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Úvod

Tato bakalářská práce zkoumá na základě tří konkrétních příkladů zdravotních systémů různých 
typů  jejich  výhody,  nevýhody a  formuluje  výzvy pro  jejich  možný  budoucí  vývoj.  Země jsou 
vybrány z OECD, protože ČR je též členem OECD a může se pokusit ze zahraničních zkušeností 
poučit.  Podrobněji  nás  zajímá  konkrétní  fungování  jednotlivých  systémů,  jejich  cíle,  jejich 
dosahování  a  jejich  možná  ohrožení.  Pro  ČR formulujeme několik  vážných  problémů a  jejich 
možné řešení z hlediska získaných zkušeností. 

Toto téma jsem si  vybral  s  ohledem na možné podrobnější  studium veřejné a sociální  politiky 
v navazujícím  magisterském  studiu.  Zároveň  mým  cílem,  byť  dosud  nerealizovaným,  bylo 
vyhodnotit  váhu  a  vývoj  jednotlivých  faktorů  ovlivňujících  zdravotní  stav  obyvatelstva,  tzv. 
determinantů zdraví a jejich vliv na různé charakteristiky výkonu zdravotního systémů, zvláště pak 
na jejich nákladovost a efektivitu. Tento cíl se zatím jeví vzdálený, ale s postupující elektronizací 
zdravotnictví  a  s  rostoucími  znalostmi  o aitiologii  nemocí  a  poruch bude realizovatelný  patrně 
v blízké budoucnosti.

Existují v zásadě tři různá pojetí práva na zdraví: liberální,  utilitární a egalitární. Z filozofického 
pohledu  na  státní  intervence  se  tedy  odvíjejí  možnosti  zdravotních  politik  založených  na 
samoregulační  schopnosti  trhu a  principu  ekvivalence,1 povinné  solidaritě  utilitarismu nebo na 
sociální mobilitě kombinované s distribucí služeb podle majetkových poměrů. Úspěšnost zdravotní 
politiky je též dána schopností péči zajistit a zájem o ni vyvolat, neboť "...50% obyvatelstva planety 
se narodí a zemře, aniž by kdy navštívilo lékaře."2 Neefektivnost ve zdravotní politice může být na 
straně vstupů3 nebo výstupů4.5 Ve vyspělých státech velmi rostou v posledních letech výdaje na 
zdravotní systém a ohrožují stabilitu sociálních států. Navíc zdraví je ovlivňováno mezinárodními 
úmluvami, např. v rámci EU.6

Zdůvodňování voleb je ve zdravotní politice složité a je ovlivňováno historickými souvislostmi. Do 
historie zdravotní politiky také razantně vstupují různé objevy.7 Zdravotní politika je ve vzájemném 
vztahu  s  politikou  hospodářskou,  ale  nutně  také  ovlivňuje  politiku  zaměstnanosti,  vzdělávací 
politiku aj.8

OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) byla založena v Paříži 14. prosince 1960 
dvaceti  zakládajícími  členy  jakožto  pokračovatelka  Organizace  pro  evropskou  hospodářskou 
spolupráci  z  roku  1948  za  účelem  zvyšování  životní  úrovně  svých  členů,  rozvoje  světové 
ekonomiky, zdravého hospodářského růstu a rozvoje světového obchodu.

Členy OECD jsou Rakousko, Belgie, Kanada, Dánsko, Francie, Německo, Řecko, Island, Irsko, 
Itálie,  Lucembursko,  Nizozemí,  Norsko,  Portugalsko,  Španělsko,  Švédsko,  Švýcarsko,  Turecko, 
Spojené království,  USA, Japonsko,  Finsko,  Austrálie,  Nový Zéland,  Mexiko,  Česká republika, 
Jižní  Korea,  Maďarsko,  Polsko,  Slovensko,  Chile9,  Estonsko,  Izrael  a  Slovinsko.  Dále  existují 
země, s nimiž OECD udržuje úzkou spolupráci (Brazílie, Čína, Indie, Indonésie, JAR, Rusko).10

1 Stát zasahuje jen při selhání trhu.
2 Viz DURDISOVÁ, J.: Ekonomika zdraví. Oeconomica, Nakladatelství VŠE: Praha, 2005. ISBN: 80-245-0998-9, s. 

5. Dále citováno jen jako  DURDISOVÁ, J.: Ekonomika zdraví.
3 Plýtvání s veřejnými zdroji.
4 Rostoucí nákladovost systému nevede k odpovídajícímu růstu zdravotního stavu obyvatel.
5 Srv.  DURDISOVÁ, J.: Ekonomika zdraví, s. 6.
6 Srv. DURDISOVÁ, J.: Ekonomika zdraví, s. 7.
7 Ibidem.
8 Srv. DURDISOVÁ, J.: Ekonomika zdraví, s. 8.
9  Chile oficiálně vstoupilo 15. prosince 2009 a státy zde jmenované za ním ještě později.
10  BARTÁK, M.; VOMÁČKOVÁ, H.: Vzdělávací a zdravotní politika v práci OECD, s. 77 - 81.  Univerzita Jana 

Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem : Ústí nad Labem, 2008. ISBN: 978-80-7414-093-8. 135 s.



1. Zdravotní politika a veřejné zdraví

Zdravotní  politika  je  "cílevědomá  činnost  státu  a  ostatních  subjektů  hospodářské  a  sociální 
politiky, zaměřená na ochranu, podporu a obnovu zdraví obyvatelstva".11

Zdravotní  politika je  vedle  další  oborů  součástí  sociální  politiky,  i  když  někdy se  vymezuje 
samostatně, a jako taková přebírá hodnoty sociální politiky, jež jsou vyjádřené v jejích principech 
rovnosti, osobních práv, svobody, důstojnosti, solidarity, participace, soudržnosti regionů, sociální 
inkluze, dostupnosti  zdrojů a služeb.12

Veřejné  zdraví je  "zdravotní  stav  obyvatelstva  a  jeho  skupin  určovaný  souhrnem přírodních, 
životních  i  pracovních  podmínek  a  způsobem  života."13 "Zahrnuje  úsilí  proti  epidemickým 
onemocněním,  průmyslovou  a  komunální  hygienu,  vč.  ochrany vod,  vzduchu,  půdy,  životního 
prostředí, bezpečnost a ochranu při práci, aktivity při přírodních a sociálních pohromách (války) a 
hromadných neštěstích."14

Veřejné zdraví je organizovaným úsilím společnosti o zlepšení zdraví a blahobytu a o snižování 
nerovností ve zdraví. Jednoduše řečeno jde o podporu dobrého zdraví, prevenci nemocí, ochranu 
populace a prodloužení života.15 

Cíli  ochrany  veřejné  zdraví jsou  "prevence  infekčních  nemocí  a  jejich  šíření...prevence 
onemocnění ze zdraví  poškozujících faktorů...prevence úrazů a nemocí z  povolání  a terapie při 
infekčních  onemocněních...minimalizace  následků  události  živelné  pohromy  a  hromadných 
neštěstí..."16

O ochraně zdraví mluví mezinárodní dokumenty a úmluvy citované v dodatku C. 

Se zdravím se lze setkat nejen v lékařství, biologii, ale i filozofii a ekonomii. Zdraví je stavem a 
v ekonomii  také  specifickou  hodnotou  a  složkou  národního  bohatství.17 V poslední  době  se 
v Evropě objevuje pojetí  zdraví  i  jako procesu.  Negativním vymezením zdraví  je,  že  se jedná 
o stav bez poruchy či choroby.  Pozitivní statické vymezení pochází od WHO z roku 1948, když 
zdraví  je  stav  dokonalého  tělesného,  duševního  a  sociálního  uspokojení.18 Dynamické  pojetí 
zdraví překonává  individualismus  a  subjektivismus  předchozí  definice  a  snaží  se  do  definice 
zahrnout i prostředí a genetickou určenost člověka. Zdraví je také ovlivňováno historií přírodního a 
sociálního prostředí,  které  se dají  kultivovat.  Stále  více se  teoretici  odklánějí  od požadavku na 
dokonalost uspokojení.19

Původní české pojetí zdraví je tělesně a duševně hygienické a klade řadu požadavků na aktivity 
člověka.  Dosahování  zdraví  v  21.  století  zahrnuje  také  změny  životního  prostředí  člověka. 
Charakteristikou zdraví je to, že závisí na zpětných vazbách mezi jedincem a mnoha faktory jeho 

11 Viz DURDISOVÁ, J.: Ekonomika zdraví, s. 51.
12 Srv. TOMEŠ, I.: Obory sociální politiky. Praha: Portál, 2011, s. 36. 368 stran. ISBN: 978-80-7367-868-5. Dále 

citováno jako  TOMEŠ, I.: Obory sociální politiky.
13 Viz TOMEŠ, I.: Obory sociální politiky, s. 40.
14 Ibidem.
15 Definice Butler-Jonese, hlavního úředníka veřejného zdraví Kanady. Viz Social Affairs, Issue 6 - Evidence -  

November 3, 2011. Senátní slyšení kanadského parlamentu: Proceedings of the Standing Senate Committee on 
Social Affairs, Science and Technology k implementaci Desetiletého plánu na posílení zdravotní péče z roku 2004. 
Dostupné na http://www.parl.gc.ca/content/sen/committee/411/SOCI/06EVB-49160-E.HTM , dne 24. 8. 2012.

16 Viz TOMEŠ, I.: Obory sociální politiky, s. 42.
17 Srv. DURDISOVÁ, J.: Ekonomika zdraví, s. 8.
18 Srv. DURDISOVÁ, J.: Ekonomika zdraví, s. 9.
19 Srv. DURDISOVÁ, J.: Ekonomika zdraví, s. 10.
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prostředí. Genetická výbava člověka se projevuje v různých prostředích různě.20 Dá se též říci, že 
zdraví  je  "soubor  schopností  člověka  vyrovnat  se  s  nároky  vnitřního  i  vnějšího  prostředí  bez 
narušení  životních  funkcí"21 Tím  se  i  negativně  vymezuje  choroba.  Zdraví  tak  obsahuje  i 
sociokulturní, politickoekonomické a etické aspekty. Veřejným zájmem je zdraví jako determinant 
lidského kapitálu a globální produkční funkce.22 Podle Kuvíkové a kol.23 je péče o zdraví "soubor 
všech  opatření  ekonomických,  kulturních,  sociálních  a  zdravotnických  v  rámci  hospodářské, 
kulturní  a  sociální  činnosti  společnosti,  pokud  tato  opatření  ovlivňují  zdraví  obyvatelstva"  a 
zahrnuje zdravotní politiku ex-ante24 a ex-post,25 která je značně limitována.26 Determinanty zdraví 
rozumíme faktory ovlivňující zdravotní stav obyvatelstva, které se dělí na zdravotnické a přibližně 
čtyřikrát významnější nezdravotnické, jež se dále dělí na endogenní27 a exogenní přírodní a sociální, 
které  jsou  v  boji  proti  civilizačním  chorobám  rozhodující  a  které  z  hlediska  ekonomie  tvoří 
externality, a tak si žádají přímé i nepřímé zásahy státu.28 Těmi se zabývá obor veřejné ekonomie, 
který se nazývá ekonomika zdraví, a v rámci makroekonomické analýzy zdravotnictví sestavuje tzv. 
satelitní účet.29 Bohužel i v tomto oboru ještě neexistuje jednotná metodika, jak a co zahrnovat do 
nákladů nemocí a úrazů, zda jen přímé peněžní náklady, nebo také náklady na sociální a zdravotní 
systém  pro  příbuzné  a  náklady  ušlé  příležitosti  v  důsledku  snížené  pracovní  schopnosti.30 
Ekonomika zdraví spolupracuje s medicínou, biologií, sociologií, demografií a etikou, kde důraz 
v posledních letech se klade na etiku konsekvencialistickou, jež se prosazuje v severní Evropě a 
Americe.31

Zdravotní péče je výsledek činnosti zdravotního systému a existují její různá dělení podle různých 
kritérií  např.  na  materiální a  nemateriální;  základní  (primární),  specializovanou (sekundární) a 
superspecializovanou  (terciární),  když  v  ČR je  specializovaná  péče  asi  15x  relativně  dražší  a 
superspecializovaná  asi  40x  relativně  dražší  než  péče  primární;  na  ambulantní a  ústavní;  na 
standardní a nadstandardní; na potřebnou a garantovanou (převážně hrazenou z veřejných zdrojů) 
- s tím souvisí i otázka rovnosti3233

Zdravotnické služby poskytují zdravotníci v rozsahu své odborné způsobilosti a dělí se na léčebně 
preventivní,34 hygienickou a protiepidemiologickou službu a výchovu ke zdravému životnímu stylu.35

20 Srv. DURDISOVÁ, J.: Ekonomika zdraví, s. 11.
21 Srv. DURDISOVÁ, J.: Ekonomika zdraví, s. 12.
22 Ibidem.
23 Cit podle Durdisové: KUVÍKOVÁ, H.; MURGAŠ, M.; NEMEC, J.: Ekonómia zdravotnictva. Phoenix: Bánská 

Bystrica,  1995.
24 Zabránění nemoci.
25 Navrácení zdraví.
26 Srv. DURDISOVÁ, J.: Ekonomika zdraví, s. 13 - 15.
27 genetické
28 Srv. DURDISOVÁ, J.: Ekonomika zdraví, s. 15 - 19.
29 Srv. DURDISOVÁ, J.: Ekonomika zdraví, s. 19 - 20.
30 Srv. DURDISOVÁ, J.: Ekonomika zdraví, s. 20 - 21.
31 Srv. DURDISOVÁ, J.: Ekonomika zdraví, s. 21 - 22.
32 Horizontální - stejnost péče pro osoby se stejnou diagnózou, vertikální - různost péče "odstupňovaná" dle diagnóz.
33 Srv. DURDISOVÁ, J.: Ekonomika zdraví, s. 22 - 29.
34 Sanogenní, depistážní, protektivní (preventivní), diagnostická, prognostická, léčebná, restorativní, udržovací a 

paliativní činnost.
35 Srv. DURDISOVÁ, J.: Ekonomika zdraví, s. 29 - 33.
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2. Východiska, předpoklady a cíle zdravotní politiky

Jednou ze základních otázek zdravotní politiky je, jestli je ochrana zdraví veřejným zájmem.36

Do zdravotní politiky se promítají  tyto nejčastější  axiologické teorie/východiska:  deontologická, 
utilitaristická,  liberální,  komunitarianistická (militantní a  egalitární),  z  nichž  vycházejí  rysy 
typologie zdravotních systémů37.38 

Sociálně-ekonomické pojetí zdraví zaměřené i na ovlivnění sociálního okolí pacientů a profylaxi 
vzniklo ve Francii,  Anglii a zejména v Německu v 19. století  a je spojeno s pracemi Pasteura,  
Kocha a hygienika Pettenkofera.39

Dnes se projevují 3 přístupy ke vnímání práva na zdraví:
1. liberální - "každý podle svých možností"40;
2. egalitární - "každému podle jeho potřeb"41;
3. utilitární - "každému podle jeho zásluh"42

Řešení ve zdravotnictví musí vyhovovat z hledisek zdravotního, etického, sociálního...43

Předpoklady realizace zdravotní politiky:
1. politická vůle historicky podmíněná
2. reálnost cílů zdravotní politiky vůči podmínkám daným hospodářstvím
3. státní strategie a existence subjektů, které by je naplňovaly
4. existence mechanismu slaďování veřejných a soukromých zájmů
5. přijetí sociální politiky státu veřejností
6. přijetí myšlenky sociálních práv ve světě
7. existence sítě zdravotnických zařízení
8. respektování principu symetrie4445

Cíle (státní) zdravotní politiky:
• primární cíl: zlepšit zdravotní stav obyvatelstva
• sekundární cíl: zajistit efektivní alokaci zdrojů46

36 Srv. DURDISOVÁ, J.: Ekonomika zdraví, s. 33.
37 Dělení podle garance státu a dostupnosti, podle zdroje financování a zvláště podle kritérií distribuce péče (podle 

potřeb, podle zásluh nebo podle možností).
38 Srv. DURDISOVÁ, J.: Ekonomika zdraví, s. 33 - 38.
39 Srv. DURDISOVÁ, J.: Ekonomika zdraví, s. 38 - 45.
40 Solidarita je dobrovolná. Jde o liberální ekonomiku.
41 Solidarita je vynucená. Jde o sociálně tržní ekonomiku.
42 Solidarita je podmíněná. Jde o tradičně tržní ekonomiku.
43 Srv. DURDISOVÁ, J.: Ekonomika zdraví, s. 46 - 50.
44 Tj. soulas pravomocí a odpovědnosti.
45 Srv. DURDISOVÁ, J.: Ekonomika zdraví, s. 50 - 54.
46 Srv. DURDISOVÁ, J.: Ekonomika zdraví, s. 54 - 57.
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3. Kritéria efektivnosti zdravotní politiky

Liberální stát uznává individuum a soukromé vlastnictví i společenský význam zdraví, ale chápe ho 
jako meritorní zboží, naproti tomu sociálně tržní stát vyzdvihuje solidaritu a kontroluje ziskovost 
soukromých zdravotnických subjektů.47

V liberálních ekonomikách se pracuje s  Paretovým ekvilibriem48 (na rozdíl od sociálně tržních, 
kde  se  používá  Marshallovo  ekvilibrium49),  které  se  však  ve  zdravotnictví  typicky nedosahuje, 
neboť jde o trhy omezené nabídky, kdy subjekty (nemocnice) jsou převážně neziskové, poskytují 
heterogenní  "komodity",  mají  informační  výhodu nad klienty,  kteří  platí  jen  část  nákladů  díky 
existenci pojištění, jenž je však vede k morálnímu hazardu; zároveň (při nedostatečných kontrolách) 
existuje možnost (a motivace) snížit náklady snížením kvality poskytované péče nebo u pojišťoven 
např. velkou spoluúčastí pacienta u "katastrofických onemocnění".50

Podle  Grossmana je  zásoba zdraví člověku při narození vlastní a v průběhu života do ní může 
investovat investicemi do determinantů zdraví a ze zásoby zdraví pak má přímý soukromý užitek a 
nepřímý  užitek  volného  času při  jisté  kvalitě  života;  Culyerova  teorie do  úvah  bere  i 
socioekonomické postavení  člověka,  kdy čím je  člověk bohatší,  tím je  mu čas  dražší  a  tím se 
dostává do různých ekvilibrií investic do jednotlivých determinantů zdraví.51

Marshallovo ekvilibrium uvažuje agregátní funkci užitku celé společnosti a zásahy státu, jež jsou 
potřebné  kvůli  nedokonalé  konkurenci,  informační  převaze  poskytovatelů,  faktorům  nejistoty, 
časovým zpožděním, externalitám spotřeby zdravotnických služeb,  smíšené veřejnosti  statků52 a 
statkům pod ochranou53.54

47 Srv. DURDISOVÁ, J.: Ekonomika zdraví, s. 57 - 59.
48 Užitek jednoho subjektu se nedá zvýšit, leč na úkor užitku subjektu jiného.
49 Viz dále.
50 Srv. DURDISOVÁ, J.: Ekonomika zdraví, s. 60 - 80.
51 Srv. DURDISOVÁ, J.: Ekonomika zdraví, s. 80 - 83.
52 Kvůli jejich nedělitelné kvalitě.
53 Zákonných nařízení/norem.
54 Srv. DURDISOVÁ, J.: Ekonomika zdraví, s. 83 - 90.
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4. Systém zdravotní péče

Systém zdravotní péče55 je "organizační celek uspořádaných vztahů mezi veřejností, poskytovateli 
zdravotní péče, financujícími subjekty a orgány reprezentujícími vládní politiku, v jehož rámci se 
uskutečňuje zdravotní péče"56, Podle Fielda je to "souhrn formalizovaného úsilí, závazků, institucí, 
personálních a ekonomických zdrojů a výzkumných aktivit, které společnost věnuje problematice 
nemocí,  předčasných úmrtí,  neschopnosti,  prevenci,  rehabilitaci  a jiným problémům spjatých se 
zdravotním stavem populace."57

Subjekty zdravotnického  systému  jsou  pacienti,  poskytovatelé  a  často  i  plátci.58 Zdravotnická  
zařízení59 dělíme na státní a nestátní,  lůžková a ambulantní, smluvní a nesmluvní,  na lékárny a 
zvláštní dětská zařízení.60 Pacient je ve zdravotním systému v roli spotřebitele a plátce - v případě 
bezekvivalentní  směny  je  jeho  pozice  znevýhodněna.61 Plátci mohou  být  stát,  tzv.  "národní 
zdravotní  služby",  NHS,  a  systém  veřejnoprávního  (sociálního)  či  komerčního  (rizikového) 
pojištění,  které  může  stanovit  tzv.  deductibles62 a  copayments (spoluúčast).63 Kvůli  složitému 
vyjednávání mají komerční pojišťovny tendenci ke sdružování se navzájem nebo i s poskytovateli.64

Státu  v  systému  univerzální  sociální  solidarity  příslušní  vytváření  parametrického  prostředí: 
zabezpečování ochrany zdraví, kontrola zdravotnických zařízení, zdravotních pojišťoven, garance 
kvality  vzdělávání  zdravotníků,  finanční  podpora  zdravotnickým  zařízením,  výkon  jejich 
vlastnických  práv65,  regulace  ceny  zdravotních  služeb,  stanovování  lékové  politiky,  zákonné 
iniciativy.66 Nejdůležitějšími  parametry  zdravotních  systémů jsou  dostupnost zdravotní  péče 
(finanční, geografická, časová, organizační a sociokulturní), její kvalita (možné ukazatele: střední 
délka  života,  úmrtnost,  nemocnost,  PYLL,  "vyhnutelná  mortalita",  spokojenost  pacientů), 
ekonomická  nákladovost (zejména  procentuální  podíl  na  HDP a  jeho  dynamika),  výkonnost 
(analýza  nákladů  a  přínosů,  nákladů  a  využití,  nákladů  a  efektivity),  ekvita (horizontální  a 
vertikální);67 sociální akceptabilita68. Stát má povinnost alokovat zdroje efektivně pomocí regulací, 
pokud se však veřejný zájem shoduje se zájmy jednotlivých občanů a regulace odpovídá stavu 
ekonomiky a společnosti.69

Regulace ve zdravotnictví mohou být přímé, nepřímé70 a používají se jak na straně nabídky, tak i 
poptávky.71 Nejčastějšími  úhradovými  mechanismy jsou  platba za  ošetřovací  den,72 platba za 

55 Též zdravotnický nebo zdravotní systém.
56 Viz Srv. DURDISOVÁ, J.: Ekonomika zdraví, s. 91.
57 Ibidem.
58 Srv. DURDISOVÁ, J.: Ekonomika zdraví, s. 94 - 97.
59 Typičtí poskytovatelé péče.
60 Srv. DURDISOVÁ, J.: Ekonomika zdraví, s. 97 - 100.
61 Srv. DURDISOVÁ, J.: Ekonomika zdraví, s. 100.
62 Neproplácené ošetření nebo jejich části (základy).
63 Srv. DURDISOVÁ, J.: Ekonomika zdraví, s. 101 - 106.
64 Srv. DURDISOVÁ, J.: Ekonomika zdraví, s. 106 - 107.
65 Pokud jsou veřejné.
66 Srv. DURDISOVÁ, J.: Ekonomika zdraví, s. 107 - 108.
67 Srv. DURDISOVÁ, J.: Ekonomika zdraví, s. 109 - 116.
68 závisí na kulturně-historickém vývoji společnosti - srv. DURDISOVÁ, J.: Ekonomika zdraví, s. 116.
69 Srv. DURDISOVÁ, J.: Ekonomika zdraví, s. 117 - 121.
70 systémotvorné - legislativní
71  Srv. DURDISOVÁ, J.: Ekonomika zdraví, s. 122 - 125.
72 paušál spočtený z přímých, nepřímých výdajů, agregovaných výkonů a podaných léků
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výkon,73 kapitační  platba74,  platba  za  diagnózu,75 blokové  kontrakty,76 bonifikace,  funkční 
rozpočet77, smluvní financování, spoluúčast pacienta různými formami78. Spoluúčast se může po 
pacientech  chtít  za  nadstandard,  který  by  měl  být  definován  podle  skupin  pojištěnců,  aby  se 
zabránilo  negativním  externalitám  -  např.  nedostatečné  péči  u  malých  dětí,  které  za  sebe 
nerozhodují, nebo šíření infekčních nemocí mezi sociálně potřebnými spoluobčany, kterým by se 
dalo  zabránit  účinným  očkováním.79 Pojišťovna  též  může  klientům  nabízet  spoluúčast 
v preventivních  programech,  v  informačních  systémech  poskytujících  informace  o  zdraví  a 
nemocech  a  v  systémech  bonus-malus,80 aby  se  zamezilo  např.  některým  nežádoucím  typům 
chování na straně klienta pojišťovny, jakým je třeba kouření.

