohledu pacientů (převzato ze závěrečné práce autorky)

Pozn.: V dotazníku měli pacienti vybrat ze seznamu 3 pro ně nejatraktivnější odměny; sloupce zobrazují, kolik
procent pacientů mělo ve svém výběru danou odměnu (bílé sloupce) a kolik procent pacientů hodnotilo danou
odměnu jako nejatraktivnější (černé sloupce)

Celý průzkum by nebylo možné uskutečnit bez podpory ze strany společnosti Fresenius Medical Care –
poděkování patří zejména Mgr. Ivaně Lupoměské za cenné odborné rady a pomoc při přípravě a
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realizaci průzkumu a dále vrchním sestrám a dalšímu personálu dialyzačních center za distribuci a sběr
dotazníků mezi pacienty.
Poděkování patří i vedoucí práce Mgr. Henrietě Tulejové za inspiraci a obrovskou motivaci pro
uskutečnění celého projektu. Diplomovou práci je možné vyhledat v repozitáři závěrečných prací
Univerzity Karlovy na adrese http://is.cuni.cz/webapps/zzp/%20 pod názvem „Behaviorální ekonomie a
motivace pacientů k péči o zdraví: případ pacientů na hemodialýze“.
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Legislativní novinky (únor 2015 – říjen 2015)
Lenka Novotná, Oborová Zdravotní pojišťovna| 25. 10. 2015

Přinášíme Vám základní přehled legislativního vývoje v českém zdravotnictví od
února do října 2015. Začátkem ledna bylo vydáno několik zásadních právních
předpisů, po jejichž vyhlášení ve Sbírce zákonů napřeli legislativci své síly do
dokončení dalších, dříve plánovaných novel. Bezesporu největší událostí celého
období, alespoň pro zdravotní pojišťovny, je přijetí novely zákona o veřejném
zdravotním pojištění přezdívané „transparenční novela“. Chystá se však také další
navýšení platby pojistného za státní pojištěnce, čeká se na vyjádření Ústavního
soudu k návrhu na zrušení úhradové vyhlášky 2015 a bez zajímavosti nebude ani
další legislativní proces protikuřáckého zákona nebo zákona o registru smluv.
23. 10. 2015 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena úhradová vyhláška pro rok 2016. Hlavní principy
vyhlášky, které vycházejí zejména ze snahy o navýšení prostředků na platy zdravotníků, představil
ministr zdravotnictví 18. 9. 2015. Za celou dobu existence úhradové vyhlášky je to poprvé, kdy vyhláška
nevychází až koncem prosince. Zákon č. 48/1997 Sb. ve znění tzv. „transparenční novely“ totiž uložil
ministerstvu vyhlášku vydávat vždy do konce října, aby na ni zdravotní pojišťovny mohly včas reagovat
při tvorbě svých zdravotně pojistných plánů.

22. 10. 2015 vrátil Senát Poslanecké sněmovně návrh zákona o registru smluv (sněmovní tisk 42,
senátní tisk 126) s pozměňovacími návrhy. Jejich obsahem je zejména úprava sankce za nezveřejnění
smlouvy – namísto absolutní neplatnosti smlouvy se navrhuje peněžitá pokuta. Další úpravy navržené
Senátem spočívají v rozšíření seznamu výjimek, kdy se smlouvy zveřejňovat nemusí. Senát dále
navrhuje svěřit kontrolu nad zveřejňováním smluv Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Již ve
znění schváleném Poslaneckou sněmovnou ve třetím čtení se objevila výjimka, podle níž by zdravotní
pojišťovny v registru smluv nemusely zveřejňovat smlouvy s poskytovateli zdravotních služeb, které
jsou povinny zveřejňovat podle zákona č. 48/1997 Sb. ve znění tzv. „transparenční novely“ (více o této
novele se dočtete níže). Do této výjimky Senát nezasáhl. Nyní je na tahu Sněmovna, která buď přijme
senátní verzi zákona, nebo setrvá na původním znění schváleném ve třetím čtení. V případě, že by se
nenašel dostatek poslanců na podporu ani jedné z variant, legislativní proces zákona o registru smluv
tím skončí a zákon takzvaně spadne pod stůl.

