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Ekonomie zdravotnictví a metody ekonomické
analýzy zdravotní péče
Poslední období současného zdravotnictví na celém světě se dostává do situace, kdy
důležitým faktorem, se kterým je nutno na předním místě počítat, jsou ekonomické
aspekty, které nelze v koncepcích jednotlivých typů zdravotní péče opomíjet. Kladně
proto hodnotím výběr tématiky předložené disertační práce. Je jednou z mála publikací,
která se tímto problémem zabývá a jde o objektivní pohled, kde nehraje důležitou roli
zájem farmaceutického průmyslu, ale především zájem zdravotní péče.
Práce na 131 stránkách přehledně uspořádaného tisku je po obsahu, úvodu a jasného
stanoveného cíle práce rozdělena do čtyř stěžejních kapitol: l. Teoretická část – která
obsahuje základní údaje o ekonomii zdravotnictví, podává přehled současného stavu
zdravotnictví v některých vybraných zemích a zejména pak popisuje metody
ekonomické analýzy.
Druhá část práce –„ Praktická“ – přináší pak konkrétní prioritní řešení a to:
A.Řešení minimálních nákladů a
B. Řešení analýzy nákladové efektivity – dva příklady.
Získané výsledky jsou velmi dobře zhodnoceny a doloženy. V případě minimálních
nákladů je to „Cenový vývoj perorálních antikoncepčních přípravků registrovaných v
v Česku v letech 2001 – 2005“. Druhá metoda je ověřena na originálních propočtech a
to: „Dlouhodobá farmakologická léčba obezity v r.2002“ a „Nákladová efektivita
různých režimů léčících infekci vyvolanou Helicobacter pylori“.
Do třetí části bych pak zařadil jak závěr tak i souhrn, kde autorka svá farmaceutickoekonomická studie odborně hodnotí a analyzuje. Vztah k lékové politice je pochopitelný
nejen z hlediska profese autorky, ale také proto, že léková politika zaujímá v každém
moderním zdravotnictví jedno z důležitých míst celého systému. Studie autorky
považuji za přínosná, dokladem je konečně i příslušné zveřejnění v odborném tisku a
sděleních v odborných kruzích.
Kladně hodnotím dále i čtvrtou část,která obsahuje přílohy a slovník použitých pojmů
– tak důležitý v každé nové oblasti organizace a řízení zdravotnictví.
174 citací literatury svědčí o tom, že autorka vychází ve svých argumentech ze studií
publikovaných v posledním desetiletí – postrádám zde však časopis „Zdravotnictví
v ČR“, který bohužel vycházel značně nepravidelně a zřejmě nebyl autorce k dispozici.
Přiložený autoreferát je výstižný, přehled publikační činnosti svědčí o praktickém
dopadu práce autorky a o ohlasu v odborné veřejnosti.
Závěrem konstatuji, že Mgr.Bc.Ivana Minarčíková předkládá práci, která je
dokladem úspěšného doktorského studia. Práce odpovídá všem podmínkám kladených
na disertační práce v ČR a proto doporučuji práci přijat a obhájit a jmenované udělit
titul Ph.D.
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