73 je vlastně paradoxní, neboť lékař s co nejzdravějšími pacienty by byl nejchudší
74 nemotivuje ke kvalitě, ani intenzitě péče nebo zájmu o "značně nákladné pacienty" a znevýhodňuje lékaře v řídce 

osídlených oblastech
75 DRG nebo experimentálně v USA RRVS
76 alias účelové paušály např. podle kategorie nemocnice a počtu lůžek, kde je potíž s účetním obdobím
77 může vést ke snižování objemu a/nebo kvality péče
78 Srv. DURDISOVÁ, J.: Ekonomika zdraví, s. 131 - 134.
79 Srv. DURDISOVÁ, J.: Ekonomika zdraví, s. 135 - 138.
80 Srv. DURDISOVÁ, J.: Ekonomika zdraví, s. 138 - 139.
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5. Typy zdravotních systémů

Přestože historicky existovaly jisté prvky zdravotních systémů již v Babylóně a Řecku, první model 
byl  Bismarckův  systém,  kde  stát  podporoval  chudinu  placením  pojistného  a  jinak  proplácení 
výkonů  zdravotní  péče  ponechal  v  rukou  pojišťoven,  prvně  v  Německu  roku  1883,  pak  i 
v Rakousku 1888, Dánsku 1892, Anglii 1897, Uhersku 1907, Norsku 1909, Švédsku 1910.81 Dnes 
se  k  tomuto  modelu  řadí  zdravotní  systémy  Německa,  Rakouska,  Švýcarska,  Francie,  Belgie, 
Nizozemí, Lucemburska, Polska, SR i ČR, kdežto zdravotní systémy ve Velké Británii, na Islandu,  
v  Norsku,  Finsku,  Dánsku,  Itálii,  Španělsku  a  částečně  Švédsku  a  Řecku  se  řadí 
k beveridgeovskému  modelu  NHS,  kde  stát  přerozděluje  výnosy  daně  na  péči  zdravotnickým 
službám.82

V padesátých letech započala transformace patologie,83 zároveň došlo k prudkému rozvoji lékařské 
techniky,  a  tak  násobně  rostou  výdaje  na  zdravotní  péči  a  objevuje  se  disciplína  ekonomika  
zdravotnictví.84 Protože zvyšující náklady do zdravotnictví už nenesou "odpovídající" zlepšování 
zdravotního stavu obyvatel a protože extrapolací by např. zdravotní systém USA spotřeboval 100% 
HDP někdy kolem roku 2050, začalo se znovu přemýšlet o zdravotních systémech v komplexních 
souvislostech.85

Klasifikace zdravotnických  systémů se  opírá  o  identifikaci  garanta  péče,  přístupu  populace, 
plátce péče a postavení poskytovatelů.86 V tržním modelu není garant péče, přístup populace k ní 
závisí od sociální situace jedince, plátci péče jsou pacienti a pojišťovny a postavení poskytovatelů 
je silné a lobbistické financování je typicky výkonové - tento model fungoval ve Švýcarsku, dnes 
pouze v USA, kde má tradici od poloviny 19. století, následovaný Medicare a Mediaid pro sociálně 
slabé  od  roku  1965  a  tzv.  Obamacare od  roku  2010.87 Americký  systém  je  charakterizován 
neregulovanou cenotvorbou,  technologickou přeinvestovaností  v  soukromém sektoru,  defenzivní  
medicínou,88 nadbytečnými výkony kvůli způsobu financování, špatnou koordinací, slabou primární 
péčí, ale i špičkovou kvalitou péče, předním biomedicínským výzkumem, zdravým životním stylem
89.90 Tržní  model tudíž  má  problémy  se  socioekonomickou  i  geografickou  rovností,  vysokou 
nákladovostí a nedostatkem komplexní péče.91 Beveridgeovský model byl uzákoněn v UK v roce 
1948 a od 60. let byl využíván v Kanadě.92 Je charakterizován garancí státu (bezplatné) zdravotní 
péče,  k  níž  má  populace  přístup,  financováním z  výnosu daní  z  veřejných  rozpočtů  a  tím,  že 
zdravotníci v nemocnicích jsou soukromí nebo státní zaměstnanci.93 V UK přímé platby dosahují 
jen 3% výdajů a NHS využívá 97% obyvatelstva,  neboť lokace péče se uplatňuje podle vzorce 
zohledňujícím věk, pohlaví a  mortalitu  obyvatel  daného regionu.94 Výhodami beveridgeovského 
modelu  jsou  relativně  nízké  náklady,  nízká  míra  spoluúčasti,  "rovnoměrné"  rozložení 
zdravotnických zařízení, postavení praktického lékaře jako koordinátora, podpora komunitní péče, 
nevýhodami  jsou  omezování  péče  z  ekonomických  důvodů  a  možné  delší  čekací  doby.95 

81 Srv. DURDISOVÁ, J.: Ekonomika zdraví, s. 139 - 144.
82 Srv. DURDISOVÁ, J.: Ekonomika zdraví, s. 144 - 145.
83 změna příčin morbidity
84 Srv. DURDISOVÁ, J.: Ekonomika zdraví, s. 146 - 151.
85 Srv. DURDISOVÁ, J.: Ekonomika zdraví, s. 151 - 152.
86 Srv. DURDISOVÁ, J.: Ekonomika zdraví, s. 153.
87 Srv. DURDISOVÁ, J.: Ekonomika zdraví, s. 154 - 158.
88 Tj. ochranou před žalobami poskytováním přehnaně starostlivé péče a povinným pojišťováním lékařů.
89 ovšem jen malé části obyvatelstva
90 Srv. DURDISOVÁ, J.: Ekonomika zdraví, s. 158 - 162.
91 Srv. DURDISOVÁ, J.: Ekonomika zdraví, s. 162.
92 Srv. DURDISOVÁ, J.: Ekonomika zdraví, s. 162 - 163.
93 Srv. DURDISOVÁ, J.: Ekonomika zdraví, s. 163 - 164.
94 Srv. DURDISOVÁ, J.: Ekonomika zdraví, s. 164 - 166.
95 Srv. DURDISOVÁ, J.: Ekonomika zdraví, s. 166 - 167.
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Bismarckovský model má jistý problém s principem symetrie, neboť stát nemůže zcela garantovat 
účelné hospodaření  soukromých subjektů v systému.96 Je charakterizován garancí  státu za péči, 
povinným pojištěním veřejnoprávní pojišťovně, která je primárním plátcem péče a platí výkonově 
kapitačně i za ošetřovací den.97 Jasným důsledkem principu solidarity v bismarckovském modelu je 
komprese pojištěnců,98 takže např. v Albertě99 existovaly návrhy zavést osobní účty, a v Německu se 
uvažuje o přesunu domácí, lázeňské, rehabilitační péče aj. do nadstandardu.100 Problematické na 
bismarckovském modelu jsou dále extenzivita plateb za výkony, Sayův zákon101 i v oblasti léků, 
odměňování bez ohledu na kvalitu péče, konkurence mezi sektory primární a sekundární péče i 
uvnitř péče primární, byrokratizace a tendence systému směřovat do deficitu.102

Tradiční typologie zdravotních systémů přestává v posledních letech vyhovovat, protože se objevují 
smíšené systémy jako např. v Kanadě, Švédsku a Řecku, protože motivace subjektů v systému není  
primárně  dána  zdrojem  financování  a  protože  se  objevují  významné  konvergenční  tendence 
k modelu,  kde existuje  standard a  nadstandard,  zisková i  nezisková zařízení,  kde jsou praktičtí 
lékaři soukromí, spoluúčast pacientů je minoritní, kde administrativní výdaje rostou, kde se péče 
často předplácí, kde jsou důležité množstevní slevy při vyjednávání, kde stát je silným regulátorem 
a garantem péče a kde velkou roli hrají města nebo komunity.103

96 Srv. DURDISOVÁ, J.: Ekonomika zdraví, s. 168.
97 Srv. DURDISOVÁ, J.: Ekonomika zdraví, s. 169.
98 Tj. jevu, kdy např. pravidelně 10% pojištěnců spotřebuje 75% veškerého objemu zdravotní péče.
99 Viz kapitolu 8.3.
100 Srv. DURDISOVÁ, J.: Ekonomika zdraví, s. 170 - 171.
101Tedy, že nabídka vyvolává poptávku a ne primárně naopak.
102 Srv. DURDISOVÁ, J.: Ekonomika zdraví, s. 171 - 173.
103 Srv. DURDISOVÁ, J.: Ekonomika zdraví, s. 173 - 176.
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6. Determinanty zdraví

Determinanty zdraví jsme definovali v první kapitole. Pan docent Drbal, zesnulý nestor českého 
výzkumu zdravotní politiky, uvádí seznam ohrožení zdraví obyvatel rozvinutých zemí v budoucnu 
v následující  podobě:  stárnutí,  imigrace,  politická  rozhodnutí,  chronická  srdeční 
nedostatečnost,  metabolický  syndrom,  obezita,  rakovina,  nervová  a  duševní  onemocnění, 
infekce  (AIDS,  SARS,  chřipka,  záškrt,  salmonelóza,  příušnice...),  (chronické)  choroby 
pohybového  ústrojí,  toxikomanie  (tabák,  alkohol,  drogy),  úrazy  a  zranění  (katastrofy, 
terorismus,  konflikty,  adrenalinové  sporty,  brutalita,  doprava),  stres  ze  změn  prostředí, 
oslabení potenciálu zdraví, chronická polymorbidita seniorů, hypoaktivita, pravděpodobně se 
zvyšující diferenciace zdravotní situace mezi regiony a sociálními skupinami apod.104 Z této 
směsi různých faktorů hned vidíme, že některé determinanty jsou  nezdravotní povahy. Na tyto se 
zaměřuje veřejné zdraví a podpora a prevence zdraví. Souvisejí totiž často s životním stylem skupin 
obyvatel,  který by se měl změnit,  aby se dosáhlo jednak žádoucího zlepšení zdravotního stavu, 
jednak úspor  rostoucích výdajů na zdravotní  systémy,  které  hrozí  svou neufinancovatelností  ve 
střednědobém horizontu.105

Význam jednotlivých determinantů zdraví se liší země od země a ačkoliv můžeme najít některé 
společné rysy, kterým skupiny zemí čelí, je kvantitativní ocenění vlivu determinantů předmětem 
výzkumu, jak zdůrazňuje Reforma pro zdravější budoucnost WHO, která začala v roce 2011.106

Zde  komentujeme krátce  pouze  důležité  determinanty:  kouření,  neboť  se  podílí  na  minimálně 
jednom typu  rakoviny  (plic),  která  je  prý  z  98%  způsobena  kouřením,  jakož  i  na  chorobách 
kardiovaskulárního  systému.107 Podle  WHO  Slovakia  při  spalování  tabáku  vzniká  asi  4000 
škodlivých látek.108 Protože ročně na následky kouření zemře v EU asi 650 000 lidí, většina z nich 
v relativním mládí,  je  regulace tabáku velkou výzvou zdravotních systémů.109 Minimální  odhad 
nákladů spojených se spotřebou tabáku podle EK činí asi 1% HDP, totiž 100 miliard € ročně, a  
celkově  13 milionů pacientů  trpících  chronickými  chorobami  vyvolanými  tabákem.110 Na světě 
kouří asi 1,1  - 1,5 miliardy lidí (z čehož je žen asi pětina), což vede ke 4 - 5 milionům úmrtím 
ročně, a počet kuřáků se zvyšuje každoročně téměř o 25 milionů.111 Jen v Německu ročně umírá 
možná až kolem 140 000 lidí na následky kouření a přitom vlivy pasivního kouření a sociálního 
rozvrstvení jsou značné.112 Negativní dopady kouření se týkají i ČR: obsazujeme v průměrné roční 

104 DRBAL, C.: Budoucnost zdraví a zdravotnictví, s. 41 - 52. Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2008. ISBN: 
978-80-86729-39-8. 65 s. 

105 Ne tedy zdaleka tak rychle, jak tvrdí někteří novináři jako ŠPERKEROVÁ, M. A.: Zdravotnictví před infarktem. 
Ekonom, 18. - 24. června 2009, č. 24, s. 26 – 31, podle níž bychom již měli "být za infarktem". Důvodem je, že 
v našem zdravotním systému existují velké hospodářské rezervy úspor (odhadované prof. Potůčkem až na 1/3 
výdajů). Na druhou stranu tvrzení koordinátora projektu „Kulatý stůl“ pana Ing. Ondřeje Mátla, MPA, MSc., že 
budeme prostě mít tolik péče, na kolik vždy budou peníze, také není správné, neboť toto se neobejde bez jasných 
pravidel komu a jakou péči poskytovat, ani bez jistých společensko politických otřesů, protože "vracet se" je vždy 
těžší než "jít vpřed" ve výdajích. Srv. CHYTIL, M. (ed.): Zpráva o možných změnách zdravotnictví  
v     ČR :     identifikované problémy financování a možnosti jejich řešení  , s. 12. Praha : Kulatý stůl k budoucnosti 
financování zdravotnictví v ČR, 2009. ISBN: 978-80-85047-36-3. 45 s.

106 Srv. WHO reform for a healthy future: an overview, s. 2 - 3. 5 stran. Dostupné na 
http://www.who.int/entity/dg/reform/en_who_reform_overview.pdf, dne 27. 8. 2012.

107 Viz Zborník z medzinárodného seminára konaného pod záštitou ministra financí SR Jána Počiatka. Fiškálne,  
zdravotné a sociálne dopady zdaňovania tabákových výrobkov na Slovensku a v medzinárodnom kontexte, s.  2. 
Nadácia F. A. Hayeka: Bratislava, 2007. ISBN: 978-80-969709-1-9. 94 s.

108 Ibidem, s. 3.
109 Ibidem, s. 4.
110 Ibidem, s. 5 - 6.
111 Ibidem, s. 7.
112 SCHULZE, A.; LAMPERT, T. : Bundes-Gesundheitssurvey : Soziale Unterschiede im Rauchverhalten und in der  

Passivrauchbelastung in Deutschland, s. 5 - 11. Robert-Koch-Institut : Berlin, 2006. ISBN : 3-89606-161-5. 61 s.
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spotřebě cigaret na osobu113 5. příčku na světě. 

Dalším determinantem je používáním moderní dopravy, neboť vedle jejích sociálních aspektů má i 
aspekty  zdravotní,  kterými  jsou  znečištění  ovzduší,  vod,  půdy,  změna  krajinného  rázu  a 
„koncentrované“  znečištění  kvůli  haváriím  a  odpadovému  hospodářství,  jakož  i  znečišťování 
výrobou  dopravních  prostředků  a  úrazy  vzniklé  dopravními  nehodami.  Vliv  některých  látek114 
automobilových emisí se zkoumá teprve v posledních 10 - 15 letech. Celkově tyto emise zahrnují 
následující  látky:  CO,  NOx  , VOC,  PM,115 CO2,  CH4,  N2O,  PAH,  fenoly,  ketony,  dehet, 
CH2CHCHCH2 , C6H6, C6H5CH3, BTX, PCDD/F, PCB, SO2 , NH3, O3, sloučeniny Pb, Cd, Ni, Cr, Pt, 
Rh,  Pd,  Cu,  Sb,  Ba,  Fe,  Al,  Zn,  Mo,  Mn,  Mg,  Zn,  Ca,  Fe,  C,  Si,  C6H5CHCH2,  HCOH, které 
dohromady  tvoří  směsi  dlouhodobě  nepředpověditelných  účinků  na  lidské  zdraví.116 Dalšími 
důsledky vystavení se dopravě jsou hluk, který dlouhodobě vede k poruchám koncentrace, spánku a 
dalších nervových funkcí,  kardiovaskulárním chorobám, cukrovce,  vředům, rakovinám, zánětům 
průdušek nebo žlučovým kamenům,117 vibrace,  které  dlouhodobým působením poškozují  CNS, 
dále  cévy,  svaly  a  klouby118,  inaktivita/hypoaktivita (nedostatek  pohybové  aktivity),  které  je 
rizikovým faktorem u mnoha onemocnění, typicky jsou to kardiovaskulární onemocnění, diabetes 
II.  typu,  obezita  nebo deprese.  Epidemiologické  studie  zjišťují  nedostatečnou fyzickou aktivitu 
u přibližně  ⅔  Evropanů119 a  odhaduje  se,  že  tato  skutečnost  může  být  v  některých  regionech 
odpovědná  až  za  10%  všech  úmrtí.  Počet  obézních  se  v  Evropě  odhaduje  na  165  milionů. 
Problematická  je  zejména  obezita u  dětí,  která  může  vést  k  mnohočetným  komplikacím 
zdravotního  a  sociálního  charakteru  v  dětství  i  dospělosti.  Jedním  dílčím  opatřením  pro  boj 
s obezitou je i globální podpora nemotorizovaných částí dopravních systémů.120 Na závěr je třeba 
říct, že ne nepodstatnou roli na celkové "předčasné"  morbiditě a na úrazovost mají již zmiňované 
dopravní nehody. Podle údajů ČSÚ121 z roku 2011 bylo u nás usmrceno při leteckých nehodách 14 
osob, při  železničních pak 29 a při  silničních necelých 800, což je sice pokles oproti  minulým 
létům, ale musíme uvážit též zátěž pro zdravotní systém kvůli léčení těžce zraněných, kterých bylo 
při automobilových nehodách přesně čtyřikrát tolik, i kvůli ošetření lehce zraněných, kterých pak 
bylo ještě více než sedmkrát tolik, co zraněných těžce.

113 Přes 2200 cigaret na osobu - viz BROWNOVÁ, S.; BURGESSOVÁ, A.; DAVIESOVÁ, U.; DOYLE, M.; EMERY, 
I.; GILBERT, A.; HEINE, C.; HOWARDOVÁ, C., JONESOVÁ, S.; MCKELVEY, D.; WILISOVÁ, R.; WRIGHT, 
S.: Svět v číslech. Paseka: Praha-Litomyšl, 2009. Vydání první. 260 s. ISBN: 978-80-7185-969-7.

114 Zvláště prachu.
115 Různých velikostí.
116 Srv. ADAMEC, V. a kol.: Doprava, zdraví a zdravotní prostředí, s. 89 - 127. První vydání. Grada : Praha, 2008. 

ISBN : 978-80-247-2156-9. 160 s.
117 Ibidem, s. 128 - 134.
118 Ibidem, s. 125 - 137.
119 Globální prevalenci hypoaktivity publikace WHO Preventing disease through healthy environments, s. 55. ISBN: 

92-4-159382-2. 101 stran, dostupné na 
http://www.who.int/quantifying_ehimpacts/publications/preventingdisease5.pdf  odhaduje na 58%.

120 Srv. ADAMEC, V. a kol.: Doprava, zdraví a zdravotní prostředí, s. 138 - 155. První vydání. Grada : Praha, 2008. 
ISBN : 978-80-247-2156-9. 160 s. 

121 Viz Nehody v dopravě - časové řady | ČSÚ, dostupné na 
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/nehody_v_doprave_casove_rady, dne 27. 8. 2012.
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7. Stav a vývoj zdravotního systému ČR

Český zdravotní systém přešel po roce 1989 od Semaškova modelu122 státního zdravotnictví k verzi 
Bismarckova modelu s konkurenční soustavou 9 zdravotních pojišťoven. Není nicméně pravdou, že 
zdravotní  pojištění  je  jediným veřejným příjmem rozpočtu  zdravotnictví  -  podíl  prostředků  ze 
státního rozpočtu činil 6%,123 podíl veřejného pojištění přesáhl 78%124 a soukromých výdajů přes 
16%, což je růst téměř na dvojnásobek oproti situaci před 10 lety.125 Celkový rozpočet zdravotnictví 
přesáhl 289 miliard Kč126, což znamená 7,6% HDP127 a přes 27 500 Kč na hlavu a rok128, což je 
1 884 USD PPP129, neboli necelých 58% OECD130.  Po historicky "nejdražším" roku 2009 začaly 
výdaje na zdravotnictví velmi mírně klesat.131

Přes tuto relativně nízkou nákladovost je kvalita péče velmi dobrá: průměrná naděje na dožití při 
narození stále roste a dosáhla 77,7132 let, což ČR sice řadí až na  28. místo v OECD,  kojenecká 
úmrtnost je ale o něco lepší než v Norsku, totiž necelá 3 promile133, což ČR řadí na  7. místo, 
v OECD, ani PYLL u žen není nijak tragické - 22. místo mezi Francií a Kanadou134, což je lepší 
než  PYLL u  mužů,  kde  26.  místo před  Chile135 je  už  dost  podprůměrné.  Spokojenost se 
zdravotním  systémem  měří  průzkum  EHIS.  Z  jeho  dotazování  v  roce  2008  vyplynula  míra 
spokojenosti  oproti  nespokojenosti  více než  2 :  1 s  rostoucí  tendencí,  když lidé jsou spokojeni 
s primární  péčí  a  specialisty v poměru až  6 :  1,  ale  nejméně jsou spokojeni  s  nemocnicemi.136 
Existuje také studie srovnání tzv. vstřícnosti137, v níž ČR zaujala mezi několika středoevropskými a 
jihovýchodoevropskými  zeměmi  první  místo.138 Dostupnost péče  je  horší  jen  co  se  týká 
geografického rozložení,139 avšak stejně existují v systému rezervy a nedostatky140.

122 JANEČKOVÁ, H.; HNILICOVÁ, H.: Úvod do veřejného zdravotnictví, s. Praha: Portál, 2009. 
123 Např. na provoz hygienických stanic, SÚKL. Viz DURDISOVÁ, J.: Ekonomika zdraví, s. 178.
124 Viz Zdravotnictví ČR 2011 ve statistických údajích | ÚZIS, s. 78. 97 stran. ISBN: 978-80-7280-985-1. Dostupné na 

http://www.uzis.cz/system/files/kardcz2011.pdf, dne 27. 8. 2012.
125 Viz DURDISOVÁ, J.: Ekonomika zdraví, s. 193.
126 Viz Zdravotnictví ČR 2011 ve statistických údajích | ÚZIS, s. 78. 97 stran. ISBN: 978-80-7280-985-1. Dostupné na 

http://www.uzis.cz/system/files/kardcz2011.pdf, dne 27. 8. 2012.
127 Viz Zdravotnictví ČR 2011 ve statistických údajích | ÚZIS, s. 79. 97 stran. ISBN: 978-80-7280-985-1. Dostupné na 

http://www.uzis.cz/system/files/kardcz2011.pdf, dne 27. 8. 2012.
128 Ibidem.
129 OECDHealthData2012FrequentlyRequestedData.xls, list č. 3, rok 2010, dostupné na 

http://www.oecd.org/health/healthpoliciesanddata/OECDHealthData2012FrequentlyRequestedData.xls , dne 27. 8. 
2012.

