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A BST RAKTA

Zdravotnictví patř í v posledních letech v České republice mezi velmi d ů l e ž i t á

témata diskusí. Tato práce si klade za cíl za řad i t české zdravotnictví do mezinároduího

rámce a odhalit některé možné př íčiny deficitu, s nímž se během posledních šestnácti let

náš zdravotnický systém potýká, Práce s tručně popisuje historický vývoj zdravotnictví

v minulém století a nast i ňuj e jeho stav v současnos t i . České zdravotnictví a jeho

fi nancování je porovnáváno se systémem zdravotní péče v Rakousku. Tyto systémy se

v mnohém liší, přes to však jejich srovnání poskytuje urč i té zasazení české problematiky cl o

širšího r ámce. Nej vě tš í část se zabývá vyhodnocov ánim nej č as těj i se objevuj ících n á zor ů

mezi česko u laickou a odbornou veřejností na p ří č i n y fi nančn ího deficitu systému. Citace

jsou komentovány na zák l adě odborných ma te ri ál ů a studií. V zá v ě ru práce jsou

posuzov ána ř eš en í těchto probl ém ů v navrhované re form ě zdravotnictví.

The health care system belongs to the most irnportant and common topics ol'

discussion in the Czech Republic. This paper aims at showing the Czech syslem in an

international Irarnework aud at fi nding the reasons ol' the Iinancial deficit, which the Czcch

health care system ol' the previous 16 years deals with. This thesis dcscribes briefly the

historical developrnent ol' the Czech system ol' the ze" century and provides an outlinc of

its recent situation. The Czech hea1th care system aud its Iinancing are cornpared with the

Austrian system. These differ in many aspects, however this comparison helps to look at

the Czech problems Irorn wider perspective, The largest part ol' the paper conccrns with

evaluating the most common opinions on the reasons ol'the fi nancial deficit. The quotcs are

corn mented on the basis of the expert maierials and researches. The conclusion ol' thc thesis

is looking for thc solution oft he health care problems proposed by the reformo
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1. ÚVOD

Zdravotní péče je součást í základních práv a svobod člověka , řad í se tedy mezi

státní zájmy.

"Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veiejného pojištění

právo na bezplatnou zdravotní p é či a na zdravotní pom ůcky za podmínek. které stanoví

zákon. " (Listina základních práva svobod, č lánek 31)

Jelikož je zdravotnictví velmi živým a stále se měnícím organismem, je těžké

popsat jeho systém, který se může v poměrně krátkém období zásadně změn i t. Zv láště

v dnešní době, kdy je zdravotnictví často diskutovaným tématem, se stále v odborných

kruzích hovoří o potřebě reformy. Následující kapitoly si kladou za cíl popsat a zasadit

zdravotnictví České republiky a jeho současný finanční stav do mezinárodního kontextu,

jejich snahou není nalézt tu nej vhodněj ší podobu reformy ani hodnocení již existujících

návrhů. Například dílčím cílem kapitoly č ís lo 5 je nalézt podklady k názorům na jeho

další změny, POpI·. důvody jeho současného deficitu a podle některých slov i krizového

stavu. Nejde tedy o hledání pravdy ani nejvhodněj šího řešení , spíše o vysvětlení hlavních

myšlenek často se objevujících v tisku, tedy takových, které jsou běžně dostupné

veřejnosti.

Kapitola čís l o 2 shrnuje situaci zdravotnictví České republiky posledních let.

Jedná se zejména o jeho vývoj od roku 2005 , kdy propukla nejintenzivněj ší diskuse o

deficitu českého zdravotnického systému. Jsou zde zmíněny základní problémy a

znázorněn přehled vývoje salda zdravotních poji šťoven. Pro lepší přehled situace uvádí

kapitola základní změny v českém veřejném mínění týkajícím se právě zdravotnictví.

Třetí kapitola srovnává fungování zdravotnického systému v České republice a

v Rakousku. Pro toto porovnání jsem se rozhodla proto, abych uvedla české zdravotnictví

do širšího kontextu a srovnalajej se zemí, v jistých aspektech vývoje podobnou s Českou

republikou. Rakouskoje zemí, která měla do začátku minulého století podobný historický

vývoj jako České země . Oba státy jsou přibližně stej ně velké a podobají se počtem i

strukturou obyvatel. Ačkoliv se zdravotnické systémy, ale i ekonomický a historický

vývoj posledního století obou zemí v mnohém odlišují, shodují se v základním principu

veřejného a povinného zdravotního pojištění. Smyslem srovnání není dokázat shody ve

zdravotnictví, nýbrž naznačit zařazení problematiky do mezinárodního rámce. V této
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kapitole byl věnován podstatně větší prostor zdravotnictví českému, jelikož podrobnější

popis je důležitý pro další část i práce. Historický vývoj v této kapitole má za úkol nastínit

situaci, v níž se zdravotnictví ČR nacházelo na začátku 90. let. Má tedy posloužit

k lepšímu pochopení vývoje zdravotnického systému k jeho dnešnímu stavu. Dále jsou

popsány role důležitých čin i te l ů zdravotnictví, jimiž jsou Ministerstvo zdravotnictví ČR,

kraje, zdravotní poji šťovny a subjekty zdravotnického systému. Rakouský systém je

zachycen v sedmi základních bodech a cílem je vystihnout základ jeho fungování.

Kapitola 4 se již věnuj e pouze financování zdravotnictví v obou zemích. Její první

část popisuje zdroje financí v ČR. Dále je zm íněno konkrétní rozložení nákladů na

jednotlivé segmenty zdravotnictví. Graf v této kapitole popisuje procentuální podíl státu,

zdravotního pojištění a plateb soukromých osob na penězích plynoucích do

zdravotnictví. Druhá část kapitoly se zabývá fi nancováním v Rakousku při bl i žně

ve stejném rozsahu jako u České republiky. V celé kapitole jsou průběžně zdůrazňovány

rozdíly ve fungování systému financování v obou zemích.

Cílem páté kapitoly je popis hlavních proudů názorů na dlouhodobý deficit ve

zdravotnickém systému ČR, který vyvrcholil v roce 2005. Názory, které jsem čerpala

z tisku, lze rozdělit na osm základních podkapitol; Dlouhodobé problémy VZP, Věková

struktura pojištěnců, Nedostatek financí, Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny,

Přerozdělování financí mezi pojišťovnami , Lhůty splatnosti, Náklady na léky a Úhradové

vyhlášky ministerstva zdravotnictví. V každé z těchto podkapitol jsou citovány konkrétní

články či tisková a jiná prohlášení různých stran zdravotnictví vyjadřuj ících se k danému

tématu. V dalším textu jsou informace z předchozích citací komentovány a podloženy

daty a fakty z jiných odborných zdroj ů .

Závěr práce má za úkol shrnutí poznatků ohledně financování českého

zdravotnictví a jeho současných slabin. Tato zj ištěn í jsou pak zasazena do kontextu

připravované reformy zdravotnictví podle současného ministra Tomáše Julínka a jeho

spo l upracovníků . Kapitola má tedy vyjádřit vztah reformy k těm problémům v rezortu,

kterými se zabývá tato práce. Cílem není hodnocení plánovaných reformních kroků ani

jejich podrobný popis.
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2. ČESKÉ ZDRAVOTNICTVí SOUČASNOSTI

V posledních letech jsou vedeny v České republice spory o podobu

zdravotnického systému. Existují dvě základní koncepce, mezi nimiž se spor pohybuje.

Zaprvé jd e o tržní zdravotnictví (např . v USA) a zadruhé o zdravotnictví jako veřejnou

službu občanům (např. v Kanadě) .

Česká republika a její vláda se potýká s nadměrnou kritikou zdravotnictví

spojenou s deficitem Všeobecné zdravotní poji šťovny (9 mld. Kč - v roce 2003) a

razantními změnami provedenými bývalým (MUDr. David Rath), ale i současným

ministrem zdravotnictví (MUDr. Tomáš Julínek). Zatímco je na politické scéně hledán

viník "krize" českého zdravotnictví, objevují se v tisku různé názory l aiků , ale i odborné

veřej nost i , politické pravice i levice na p říčinu defi citu, jenž zdravotnictví sužuje.

" Více než % ob čan ů CR vnímají oblast zdravotnictví jako problémovou a hodnotí j i

piev á žn ě negativně ... ... Občané i l ékai i dlouhodobě nejkritičtěji hodnotí oblasti

finan cování zdravotnictví - 4/5 z nich zde spatiuji nejv ět ši problémy. Vporovnání

s minulým obdobím se výrazně zvyšik: kritičnost laické veiejnosti v ů či i izenl

zdravotnictví. Oblasti zdravotních pojišťoven, koncepce dal šiho vývoje zdravotnictví a

cen l ék ů a zdravotnických materi ál ů j sou hodnoceny podobně - vážné problémy v nich

spatiuje 41-4 7% občan/Jo " (Zdroj [6] Mášová, H. , Křížová , E. , Svobodný, P. 2005,

str.194)

" Více než polovina ob čan ů se domnívá, že růst n ákladů na zdravotnictví zp ůsobuji

nedostatky v syst ému i lzeni zdravotnictví. ... ... Na druhém místě ob čané uvádějí Spatné

hospodai eni zdravotních pojišťoven. " (Zdroj [6] Mášová, H. , Kří žova, E. , Svobodný, P.

2005, str.203)

" V souvislosti s diskuzí o českém zdravotnictví a spory o zp ůsoby financov áni

zdravotní péče se v roce 2005 na první piičku českého žebiičku vyhouply problémy

zdravotnictvl. Nyni už zdravotnictví vnímá jako jeden z nejd ůle žlt ěj šich problémů už

"jen " 33% Cec/nl. " (http://ec.europa.eu; Eurobarometr 66, podzim 2006)

Dle zprávy Ministerstva zdravotnictví ČR je deficit způsoben především

jednotlivými poměrně jednoduchými problémy jako jsou nespravedlivé přerozdělování

- 3 -



poj istného; odlišný a výhody sledující p řístup zaměstnaneckých poj i šťoven k úhradám

služeb; závazky VZP po lhůtě splatnosti; příčiny spočívaj ící v chybných a nedostatečně

podložených rozhodovacích procesech na úrovni státní správy; nedostatečně řízená

výdajová stránka pojištění. Téměř vše výše uvedené bylo donedávna systémem dle

ministerstva stále tolerováno. (Zdroj [9] Lidsky důstojné a e fektivně fungující

zdravotnictví, 2005, str.7)

Graf Č. 1: Kumulované saldo piijnt ů a vydaj ů v hospodaření systému veřejného

zdravotního pojišt ěni v leteclt 1999-2003 (v mil.Kč)

Kumulované saldo ve zdravotnictví

10000
r;-

5000 .
',, __

o. [ I ~.

~
L!I!I .- =- -

-5000 . -- i-

-10000 .
'-- L.- L- L...-

-15000
1 2 3 4 5

I_ Kumulované saldo -3287 -1166 258 -941 -817

celkem

O Kumulované saldo - -8693 -8904 -863 1 -9245 -9321

VZP

II!I Kumulované saldo - 5406 7738 8889 8304 8504

ZZP

Zdroj : Lidsky důstojn é (/ efektil'l lěfim!!, /!fící zdravotmctvl - Návrh koncepce péče o zdravl v C/I v letec" 2004-1009,

Ministerstvo zdravotnictvi CR

Z grafu pozorujeme, že deficit systému veřej ného zdravotnictví je způsoben

vysokým kumulovaným saldem Všeobecné zdravotní poj išťovny. Toto zvláště v letech

2001-2003 stále rostlo, což mělo za následek nárůs t celkového kumulovaného salda.

Oproti tomu zaměstnanecké zdravotní poj i šťovny (které registrují 35,4% poj i štěnců

v ČR) vykazovaly zisky. V roce 2003 tak či ni l celkový deficit zdravotních poj išťoven

817 milionů korun, při čemž schodek VZP přesáhl 9 miliard korunI .

I Možné příčiny této situace jsou komentovány v kapitole č. 5.
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3. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ZDRAVOTNICKtHO SYSTtMU V ČESKÉ

REPUBLICE A RAKOUSKU

Zdravotnické systémy ve vyspě l ých zemí se sestávají z komerčních a veřej ných

prvků , Jednotlivé zdravotnické systémy se od sebe liší právě rozložením důrazu mezi ně.

Různé kombinace těchto prvků se pohybují mezi dvěma principy; solidaritou a

konkurencí, mezi nimiž funguje vztah nepř írn é úměrnost i , jak jej znázorňuje následující

schéma.

Schéma č. 1: Solidarita a konkurence při r ůznycl: metodách finan cováni zdravotn í
péče

stát

Solidarita veřej né poj i štěn í

Soukromé poj i štění

Přímé platby l ékařům

konkurence

Zdroj : Sulunan. R.B., Figueras, J.:Crilical Challenges fo r llcalth Care Reform in Europe, Opcn Univers lty Press, Buckingham 1998

Čím větší je podíl státu na financování systému a čím menší účast občanů

prostřednictvím přímých plateb, tím více převažuj e princip solidarity nad principem

konkurence. V mnoha státech s veřej ným zdravotním poji štěním se však přes to projevují

silné snahy o otevření se konkurenci; počtem zdravotních pojišťoven, výší příspěvků,

možnostmi výhod.

