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Milé čtenářky a milí čtenáři,

blíží se čas Vánoc, přání a závazků do Nového roku. A tak jsme si i my dovolili mít
několik přání.
Zamysleli jsme se nad tím, čemu by se měl věnovat příští ministr zdravotnictví, aby
zdravotnictví fungovalo lépe nejenom v dobách ekonomického růstu. Nebo jak změnit
způsob platby poskytovatelů zdravotních služeb a motivovat je ke vzájemné
spolupráci, vyšší kvalitě a efektivnosti péče.
Nechybí ani aktuální téma – zhodnocení úhradové vyhlášky a shrnutí
makroekonomické situace.
Pokud vás něco zaujalo, neváhejte se o to podělit s dalšími lidmi. Vaše doporučení
posílejte na tulejova@advanceinstitute.cz.
Přejeme vám příjemné čtení,
Daniel Hodyc,
Pavel Hroboň,
Tomáš Macháček,
Henrieta Tulejová
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Jaké změny můžeme čekat ve zdravotnictví v
příštích letech?
Pavel Hroboň, Advance Healthcare Management Institute | 11. 12. 2017

Volby máme za sebou, programové prohlášení nové vlády teprve vzniká. Nechme
stranou otázky, zda vláda získá důvěru a jak dlouho bude vládnout a pojďme se
zamyslet, jaké změny můžeme ve zdravotnictví čekat. Použijeme k tomu volební
program vítězného hnutí, stejně jako dalších stran, reálné problémy českého
zdravotnictví, zkušenosti z minulosti a nezbytnou dávku optimismu – změnit se totiž
nemusí skoro nic. Minimálně do doby, než skončí současný ekonomický růst.
Každá vláda má obvykle témata, kterými chce získat body u voličů, témata, která považuje za důležitá,
ale popularitu jí asi nepřinesou (těch jsme ve zdravotnictví u poslední vlády moc neviděli) a potom
témata, která musí řešit, ať chce nebo nechce, protože už nejdou odkládat nebo ignorovat.
K těm posledním bude pravděpodobně patřit nedostatek personálu, zejména ve středních a menších
nemocnicích, řešitelný pouze změnou jejich organizační struktury a procesů poskytování péče. Jinými
slovy, je třeba podpořit zavedení společných JIP a sdílených lůžkových fondů a ve druhém kroku (spíše
současně) omezit spektrum služeb, které jsou poskytovány a soustředit se na ty udržitelné – v
medicínském i ekonomickém smyslu slova. Pravděpodobný kandidát na ministra už v tomto směru
vypustil pár balonků a dostalo se mu obvyklé odpovědi od asociace menších nemocnic. To ale nic nemění
na faktu, že současná situace už opravdu vyžaduje řešení.
Jedním z klíčů k racionální diskusi o nemocnicích je měření kvality péče. To se zatím v ČR prakticky
neodehrává. Musíme ale začít správně, ne jako svého času dr. Rath, který srovnával úmrtnost v
porodnicích a úrazových nemocnicích. Výsledky poskytování zdravotních služeb, včetně úmrtnosti, nás
samozřejmě zajímají. Jejich měření je ale nejobtížnější. Základní podmínkou jeho správnosti je
přizpůsobit výsledky vstupnímu zdravotnímu stavu pacientů. Pokud to neuděláme, vylezou z měření
nesmysly a navíc odrazujeme poskytovatele od pomoci složitým pacientům. Přizpůsobení výsledků
vstupnímu zdravotnímu stavu je dnes u mnoha diagnóz a zákroků technicky možné, vyžaduje ale celou
řadu vstupních dat, která dnes rutinně nesbíráme. Takže mluvíme o poměrně velkých investicích,
změnách a nutnosti přísné kontroly správnosti dat. Proto je lepší začít z druhého konce – u faktorů, které
výsledky ovlivňují.
Sem patří počty poskytovaných výkonů. U většiny jasně definovaných výkonů existuje velmi dobrá
evidence ukazující, jaké minimální množství je jich třeba ročně udělat pro získání a udržení potřebné
kvalifikace. Tato data nemusíme zvlášť sbírat, jsou totiž rutinně předávána zdravotním pojišťovnám. Tato
data obsahují i hodně informací o tom, zda byla pacientovi poskytnuta služba (preventivní, diagnostická,
léčebná,..), která mu podle doporučených klinických postupů měla být poskytnuta. Nejde o zkoumání
jednotlivých případů, ale o podíl těch, u kterých byl doporučený postup dodržen. Bylo by to velmi
užitečné a navíc – na měření kvality se dají nasbírat i nějaké politické body.
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Podobně nemusí být nezajímavé ani téma umožnění volby varianty péče ze strany pacienta s možností
doplatit si rozdíl mezi variantou zvolenou a variantou plně hrazenou z veřejného zdravotního pojištění.
Tedy tzv. nadstandard, blíže viz samostatný článek v tomto newsletteru.
Do prostřední kategorie, tedy sporných ale potřebných témat potom patří dlouhodobá a klíčová otázka
českého zdravotnictví, kterou je posílení zodpovědností a pravomocí zdravotních pojišťoven. Včetně
jejich právního statutu, výběru smluvních poskytovatelů, podpory integrace péče a řady dalších témat.
Opět po letech je také vhodná příležitost ke zrušení úhradové vyhlášky. Realita jako obvykle bude
pravděpodobně jiná, ale aspoň těchto pár změn by českému zdravotnictví opravdu prospělo.
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Novinky v úhradové vyhlášce pro rok 2018
Daniel Hodyc, Petra Kučová, Advance Healthcare Management Institute | 11. 12. 2017

Úhradová vyhláška pro rok 2018 je zejména v segmentu akutní lůžkové a následné
péče silně prorůstová a odráží jak příznivý ekonomický vývoj, tak slíbené zlepšení
finanční situace pracovníků ve zdravotnictví. Nárůst úhrad pocítí zejména nemocnice
– kromě 10% navýšení platů zdravotnických pracovníků v nemocnicích se v úhradách
odráží i dvoutisícových příplatek za směnnost u nelékařských profesí. Úhradová
vyhláška pro následující rok nepřináší výrazné změny v mechanismech úhrad, i
přesto zde najdeme některé novinky.