130 Ibidem.
131 Ibidem.
132 OECDHealthData2012FrequentlyRequestedData.xls, list č. 32, poslední rok časové řady 2010, dostupné na 

http://www.oecd.org/health/healthpoliciesanddata/OECDHealthData2012FrequentlyRequestedData.xls , dne 27. 8. 
2012.

133 OECDHealthData2012FrequentlyRequestedData.xls, list č. 35, poslední rok časové řady 2010, dostupné na 
http://www.oecd.org/health/healthpoliciesanddata/OECDHealthData2012FrequentlyRequestedData.xls , dne 27. 8. 
2012.

134  OECDHealthData2012FrequentlyRequestedData.xls, list č. 36, poslední rok časové řady 2010, dostupné na 
http://www.oecd.org/health/healthpoliciesanddata/OECDHealthData2012FrequentlyRequestedData.xls , dne 27. 8. 
2012.

135 Ibidem, list č. 37.
136 Srv. LÁCHOVÁ, J.: Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR. Spokojenost se zdravotní 

péčí, in: ÚZIS ČR, Aktuální informace, č. 11/2010. 10 stran. Dostupné na https://www.google.com/url?
q=http://www.uzis.cz/system/files/11_10.pdf&sa=U&ei=pco7UPKlC8rXtAbysIGYAw&ved=0CAUQFjAA&client=
internal-uds-cse&usg=AFQjCNGVfB-Fa8QyJWICl_1QJ3wPcXcEnw , dne 27. 8. 2012.

137 Překlad pojmu responsiveness definovaného WHO.
138 Viz Nerovnosti ve vstřícnosti zdravotnického systému : porovnání výsledků Světového šetření o zdraví za Českou  

republiku, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko a Chorvatsko. ÚZIS : Praha, 2007. ISBN : 978-80-7280-706-2. 16 s. 
139 Viz též BRYNDOVÁ, L.; PAVLOKOVÁ, K.; ROUBAL, T.; ROKOSOVÁ, M; GASKINS, M.; VAN GINNEKEN, 

E.: Czech Republic: Health system review. Health Systems in Transition. 2009; 11(1): 122 s. ISSN: 1817-6127.s. xx.
140 Některé diskutujeme v závěru podle publikace Chytil, cit. op.
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8. Zdravotní systémy vybraných zemí OECD 

Tato závěrečná kapitola bakalářské práce tvoří její těžiště. V ní představujeme tři vybrané zástupce 
systému  zdravotní  péče:  systém národní  zdraví  (NHS),  jak  prvně  vznikl  ve  Velké  Británii  za 
iniciativy lorda Beveridge před 70 lety,  představujeme na příkladu Norska,  které  vydává jedny 
z nejvyšších  prostředků  na  zdravotnictví  vůbec.  Systém  veřejného  pojištění  (sociálního, 
všeobecného), které vzniklo postupně reformami Otto von Bismarcka v Německu141 v letech 1883 - 
1889, je představen na příkladu historicky spřízněného Rakouska. A konečně určitá "kombinace" 
těchto systémů je detailně zkoumána na příkladu Kanady. Volba těchto zemí vychází z jisté alespoň 
hrubé porovnatelnosti, např. počtem obyvatel s Českou republikou. Zároveň musíme konstatovat 
nepodobnost v tom, že zvolené země mají vesměs oblasti, které jsou velmi špatně dostupné.

Vycházíme z publikací řady "Health Systems in Transition", kterou postupně publikuje Evropská 
observatoř  zdravotních  systémů  a  politik.  Autoři  jsou  místními  experty142,  kteří  uvedenou 
problematiku  dobře  znají.  Evropská  observatoř  patří  pod Evropský  úřad  (pobočku)  WHO a  je 
partnerstvím mezi  Evropským oblastním úřadem Světové zdravotní  organizace,  vládami Belgie, 
Finska, Řecka, Norska, Španělska a Švédska, italské oblasti Veneta, Evropskou investiční bankou, 
Ústavem  pro  otevřenou  společnost,  Světovou  bankou,  CRP  zdravotnictvím  Lucemburska, 
londýnskou Školou ekonomie a politologie a londýnskou Školou hygieny a tropického lékařství. 
Publikace, jak už sám název naznačuje, se zabývají zejména hodnotícími studiemi, financováním 
zdravotnictví, reformami zdravotních systémů, plány ve správě a organizaci zdravotních systémů, a 
zajišťováním zdravotních služeb. Použité zdroje dat jsou spravovány WHO, národními statistickými 
úřady, Eurostatem, OECD, IMF, WB a dalšími institucemi.

Údaje, které publikace uvádějí, jsou pochopitelně částečně zastaralé. Proto tam, kde je to možné a 
vhodné,  statistické  údaje  aktualizujeme za  pomocí  shora  uvedených zdrojů,  hlavně  příslušných 
statistických  úřadů,  OECD  a  WHO,  ale  také  i  místních  ústavů,  kterých  je  v  každém 
z pojednávaných zdravotních systémů více než dostatek.

Některé více používané zkratky jsou vysvětleny v seznamu zkratek v dodatku k této bakalářské 
práci.

8.1 Norsko

8.1.1 Krátký souhrn

V Norsku existují tři úrovně vládnutí - národní, krajská a městská143. Všeobecná zodpovědnost za 
zdravotní  péči  leží  na  Ministerstvu  zdravotnictví  a  pečovatelských  služeb,  zodpovědnost  za 
specializovanou péči  je  svěřena  do rukou pěti  oblastních  zdravotních úřadů a  zodpovědnost  za 
primární zdravotní péči včetně ošetřovatelství mají komunity144, kterých je v Norsku 434145. Norský 
parlament má částečně velmi podobné funkce jako parlament český, speciálně podává stanoviska 
vůči navrhovaným reformám146. Norský zdravotní systém je znatelně dražší než průměr zdravotních 

141 Viz Health insurance - Wikipedia, the free encyclopedia. Dostupné na 
http://en.wikipedia.org/wiki/Health_insurance#Germany , dne 26. 8 .2012.

142 Např. autor profilu o Norsku pracuje na Norském direktorátě zdravotních a sociálních systémů, měl 16 norských 
spolupracovníků. Profil shlédly Grete Botten z Univerzity v Oslo a Geir Sverre Braut z norského Ministerstva 
zdravotnictví. Technicky s ním spolupracovalo dalších 5 osob.

143 JOHNSEN, Jan Roth: Health Systems in Transition, Norway, Vol. 8. No. 1, 2006,
European Observatory on Health Systems and Policies. Editor: Vaida Bankauskaite. 187 stran. ISSN: 1817-6127. 

info@obs.euro.who.int , str. xiii. Dále citováno jako JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway. 
144 Vlastně komunity.
145 Ibidem. Po spojení dalších komunit je současný jejich počet roven 429.
146 Ibidem.
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systémů  v  EU;  většina  financování  probíhá  přes  blokové  granty,  které  jsou  naplňovány  z 
vybíraných daní (na místní úrovni různých), ale zároveň neexistují přesně definované standardy 
zdravotní péče.147 

Cílem primární  zdravotní  péče  je  zlepšit  celkový  zdravotní  stav  obyvatelstva,  léčit  choroby a 
zdravotní  problémy,  které  nevyžadují  hospitalizaci  a jako taková je financovaná nejvíce z NIS, 
z příspěvků měst a z plateb samoplátců, které jdou na účet obecných praktiků.148 Specializovanou 
péči poskytují oblastní zdravotní zařízení, stejně jako soukromá smluvní zařízení podle nařízení 
ústřední vlády.149 Vzdělávání v oblasti  zdravotní péče a specializace jsou omezeny, financovány 
ústřední vládou, takže každým rokem nastupuje na lékařské fakulty pouze kolem 500 mediků.150 
Pracovníci  ve  zdravotnictví  jsou  s  výjimkou  obecných  praktiků  v  zaměstnaneckém  poměru  a 
spoluúčast  je  regulována  ústřední  vládou.151 Decentralizace  zdravotní  péče  byla  zahájena 
Zákonem o komunitních  zdravotních  službách  z  roku 1982,  novelizovaném v  roce  1988,  jehož 
jedním ze záměrů bylo poskytnout příležitost koordinace zdravotní péče i zdravotníků na místní 
úrovni, a také převést pečovatelské domy do působnosti komunit.152 V roce 2001 proběhla reforma 
poskytování péče obecnými praktiky tak, že pacient má právo ho měnit dvakrát ročně, že má právo 
na druhý názor a že obecným praktik - obvodní lékař bude placen kapitačními platbami, poplatky za 
používání jeho služeb a doplatky.153 Systém placení za aktivity, tzv. ISF, tj. Innsatsstyrt finansiering, 
zavedlo Norsko v roce 1997 v případě tělesně nemocných, lůžkově hospitalizovaných pacientů, 
podle DRG a v roce 1999 ho rozšířilo i na akutní chirurgické zákroky (tzv. jednodenní péče), což 
vedlo ke zvýšení počtu zákroků, snížení čekacích lhůt na zákrok a možnosti regionálně upravit cenu 
DRG bodu,  která  zatím zůstala  nevyužita.154 V roce  2002  proběhla  nemocniční  reforma,  která 
převedla  vlastnictví  nemocnic  z  krajů  na  vládu  a  nadále  byly  nemocnice  spravovány  jakožto 
podniky novým managementem a výkonnou radou, což vedlo např. opět ke snížení čekacích lhůt a 
vyšší hospodárnosti.155 V roce 2001 vešel v platnost zákon, který liberalizoval zřizování lékáren, 
čímž se vytvořily celé řetězce lékáren vedle obchodních řetězců, a který umožňoval změnu předpisů 
v lékárně výměnou za generika. Zákon o právech pacientů z roku 1999 posílil jejich práva a měl 
zaručovat rovnost při poskytování zdravotní péče. Celkem reformní zákony měly za úkol definovat 
zodpovědnost za poskytování zdravotních služeb, určit priority při jejich poskytování, zajistit práva 
pacientů a omezit výdaje na zdravotnictví, kterýžto úkol, vedle lepší integrace péče a odstraňování 
nerovností, přetrvává i nadále.156 

Nejcennějšími  rysy norského zdravotního systému jsou vysoká  dostupnost  péče  bez  ohledu  na 
příjem pacienta, velká míra decentralizace, která část zodpovědnosti přenáší na komunity a oblasti a 
veřejný politický zájem na zlepšování kvality zdravotního systému.157

8.1.2 Úvod

Cílem organizační struktury norského zdravotnictví je takové jeho uspořádání, které by zaručilo 
rovnost přístupu ke zdravotním službám, a to jak vůči  socioekonomickému statusu pacientky, 
tak vůči její geografické poloze.158 V Norsku žije 5 002 942 obyvatel159 na rozlehlé oblasti o výměře 
147 Ibidem.
148 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, str. xiv.
149 Ibidem.
150 Ibidem.
151 Ibidem.
152 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, str. xiv - xv.
153 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, str. xv.
154 Ibidem.
155 Ibidem.
156 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, str. xv - xvi.
157 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, str. xvi.
158 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, str. 1.
159 Počet obyvatel na Statistik sentralbyrå, dostupné na http://www.ssb.no , dne 13. 7. 2012. Údaj je k 1. dubnu 2012.
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386 958 km2, což činí hustotu obyvatel necelých 13 obyvatel na km2, ovšem přepočteme-li počet 
obyvatel  na km2 úrodné půdy,  bude jich na něj  připadat 22,  což je téměř trojnásobek toho,  co 
v Dánsku, neboť značnou část norské rozlohy zaujímají zvlněné horské hřebeny, hluboce zaříznuté 
fjordy a tundra na severu.160

Počet obyvatel Norska v posledních šesti letech prudce roste161, když se na nárůstu nejvíce podílí 
imigrace, která je ze skandinávských zemí nejvyšší a je poslední dobou přibližně čtyřnásobně162 
důležitějším faktorem než porodnost, jež je sama vůči EU nadprůměrná, když posledním faktorem 
je  prodlužující  se  doba  dožití  obyvatelstva163.  Podle  Norského  statistického  úřadu164 je  podle 
posledních  dostupných  dat  průměrný  přírůstek  obyvatelstva  čistou  migrací  asi  3  400  obyvatel 
měsíčně, průměrný přirozený přírůstek přesahuje přibližně 850 obyvatel měsíčně a co do národností 
přistěhovalců  jsou  nejvíce  zastoupeni  Evropané,  jmenovitě  Poláci,  Litevci,  Švédové,  dále  pak 
Somálci, Eritrejci, Lotyši, Rumuni, Filipínci, Angličané, Skotové, Irové a Velšané, Estonci, Španělé 
a Němci165. Modifikovaný index závislosti II166 v roce 2000 v Norsku činil 25,7167 a předpokládá se 
jeho růst na přibližně 43 v roce 2040, což je nižší údaj než je průměr OECD i než jsou srovnatelné 
údaje  v  ostatních  skandinávských  státech  s  výjimkou  Islandu168.  Tento  index  se  do  roku  2012 
dokonce  snížil na  současných  necelých  21.169 Stárnutí  populace  proto  Norsko  pravděpodobně 
postihne méně než většinu zemí OECD díky relativně vysoké porodnosti a značné míře imigrace. Je 
ale vhodné na tomto místě poznamenat,  že zdaleka ne všechny norské komunity se podílejí na 
populačním růstu, právě naopak, v téměř polovině z nich dochází buď ke stagnaci nebo rovnou 
k poklesu  počtu  obyvatel170.  Je  zřejmé,  že  k  tomuto  negativnímu  trendu  dochází,  kdy  rostou 
zejména města, metropole regionů a některé další komunity zejména ve středním a jižním Norsku 
na úkor severním oblastí a hornatého vnitrozemí, přispívá i vnitřní migrace.171 Co se týká genderové 
rovnosti,  tak  OSN  určuje  indexy  GDI  (Rozvojový  index  vztažený  k  genderu)  a  GEM  (Míra 
genderového  zmocnění)  od  roku  1995.172 Norsko  v  roce  2001  obsadilo  v  žebříčku  zemí 
uspořádaných podle  těchto  indexů první  místo  na světě173,  stejně  jako později  v  žebříčku zemí 
seřazeného podle HDI (Indexu lidského rozvoje)174, kde Norsko vystřídalo na prvním místě Island. 
Norsko  také  disponuje  jedním  z  nejvzdělanější  populací  na  světě,  jelikož  míra  vstupu  do 
sekundárního  vzdělávání  (zakončeného  maturitou)  přesahuje  dvě  třetiny  a  míra  vstupu  do 
terciárního vzdělávání přesahuje podle databáze UNESCO míru v České republice175;  též podíly 
160 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, str. 1 - 3.
161 Srv. obrázek na http://www.ssb.no/english/subjects/02/02/folkendrkv_en/fig-2012-05-16-01-en.html . Dostupné dne 

13. 7. 2012. 
162 Srv. Kvartalsvise befolkningsendringer, dostupné na http://www.ssb.no/folkendrkv/ , dne 13. 7. 2012.
163 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 3 - 4.
164 Srv. Kvartalsvise befolkningsendringer, dostupné na http://www.ssb.no/folkendrkv/ , dne 13. 7. 2012.
165 Srv. obrázek na http://www.ssb.no/folkendrkv/fig-2012-05-16-03.html , dostupné dne 13. 7. 2012.
166 Srv. Demografický informační portál Vývoj, dostupné na http://www.demografie.info/?cz_demstarnutivyvoj , dne 

13.7. 2012, kde se definuje jakožto podíl počtu obyvatel ve věku 60 let a více na počet obyvatel ve věku 15 - 59 let, 
kdežto publikace  JOHNSEN, Jan Roth: Health Systems in Transition, Norway, Vol. 8. No. 1, 2006,

European Observatory on Health Systems and Policies. Editor: Vaida Bankauskaite. 187 stran. ISSN: 1817-6127 ho 
definuje na s. 4 jako podíl počtu obyvatel ve věku 65 let a více vuči počtu obyvatel ve věku 20 - 64 let.

167 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 4. 
168 Ibidem.
169 Srv. Statistisk sentralbyrå: - Befolkning - temaside, dostupnou na http://www.ssb.no/befolkning/ , dne 13. 7. 2012.
170 Srv. Kvartalsvise befolkningsendringer, dostupné na http://www.ssb.no/folkendrkv/ , dne 13. 7. 2012.
171 Srv. grafiku "Befolkningsvekst" na Statistisk sentralbyrå: - Befolkning - temaside, dostupnou na 

http://www.ssb.no/befolkning/ , dne 13. 7. 2012.
172 Srv. Gender-related Development Index, dostupné na http://en.wikipedia.org/wiki/Gender-

related_Development_Index , dne 13. 7. 2012.
173 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 4. 
174 Srv. List of countries by Human Development Index, dostupné na 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_Human_Development_Index , dne 13. 7. 2012 a odkazy dostupné 
z této stránky. 

175 Viz Beyond 20/20 WDS - Table view, dostupné na http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/tableView.aspx?
ReportId=3345&IF_Language=eng , dne 13. 7. 2012.
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vysokoškoláků mezi třicátníky činily v roce 2001 29, resp. 36% u mužů, resp. žen, což je sice méně 
než např. v Ruské federaci, na Ukrajině, či Kanadě, ale nastavení vzdělávací politiky v současné 
době v Norsku je takové, že ona čísla pravděpodobně budou konvergovat ke 40%, přičemž je však 
vhodné  poznamenat,  že  poměr  absolventů  bakalářských  studijních  programů  v  populaci  vůči 
absolventům magisterských a doktorských studijních programů je téměř 3 : 1.176

Norské hospodářství se často charakterizuje jako smíšená ekonomika, protože se plánovitě počítá 
s  účastí  státu  v  některých  průmyslových  odvětvích  nebo dokonce  se  státními  podniky.177 HDP 
v posledních kvartálech vykazovalo růst s výjimkou dvou kvartálů v letech 2010 a 2011178 a přes 
drobné  změny v  jeho  struktuře  (snižování  exportu  a  navyšování  importu  ovlivňující  tak  saldo 
bilance zahraničního obchodu) zůstávají  v platnosti  orientační  podíly z roku 2002:  44% tvořily 
spotřební výdaje domácností, 22% utrácení vlád, 19% investice a 15% přebytek salda zahraničního 
obchodu.179 V uplynulých 40 letech byl růst HDP průměrně 3% ročně, což znamenalo, že nominální 
HDP na hlavu v roce 1970 činil 23 500 NOK, v roce 2002 pak již 337 400 NOK, což činí reálně 
v cenách roku 1970 přes 61 600 NOK a v roce 2012 pak již dokonce necelých 550 000 NOK180 na 
hlavu181. V poválečném období se tedy Norsko stálým růstem (s výjimkou období krizí) stalo jednou 
z nejbohatších zemí světa a mohlo si dovolit štědře financovat mj. svůj zdravotní systém. Přestože 
je HDP na hlavu Norska v PPP o 43% vyšší než průměr EU, osobní výdaje, kam se počítá spotřeba 
domácností a vládní výdaje na vzdělávání a zdravotnictví jsou jen mírně nad jejím průměrem.182 To 
ukazuje  na  velkou  míru  spoření  v  Norsku,  totiž  na  tvorbu  rezervních  fondů,  využitelných 
v budoucnosti, naplňovaných zejména ze zisků z prodeje ropy a zemního plynu. Hlavním je Norský 
ropný fond183184, který se stal s kapitálem 3 bilióny 496 miliard NOK největším fondem Evropy. 
Jako  v ostatních  vyspělých  zemích  světa  nastal  od  padesátých  let  minulého  století  posun 
zaměstnanosti a výdělečnosti směrem od primárních odvětví k odvětvím terciárním, takže nyní je 
ve službách zaměstnáno přes 75% ekonomicky aktivního obyvatelstva a produkuje se v něm přes 
59%  ekonomických  hodnot  (petrolejářský  průmysl  pro  srovnání  přes  22%185).186 Kladné  saldo 
zahraničního obchodu vykazuje norské hospodářství od konce 70. let minulého století s výjimkou 
let 1986 - 1988 a v roce 2002 činilo kolem 200 miliard NOK.187 V roce 2009 již přes 327 miliard 
NOK.188 Vývoz norského zboží po vyloučení surovin, lodí a ropných plošin jde nejvíce do zemí EU, 
zejména do sousedního Švédska,  dále pak Německa, USA, Nizozemí,  UK, Dánska,  Číny,  Jižní 
Korei,  Francie,  Španělska,  Japonska,  Belgie,  Polska,  Singapuru,  Finska,  Itálie,  Ruska,  Turecka, 
176 Srv. grafiku "Høyeste utdanning" na Statistisk sentralbyrå: Utdanning - temaside, dostupné na 

http://www.ssb.no/utdanning_tema/ , dne 13. 7. 2012.
177 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 4. 
178 Srv. tabulku na Nasjonalregnskap, kvartalsvis, dostupné na http://www.ssb.no/vis/knr/art-2012-05-22-01.html , dne 

13. 7. 2012.
179 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 4 - 5.
180 Srv. Statistisk sentralbyrå dostupné na http://www.ssb.no/befolkning/ , dne 13. 7. 2012.
181 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 5.
182 Ibidem.
183 Srv. Statens pensjonsfond – utlandet, dostupné na 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dep/underliggende_etater/statens-pensjonsfond---utland.html?id=270410 , dne 
15. 7. 2012. 

184 Viz Statens pensjonfond - Wikipedia, dostupné na 
http://no.wikipedia.org/wiki/Statens_pensjonsfond#Statens_pensjonsfond_utland , dns 15. 7. 2012. Zajímavý je 
nárůst fondu za posledních 8 let na téměř 3,5-násobek.

185 Final expenditure and gross domestic product. Current prices. Million kroner. Dostupné na 
http://www.ssb.no/emner/09/01/nr/tabe_old/tabe-01.html , dne 13. 7. 2012.