Při porovnávání zdravotnických systémů různých zemí, je nejlépe vycházet ze

srovnání indikátorů zdravotnického systému - dostupnost zdravotní péče , ekonomická

nákladnost, rovnost, kvalita péče , výkonnost a společenská akceptabilita. Pro potřeby této

práce jsem se omezila především na indikátor ekonomické nákladnosti. Tedy podíl

spotřeby nák l adů na zdravotnictví na HDP.
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Pro srovnání zdravotnického systému České republiky se zahrani č ím jsem vybrala

Rakousko. Rakouské zdravotnictví je - stej ně jako je tomu v České republice - založeno

na principu povinného zdravotního poji štěn í , v obou zemích je v systému veřej ného

zdravotního poj ištění evidováno témě ř 100% obyvatel. Oba státy jsou při bližně stej ně

velké rozlohou, počtem obyvatel a podobají se i strukturou obyvatelstva', Obě země

vkládají dle údaj ů (ČSÚ, Česká republika v mezinárodním srovnání) z roku 2003 do

zdravotnictví stejný díl celkového HOP, tedy 7,5%. Ten se ale během dalších let v

Rakousku zvýšil na 9,6%, zatímco v České republice se stále pohybuje při bližně na stejné

úrovni. Státy maj í srovnatelnou hustotu s ítě zdravotnických zařízen í (kupř . 333

l é kař ů/l Oú tis. obyvatel v Rakousku - 350 l ékařů/l Oů tis. obyvatel v ČR; 609,5

nemocničních l ů žek/ l Of tis. obyvatel v Rakousku - 631,3 l ů žek/l Oú tis. obyvatel v ČR) .

Není možné je zcela porovnávat vzhledem k odlišnému historickému (po roce 191 8,

resp. 1948) a ekonomickému vývoj i, proto jsem zjednodušila kritéria jejich srovnávání.

Zaměři la jsem se fungování fi nancování systému, funkci pojišťoven , výši zdravotního

pojištění , rozložení výdajli mezi stát a občany).

Tabulka č. 1: Porovnání údaj ů České republiky a Rakouska
Ci

Ceská republika Rakousko

Rozloha 79000 knl 84000 km2

Počet obyvatel 10 300000 8 120 000

Podíl výdajů na 7,5% 7,5%4

zd ravotnictví na HDP

U DP pe r cap ita'' 21 600 USD 35 500 USD

Systém zdravotn ího Systém povinného Systém povinného

pojištění zdravotního poj i št ěn í zdravotního poj i štění

Zdroj : Tel/ Health Questions about the Ten, WHO 11104. ln: Amn utom, A:UNECE Suuistlcal Dlvision databáze 1006

Dalším d ů l e ž i tým činitelem , který ovli vňuj e zdravotnictví, je struktura obyvatel

dané země. Ta mů že mít vliv na určení nejefekti vněj š ího zp ůsobu jeho fi nancování a na

výsledky hospodaření systému. Závisí na ní totiž velikost příli vu financí do systému, ať

2 Viz tabulky Č . I ač. 2
3 Viz kapitola Č. 4.
4 •

Udaj z roku 2003.
5 Data z roku 2005.
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už jde o systém da ň ov ě financovaný nebo systém veřej ného zdravotního poji štění.

V posledních letech trpí větš ina Evropy stárnutím populace. Počet narozených dětí mezi

lety 1991 a 2000 kontinuálně klesal, v některých obdobích (např . mezi roky 1991 a 1992;

1993 a 1995) dokonce o více než 6%, to může při pokračujícím trendu v průběhu let vést

k postupnému poklesu počtu ekonomicky aktivní část i obyvatelstva.

Graf Č. 2: Podíl obyvatel ve věku 0-14 let na celkové populaci dané země v letech

1989 až 2001

Podíl obyvatel 0·14 let

%
10,0

5,0

Česká

republika
Francie Rakousko Švédsko Maďarsko Německo

stát

1 1989

1990

01998

02001

Zdroj : hllp:l/wWIV.czsn.C7!cSll/2002cdicniplal1 .I1Sl/pllhll l()(j.j-02 • v letech 1989 až 200I

Graf zn ázorň uje vývoj podílu obyvatel v předprodukti vn ím věku různých zemí

Evropy v čase, v rozmezí let 1989 a 200I. Česká republika zaznamenala od roku 1989

největší pokles, což může ale souviset s boomem v Československu v 70. letech 20.

století, tedy s vysokou natalitou během tohoto období. Přesto zde sledujeme celkově

klesající tendenci v podílu obyvatel do 14 let.

Při zjednodušeném porovnání struktury obyvatelstva České republiky a

Rakouska6 vidíme, že se věkové rozložení populace v těchto dvou zemích příl i š neliší.

Chceme-Ii být důslední , vede si Česká republika o něco lépe než Rakousko, jelikož má

nižší podíl obyvatel nad 64 let a vyšší podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva.

(> V' fIZ gra č .4 .
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Graf č. 3: Poro vnání struktury obyvatelstva v ČR a l' Rakousku I' %

Struktura obyvatelstva

Ceská republika

Rakousko

80 r---- - ------- ---- ---- - - _
70 -1"-- - - - --

60 1- - - - - 

50 1- - - - - - -

30 1-- - - - 

20 -1--- - - - 

10

O

~ 40 -1- - - - - - -

0-14 15-64

věk

64+

Zdroj : Česky suuisticky úiad. 2005

3. 1. VÝVOJ A CH ARAKTERISTIKA ZDRAVOTN IC KÉ HO SYSTÉMU V ČESKÉ REP UBLI CE

3. 1. 1. HISTORICKÝ VÝVO.I

" Podobně jako ve většině evropských zemích vychází i česk é zdravotnictví ze

iiech základních princip ů - solidarity. rovnosti a dostupnosti. Klade ch/raz na humanitu ,

demokratičnost a zajištění co nejlepší péče v rámci ekono mických možnost í země.

Zdravotnickou péči zaručuje j ako veiejnou službu stát, ktery pro ni vytváil organizační,

ekonomické a právní zázemí, j ež je zakotveno i v Ústavě a v Listině základních práva

svobod. .. (Lidsky důstojn é a efektivně fungující zdravotnictví, Ministerstvo zdravotnictví

ČR, 2005, str.7)

První systém zdravotního zabezpečení u nás vznikl v roce 1924 a v průb ěh u let

byl vytvořen systém zdravotního poji štění , který se vztahoval na zaměstnance, pokrýval

tedy výdaje na zdravotní péči přibližně 1/3 obyvatel Československa . Během dalších let

byl systém rozšířen a doplněn pomocí charit a dalšími formami poji štění. S drobnými

změnami fungoval až do roku 1952.

Po únoru 1948 byl systém poupraven, celé poji štění , tedy 6,8% platu, hradili

pouze zaměstnavatelé (zákon č. 99/1 948 Sb.). V této době byla založena Ústřední národní
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poj i šťovna . Významné změny ve zdravotnictví nastaly v roce 1952, kdy byl nastaven

systém jednotného státního zdravotního poji štění , v němž bylo poj ištění fi nancováno

pouze z daní. Zdravotní péče byla pro obyvatele zcela zdarma a došlo ke znárodnění

všech zdravotnických zařízení. Další úpravu přinesl Zákon o péči o zdraví lidu (č .

20/1966 Sb.) v roce 1966.

Tento zákon zakotvuje princip daňově financovaného veřej ného zdravotnictví

před rokem 1989; ..Péči o zdraví lidu poskytuje stát všem ob čan ům bezplatně. " (č lánek

V, zákon č.20/1966 Sb.). V druhé části , Hlav ě I, §9 je zdůrazněna povinnost každého

občana " p odrobil se v piipadech stanovených obecně závaznými piedpisy zdravotnickym

prohlídkám, vy šetienim a diagnostickym zkoušk ám. ... .., ta byla již v roce 1990 zrušena.

Zákon byl od roku 1966 mnohokrát pozměněn, poprvé v roce 1990, naposledy vstoupí

v platnost I.1.2008 zrněna z roku 2006.

V tomto roce došlo zároveň k rozdělení řízení odborného, které připadlo

ministerstvu zdravotnictví, řízen í zdravotnických odborů , jež měly pod patronátem

národní výbory, a konečně ekonomické řízení zdravotnictví, které padlo pod pravomoc

ministerstva financí a příslušných ekonomických odborů národních výborů.

Po politickém převratu v roce 1989 byly očekávány zrněny v doposud centrálně

řízeném systému péče o zdraví obyvatel. Brzy po listopadu 1989 bylo původně daňově

financované zdravotnictví (financované z jednoho zdroje) transformov áno na povinné

veřej né zdravotní poji štění (systém zdravotních pojišťoven) . Byla založena Všeobecná

zdravotní pojišťovna ČR, u níž byli registrováni všichni občané tehdejšího

Československa, krátce poté vznikly další (zaměstnanecké) zdravotní pojišťovny. Systém

s sebou nese řadu chyb a problémů, které zatím nebyly vyřešeny žádným zásadn ěj ším

krokem k reformě.

Graf č. 4 znázorň uje spokojenost občanů České republiky se zdravotnictvím

v současnost i v porovnání s úrovní zdravotní péče před rokem 1989. Ve všech oblastech

ohodnotila většina dotázaných svoj i spokojenost nyní a dříve jako srovnatelnou.

Spokojenější je cca 37% obyvatel zejména s kvalitou zdravotní péče, na druhou stranu

k velkému zhoršení došlo podle téměř 42% obyvatel ve smyslu korupce a úplatků .
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GrafČ. 4: Porovn áni spokojenosti se zdravotnictvim ČR

Srovnání zdravotnictví před listopadem 1989 a
v roce 2004

horši

stejné

O lepši

..l<: E
.>, a. ':l
e .~ :l e
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15,00% --
10,00% - -

5,00% --
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Zdroj: SC&C, Lidové noviny, 12. 11 . 2004

Stát se stal po roce 1989 garantem zdravotní péče a systému zdravotního poj i š t ě n í .

V rámci změn byl představen princip volného výběru zdravotnického za ř ízen í . V roce

1991 přij al a Poslanecká sněmovna ČR Zákon České národní rady o všeobecném

zdravotním poj i ště ní (č. 550/1991 Sb.) a posléze Zákon České národní rady o Všeobecné

zdravotní poj i šťovně Č eské republiky (č . 551/199 1 Sb.). V roce 1997 vešel v platnost

Zákon o veřej ném zdravotním poji štěn í a o změně a doplněn í n ě k terých souvisejících

zákonů (č . 48/1997 Sb.), který byl v roce 2000 upraven Zákonem o veřej n ém zdravotním

poji štění a o změně a dop l nění n ě k te rých souvisej ících z á kon ů , ve znění pozd č j š ích

před pi s ů ( č . 459/2000 Sb.).

3. 1. 2. Z ÁKLADNÍ INFORMACE

Zdravotnictví České republiky mů žeme charakterizovat třemi základními body:

I) jd e o sociální zdravotní systém s všeobecným č lenstvím, financovaný

příspěvky j ednotlivců , zaměstnavate lů a státu;
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2) vyznačuje se různorodostí poskytovatelů zdravotní péče s významným

postavením soukromých poskytovatel ů a veřejných nemocnic, které sm l uvně

spolupracuj í se zdravotními pojišťovnami ;

3) na jednání mezi jednotlivými účastnícími se skupinami systému dohlíží vláda,

která je v případě , že se strany nedohodnou, třetí stranou, která učiní přís l uš né rozhodnutí

sama. (Zdroj [1] Rokosová M., Háva P., Schreyogg J., Busse R. 2004, stL15)

Zdravotní poj ištění v ČR je povinné pro všechny osoby, které mají trvalý pobyt

na území České republiky (bez ohledu na státní občanství), a pro osoby, které na území

ČR stálý pobyt nemají, pokud jsou zaměstnanc i zaměstnavatele , který má sídlo na území

ČR a pracovněprávní vztah je uzavřen podle právních předpisů ČR.

Role Ministerstva zdravotnictví ČR je řídící a kontrolní. V jeho čele stojí ministr.

Součástí ministerstva je Sekce řízen í, ekonomiky a práva, který nese zodpovědnost za

organizaci a řízení jeho aktivit a podílí se na še t ření vzniklých stížností. Dále provádí ve

spolupráci s profesionály interní audit ministerstva a veřej nou inspekci organizací jím

založených. Pracuje též na finančních inspekcích zdravotnického systému a předkládá

návrhy metodiky finanční kontroly veřej ných zdravotnických zařízení. Předseda tohoto

odboru zodpovídá za plnění nařízení ministra.

V současnost i musí ministerstvo zdravotnictví a vláda ČR vyřeš i t několik

prob l émů , kterými je zejména nadužíván í zdravotnických služeb a s tím souvisej ící

deficit. Proto se ministerstvo snaží set ří d i t svoje cíle v zájmu získání finančních

prost ředků od strukturálních fondů Evropské Unie. V minulém programovacím období

(2004-2006) totiž nebylo zdravotnictví považováno za národní prioritu, tudíž nebylo ani

prosazováno jako priorita na mezinárodní úrovni.

Ministerstvo zdravotnictví vidí jako své stěžej n í cíle pro období 2007-2013

ochranu a podporu veřejného zdravotnictví, informační systémy ve zdravotnictví,

podporu investic na zaj ištěn í vyšší efektivnosti a dostupnosti zdravotnické infrastruktury,

specializovaná vzdělávání pro lékařská a nel ékařská zdravotnická povolání a komplexní

zdravo tně-sociá l n í péči o osoby znevýhodněné jej ich zdravotním stavem nebo věkem.

(www.lllzcLcz/strukturální fondy)
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3. 1. 3. ROLE KRAJ Ů VE ZDRAVOTN ICKÉM SYSTÉ I V ČR

Další důle žitou roli v systému hrají kraje, na něž byla v roce 2002 převedena

správa a spolu s ní i dluhy nemocnic. Několik malých nemocnic bylo privatizováno

a převedeno na obchodní spo lečnost i , přes to zůsta lo jejich financování poskytované

zdravotní péče závislé na zdravotních poji šťovnách . Téměř k celkové privatizaci došlo

v případě zařízení poskytujících ambulantní péči a farmaceutických služeb.

Převedení správy nemocnic na kraje způsob i lo velké potíže zdravotnímu systému.