Parametry systému
V roce 2018 je počítáno s navýšením nákladů na zdravotní služby o 16,4 mld. Kč na celkových 283 mld.
Kč. Nárůst bude pokryt jednak z očekávaného vyššího výběru pojistného – díky růstu mezd a
zaměstnanosti počítá Ministerstvo zdravotnictví se zvýšením příjmů za pojistné zaměstnanců a OSVČ o
11,4 mld. Kč, navýšení platby za státní pojištěnce přinese dalších 3,5 mld. Kč, je však počítáno i s využitím
přebytku letošního roku (1,5 mld. Kč). Většina z tohoto nárůstu půjde do nemocnic, které si polepší o
více než 9 mld. Kč, ambulantní specialisté dostanou navíc 2,6 mld. Kč oproti letošnímu roku, na léčbu
tzv. centrovými léky je vyhrazeno dalších 1,4 mld. Kč. Další dodatečné výdaje jsou spojeny s legislativními
změnami, jako je např. nařízení EU o zákazu používání amalgámových výplní u dětí do 15 let a těhotných
a kojících žen, snížení limitu na doplatky na léky u dětí, mladistvých a seniorů či kompenzace lékařům za
náklady spojené se zavedením elektronického receptu (1,70 Kč za každou položku na receptu).

Nárůst oproti 2017
Ambulantní péče

2,6 mld. Kč

Nemocnice

9,3 mld. Kč

Následná péče

1,7 mld. Kč

Centrové léky

1,4 mld. Kč

Limit na doplatky na léky

450 mil. Kč

Léky a ZP

550 mil. Kč

E-recept

170 mil. Kč

Ostatní

230 mil. Kč

Celkem

16,4 mld. Kč

Hlavní změny v úhradách poskytovatelů lůžkové péče
Úhrady v nemocnicích jsou determinovány dvěma faktory: deklarovaným 10% navýšením tarifních platů
zdravotnických pracovníků a zvýšením příplatku za směnnost u nelékařských pracovníků o 2 000 Kč. U
nemocnic je počítáno s nárůstem úhrady za akutní lůžkovou péči o 11–14 % (oproti roku 2016) dle tzv.
koeficientu nárůstu, který se odvíjí od základní sazby nemocnice v referenčním roce 2016: čím nižší
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základní sazba, tím vyšší nárůst úhrady. Dle Ministerstva zdravotnictví má tento mechanismus zajistit
dostatečné prostředky na nárůst platů i v menších nemocnicích (resp. nemocnicích s historicky nižšími
základními sazbami), kde tvoří osobní náklady vyšší podíl v rozpočtu nemocnice.
Další navýšení, určené pro kompenzaci příplatku za směnnost nelékařských pracovníků, je navázáno na
počet vykázaných ošetřovacích dní v referenčním období. Dle typu ošetřovacího dne dostane nemocnice
za každý OD 40–91 Kč u akutní péče, 260–520 Kč u intenzivní péče, která je odstupňovaná podle TISS
skóre. Tento mechanismus navýšení úhrad jde proti dlouhodobé snaze o zkracování délky hospitalizace,
neboť z něho profitují zejména nemocnice, které v referenčním období vykázaly nejvíce OD. Průměrná
velká nemocnice si tak může přijít na dodatečných 30 mil. Kč. Navýšení je podmíněno vykázáním v roce
2018 alespoň 80 % počtu dnů vykázaných v roce 2016.
Mechanismus úhrady formou případového paušálu zůstává zachován. Pro dosažení úhrady ve výši roku
2016 stačí nemocnici dosáhnou 95 % produkce referenčního období 2016. Opět jsou ve vyhlášce
stanoveny minimální základní sazby, a to ve třech výších: 35 500 Kč a 32 500 Kč pro nemocnice se
statutem vybraných center vysoce specializované péče (vyšší sazba pro nemocnice s centry
cerebrovaskulární péče, komplexní kardiovaskulární a onkologické péče, nižší sazba pro nemocnice s
centry onkologické péče, traumatologické péče pro děti a iktových center), 25 000 Kč pro ostatní.
Nadprodukce nemocnic nad 104 % produkce referenčního období je (při adekvátním nárůstu počtu
ošetřených pojištěnců) hrazena plynule klesající sazbou – do výše 110 % zhruba z 80 %, v rozmezí 110–
120 % ve výši cca 60 %.
V úhradové vyhlášce pro rok 2018 není stanovena minimální úhrada za individuálně sjednanou složku
úhrady, tzv. „balíčky“. Pokud se tedy poskytovatelé s pojišťovnou nedohodnou na individuálních
kontraktech, je tato péče – např. implantace defibrilátorů a kardiostimulátorů, PTCA či transplantace –
hrazena formou případového paušálu. Novinkou je vyčlenění transplantací srdce, jater a plic mimo
úhradu formou případového paušálu (tedy ve stejném režimu, jako jsou hrazeny porody, novorozenci a
hospitalizace HIV pacientů) se stanovenou základní sazbou 63 000 Kč.
Vyhláška stanovuje indexy nárůstu pro úhrady centrových léků dle 14 diagnostických skupin ve výši 5–
20 % (vzhledem k roku 2016). Vzhledem k vysokému nárůstu u některých indikací v letošním roce však
může reálná maximální úhrada v roce 2018 oproti roku 2017 poklesnout, k čemuž u některých
onemocnění pravděpodobně dojde. Stejně jako v letošním roce lze vyšší náklady v jedné skupině
kompenzovat nižšími náklady v jiné skupině.
Úhrady nemocničních ambulancí budou v roce 2018 o 12,4 % vyšší než v roce 2016. Stejně jako v
letošním roce je možno navýšit si úhradu ambulantní péče (mimo komplement) nedočerpanou produkcí
v lůžkové péči.
Regulační opatření pro akutní lůžkovou péči i nemocniční ambulance jsou obdobná jako v předchozích
letech, novinkou je vyčlenění psychiatrické péče a urgentního příjmu (nově zavedený výkon) z limitů pro
ambulantní složku úhrady.
Jedním z deklarovaných cílů úhradové vyhlášky pro rok 2018 je sbližování základních sazeb u
poskytovatelů lůžkové péče. Kromě stanovení minimální výše základní sazby u akutní lůžkové péče je u
poskytovatelů následné a dlouhodobé lůžkové péče nově stanoven maximální strop pro sazbu za
ošetřovací den.
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Úhrady v ambulantním sektoru a dalších oblastech zdravotnictví
V dohodovacích řízeních bylo dosaženo dohody pouze u poskytovatelů gynekologie, stomatologie a
radiodiagnostiky. Navýšení úhrad v jednotlivých odbornostech je nižší než v letošním roce, u většiny
odborností o 1,8 %.
Mechanismy úhrad ambulantní péče zůstávají stejné jako v letošním roce. Několik novinek najdeme u
praktických lékařů, kterým je navýšena kapitační sazba o 1 Kč v případě, že školí nové lékaře. Dále je
podporována péče o pacienty s diabetem – výkon Péče o stabilizovaného kompenzovaného diabetika
2. typu praktickým lékařem je ohodnocen hodnotou bodu 1,16 Kč. Stejnou hodnotu bodu mají i
preventivní prohlídky u dětí. Sazby pro kapitační platbu zůstávají i přes protesty praktiků ve stejné výši
jako v roce 2017.
U ambulantních specialistů je snížen strop na úhradu za předepsané léky a zdravotnické prostředky –
regulační sankce se uplatní při překročení 100 % průměrné úhrady na jednoho pojištěnce v roce 2016.
V souvislosti s reformou péče o duševní zdraví je navýšena hodnota bodu u psychiatrie a zároveň tato
odbornost nepodléhá regulacím.
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Moderní úhradové mechanismy pro akutní
lůžkovou a ambulantní péči
Daniel Hodyc, Advance Healthcare Management Institute | 11. 12. 2017
Úhradová vyhláška stanovuje několik různých metod platby za zdravotní péči a tyto platební
mechanismy často vycházejí z historického nastavení vztahů mezi plátci a poskytovateli a reflektují
vyjednávací sílu odborných společností, sdružení poskytovatelů či jiných uskupení.
Každý platební mechanismus má své výhody a nevýhody a zároveň každý typ vytváří různé motivace –
a to jak na straně plátce, tak na straně poskytovatele zdravotní péče. Vhodným nastavením plateb
můžeme významně ovlivnit způsob, jakým je poskytována péče, můžeme motivovat poskytovatele k
vyšší míře spolupráce a také je zainteresovat na výsledku. Tento typ úhradových mechanismů však v
úhradové vyhlášce prakticky nenajdeme. V zahraniční – a nemusíme chodit daleko, inovativní kontrakty
najdeme např. na Slovensku – jsou dnes již běžné kontrakty založené na platbě za kvalitu péče, platbě
za epizodu péče, která se nevztahuje jen na hospitalizaci, ale i péči předcházející a navazující, či
„balíčkové“ platbě za péči o chronicky nemocného pacienta.
V dalším textu tedy představujeme 3 inspirativní příklady takovýchto kontraktů.