14. 10. 2015 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví, která byla dlouho veřejně diskutována i ve vztahu k problematice povinného očkování.
Poslanecká sněmovna neakceptovala pozměňovací návrhy, s nimiž jí novelu Senát vrátil zpět, a setrvala
na původním znění schváleném ve třetím čtení v červnu tohoto roku. Účinnosti zákon nabude 1. 12.
2015, s výjimkou ustanovení týkajícího se očkování proti žluté zimnici, které má odloženou účinnost o
další 4 měsíce.
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5. 10. 2015 bylo ukončeno meziresortní připomínkové řízení k návrhu novely Seznamu zdravotních
výkonů s bodovými hodnotami, kterou se do Seznamu doplňuje celá řada nových výkonů.

23. 9. 2015 vláda schválila a předložila Poslanecké sněmovně návrh novely zákona o zdravotních
službách (sněmovní tisk 614), na jejímž základě by měl být vybudován Národní zdravotnický informační
systém, jehož správcem se má stát Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Součástí
nového jednotného systému má být Národní registr zdravotnických pracovníků, jehož předchůdce byl
v roce 2012 zrušen nálezem Ústavního soudu z důvodu neoprávněného zásahu do soukromí
zdravotnických pracovníků. Nově by tento registr měl být proto koncipován jako neveřejný. Kromě
tohoto registru by měl být zřízen též Národní registr hrazených zdravotních služeb, Národní
diabetologický registr a Národní registr intenzivní péče. Návrh novely má být v prvním čtení projednán
na první říjnové schůzi Poslanecké sněmovny.

14. 9. 2015 bylo ve Sbírce zákonů publikováno nařízení vlády č. 233/2015 Sb., kterým se s účinností
od 1. 1. 2016 zvyšuje minimální mzda ze stávajících 9 200 Kč na 9 900 Kč. Toto opatření bude mít vliv
na příjmy zdravotních pojišťoven, neboť minimální mzda je vyměřovacím základem pro výpočet
pojistného u některých skupin pojištěnců.

8. 9. 2015 byl Ústavnímu soudu doručen návrh skupiny 19 senátorů v čele s Alenou Dernerovou
(ANO), který směřuje ke zrušení některých ustanovení zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových,
podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, a vyhlášky č. 579/2006 Sb., která upravuje volby do
správních a dozorčích rad zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven. Senátoři chtějí dát klientům
zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven právo ovlivňovat obsazení správní a dozorčí rady jejich
zdravotní pojišťovny. Nyní o obsazení nejvyšších orgánů zdravotních pojišťoven rozhoduje vláda,
největší zaměstnavatelé a odborové organizace. Zaměstnanecké pojišťovny se větší kontrole ze strany
řadových klientů nebrání, ale upozorňují, že by měla platit stejná pravidla pro všechny – tedy že není
důvod v této souvislosti opomíjet Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ČR, jejíž správní a dozorčí rada
jsou obsazovány výhradně politickým rozhodnutím vlády a Poslanecké sněmovny. Ústavní stížnost
dostal na starost jako soudce zpravodaj Radovan Suchánek a o jejím výsledku bude rozhodovat celé
plénum, tedy sbor všech ústavních soudců. Rozhodnutí Ústavního soudu lze očekávat zhruba za rok.

1. 9. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 200/2015 Sb., neboli tzv. „transparenční novela“ čtyř základních
zákonů upravujících veřejné zdravotní pojištění v České republice, tedy zákona č. 48/1997 Sb., o
veřejném zdravotním pojištění, zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České
republiky, zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních
pojišťovnách a zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. 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 jednom z našich minulých newsletterů. Transparenční novela
obsahuje celou řadu opatření, např. úpravu přestupních termínů pro změnu zdravotní pojišťovny,
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povinnost zdravotních pojišťoven zveřejňovat smlouvy s poskytovateli, povinnost Ministerstva
zdravotnictví vydat úhradovou vyhlášku do konce října, zákaz náboru pojištěnců třetími osobami,
zpřísnění podmínek slučování zdravotních pojišťoven, zpřesnění úpravy překážek výkonu funkce členů
orgánů zdravotních pojišťoven, úprava kompetencí správních rad, rozšíření informační povinnosti
zdravotních pojišťoven vůči Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu financí nebo zrušení
Zajišťovacího fondu. Neplnění některých nových povinností zdravotních pojišťoven může být
sankcionováno pokutou až do výše 10 mil. Kč.