186 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 5 - 6.
187 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 6.
188 PŘÍLOHA č. 1: Průvodce Norska - Příroda Lední medvěd, Svalbard ..., dostupné na http://www.google.cz/url?

sa=t&rct=j&q=saldo%20obchodn%C3%AD%20bilance
%20norsko&source=web&cd=5&ved=0CFoQFjAE&url=https%3A%2F%2Fwww.vse.cz%2Fvskp
%2Fshow_file.php%3Fsoubor_id
%3D997347&ei=IqwAUISfIuj_4QSi9r2OCA&usg=AFQjCNEp6BeYTRFst9_eBZa61sujvpxOEw&cad=rja , dne 
14. 7. 2012.
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Irska,  Švýcarska,  Portugalska,  Brazílie,  Kanady,  na  Island,  do  Kazachstánu,  Indie,  Spojených 
arabských emirátů, Rakouska, na Ukrajinu a do Řecka189, nejvíce se pak dovážejí silniční a další 
vozidla, průmyslová zařízení, elektrické stroje a přístroje, další spotřební zboží, kovové výrobky, 
kovy, minerální oleje a ropné výrobky, ale také vědecké a technické přístroje, což je položka, která 
zahrnuje i přístroje používané ve zdravotnictví.190

Politicky je Norsko konstituční monarchií, když jeho ústava byla napsána v roce 1814, a personální 
unie  se  Švédskem  skončila  roku  1905.  V  Norsku  existuje  oddělení  zákonodárné  moci 
(reprezentované  Stortingetem)  od  moci  výkonné,  kterou  reprezentuje  král,  jenž  jmenuje 
ministerského předsedu, který jmenuje dále svou vládu.191

429 norských komunit mají velmi odlišné hodnoty hustoty i počtů obyvatel - nejmenší má přes 200 
obyvatel  a  přibližně  třetina  nepřesahuje  5000  obyvatel.192 Zodpovídají  za  "podporu  zdraví, 
primární zdravotní péči, péči o zdraví, péči o handicapované, včetně mentálně retardovaných , 
(dále) za vzdělávání v mateřských školách a na prvních stupních škol, sociální práci (ochranu dětí a 
sociální ochranu), vodohospodářství, místní kulturu, územní plány a infrastrukturu", kdežto "kraje 
zodpovídají  za  zubní  péči,  sekundární  vzdělávání,  dodávky  energií  a  za  komunikace."  Stát 
odpovídá za sekundární zdravotní péči, kteroužto svou zodpovědnost delegoval na pět oblastních 
zdravotních úřadů.193

Politicky dlouhá poválečná léta vládu sestavovali zástupci labouristů, tzv. Arbeiderpartiet, v roce 
2005 se prvně k moci dostala Socialistická levicová strana Norska, tzv. Sosialistisk Venstreparti 
v koalici se Stranou středu, tzv.  Senterpartiet.194 Co do mezinárodních vztahů je Norsko členem 
ESVO, EEA od roku 1994, kdy podruhé zamítlo vstoupit do EU, a úzce spolupracuje s ostatními 
severskými zeměmi např. na otázkách sociálního zabezpečení.195 Je také členem Rady britských 
ostrovů,  Rady Evropy,  NATO, WTO, OSN a podepsalo Dohodu o clech a  obchodu,  Barentsův 
zdravotní  program,  Evropskou  úmluvu  o  lidských  právech,  Úmluvu  o  právech  dítěte  a  další 
dokumenty.196 

8.1.2.1 Zdravotní stav obyvatel Norska

V roce 1950 byl průměrný věk očekávaného dožití 69 let u mužů a 72 let u žen a došlo k jeho 
zvýšení tak, že v roce 2004 již činil 78 let u mužů a přes 82 let u žen 197, a v roce 2011 již tyto 
hodnoty dosahovaly 79 let a 83,5 roku při  trvalém růstu, a tak se dá konstatovat,  že obyvatelé  
Norska, kteří se v současnosti narodí, budou v průměru žít jen o několik měsíců kratší životy než 
obyvatelé Švédska a Islandu, přičemž norské ženy pořád ještě ztrácejí asi 3 roky života na nejdéle  
žijící  Japonky.198 Co  do příčin  smrti  statistika  WHO199 uvádí  pro  rok  2008 následující  odhady 
189 Viz 20. Eksport etter land. 30 land rangert etter verdi i 2009. Varer utenom råolje, naturgass, naturlige  

gasskondensater, skip og oljeplattformer. 2007-2009 Exports by country. 30 countries ranked by value in 2009.  
Goods excluding crude oil, natural gas, natural gas condensates, ships and oil platforms. 2007-2009, dostupné na 
http://www.ssb.no/emner/09/05/uhaar/arkiv/2009/tab-2010-07-01-20.html , dne 15. 7. 2012.

190 Viz 9. Import etter varegruppe. Tosifret SITC. 2004-2009. Millioner kroner Imports by commodity group. Two-digit  
SITC. 2004-2009. NOK million, dostupné na http://www.ssb.no/emner/09/05/uhaar/arkiv/2009/tab-2010-07-01-
09.html , dne 15. 7. 2012.

191 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 6 - 7.
192 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 7.
193 Viz a srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 7.
194 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 8.
195 Ibidem.
196 Ibidem.
197 Ibidem.
198 Døde, dostupné na http://translate.googleusercontent.com/translate_c?

hl=cs&rurl=translate.google.cz&sl=no&tl=cs&u=http://www.ssb.no/emner/02/02/10/dode/&usg=ALkJrhhBsxoIaH
VnevGAIi4hXhEO7EP8cw , dne 15. 7. 2012.

199 Noncommunicable diseases nor_en.pdf, dostupné na http://www.who.int/nmh/countries/nor_en.pdf , dne 15. 7. 
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mortality:  nejčastější  příčinou  úmrtí  jsou  kardiovaskulární  choroby s  35%,  jejichž  mortalita  se 
podařila úspěšně snížit ze stavu 461 na 100 000 obyvatel ročně v roce 1970 na 158 pro muže a 91 
pro ženy, a činí tak velký faktor přispívající k prodloužení střední doby dožití200, dále jsou to různé 
druhy rakovin se 27%, které se daří léčit až v posledních letech, zvláště u žen, u nichž mortalita 
klesla na 108, zatímco u mužů jen na 151 (ze souhrnných 184 v roce 1997201), na třetím místě se 7% 
jsou choroby infekční, mateřské, perinatální a poruchy výživy, jen o několik promile převyšující 
šanci, že obyvatel Norska podlehne nějakému zranění (6%) nebo nějaké respirační chorobě202 (6%) 
a z ostatních jednotlivých příčin úmrtí  je významná už jen cukrovka se 2%. Právě úmrtnost na 
diabetes se dlouhodobě nedaří snížit, naopak poněkud narostla na 10, stejně jako sebevražednost 
(11)  a  úmrtnost  na  infekční  a  parazitické  nemoci  (8);  naproti  tomu strmý nárůst  úmrtnosti  na 
mentální poruchy a choroby CNS se nepodařilo zcela zvrátit, takže mortalita z těchto příčin činí 
více než 35 úmrtí na 100 000 obyvatel203.

AIDS se v souladu se Zákonem o infekčních nemocech léčí bezplatně a počet nově nakažených 
nepřevyšuje 100 ročně.204 Jako v jiných zemích se ve 21. století projevil i v Norsku trend odkládání 
mateřství do pozdějších let života, takže průměrný věk ženy při narození prvního dítěte převýšil 28 
let205, ale celková plodnost se oproti konci 20. století zvýšila na 1,95 v roce 2010 a 1,88 v roce 
2011206.  Umělá  přerušení  těhotenství,  správně  nazývané  potraty,  byly  zavedeny  Zákonem 
o potratech z roku 1978 a až v posledních letech jejich počet klesá i u mladistvých, ale stále platí, že 
"pravděpodobnost" umělého potratu je  přibližně 1 :  5,  přičemž perinatální  péče se dostává 
v Norsku na světovou špičku, takže se podařilo úmrtnost snížit na 3,3 mrtvě narozené děti na 1 000 
živě  narozených,  což  je  méně  než  čtvrtina  úmrtí  při  porodu  ve  srovnání  se  stavem  roku 
1975207.Pracovní  neschopnosti  tvoří  asi  7%  pracovních  dnů,  přičemž  asi  sedmina  z  nich  je 
samoindikovaná a nepotřebuje asistenci lékaře.208 Standardizovaná prevalence kuřáků je 31% 
u mužů a 28% u žen209, takže se vrátila na úroveň 80. let minulého století210 a prevalence obezity 
a nadváhy roste pozvolna a nepřetržitě po uplynulých 30 let a v současnosti dosahuje 22%, resp. 
58%211.  Na ukazateli  DMFT (tj.  průměrném počtu  plombovaných,  chybějících nebo rozpadlých 
zubů) dvanáctiletých se dá ukázat, že zubní péče se za posledních 35 let v Norsku velmi zlepšila.212 

Norsko na  doporučení  Světové  zdravotnické  organizace  WHO spustilo  integrované celonárodní 
programy boje s  rakovinou,  diabetem,  kouřením a  pitím alkoholu213,  protože jeho  konzumace 
u občanů starších 15 let dosáhla214 v roce 2007, i přes jeho enormní cenu v Norsku, historického 

2012.
200 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 8 a s. 10.
201 Ibidem.
202 Ovšem s výjimkou rakoviny plic, jejíž mortalita se pravděpodobně kvůli kouření u starých lidí za 

uplynulých 30 let zdvojnásobila - srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 8.
203 Tyto údaje jsou z roku 2003 podle JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 10.
204 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 9.
205 Ibidem.
206 Srv. Statistisk sentralbyrå: - Befolkning - temaside, dostupnou na http://www.ssb.no/befolkning/ , dne 15. 7. 2012.
207 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 9. 
208 Ibidem.
209 Tobacco nor.pdf, dostupné na http://www.who.int/tobacco/surveillance/policy/country_profile/nor.pdf , dne 15. 7. 

2012.
210 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 9.
211Noncommunicable diseases nor_en.pdf, dostupné na http://www.who.int/nmh/countries/nor_en.pdf , dne 15. 7. 

2012.
212 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 9, také Statistikkbanken, dostupné na 

http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/Default_FR.asp?
PXSid=0&nvl=true&PLanguage=0&tilside=selectvarval/define.asp&Tabellid=04702 , dne 16. 7. 2012. DMFT se 
pohybuje kolem 1,3 - 1,4, což je pokles téměř na sedminu od roku 1975. 

213 Viz Noncommunicable diseases nor_en.pdf, dostupné na http://www.who.int/nmh/countries/nor_en.pdf , dne 26. 7. 
2012.

214 Viz Tabell 1 Alkoholforbruk per innbygger 15 år og over. Liter ren alkohol. Dostupné 
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maxima, v průměru 6,6 litru čistého alkoholu na osobu a rok. Přes tento relativně nepříznivý vývoj 
roční úmrtnost kvůli alkoholu velmi mírně klesá 215 a pohybuje se pod hranicí 400 osob ročně.

8.1.2.2 Stručná historie zdravotního systému v Norsku

V minulé kapitole jsme viděli,  že  ekonomické a  demografické podmínky norského zdravotního 
systému jsou příznivé. Z historie Norska je známo, že se před rokem 1814 museli lékaři připravovat  
na univerzitních studiích v zahraničí, zvláště v Kodani, a tak kolem poloviny předminulého století 
připadalo v Norsku (jako autonomní části Švédska) ne méně než 5 000 obyvatel na jednoho lékaře
216, s tím, že na venkově byli od roku 1836 přiřazováni na jistá místa jako tzv. okresní zdravotničtí  
pracovníci a  později  byli  zaměstnáváni  lékaři  některými  komunitami,  aby  se  starali  o chudé, 
nemocné.  Lékaři  tak  před  více  než  150  lety  plnili  i  jisté  sociálně  politické  funkce,  vedle 
dobrovolnické péče v komunitách217. Na počátku 20. století došlo nejen k osamostatnění Norska, ale 
i  k  dramatickému  nárůstu  kvality  a  rozsahu  zdravotní  péče,  zvláště  ve  městech,  když  Zákon 
o praktických  lékařích,  který  zaručoval  rovnost  přístupu  ke  zdravotní  péči  bez  ohledu  na 
geografickou polohu a příjem, začal platit od roku 1912218.

Po Druhé světové válce byla norská politika zásadně ovlivněna zprávou lorda Beveridge, a tak byl 
zřízen Helsedirektoratet (tj. Direktoriát pro zdraví) při Ministerstvu sociálních věcí, který fungoval 
jednak  jako  regulační  úřad  lékařského  stavu,  jednak  jako  prostředek,  pomocí  něhož  lékaři 
ovlivňovali zdravotní politiku svými návrhy219. V roce 1967 pak vznikla Trygdeetaten (tj. Národní 
správa pojistného), která začala spravovat nově vybírané prostředky na národní pojistné schéma220. 
Dalším milníkem ve vývoji norského zdravotního systému byl Zákon o nemocnicích, jenž vešel 
v platnost v roce 1970 a jenž na období let 1970 - 2002 rozdělil nemocnice na ústřední, oblastní a  
specializované,  přičemž  pouze  poslední  zůstaly  v  krajských  rukou,  odkud  byly  po  roce  2002 
převedeny  do  zdravotních  podniků  spravovaných  oblastními  zdravotními  úřady221.  Zákon 
o zdravotních službách v komunitách, který v Norsku platí od roku 1984 ukončil činnost okresních 
zdravotních pracovníků a převedl primární péči,  jakož i  další  péče (např.  o mentálně postižené 
spoluobčany) do zodpovědnosti komunit a v roce 2001 byl následován nařízením o praktických 
lékařích, jímž lidé dostali právo si vybrat svého praktického lékaře.222

Hořejší  období  odpovídá  v  hospodářské  politice  stále  rostoucí  těžbě  ropy  z  norského  šelfu 
Severního  moře.223 Poválečné  roky  jsou  v  Norsku  charakterizovány  "svinováním  státu",  tj. 
převedením pravomocí blíže k občanovi na krajskou a zejména místní úroveň, což se též dá nazývat 
jako  decentralizace,  zatímco  stát  musí  dbát  zejména  na  dodržování  principu  rovného  přístupu 
k veřejným  službám.224 Teoreticky  stát  značně  decentralizoval  zdravotní  péči,  avšak  pomocí 
nařízení,  vyhlášek,  zákonů,  návodů a  samozřejmě  i  dohledu  nad  financováním a  přidělováním 
finančních prostředků se prakticky stejně v lokální zdravotní péči angažuje.225

http://www.ssb.no/magasinet/slik_lever_vi/tab-2008-06-04-01.html , dne 26. 7. 2012.
215 Viz Statistikkbanken. Dostupné na http://www.ssb.no/magasinet/slik_lever_vi/tab-2008-06-04-01.html , dne 26. 7 .

2012.
216 Nyní je tento počet kolem 216 - výpočet vlastní, založený na údajích z roku 2009, srv. Leger i kommune- og 

specialistsjenesten. Dostupné ne http://www.ssb.no/vis/samfunnsspeilet/utg/201102/09/art-2011-05-02-01.html , dne 
26. 7. 2012.

217 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 13.
218 Ibidem.
219 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 14.
220 Ibidem.
221 Ibidem.
222 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 14 - 15. Současně byl zrušen v roce 1984 Direktoriát pro zdraví. 
223 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 15.
224 Ibidem.
225 Ibidem. 
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8.1.3 Organizační struktura norského zdravotního systému

Organizační struktura norského zdravotnictví je nejlépe popsána vztahy podřízenosti/nadřízenosti a 
vztahy žádostí o financování/smluvními vztahy226.

Maximální hrubý zisk stanovený  ústřední vládou podléhá schválení  úřadu generálního auditora. 
Vláda je  částečně tvořena  Ministerstvy  zdravotních a pečovatelských služeb a práce  a sociální  
inkluze.  Ministerstvo  zdravotních  a  pečovatelských  služeb  dohlíží  na  činnost  Norské  lékové  
agentury, Direktoriátu pro zdraví a sociální záležitosti, Norského systému kompenzací pacientům,  
Norské  zdravotní  rady,  Norského ústavu veřejného zdraví  a Norského úřadu radiační  ochrany. 
Direktoriát pro zdraví a sociální záležitosti řídí Norské znalostní centrum zdravotních služeb. Dále 
toto  ministerstvo  tvoří  nadřízený  orgán  pěti  oblastních  zdravotních  úřadů.  Ty jednak financují 
soukromé poskytovatele zdravotních služeb, jednak jsou financovány z Národní správy pojistného. 
Založily doposavad 35 zdravotních podniků, které se dělí na nemocnice, které mohou být zaměřené 
ať už na tělesná, nebo psychická onemocnění, ambulance a nemocniční lékárny. 

Národní správy pojistného přirozeně podléhá Ministerstvu práce a sociální inkluze. Z ní jsou platby 
vypláceny  nejen  oblastním  zdravotním  úřadům,  ale  i  přímo  zdravotním  podnikům,  jakož  i 
pohotovostem primární péče, praktickým lékařům, lékárnám a pacientům. Zřizování a správa těchto 
pohotovostí  podléhá  419 komunitám,  které  sjednávají  i  veškeré  poskytovatele  primární péče na 
svých  územích.  Dále  částečně  platí  registrované  praktické  lékaře.  19  norských  krajů  se  stará 
o poskytování  veřejné dentální péče227. Konečně  soukromé agentury provozují  lékárny,  soukromé 
nemocnice a kliniky, kde zaměstnávají  soukromé lékaře, jakož i  soukromé zubní ordinace. Jak již 
víme  i  soukromé  lékárny  jsou  částečně  financovány  z  Národní  správy  pojistného,  ale  spolu 
s dalšími soukromými nemocnicemi, klinikami a ordinacemi spoléhají na přímé platby od pacientů.

Toto  decentralizované  uspořádání  je  též  zdůvodňováno  protáhlostí  norského  území 
v severovýchodně jihozápadním směru, kdy Vardø na severu a   Kristiansand na jihu dělí bezmála 
2 500 km228. Norské obyvatelstva je velice nerovnoměrně rozloženo, avšak z posledních let229 je 
zřejmý pozvolný nárůst městského obyvatelstva. V městech žije přes 77% obyvatel. Podle jiného 
dělení žilo v roce 2002 v centrálních oblastech230 až 79% obyvatel Norska a nadále se toto procento 
zvyšuje. Platby od pacientů zatím pro výdělečně činné, kterých je necelá polovina všech obyvatel231, 
neznamenají  příliš  velkou zátěž,  neboť míra nezaměstnanosti  z  nultých let  21.  století  klesla  na 
současná 3%232. Giniho koefficient je též relativně nevysoký a v roce 2001 činil 24,3%233.

8.1.3.1 Ústřední orgány

Helseomsorgsdepartementet,  tedy Ministerstvo  zdravotních  a  pečovatelských služeb,  je  hlavním 
tvůrcem norské zdravotní politiky, navrhuje reformy, sleduje jejich provádění a poskytuje návrhy 
rozhodnutí tak, aby byly v souladu s prioritami vlády.234 Toto Ministerstvo zodpovídá za "primární 
zdravotní  péči,  specializovanou  zdravotní  péči,  veřejné  zdraví,  mentální  zdraví,  lékařskou 
226 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway s. 2.
227 Na její rozšíření stát od roku 2005 věnuje půl miliardy NOK. Viz JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 120.
228 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway s. 3.
229 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway s. 5.
230 Srv. BRUNBORG, H.; TEXMON, I.: Forsatt sentrslisering. Regionale befolkningsframskrivinger 2002 - 2020. In 

Økonomiske analyser 4/2003, dostupné na http://www.ssb.no/emner/08/05/10/oa/200304/brunborg.pdf , dne 26. 7. 
2012, s. 57 - 58. Centrálními oblastmi míníme oblasti typu 3 a typu 2, které jsou definovány jako oblasti, které leží 
do 75 minut jízdy od města s nejméně 50 000 obyvateli, do 90 minut jízdy od Osla nebo do 60 minut jízdy od města 
s minimálně 10 000 obyvateli.

231 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 7. 
232 Viz  Statistisk sentralbyrå: - Befolkning - temaside, dostupnou na http://www.ssb.no/befolkning/ , dne 26. 7. 2012
233 Viz JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 7. 
234 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 16.
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rehabilitaci, dentální služby, lékárny a léčiva, plánování a součinnost pohotovostí, politiku v oblasti 
molekulární  biologie  a  biotechnologie  a  za  výživu  a  bezpečnost  potravin",  kdežto  za  vzdělání 
zdravotníků zodpovídá Ministerstvo vzdělání a výzkumu.235 

Arbeids- og inkluderingsdepartement, tj. Ministerstvo práce a sociální inkluze, nejenže zodpovídá 
za Národní správu pojistného, ale i za záležitosti, které mají jak zdravotní, tak sociální aspekty.236 
Sosial-  og  Helsedirektoratet,  tedy  Direktoriát  pro  zdraví  a  sociální  věci,  slouží  oběma  shora 
jmenovaným  ministerstvům,  komunikuje  s  krajskými  pacientskými  ombudsmany,  pořádá 
celonárodní  kampaně,  spolupracuje  na  zavádění  plánů  zdravotní  i  sociální  politiky  obecně  a 
přispívá  radami  různým  úrovním  správy  zdravotního  systému,  jakož  i  dobrovolnickým 
organizacím.237 Nasjonalt  kunnskapssenter  for  helsetjenesten,  tj.  Norské  znalostní  centrum 
zdravotních služeb neimplementuje,  ani  nevyvíjí  zdravotní  politiku,  ale  od svého založení  roku 
2004 má za úkol pod vedením Direktoriátu pro zdraví a sociální věci zkoumat účinnost zdravotních 
zásahů a kvalitu zdravotních služeb, v moderní dikci tzv. evidence-based medicine a elektronizace 
zdravotnictví.238 

Statens Helsetilsyn, tedy Norská zdravotní rada, podle zpráv od  vládních krajských regionálních 
rad  dohlíží nad poskytováním zdravotních a sociálních služeb, sleduje jejich potřebnost a kvalitu a 
předchází  možným  budoucím  nedostatkům  zdravotního  systému.239 Statens  legemiddelverk,  tj. 
Norská léková agentura, je nejvyšším regulátorem léků v zemi. Dohlíží mj. i na klinické pokusy,  
výrobu, distribuci a též i dokumentaci léků za účelem, aby byly povoleny jen účinné a hospodárné 
léčiva.240 Statens Strålevern, tedy Norský úřad radiační ochrany, zařizuje jako útvar Ministerstva 
zdravotních a pečovatelských služeb dozimetrická měření, ochranu obyvatelstva před nadměrným 
ionizujícím zářením a reguluje používání radionuklidů.241 Nasjonalt folkehelseinstitutt, tj. Národní 
ústav veřejného zdraví, vzniknul v roce 2002 sloučením čtyř úřadů a má výzkumné i monitorovací 
úkoly v oblastech epidemiologie, toxikologie a adiktologie.242 Norsk pasientregister, tedy Norský 
registr  pacientů  od  roku  1997  pod  dohledem  Ministerstva  sbírá  a  prověřuje  data  ze  všech 
hospitalizací  a  ošetření  na  ambulancí  ve  veřejném vlastnictví,  jakož  i  z  některých soukromých 
nemocnic.243

Norsk Pasientskadeerstatning, tj. Norský systém kompenzace pacientům, od roku 1988 formálně 
podléhá  Ministerstvu  a  stárá  se  o  refundaci  výdajů  za  advokáta  při  sporech  před  Radou  pro 
kompenzace za (iatrogenní) zranění/poškození pacienta z pověření majitelů nemocnic a komunit.244 
O  Trygdeedaten,  tj.  Národní správě pojistného, jsme se už zmiňovali -  má funkce v sociálním 
zabezpečení v případě sociálních událostí jako je ztráta živitele rodiny, narození dítěte nebo smrt, 
stejně  tak  vyplácí  dávky handicapovaným,  ale  financuje  též  veřejné  zdravotnictví,  tj.  částečně 
praktické lékaře, specialisty, lékárníky, zubaře, lékaře na poliklinikách a ambulancích, psychology, 
porodní báby, fyzioterapeuty a další.245 Riksrevisjonen je Úřad generálního auditora, který poskytuje 
své auditní zprávy nezávisle, ale kontroluje účetnictví podle záměrů Norského parlamentu; třebaže 
vznikl už v roce 1816, zdravotnictvím se zabývá až od roku 2002.246 

8.1.3.2 Komunitní orgány
235 Ibidem.
236 Ibidem.
237 Ibidem.
238 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 16 - 17.
239 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 17.
240 Ibidem.
241 Ibidem.
242 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 17 - 18.
243 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 17.
244 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 18.
245 Ibidem. 
246 Ibidem.
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Zákon o komunitní zdravotní péči zaručuje dostupnost primární zdravotní péče v rámci komunity, 
kde občan žije,  která  se  stará  též o sociální  služby.247 Úkoly komunity v oblasti  primární  péče 
zahrnují nejen zajištění pečovatelských služeb v pečovatelských domech, ale i pečovatelské služby 
v domácím prostředí  klientů,  které  jsou provozovány obvykle  ve shodě se zdravotní  péčí,  dále 
provozování  pohotovostí,  fyzioterapeutických  pracovišť,  péče  o  těhotné  a  rodičky,  rehabilitaci, 
provádění vakcinačních programů, péči o děti, zřizování zdravotních středisek, programy zdravého 
životního stylu ve školách a preventivní programy obecně.248 