Platba za epizodu péče
Platba za epizodu péče (tzv. bundled payment) reaguje na fragmentaci poskytování péče, která je často
zdrojem neefektivity a plýtvání zdrojů. Platba poskytovateli je založená na očekávaných nákladech pro
klinicky definované epizody péče. U nemocnic je platba za epizodu péče nejčastěji používána pro
elektivní výkony (např. totální endoprotéza kyčelního či kolenního kloubu). Epizoda péče pak představuje
nejen hospitalizaci a samotný zákrok, ale i vyšetření před operací a péči – lůžkovou i ambulantní – po
operaci: např. rehabilitace, kontroly a vyšetření u lékaře, následnou radiodiagnostiku, ale i
rehospitalizace. Vždy platí, že do epizody péče je zahrnuta jen ta zdravotní péče, která souvisí s daným
výkonem. To vytváří tlak na poskytovatele, aby neindikovali nepotřebná či duplicitní vyšetření a aby se
eliminovalo riziko nákladné rehospitalizace.
Bohaté zkušenosti s platbou za epizodu péče mají především v USA, a to zejména po přijetí Affordable
Care Act v roce 2010, na který od roku 2013 navázal pilotní projekt smluv mezi poskytovateli a Medicare.
Z výsledků vyplývá, že poskytovatelé začali více vyjednávat o cenách implantátů, efektivněji plánovat
jednotlivé části epizody a celkově se snížila délka pobytu v nemocnici. Zároveň došlo k výrazně vyššímu
zapojení nemocnic do koordinace ambulantní péče o pacienta po propuštění a zajištění dobré
návaznosti časné lůžkové či ambulantní rehabilitace. Úspory na jednu epizodu péče byly v případě TEP
v průměru 10-15 %, část této úspory byla vyplacena jako bonus poskytovatelům. Jasným benefitem pro
pacienta byla v tomto případě koordinovanější a lépe plánovaná zdravotní péče.

