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oponenta

Studentka si vybrala velmi aktuální téma, regulační poplatky ve zdravotnictví, které
jsou zavedeny od 1. 1. 2008. Zavedení poplatků ve zdravotnictví měla být jedna
z reforem zdravotnictví. Regulační poplatky splnily očekávané cíle a to úspory
finančních prostředků ve zdravotnickém systému a změna přístupu klientů ke zdravotní
péči. Dané cíle byly splněny, ale v naší společnosti vyvolaly vlnu nespokojenosti u laické,
ale i odborné veřejnosti. Je zcela zřejmé, že výběr od klientů a následné vysvětlování
regulačních poplatků, byl delegován na nelékařský personál. Tato skutečnost často
narušovala vztah mezi sestrou a klientem a to nejen z etického hlediska, ale zároveň
narušovala i oblast komunikace mezi sestrou a klientem.
Diplomová práce má 96 stran včetně příloh a splňuje všechny formální požadavky.
Diplomová práce obsahuje abstrakt v cizím jazyce (angličtina) s klíčovými slovy,
nechybí poděkování a prohlášení o samostatném vypracování, seznam zkratek a seznam
literatury.
Diplomová práce obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část je velmi
pěkně obsahově popsána z hlediska zavedení regulačních poplatků a jeho dopadů na
samotné zdravotníky a klienty. Regulační poplatky jsou zkoumány ze všech možných
ekonomických a etických pohledů. Velmi pěkně jsou popsány finanční spoluúčasti
klientů v evropských státech. Studentka provedla ucelený přehled o problematice
zavedení poplatků (leden 2008květen 2009) a jejich následné novelizace. Velmi pěkně
jsou popsány i názory odborné veřejnosti na regulační poplatky.
Praktická část obsahuje kvantitativní výzkum, který zkoumá názory nelékařského
personálu na problematiku zavedení regulačních poplatků v praxi. Je zde provedena
analýza odpovědí s následnou diskuzí. Závěr práce obsahuje i doporučení pro praxi.
Otázky oponenta:
Je možné provést reformu zdravotnického systému, tak aby byla zachována solidarita
mezi lidmi ve zdravotnickém systému a došlo k stabilizaci veřejných financí ?
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