26. 8. 2015 odmítl Ústavní soud návrh skupiny 16 senátorů pod vedením Jitky Seitlové na zrušení
části vyhlášky č. 324/2014 Sb., úhradové vyhlášky na rok 2015, z důvodu netransparentnosti
koeficientů změny počtu pojištěnců zdravotních pojišťoven podle krajů ČR, které podle senátorů
zakládají nepodložené nerovnosti v úhradách poskytnutých za stejnou péči jednotlivým nemocnicím.
Ústavní soud návrh odmítl z procesních důvodů, neboť již dne 5. 2. 2015 podala jiná skupina 17
senátorů návrh na zrušení téže úhradové vyhlášky pro rok 2015 jako celku nebo případně alespoň části
její přílohy, která upravuje úhradu formou případového paušálu. Ústavní soud deklaroval, že v rámci
dříve zahájeného řízení podrobí řádnému přezkumu i nově napadené části vyhlášky, a z autorů
novějšího návrhu učinil vedlejší účastníky řízení. Rozhodnutí v této věci však zatím nepadlo.

20. 8. 2015 schválila vláda Záměr Ministerstva zdravotnictví v oblasti strategických investic do roku
2020. Investice se mají týkat sedmi velkých nemocnic přímo řízených Ministerstvem zdravotnictví, do
nichž má být v průběhu let 2016 – 2020 investováno celkem přes 10 miliard korun.

30. 6. 2015 bylo ve Sbírce zákonů vyhlášeno nařízení vlády č. 158/2015 Sb., jímž se s účinností od 1.
1. 2016 zvýší měsíční platba za jednoho státního pojištěnce ze stávajících 845 Kč na 870 Kč, což přinese
do systému veřejného zdravotního pojištění o necelé dvě miliardy korun ročně více. MZ zároveň
informovalo, že toto řešení považuje za provizorní, a že připravuje novelu zákona, která s účinností od
1. 1. 2017 zajistí pravidelnou valorizaci platby za státní pojištěnce.

23. 6. 2015 došlo k personální změně na pozici náměstka ministra zdravotnictví pro ekonomiku a
přímo řízené organizace. Dosavadní náměstek David Kotris byl odvolán a do funkce byl na jeho místo
jmenován dosavadní ekonomický náměstek Nemocnice Na Bulovce Petr Landa.

3. 6. 2015 předložila vláda Poslanecké sněmovně jednomyslně schválený vládní návrh zákona o
ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, obecně známý jako protikuřácký zákon.
Sněmovna jej bude projednávat pod označením sněmovní tisk 508, první čtení zákona by mělo
proběhnout na první říjnové schůzi.

2. 5. 2015 nabyla účinnosti novela zákona o léčivech, která nařídila Státnímu ústavu pro kontrolu
léčiv převést na příjmový účet státního rozpočtu České republiky, zřízený pro Ministerstvo
zdravotnictví, v roce 2015 částku ve výši 1 700 000 000 Kč, které získal z náhrad výdajů za odborné
úkony prováděné na žádost třetích osob. Finanční prostředky byly převedeny do státního rozpočtu tak,
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aby se alespoň částečně kompenzovaly zvýšené nároky, které resort zdravotnictví kladl v roce 2014 na
státní rozpočet. Zejména se jednalo o navýšení platby za státní pojištěnce a o poskytnutí přímé
finanční podpory nemocnici Bulovka a Fakultní nemocnici U svaté Anny.