Platba za kvalitu – P4P – příklad z ambulantního sektoru
Principem platby za kvalitu (pay for performance, P4P) je platba na základě klinických výsledků pacientů
či výsledků a aktivit poskytovatele. Měřítkem pro zhodnocení kvality péče může být např. dosažení
daných klinických hodnot u pacientů, evidence chronicky nemocných pacientů v registru, či míra
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screeningu pacientů. Mimo finanční ocenění může mít na zvýšení kvality péče pozitivní vliv i zveřejnění
výsledků hodnocení poskytovatelů a publikace žebříčků poskytovatelů.
Největší zkušenosti mají s P4P kontrakty v USA, rozšířené jsou ale i v Německu, Austrálii či Brazílii. Více
než 10 let funguje platba za kvalitu u praktických lékařů v Anglii, Walesu, Skotsku a Severním Irsku –
Quality and Outcomes Framework (QOF). Cílem programu je zvýšit kvalitu péče zejména v oblasti
diagnostiky a managementu nejčastějších chronických onemocnění.
Lékaři jsou odměňováni na základě 150 indikátorů rozdělených do 4 oblastí: klinické, organizační,
zkušenosti pacientů a dodatečné služby. Největší důraz je kladen na klinickou oblast, za něž mohou
lékaři získat dvě třetiny z dosažitelných bodů. Indikátory v této oblasti se zaměřují na 22 různých
onemocnění (např. diabetes mellitus, astma, rakovina, deprese, obezita) a jsou vytvořeny na základě
nejnovějších poznatků z klinické praxe. Pro každé onemocnění je určeno několik indikátorů, které
hodnotí klinické výsledky pacientů, dodržování doporučených postupů léčby (např. léčba doporučenými
léky, pravidelná vyšetření pacientů) a dosahování strukturálních cílů (např. vedení registru pacientů s
určitým onemocněním). Indikátory v organizační doméně se váží ke vzdělávání lékařů, poskytování
informačních zdrojů pacientům, vedení ordinace a zdravotní dokumentaci.
Díky tomuto systému odměn se podařilo zvýšit kvalitu péče i v odlehlých oblastech a snížila se tak
nerovnost v poskytování zdravotní péče, a to zejména v oblasti sekundární prevence. Z pohledu pacientů
se prodloužila délka konzultací a zlepšil se systém objednávání k lékaři.

Platba za péči o chronicky nemocného pacienta
Zejména v Nizozemí je rozšířená „balíčková“ platba za péči o chronicky nemocného pacienta. Svou
podstatou se jedná o implementaci bundled payment, který byl představený v první části tohoto článku,
v ambulantním prostředí. Rozvoj tohoto platebního mechanismu jde ruku v ruce s rozvojem programů
péče o chronicky nemocné, tzv. disease management programů, které reagují na nárůst počtu chronicky
nemocných pacientů, neadekvátní nastavení organizace péče a její fragmentaci. Platba za epizodu v
Nizozemí funguje tak, že pojišťovny platí jeden poplatek smluvní jednotce, tzv. „care group“, aby pokryla
celou škálu péče a služeb pacientů s daným chronickým onemocněním. Zpravidla se jedná o skupinu
praktických lékařů, kteří zdravotní péči zajišťují buď sami, nebo je mají nasmlouvané u jiných
poskytovatelů (specialistů, komplementu, atp.). V roce 2010 bylo více než 80 % praktických lékařů do
některé care group.
Ve smlouvách jsou specifikovány povinnosti dané skupiny poskytovatelů při péči o určitou skupinu
pacientů, např. diabetiků, pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí či pacientů s rizikem cévních
onemocnění. Poskytovatelé jsou hodnoceni jak na základě procesních indikátorů (např. podíl pacientů,
kterým bylo provedeno určité vyšetření v posledních 12 měsících), tak na základě výsledků pacientů
(podíl pacientů, jež mají hladinu cukru v krvi nižní, než je stanovená hodnota). Zavedení tohoto typu
plateb vedlo v Nizozemí ke zlepšení koordinace mezi poskytovateli a plánování péče o pacienta.
Platba za péči o chronicky nemocné je také součástí slovenského disease management programu
pojišťovny Dôvera, který se zaměřuje na léčbu diabetu. Diabetologové jsou nejdříve odměňováni za
zapojení pacientů do programu a odeslání pacienta na odborně vedenou edukaci, poté za dodržování
doporučených postupů péče a v následujících letech programu je plánováno navázání určité části
odměny na dosažení klinických výsledků péče o pacienty s diabetem.
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Obdobných i jiných inspirativních přístupů k úhradám zdravotní péče, které motivují poskytovatele lépe
spolupracovat a zároveň je dokáží odměnit za dobré výsledky, bychom v zahraničí našli celou řadu. Z
mého pohledu je podstatné, že implementaci tohoto typu kontraktů do úhradových mechanismů v ČR
nebrání v teoretické rovině vůbec nic. Platí však, že se jedná o velmi komplexní a zároveň často
individuální přístupy, což je dobře realizovatelné v individuálním jednání zdravotní pojišťovny s vybranou
skupinou poskytovatelů, ne však již formou tzv. úhradové vyhlášky.
Tento text byl uveřejněn v periodiku Občan v síti 10/2017, které vydává Sdružení občan
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Přínos možnosti volby pacienta
(„nadstandardu“)
Pavel Hroboň, Advance Healthcare Management Institute | 11. 12. 2017

Definice možnosti volby
Jde o možnost účastníka veřejného zdravotního pojištění vybrat si variantu léčivého přípravku,
zdravotnického prostředku či způsobu poskytnutí zdravotní služby, která bude k jeho léčbě, vyšetření či
prevenci použita, a doplatit rozdíl mezi úhradou ze strany zdravotní pojišťovny a cenou jím vybrané
varianty. Uplatnění možnosti volby vidíme jako zcela dobrovolné rozhodnutí pacienta v situaci
garantované možnosti získat plně hrazenou variantu.