8.1.3.3 Praktičtí lékaři

Na konci roku 2009 bylo v Norsku 4 637249 praktických lékařů z celkových 22 489 lékařů250 a jejich 
počet neustále roste251. Přibližně ze tří čtvrtin252 se jedná o osoby samostatně výdělečně činné. Od 
zavedení reformy zaměstnávání praktických lékařů v komunitách v roce 1992 se velmi zlepšila 
dostupnost zdravotní péče i v odlehlých obcích.253

8.1.3.4 Mateřská, dětská a školní zdravotní centra

Jedná se o místa poskytování zejména preventivní péče o děti a matky, která obyčejně sídlí buď na 
střediscích zdraví v obcích, nebo u komunitních škol.254

8.1.3.5 Krajské orgány

Po reformě  roku  2002  se  již  starají  o  dentální  péči  a  další,.  méně  důležité,  otázky veřejného 
zdravotnictví, takže krajští politici mají minimální vliv na stav zdravotního systému.255

8.1.3.6 Oblastní zdravotní úřady 

De regionale heseforetakene, tj. oblastní zdravotní úřady, jsou zdravotní úřady Sever, Střed, Jih, 
Západ a Východ256 zřídily 43 zdravotních podniků257, které se starají o specializovanou péči, včetně 
péče o mentální zdraví, včetně laboratoří, radiologií, ambulancí a zařízení pro drogově závislé a 
alkoholiky.258 

8.1.3.7 Soukromá zdravotní zařízení

Norský  zdravotní  systém  umožňuje  jistou  konkurenci  mezi  příspěvkovými  a  nepříspěvkovými 
zdravotnickými organizacemi, přičemž ale i ty druhé patří, až na výjimky, do systému veřejného 
zdravotnictví.259 Zároveň  však  i  některé  příspěvkové  organizace  mají  formu  trustů,  které  jsou 
247 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 19.
248 Ibidem.
249 Viz Tabel 1 Antall årsverk for leger i spesialistshelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, 1990 - 2009. Dostupné 

na http://www.ssb.no/samfunnsspeilet/utg/201102/09/tab-2011-05-02-01.html , dne 28. 7. 2012.
250 Viz Leger i kommune- og spesialistshelsetjenesten - Vekst i antall leger. Dostupné na 

http://www.ssb.no/vis/samfunnsspeilet/utg/201102/09/art-2011-05-02-01.html , dne  28. 7. 2012.
251 Podle předposlední poznámky pod čarou poslední roky přibližně o 3% ročně.
252 Srv. Leger i kommune- og spesialistshelsetjenesten - Vekst i antall leger. Dostupné na 

http://www.ssb.no/vis/samfunnsspeilet/utg/201102/09/art-2011-05-02-01.html , dne  28. 7. 2012.
253 Ibidem.
254 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 19.
255 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 20.
256 Seřazeno podle rostoucího počtu obyvatel, které k nim přísluší, přičemž poměr mezi posledním a prvním je téměř 

čtyři.
257 V současnosti (od roku 2011)  jich je již jen 23. Viz Specialistshelsetjenesten - SSB. Dostupné na 

http://www.ssb.no/emner/00/00/10/statres/cache/helse_statres_2012-06-18_2333.html , dne 3. 8. 2012.
258 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 20.
259 Ibidem.
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financovány  ze  zdravotního  pojištění,  jako  např.  diakonie  Norské  církve.260 Soukromá, 
nepříspěvková,  zdravotní  zařízení  hrají  v  norském  zdravotním  systému  spíše  marginální  roli; 
alespoň pokud soudíme z  počtu  lůžek v těchto zařízeních,  které  se  pohybuje přes261 1% všech 
nemocničních  lůžek  v  Norsku262 Konkrétně  bylo  v  Norsku  284  "soukromých"  nemocničních 
lůžek263,  převážně  na  klinikách  plastické  chirurgie,  zatímco  celkový  počet  je  14  358,  což 
představuje 2,9 lůžka na 1000 obyvatel264.

Oblasti,  kde  se  skromně  uplatňují  soukromí  poskytovatelé  jsou  léčba  drogových  závislostí, 
rehabilitace a zubní péče, ale převažují v oblastech radiologie, laboratorních vyšetření a zejména 
lékáren, které jsou minimálně z 90% soukromé.265

8.1.4 Decentralizace norského zdravotního systému

Nemocniční reforma vzdálila norský zdravotní systém od centralizovaného britského NHS systému 
k tzv. semicentralizovanému266. Podle zprávy Norské výzkumné rady z roku 2004 se u zdravotních 
podniků vlastněných oblastními zdravotními úřady jedná o světový unikát kvaziveřejné nestátní 
organizace,  která  vznikla  převzetím  modelů  řízení  ze  společnosti  Statoil,  zvláště  generálního 
managementu  a  výkonné  rady,  dosazením  do  původně  státních  podniků.267 Důležitou  součástí 
decentralizace je od roku 1986 převedení vyčleněných finančních prostředků na komunity, které 
pak  plně  zodpovídají  za  strukturu  zařízení  primární  zdravotní  péče  na  svých  územích.268 Při 
dodržení  platné  legislativy  mohou  komunity  vybírat  místní  daně  právě  např.  na  financování 
zdravotní péče.269

8.1.4.1 Práva pacientů

Pacienti v Norsku mají výslovná práva se stát pacientem, tj. být diagnostikován a léčen, jakožto 
pacienti mají práva na informace, a to i v písemné nebo jiné podobě, a při sporech na druhý názor či 
na soudní spor.270 Rozsah primární péče v souladu se zákonem nebyl úplně jasný až do rozhodnutí 
Nejvyššího soudu Norska, který rozhodl ve prospěch stěžovatelky, která obdržela 22 hodin domácí 
pečovatelské péče a pomoci s domácností, když argumentovala, že je to málo; nyní existují debaty 
co  se  týká  nároku  na  rozsah  specializované  zdravotní  péče.271 Zákonnými  prostředky byly  též 
upraveny práva pacienta založená na principu jeho autonomie. Toto kritizovali někteří zdravotníci 
z důvodu nadměrné byrokratizace léčby.272 Pacienti mají právo na přehodnocení postupu léčby a na 
opravu  postupu  zdravotníků  nebo  nemocnice  -  toto  právo  se  pak  uplatňuje  u  nezávislého 
zdravotního rady na kraji.273 

260 Ibidem.
261 Ve skutečnosti téměř 2%, ale ve Finsku je to až dvojnásobek - srv. následující poznámku.
262 Srv. PEDERSEN, K. M.: The public private mix in Scandinavia. Dostupné na 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:PD20MwoaFw0J:www.radcliffe-
oxford.com/books/samplechapter/7017/09-maynard-
4eb75000rdz.pdf+private+hospital+beds+norway&hl=ja&ct=clnk&cd=1 , dne 28. 7. 2012, 30 stran, s. 10.

263 Údaj z roku 2004, viz JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 21. 
264 Údaje z roku 2011, viz Statistikkbanken. Dostupné na http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/Default_FR.asp?

PXSid=0&nvl=true&PLanguage=0&tilside=selectvarval/define.asp&Tabellid=04434 , dne 28. 7. 2012.
265 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 21.
266 Pojem Hagena a Kårbøea, cit. podle JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 21.
267 Srv.  JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 21 - 22.
268 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 22.
269 Ibidem.
270 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 22 - 23.
271 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 23.
272 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 23 - 24.
273 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 24.
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Možnost výběru zdravotní péče pro pacienta je garantována v případě volných kapacit praktických 
lékařů, kterého pacient může změnit maximálně dvakrát ročně, a to i mimo svou komunitu, tak 
v případě výběru nemocnice, nikoliv však léčby, od platnosti Zákona o právech pacientů z roku 
2004;  vystoupení  ze  systému  zdravotního  pojištění  je  sice  možné,  ale  je  spojeno  se  značnou 
finanční  zátěží  pro pacienta.274 Zároveň byly uzákoněny maximální  čekací  lhůty,  takže pacient, 
u něhož dojde k její překročení má právo na ošetření v cizí nebo soukromé nemocnice, zároveň 
pacienti se soukromým připojištěním, kterých je jen asi 6 promile ze všech mají právo přeskočit  
pořadník a získat ošetření v soukromém zařízení rovnou.275

Práva pacientů zahrnují též právo na přístup k informacím, zejména o otázkách veřejného zdraví,  
kde existují linky zaměřující se respektive na kouření, drogy, jedy, psychické zdraví apod., ale také 
informace  o  diagnózách,  čekacích  dobách  v  nemocnicích  a  možnostech  léčby,  jakkoli  tyto 
informace jsou většinou pouze v norštině, což znevýhodňuje občany, které ji příliš neovládají, jako 
jsou Laponci a imigranti.276

Důležitým  prvkem,  který  podle  zdravotníků  zvyšuje  kvalitu  zdravotního  systému,  je  možnost 
pacienta stěžovat si krajskému zdravotnímu úředníkovi a Norské zdravotní radě, kteří mají právo 
revidovat  případ  a  dohlížet  nad  dodržováním  zákonů,  stejně  jako  příslušné  soudy.277 Případy 
stížností jdou na krajích nejprve ke krajskému zdravotnímu ombudsmanovi, který rozhodne o jejich 
formální oprávněnosti.278 

Podle zákona z roku 2003 je Národní systém kompenzace pacientům povinen pomáhat prokazovat 
iatrogenně postiženým pacientům jejich nárok před soudy, i když odvolacím orgánem je ještě Rada 
pro  postižení  pacientů;  v  soukromém sektoru  tyto  organizace  nepůsobí,  a  tak  se pacienti  musí 
postarat  o  doložení  svých  případů  sami  a  kompenzace  jsou  vypláceny  z  povinných  pojištění 
soukromých lékařů.279 Podle Národního systému bylo uznáno přes třetinu stížností za oprávněné, 
dvě pětiny se týkaly oboru ortopedie, jedna sedmina onkologie a dvanáctina kardiologie, přičemž 
většinově úspěšní stěžovatelé napadali výsledky léčby a operací, ovšem necelá čtvrtina se týkala 
nemocničních a ambulantních infekcí a necelá pětina pak chybné nebo příliš pozdní diagnózy.280

Nemocnice podle zákona musí mít na každé úrovni jednu osobu zodpovědnou za kvalitu, navíc 
musí  zřídit  i  komisi,  zabezpečující  kvalitu,  nadto  každé  lékařské  postižení  pacienta  se  musí 
neprodleně  hlásit  úřadům  a  negativní  reakce  na  léky  Norské  lékové  agentuře.281 Díky  vlivu 
americké  Committee on Quality of Health Care in America, Ústavu zlepšování zdravotní péče a 
WHO se norský Direktoriát pro zdraví a sociální věci rozhodl zavést strategii zlepšování kvality,  
která spočívá ve standardech kvality a zavedených postupech spolupráce organizací, nazývající se 
"...og bedre skal det bli!").282

V Norsku platí obecně zásada, že pacient se musí sám rozhodovat ohledně zahájení i postupu léčby 
a až na výjimky se vyžaduje jeho informovaný souhlas, kdy postup a důsledky léčby se mu musí 
prezentovat v souladu s jeho věkem, zralostí, sociolingvistickým prostředím a zkušenostmi.283

274 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 24 - 25.
275 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 25 a Srv. PEDERSEN, K. M.: The public private mix in Scandinavia. 

Dostupné na http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:PD20MwoaFw0J:www.radcliffe-
oxford.com/books/samplechapter/7017/09-maynard-
4eb75000rdz.pdf+private+hospital+beds+norway&hl=ja&ct=clnk&cd=1 , dne 29. 7. 2012, 30 stran, s. 7.

276 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 25.
277 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 25 - 26.
278 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 26.
279 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 26 - 27.
280 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 27.
281 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 28.
282 Ibidem.
283 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 29. 
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V roce 2002 provedla WHO průzkum mezi norskými pacienty, který konstatoval, že Norové jsou 
obecně velmi spokojení s úctou, komunikací a soukromím ve svém zdravotním systému, méně již 
s možností rozhodovat o své léčbě a vybírat si jejího "poskytovatele", přičemž celková spokojenost 
se zdravotním systémem převážila nad nespokojeností s ním v poměru více než 4 : 1.284

8.1.5 Financování norského zdravotního systému

Jak již jsme zmínili v úvodu, Norsko  vydává na hlavu na svůj zdravotní systém z veřejných 
prostředků nejvíce peněz na světě285, v roce 2004 byly výdaje na zdravotnictví 168 miliard NOK, 
což činilo asi 36 000 NOK na hlavu a rok286, zatímco v roce 2011 podle odhadů to už bylo téměř 
250 miliard NOK, což činilo necelých 50 000 NOK na hlavu a rok287. Podíl veřejných prostředků 
ve zdravotnictví se poslední roky mírně zvyšuje a dosahuje tak 85%288, kdežto v USA je pouze na 
úrovni  47%289,  což  vysvětluje,  proč  celkové290 prostředky jdoucí  do  zdravotnictví  v  USA jsou 
bezkonkurenčně nejvyšší na světě i co do podílu na HDP291. Naproti tomu v Norsku v posledních 
letech HDP též poměrně rychle rostlo, což mělo za následek, že celkové výdaje na zdravotnictví 
jako podíl na HDP klesaly od roku 2009 na současných  9,2%.292 Soukromé peníze do norského 
zdravotnictví  pocházejí  především z  příspěvků od pacientů,  které  platí  za  návštěvy lékařů,  ale 
hlavně za ambulantní zubní péči a za léky.293 Co se týká struktury výdajů na zdravotní péči, tak je 
u norského zdravotního systému nejpatrnější, že je ze srovnávaných zemí294 nejekonomičtější, co se 
týká výdajů na správu zdravotního systému a zdravotního pojištění (ekonomičtější než polský a 
téměř  dvojnásobně ekonomický oproti  švédskému systému).295 Obráceně  se dá říct,  že  nejvyšší 
podíly  ze  sledovaných  zemí  má  norský  systém  u  pomocných  činností  souvisejících  se 
zdravotnictvím a u dlouhodobé pečovatelské služby (poskytované obvykle zdravotními sestrami).296

8.1.5.1 Výdaje na zdravotnictví

Srovnávání  výdajů  na  zdravotnictví  je  poměrně  obtížné,  protože  se  musí  zohledňovat  rozdíly 
v HDP, fluktuace, strukturální rozdíly a měnící se směnné relace; přesto se dá říct, že v roce 1980 
byly norské výdaje na zdravotnictví na hlavu za švédskými a dánskými, ale v 90. letech předstihly 
růst HDP (průměrný růst výdajů 3,5% ročně), což bylo i cílem norské politiky.297 Podle nejnovějších 
údajů OECD norské výdaje na zdravotnictví vztažené na HDP zaujímají  15. místo mezi zeměmi 
OECD.298 Z údajů WHO z předchozího roku299 skutečně vidíme, že relativně velkou část svého 
státního  rozpočtu  vydávají  na  zdravotnictví  i  některé  tichomořské,  africké  státy  a  Maledivy  a 
naopak mnohé africké i asijské státy na zdravotnictví nevydávají relativně ani polovinu norských 

284 Ibidem.
285 Health, satellite accounts. Dostupné na http://www.ssb.no/helsesat_en/ , dne 30. 7. 2012.
286 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 31.
287 Health, satellite accounts. Dostupné na http://www.ssb.no/helsesat_en/ , dne 31. 7. 2012.
288 Ibidem, rok 2009.
289 Ditto.
290 tj. veřejné i soukromé
291 Health, satellite accounts. Dostupné na http://www.ssb.no/helsesat_en/ , dne 31. 7. 2012.
292 Ibidem.
293 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 31.
294 Tj. USA, Polsko, Švédsko, Finsko, Norsko, Dánsko, Island, Nizozemí, Švýcarsko, Rakousko, Německo, Francie, 

Španělsko.
295 Viz Obrázek Total Expenditure by Health Care Function (ICHA-HC), 2009. Per cent. Dostupné na 

http://www.ssb.no/helsesat_en/ , dne 31. 7. 2012.
296 Ibidem. 
297 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 31 - 32.
298 Viz List of countries by total health expenditure (PPP) per capita - Wikipedia, the free encyclopedia. Dostupné na 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_total_health_expenditure_(PPP)_per_capita , dne 31. 7. 2012. 
Údaje jsou pro rok 2009. Další země, kterými se zde více zabýváme jsou Kanada na 6. místě s 11,4%, Rakousko na 
8. místě s 11,0% a ČR na 32. místě s  6,8% ze 34 zemí OECD.

299 Ibidem.
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výdajů, jmenovitě zejména Indie a Čína, ačkoliv ani Rusko nedává příliš více. Norské výdaje na 
zdravotnictví jsou relativně vyšší než je průměr EU, zvláště po připojení nových členských států 
v roce 2004.300

Co se týká přepočtu na paritu kupní síly, tedy  PPP USD, vydává Norsko na hlavu na zdravotní 
systém 5 236 USD301,  což je  čtvrtý nejvyšší výdaj na světě  po Lucembursku (5 750 USD)302, 
Monaku (5  996 USD)303 a  USA (8  233 USD)304.  Na druhé  straně  mnoho afrických,  asijských, 
oceánských nebo amerických zemí nedosahuje ani dvacetiny norských výdajů na hlavu v paritě 
kupní  síly,  hlavně Indie,  Pákistán,  Egypt,  Nigérie,  ale  o  moc  lépe  na  tom není  ani  Čína  (265 
USD)305.

8.1.5.2 Přístup ke zdravotní péči

Základem rovného přístupu ke zdravotní péči v Norsku jsou Zákon o národním pojištění a Zákon 
o sociální péči, podle nichž se proplácí výdaje za ošetření v Norsku i cizincům v rámci EU a ESVO 
nebo bilaterálních smluv.306 Omezení krytí z národního pojistného systému existuje v případě brýlí, 
které  se  neproplácejí  do  jistých  dioptrií,  v  případě  fyzioterapie a  zubní  péče,  které  se  platí 
částečně, v případě léků mimo tzv. modrého seznamu receptů, které se neproplácejí vůbec, stejně 
jako u alternativních terapií jako je kineziologie, homeopatie nebo lázně.307

Národní  systém pojistného  zahrnuje  jak  příspěvky na  zdravotní  péči,  tak  sociální  dávky,  tak  i  
obdobu naší nemocenské - je povinný pro norské občany i pro cizince zaměstnané v Norsku, nadto 
při pobytu nad 90 dní se mohou do něj cizinci dobrovolně přihlásit.308 Výdaje pacientů na zdravotní 
systém tudíž jdou do některé z  následujících oblastí:  veřejná/soukromá zubní péče,  primární 
zdravotní/ošetřovatelská péče, běžná péče praktických lékařů, pohotovost, služby zdravotních 
podniků,  soukromí  lékaři  -  specialisté,  soukromé  nemocnice,  léky  v  lékárnách .309 Co  do 
struktury výdajů na zdravotnictví jde přibližně 26% na pokrytí léčby v nemocnicích, na ambulantní 
a domácí léčbu jde necelých 18%, na dlouhodobou ošetřovatelskou péči v zařízeních jde o něco 
méně (přes 17%) a na dlouhodobou domácí ošetřovatelskou péči jde konečně necelých 11% výdajů.
310 Z  národního pojistného se  platí  mj.  většina  výdajů  za  sanitky,  většina  nákladů za  návštěvu 
psychologa  či  psychiatra,  přičemž  existují  významné  úlevy  pro  děti  do  7,  resp.  18  let,  pro  
handicapované a chronicky nemocné.311 Systém národního pojistného přesáhl v roce 2004 objem 
228  miliard  NOK,  přičemž  jeho  největší  část  plnili  zaměstnavatelé,  dále  obecné  zdanění  a 
zaměstnanci se podíleli asi jen čtvrtinou a jeho výdaje šly nejvíce na důchody (73 miliard v roce  

300 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 33 - 34.
301 Viz OECDHealthData2012FrequentlyRequestedData.xls, list č. 3, rok 2011, dostupné na 

http://www.oecd.org/health/healthpoliciesanddata/OECDHealthData2012FrequentlyRequestedData.xls , dne 31. 7. 
2012.

302 Viz List of countries by total health expenditure (PPP) per capita - Wikipedia, the free encyclopedia. Dostupné na 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_total_health_expenditure_(PPP)_per_capita , dne 31. 7. 2012. 
Rok 2008.

303 Ibidem.
304  Viz OECDHealthData2012FrequentlyRequestedData.xls, list č. 3, rok 2011, dostupné na 

http://www.oecd.org/health/healthpoliciesanddata/OECDHealthData2012FrequentlyRequestedData.xls , dne 31. 7. 
2012. Rok 2010.

305 Viz List of countries by total health expenditure (PPP) per capita - Wikipedia, the free encyclopedia. Dostupné na 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_total_health_expenditure_(PPP)_per_capita , dne 31. 7. 2012. 
Rok 2008.

306 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 36.
307 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 36.
308 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 36 - 38.
309 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 37.
310 Srv. Table 2 Current expenditure on health, by function of care. 1997 - 2011. NOK million. Dostupné na 

http://www.ssb.no/helsesat_en/tab-2012-04-19-02-en.html , dne 31. 7. 2012. Údaje pro rok 2011.
311 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 38.
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2002), kdežto na zdravotnictví jen asi 20 miliard NOK; přesto existuje v Norsku jen malý prostor 
pro  soukromá  připojištění,  z  nichž  nejvýznačnější  jsou  penzijní  připojištění,  připojištění 
nemocenské pro OSVČ a připojištění zubní péče.312 V Norsku tedy neexistuje veřejné zdravotní 
pojištění, které by vztahovalo výši příspěvků na pojištění s výší výplaty pojistky, jak by tomu bylo 
v případě běžného pojistného, nýbrž celý systém je založen na značné míře solidarity, kterou mohou 
např. komunity omezit jen za cenu rizika soudní žaloby.313 

Výsledkem úsilí o  stanovení priorit zdravotního systému se stalo zapracování zásad o tom, jaké 
pacienty upřednostnit, jmenovitě podle poměru očekávaného výsledku léčbu vůči nákladům na ni, 
podle  očekávané  účinnosti  a  podle  stupně  vážnosti,  které  však  má  určovat  Nasjonalt  råd  for  
prioriteringer i helsevesenet, tedy Národní rada pro priority ve zdravotním systému, jež však není 
doposud příliš funkční.314 Podle některých autorů její nefunkčnost odráží politickou nechuť nějak 
omezovat rostoucí práva a nároky pacientů.315

8.1.5.3 Zdroje financování

Zdroji financování zdravotního systému jsou přímé daně, nepřímé daně, národní sociální pojištění a 
soukromé výdaje (přímé a připojištění).316 Daně v Norsku jsou notoricky vysoké, podle jejich podílu 
výnosu na HDP (téměř 44%317), ovšem na druhé straně například nižší než v Belgii, v Dánsku, ve 
Francii,  ve  Švédsku a  na  úrovni  Finska.318 Výdaje  na  zdravotnictví  z  připojištění  nečiní  ani  1 
promile celého rozpočtu na zdravotnictví.319 V Norsku byly daně z příjmu a na hlavu (44%320) co do 
výnosu jen asi  o šestinu výnosnější  než DPH a spotřební  daně dohromady (24%), ale  nedávná 
daňová reforma tento rozdíl zvýšila; co se týká přerozdělení daní,  tak asi 87% putuje do státní 
pokladny, 11% do pokladen komunit a necelá 2% do pokladen krajů.321 Norský daňový systém daní 
z příjmu je duální - kapitálová daň je rovná a zůstává na 28%, kdežto daň z příjmu má několik  
marginálních sazeb a systém daňových odčitatelných položek, speciálně při dlouhodobé nemoci, 
kdy výdaje s nemocí spojené přesáhnou jistou roční mez (v roce 2001 6 120 NOK ročně).322

S možnostmi léčit různé nemoci převážně ambulantně vyrůstají i soukromá zdravotní zařízení ve 
velkých městech. Jsou financovaná členskými příspěvky a státní statistika o nich nemá přehled - 
přesto se stále jedná o okrajovou záležitost nabízenou povětšinou s jistými typy pracovních smluv.
323

V norských  nemocnicích  se  neplatí,  ale  výrazná  spoluúčast  pacientů  (kolem 3/4)  se  vyžaduje 
v zubní  péči  s  tím,  že  má  i  značnou přerozdělovací  moc  (děti  pod 18 let  u  zubaře  neplatí).324 
V Norsku existuje strop na přímé platby pacienta, tzv. egenandelstak 1, jehož výši každým rokem 

312 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 39 - 40.
313 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 40.
314 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 40 - 41.
315 Ibidem.
316 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 41.
317 Viz List of countries by tax revenue as percentage of GDP. Dostupné na 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_tax_revenue_as_percentage_of_GDP,  dne 31. 7. 2012.
318 Ibidem.
319 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 42, rok 2003.
320 Srv. Table 4. Central government, fiscal account including National Insurance Scheme, Revenue and expenditure  

by Type. 2001 - 2007. Million kroner. Dostupné na http://www.ssb.no/emner/12/01/offinnut/tab-04-en.html , dne 31. 
7. 2012.