1. 4. 2015 nabyla účinnosti tři nařízení vlády týkající se technických požadavků na zdravotnické
prostředky, která byla hned o dva dny později, 3. 4. 2015 následována dvěma prováděcími vyhláškami
k zákonu o zdravotnických prostředcích.
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Makroekonomický vývoj a jeho dopady na
zdravotnictví
Blanka Weyskrabová, Advance Healthcare Management Consulting | 25. 10. 2015

Ekonomika státu na makroúrovni a vývoj základních makro ukazatelů přímo
ovlivňují nejen hospodaření jednotlivých zdravotnických zařízení, ale také mají
zásadní vliv na objem financí vybraného pojistného, které z majoritní části slouží
právě k úhradě zdravotní péče.
Na objem prostředků na účtech zdravotních pojišťoven má vliv 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 (červenec 2015) ve srovnání s predikcí z července předchozího roku.
Přinášíme následující informace:
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Vývoj průměrné nominální mzdy od roku 2005 do roku 2014 s predikcí pro léta 2015 a 2016 je
znázorněn na následujícím obrázku. Očekává se poměrně vysoký nárůst v roce 2015, který by měl
pokračovat v ještě rychlejším tempu i v roce 2016.

Ekonomická situace se od dob finanční krize stabilizovala. Na makroúrovni tedy počítáme s růstem
ekonomiky, který by však neměl být výrazně doprovázen zvýšením cenové hladiny. Nárůst nominálních
mezd a nárůst počtu zaměstnanců a predikce růstu mezd i v následujícím roce jsou klíčové faktory pro
finanční situaci ve zdravotnictví.
Důležitým faktorem ovlivňujícím objem finančních prostředků je i výše odvodů za státního pojištěnce
(zejména děti, starobní důchodci, nezaměstnaní). Vláda v červnu 2015 rozhodla nařízením o dalším
navýšení odvodů za státní pojištěnce (již druhý rok po sobě), příští rok by se měly platby zvýšit o 3 %,
tedy celkově o 1,8 miliardy korun.
Toto vše by mělo mít pozitivní vliv na objem prostředků ve zdravotnictví. Nedá se však očekávat, že by
výdaje zdravotních pojišťoven narůstaly proporcionálně nárůstu jejích příjmů - od politik zdravotních
pojišťoven bychom spíše měli očekávat, že v době ekonomického růstu bude více docházet k převodu
finančních prostředků do rezervního fondu, který se v době finanční krize ve většině případů absolutně
vyčerpal.
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Vliv adaptačního procesu na nově nastupující
zdravotnické pracovníky
Souhrn závěrečné práce studenta programu MHA
Autor práce Mgr. David Rezničenko, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod

Z hlediska ředitele významné nemocnice regionálního charakteru se ve své práci autor zaměřuje na
problematiku adaptačního procesu nových zaměstnanců nemocnice, a to jak lékařů, tak nelékařských
zdravotníků.
V první řadě je v práci kladen důraz na definici adaptačního procesu a důležitost jeho role. Adaptační
proces je charakterizován jako naplánovaný systém kroků vedoucí k začlenění nově nastupujícího
zaměstnance do pracovního procesu.
Dále platí, že adaptační proces:


má usnadnit období zapracování a orientaci v novém prostředí;



má vliv na kvalitu pracovních vztahů v rámci organizační struktury;



jeho cílem je poznat, prověřit a zhodnotit znalosti a dovednosti nového pracovníka;



nepříznivý průběh procesu se může negativně odrážet na prožívání a motivaci pracovníka.

Cílem závěrečné práce bylo analyzovat hlavní problémy stávajícího adaptačního procesu v nemocnici,
vyhodnotit situaci a navrhnout a provést kroky k řešení problémů. V rámci Nemocnice Havlíčkův Brod
byla provedena analýza procesu a jeho nastavení na jednotlivých odděleních pro kategorie lékařů a
nelékařských zdravotnických pracovníků. Metodou detekce problematických oblastí bylo dotazníkové
šetření a rozhovory. Pro analýzu byla použita data zahrnující 20 lékařů a 70 nelékařských
zdravotnických pracovníků z let 2011 – 2013, kteří prošli adaptačním procesem.
Mezi hlavní problematické oblasti se řadily:


příliš krátké období vstupního školení, zejména v oblasti řízené dokumentace a práce v NIS;



nejednotnost;



podceňování procesu a pouze formální přístup ze strany školitele.