Současná právní úprava a praktické problémy
Zjednodušeně řečeno, z veřejného zdravotního pojištění hrazená zdravotní služba je ta, kterou pojištěnec
potřebuje, je pro něj přiměřeně bezpečná, lékařská věda ji obecně akceptuje a není neúčinná (§ 13
zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Zároveň (minimálně v případě některých použití
zdravotnických prostředků, léčivých přípravků a dalších vyjmenovaných přípravků - odstavec 5 § 15
zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů) zákon stanovuje úhradu na úrovni ekonomicky
nejméně náročného provedení.
Přestože péče o zdraví je obecně poskytována na základě soukromoprávní smlouvy a podle volby
pacienta, je dnes pojištěnec fakticky omezen ve svém rozhodování tím, jakou službu pro jeho situaci
hradí zdravotní pojišťovna. Nabídka pojišťovny není omezena jen zákonem, ale prakticky také
administrativně, tedy například uvedením zdravotnického prostředku v katalogu prostředků zdravotní
pojišťovny. Má-li být použit jiný prostředek, než jaký pojišťovna pojištěnci přisoudila, veškerá péče v
rámci konkrétní zdravotní služby se stane (nebo minimálně může stát) nehrazenou.
Typickým příkladem je řešení šedého očního zákalu, které vyžaduje operační vynětí oční čočky a její
nahrazení čočkou umělou. Ze zdravotního pojištění hradí pojišťovna právě a pouze řešení tohoto
problému s použitím čiré čočky. Pokud pojištěnec trpí šedým zákalem a má také dioptrickou vadu, kterou
by chtěl řešit současně multifokální čočkou, bude veškerá péče s tím spojená považována za nehrazenou.
V praxi soukromá zdravotnická zařízení obvykle hledají kreativní cesty, jak tuto situaci na vlastní riziko
obejít, aby mohla vyjít vstříc přání pacientů. Toto ale platí v případě očních operací, ne nutně u jiných
zákroků.

Stanovisko ústavního soudu a návrh praktického uplatnění možnosti volby
Legislativa dále stanoví, že poskytovatel nesmí za služby hrazené z veřejného pojištění přijmout od
pojištěnce žádnou úhradu. Toto se týká ale právě služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění,
nikoliv služeb nehrazených. Stejně tak v zákoně o veřejném zdravotním pojištění nenalezneme žádnou
oporu pro závěr, že nepůjde o hrazenou zdravotní službu, když si pacient v jejím rámci zvolí variantu,
kterou zdravotní pojišťovna nehradí. V takovém případě může poskytovatel přijmout za poskytnutý
nehrazený prostředek platbu od pacienta.
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Ústavní soud k tomu ve svém nálezu sp. zn. Pl. ÚS 14/02 konstatuje, že „zákaz přijímání přímé úhrady se
tedy týká především samotného výkonu bezplatné zdravotní péče. To plyne z dikce zákona: "za tuto
zdravotní péči", přičemž ze znění předcházející věty je nepochybné, že "touto" péčí se rozumí "zdravotní
péče bez přímé úhrady" a žádná jiná. Zákaz se rovněž týká i souvislosti s poskytnutím této péče, tedy
opět péče „bezplatné“ a dále uvádí, že „ze znění zákona však současně vyplývá, že nic nebrání ani tomu,
aby za zdravotní péči, poskytnutou nad rámec podmínek pro bezplatnou péči, přímá úhrada od
pojištěnců vybírána být mohla“.
Ústavní soud na jiném místě při výkladu právní úpravy veřejného zdravotního pojištění také konstatoval,
že je nepochybně třeba souhlasit s tím, že nelze všem pojištěncům nutit zdravotní péči pouze určitého
standardu. Na druhou stranu opakovaně zdůraznil, že právo na zdravotní péči, hrazenou z veřejného
zdravotního pojištění lze uplatňovat jen za podmínek, které stanoví zákon. Jestliže tedy zákon stanoví,
že hrazené je ekonomicky nejméně náročné provedení, pak chce-li pojištěnec nákladnější, a tedy
nehrazený, prostředek nebo léčivý přípravek, přičemž je připraven zaplatit rozdíl mezi výší nároku ze
zdravotního pojištění a cenou požadovaného plnění, uplatňuje svůj nárok za podmínek stanovených
zákonem, neboť nikterak nežádá úhradu zdravotní péče nad rámec tohoto zákona. Není zřejmé, proč by
pojištěnec nemohl tento rozdíl uhradit, nebo proč by měl ztratit nárok na poskytnutí hrazené služby jako
celku.
Lze tedy uzavřít, že ministerstvo zdravotnictví by mělo učinit zákon o veřejném zdravotním pojištění
jasnější a uvést ho do souladu s ústavním nárokem pacienta na možnost volby a zároveň lépe chránit
efektivitu systému jasným stanovením toho, že v případě existence více variant poskytnutí péče se z
veřejného zdravotního pojištění hradí varianta ekonomicky nejméně náročná. Zdravotní pojišťovny by
potom měly přehodnotit administrativní překážky, nutící všem pojištěncům zdravotní péči pouze
určitého standardu, a umožnit jim reálně si připlatit (nikoliv zaplatit plnou cenu celé služby) za služby
nad rámec toho, co zejména pojišťovny samy vymezily jako hrazenou péči. Z administrativního hlediska
je takový přístup ze strany zdravotních pojišťoven při úpravě pravidel vykazování lehce zvládnutelný.
Jinými slovy, na základě současné právní úpravy a existujících rozhodnutí Ústavního soudu lze
vyvodit závěr, že možnost volby („nadstandardu“) není třeba upravovat explicitním povolením a
výčtem dovolených možností v zákoně. Jak bylo Ústavním soudem opakovaně konstatováno,
rozhodně není v souladu s ústavou stanovit takový výčet v podzákonné normě.
Za účelem ochrany nároku pacienta na plně hrazenou variantu, a tedy zajištění naprosté dobrovolnosti
rozhodnutí se pro nadstandard nicméně navrhujeme následující úpravu zákona č. 48/1997 Sb. o
veřejném zdravotním pojištění:
•

Pokutu pro poskytovatele, který by pacientovi nenabídl variantu plně hrazenou z veřejného
zdravotního pojištění. Při opakovaném porušení této zásady potom ukončení smlouvy ze strany
zdravotní pojišťovny