321 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 43, rok 2003.
322 Ibidem. Srv. Taxation in Norway. Wikipedia. Dostupné na http://en.wikipedia.org/wiki/Taxation_in_Norway , dne 

31. 7. 2012. Sazby jsou od 0 do 48%.Včetně výdajů na sociální pojištění je tak nejvyšší daň z příjmu fyzických osob 
54,3%.

323 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 44. 
324 Ibidem.
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stanovuje parlament, a v roce 2011 činil 1 880 NOK ročně325 a v roce 2012 již 1 980 NOK ročně326, 
přičemž se do výdajů jednoho rodiče započítávají i výdaje za děti do 16  let - v roce 2005 přesáhlo 
tento strop více než milion obyvatel Norska a byla jim vydána karta, která opravňovala držitele 
neplatit  za  další  zdravotní  služby  do  konce  roku,  a  podobně  existuje  egenandelstak  2,  který 
stanovuje strop za fyzioterapii, zubní péči kromě chirurgie, rehabilitaci a léčení v zahraničí na 2 560 
NOK ročně bez ohledu na příjem327, jak je tomu v některých jiných zemích. Přímé platby uživatelů 
se  statisticky  souhrnně  nijak  nesledují  a  nezahrnují  služby  sociální  péče,  jako  jsou  platby  za 
domovy seniorů, které stojí obvykle kolem 80% příjmů seniorů, nebo doplatky za léky. 328 Je těžké 
nějak logicky zdůvodnit, proč se něco v norském zdravotním systém platí z pojistného a proč něco 
už  ne.329 Výše  poplatků  se  odvíjí  od  druhu lékaře  a  požadované  služby:  základní  konzultace 
s lékařem v jeho ordinačních hodinách a jeho ordinaci byla v roce 2005 zpoplatněna  125 NOK, 
v roce 2012 již  136 NOK, kdežto  návštěva specialisty již  265/307330 NOK, stejně jako návštěva 
psychologa či dvou hodin skupinové terapie, dále např. pobyt v rehabilitačním zařízení 120 NOK 
denně a doplatky na léky s modrým předpisem 36/38% nebo 500/520 NOK.331 

Soukromé financování má v norském zdravotním systému velmi omezený význam - obyčejně se 
jedná o charitativní jednorázové akce např. na výzkum a léčbu rakoviny či na vybudování zařízení 
pro drogově závislé nebo na podporu výzkumu a studia mediků.332

8.1.5.4 Správa fondů

Podle zákona se v Norsku nesmí překračovat schválený roční rozpočet, který parlament přidělí na 
tři výše zmiňované úrovně poskytování zdravotních služeb, nicméně výše rozpočtu není daná, ale je 
určována pomocí grantového systému, který upřednostňuje méně rozvinuté a málo osídlené oblasti.
333 Nerovnoměrnost  financování  se  dá ilustrovat  na datech Norského statistického úřadu z roku 
2002, podle nichž výdaje na lékaře v primární péči byly v obcích do 2 000 obyvatel trojnásobné  
oproti celostátnímu průměru.334  I když se rozpočet podle zákona musí dodržovat, ve skutečnosti 
zdravotní podniky, kraje, komunity nemohou zkrachovat a speciálně nemocnice mají silné lobby, 
takže  se  ukázalo,  že  v  devadesátých  letech  dostaly  téměř  6%  svých  rozpočtů  navíc  podle 
revidovaného státního rozpočtu v květnu fiskálního roku.335

8.1.5.5 Vztahy mezi poskytovateli a odběrateli zdravotních služeb

I Norsko postupně přechází na oddělení poskytovatele a odběratele zdravotních služeb - v roce 
2004 již 40% komunit, zvláště lidnatějších, mělo uzavřené smlouvy různých typů se soukromými 
poskytovateli, avšak jen málokteré si byly vědomy, kolik je vlastně nějaká soukromě poskytovaná 
služba stojí.336 I soukromí praktičtí lékaři podléhají zákonu, který jim ukládá odpracovat pro potřeby 
komunity maximálně 7,5 hodin týdně, ale toho se v praxi využívá málo; oblastní zdravotní úřady 
jsou  vlastně  v  pozici  poskytovatelů  i  odběratelů  zdravotních  služeb,  což  bylo  kritizováno 

325 Viz THE COMMONWEALTH FUND: International Profiles of Health Care Systems 2011. 120 stran. Dostupné na 
http://www.commonwealthfund.org/~/media/Files/Publications/Fund
%20Report/2011/Nov/1562_Squires_Intl_Profiles_2011_11_10.pdf , dne 1. 8. 2012, s. 6.

326 Viz Egenandeler - HELFO. Dostupné na http://www.helfo.no/privatperson/egenandeler/Sider/default.aspx , dne 1. 
8. 2012.

327 Srv. ibidem a JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 45.
328 Ibidem.
329 Ibidem.
330 Tj. poplatky v roce 2005 a v roce 2012. Došlo ke snížení poplatku snad jedině u rentgenového vyšetření.
331 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 46.
332 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 47.
333 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 47 - 48.
334 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 48.
335 Ibidem.
336 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 49.
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OECD, ale zdaleka není jasné, zda by jiné uspořádání bylo ekonomicky efektivnější.337 V roce 2005 
došlo k drobným úpravám na straně oblastních zdravotních úřadů, aby nebyly personálně propojeny 
se  zdravotními  podniky,  a  bylo  navrženo,  aby  komunity  a  jejich  oblastní  úřady  nakupovaly 
zdravotní služby společně.338

8.1.5.6 Mechanismy financování 

V norském zdravotním systému funguje  řada  mechanismů  financování:  přímé  platby  pacientů, 
financování podle DRG339, poplatky za služby a konečně financování blokovými granty, které jsou 
přidělovány z veřejných rozpočtů na základě smluv s poskytovateli.340 Blokové granty nejsou sice 
daňovými asignacemi, leč se počítají na základě vzorce, který zohledňuje náklady a poptávku po 
zdravotní péči, jakož i stáří populace v komunitě.341 Zdravotničtí pracovníci jsou placeni pomocí 
různých modelů -  např.  lékaři  pohotovosti  na telefonu jsou placeni  pomocí  poplatků za služby 
z národního pojištění, kdežto lékaři na pohotovostech jsou placeni tarifními platy opět z národního 
pojistného.  Přibližně  6  milionů  NOK,  které  platí  pacienti  za  zubní  péči  ročně  je  jen  malým 
příspěvkem,  neboť  náklady  z  většiny  pokrývají  krajské  granty  a  pojistné.342 Nemocnice byly 
v sedmdesátých  letech  placeny  za  pacientodny,  v  osmdesátých  a  devadesátých  letech  pomocí 
transferů  krajských  úřadům  společně  se  školstvím,  dopravou  a  kulturou  a  od  roku  1997  pak 
částečně podle DRG,  čímž došlo ke zvýšení počtu pacientů a k oddělení transferů od školství 
apod.343 Konkrétní  rozdělení  peněz  od vlády bylo  ponecháno v  rukou oblastních  zdravotních  a 
krajských úřadů - ukazuje se, že u oblastních zdravotních úřadů dochází k realokaci prostředků do 
nemocnic  v  oblastech,  kde  žijí  starší  obyvatelé.344 DRG  financování  funguje  v  součinnosti 
s Norským registrem pacientů a parlament každoročně stanovuje jeho podíl, když se nevztahuje na 
péči o lidi s mentálními poruchami.345 Ambulanční péče je proplácena z národního pojistného, když 
tarify  stanovuje  Ministerstvo  a  peníze  putují  přes  oblastní  zdravotní  úřady  nebo  přes  blokové 
granty.346

Soukromá zařízení (nemocnice) se platí z veřejných rozpočtů, jen pokud jsou zapotřebí, na základě 
smlouvy s oblastními zdravotními úřady; o jejich velikosti si můžeme udělat představu z toho faktu, 
že  2,1%  DRG  bodů347 bylo  propláceno  soukromým  nemocnicím.348 Za  léky  se  neplatí 
v nemocnicích  a  pečovatelských  domech,  neboť  tam  je  financují  oblastní  zdravotní  úřady  a 
komunity a recepty v lékárnách se dělí na modré (s doplatkem) a bílé (plně financované pacientem).
349

Zdravotníci  v Norsku mají  stálé platy s výjimkou  praktických lékařů,  kteří  jsou financováni za 
výkony z pojistného, poplatky od pacientů a kapitačními platbami od komunit, lékařů - specialistů,  
kteří oproti praktickým lékařům nemají kapitační platby, ale souhrnné granty z oblastních úřadů, 
fyzioterapeutů, již jsou placeni jako praktičtí lékaři s výjimkou kapitačních plateb, a zubařů, kteří 
jsou placeni přímo pacienty, ačkoliv některé zákroky jsou placeny z pojistného.350 Od roku 2003 se 

337 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 49 - 50.
338 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 50.
339 Tj. Diagnosis related groups.
340 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 51.
341 Ibidem.
342 Ibidem.
343 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 52.
344 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 52 - 53.
345 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 53. Výše DRG financování byla v roce 2006 40% předpokládaných 

výdajů nemocnic.
346 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 53 - 54.
347 Údaj pro rok 2003.
348 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 54.
349 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 54 - 55.
350 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 55.
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minimální úrovně plateb a platů vyjednávají na třístupňových vyjednávacích kolech,  kterých se 
mohou zúčastňovat  Státní  vyjednávací  orgán,  Norské sdružení  místních a regionálních úřadů  a 
Norské lékařské sdružení, Sdružení norských zdravotních sester a  Sdružení zubařů.351 V roce 2011 
činil  průměrný plat  lékaře  ve zdravotním podniku téměř  64 000 NOK352,  kdežto u sester  je  to 
necelých 35 000 NOK353, zatímco praktičtí lékaři vydělávali v průměru přes 83 000 NOK měsíčně 
již v roce 2003354, neboť kolem 30% jejich příjmu činily kapitační platby ve výši kolem 300 NOK 
měsíčně  za  pacienta.355 Jak  specialisté  v  nemocnicích,  tak  lékárníci  mohou být  odměňováni  za 
výkony, převážně mají však stálé platy, jejichž největší část po reformě v roce 2002 tvoří základní  
plat.356

8.1.6 Regulace a plánování

Norský zdravotní systém je upraven zákony, jejichž seznam se dá najít  v dodatku k této práci. 
Zákonem o sociálním zabezpečení (1991), Zákonem o komunitních zdravotních službách (1982), 
který  upravuje  odpovědnost  nemocnic  a  specializovaných  klinik,  Zákonem o  specializovaných 
zdravotních službách (1999), Zákonem o zdravotnících (1999), jenž je dělí na 27 skupin, Zákonem 
o právech pacientů (1999), Zákonem o psychiatrické péči (1999), Zákonem o infekčních chorobách 
(1994),  Zákonem  o supervizi  (1984),  Zákonem  o  kompenzaci  pacientů  (2001),  Zákonem 
o zdravotních  podnicích  (2001),  které  nejen  určují  oblasti  zodpovědnosti,  ale  také  napomáhají 
v tom,  jak  tuto  zodpovědnost  plnit.357 K  těmto  zákonům  se  řadí  ještě  Zákon  o  dentální  péči 
(1983).358 Zákon o psychiatrické péči ji sice zařazuje pod specializovanou péči, avšak klade velký 
důraz  na  upřednostňování  dobrovolné  léčby před  léčbou  donucovací,  kterou  vymezuje.359 Tyto 
zákony jsou v praxi  doplněny vyhláškami a nařízeními Norské lékové agentury,  Direktoriát  pro 
zdraví a sociální věci a auditem Úřadu generálního auditora.360

Platby privátním poskytovatelům fungují buď na základě poplatků za výkony, v tom případě jdou 
přes Národní správu pojistného a podléhají auditu nadřízeného Ministerstva práce a sociálních věcí,  
nebo plateb za aktivity,  v kterémžto případě jsou vypláceny přímo Ministerstvem zdravotních a 
pečovatelských služeb.361 Nad těmito kontrolami je ještě v případě potřeby kontrola Parlamentem a 
generálním auditorem.362

Oficiálními politickými nástroji Parlamentu ve zdravotní politice jsou zákony, kdežto vláda vydává 
direktivy,  oběžníky a  "dopisy  s  radami"  -  speciálně  u  zdravotních  podniků  se  jedná  o  "dopis 
s návody", který je individuální, má služební povahu, přesto však nastaly i případy, kdy vláda přímo 
zasáhla  do  rozhodování  oblastních  zdravotních  úřadů.363 Zdravotníky  od  roku  2001  licencuje 
Norský  registrační  úřad  pro  zdravotníky,  ale  jejich  činnost  kontroluje,  pokud  jsou  v  krajském 
zdravotním systému, krajský lékař podléhající hejtmanovi a zároveň informující Norskou zdravotní 
radu,  zda  lékař  se  chová  podle  příslušných  nařízení.364 Sjednávání  zdravotních  služeb  se 

351 Ibidem.
352 Viz StatBank Norway. Dostupné na http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/Default_FR.asp?

Productid=06.05&PXSid=0&nvl=true&PLanguage=1&tilside=selecttable/MenuSelP.asp&SubjectCode=06 , dne 3. 
8. 2012.

353 Ibidem.
354 Viz JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 56.
355 Ibidem.
356 Ibidem.
357 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 57 - 58.
358 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 58.
359 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 59.
360 Ibidem.
361 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 60.
362 Ibidem.
363 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 60 - 61.
364 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 61 - 62.
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soukromými subjekty podléhá pravidlům pro tendry, platným v EU a státní vlastnictví zdravotních 
podniků krajům dává ve vyjednávání velmi silnou pozici.365 

Norské znalostní centrum zdravotních služeb nejen ověřuje a systematizuje postupy, které v léčení 
fungují,  ale také se zajímá o zkušenosti pacientů a zaměstnanců se zdravotním systémem a má 
mezinárodní  přesah.366 Jeho  poznatků  využívá  mj.  Direktoriát  pro  zdraví  a  sociální  věci,  který 
sestavuje správné lékařské postupy.367

V roce 2002 vstoupil v platnost zákon, který upravuje správu databází, které obsahují citlivá data 
o pacientech a jejich léčbě, které v Norsku z vlastních iniciativ škol a nemocnic existují již desetiletí 
a které spravuje nově Norský ústav veřejného zdraví, z nichž nejvýznamnější jsou Registr příčin 
úmrtí,  Norský lékařský registr narozených, Norský systém přeživších infekčních chorob, Registr 
tuberkulózy, Dětský očkovací registr a Norská databáze předpisů; navíc existuje ještě Norský registr 
o rakovině.368 Ten je od roku 1953 veden na Říšské radiační nemocnici v Oslo a umožňuje např. 
stanovovat genetická rizika rakoviny a navrhovat screeningové programy.369 Jiným dlouho vedeným 
registrem je Registr tuberkulózy, který existuje od roku 1962.370 Dalšími důležitými organizacemi 
spravujícími zdravotnické databáze jsou Norský statistický úřad a Norský registr pacientů, který by 
měl být nově dokonce neanonymní, takže by bylo možné vysledovat různé hospitalizace jednoho a 
téže pacienta.371 

Na některé shora zmiňované databáze navazuje výzkum a vývoj v norském zdravotním systému, 
na který se vydalo 1,8 promile HDP v roce 2003, což bylo kolem 10% celkových norských výdajů 
na  výzkum  a  vývoj,  z  nichž  většinu  spravuje  Norská  výzkumná  rada,  která  však  disponuje 
prostředky, jež svou výší zaostávají za barcelonskými cíli372. Norský výzkum je nicméně světově 
známý  v  oblastech  epidemiologie  kardiovaskulárních  chorob  a  v  neonatologii,  kteréžto  oblasti 
doplňují longitudální studie zdravotního stavu obyvatelstva, které jsou jedny z největších na světě.
373 S  odstupem se  dá  však  konstatovat,  že  cíle  stanovené  v  Bílé  knize  norského  výzkumu374, 
speciálně financování výzkumu, nebyly naplněny375 a norský výzkum stále trpí roztříštěností, malou 
mezinárodní  spoluprací,  slabými  publikačními  výstupy  a  nedostatečnou  interdisciplinární 
spoluprací.376

8.1.6.1 Fyzické a lidské zdroje

Protože  stát  vlastní  většinu  norských  nemocnic,  má  i  největší  vliv  na  kapitálové  investice  do 
zdravotnictví.377 

Norské zdravotnictví kopíruje některé moderní trendy: neustálý pokles lůžkové kapacity nemocnic 
(přibližně o 1% ročně), zkracování průměrné doby pobytu v nich na hodnotu kolem 5 dní, budování 
komunitních  psychiatrických  středisek,  budování  jednolůžkových  pokojů  v  pečovatelských 

365 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 62.
366 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 63.
367 Ibidem.
368 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 63 - 64.
369 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 64.
370 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 64 - 65.
371 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 65.
372 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 66. Barcelonská deklarace žádá státy, aby dávaly dlouhodobě 3% svých 

HDP na výzkum.
373 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 66 - 67.
374 Vznikla v letech 2004 - 2005.
375 Na výzkum šlo v roce 2010 pouze 1,7 HNP srv. Focus on Innovation, research and development work. Dostupné na 

http://www.ssb.no/english/subjects/10/03/fou_en/index.html , dne 3. 8. 2012.
376 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 67 - 68.
377 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 69.
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domech, jejichž počet byl značně navýšen pomocí dotací ústřední vlády.378 Rozdíly mezi krajskou a 
místní úrovní se projevují i v tom, že se na nich uplatňují rozdílné účetní principy. 379 Pod dohledem 
Ministerstva je možné, aby si krajské podniky půjčily z veřejných zdrojů - pak musí splácet dluh a  
odpisy  z  každoročních  zisků;  podobně  smlouvy  se  soukromými  subjekty  musejí  zahrnovat  i 
prostředky,  které  soukromník  použije  na  oprávněné  investice  do  budov.380 Naopak komunity si 
musejí půjčovat za dodržení jistých pravidel jen ze soukromých peněz a vláda jim kromě blokových 
grantů dává finance na jisté programy,  jako bylo rozšíření pečovatelských domů a domovů pro 
seniory v letech 1998 - 2001.381 V Norsku proběhl plán propojení všech nemocnic,  praktických 
lékařů  a  další  do  Národní  zdravotní  sítě pod  názvem  S@mspill  2007,  jehož  důsledky jsou již 
znatelné v praxi - např. se čím dál, tím víc pacientů ptá svých lékařů na věci, které si přečetli na  
Internetu,  podobně  probíhá  elektronizace  zdravotnictví,  které  vede  směrem  k  používání 
elektronických záznamů o pacientovi.382 Protože nakupování lékařských zařízení bylo do roku 2002, 
kdy byly vlastněny nemocnice  přímo kraji,  neefektivní,  vznikla  společnost  Zadávání  veřejných 
zakázek na  zdravotnická  zařízení,  a.  s.,  která  jednak  veřejným nemocnicím radí,  jednak za  ně 
nakupuje velká zařízení vcelku, takže může nabídnout  nižší  cenu; přesto např.  o umístění  PET 
v roce  2004  rozhodoval  Parlament.383 Ten  též  rozhoduje  o  povolení  léku,  který  by  výrazně  se 
promítl do rozpočtu zdravotnictví a stanovuje marži lékáren, které až na nemocniční patří z velké 
většiny třem hlavním norským řetězcům, a také stanovil maximální ceny generik, které se oproti 
značkovému výrobku musí pohybovat na trhu o 30 - 50% i více levněji.384

Zdravotnictví  v Norsku zaměstnává kolem šestiny obyvatel  a na obyvatele má v Evropě druhý 
největší počet zdravotních sester po Finsku.385 I přesto statistické modely Norského statistického 
úřadu  ukazují  do  budoucna  vedle  nedostatku  zubařů  též  nedostatek  zdravotních  sester,  zvláště 
pomocných386, které budou nahrazovány zvýšeným tuzemským vzděláváním, ale hlavně náborem 
v zahraničí.387 Podobně se řeší i nedostatek zubařů, hlavně ve veřejném sektoru a v odlehlejších 
oblastech, i když zde pomůže i nové studium zubního lékařství na Univerzitě v Tromsø, které má 
první  absolventy  od  loňského  roku;388 jinak  počty  lékařů  na  obyvatele  v  Norsku  jsou  nejvýše 
v zemích OECD s výjimkou Řecka a Rakouska389 a mimo OECD Monaka,390Sv. Lucie, Kuby a San 
Marina391. Nicméně již od roku 1979 se stát snažil regulovat zaměstnávání lékařů podle specializací 
tak, aby byly obsazovány i odlehlé části země na západě a severu, ale toto se daří až od roku 1999, 
kdy byl systém licencí revidován a byl vyvinut statistický model, který zachycoval budoucí vývoj 
potřebnosti (lékařů).392 Ti se v Norsku vzdělávají na čtyřech tradičních univerzitách v šestiletých 
programech,  poté  každý  musí  absolvovat  třísemestrální  praxi  a  k  získání  specializace  je  třeba 
dalších pěti let, ačkoliv průměrná doba jejího získání je let devět.393 Počet absolventů medicíny má 
od roku 1990 rostoucí tendenci, v roce 2008 přesáhl 600 při míře dokončování studia přes 80%.394 

378 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 69 -70.
379 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 70.
380 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 70 - 71.
381 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 71 - 73.
382 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 73 - 75.
383 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 75 - 76.
384 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 76 - 77.
385 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 77.
386 Těmto stačí středoškolské tříleté vzdělání.
387 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 77 - 81.
388 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 81 - 83.
389 Viz OECDHealthData2012FrequentlyRequestedData.xls, list č. 3, rok 2011, dostupné na 

http://www.oecd.org/health/healthpoliciesanddata/OECDHealthData2012FrequentlyRequestedData.xls , dne 3. 8. 
2012. Rok 2010.