Kraje totiž získaly pravomoci, které nejsou řádně definovány, zejména s ohledem

na vytváření nemocničních sítí, monitorování a hodnocení kvality zdravotnických služeb.

Stát spravuje fakultní nemocnice a specializovaná zařízení. Krom toho existuj í

i soukromá nemocn iční zařízení , zisková č i nezisková, která však poskytuj í pouze 9%

nemocničních l ů žek . Všechny nemocnice, bez ohledu na druh vlastnictví, mají smlouvy

se zdravotními pojišťovnami .

Primární péče je poskytována také na regionálním stupni. Její poskytovatelé jsou

vesměs soukromníci (98%). (Zdroj [2] Altman, R. B., Busse R., Figueras 1. 2004)

Občané si mohou libovol ně vybrat svého l ékaře , z nichž většina pracuje v soukromých

praxích a je placena dle smluv se zdravotními pojišťovnami .

3. 1. 4. Z DRAVOTNÍ POJ I ŠŤOVNY V ČR A JEJICH FVNGOVANÍ

Zdravot ní péče v České republice je poskytována na principu povinného

zdravotního pojištění, které je v současnost i zaji šťováno devíti zdravotními poji šťovnam i.

Zdravotní poj išťovny mají zákonem stanoveno vybírat pojistné, jehož výše je

určená pro jednotlivé kategorie pl átc ů zákonem, sestavit každoročně zdravotně pojistný

plán finančně vyrovnaný na straně p říjmů a výdaj ů , hradit péči poskytnutou klientům

způsobem a ve výši stanovené bud' v dohodovacím řízení? nebo vyhláškou MZ ČR,

hradit péči v rozsahu určeném zákonem.

7 Viz kapitola 4.1.1.
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Největší zdravotní pojišťovnou je Všeobecná zdravotní poj i š ťovna České

republiky, jež byla založena v roce 1991. Každý poji štěnce smí být poj ištěn pouze u

jedné zdravo tní poj i šťovny. Každý má právo zvolit si zdravotní pojišťovnu a mů že

provést její změnu jednou za dvanáct m ě s íc ů . Existuj í výj imky, které umož ňuj í

zkrácenou volbu zdravotní pojišťovny k prvnímu dni následuj ícího kalendářního m ě s íce.

K tomu mů že dojít v případě vstupu zdravotní poji šťovny do likvidace, při zavedení

nucené správy nad zdravotní pojišťovnu nebo při zj i št ěn í nerovnováhy v hospodaření

zdravotní poj išťovny . V takovém případě stanoví Ministerstvo zdravotnictví ČR den

změny . Narozené dítě je automaticky poj i štěno u poj i šťovny , u níž je vedenajeho matka.

Členství v předsednictvu každé z pojišťoven musí být rovnoměrně rozděleno mezi

stát, poji štěnce i zaměstnavate le . Nárok využívat možnosti zdravotního pojištění má

každý občan s trvalým pobytem na území České republiky, ale i zaměstnanci firem

p ů sob íc ích na českém území bez trvalého pobytu v ČR. Všechny ostatní skupiny mají

možnost smluvního zdravotního poj ištění , jež je poskytováno pouze Všeobecnou

zdravotní pojišťovnou. Díky č lenství České republiky v Evropské unii se mohou češt í

poji štěnci dožadovat služeb také v ostatních zemích EU.

Zdravo tní poj išťovny fungují poměrně nezávisle, vstupují do smluvních vztahů

s poskytovateli zdravotní péče . Zařízení poskytující zdravotní péči jsou přímými

smluvními partnery zdravotních pojišťoven, smlouvy mezi nimi jsou uzavírány obvykle

každé dva roky.

Každých šest m ě s íců se zástupci zdravotních poji šťoven'' a poskytovatelů

péče - nemocnic a následné péče , praktických l ékařů , stomatologů , rehabi litace, domácí

péče , ambulantních specialistů , lázní a ozdravoven, zdravotní dopravy

a komplementu - setkávaj í k projednání otázek týkajících se rozsahu služeb, jež maj í být

pokryty povinným zdravotním pojištěním. Cena služeb je určena dle bodového

ohodnocení konkrétních lékařských ú kon ů , které JSOLl uvedeny v Seznamu zdravotních

výkonů, dle peněžní hodnoty bod ů a podmínek poskytování péče v hlavních oborech

zdravotní péče . Nedojde-Ii k dohodě mezi stranami, patřičné rozhodnutí uči ní

Ministerstvo zdravotnictví ČR. Seznam zdravotních úkonů spolu s počtem bodů je určen

jednáním mezi zástupci zdravotních pojišťoven, zástupci profesních asociací

B Viz kapitola 4.1.
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poskytovatelů, zástupci profesních organizací ustavených dle zákona, představiteli

specializovaných vědeckých organizací a představi teli poji štěnců . Tento seznam dále

prochází kontrolou ministerstva pro ověřen í souladu se zákonnými regulacemi a

veřejným záj mem.

Graf Č. 5: Srovnání pro VOZil ich n áklad ů zdravotních pojišt'o ven v %zcelkových piijm ů
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Přes celkové zadlužení českých zdravotních poji šťoven je velmi zaj ímavé

mezinárodní srovnání provozních n ákladů ZP. Česká republika má náklady procentuálně

výrazně nejnižší.

3, 1. 5. Z n RAV OTNIC KÉ SUBJEKTY

Zdravotnického systému České republiky se účastní devět základních

zdravotnických subjekt ů , které se liší i zp ůsobem financování.

a) V roce 1997 bylo financování nemocnic převedeno z výkonového systému na systém

financování tzv. paušální platbou, která je určena na základě skutečnosti výše úhrady

předcházej ícího roku. Tato platba vychází ze skutečnost i , že asi 75% n áklad ů nemocnic

je fixních , nezávislých na počtu pacientů . Roku 1999 byl tento systém doplněn o
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motivační prvky a pobídkové složky k provádění výkonů . Zdravotní péče poskytovaná v

odborných léčebných ústavech je hrazena paušální platbou za ošetřovací den.

b) V případě praktických lékařtl je volen způsob kapitačnč-výkonové platby . Každý

l ékař odesílá pravideln ě poj i šťovnám výkazy, z nichž je potom odvozena jejich odměna.

Ta se dělí na dvě složky. Složku fixní tvoří měsíční úhrada za každého pacienta, kterého

má ve své registraci, jej ich výše se liší s ohledem na věk pacienta. Druhou částkou je

platba za určité výkony, jej ichž rozsah je předem oznámen pojišťovnou ve formě soupisu.

V menších praxích je využíváno kapi tačně výkonové platby s dorovnáním menšího počtu

jednicových registrovaných poji štěnců s ohledem na geografické podmínky.

c) Ambulantnl specialisté jsou placeni výkonově dle Seznamu zdravotních výkonů ,

který při řazuj e každému výkonu urči tý počet bodů, jejichž korunová výše je určována

vždy pro nadcházející čtvrtletí. Od 1.1.2003 byla zaveden systém maximální výše

úhrady, kde se vychází z průměrného počtu vykázaných bodů, nikoliv z průměrné

úhrady, ta však byla kupříkladu v roce 2006 up l a t ň ována jen v některých případech.

d) Proplácení služeb stomatolog" je podobné předchozímu, s rozdílem, že sazebník

přímo určuj e hodnotu výkonů v korunách - "Úhrady standardní stomato logické péče".

Dále existuje seznam takových výkonů, které hradí přímo pacient. Globální podmínka"

určuj e maximálně 3% nárůst úhrady segmentu oproti re ferenčnímu období.

e) Zdravotnická doprava a záchranná zdravotni služba, je financována na základě

výkonové platby, pro níž je každé pololetí určena korunová hodnota bodu.

f) U zdravotní péče poskytované v lázelískýcll zai tzenlch a ozdravovn ách Je

uplat ňov ána úhrada formou věcně usm ěrňovan é ceny. Ceny l á ze ň sk é péče jsou určovány

na zák l adě zásad dohodnutých se zástupci profesních sdružení poskytovatel ů s

přihlédnutím k cenovému výměru Ministerstva financí.

g) V segmentu domácí péče je větš ina péče indikována praktickými l ékaři , u nichž je

realizován regulačně-bonifikačn í systém, který se založen na sledování nák ladů na

zdravotní péči pro poji štěnce poji šťovny registrovaného u praktického l ékaře . Mezi

vybrané položky jsou zařazeny i náklady na domácí péči . Domácí péče je tedy hrazena

dvěma způsoby výkonové platby, záleží na tom, zda zdravotnické zařízení poskytuje

zdravotní péči nepřetrži tě (sedm dnů v týdnu) nebo méně než sedm dnů v týdnu.

h) Fyzioterapie je hrazena prostředni ctv ím výkonové platby se stanovenou korunovou

hodnotou bodu.

'l Tzn. n á rů st úhrady segmentu jako celku.
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i) Úhrada komplementu je zajišt'ována paušální platbou, která ze 100% hradí

u skutečněné výkony a zčást i se řídí náklady v referenčním období.

Lékárny jsou v České republice ve větš i ně případů v soukromém vlastnictví

kvalifikovaných l ékárníků . Ti nakupují zdravotní pomůcky od v ýrobců za vlastní

finanční prostředky, ceny l ék ů poskytovaných pac i en t ům se mohou v rů zných lékárnách

lišit. Spotřeba l éků v posledních letech výrazně vzrostla, ve Všeobecné zdravotní

poji šťovně tvoří úhrada l é k ů na předpis 25% celkových výdajů .

Tabulka Č. 2: Profesní a odborové zdravotnické organizace

Profesn í zdravotnické organizace

Česká l ékařská komora

Česká l ékařská asociace J. E. Purkyně

Česká Stomatologická komora

Český svaz l ékárníků

Odborové zdravotnické organizace

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče

Lékařský odborový klub-Svaz českých l é kařů

Profesní a odborová unie zdravotnických pracovn íků

Zdroj : Health CII!'eSystems in Trnnsition: Czcch Republic. 200./

Dalším č i ni telem vstupujícím do zdravotnického systému JSou profesní

zdravotnické a odborové organizace, kupř íkl adu Odborový svaz zdravotnictví a sociální

péče , Lékařský odborový klub - Svaz českých l ékař ů , Profesní a odborová unie

zdravotnických pracovn íků . Významnou pozici zaujímá i Asociace velkod istri butorů

l é ků , dobrovolná organizace, jež se v současné době podílí 70% na celkovém objemu

distribuce l éků v České republice. Pacienty v systému zastupuje Svaz pacientů ČR.

3. 2. C HARAKTERIST IKA ZDR AVOTNICKÉHO SYSTÉMU V RAKOUSKU

Systém veřej ného zdravotního poji štění je zakotven kromě České republiky také

v mnoha dalších evropských zemích, např. v Rakousku, Belgii, Francii, Německ u,

Lucembursku, Nizozemsku a Švýcarsku. V minulosti měl svoji d ůl e ž itost v zemích, jež

přešly k převážně daňov ě tinancovanému uspořádán í v druhé polovině dvacátého století,
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jimiž jsou Dánsko (1973), Itálie (1978), Portugalsko (1979), Řecko (\ 983) a Španě lsko

(1986). Navíc j sou urč i té zásady SH110 stále upl at ň o v ány v zemích v současné době

využívaj ících vesměs datlo vě fi nancovaného systému. mezi nimiž je Finsko, Švédsko a

Velké Británie, ale i další země ; Maďarsko . Litva. Lotyšsko. Estonsko. Slovensko a

Polsko. (Zdroj [2] Altman, R. B., Busse, R.. Figucras, J. 2004)

Rakouský systém mů žeme popsat pomocí šesti základních pil í řů . Prvním jsou

př í spěvky , které nezávisí na zdravotním stavu poji štěnce a jejich výbě r je prováděn

nezávisle na ostatních státních příjmech . Druh ým je postavení zdravotních pojišťoven

j ako pl átc ů . Tedy pojistné je vybíráno p římo poj i šťovnami. které jsou neziskovými

organizacemi, v jejichž če le stojí před stavenstvo , jehož č lenové jsou voleni. Pravidla,

podle nichž j sou poji š ťovny ř ízeny , určuj e státní legislativa. Třet ím pi lířem je rovnost

podmínek pro veškeré obyvatelstvo. Asi 98% obyvatelstva je poj i št ěno ze zákona

systémem zcl ravotních poj i šťoven . Na regionální úrovni jsou př íspěvky pro všechny

poji štěnce jednotné. Stát v Rakousku požaduje stejné balíčky výhod pro všechny

poji štěné . Za čtvrté platí pluralismus organizačníc h struktur. V Rakousku je 24

zdravotních, z nichž nej vě tš í se podílí na systému 18%.

Pátou charakteristikou je skutečnost. že jednání mezi subjekty zdravotnictví

probíhají na regionální úrovni nebo na národní úrovni mezi vedoucími organizacemi

každého podsektoru zdravotnictví. Tento postup umo ž ň uj e hladší pr ůb ěh seberegulace a

uzavírání kontrakt ů se značně nižšími t ransa k čn ím i náklady. je konzistentní s politikami

ostatních odvětv í sociálního sektoru. Za šesté je systém založen na individuálním

rozhodování poskytovatelII péče a zdravotních poj i šťo ven .

Poskytovatelé zdravotní péče v Rakousku jsou veřej n í i soukromí, neziskoví i

komer čn í . Větš i na rakouských nernocnic je veřej ných (70%), 25% soukromých a stále

rostoucí počet soukromých (5%). Existují kup řík ladu také nernocnice, které jsou

vlastněny přímo zdravotními poj i šťovnami. Ambulantní péče je poskytována l é kaři

v soukromých praxích, ti jsou placeni bud' p římo pacientem po ošetření , nebo na zák ladě

smluv se zdravotními poj i šťovnam i . (Zdroj [2] Altman, R. 13 ., Busse R., Figueras, J.