•

Možnost poskytovatele nabízet nadstandard jen v případech, které jsou předem zveřejněny ve
veřejně přístupném ceníku.
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Přínos možnosti volby pro české zdravotnictví
Praktické umožnění možnosti volby je jednoznačně přínosným krokem pro celé české zdravotnictví,
včetně občanů, kteří se pro nadstandard nikdy nerozhodnou. Takoví občané nebudou nijak kráceni
ve svém dnešním nároku na péči. Naopak, lze předpokládat, že v oblastech péče, ve kterých dnes není
významné části občanů jasné, co je a co není hrazeno, jako je například zubní lékařství (a jiné), dojde ke
zvýšení informovanosti o nároku na plně hrazené služby. Navíc, uplatnění možnosti volby povede k
rychlejšímu vyzkoušení vskutku účinných nových metod a jejich zařazení do úhrad, jak je popsáno níže.
Pro ty občany, kteří se pro „nadstandard“ rozhodnou, bude existovat jednak samotná možnost volby,
jednak jistota, že zaplacené peníze jsou zcela legální. Dojde také k významnému zvýšení transparentnosti
a omezení situací, ve kterých poskytovatel zdravotních služeb účtuje službu zcela nebo částečně dvakrát
– jak pojišťovně, tak pacientovi. Finálně je tu samozřejmě významná úspora na straně pacientů, kteří se
pro možnost volby rozhodnou. Budou platit pouze za rozdíl mezi cenou zvolené varianty a její úhradou
ze strany zdravotní pojišťovny, nikoliv tedy plnou cenu.
Pro celé české zdravotnictví přinese uplatnění možnosti volby následující výhody:
•

Zvýšení legálního a transparentního přísunu soukromých peněz do českého zdravotnictví

•

Možnost rychlejšího praktického vyzkoušení nových léků, zdravotnických prostředků, přístrojů a
jiných technologií, které nebudou ihned po svém uvedení na trh zařazeny do úhrady z veřejného
zdravotního pojištění. Při jejich osvědčení potom možnost zrychleného zařazení do úhrad ve
zdůvodněných indikacích

•

Zlevnění nových postupů, zejména těch dosud nehrazených z veřejného zdravotního pojištění,
díky jejich častějšímu používání. Častější používání nových postupů povede i k vyšší erudici
personálu, a tedy zvýšení kvality poskytované péče.

Souhrnně lze říci, že praktické umožnění možnosti volby může přinést občanům i celému zdravotnictví
řadu výhod a (za předpokladu správné aplikace včetně ochrany pacienta popsané výše) žádnou
nevýhodu.
Tento text vznikl ve spolupráci s advokátní kanceláří Šustek & Co.
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Makroekonomický vývoj a jeho dopad na
zdravotnictví
Petra Kučová, Advance Healthcare Management Institute | 11. 12. 2017
Makroekonomická situace České republiky je mimořádně dobrá a i odhad vývoje v nejbližších letech je
optimistický. Nízká míra nezaměstnanosti a nárůst mezd bude mít pozitivní dopad na objem finančních
prostředků ve zdravotnictví – v roce 2018 je oproti letošnímu roku očekáván nárůst příjmů z výběru
pojistného ve výši více než 16 mld. Kč.
Česká ekonomika, měřená výší HDP, již několik let po sobě roste. Podle poslední makroekonomické
predikce Ministerstva financí z listopadu 2017 je růst HDP v roce 2017 odhadován na 4,1 %. Největší vliv
na růst HDP má zvyšující se spotřeba domácností, která je podpořená snižující se mírou
nezaměstnanosti a růstem průměrné mzdy (viz graf níže). Pozitivní výsledky však vykazují i další
makroekonomické indikátory – investice, zahraniční obchod, zaměstnanost či míra inflace. I s ohledem
na pozitivní vývoj na globálních trzích je počítáno, že pozitivní ekonomická situace by měla pokračovat
i v roce 2018, kdy by HDP mělo vzrůst o 3,3 %.

Následující tabulka shrnuje vývoj vybraných makroekonomických indikátorů. Míra inflace se dle predikce
MF bude pohybovat v horní polovině tolerančního pásma inflačního cíle ČNB a měnový kurz bude
mírně posilovat (zhruba o 0,5 % mezičtvrtletně). V případě výrazných volatilit měnového kurzu (např.
vlivem uzavírání spekulativních pozic) je ČNB připravena zasáhnout.
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2016

2017
predikce

2018
predikce

Růst hrubého domácího produktu (%)

2,6

4,1

3,3

Průměrná míra inflace (%)

0,7

2,4

2,4

27,0

26,4

25,5

4,0

3,0

2,8

27 575

29 500

31 600

Růst počtu zaměstnanců (%)

2,1

1,0

0,4

Růst počtu starobních důchodců

0,9

0,8

0,6

Měnový kurz Kč/€
Míra nezaměstnanosti (%)
Průměrná nominální hrubá měsíční mzda (Kč)

Na trhu práce je patrné nasycení segmentu – míra nezaměstnanosti v ČR je nejnižší z celé Evropské
unie a je zde již jen malý prostor pro její další snižování. V roce 2018 nebude počet zaměstnanců růst
tak rychle jako v předchozích letech a bude se navyšovat průměrná měsíční mzda. Počet starobních
důchodců odpovídá demografickému vývoji a zvyšováním věku odchodu do důchodu, nárůst počtu
důchodců je zapříčiněn zejména nárůstem počtu předčasných důchodů. Nejenom tyto faktory budou
mít vliv na objem finančních prostředků ve zdravotnictví v příštím roce.