390 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 82.
391 Viz Physicians per 1,000 people statistics. Dostupné na 

http://www.nationmaster.com/graph/hea_phy_per_1000_peo-physicians-per-1-000-people , dne 3. 8. 2012.
392 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 83 - 84.
393 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 84 - 86. 
394 Srv. Leger i kommune- og spesialistshelsetjenesten - Vekst i antall leger. Dostupné na 

31



Se změnami v řízení nemocnic vznikla potřeba vzdělávat více manažerů ve zdravotnictví, takže 
potřebná studia nabízejí i menší vzdělávací střediska; tradiční Centrum pro správu zdravotnictví při 
Univerzitě  v  Oslu  nyní  nabízí  navíc  osmnáctiměsíční  studium  MHA  (Master  of  Health 
Administration).395

Norský registrační úřad pro zdravotníky  vydává  licence (termínované) a  autorizace absolventům 
norských univerzit  a univerzitních kolejí  v příslušných oborech, uznává vzdělání v rámci EU a 
ESVO i mimo tyto struktury; odebrat licence může na základě závažných pochybení zdravotníka 
Norská zdravotní rada.396

8.1.7 Poskytování služeb

Veřejné zdravotnictví je v Norsku vytyčeno Bílou knihou č. 16 s názvem Recepty pro zdravější  
Norsko na roky 2003 - 2013 následovně: kuřáctví mladých lidí do poloviny tohoto období snížit na 
polovinu,  což  pomáhají  splnit  i  zákon  zakazující  kouření  v  restauracích  apod.,  jenž  vstoupil 
v platnost v roce 2004, a protikuřácké kampaně na školách a v masmédiích; realizovat národní plán 
proti  alkoholu a  drogám, spočívající ve čtyřech úrovních prevence; zlepšování zdravotního stavu 
znevýhodněného obyvatelstva;  mentální zdraví397, v němž se má zdravotní systém orientovat na 
děti a svépomoc;  výživa a správná  fyzická aktivita a doplněno Vnitřními kontrolními regulacemi 
pracovních podmínek v závodech a národními screeningovými programy (mamografie, rakovina 
dělohy).398

Co se týká pohybu pacientů v norském zdravotním systému, dá se říct, že v celé zemi hraje roli 
vrátného - "gatekeepera" praktický lékař, který pacienty posílá do nemocnic či ke specialistům, 
fyzioterapeutům apod.  a  dává  doporučení  pro  volitelnou  domácí  péči,  samozřejmě  s  výjimkou 
akutních případů, které se řeší na pohotovostech (i v nemocnicích).399

Ambulanční a primární péče je od roku 1984, kdy byly zrušeny zdravotní rady z 19. století, jakož 
i ošetřovatelská péče v domovech pro seniory od roku 1988 a psychiatrická péče od roku 1991 
přesunuta do kompetence komunit, které se spoléhají na systém trvalého praktického (rodinného) 
lékaře, kterého má 98% obyvatel a kolem 2/3 obyvatel je s tímto uspořádáním spokojených.400 

Ve  zprávě OSN z roku 2004 je norské zdravotnictví,  speciálně  specializovaná ambulanční401 a 
nemocniční  péče,  uváděna  na  prvním  místě co  do  využívání  zdrojů,  dostupnosti  a  úrovni 
zdravotních služeb, když tehdejší největší problém dlouhých čekacích lhůt na operace byl nahrazen 
problémem  nedostatečně  rovného  přístupu  k  terciárním  zdravotním  službám,  neboť  ty  se 
soustřeďují do okolí 32 velkých nemocnic.402 V Norsku se velmi rozvíjí denní péče, včetně denní 
chirurgie - v roce 2006 činila přes 83% ošetření v nemocnicích a denní chirurgie kolem 50% všech 
chirurgických zákroků.403

Integrovaný záchranný systém, tzv.  Nødnett, funguje v Norsku od roku 2010404, čímž se zajistila 
http://www.ssb.no/vis/samfunnsspeilet/utg/201102/09/art-2011-05-02-01.html , dne  4. 8. 2012.

395 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 86 - 88.
396 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 88.
397 Mentální poruchou totiž trpí 10 - 15 % královských poddaných - viz Helse, sosiale forhold og kriminalitet -  

Statistikk etter emne, 03. http://www.ssb.no/helse , dostupné dne 4. 8. 2012.
398 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 89 - 91.
399 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 91 - 92.
400 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 92 - 94.
401 Zahrnuje nejen péči v nemocničních ambulancích, ale také u smluvních soukromníků, ponejvíce oftalmologů, a 

činnost multidisciplinárních ambulančních týmů.
402 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, .s. 94 - 98.
403 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 99.
404 Viz Nødnett åpnes offisielt - dsb.no. Dostupné na http://www.dsb.no/en/Ansvarsomrader/Nasjonal-
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kooperace mezi policií,  hasiči  a třemi systémy  pohotovostní, záchranné medicíny a medicíny 
katastrof:  Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral,  který obsluhuje linku 113,  Akuttmottak,  který 
slouží  k  umísťování  zraněných  zejména  do  nemocnic,  a  Legevaktsentral,  což  jsou  místní 
pohotovosti  zejména praktických lékařů  na  telefonu,  ale  v  odlehlých oblastech  jen  zdravotních 
sester.405

Od roku 1995 proběhlo v Norsku několik reforem  lékáren,  které systém přivedly do stavu,  že 
existují tři velkoprodejci léků, které za regulované maximální ceny prodávají  léky do řetězců a 
nemocnic406 a lékárny za regulované ceny prodávají léky pacientům, přičemž mohou vyměňovat 
recepty za generika; počet lékáren se téměř zdvojnásobil na 682407 lékáren a přibližně dvojnásobek 
obchodů, které mohou prodávat léčiva bez předpisu za plnou cenu.408

Rehabilitace se  v  norském zdravotním  systému  odehrává  jak  doma,  tak  i  v  ošetřovatelských 
domech,  rehabilitačních  centrech  mnoha  specializací,  speciálních  i  obecních  nemocnicích  a 
soukromých zařízeních, a tak se stále ještě najdou nedostatky spolupráce a informovanosti, která 
probíhá i s úřady práce, neboť stát má zájem na inkluzivním zaměstnávání a na tom, aby se snížil  
věk odchodu do důchodu a pracovní absentérství.409

Dlouhodobá  péče probíhá  v  místních  zdravotnických  zařízeních  -  ošetřovatelských 
domech/léčebnách  pro  dlouhodobě  nemocné (s  průměrným věkem 85  let),  jejichž  počet  lůžek 
stagnuje  kolem  8  promile  populace410,  které  mohou  být  ve  fakultních  nemocnicích  nebo  i 
v zahraničí, a v sociálních zařízeních -  pečovatelských a ošetřovatelských domech/stacionářích a 
v domácnostech, které převažují a přibližně tři čtvrtiny obstarávaných jsou senioři.411 Rozhodování 
o  těchto  formách  dlouhodobé  péče  a  o  vhodných  uchazečích  plně  náleží  místním vládám,  ale 
ústřední  vláda  chce  být  informována,  pročež  zavedla  povinné  statistické  systémy  IPLOS  a 
KOSTRA.412

Od osmdesátých let počítá norská vláda s dobrovolnickými organizacemi, které se v současnosti 
velmi  angažují  např.  v  oblasti  léčby  "diabetu,  srdečních  chorob,  Parkinsonovy  choroby  a 
Alzheimerovy choroby413".

Ačkoliv v Norsku neexistuje žádná lékařská nebo sesterská specializace na paliativní péči, Norská 
asociace paliativní medicíny  přebírá zahraniční zkušenosti a od roku 2004 nabízí kurz paliativní 
péče tak, aby nějaká oddělení paliativní péče byla nakonec v každé komunitě - v současnosti jsou 
asi při 20 nemocnicích, 35 ošetřovatelských domech kromě tradičních hospiců v Oslo a Bergenu.414

415

beredskap/Nodnett/Aktuelt-nodnett/Nodnett-apnes-offisielt/ , dne 7. 8. 2012.
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figures.aspx , dne 7. 8. 2012. Údaj z ledna 2011.
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414 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 111 - 113.
415 Celkový počet lůžek paliativní péče činil v roce 2006 220, což je ve srovnání s některými severoevropskými a 

západoevropskými zeměmi nízký počet, avšak stále relativně vyšší než v Německu nebo České republice. Viz 
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33



Poté, co se v roce 1996 zjistila nedostatečná funkčnost psychiatrických zařízení a nespokojenost 
jejich zaměstnanců s jejich prací, proběhla v letech 1998 - 2008 reforma psychiatrické péče, která 
měla několik cílů, z nichž hlavní byl vybudování okresních psychiatrických středisek, zaměřených 
na sociální inkluzi, sociální služby (ubytování, hledání práce) mentálně nemocných a na prevenci 
zvláště mládeže a dětí, které by mohly v blízké budoucnosti onemocnět psychickou poruchou.416 
Okresní  psychiatrická  střediska  v  počtu  83  by  měla  poskytovat  denní,  terénní,  ambulantní  a 
hospitalizační  služby a  spojení  praktického  lékaře  se  zbývajícími  psychiatrickými  léčebnami  a 
typicky soukromými specialisty - psychology a psychiatry.417

Zubní péče v kompetenci krajů je poskytována přednostně pěti skupinám, z nichž každý kraj si 
jednu volí a národní pojistné proplácí např. "operace na čelistech a obličeji, rovnátka, ošetření dásní 
a patra a léčbu paradontózy418"419

Královská komise, vláda a parlament reagovaly na rostoucí zájem o  doplňkovou a alternativní 
péči v devadesátých letech podporou výzkumu účinnosti těchto terapií, zřízením centra výzkumu 
zvláště čínské tradiční medicíny na Universitě v Tromsø, akreditací některých kurzů naprapatie, 
osteopatie  a  manuální  terapie  a  zvláště  přijetím zákona regulujícím činnost  léčitelů  a  zřízením 
národního informačního centra.420

8.1.8 Zásadní reformy norského zdravotního systému

Třebaže  Norsko  až  do  roku  1992  mělo  státem  vlastněné  lesy  nebo  komunikace,  reformy 
zdravotnictví probíhají  od  sedmdesátých let minulého století,  kdy jejich tématem byla  rovnost  
přístupu  ke  zdravotní  péči,  v  osmdesátých  letech pak  omezení  nákladů  a  decentralizace, 
v devadesátých letech efektivita a leaderství,  v novém století pak  struktura poskytování péče a 
organizace zdravotnictví.421 

Významné reformy začínají  reformou komunitní  zdravotní  péče v  letech  1984 a  1988,  která 
reagovala  na  velmi  špatné  přizpůsobení  péče  skutečným  lokálním  potřebám  a  její  provedení 
bohužel  nevyřešilo  špatnou  alokaci  zdravotníků,  zatímco  ostatní  dílčí  cíle  naplněny  byly.422 
Následovala reforma HVPU v roce 1992, která reagovala na případy zneužívání a nedobré kvality 
v domovech pro občany s  vývojovými poruchami  tím,  že  jím dala  možnost  se  přestěhovat  do 
chráněného  bydlení  spolu  s  pomocí  nově  vyškoleného  personálu,  který  jim  byl  ku  pomoci.423 
Zavedení  DRG systému následovalo  v  roce  1997 a  skutečně  ekonomickou  pobídkou  získání 
prostředků z peněz z tohoto systému se povedlo snížit čekací lhůty, ačkoli ještě není ustálené, jakou 
část  z  příjmů  nemocnice  by  DRG  systém  měl  dlouhodobě  tvořit.424 Akční  plán  pro  seniory 
probíhal v letech  1998 - 2001 a znamenal posílení autonomie seniorů, navýšení kapacit,  zvláště 
ubytovacích,  a  inicioval  debatu  o  obsahu  a  kvalitě  ošetřovatelské  a  pečovatelské  služby 
v komunitách.425 Navyšovací plán mentálního zdraví proběhl v letech  1999 - 2008, reagoval na 
nedostatečnou úroveň služeb v této oblasti, zvláště prevence a sledování pacientů po propuštění, 
granty ve výší téměř 11 miliard NOK a vedl k zakládání okresních psychiatrických středisek.426 

416 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 114 - 115.
417 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 116 - 119. Jak v psychiatrické, tak v paliativní péči má být základem 

léčby individuální plán, jenž se však ne vždy dodržuje.
418 Viz JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 119.
419 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 118 - 120.
420 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 120 - 122.
421 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 123 - 124.
422 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 124 - 125.
423 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 126.
424 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 127.
425 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 127 - 128.
426 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 128 - 129.
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Reforma  zákonů  o  zdravotní  péči proběhla  v  letech  1999  -  2001 a  skládala  se  ze  zákonů 
o speciálních zdravotních službách, zdravotnících, právech pacientů, péči o mentální zdraví a 40 
regulací  a  těmito  opatřeními  se  stanovila  odpovědnost  příslušných  orgánů  za  poskytování 
speciálních zdravotních služeb, pohotovosti, stanovily se rozsah a obsah odpovědnosti zdravotníků, 
práva na informace, stížnosti pacientů apod. a úpravy těchto práv a odpovědnosti v psychiatrických 
zařízeních.427 Nové  schéma  činnosti  praktických  lékařů  bylo  implementováno  od  roku  2001 
podle dánského vzoru a změnilo většinu státem zaměstnávaných praktiků na soukromníky, z nichž 
někteří byli vlastně donuceni působit v odlehlejších oblastech a mít na svých seznamech až 1 500 
pacientů, čímž se dramaticky zlepšila jejich dostupnost např. pro seniory, a změnil se též způsob 
financování  zavedením  kapitačních  plateb.428 Zavedení  individuálních  plánů  pro  případy 
dlouhodobé péče na žádost je obsaženo ve shora zmiňovaných zákonech od roku 2001 a přispívá k 
informovanosti  a bezpečí  pacienta  a  jeho rodiny.429 Liberalizace farmaceutického trhu (2001) 
reagovala na příliš uniformní síť lékáren, nedostatek konkurence a vysoké marže tím, že dovolila, 
aby majitel lékárny nebyl lékárníkem, což vedlo k růstu počtu lékáren a silné konkurenci o obsazení 
dané lokality,  nikoliv cenové.430 Lékařský zámořský projekt,  jehož cílem bylo  poslat  "akutní 
případy" z dlouhých čekacích front do zahraničí (Švédska, Dánska, Německa, Francie) na operace 
zejména v oblasti ortopedie a otorinolaryngologie, probíhal v letech  2001 - 2004 a byl kritizován 
pro své náklady, které činily asi 60 000 NOK na pacienta; jeho konec znamenal nový zákon, který 
odpovědnost za krátké čekací lhůty přenesl na kraje, jež dostaly potřebné prostředky k financovaní 
péče  v  zahraničí  nebo  v  domácím  soukromém  sektoru.431 Reforma  organizací  ve  veřejném 
zdravotnictví probíhá  od  roku  2002,  kdy  začala  rozdělení  Ministerstva  pro  zdraví  a  sociální 
záležitosti  na  dvě  a  sloučením několika  organizací  do  Norského  ústavu  veřejného  zdraví  a  do 
Norského  ditektoriátu  zdraví  a  sociálních  věcí.432 Nemocniční  reforma začala  téhož  roku a 
diskutovali jsme ji podrobně dříve - jejím efektem bylo snížení čekacích lhůt a zvýšení kvality 
poskytované péče, ale míra závislosti nemocnic na vládě a míra potřeby tvořit zisk nejsou stále 
jasné.433 Bílá  kniha  Recepty  pro  zdravější  Norsko z  následujícího  roku podrobně  diskutuje 
zdravotní determinanty, zvláště používání tabáku, alkoholu, výživu a důsledky fyzické neaktivity; 
na jejím základě se začal vystavovat tzv.  zelený recept, který praktici mohou použít pro úhradu 
programů zlepšujících životní styl jejich pacientů.434 Reforma léčby závislých435 pochází z roku 
2004 a převádí tuto sociální deviaci ze sociální oblasti do oblasti specializované zdravotní péče 
s tím, že závislí - léčící se mají nově práva pacientů.436 Tabákový zákon z téhož roku implementuje 
direktivu EK a aktualizuje starý zákon z roku 1975 tím, že zakazuje kouření na veřejných místech.
437

8.1.8.1 Výhled do budoucna

Stárnutí populace, které není v Norsku tak vážné jako v Evropě, povede k nutnosti postarat se 
o větší množství lidí nemocných a handicapovaných, ačkoliv podle OECD není jisté, jestli poroste 
celkový  počet  člověkolet,  jež  lidé  stráví  v  nemohoucnosti,  vláda  deklaruje  navýšení  počtu 
zdravotníků  -  ošetřovatelů,  schválení  standardů  pro  ošetřovatelské  domy a  masivnější 
podporu výuky geriatrie.438 V globalizované společnosti Norské království podporuje investice 
do zdravotnictví, které významně podporují hospodářskou politiku v zemí třetího světa, aby byly 
427 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 129 - 130.
428 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 130 - 132.
429 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 132.
430 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 132 - 133.
431 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 133 - 134.
432 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 134 - 135.
433 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 135 - 137.
434 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 138.
435 V současnosti je v Norsku asi 20 000 - 30 000 osob závislých na drogách, zvláště heroinu, srv. n.
436 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 137.
437 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 138.
438 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 138 - 140.
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splněny Rozvojové cíle milénia439,  vnitrostátně to znamená  bojovat proti  infekčním nemocem, 
zvláště rezistentním baktériím.440 Norsko je též členem ESVO, a tak pro něj platí  mezinárodní 
regulace - např. v roce 2000 proti státní politice omezení zisků prodeje alkoholu soud rozhodl, že se 
musejí prodávat  nápoje s určitým malým podílem alkoholu prodávat i mimo státní monopol 
Vinmonopolet.441 Nejnovější  norská  reforma je  tzv.  Koordinační  reforma,  která  se  snaží  více 
integrovat sociální služby a zdravotní systém  442   na podněty Královské komise z roku 2005.443 
Jedna integrace již proběhla, a to městských sociálních služeb, Národní správy pojistného a Úřadu 
práce do  Správy zaměstnanosti a dávek od roku  2010.444 Pro potřeby spravedlnosti financování 
speciální zdravotní péče je třeba sjednocovat skupiny pacientů - úkolem je zjemňovat klasifikaci 
pacientů (zvláště v psychiatrii),  která byla zavedena v roce 2007.445 Nakonec je třeba přijmout 
reformu dentální péče, která významně ulehčí chudým a chronicky nemocným pacientům.446

8.1.9 Ohodnocení zdravotního systému

8.1.9.1 Naplňování cílů zdravotního systému

Principy  rovnosti,  spravedlnosti  a  solidarity při  poskytování  zdravotní  péče  jsou  formulovány 
v Zákonu  o  právech  pacientů,  který  je  dobře  vynutitelný  pomocí  zdravotních  ombudsmanů  a 
soudů.447

8.1.9.2 Rozložení nákladů a výhod plynoucí ze zdravotního systému

Norský zdravotní systém je financován ze čtyř zdrojů (přímých, nepřímých daní, pojistného a 
poplatků pacientů), které jsou jak proporcionální, tak i neproporcionální příjmům  pacienta. Zdá se, 
že je třeba ještě více zkoumat, zda poplatky, byť relativně nepříliš vysoké, neodrazují pacienty od 
návštěv lékařů a zubařů - u zubařů se toto zjistilo asi u 6% populace přes akutní potřebnost péče, 
což se ovšem nedá odstranit ve Skandinávii zavedením testování příjmu vztaženým k poplatku, 
neboť to se považuje za stigmatizující.448 Přes veškerou legislativní i politickou snahu o rovnost 
metaanalýza studií podniknutých v devadesátých letech minulého století zjistila řadu nerovností 
formy sociálního gradientu mezi chudými a bohatými, a to zvláště u pracujících mužů.449

8.1.9.3 Efektivita rozdělení zdrojů

Norský systém se neustále snaží o spravedlnost v rozložením vertikálním (tj. mezi primární péčí, 
která byla identifikována jako prvořadá, a specializovanou péčí, která má tendenci vázat na sebe 
velké finanční prostředky z důvodu nákupu a provozu drahých přístrojů, z nichž mají však prioritní 
skupiny pacientů jen malý prospěch),  tak i  horizontálním (vyšší příspěvky do oblasti Severu a 
transfery do venkovských oblastí, boj s již zmiňovaným nedostatkem zubařů450 a pomocných sester 
na venkově).451

439 Mimochodem vedle Dánska či Nizozemí je jednou z mála zemí plnících své závazky v tomto směru, na rozdíl od 
České republiky, která věnuje na zahraniční pomoc naprosto směšný zlomek svého HDP.

440 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 140.
441 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 140 - 141.
442 Včetně holistického pohledu na zdraví člověka.
443 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 141.
444 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 141 - 142.
445 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 142.
446 Ibidem.
447 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 143 - 144.
448 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 144 - 146.
449 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 146 - 148.
450 Úřady se pokusily některé úkony zubařů nahradit dentálními asistenty, což se setkalo s nepochopením veřejnosti. 
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8.1.9.4 Technická efektivita zajišťování zdravotní péče

Otázka efektivity u systému, který má relativně vysoký počet zdravotníků, který stojí skoro nejvíce 
na světě, je velmi přirozená. Technickou efektivitou se míní počet ošetřených pacientů za daný čas a 
daný počet zdravotníků a, jak je zřejmé již z definice, jde o ošemetnou míru, na níž se v Norsku 
příliš nespoléhalo, takže se dá jen konstatovat, že narostla v nemocnicích v letech reforem 1997 a 
2001 a v současnosti roste tempem asi 1% ročně, avšak u ošetřovatelek klesá.452

8.1.9.5 Odpovědnost plátců a poskytovatelů zdravotní péče

V současném systému je jasná odpovědnost jak komunitních úřadů, tak i praktiků, ale v systému 
řízení nemocnic po linii parlament - ministerstvo - oblastní zdravotní úřad - nemocnice nastává 
nedostatek  odpovědnosti  řízení  nemocnic  za  své  rozpočty,  které  překračují,  a  další  potíže 
spočívají v  nedostatku dohledu nad klinickou praxí specialistů  a  v nedostatku racionality a 
diskuse při stanovování priorit.453

8.1.9.6 Příspěvek zdravotního systému ke zlepšování zdravotního stavu obyvatel

Norské veřejné zdravotnictví dosahuje vynikajících výsledků v oblastech pohotovosti, vakcinačních 
programů,  průměrné  naděje  na  dožití,  boje  s  kouřením,  úmrtnosti  na  automobilové  nehody 
(relativně nejnižší  spolu s  UK a Švédskem),  ale  nedaří  se příliš  boj  s  alkoholem a s  obezitou, 
ačkoliv její prevalence, byť neustále rostoucí, je ještě na poměrně nízké úrovni.454

8.1.10 Závěr

Výzvy norského zdravotního systému přes veškeré nesporné dosavadní úspěchy jsou:
• lepší propojení sociálního a zdravotního systému (pro seniory, chroniky, kombinované 

vady)
• zjemnění klasifikačního systému pacientů
• hledání optimální hranice mezi zodpovědnostmi státu a komunit (včetně možné 

spolupráce sousedících komunit)
• výzkum, jak snížit nerovnosti ve zdravotnictví
• snížení zneužívání drog a alkoholu (zvlášť u mladých)
• zvládání stárnutí populace
• ochrana před možnou pandemií
• zavedení účinné informační technologie do zdravotního systému455

• lépe bojovat s rakovinou plic

8.2 Rakousko

8.2.1 Krátký souhrn

Všechny indikátory zdravotního stavu obyvatelstva Rakouska se od roku 1990 zlepšily a zdravotní 
pojištění, zavedené v Rakousku - Uhersku v roce 1887, pokrývalo v roce 2006 již asi 98% obyvatel.