2004)

10Social Health lnsurance = Ve řejn é zdravotní poji št ěni
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4. ROZDĚLENÍ FINANCÍ MEZI SUB.JE KTY ZDRA VOTNICTVí

4.1. F INAN CE V ČR

Financování českého zdravotnického systému je založeno na vzájemnosti

a rovnosti s hlavním zdrojem fi nancování ve veřej ném sektoru. Primárním zdrojem je

zákonem nařízené zdravotní poji štění , které s h romažďuje 81% veškerých fi nančních

prost ředk ů určených na zdravotnictví, zatímco veřej né rozpočty přisp ívej í na

zdravotnictví pouze 8%. Zbytek, tedy 11 % financí tvo ří přímé platby soukromých osob.

Dobrovolná zdravotní připoji št čn í se podílej í 7%.

Povinné zdravotní poji štění je od váděno čás tečně zaměstnanc i (4.5%) a zčást i

zaměstnavate l i (9%). Živnostníci platí stejnou čás t, tedy 13,5%. ale pouze z 35% jejich

př i znaných p ř íjm ů. Za občany v d ůchodu , studenty a uchazeče o zaměstnán í vedené na

úřadu práce je poj i št ěn í placeno státem dle vym ěřovac ího základu určeného zákonem.

Výběr p ř ísp ě vk ů ob čan ů ČR zaj išťuje Všeobecná zdravotní poj i šťovna České

republiky a 8 zaměstnaneckých zdravotních poji šťoven ! ' ; Vojenská zdravotní poj i šťovna

České republi ky, Hutnická zaměstnanecká poj i šťovna , Oborová zdravotní pojišťovna

zam ě s tnanc ů bank a poji šťoven , Zaměs tnanecká poj i šťovna ŠKODA, Zdravotní

poji šťovna Ministerstva vnitra, Revírní bratrská pokladna, Zdravotní poj i š ťovna

METAL-ALIANCE, Česká národní pojišťovna . Nejv ě t š í z nich je Všeobecná zdravotní

pojišťovna, v níž se registruje 65% populace a jej íž platební schopnost garantuje stát.

Poji šťovny hradí výdaje na zdravotní péči zdravotnickým za řízen ím na základě

smluv s nimi uzavřených . Tyto mají obvykle platnost dva roky, po jejichž uplynutí je

smlouvy nutné prodloužit. V České republice má větš i na zdravotnick ých zařízen í

smlouvy téměř se všemi zdravotními poji šťovnami.

V tabulce Č. 3 sledujeme rozdílnosti v nastavení systému v České republice a

v Rakousku. Vidíme srovnání počtu poji šťoven , který je v Rakousku téměř t ři kr á t větš í

než v ČR, velikosti podílu nej větš í z nich na systému, výši odvod ů obyvatel na zdravotní

poji štění a výši plateb poj i št ěnců bez př íj mů .

II Dále jen ZZP.
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Tabulka Č. 3: Charakteristiky zdravotních systém ů vztah ujících se k organizaci a

fin ancov áni

Počet zdravotních
pojišťoven

Velikost nejv ětší

pojišťovny (% všech
pojišt ěnc ů)

SHl účast eX, populace)
Počet zdravotních

pojišťoven

Příspěvky obyvatel bez
příjmů

Rakousko

18

98
Záleží na povol án í':'

Důchodci 11%
(7,25% od příslušné

důchodové

poji šľovny)

Čes ká republika

9

65

100
4,5% zaměstnanec,

9% zaměstnavate l

13,5% z 35% základu
daně

6,8% z příspěvků na
nezaměstnanost

(ostatním platí stát)

Zdroj : Social health insurancc systems in western Europe, 2004. III : Altman, Richard /I.

4.1.1. ROZDĚLENÍ FINANCÍ M EZI JEDNOTLI VÉ SEGMENTY V ČR

Z tabulk y č . 4 je zřej mé, že v České republice došlo během posledních 15 let

k prudkému nárůstu podílu HOP určeného k financování zdravotnictví. Ze 4,7% v roce

1990 vzrostI na 7,5% v roce 2003. V Rakousku podíl zdravotnických výdajII na HOP

kolísal mezi 7% a 8,5%. V roce 2003 vynakládaly obě země 7,5% HOP na systém péče o

zdraví. V současné době ale došlo v Rakousku k n árů stu na 9,6% HOP, zatímco v ČR

zůstává podíl přibli žně stejný, rok od roku se mírně pohybuj ící okolo 7%.

12 Informace z roku 2002.
13 Dělníci 7,9% (50/50) + 2, 1% nernocenské ( 100/0) ; úředníci 6,9% (5 1/49); státní zaměstnanci 7% (44/56);

sclf-employed (9, 1%); zem ě dě lc i (6,4%)
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Tabulka č. 4: Procentu álnlpodíl vydaj ů na ulravotnlctvi IUlllDP

Celkové výdaje
na zdravotnictví -

% HDP
1990 1995 2000 2001 2002 2003

Česká republika 4,7 6,9 6,6 6,9 7,2 7,5

Rakousko 7 8,5 7,5 7,4 7,5 7,5

Zdroj: CesAJ' statisticky úiad, 1005

Každých šest měsíců se scházejí zástupci zdravotních poj i šťoven II dohodovacích

řízení , kde projednávají hodnotu již výše zm íněného bodu, tj. bodového ocenění

jednotlivých lékařských výkonů. Z českého zdravotnictví se vydě l uje výše zm íněných

devět oborů (přičemž l ů žková péče je v následuj ícím grafu rozdělena na ústavní péči a

nemocnice), mezi něž pojišťovny rozdělují finance, patří mezi ně ústavní péče , léky a

zdravotnické prostředky , ambulantní specialisté, stomatologie, prakti č tí lékaři ,

komplementární péče , lázně a ozdravovny, doprava a ZZS, rehabilitace, domácí péče .

Graf č. 6: Rozloieni nákladů na zdravotnlpéči dlejednotlivych segment ů v %

Rozdělení výdajů mezi segmenty
zd ravotn ietví

• stomatologie

46%

praktickýlékař

rehabilitace

domácípéče

O ambulantní
specialisté
ústavní péče

lázně a
ozdravovny
dopravaa ZZS

lékya ZP

Zdroj: Zpráva analytické komise dohodovuclho řízení. 100-1
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Celkové náklady na zdravotní péči ve zdravotnickém systému ČR tvoři ly v roce

2004 156 mld. Kč . Nejv ět š í podíl , tedy 46% + 26% výdajII jdoucích na zdravotnictví, je

vynakládáno na ústavní péči a léky. Dalšími nákladnými sektory jsou stomatologie,

praktičtí lékaři a ambulantní specialisté (celkem 19%). Naopak nejmenší část fi nancí

jdoucích na zdravotnictví připadá na oblast rehabilitací ( I%) a na zdravotnickou dopravu

(1 %).

V grafu Č. 7 nacházíme data rozložení výdajů na zdravotnictví mezi jednotlivé

zdroje financí v roce 2005.

Graf Č. 7: Rozložení vydaj ů na zdravotnictví v roce 2005 v %

Zdroje financování zdravotnictví v ČR

výdaje státního
rozpočtu

11% 4% 4%

81%

o výdaje úzerrnch
rozpočtů

výdaje zdravotnk::h
pojišťoven na
zdravotnípéči

o přírré soukrorré
výdaje obyvatel

Zdroj: Zpráva analytické komise dohodovacího řízení. 2006

Nejv ět š í mírou přispívají na financování zdravotnictví obyvatelé prostřednictvím

zdravotního poji štění - 81 %, naopak nejméně peněz plyne ze státního a územních

rozpočtl! - 4%. V další kapitole porovnávám tyto údaj e s rakouskými daty.

4.2. FINANCE V RAKOUSKU

Příspěvky obyvatel do rakouského systému, stej ně jako je tomu v systému ČR,

jsou vybírány nezávisle na ostatních státních příjm ech , na regionální úrovni jsou

jednotné. Výši poplatků musí odsouhlasit rakouský parlament. Zdravotnická zařízen í j sou
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financován a na zákl adě vzájemných smluv s poj i šťovnam i . Mezi poji šťovnami neexistuje

konkurence.

Poskytovatelé zdravotní péče v Rakousku jsou veřejn í i soukromí, neziskoví i

komerční. Většina rakouských nemocnic je veřej ných (70%). Ambulantní péče je

poskytován a l ékaři v soukromých praxích, ti jsou placeni buď přímo pacientem po

ošetření , nebo na základě smluv se zdravotními poji šťovnami . V Rakousku si platí

zdravotní připoji št ěn í na ambulanční ošetřen í 20% obyvatel. P řesto , pokud si ale pacient

vybere takové zdravotnické zařízen í, které nerná smlouvu s jeho zdravotní poj i šťovnou,

je výše úhrady určena jako maximálně 80% částky , jež je vyplácena smluvním

poskytovatel ům zdravotní péče.

Graf Č. 8: Rozložení vydaj ů na zdravotnictví v roce 2005 v %

Zdroje financování zdravotnictví v Rakousku

21 ,30%

49,30%

veřejn é zdraxotnl
pojištění

• veřejn é rozpočty

o soukromé -.ýdaje
obyvatelstva

Zdroj : OECD Health data 2006. June 2006

V Rakousku je 21,3% výdaj ů hrazeno ze soukromých zdroj ů oproti II % v ČR.

Zatímco pouze 78,7% v ýdaj ů je hrazeno z veřej ných financí ve srovnání s českým i 89%.

Oproti České republice nemají rakouští občané možnost volby zdravotní

pojišt'ovny, ta je každému obvykle přidělena podle místa trvalého bydli ště nebo dle

profese, příp . zaměstnavatele. Změna zdravotní poji šťovny je vyžadována nejdéle do

dvou měs íců po změně bydliště . Poji šťovny v Rakousku jsou neziskovými organizacemi.

Podle zákona se na jejich vedení podílejí jak zaměstnavatelé , tak i zaměstnanc i. Stát
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rozhoduje při určo vání výše popl atk ů , jíž musí odsouhlasit parlament. trop p řísp ěvk ů je

určován s ohledem na změnu p lat ů v prů b ěhu roku. Jejich výše se pohybuje mezi 6,4 a

9, I% platu, v závislosti na zamčstnaneckému statutu. nikoliv na poji š ťovn ě . Existuje zde

poměr téměř 50:50 mezi čás t kou . kterou odvádí zaměst nanec a kterou zaměstnava t e l.

Systém zdravotního poji štěn í v Rakousku de[acto zahrnuje veškeré obyvatelstvo.

n i cméně zde stále zůstá vaj í osoby, jež nejsou poji š t ěné (2%). Přís pěvky vybírá přímo

každá zdravotní pojišťovna , stej ně jako v České republice. Na rozdíl od ČR jsou však

rakouské zdravotní pojišťovny autonomní, nezávisej í na p řerozdě l ován í financí

v systému.

5. VYJÁDŘENÍ V TISKU

Jak je zm íněno již v úvodu, složitá situace zdravotnictví ČR vyvolává mnoho

dohadII a názorových stře t ů , jej ichž vývoj je možné sledovat v českých mediích. Pravdou

je, že ne každý zdroj je relevantním a hodnotn ým podkladem pro vytvářen í názoru na

vzniklou finanční krizi ve zdravotnictví, přesto ale mají jistý vliv na celkovou situaci.

Zdravotnictví se stalo nej žhavěj š í otázkou ve řej né a politické scény především od

2005. Rozruch byl vyvolán stále rostoucím schodkem Všeobecné zdravotní poji šťovny a

z toho plynoucí ztrátou zdravotnictví Č R. Velmi záhy po otevřen í tohoto tématu, v ř íj n u

2005 odvolal tehdejší premiér J i ří Paroubek ministryni zdravotnictví Miladu Emmerovou.

Po jejím odchodu byl do funkce ministra jmenován Ml.Jfžr. David Rath, někdej š í

prezident České l ékařské komory. Ten byl hlavním hybatelem uvalení nucené správy na

VZP a jedním z p ů vodců odvolání ředitelky poji šťovny Ing. Ji řiny Musílkové. Nucená

správa byla v poj i šťovně ustanovena v době , kdy č i n i l dluh VZP ČR 12 miliard korun.

Krátce poté odkoupil stát pohledávky poji šťoven v hodnotě 3,7 miliardy korun'", V lednu

2006 poslal stát první předsunutou platbu za státní poji štěnce ve výši 2, I miliardy korun a

v dubnu téhož roku bylo dodáno dalších 2,5 miliardy korun. elkem tedy stát vložil

během pll! roku do zdravotnictví 8,3 miliard korun, z čehož při bližně 7 miliard plynulo

do VZP ČR, přičemž však více než polovina j í byla poskytnuta pouze dočasně (ve fo rmě

p ředsunutých plateb).

1·1 viz dále, kapitola 5.5
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V září roku 2006 se stal novým ministrem zdravotnictví MVDr. Tomáš Julinek,

který propustil krátce po svém nastoupení do funkce ministra zdravotnictví některé

ředitele fakultních nemocnic, s odůvodněním neefektivního hospodařen í.

Následuj ící podkapitoly shrnují právě názory na problematiku uvedené v tisku.

Jsou pojmenovány podle jednotlivých větších celk ů , které bývají nejčastěji uváděn y jako

důvody nepříznivé situace v českém zdravotnictví. Č lánky a tisková vyjádřen í jsem

vyhledávala v odborném i laickém tisku, na webových stránkách vládních institucí,

profesních zdravotnických organizací a někte rých občanských sdružení.