Příjmy zdravotnictví v roce 2018
Při přípravě úhradové vyhlášky počítalo Ministerstvo zdravotnictví s nárůstem příjmů z výběru
pojistného v roce 2018 o 16,4 mld. Kč oproti předchozímu roku (5,3 %). Tento nárůst je způsoben
nejen růstem mezd a zaměstnanosti, ale i navýšením platby za státní pojištěnce o 76 Kč (z 920 Kč na
969 Kč, viz následující graf). Nárůst platby za státní pojištěnce je uzákoněn i pro roky 2019 a 2020 (ve
výši 1 018 Kč, resp.1067 Kč).

Saldo systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2018 je ministerstvem odhadováno na 1 %. Na
salda jednotlivých pojišťoven bude však mít značný vliv zavedení farmakologicko-nákladových skupin
(PCG) do systému přerozdělování – dle důvodové zprávy k úhradové vyhlášce tuto změnu nejvíce pocítí
Oborová zdravotní pojišťovna, u které je odhadován deficit příjmů ve výši 3,86 %.
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S ohledem na listopadovou predikci makroekonomického vývoje MF lze očekávat, že příjmy z výběru
pojistného budou v roce 2018 vyšší než odhad MZ, neboť odhad růstu mezd v příštím roce vzrostl oproti
údajům dostupným při přípravě úhradové vyhlášky o 2 procentní body.
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Reforma činnosti a financování ordinace
všeobecného praktického lékaře
Petr Honěk, náměstek ředitele pro zdravotní péči, Všeobecná zdravotní pojišťovna | 6. 6. 2017
O autorovi práce: Autor je náměstek ředitele pro zdravotní péči ve Všeobecné zdravotní pojišťovně.

Ve své práci se autor zaměřuje na v současnosti velmi diskutovanou oblast úhrady
praktických lékařů. Segment praktických lékařů v posledních letech podstupuje v
zahraničí řadu změn, které se týkají zejména posílení a rozšíření kompetencí a v
souvislosti s tím i formy úhrady, jež je na činnost (potažmo výsledky) lékaře přímo
navázána.
Závěrečná práce autora se věnuje problematice úhradového mechanizmu pro praktické lékaře v České
republice a jejím cílem je navrhnout změnu způsobu odměňování. Autor ve své práci hodnotí současnou
situaci, rozdíly v prováděných službách praktických lékařů v závislosti na velikosti obce a velikosti praxe
lékaře. Dále navrhuje řešení situace ve střednědobém horizontu ve formě posílení výkonové složky
úhrady spolu s dalšími motivačními platbami tak, aby se spektrum prováděných léčebných intervencí u
praktického lékaře rozšířilo a zkvalitnilo.
V současné době je pro financování všeobecných praktických lékařů (PL) používán systém úhrady tzv.
kombinovanou kapitačně výkonovou platbou, kdy větší část zdravotních výkonů je zahrnuta do kapitační
platby (paušální částka za registrovaného pojištěnce) a menší část je hrazena formou platby za vykázaný
výkon. Vysoký podíl platby ve formě kapitace má dvě hlavní nevýhody – neposkytuje dostatečnou
motivaci ke komplexní péči o chronicky nemocného pacienta a plátce nemá přehled o činnosti PL.
V rámci analýzy současného stavu autor provádí komparaci chování PL podle velikosti obce, ve které se
ordinace nacházejí, a podle velikosti kmene PL.
Hlavním zjištěním je, že PL v malých obcích žádají méně péče u ambulantních specialistů a u
komplementu než ostatní PL a více se o své registrované pacienty starají sami (zřejmě suplují péči méně
dostupných ambulantních specialistů, respektive pojištěnci nemohou péči u ambulantních specialistů z
důvodu horší dostupnosti čerpat). Ze srovnání dále vyplývá, že chování PL se neliší podle velikosti praxe
vyjádřené počtem jednicových pojištěnců.
V zahraničí bylo s cílem motivovat segment PL k vyšší výkonosti, dostupnosti a zároveň atraktivitě pro
mladé lékaře často přistoupeno k formě incentivní úhrady „pay-for-performace“, tedy k navázání části
úhrady PL na splnění konkrétních parametrů spojených např. s rozšířením poskytování služeb o
onkologický screening, paliativní péči, návštěvní službu a odpolední a večerní pohotovost.
Autor práce navrhuje následující změnu v rozsahu a formě úhrady služeb PL ve střednědobém horizontu.
Praxe PL by měla rozšiřovat své kompetence – standardem by se měly stát preventivní prohlídky, testy
okultního krvácení do stolice (TOKS), výkony návštěvní služby, výkony drobné chirurgie a péče o
stabilizované diabetiky a hypertoniky.
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V úhradovém mechanizmu by došlo k posílení výkonové složky a ke zúžení spektra výkonů zahrnutých
do kapitační platby. Úhrada by byla podmíněna splněním rozsahu služeb (30 h týdně v 5 dnech) a dále
modifikována formou malusů a bonusů:
Ke snížení kapitační platby (malusu) by došlo v případě:
•

nesplnění stanoveného limitu podílu provedených výkonů preventivních prohlídek a TOKS na
celkovém počtu registrovaných pacientů;

•

nesplnění stanoveného limitu pro dispenzarizaci pacientů s diabetem 2. typu a s hypertenzí.

Bonifikováni by byli lékaři za následující činnosti:
•

poskytování služeb v odlehlých lokalitách;

•

školení nových praktických lékařů;

•

externí hodnocení kvality;

•

úspěšná kompenzace diabetika v dohodnutých parametrech léčby.