Výstupy byly zpracovány do tabulek v dělení na nelékařské pracovníky (NLZP) a lékaře. Z následující
tabulky vyplývá, že nikdo nepovažuje délku školení za jednoznačně příliš dlouhou, naopak 80%
nelékařů a 60% lékařů by ocenilo delší dobu vstupního školení, které bylo koncentrováno do 1 dne.
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Z analýzy a rozhovorů dále vyplynulo, že adaptační proces u nelékařského zdravotnického personálu je
nastaven dostatečně. Na hlavní nedostatek v podobě krátké doby vstupního školení a nedostatečného
důrazu na seznámení s řízenou dokumentací a NIS bylo zareagováno záměrem prodloužit vstupní
školení na 3 dny, kdy bude kladena priorita na individuální přístup s nově nastupujícím zaměstnancem
a řešena s ním problematika vedení zdravotnické dokumentace a práce v NIS.
S ohledem na oblast zefektivnění procesu a zabránění pouze formálního plnění ze strany středního
managementu byl upraven formulář: „Plán adaptačního procesu“, kde bylo nově definováno i časové
rozmezí adaptačního procesu nově nastupujícího lékaře. Dále bylo realizováno školení pro primáře
oddělení z pohledu vedení a naplňování právních norem, ale i s důrazem na přínos adaptačního
procesu pro zaměstnance i zaměstnavatele.
S cílem standardizovat proces bylo provedeno sjednocení ukončení adaptačního procesu mezi
odděleními; součástí standardizace byl pak i důraz na jednotnost formulářů.
S cílem umožnit lepší orientaci v rámci práce na oddělení byla vytvořena příručka „Průvodce pro
zaměstnance nastupujícího do Nemocnice Havlíčkův Brod“.
Hlavním přínosem práce je zejména výběr v ČR velmi často opomíjené oblasti adaptace nových
zaměstnanců ve zdravotnictví. Právě vhodně nastavený proces umožňující rychlou orientaci, seznámení
s novým prostředím a získání sebevědomí má velmi silný vliv na budoucí výkonnost zaměstnance a z
pohledu zaměstnavatele může významně snížit fluktuaci zaměstnanců a zvýšit efektivitu celého
zařízení. Systematičnost a dlouhodobost otevřeného přístupu vedení nemocnice Havlíčkův Brod k této
problematice je dobrým signálem, že péče o zaměstnance a kultivace pracovního prostředí se stává
jedním z témat vnitřní politiky zdravotnického zařízení.
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Řízení kompetencí lékařů – nástroj zvyšování
efektivity a bezpečí zdravotní péče
Souhrn závěrečné práce studenta programu MHA
O autorovi práce: MUDr. František Vlček, Ph.D., MHA je zástupcem ředitele a
konzultantem Spojené akreditační komise.

Závěrečná práce Františka Vlčka se zaměřuje na problematiku vymezení a řízení kompetencí lékařů v
nemocnicích. Řízení kompetencí lékařů ve zdravotnických zařízeních autor popisuje jako proces
důsledného přidělování a hodnocení kompetencí lékařům dle předem stanovených kritérií, s primárním
cílem standardizovat úroveň kvality, bezpečí a efektivity poskytované péče.
Při popisu problematiky není v práci opomenuto zdůraznění specifik, kterými disponuje sektor
zdravotnictví právě v oblasti řízení lidských zdrojů. Jedním ze specifik je pak silná regulace odvětví –
oblasti legislativního rámce věnuje autor samostatnou sekci. Jako odstrašující příklad regulace uvádí
autor vyhlášku upravující Seznam zdravotních výkonů, kde jsou k jednotlivým výkonům kategorizováni
tzv. nositelé výkonu podle požadované kvalifikace, původně ovšem pro účely kalkulace relativní
(bodové) hodnoty výkonu.
Stav řízení kompetencí lékařů v nemocnicích ČR je neutěšený. S řízením kompetencí jako s nástrojem
se v zařízeních často nepracuje vůbec, nebo je založené na pouze formálním stanovení kompetencí pro
jednotlivé lékaře nebo skupinově dle paušálních kritérií (např. vzdělání, délka praxe nebo počet
provedených výkonů), téměř bez vazby na subjektivní a objektivní hodnocení. Nejslabším článkem
procesu je střední a liniový management, tj. přednostové, primáři, vedoucí lékaři.
V práci autor představuje metodický návrh, jak k řízení kompetencí přistoupit a jak je realizovat. Dle
následujícího schématu jsou představeny čtyři domény, jež mají být předmětem řízení:
1.