5.1. DLOUHODOBÉ PROBLÉMY VZPČR

Deficit zdravotnického systému ČR, resp. deficit Všeobecné zdravotní poji šťovny

není pouze záležitostí současnosti. Poj išťovna se s podobnými problémy potýkala po

celých šestnáct let své existence. Ve schodku se ocitla několikrát. V roce 2001 byl

kupříkladu problém částečně vyřešen finančními prostředky za dlužné pojistné

plynoucími z Konsolidační banky, které byly vloženy do systému v celkové výši 2,2

miliardy korun (1,7% příjmů celého systému), v prvním pololetí šlo o 386 mil. korun,

zatímco v druhém pololetí byla částka t ém ě ř šestinásobná, tedy 1,821 mld. korun.

(Zdroj [7] Zpráva o činnosti analytické komise dohodovacího řízení o hodnotách bodu a

výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro 2. pololetí 2002)

Na problematiku opakujících se př íj mů upozorňuj e MUDr. Petr Háva, CSc.,

bývalý spolupracovník ministryně zdravotnictví Milady Emmerové.

.Důsledkem pietrv ávajici chyby v zákoně o pojistném na zdravotní pojištění byly

v posledních 12 letech opakované dejicity VZP, které byly nesyst émov ě iešeny

" dosypáním " fi nancí ze strany státu, zatímco na ú čtech ZZ? piebyvaly finanční

prostiedky. Ke konci prvního pololetí rokli 2005 to bylo 7 mld. Kč (detaily viz Koncepce

zdravotnic tví cnz června 2005, tuto koncepci projednávala Vláda CR v červnu 2005). ..

(http://www.blisty.cz/art/26247.html; MUDr. Petr Háva, CSc., 22.12.2005)

Vývoj deficitu VZP ČR lze sledovat ve výše uvedeném grafu č. 1. Problémy

ztráty zdravotních pojišt'oven jsou kupříkladu v Belgii řešeny formou speciálních

př í sp ě vk ů od poj ištěnců pro případ vzniku defici tu. Tyto příspěvky se liší pojišťovnu od
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poj išťovny a jsou doposud velmi nízké. Zdravotní pojišt'ovny jsou navíc chráněny státem

proti plnému finančnímu riziku, jsou zodpovědné pouze za 25% de fici tů , které nejsou

zp ůsobeny vnějšími faktory.

Systémovou chybu v českém zdravotnictví spatřuje i bývalý premiér ČR Ji ří

Paroubek. Nevidí ovšem problém ve způ sobu zarovnávání schodku VZP. Stěžej n í je pro

něj otázka pravomoci ministra zdravotnictví a jeho malé možnosti zasáhnout do špatného

hospodaření VZP.

musím říci, že celá záležitost, pie devšim f inancování tohoto resortu, j e

založena systémově chybně po celých těch 12 nebo 14 let, kdy to takto problhá. Je to

několik paradoxů. Piedev šim plno u politickou odpovědnost za tento resort nese ministr

zdra votnictví a dále vláda, ale přitom to financování v r ádech desítek miliard korun

prochází přes zdravotní pojišťovny, na které užten resort zdravotnictví nemápřímý vliv.

Ministryně zdravotnictví nem ů že například odvolat i editele Všeobecné zdravotní

poji šťovny (VZP), a to si myslím, že neni příliš dobie pro řízení toho resortu. protože

řízeníje roztříštěné. Není dobie, že prostě neni přímá vazba mezi ministryni zdravotnictví

a ředitelem VZP." (http://www.vlada.cz; Vystoupení předsedy vlády Jiřího Paroubka na

televizním parlamentním kanálu 24CZ dne 2. června 2005)

Ministerstvo zdravotnictví má široké spektrum odpovědno sti v oblasti

managementu, poskytování péče , ochrany veřej ného zdravotnictví, .. . vědeckého

výzkumu, zdravotního poji štění. Ministerstvo je řízeno ministrem zdravotnictví, který je

zároveň nositelem odpovědnosti za výše uvedené. (Zdroj [2] Altman, R. B., Busse, R.,

Figueras, J. 2004; str. IG)

Ministr zdravotnictví je odpovědný za výsledky zdravotnického systému. Do dění

ve zdravotních poj išt'ovnách, konkrétně VZP, může částečně zasahovat díky skutečnost i,

že strategic ké plány a rozhodnutí o politice poj i š ťovny určuj e správní rada č ítající třicet

členů; deset členů vlády (Ministerstvo fi nancí , Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo

sociálních věcí), deset pojištěnců (voleni Parlamentem ČR), deset z řad zaměstnavate lů

(pověřováni Českou obchodní a průmyslovou komorou). Dozorčí rada se skládá

z devíti představitelů , tedy tři z každé ze třech zm íněných skupin.
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5.2. VĚKOVÁ STRUKTURA POJ I ŠTĚNC

V tisku se můžeme setkat s názory. že příčinou desetimiliardového deficitu VZP

je nerovnoměrná struktura poji štěnců . Všeobecná zdravotní pojišťovna je totiž institucí,

u níž po založení dalších poj i šťoven zůsta la registrována větš i na obyvatel ČR, tedy velká

část lidí například v důchodovém věku . Především senioři jsou ovšem podstatně

náročněj ší na zdravotní péči než jsou obyvatelé ve středn ím věku . Poji šťovna tak

pr ům ěrn ě za jednoho důchodce vyplatí 3-5x vyšší č ástku než za člověka ve středním

věku . Pojiš tění za důchodce platí stát, jde o částku, která nepostačuje na pokrytí jej ich

zdravotnických potřeb , ovšem díky částečnému přerozdělení se tento nesoulad částečně

upravuJe.

.. VZP poji šťuje až 90% poji št ěnc ů ve vyšších věkových skupinách. zatímco 8

zaměstnaneckých zdravotních poji šťoven (ZZP) má těchto poji št ěnc ů jenom ID%.

Náklady na léčbu starších pojišt ěnc ů j sou 3-5x vyšši než ve stiednim věku. Rozdíly mezi

poji šťovnami jso u i v celkové výši j ejich piijmů. Mezi pojišťovnami bylo od roku 1993

podle zákona 562/1992 Sb. pierozdělováno ve vztahu k věkové struktuie pojištěnc ů pouze

60% celkových piijmů, zatímco ve světě j e to 100%. ..

(http://www.blisty.cz/art/26247.html; MUDr. Petr Háva, CSc., 22.12.2005)

V roce 2005 vypracoval ÚZIS ČR shrnutí o poj i štění a vývoji nákladů na

základní segmenty zdravotní péče v letech 2001-2004. Tyto údaje vycházejí z výkazu

Ministerstva zdravotnictví ČR. Graf č . 9 porovnává výdaje v jednotlivých segmentech

Všeobecné zdravotní poji šťovny ČR a zaměstnaneckých zdravotních poji š ťoven' < .

První sloupec grafu znázorii.uje podíl VZP a ZZP na celkovém počtu pojištěnců.

P ři srovnání tohoto poměru s náklady na jednotlivé segmenty zdravotnictví je patrné, že

VZP má v 5 ze 7 oblastí procentuálně vyšší výdaje, než jakou měrou se celkově podílí na

systém u. VZP má v porovnání se zaměstnaneckými zdravotními poji šťovnami výrazně

vyšš í výdaje na odborné l éčebné ústavy, l éčebny dlouhodobě nemocných a výdaje na

zdravotnické prostředky na poukaz, což jsou služby poskytované především starším

občan ů m, ji chž registruje VZP 81% l b. Zatímco ZZP mají vzhledem k podílu pojištěnců

lehce vyšší výdaje než VZP pouze na ambulantní péč i . Druhý sloupec grafu poskytuje

15 Jmenovitě viz kapitola 4.1.
l b Informace z roku 2005.
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celkové srovnání výdajů VZP ČR a ZZP, z nichž stej ně jako z předchozích hodnot

můžeme usuzovat na nerovnováhu vynakládaných výdajů mezi zaměstnaneckými

zdravotními poji šťovnami a VZP.

Graf č. 9: Podíly zdravotních pojišt'oven na segmentech zdravotnípéče v roce 2004
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Zdroj: ÚZIS CR, Aktuálni informace č. 3312005strana .J

Zpráva ÚZIS upozor ňuj e na nárůs t podílu poj ištěnců zam ě stnaneck ých

zdravotních pojišťoven v letech 2001 až 2004 z 29,95% na 34,74% (35,4% v roce 2005).

Tím tedy došlo ke snížení podílu VZP na systému z někdej ších 70,05% na 65,26% v roce

2004 (64,6% v roce 2005). V roce 2001 hradila VZP 73,02% nákladů na zdravotní péči ,

v roce 2004 klesl tento podíl vlivem poklesu počtu poji št ěnců na 68,76% celkových

náklad ů na zdravotní péči.

Prům ěrn é náklady na zdravotní péči jednoho poj ištěnce VZP v roce 2004 čini l

15 965 Kč , naproti tomu u ZZP šlo o částku 13 626 Kč . Prům ěrn á výše n ákladů na

poji štěnce je úzce spojena se strukturou poj i š t ě nců jednotlivých pojišťoven . Kupříkladu

ze skupiny nevýdělečně č i nných bylo 67,08% poji štěno u VZP, což je, jak můžeme

pozorovat, poněkud větš í podíl než celkové procento poji št ěnců registrovaných u VZP.

Dalším důležitým aspektem je však struktura této skupiny nevýdě l ečných , jejich velkou

část totiž tvoří senioři/příj emci starobních d ů chodů nad 60 let, u nichž jsou náklady na

zdravotní péči výrazně vyšší než u skupin poji št ěnců pr ům ěrn ého věku. Lidí starších 60
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let bylo v roce 2004 u VZP registrováno 77,66% (81,9% v roce 2005) jejich celkového

počtu . Pokud toto číslo porovnáme s podílem VZP na zdravotnickém systému ve

srovnání s ostatními pojišťovnami - 65,26%, potom můžeme pozorovat velkou

nerovnováhu. (ÚZIS ČR, Aktuální informace č . 31/2005, str.2)

5.3. NEDOSTATEK FINANCí

.. ... na evropsky kvalitní zdravotnictví jsou tieba evropské peníze. " (Otázky

Václava Moravce; Prof. P. Pafko, 22.4.2007)

"České zdravotnictví pot iebuje peníze (J stabilitu." (Otázky Václava Moravce,

prezident ČLK MUDr. Milan Kubek, 22.4.2007)

Graf č. 10: Srovnánípodílu výdaj i/na tdravotnictvi na HDP pro rok 2004

Podíl výdajů na zdravotnic tví na HDP

o Slovensko

OIrsko

Rakousko

Švýcarsko

O Nizozemsko

II Německo

Maďars ko

OČeská republika

0,00% 5,00% 10,00% 15,00%

Zdroj : Č esky stattsncky úiad, 1003

Mezi odbornou veřejností se objevují názory, že české zdravotnictví trpí

nedostatkem financí. V grafu Č . lOje možné sledovat podíl HDP, který určuj e míru

financování zdravotnictví v různých zemích Evropy. Srovnání hodnot některých zemí

Evropy s českými dat nasvědčuje rozdílům v dílu financí systému na HDP. Tento podíl se

pohybuje mezi 7,5 a ll ,I%. Nejvíce peněz do zdravotnictví v roce 2003 vynakládalo

Německo a Nizozemsko, oba systémy jsou založeny na principu veřejného zdravotního

pojištění s přerozdělením příjmů dle rizikových skupin a s možností volby zdravotní

pojišt'ovny i zdravotnických zařízení. Naopak nejmenší podíl HOP je vynakládán na
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zdravotnictví na Slovensku (5,9%), kde funguje systém veřej ného zdravotního poj i štění

s uplatněním přímých plateb pacientů při návštěvě u l ékaře.

Pro lepší zhodnocení dostatečnosti finančních zdrojů pro české zdravotnictví je

zaj isté třeba zahrnout otázku kvality zdravotní péče . Ta nemá být předmětem této práce,

přesto je důležit é uvědomit si její roli v problematice. N ě kter é zdroje uvádí, že zdraví je

z 50% určeno zdravým způsobem života, z 20% životním prostředím , 10-15% genetickou

výbavou jednotlivce a stejným dílem zdravotnickými službami. Z tohoto pohledu se jeví,

že zdravotnictví nemá na zdraví s polečnost i tak velký vliv, jak by se dalo předpokládat.

(Zdroj [10] Hroboň, P., Macháček, T., Julínek, T. 2005)

Následující tabulka znázorňuje očekávanou délku života v ČR v roce 2003 ve

srovnání s nejnižší a nejvyšší hodnotou v EU-1517
.

Tabulka Č. 5: Očekávaná délka života obyvatel v ČR v poro vnání s EU

ČR

EU-15 nejnižší

EU-15 nejvyšší

Při narození (v letech) Ve včku 60 let (v letech)

Muži
o o

Zeny Muži Zeny

66 71 13,5 17

67 71 15 17

72 75 17 20

Zdroj : JOhealth questions obout the JO. 11'1/0 200-1

Z tabulky je patrné, že ČR se pohybuje větš i nou na spodní hranici hodnot EU-IS,

to mů že zčásti podepřít tvrzení, že se úroveň zdraví občanů ČR, vyjádřená očekávanou

délkou života, v zásadě neodchyluje od zemí EU-15.

5.4. ZAMĚSTNANECKÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠ'Í'OV Y

" ... záležitosti kolem deficitu VZP jsou složitější a že základní příčina tkví v

chybných rozhodnutích Ministerstva zdravotnictví, Vlády c« a České národní rady

počátkem 90. let v případě zákona č. 592/1992 Sb. , o pojistném na zdravotní pojištění. A

kdo měl na takovém rozhodnutí zájem? Byly to tehdy piipravovan é a vznikající

zaměstnanecké zdravotní poji šťovny, které si razily cestu kouzelným slůvkem konkurence.