Autor dále diskutuje možnosti zavedení změn úhrad do smluvních vztahů pojišťovny a PL – plošnou
změnu smluvní politiky vs. nabídku alternativního kontraktu (paralelně se zavedeným typem kontraktu).
Z rozboru vyplývá, že za realistickou formu je považován alternativní kontrakt s vyšší výkonovou složkou
na úkor kapitační platby. Reforma úhradového mechanizmu by měla probíhat postupně, kdy by do
smluvních principů a úhradových dohod byly na základě shody mezi zástupci PL a zdravotních pojišťoven
průběžně implementovány jednotlivé prvky navrhovaného modelu.
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Outsourcing laboratorních služeb nemocnic
Lukáš Garčic, vedoucí diagnostické laboratoře Spadia Lab. | 11. 12. 2017
O autorovi práce: Autor je vedoucí diagnostické laboratoře Spadia Lab.
Oblast laboratorní diagnostiky se stále rozvíjí a nové technologie se staly součástí standardní výbavy
nemocnic všech typů. Odhady tvrdí, že asi 70 % rozhodnutí týkající se diagnostiky nebo léčby zahrnuje
výsledky laboratorních vyšetření.
S nástupem automatizace laboratorních metod se laboratoře stávaly pro systém veřejného zdravotního
pojištění finanční zátěží. To vedlo v ČR k omezování úhrad zdravotními pojišťovnami, a to jak limitním
stropem v úhradách, tak postupným snižováním hodnoty bodu – mezi lety 2009–2012 se snížila hodnota
bodu z 0,88 Kč na 0,67 Kč. Ve stejném období došlo také ke zvýšení nákladů diagnostických laboratoří,
a to zejména kvůli zvýšení relevantní sazby DPH (z 5 % na 21 %), rostoucí míře inflace a povinné akreditaci
laboratoří – většina laboratoří je akreditována dle normy ČSN EN ISO 15189 a musí splňovat požadavky
na kvalitu a způsobilost. Privátní i nemocniční laboratoře tak začaly čelit klesající rentabilitě. Díky
možnostem centralizace nákupů přístrojové techniky, diagnostických setů, spotřebního materiálu a díky
dalším úsporám z rozsahu mají v současných podmínkách laboratorní řetězce vyšší šanci snížit náklady
a zachovat ziskovost než samostatně působící laboratoře.
V závěrečné práci se autor zaměřuje na zahraniční zkušenosti v této oblasti. Ze zkušeností ze zahraničí
vyplývá, že vyšší efektivity laboratorních služeb nemocnic je možno dosáhnout buď cestou spolupráce
mezi jednotlivými laboratořemi v regionu, nebo jejich outsourcováním externím laboratořím.
Ve Velké Británii v rámci zdravotnického systému NHS (národní zdravotní služba), kde jsou poskytovatelé
akutní lůžkové péče sdruženi do tzv. acute trusts, mohou být efektivně zajišťovány komplexní laboratorní
služby pro ambulantní a lůžkovou péči. V původním systému, podobně jako v ČR, každá nemocnice sama
provozovala a využívala svoji laboratoř. V roce 2003 bylo navrženo vytvoření laboratorních sítí napříč
NHS trusty – stávající nemocniční laboratoře začaly být centrálně řízeny managementem těchto sítí.
Laboratoře v síti sdílejí zdroje a racionalizují služby. V praxi to znamená, že laboratoře používají stejné
vybavení, informační systém a dokumentaci k akreditaci. Privátní laboratoře jsou v Anglii poměrně málo
zastoupené, nicméně v současné době se s nimi začíná rozvíjet spolupráce formou outsourcování.
Německo, kde po zavedení DRG došlo ke snížení úhrad laboratořím, se ubírá cestou zvyšování efektivity
laboratoří založenou jak na outsourcování služeb, tak na spolupráci nemocničních laboratoří a
optimalizaci spektra jejich vyšetření a také snižování jejich celkového počtu. V rámci mezi-nemocniční
spolupráce a optimalizace využití laboratorních služeb je používán model jedné centrální laboratoře a
jedné nebo více základních laboratoří, které provádějí jen rutinní vyšetření. Při využití outsourcingu může
dojít buď k úplnému uzavření stávající nemocniční laboratoře a provádění všech testů v externí laboratoři
(mimo statimová vyšetření), nebo k zachování vlastní laboratoře a k outsourcování provozu na externího
dodavatele.
Podle zahraničních zkušeností jedinou možností, jak zachovat ekonomickou rentabilitu, je centralizace
nákupů, centralizace provádění neakutních vyšetření a v neposlední řadě maximálně automatizované
laboratorní procesy, které znamenají úspory mzdových nákladů.
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Těchto cílů je v ČR možno dosáhnout buď centralizací laboratorních služeb v rámci krajů (nebo jiných
uskupení nemocnic) nebo outsourcingem a spoluprací s externí laboratoří. Možnost seskupení laboratoří
v nemocnicích v rámci kraje se zatím nepodařilo v českém prostředí prosadit.
Autor ve své práci uvádí modelaci druhého modelu – tedy outsourcingu externí laboratoři, na konkrétním
příkladu:
•

Pro modelaci byla vybrána nemocnice z malého města (zhruba 10 tisíc obyvatel) v dojezdové
vzdálenosti 30 minut od krajského města. Nemocnice provozuje vlastní laboratoře. Oddělení má
12 pracovníků a za den se tam zpracuje průměrně 190 vzorků.

•

V případě kompletního outsourcingu by byla externí laboratoř v nájmu v omezených prostorech
stávající laboratoře. Spektrum vyšetření v objektu nemocnice by odpovídalo stávajícímu rozsahu
pro práci v době pohotovostní služby. Tím je pokryta potřeba zpracování statimových vzorků.
Dále by se v prostorech prováděla evidence pacientů a příprava vzorků na transport.

•

Modelová nemocnice měla v minulém roce náklady na diagnostické prostředky 9 milionů Kč.
Náklady externí laboratoře by byly třetinové (3 mil. Kč). Snížená potřeba zaměstnanců by vedla
k úsporám zhruba 1,86 milionů Kč za rok.

Výhody/příležitosti

Potenciální nevýhody/rizika

+

Snížení nákladů

-

Ohrožení ochrany osobních údajů

+

-

Nekalá soutěž a korupce

+

Rychlejší přístup k novým technologiím
a vědomostem
Lepší využití kapitálu a vybavení

-

Ztráta kontroly nad vyčleněným procesem

+

Vyšší kvalita služeb

-

Pokles kvality
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