požadavky zaměstnavatele;

2.

formální kvalifikační předpoklady;

3.

skutečná náplň práce;

4.

reálná kompetentnost pracovníka.

Řízení kompetencí si lze představit jako řízení jednotlivých domén za účelem dosáhnout jejich co
největšího vzájemného překryvu.
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V oblasti 1. – požadavky zaměstnavatele – lze často v praxi pozorovat nejasné hranice této množiny. Při
řízení v této oblasti by mělo docházet ze strany zaměstnavatele k přesným stanovením náplně pracovní
činnosti v rámci smlouvy upravující pracovněprávní vztah a dále k její pravidelné aktualizaci.
V oblasti 2. je nutné při implementaci procesů řízení zakomponovat systematický dohled, vedení a
kontrolování pracovníka. Nemělo by se také zapomínat na správné a úplné zapracování pracovníka do
všech činností, tedy správně nastavený proces adaptace.
Pro oblast 3. – formální vzdělání - je na jedné straně klíčové přesné vymezení činností, které lze s
příslušnou kvalifikací provádět, a jejich reflektování v pracovněprávním vztahu se zaměstnancem, na
straně druhé zavést přísný dohledem a kontrolu ze strany nadřízeného. Dále je nutné v pravidelných
intervalech, v lepším případě vždy po změně, reflektovat na zvyšující se kvalifikaci zaměstnance.
Pravděpodobně největší manažerskou výzvu představuje oblast 4. - kompetentnost pracovníka. Tu lze
řídit pouze za předpokladu, že jeho znalosti a dovednosti, případně objektivní výsledky jeho práce jsou
nějakým způsobem hodnoceny a tím uváděny do kontextu s ostatními rovinami. Proto je nutné
stanovit oblasti, ve kterých je pracovník hodnocen, včetně časového rámce takového hodnocení;
stanovit metodiku hodnocení u jednotlivých činností a u každého kritéria určit minimální požadavek,
který musí pracovník splnit, aby byl považován za kompetentního.
Jednotlivé kroky implementace manažerského přístupu ke stanovení kompetencí lze shrnout v
následujících bodech:


Pomocí vnitřního předpisu popsat cyklus přidělování a hodnocení kompetencí a stanovit
minimální frekvenci přehodnocování kompetencí;



Uspořádat školení vedoucích pracovníků v oblasti řízení kompetencí (zejména střední a liniový
management);



Vytvořit "katalog kompetencí" pracoviště - v optimálním rozsahu (např. 20 položek) a posléze
tyto kompetence přidělovat jednotlivým lékařům. Tento krok je již řízen na úrovni vedoucích
pracovišť.
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Stanovit kritéria pro přidělování a pro hodnocení kompetencí. Hodnocení částečně stojí na
objektivních datech o výsledku těchto činností, vyjádřené buďto kvalitativními (mortalita,
komplikace, stížnosti), finančními (spotřeba materiálu, léků, krve) či jinými kritérii a jejich
kombinací. S tímto krokem tedy souvisí i nutnost sběru dat potřebných vyhodnocení.

Stanovení kompetencí lékařů a jejich řízení by mělo být jednou z klíčových složek managementu
zdravotnického zařízení, zejména nemocnic. Práce jasně dokladuje, že nejenže v ČR není jasně
definována problematika na úrovni legislativy, ale ani na rovině managementu tyto procesy nefungují
zdaleka optimálně. Proto autor reaguje představením komplexního manažerského přístupu k procesu
stanovení, přidělení a hodnocení kompetencí a prokazuje tak, že existuje poměrně přímočará a
racionální cesta k zavedení systematického přístupu.
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