Navazujici dlouhodobá příčina neie šenl vzniklý ch problém ů spočivala především v

17 15 členských zemí EU, před vstupem nových č lenů v roce 2004.
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dlouhodobé nečinnosti ministerstva zdravotnictví pokud j de o vyzkum a hodn ocení

společenského vývoje v souvislosti s aplikací takového zákona . "

(http://www.blisty.cz/ar1/26247.html; MUDr. Petr Háva, 22.10.2005)

Výše zm i ňovaný zákon Č. 59211992 Sb. umožnil j iž v roce 1992 vznik

zaměstnaneckých zdravotních poj i šťoven . V době svého vzniku byl odůvodňován

nutností zavedení konkurence do tehdejšího zdravotního poji šťovnic tví. Po přij etí zákona

vzniklo celkem dvacet sedm zaměstnaneckých poj i šťoven , jejichž větš i na ale byla velmi

rychle vytunelována a zlikvidována. Od 1.1 .1 993 existuje již pouze devě t poj i šťoven

včetně VZP.

Podle zákona Č . 28011 992 Sb. bylo zřizovate lem zdravotních poj i šťoven určeno

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČSR . Ke zřízení zaměstnanecké poji šťovny musel

zakladatel doložit, že zaměstnává nebo že organizace jím založené nebo zřízené ,

popřípadě jemu podléhaj ící zaměstnávaj í nejméně 20 000 zaměstnanců . Dále bylo nutno

předložit rozbor předpokl ádaných příjm ů a výdajII poji šťovny včetně pojistného plánu.

Závazek, že pokryje zřizovací výdaje zaměstnanecké zdravotní poji šťovny , návrh statutu

zaměstnanecké zdravotní poji šťovny , souhlas větš iny zaměstnanců, který lze nahradit

souhlasem odborových o rgánů, je-Ii více než polovina zam ěstnanců odborově

organizována. Poměrně vágní nastavení těchto podmínek mohlo významně přispět

k rozsáhlému zřizování nových zdravotních pojišťoven , které však velmi rychle zanikly.

Problémy tohoto zákona, které se potvrdily právě rychlou likvidací větš i ny

pojišťoven, nebyly po dlouhou dobu řešeny a nebyla ani vyvíjena snaha situaci napravil.

Později došlo k několika pokusům o změnu, které ale nep řij al a poslanecká sněmovna 

na konci 90. let, v roce 2004 a další.

V dnešní době jsou podmínky vzniku zdravotní poji šťovny stanoveny poněkud

přísněji. Při zakládání nové zdravotní poj i šťovny je třeba povolení Ministerstva

zdravotnictví ČR a Ministerstva fi nancí ČR, poj i šťovna se musí zavázat, že do jednoho

roka od založení musí mít nejméně 50000 poji štěnců. P řed podáním žádosti o povolení

založení zaměstnanecké zdravotní poji šťovny je žadatel povinen složit na zvlášť k tomu

určený vázaný účet v tuzemské bance peněžní kauci ve výši 50000000 Kč, která je po
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zápisu poji šťovny do obchodního rej stříku převedena do rezervního fondu poji šťovny.

(zákon č . 60/1995, č l. II § 4)

Názory se různí i v otázce počtu zdravotních poj i š ťoven . Kupř. j iž výše citovaný

MUDr. Petr Háva, CSc. se domnívá, že mnohamiliardovým ztrátám by bylo možné

předejít s lo učen ím zdravotních poji šťoven .

"Sol/časný zhruba desetimiliardový deficit zdravotního pojištění by podle poradce

ministryně zdravotnictví Petra Hávy vyie šilo sloučení nynějších devíti zdravo tních

poji šťoven v jedinou, Uvolnilo by se tím piinejmen šim sedm miliard, které mají j ako

prebytek na svých účtech zaměstnanecké poji šťovny, a také by se zjednodušil chod celého

systému pojištění, H áva to dnes le kl ČTK. .. (www.cesko.IHNED.cz; Poradce Emmerové

navrhuje sloučení devíti pojišťoven v jednu, 3. 10. 2005)

v ývoj hospodářského výsledku VZP a ZZP je zobrazen v kapitole I v grafu Č , 1,

Je z něj možné pozorovat kumulující se zisky na s traně zaměstnaneckýc h zdravotních

pojišťoven oproti kumulujícímu se negativnímu saldo na účtu VZP.

Ve většině zemí západní Evropy funguje systém zdravotnictví s více než jednou

zdravotní pojišťovnou . Například v Rakousku existuje dvacet čtyři, ve Francii sedmnáct,

v Lucembursku devět zdravotních pojišťoven, Ovšem občané si nemohou poji šťovnu

vybrat podle libosti - přísl ušnost k určité pojišťovně je závislá na místě bydliště ,

popř.profesi. Oproti tomu, mezi země se 100% nebo alespo ň téměř 100% možností

výběru pojišťovny patří Belgie a Švýcarsko s devadesáti čtyřm i a devadesáti třemi

zdravotními pojišťovnami. V druhém případě je tedy uplatňována konkurence mezi

pojišťovnam i , zatímco v první skupině zemí je konkurenceschopnost potlačována právě

poutem zdravotní poji šťovny k místu trvalého bydli ště a nemožností jejího výběru. Česká

republika se řadí mezi země s možností volby pojišťovny bez výrazného uplatnění

konkurence mezi nimi.

o protipólech, kterými jsou solidarita a konkurence ve zdravotním poj i štěn í ,

hovoří již předchozí kapitoly. Zde bych se ale chtěla tomuto tématu věnovat o něco

hlouběji. Solidarita je založena na interpersonálním přerozdělován í financí. Rozsah

solidarity mezi skupinami obyvatelstva záleží na struk tuře a participaci v systému

zdravotního poj ištění. Solidarita se projevuje na straně příjmů zdravotních pojišťoven ,
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které nezískávají prostředky podle výše příspěvků vybraných od svých registrovaných

poji štěnců , ale podle vlastní poji štěnecké struktury. Na so l i dari tě tím získávaj í ti, kteří

platí méně na poji štění a čerpaj í více zdravotní péče . Transfery probíhají od bezdětným

k těm, kteří mají děti , od mladých ke starším obyvate l ům, od mužů k ženám atd.

Naproti tomu, konkurence podporuje jednotlivce i instituce k maximalizaci zisku.

Dokonalá konkurence předpokládá dokonalou informovanost a žádné negativní ani

pozitivní externality. Konkurence může probíhat na někol ika úrovních; mezi

poskytovateli péče, mezi zdravotními poji šťovnam i (Belgie, Nizozemsko, Švýcarsko),

mezi soukromým a veřejným zdravotním pojištěním (N ě rnecko) .

Co však přináší konkurence v českém zdravotnictví pacientům? Podle vyjádřen í

prof. Patka z FN Motol v televizní debatě 22.4.2007 na televizní stanici ČT I postrádá

systém pestrost, právě která by umožňovala konkurenci. Pacient totiž platí stejné

procento z platu každé pojišťovně , větš i na l éka ř ů si podle prof. Pafka při ošetřován í

pacienta ani neuvědomuje, u jaké poji šťovny je poji štěn . Téměř každý poj i š těnec tedy

dostává stejnou péči za stejné peníze, proto se princip konkurence vytrácí. Jednou z mála

možností podpory konkurenceschopnosti poji šťoven je zdravotní péče poskytovaná

pojištěncům a hrazená nad rámec veřejného zdravotního pojištění z Fondu prevence.

Nabídky pojišťoven se pohybují od poskytování příspěvku na brýlové obruby, příspěvků

na očkování , na vitamíny, podpory dárcovství krve až po hrazení či finanční při spívání na

vyšetření různých nádorových onemocnění apod. Je velmi těžké posoudit, která

z pojišťoven nabízí lákavěj ší služby pro poji štěnce . Poji šťovny se od sebe odlišují

konkrétními nabízenými úkony více č i méně lákavými pro určité skupiny poji štěnců .

V Německu například existuje asi čtyři sta dvacet pojišťoven a od roku 1996 mají

všichni občané nárok na změnu zdravotní poji šťovny , ovšem ti, kteří dosahuj í ročního

příjmu vyššího než € 41 400 si mohou vybrat, zda ch těj í být součást í povinného

zdravotního pojištění či nikoliv, toto rozhodnutí je však definitivní.

5.5. PŘEROZDĚLOVÁNÍ FINANCÍ MEZI POJIŠ'i'OVNAMI

V ČR bývaly finance ve zdravotnictví přerozdělovány pouze z 60%, zbylých 40%

připadlo pojišt'ovně podle výše příjmů jejích poji štěnců. Přerozdělení se vztahovalo na

všechny státem hrazené pojištěnce . Nejvýrazněji se ale projevovalo v případě sen i orů -

- 32 -



věk nad 60 let, kdy každý poji š těnec tohoto věku býval započítáván t ři k rát. Jejich

skutečné výdaje ovšem č i n í troj až pětinásobek výdajů č lověka ve s tředn ím věku . Systém

tedy do jisté míry znevýhodňoval poji šťovny s vyšším podílem poji štěnců s nižšími

příj my, tedy sociá l ně slabších a nezam ě s tnan ý c h, Například VZP má v průměru , dle

zpráv MZ ČR, nejnákladněj ší poji štěnce ve všech věkových kategoriích, nikoliv pouze

v kategori i nad 60 let věku .

Otázkou je, zda k odstranění této nevýhody, v současné době ji pociťuj e

především VZP ČR, přispěj e již zavedené 100% přerozdělován í pojistného (platné od

1.1 .2007). Tento způsob by mě l při spět k rovnoměrném u rozložení financí podle věku a

počtu poji št ěnc ů každé zdravotní pojišťovny.

K systému 100% přerozdělování se přikláně l kupř. Svaz pac i entů ČR a bývalý

poradce ministryně zdravotnictví MUDr. Petr Háva, CSc.

" Za samoziejmé považujeme zavedení 100% pierozd ělov áni pojistného mezi

pojišťovnami. " (http://www.pacicnti.c7Jclanck.php?id=514; Ing. Josef Mrázek, Csc.,

1.9.2005)

..Poji šťovny se snaží získat co nejv ětši autonomii. chtěli by fungovat nej lépe jako

soukromé a spravovat peníze ob čan ů bez veiej n ékontroly. Cestou vlivu na premiéra se

snažily zru šit letos navri ené změny právního rámce, tj. v če tn ě 100% pierozd ěleni

pojistného. :' (http://www.blisty.cz/arU26247.html; MUDr. Petr Háva, CSc., 22.12.2005)

Na konci 90. let byla navržena náprava cestou novelizace zákona č . 592/1992 Sb.,

o pojistném na zdravotní poji štění , ta ale nebyla Poslaneckou sněmovno u České

republiky přijata. V roce 2004 před ložila vláda návrh p řís lu šn ého ustanovení, ale díky

rozhodnutí v Senátu byla prodloužena doba účinnosti tohoto opatření postupně do tří let.

Došlo tak tedy jen k částečnému odstranění příč iny deficitu VZP. (Koncepce

zdravotnictví ČR v letech 2005-9, Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2005)

Systém 100% přerozdělování finančních zdrojů , zavedený v roce 1999, mezi

pojišťovnami využívalo například Slovensko. To znamená, že 100% příspěvků od

ekonomicky aktivních lidí a státních p ř ísp ě vk ů je přerozděleno na základě rizika nutnosti

využití zdravotnických zařízen í v závislosti na věku poji štěnce . V roce 2002 došlo na
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Slovensku k jeho změně na 85%. V Belgii a Nizozemsku fungoval systém 100%

přerozdělení až do reformy v pol ovině 90.let. Příspěvky bývaly přerozd ělov ány ex post

dle skutečných výdaj ů , Po reformě byl zaveden systém přerozdělován í příspěvků per

capita podle rizikovosti poji štěnců vzhledem k jejich věku , pohlaví, statutu poj i štěnce ,

statutu zaměstnance, důchodu a s ohledem na úmrtnost (v Nizozemsku hraje roli také

místo trvalého bydli ště) . V současnosti jsou však poj i šťovny zodpovědné pouze za část

celkových výdajů.

Podobně jako u nás tomu bývalo v Německu , kde bývaly do roku 1994

přerozdělovány výdaje pouze za seniory. Od roku 1996 bylo zavedeno přero zdě lování

s ohledem na příjem poji št ěnc ů a jejich v ý daj ů na zdravotní péči s přihlédnutím k věku,

pohlaví a invaliditu.

Tabulka č. 6: Faktory rizikovosti skupin při pierozd ělov ánifinan ci mezi tdravotnimi

pojišt'oVll ami

ZEMĚ ROK PlhlETÍ OBLASTI RIZIKOVOSTI

Rakousko

Belgie

Francie

Nčmecko

Žádný

1995

Žádný

2002

Věk, pohlaví, poji štěnecký status,

zaměstnanecký status, úmrtnost, důchod

Věk, pohlaví, status invalidního dů chodce ,

Lucembursko Žádný

Nizozemsko 2002 Věk , pohlaví, zaměstnanecký status,

místo trvalého bydli ště , pří slušnost ke skupině

Švýcarsko 1994
obyvatel s vysokými výdaj i na léky
Věk, pohlaví (v rámci kantonu)

Zdroj : Saitman. Busse, Figneras, str. 51

Autonomní postavení mají poji šťovny v Rakousku, kde každá pojišťovna zároveň

vybírá příspěvky od svých poji št ěnců a zároveň hradí výdaje na jejich l éčbu . Rakouské

pojišťovny nejsou tedy vázány na systém přerozd ělov án í. Ve Francii funguj e

přerozdělení pouze mezi jednotlivými místními pobočkami Národní zdravotní
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poji šťovny, malé poji šťovny , tedy s poji štěnci s nižšími příjm y. JSou podporovány

Národní poj i šťovnou a z dani,

Nevýhodou přerozd ě l ovan í financí je. že peníze musejí být vždy přesunuty

z jedné poj i šťovny na druhou. Pro ty poj i š ťovny , jimž se daří lépe. však mů ž e být tato

strategie zcela nepřij ateln á .

Přes vyrovnávání výdaj II ri zikověj š ích skupin pomocí 100% přerozděl ení financí ,

stej ně existuje velký nepoměr mezi výší příspěvků. které vynakládá stát na státní

poj i štěnce , a rizikovostí velké část i z nich. Vym ěřovac í základ zdravotního poji štění pro

"státní poji š těnce" v roce 2005 byl 3556 Kč (v roce 2003 bylo vyrn č řovacím základem

3458 KČ, v roce 2004 pak 3520 Kč) , což je pouze 49,5% minimální mzdy, která v tomto

roce č i n i l a 7 185 Kč .

Tato výše základu je zanesena v na ří zen i vlády Č . 445/2004, Toto vyplývá ze

zákona č . 592/1992 Sb" o pojistném na všeobecné zdravotní poji štění , dle § Je

(Vym No vací základ pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je podle zvláštního

právního piedp isu plátcem poj istného stát, se stanoví pro kalendáini rok. Vyměřo vacím

základem podle věty první j e 25% pn/měrné měsíční mzdy v národním hospodářství (§ Ja

odst. 2). Vypočtená částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.).

V roce 2005 byl dle Krátkodobých s tab i l izač n íc h opatření ve zdravotnictví

navýšen vyměřovací základ, který m ě l zdravotnictví přinés t výše zm í něné 2,4 miliardy

korun v roce 2006. Zákonem Č. 117/2006 Sb. (novela zákona Č . 59211992 Sb.) byl

vyměřovací základ "státního poj i š tě nce" , tedy takového, za něhož hradí zdravotní

poji štění stát, na 25% pr ům ěrn é měs íčn í mzdy v národním hospod á řs tv í . Vym ěřovac í

základ od 1.4.2006 č i ní 4709 Kč měs íčně , z čehož vypl ýv á měsíčn í pojistné 636 Kč na

státem hrazené poji š těnce .

5.6. LH ŮTY S PLATNOSTI

Dalším problematickým hlediskem pro plynul)' chod zdravotnictví jsou l h ů t y

splatnosti závazk ů zdravotních poji šťoven - zejména VZP. Z hospodařen í VZP vyplynul

velký n á rů st objemu závazků po lh ůt ě splatnosti v ů č i zdravotnickým zařízením .

K 31.12.2003 dosáhly 5.6 miliard korun, zatímco k 31. 12.2004 šlo již o 9,3 miliard
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korun. Z pohledu struktury závazků č i n í závazky ve lhůtě splatnosti u zdravotních

poj išťoven průměrně 95,5% z celkových závazk ů . Tomu se ale značně vymyká VZP,

jejíž závazky ve lhůtě splatnosti tvoří pouze 57%. V roce 2004 tak č i n i l mezi ročn í růst

jejíc h závazků 34,7%. (Výroční zpráva VZP ČR za rok 2004, str.91) Zpoždění hrazení

z ávazků VZP se obvykle pohybovalo v průb ě hu roku 2005 v rozmezí třicet až šedesát

dnů po uplynutí lh ůty splatnosti. (Projev předsedy vlády ČR Jiřího Paroubka na sjezdu

České lékařské komory dne 16. 10. 2005) Takové opatření mohlo v daném okamžiku

přispět k částečnému vyřešen í problému velkých lh ůt splatnosti zdravotních poj i šťoven,

ovšem zcela jistě neře š í situaci v dlouhodobém výhledu.

Výše pohledávek po l h ů t ě splatnosti VZP za plátci pojistného v roce 2004 č i n i l a

22 mld. Kč. V roce 2005 bylo vládou a Parlamentem ČR schváleno odkoupení

nedobytných pohledávek poj i šťoven za některými , často j iž neexistuj ícími, plátci

pojistného. VZP a ostatní poji šťovny tak měly získat 3,8 mld.K č. (Vyjádřen í vlády k

návrhu zdravotně pojistného plánu Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky na

rok 2005, www.racek.vlada.cz)

" Vážený pane ie diteli, jse m smluvním lékaiem VZP již 15 lel a co svěl sv ětem

sloj í a VZP existuje, j e st ále v deficitu, nem ánaplněn rezervní fond, pr ůb ěžn ě nem á /I Q

včasné úhrady smluvním partnerům a zej ména nem á na reálné kalkulovanou úhradu

vykon ů smluvním partnerům. " (http://zdn.czJscripts/detail.php?id==297674; MUDr.

Richard lrgl, 9.4.2007)

Dne 1.7.2004 byla zákonem 438/2004 Sb., přepracováním zákona 551/1991 Sb., o

Všeobecné zdravotní poji šťovně ČR, upravena hranice povinných prost ředků v rezervním

fondu pojišťoven ze 3 na 1,5%. Pro VZP tvořila tuto hranici v roce 2004 částka I 466

482 tis. Kč . Limit však nebyl v tomto roce naplněn právě z důvodu evidence z ávazků po

lhůt ě splatnosti k 31.12.2004. V roce 2005 byla výše prost ředků k uložení do rezervního

fondu vypočtena na I 518 976 tis. K č ., avšak i v tomto roce byly k 31.1 2.2005

evidovány závazky VZP po lhůt ě splatnosti. proto fond opět nebyl naplněn. Na druhou

stranu, rezervní fond kupř . OZP tvořil v roce 2005 6,24% fi nančních z ů statků, u

Zaměstnanecké pojišt'ovny ŠKODA byl limit v roce 2005 v podstatě naplněn . (V ýro čn í

zpráva VZP, OZP a Zaměstnanecké poji šťovny ŠKODA pro rok 2004 a 2005)
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5.7. NÁKLADY NA LÉKY

/I Náklady na léky na recept, které každoročně piedstavuj i více než pětinu

celkových náklad/i na zdravotní péči, se zvyšily celkem o 33,89 %, tento segment patlí

tedy k dynami čt ěj šim z poh ledu n áklad ů zdravotních pojišťoven. Náklady na zdravotnické

prostredky na poukazy se vyvíjely ve shodě s pn/měrnými náklady na zdravotní pé či a

vykázaly nárůst o 27,28 %." (www.llzis.cz/c1ownload fi le.php'!fi lc-994 ; 20.7.2005)

Graf Č. 11: Podíl výdajli na léky na celkových výdajích na zdravotnictvi v %- 2005

Podíl výdajů na léky na výdajích na
zdravotnictví v %

Švýcarsko

Francie

Itál ie

Nizozemsko

Německo

Slovensko

Dánsko

Česká republika
+===+==+==-+---+---.:
o 10 20 30 40 50

seo

Zdroj: ÚZ/S CR. Aktu álnl informace c. 37/2006 . str.7

Dalším z důvodů, který je uváděn jako zásadní pro současný stav českého

zdravotnictví i v dokumentu Koncepce zdravotnictví ČR v letech 2005-9, je přílišné

nadužívání l éků. V současné době je podíl výdajII na léky na celkových výdaj ích na

zdravotnictví v ČR 26%, zatímco průměr zemí OECD č i ní 16-1 8%. V grafu Č. 7 můžeme

pozorovat srovnání České republiky s jinými evropskými zeměmi . Zemí s nejn ižšími

výdaj i na léky je Dánsko (9,8%), dále Švýcarsko a Nizozemsko. Naopak zemí s vyššími

výdaji na léky než v ČR je Slovensko se svými 38%. Výdaje na léky v ČR tvoří 25%

veškerých v ý daj ů VZP ČR.
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Výdaje na l éč i va kupřík l adu v roce 2005 ovliv ňovaly dle Výroční zprávy VZP za

rok 2005 následuj ící skuteč nost i. Jednou z nich byl negativní vliv vyhlášky MZ ČR o

úhradách zdravotní péče , která vyj ímala z regulací léky a zdravotnické prostředky

s limitem. Dále byly vyjmuty z paušálních úhrad v l ů ž kov ých zařízeních některé

nákladné l éč i vé p řípravky a zdravotnické prost řed ky hrazené formou ZÚM. Velký dopad

měl y i p ř ím é zásahy MZ ČR do úhradových vyhlášek. ale i absence úče lné

farmakoterapie. O příp rav ě lékové vyhlášky bylo jednáno v Kategorizační komisi, kde

zástupci VZP usilovali o používání referenčních úhrad pro léky se stejnými nebo

podobnými ú či nky , aby stejné l éčebné postupy byly hrazeny ve srovnatelné výši a za

obdobných proskripč n ích podmínek atp. ' 10 tedy o snahu snižovat náklady na léky.

V roce 2005 byla z á rove ň vedena mezi VZP a dodavateli l é k ů jednání o tzv.

,.dohodnutých nejvyšších cenách" (DNC). která by mě la významně spoři t nejen u

předep i sovanýc h prepa r át ů , ale zá roveň by mě la snižovat cenovou ú roveň l éků

nakupovan ých nemocnicemi i vo l ně prodejných. DNC se VZP podařilo dojednat u 21%

p ř íp ravků , které tvo ří 51% v ý d aj ů VZP na recepty.

V srpnu roku 2006 vyšla v platnost léková vyhláška (368/2006), která zavedla tzv.

CENTRA, což jsou specializovaná odborná pracov i ště (onkologická, zaměřuj ící se na

l éčen í metabolických poruch, atd.), jež mají výsadní postavení v předep i sován í ur či t ý c h

velmi nákladných l é či v. Všechna ostatní pracovi ště možnost předepisovat tyto léky j iž

nemají. Pro p l ošně přede pi sované léky z ůs tala zaj i š těna plná úhrada alespoň jednoho léku

ve všech základních terapeutických skupinách.

5.8. Ú HRA DOVÉ VY HLÁŠKY M INISTERSTVA ZDRAV OTNICTV í

Úhradové vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR jsou zpravidla vydávány každé

pololetí, tedy v platnosti od 1.1. do 30.6. a od 1.7. do 31.12. daného roku" . Vyhláška je

vždy vydávána po tzv. dohodovacím řízen í mezi pojišťovnam i , poskytovateli zdravotní

péče , a profesními komorami. Instituce projednávaj í rozsah služeb, který bude

v následujícím období hrazen povinným zdravotním poj i š těním , počet bodli za

poskytnutou péč i , peněžní hodnotu jednoho bodu, podmínky poskytování péče

vjednotlivých segmentech zdravotnictví. Pokud dospějí k dohodě , zhodnotí MZ ČR toto

rozhodnutí vzhledem k právním normám a veřej nému zájmu. Je-Ii toto ministerstvem

18 Od 1.1.2007 jsou již referenčními obdobími celoroky.
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odsouhlaseno, bývá tato dohoda vyhlášena ve Věstníku MZ ČR. Pokud však strany

nedojdou ke shodě , vstupuje do hry vláda, která uč i n í příslušná rozhodnutí. Svoje

stanovisko vydá ve Vyhlášce MZ ČR, pokud vláda nevydá vyhlášku pro dané období,

platí stejný zp ůsob úhrady jako v referen čn ím období předchozího roku. Tím, že do

vztahu těchto dvou skupin - poskytovatelů zdravotní péče a nositeli zdravotního poji štění

- zasahuje strana třetí , m ů že docházet k nesouladu mezi předpokládaným i příjmy a

p ředpokl ádanými výdaj i.

..Některé zdravotní pojišťovny zneužily na počátku roku dodatky smluv o úhradě

zdravotní péče na piislu šne pololetí j ako výhodné nosi če dal šich smluvních uj ednání,

která by lékaři j ako samostatný dodatek nepodepsali. Zahrnuly do nich souhlas se

zveFejňo váním statistických dat o konkrétní praxi. ustanovení o nezbytné péči o unijni

občany a dobie zamaskovaný souhlas s omezením úhrad podle odstavce 14 §17 zákona

48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Nerespektovaly v mnoha ohledech zákon a

vyhlášku o rámcových smlouvách a nejednaly o znění smluv se zplnomocněnými zástupci

České stomatologické komory. ... Komora bude dále požadovat, aby cenové dodatky

nebyly spojovány s j akýmkoli j inytn smluvním ujednáním a tykaly se pouze úhrad

zdravotní péče." (http://www.denLcz , Česká stomatologická komora - 2005, říj en 2006,

str. 5)

Podle průzkumu, který si nezávisle na sobě nechaly vypracovat VZP a Svaz

zdravotních poji šťoven podle Ing. Jaromíra Gajdáčka, výkonného ředi tele Svazu

zdravotních pojišťoven ČR, již před jejím uvedením plynulo, že vyhláška na I. pololetí

2005 výrazně přispěj e ke zvýšení zadluženosti poji š ťoven . (www.szpcr.cz. archiv 2005,

20050117.htm) Pro rok 2005 bylo počítáno s n á r ů stem p ř íjm ů až o 6%, zatímco vyhláška

hovoři l a o pouhém 3% n árůstu úhrad nemocni čn í péče . (Vyhláška č . 50/2005 Sb.)

.... ,Piipravu nové vyhlášky označili jako "piizn áni chyby " lídr opoziční ODS

Mirek Topol ánek i zástupci krizového štábu zdra votniků. Za deficit VZP podle Topol ánku

mohly právě ministerské vyhlášky, podle nichž měly zdravotní pojišťovny vyplácel za p é či

víc, než vybraly na pojistném." (www.cesko.iHNcd.cz; Sporná vyhláška se změn í , ale

demonstrace l ékařů bude, 19. 2. 2006 )
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Ve srovnání s prvním pololetím roku 2004 došlo v prvním pololetí roku 2005

k nárůstu úhrad akutní l ůžkové péče VZP o 700 mil ionů korun. Ani v druhém pololetí

roku 2005 se zástupci poj i šťoven a poskytovate l ů péče neshodli na výši úhrad pro

nadcházející období a MZ ČR nevyužilo své výsady ke stanovení úhrad včetně

regulačn ích omezení, proto i v druhém pololetí byly pojišťovny nuceny hradit péči

paušální platbou jako v pololetí prvním. Toto způsobi lo nárůst úhrady o 1,9 mld. korun

oproti druhému pololetí roku 2004 (meziroční nárůst cca o 10%). Neč innost Ministerstva

zdravotnictví ČR, popří padě jeho nevhodné stanovení výše úhrad mohly vést ke ztížení

platební schopnosti poj i šťoven .

.. Za tímco Rath jednoznačné z dluh ů VZP viní její ieditelku. podle mnohy ch

zdravo tnik ů a odbornik ů za rostoucí deficit mohou spíš ministerské vyh lášky. Nutily IHý

poji šťo vnu vydávat víc peněz, než na pojistném vybrala. Tuto skutečnost uznala loni v létě

i vláda. Pied komisí se o ní dnes zmínila také ředitelka jednoho z kontrolních odbor ů

ministerstva financí Jarmila Fuchsová. která popisovala kontroly VZP. Roth řekl. že

Fuchsová dlouhodobě. a to i ve své bývalé f unkci členky správní rady VZP, hájí sp íš

názory managementu poji šťovny než zájmy státu. ... Podle Fuchsové se ministerské

úhradové vyhlášky nej více podílely na "strmější dynamice" n árůstu dluhu VZP. Problémy

zp ůsobovaly i tím. že j e pojiš ťovny dos távaly pozdě. a ne v předstihu. aby je mohly v čas

zapra covat do zamy šlenych vydajů na další rok ve svych zdravotně pojistnych plánech. ..

(www.cesko.IHNED.cz; 8.12.2005)

5.8.1. OPATllENí MI NISTRŮ ZDRAVOT ICTv í

Názory na opatře ní provedená od roku 2005 ve zdravotnictví, ať jde o nucenou

správu, odvolání řed i telky VZP, vydání nových vyhlášek, odvolání ředitelů nemocnic se

liší v závislosti na zájmech, stranickém příslušenstv í , ale i osobním zaujetí pisatele.

Velmi časté veřej né diskuse a protestní akce l ékaři) jsou však důkazem toho, že je t řeba

systém zdravotnictví v České republice nějakým způsobem upravit a změni t, aby

fungoval efekt ivněj i jak po finanční tak po zdravotnické stránce.

"Zdravotnictví nebylo nikdy předmětem jednání na půdě é?v/KOS, ale na

posledním sněmu j sem se k němu vyj ádtil. Značná č ást deleg á t ů , ale i naš i členové, s

nimiž j sem v kontaktu v regionech, se domnívají, že opatření ministra Ratha se dotýkají
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piijm ů lidí, ktei ! na sys tému zdravotnictví nějakým zp ůsobem participují, a že tito lidé si

svoje zisky a výhody chtějí zachovat a podle toho i reagují. Z tohoto pohledu se

odbor ái ům zdá, že kroky ministra jsou správné. Zejména v opatienlch v ů či VZP a v ů či

maržím l ék árnlků. .. (http://w\V....cmkos.cl/ti sk.php...action=dctail&id=143; Nataša

Hyblerová, Sondy č . 11 , 23. 3. 2006,)

6. ZÁVĚR - S HRNUTÍ ZÁKLADNÍ CH NÁZORŮ NA 'ÁVRH REFORMY

České zdravotnictví če lí mnoha prob lémům , které je třeba odstranit a na něž se j iž

dlouhou dobu hledá řešen í. Česká republika ale není jedinou zemí, jejíž občané jsou

nespokojeni se stavem zdravotnictví. Ve zdravotnictví mnoha států často nefunguje

princip vyrovnaných příjmů a výdajů , není vyřešen vztah mezi pacienty, poskytovateli a

t ř et í stranou (tedy plátci). Tře tí strana je prostředníkem , který do jisté míry izoluje

pacienta od l ékaře , zároveň může vznikat nedůvěra tohoto plátce k pacientům a

poskytovatelům zdravotní péče . To mů že vést k jejich podezírání z obohacování se ze

spo lečného fondu zdravotního poji štěn í. Podle profesora Uwe Reinhardta, který vystoupil

na konferenci World Health Care Congress, totiž nebyl nalezen univerzálně účinný

systém platby poskytovatel ů zdravotní péče za jejich práci. Ideální řešení se j eště stále

hledá. (Medical Tribune IIII3, Změny ve zdravotnictví chtějí všude na světě, 18.4. 2006)

Nezbytností reformy se zabývaly volební programy politických stran, zájmové

skupiny i odborná veřej nost. Podle výzkumu, který provedl Sociologický ústav AV ČR,

jsou dvě t řetiny respondentů nespokojeny se současným stavem českého zdravotnictví.

Za nejproblemati čt ěj ší považují jeho financování, hospodařen í v oblasti l é k ů a fungování

poji šťoven . Potřebu reformy rezortu zmi ň uj í více než 4/5 dotázaných.

(www.cvvm.cas.cz; 6.4.2006)

Na podporu vypracování zdravotní reformy v ČR vzniklo i občanské sdružení pod

názvem Reforma zdravotnictví, které již v roce 2004 předloži lo jednu verzi reformy. Ta

byla p řepracov ána a v současné době tvoří základ návrhu reformy nyněj šího ministra

zdravotnictví Tomáše Julinka. Ten se svými spolupracovníky připrav i l dokument

'Reforma zdravotnictví pro Českou repu bliku v Evropě 21. století' , který si klade za cíl

změn i t financování a poskytování zdravotní péče v České republice.
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V předchozí kapitole je výčet základních prob l émů českého zdravotnictví

předevš ím z finančního hlediska. Nyní se podívejme, jaké kroky má v plánu podniknout

v těchto otázkách Návrh zdravotní reformy.

V kapitole 5.1 této práce se hovoří o pravomocích Ministerstva zdravotnictví ČR

a jeho účasti ve správních radách poj i šťoven . Tvůrc i reformy se domnívají. že poměrně

vysoký podíl Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva financí ČR na řízení

poji šťo ven může vést k velkému politickému ov l ivňování jejich č i nnost i. Proto navrhují

transformaci zdravotních poj i šťoven na akciové společnost i, jejichž specifi cké fungování

by mělo být upraveno v souvisejícím zákoně. Pojišťovny by měly fungovat pod

finančn ím dohledem s tvrdými rozpočtovými omezeními.

Stálé stárnutí obyvatelstva lze jen těžko ovlivnit v krátkém horizontu, proto je ale

zapo třebí s tím počítat v novém zdravotnickém systému. Reforma navrhuje částečné

řešení tohoto problému v tvorbě úspor ve zdravotnictví, takových, které by mohly

v budoucnu pomoci čelit dů sledkům stárnutí populace ČR.

Navrhovatelé reformy chtějí řešit nedostatek financí dalším příli vem peněz do

systému, tentokrát však ze soukromých a ne z veřej ných zdrojů. Proto je v plánu zavedení

poplatků u lékaře a poplatků za recept. Zároveň by ale mělo existovat omezení maximální

částkou, kterou pacient za dvanáct měs íců nejvýše na těchto poplatcích zaplatí. Další

přímé výdaje poji štěnce nad tento limit mu proplatí jeho zdravotní poji šťovna. Tento

návrh by mohl přispět k omezení plýtvání zdravotní péčí , k níž dochází v současnost i .

Pravdou ale je, že ji stě v mnohém ztíží práci lékařům , kteří budou muset vést pokladnu a

vybírat poplatky od všech pacientů.

V otázce zdravotních pojišťoven se staví reforma za existenci více organizací

zaj išťuj ících samotné poji štění a působících jako agenti svých pojištěnců , kteří budou

v jejich zájmu uzavírat smlouvy se zdravotnickými zařízením i na zák ladě potřebnosti ,

kvality a ceny poskytovaných služeb. Klient poj i šťovny tak automaticky, bez svého

přičinění , dostane informace o kvalitě nabízené péče. Zdravotní poj i šťovny by tedy měl y

z pouhého prostředníka mezi plátci a poskytovateli zdravotní péče převzít roli poradce

svých klientů. Konkurence je dle reformy důležitá proto, poněvadž při monopolním

postavení, by nem ěla zdravotní poji šťovna potřebu soupeři t o klienty a vytvářet pro ně
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stále lepší podmínky. Konkurence je však podle navrhovate l ů reformy přínosná i pro

poskytovatele zdravotní péče , jelikož podporuje zdravě konkurenční prostředí na trhu

zdravotních služeb.

Systém přerozdělování by měl být podle reformy stej ný jako v současnosti, tedy

stoprocentní. Rozdíl by byl ovšem v pravidlech přerozdělování. Veřej né zdroje vybrané

na zák l adě povinných odvodů z mezd a platby státu za státní poji štěnce by byly rozdě l eny

na dvě část i . První část by připadla na krytí základního zdravotního pojištěn í , zatímco

druhá část vybraných veřej ných zdrojů by šla ve form ě veřej ného příspěvku přímo na

osobní účty poji štěnců . Mechanismus přerozděl e ní zdroj ů druhé část i by se lišil od

přerozdělování zdrojů první část i . Každý poji štěný by tedy dostal veřej ný finanční

příspěvek úměrný jeho zdravotnímu riziku. Tento způsob zachovává princip solidarity,

zárove ň ale umo ž ňuje klientům udržet si lepší kontrolu nad osobními výdaji na zdravotní

péči prostřednictvím osobních účtů .

Problém s dlouhými lhůtami splatnosti by měl y zčást i vyřeš i t plánované přímé

platby pacientů u l ékaře . Tím ovšem vznikne další kategorie závazků zdravotních

pojišťoven, tentokrát však v ů č i pacientům , j imž bude poji šťovna proplácet přečerpání

daného limitu těchto přímých plateb. Způsob proplácení se mi zdá příli š náročný na

organizaci. Například VZP by tak musela každoročně vracet úhrady péče třeba i několika

milionům občanů.

Úhrada l éků pojišťovnou a doplatek pacienta by mě ly být nově stanoveny

proporcionálně k ceně léku, která bude nahlášena dodavatelem za dané kategorizační

období. Každý lék bude nejprve ohodnocen body s ohledem na účinnost a bezpečnost

léku závažnost a charakter onemocnění a na ekonomickém zhodnocení dle,

farmaceutických hledisek. Výsledný počet bodů potom rozhodne o zařazení léku do

Seznamu l ék ů hrazených z vei ejn ého zdravotního pojišt ěni, stej ně jako o podílu účasti

pacienta. To zároveň podpoří konkurenci mezi distributory l éči v.

V novém zdravotnickém systému, jak jej navrhuje reforma, by nem ě l stát

zasahovat do běžné činnosti zdravotních poji šťoven a poskytovatel ů zdravotní péče .

Hlavní rolí státu, tedy i ministerstva, ve zdravotnictví by měla být, vedle určení pravidel
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systému (legis lativní role), ochrana veřej ného zdraví, zaj ištění specifických zdravotních

služeb a podpora občana ve zdravotnictví, včetně regulace trhu zdravotního poj ištění.

Připravovaná reforma si za hlavní cíl klade: zastavit zadlužování systému pomocí

změny úhrad l éků , financování sociálních hospitalizací a zavedení regu l ačn ích popl atků .

Pro systém hrazení l éků by měla být zavedena jasnější pravidla, měla by být posílena

konkurence dodavatelů a zvýšena spo l uúčast pacientů. Tyto t ři zásady by mohly přispět

k ře šen í problému popsanému v kapitole 5.7, tedy mohly by vést ke snížení obj emu

vý daj ů na léky na celkovém objemu výdajů na zdravotnictví, který č i n í v ČR v současné

době 25%. Ce lkově by tedy mě lo dojít ke zvýšení spol uúčasti pacienta také

prostředn ictv ím regulačn ích poplatků za návštěvu zdravotnického zařízení, za den pobytu

na l ůžku a za vyzvednutí receptu. Spoluúčast by ale měl a být kontrolována limitem pro

celkový objem regulačních poplatk ů ,

Věřím , že způsob organizace zdravotnictví, jak jej navrhuje připravovaná reforma,

by mohl být dobrým řešením jeho četných problémů, které se projevovaly v uplynulých

sedmnácti letech. Z mého pohledu by měl být důraz ve zdravotnictví kladen na kvalitu a

efektivitu. Kjejich zaj ištění mohou sloužit nástroje, jakými je konkurence mezi

zdravotními pojišťovnami i zdravotními zařízením i, čehož je možné dosáhnout pomocí

dů sledn ého uzavírání smluv na zák l adě kvality zařízení. Na druhou stranu je možnost

rozvoje konkurence brzděna jednotnou sazbou zdravotního pojištění u všech zdravotních

pojišťoven. Takto je ale systém nastaven a bylo by zřejmě jen velmi složité a těžko

politicky i společensky prostupné jej změni t.

Domnívám se, že v otázce kontroly vlastních výdajů na zdravotní péč i lze jejich

lepší přehlednost a pr ůh l ednost zajistit prostředn i ctvím osobních úč tů, Současný systém

totiž poskytuje jen velmi malou transparentnost hrazených výkonů, přestože si pacient

mů že vyžádat od lékaře výpis, jde pouze o iniciativu jednotlivce. Této možnosti využilo

doposud asi jen 0,75% obyvatel ČR.

Studiem každého dalšího materiálu o zdravotnických systémech jsem se

seznámila s novými způsoby jej ich uspořádán í , kterých je opravdu velké množství. Najít

ten nejlepší, se ale jeví být téměř nemožné. Přesto věřím, že v budoucnosti bude přij at

systém péče o zdraví takový, aby alespoň zčást i řeš i l některé již existující problémy.
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