452 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, 149 - 151.
453 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 151 - 152.
454 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 153 - 154.
455 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 155 - 158.
456 Srv. Hofmarcher M M, Rack H-M. Austria: Health system review. Health Systems
in Transition, 2006; 8(3):1–247. ISSN 1817-6127. Ročník 8, číslo 3., s. xvii. Dále citováno již jen jako 

HOFMARCHER, Maria M: HiT, Austria 
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 Rakouský zdravotní systém je organizován v souladu s federálním uspořádání země - vláda je 
zodpovědná  za  veškerou  poskytovanou  péči  s  výjimkou  nemocnic,  které  byly  od  roku  2002 
postupně privatizovány všude kromě Vídně,  a kde zemské vlády hrají  role garanta poskytování 
zdravotní  péče,  nakolik  jim  to  jejich  (akciový)  podíl  dovolí,  a  s  výjimkou  ambulantní  péče, 
rehabilitace a lékové politiky, které jsou určovány dohodami mezi 21 zdravotními pojišťovnami a 
zdravotnickými svazy, které jsou veřejnoprávními organizacemi.457 Co se týká financování, dá se 
říct,  že  rakouské  výdaje  na  zdravotnictví  tvoří  kolem 10% rakouského HDP a  25% z  nich  je 
spoluúčast  pacientů,  která  se  skládá  přibližně ze  dvou třetin  z  přímých plateb (ve  výši  100% 
nákladů), které se platí zejména v  nemocnicích a u  zubařů.458 Za podporu, a zejména prevenci 
zdraví,  veřejného  zdravotnictví  jsou  odpovědny  spolkové  země;  ty  uzavírají  smlouvy jednak 
s lékaři,  jednak  s  nemocnicemi,  a  na  jejich  základě  jsou  pak  proplácena  ošetření  zdravotními 
pojišťovnami, které si však nekonkurují, neboť příslušnost k nim je dána místem bydliště, popř. 
zaměstnáním pacienta, resp. dotace nemocnicím z veřejných zdrojů.459 Ambulantní péče je placena 
jinak než nemocniční - konkrétně byly zrušeny regulační poplatky čtyři roky po jejich zavedení a 
ambulantním lékařům se proplácí základní služby kapitačně a rozšířené podle výkonu na základě 
dohody  mezi  lékařkou  zemskou  komorou a  Federací  rakouských  sociálních  pojišťoven,  která 
stanovuje  mj.  maximální  počty  lékařů  a  jejich  obměňování  degresivním způsobem460 Reformy 
zdravotního systému se v minulosti týkaly zvláště omezení výdajů a lepší spolupráce jednotlivých 
jeho složek; konkrétně v roce 2002 proběhla reforma akutní nemocniční péče, která některé dávky 
proplácené  ze  zdravotního  pojištění  zrušila,  naopak  nové  zavedla,  na  základě  HTA  (tj. 
technologického ocenění ve zdravotnictví) a zvýšila poplatky za využívání některých nemocničních 
služeb.461 Reforma  roku  2005  napravila  vážný  nedostatek  rakouského  zdravotního  systému  - 
nemožnost  platit  péči  napříč  sektory,  tj.  např.  částečně  ambulantní  a  částečně  nemocniční;  pro 
budoucnost  zůstává  dořešit  zajištění  dostatečné  míry  financování,  zvýšení  efektivity  práce 
zdravotníků a voleb takových postupů, které vedou k cíli (HTA).462

8.2.2 Úvod

Rakousko je  federativní  středoevropskou zemí v EU od roku 1995, člen EMU od roku 2001 a 
skládá  se  z 9  zemí,  konkrétně  Burgenlandu,  Korutan,  Dolních  a  Horních  Rakous,  Salzburska, 
Štýrska,  Tyrolska,  Vídně  a  Vorarlberska,  které  jsou  s  výjimkou  hlavního  města  rozděleny  na 
politické okresy, jež se skládají z místních komunit nebo sousedství.463

Rakouský federalismus je tzv. "extrémně zámkového typu"464, což znamená, že jde o centralizovaný 
stát s prvky decentralizace a v oblasti zdravotního systému se projevuje tím, že sociální pojištění a 
výkon zdravotnických  profesí apod.  je  řízeno  centrálně,  např.  politika  bydlení  je  sice  řízena 
centrálně, ale za její implementaci jsou zodpovědné země, v oblasti sociálních dávek pro matky, 
děti  a  mladistvé,  sanatorií,  pečovatelských domů a  lázní hlavní  zákony formuluje  ústřední  
parlament,  ale  podzákonné  úpravy  jsou  svěřeny  zemím a  např.  fungování  jeslí,  denních 
stacionářů,  ambulancí nebo  pohřebišť zajišťují  zemské zákony,  nadto každá komunita  má ze 
zákona jistou míru samosprávy.465

Rakouská republika se v uplynulých letech potýkala s rozpočtovými škrty, slabým růstem HDP, 
rostoucí,  byť  nízkou  nezaměstnaností,  což  vedlo  k  omezování  přísunu  peněz  do  rakouského 

457 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. xvii - xviii.
458 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. xviii - xix.
459 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. xvii - xx.
460 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. xix - xxi.
461 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. xxii.
462 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. xxii - xxiii.
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464 Viz HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 5.
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zdravotního  systému,  ačkoli  se  dá  říct,  že  výdaje  zdravotního  systému  se  zdvojnásobily 
v šedesátých, sedmdesátých i devadesátých letech minulého století a v dobách krizí a škrtů rostly 
"jen" o 15% na dekádu.466 Kvůli  klesajícímu růstu HDP v posledních letech se růst  nákladů ve 
zdravotnictví na růstu HDP podílel asi jednou devítinou, přičemž podle nové metodiky výpočtu 
Rakouského statistického úřadu jsou výdaje na zdravotnictví vyšší a dosahují 11%467HDP468.

8.2.2.1 Zdravotní stav obyvatel Rakouska

Rakouské  obyvatelstvo  významně  stárne -   modifikovaný  index  závislosti  II469 v  roce  2002 
v Rakousku činil 47,4470 a předpokládá se jeho růst na přibližně 69 v roce 2030, což je údaj vyšší 
než je průměr OECD, což je ještě tím horší, že celková plodnost 1,42471 z roku 2003 se zvýšila jen 
na 1,43472 v roce 2011 a stále je pod průměrem EU. Rakousko je též stále ještě krátce po kulminaci 
na křivce kouření, neboť podíl kuřáků za devadesátá léta neustále mírně rostl473, kdežto v novém 
tisíciletí už drobně klesá474, přesto je u náctiletých suverénně nejvyšší z vybraných zemí OECD475, 
ačkoliv mnoho věcí se zlepšilo - dentální péče,  částečně výživa,  nemoci z povolání,  úrazovost, 
nehodovost,  dětská  úmrtnost,  celková  úmrtnost,  očekávaná  délka  dožití,  úmrtnost  na  choroby 
způsobené kouřením nebo alkoholem476. Co do úmrtnosti, tak se ji podařilo za posledních 40 let 
snížit  ve  všech  sledovaných  oblastech  chorob,  zvláště  u  rakovin,  s  výjimkou  nemocí  oka, 
neurologických  onemocnění  a  mentálních  poruch  a  metabolických  potíží,  zvláště  diabetu 
mellitu, takže kardiovaskulární onemocnění se podílejí na úmrtnosti 42%, rakoviny 27%, úrazy 
6%,  diabetes  5% a  respirační  choroby 4%.477 Pro  rakouské  zdravotnictví  jsou  však  potěšitelné 
výsledky  dvou  mikrocensů  provedených  v  letech  1991  a  1999,  které  na  Likertových  škálách 
ukazují, že  celková spokojenost s vlastním zdravotním stavem roste a že  se zmenšuje rozdíl 
mezi spokojeností s vlastním zdravím u vysokoškoláků a středoškoláků.478 

8.2.2.2 Stručná historie zdravotního systému v Rakousku

V Rakousku již od 15. století existovaly výsluhy pro zemědělce, ale jiní se museli postarat o sebe,  
jak  dovedli,  ať  již  končili  v  chudobincích,  špitálech  nebo  zaměstnávali  tovaryše  v  cechovním 
systému - po jeho kolapsu se rozšířila ve Vídni pomoc chudým a různé systémy záložen a pojištění,  
zvláště  hornických  a  továrních  vzájemných  pojišťoven;  první  obecná  zdravotní  pojišťovna  se 
objevuje v roce  1868 a již o osm let později vzniká  Asociace Rakousko-uherských zdravotních a  

466 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 5 - 8.
467 Viz Health Expediture in Austria according to the System of Health Accounts, 1990 - 2010, million Euro. Dostupné 

na 
http://www.statistik.at/web_en/static/health_expenditure_in_austria_according_to_the_system_of_health_accounts_
1_027971.pdf , dne 13. 8. 2012. Údaj platí pro rok 2010.

468 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 8.
469 Srv. Demografický informační portál Vývoj, dostupné na http://www.demografie.info/?cz_demstarnutivyvoj , dne 

13.7. 2012, kde se definuje jakožto podíl počtu obyvatel ve věku 60 let a více na počet obyvatel ve věku 15 - 59 let.
470 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 8. 
471 Ibidem.
472 Viz STATISTIK AUSTRIA - Demographic Indicators. Dostupné na 

http://www.statistik.at/web_en/statistics/population/demographic_indices/demographic_indicators/index.html , dne 
13. 8. 2012.

473 Ibidem.
474 Srv. Grafik 25 in Jahrbuch der Gesundheitsstatistik 2010, s. 60. Dostupné na 

http://www.statistik.at/dynamic/wcmsprod/idcplg?
IdcService=GET_NATIVE_FILE&dID=108870&dDocName=059824 , dne 13. 8. 2012.

475 Srv. Jahrbuch der Gesundheitsstatistik 2010, s. 61. Dostupné na http://www.statistik.at/dynamic/wcmsprod/idcplg?
IdcService=GET_NATIVE_FILE&dID=108870&dDocName=059824 , dne 13. 8. 2012.
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invalidních organizací pro pracující, která zahrnuje mj. pojišťovny ze Štýrského Hradce, Celovce, 
Lince, Vídně, Brna, Liberce a Budapešti, které navzájem uznávají pojistné doby u svých členů, a 
tak tvoří jistou náplast  na v Rakousku - Uhersku liberály a sociálními demokraty neschválenou 
obdobu Bismarckova plánu na vznik všeobecného pojištěné v invaliditě z období před čtyřmi lety.479 

Základním zákonem organizujícím zdravotní péči se stal  Císařský zákon o sanitární péči z roku 
1870, který se změnami v rakouském federativním uspořádání z let 1929 a 1945 platí dodnes a 
kterým se zřídila Nejvyšší zdravotní rada, na základě vyhodnocení dotazníků od praktiků, kteří se 
měli vyjádřit k tomu, jak by se systém zavedený císařovnou Marií Terezií měl změnit.480

Ke konci 19. století následuje v rakouské sociální politice poměrně rychle řada důležitých opatření: 
1885 schválení jedenáctihodinové pracovní doby po šest dní v týdnu, 1887 schválení povinného  
zdravotního a úrazového pojištění pro pracující, zahrnujícího mj. nemocenskou a životní pojištění a 
povinnost zaměstnavatelů přispívat  jednou třetinou,  1889 založení organizace,  vyplácející  navíc  
důchody  horníkům,  1906  schválení  zákona  o  životním  pojištění  intelektuálních  pracovníků  a  
některých  úředníků,  kdy příspěvky zaměstnavatele  tvořily  již  dvě  třetiny  nebo  jednu  polovinu 
důchodového  pojištění,  což  postupně  vedlo  po  válce  k  situaci,  kdy existovalo  asi  600 ústavů 
poskytujících různá pojištění různým druhům zaměstnanců, různým příznivcům politických stran, 
různým národnostem a v různých oblastech Rakouska.481

V období  První  republiky se podařilo  zavést  pojištění  v  nezaměstnaností  (1920),  kterým prvně 
začaly  přispívat  na  pojištění  země,  rozdělit  intelektuální  pracovníky  pro  účely  pojištění  podle  
profesní (1926),  zvyšovat podíl lidí se zdravotním pojištěním (v roce 1930 již 60%), zároveň 
snižovat počet pojišťoven, který se v roce 1925 stále ještě pohyboval kolem  dvou set, z čehož 
nejvíc fungovalo pojišťoven ve Vídni, Dolních Rakousech a Štýrsku.482

V období  světové hospodářské krize se odkládala  platnost  novely zákona o pojištění  manuálně 
pracujících,  zavedla  se  povinnost  platit  pojištění  i  pro  důchodce  a  nakonec,  v  roce  1935 se 
přikročilo i k pojištění OSVČ.483

Připojení  Rakouské  republiky  ke  Třetí  říši  znamenalo  i  přijetí  německých  zákonů  v  oblasti 
sociálního zabezpečení - obecně se ale dá říct, že s výjimkou organizační struktury pojišťoven se 
stav sociálního zabezpečení spíše zlepšil, např. byly vypláceny politicky motivované vyšší důchody 
a Německo přijalo rakouskou úpravu úrazového pojištění;  tento stav  skončil  vlastně až  novým 
zákonem v roce 1956.484

V mezidobí platil Přechodný zákon o sociálním zabezpečení (1947), který zavedl "lidové pojištění" 
sloučením zdravotního,  úrazového  a  důchodového  pojištění  a  značná  část  obyvatel  se  k  němu 
připojila se zavedením pojištění dalších skupin v šedesátých letech.485

Obecný zákon o sociálním pojištění,  který začal  platit  v roce  1956,  standardizoval  poskytování 
zdravotní péče i tím, že sloučil přes odpor lékařů pojištění manuálních a intelektuálních pracovníků, 
že  otevřel lidem nemocnice, a jeho všeobecnost se týkala všech s výjimkou např. notářů, státních 
zaměstnanců, vdov a sirotků.486 Tento zákon byl více než 60-krát novelizován a platí dodnes.487

479 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 14 - 15.
480 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 15 - 16.
481 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 16 - 17.
482 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 18 - 19.
483 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 19 - 20.
484 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 20 - 21.
485 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 22.
486 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 22 - 24.
487 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 24 - 25.
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Ke konci  sedmdesátých  let  se  rakouský  zdravotní  systém dostává  do  značných  potíží,  protože 
náklady nemocnic rostou neúměrně slabému hospodářskému růstu kvůli  neustálému rozšiřování 
péče po celá osmdesátá léta a obtíže při vyjednávání o rozpočtu mezi federální vládou a zeměmi.488

Poměrně  složitá  jsou vyjednávání  o  přerozdělení  daní  při  schvalování  zákona o  rozpočtu  mezi 
federací a zeměmi, protože federace vybírá nejvíc daní, které rozděluje zemím a komunitám.489

Od  roku  1978 federace  a  země  provozovaly  Nemocniční  kooperační  fond,  který  nemocnice 
financoval po celá osmdesátá léta a po většinu let devadesátých.490 Možné postupy při odvolávání 
proti  rozhodnutí  orgánů o sociálním zabezpečení  občanů upravil  Zákon o soudnictví  ve věcech  
zaměstnanosti a sociálního zabezpečení z roku 1987.491 Z dalších zákonů jsou významné zejména 
Spolkový zákon o dávkách na dlouhodobou péči (1993),  Zákon o financování in vitro oplodnění 
(1999) a zdravotní reformy roku 2005, které by měly harmonizovat zdravotní péči a obrátit ji 
k plnění potřeb obyvatelstva.492

8.2.3 Organizační struktura rakouského zdravotního systému

Rakousko je zemí se sociálním pojištěním bismarckovského typu, které znamená, že stát  pouze 
přijímá zákony a dohlíží nad veřejným zdravotnictvím, ale konkrétní rozhodovací pravomoce jsou 
v případě nemocnicí a dlouhodobé péče přenášeny na spolkové země a obecně na samosprávnou 
Federaci  institucí  v  sociálním  pojištění a  na  její  dohody  s  poskytovateli,  ať  již  veřejnými, 
soukromými neziskovými nebo soukromými ziskovými, kteří jsou pochopitelně zastupováni také 
svými svazy.493

Schéma institucí v rakouském zdravotním systému je příslušně složité, když zahrnuje 17 hlavních 
institucí/institutů na třech úrovních a vztahy mezi nimi, které budou dále popsány podrobněji.494

8.2.3.1 Spolkové úřady

Hlavními hráči v systému jsou  Národní rada a Spolková rada rakouského Parlamentu,  Spolkové 
ministerstvo  zdravotnictví  a  žen a  ústavy  sociálního  zabezpečení,  když  parlament  schvaluje 
reformní zákony ve zdravotnictví předkládané vládou, potažmo Ministerstvem, které sice deleguje 
rozsáhlé  pravomoci  na  spolkové  země,  ale  stále  si  ponechává  dohled  např.  nad  vzděláváním 
zdravotníků, nad úrazovým pracovním pojištěním, kompetence v mezinárodní spolupráci s WHO, 
v zajišťování genderové rovnosti,  správě léků, radiační ochraně,  reguluje zdravotní telematiku a 
zřídilo  Úřady ombudsmana pro genderovou rovnost,  Komisi pro genderovou rovnost a  Agenturu 
pro zdraví a bezpečnost potravin.495 Ta od roku 2002 sdružuje úřady veterinární ochrany, laboratoře 
testující  kvalitu  potravin  apod.  a   podává zprávy Ministerstvu  o účincích léků.496 V rámci  této 
agentury od roku 2006 fungují dvě další agentury, a sice Spolkový úřad pro bezpečnost v systému  
zdravotní péče a Spolkový úřad pro bezpečnost potravin. Již zmiňovaná Nejvyšší zdravotní rada je 
expertním a poradním orgánem Ministerstva, která určuje, jaké postupy v lékařství jsou lege artis a 
state  of  the  art,  přičemž  její  Podkomise  veřejného  zdraví se  zabývá  zejména  civilizačními 
chorobami.497 Fond zdravé Rakousko je od roku 1998 úřadem placeným z výnosu DPH, který se 

488 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 26.
489 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 26 - 27.
490 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 27.
491 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 27 - 29.
492 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 29 - 30.
493 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 31 - 32.
494 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 32 - 33.
495 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 33 - 34.
496 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 37.
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stará  o  zvyšování  zdrojů  ve  zdravotnictví,  o  prevenci,  informovanost  a  vzdělávání  veřejnosti 
v otázkách týkajících se zdraví.498 Vláda jmenuje členy Spolkové zdravotní agentury, která vznikla 
po reformách roku 2005, aby zaváděla proplácení zdravotní péče na základě výkonů, dohlížela nad 
standardy kvality a realizovala plány spolkové vlády v této oblasti,  jejím poradním orgánem je 
Spolková  zdravotní  konference.499 Ministerstvu  též  podléhá  Fond  financování  soukromých 
nemocnic, který od roku 2002 sdružuje 45 soukromých nemocnic, které měly zájem na tom, aby 
z něj byly financovány ambulantní úkony výměnou za to,  že budou podléhat auditům kvality a 
financování pomocí rakouské verze DRG.500 Nezávislá léková komise501 přezkoumává rozhodnutí 
Federace institucí v sociálním zabezpečení ohledně proplácení léků.  Rakouský spolkový ústav pro 
zdraví vypracovává  plány  na  organizaci  zdravotnictví,  spravuje  registr  lidí  odmítajících 
transplantace, registr umělých oplodnění (a proplácí až 70% z jeho nákladů), podrobný transfúzní 
registr, registr lékařských výrobků a informuje Ministerstvo o cenách léčiv v EU.502 

Komise v genetickém inženýrství pracuje od roku 1995 mj. na knize genetického inženýrství, která 
by  dokumentovala  současný  stav  dovolených  praktik  v  této  oblasti.503 Ministerstvo,  aby 
informovalo všechny dotčené orgány, vydává časopis Oznámení úřadů ve zdravotní správě.504 Přes 
svou rozsáhlou činnost není Ministerstvo zdravotnictví a žen jediným ministerstvem vlády, které se 
zabývá zdravotní politikou - dalšími takovými vládními úřady jsou Bioetická komise (spolupracuje 
s ostatními vládními úřady, svépomocnými organizacemi a Komisí v genetickém inženýrství na 
etických otázkách v biologii člověka a otázkách spravedlnosti rozdělování peněz ve zdravotnictví), 
Spolkové ministerstvo spravedlnosti, Spolkové ministerstvo obrany (obě vlastní některá nemocniční 
oddělení nebo celé nemocnice), Spolkové ministerstvo financí (dohlíží nad hospodařením Federace 
institucí v sociálním pojištění, nemocnic a Fondu zdravé Rakousko; nad soukromými nemocnicemi 
dohlíží Úřad správy finančního trhu), Spolkové ministerstvo vzdělávání, vědy a kultury (dohlíží nad 
Lékařskými univerzitami ve Vídni, Innsbrucku a Štýrském Hradci a jejich fakultními nemocnicemi) a 
Spolkové ministerstvo sociálního zabezpečení, generací a ochrany spotřebitele (spolu se Spolkovým 
úřadem  sociálního  zabezpečení a  jeho zemskými  pobočkami  zodpovídá  za  péči  o  dlouhodobě 
nemocné, handicapované a sociální asistenci).505

8.2.3.2 Zemské a komunitní úřady

Na těchto  úrovních  do  fungování  zdravotního  systému  zasahují  zejména  zemské  vlády506 (roli 
ministra  zastává  lékař  -  úředník,  tzv.  zemský  zdravotní  ředitel),  úřady  zemských  vlád,  zemské  
zdravotní rady (rozhodují např. o rekonstrukcích nemocnic), příslušná očkovací, antibakteriální a 
poradenská oddělení,  okresní zdravotní úřady (jež zřizují  např. těhotenská centra nebo střediska 
pomoci nemocným AIDS),  krajští a  obecní lékaři (zodpovídající za celý okres či město),  zemští  
guvernéři (dohlížejí nad výkonem přenesených pravomocí),  zdravotní platformy spravující  státní  
zdravotní pojišťovny, nemocniční provozní společnosti řídící za země507 smluvní nemocnice.508

8.2.3.3 Samosprávné úřady (sociální pojištění a poskytovatelé služeb)

Při  vyjednávání  se  prosazují,  s  výjimkou  nemocniční  péče,  pojišťovny a  svazy  poskytovatelů: 
498 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 35.
499 Ibidem.
500 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 35 - 36.
501 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 36.
502 Ibidem.
503 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 37.
504 Ibidem.
505 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 37 - 39.
506 Taktéž rozhodují o podmínkách udělování sociálních dávek, jejich výši, jakož i o umísťování do stacionářů a 

podobných zařízení. V otázce péče o dlouhodobě nemocné spolurozhodují spolu se spolkovou vládou.
507 S výjimkou Vídně. 
508 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 39 - 41.
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lékařské komory,  lékárnické komory,  komory porodních báb, které mají vesměs povinné členství, 
spolu se svazy, které povinné členství nemají.509 Federace institucí v sociálním pojištění má hlavně 
organizační,  koordinační,  reprezentační,  legislativní,  vyjednávací,  informační a vzdělávací roli  a 
nově  zřízená  (2005)  Konference  institucí  v  sociálním  pojištění se  skládá  ze  všech  předsedů  a 
místopředsedů s výjimkou firemních a seniorských zdravotních pojišťoven, jež jsou reprezentovány 
méně, kontroluje jak činnost vlády v oblasti návrhů statutů zdravotních pojišťoven a modelových 
regulací používání zdravotního systému, tak i účetnictví Federace institucí v sociálním pojištění.510

Při této reformě vznikla další instituce, totiž  Spolková rada, kterou jmenuje Konference institucí 
v sociálním pojištění, kde jsou rovnoměrně zastoupeni zástupci zaměstnanců i zaměstnavatelů, má 
za úkol kontrolovat Federaci v nefinančních otázkách, radit  v oblasti  prevence,  starší  generace, 
pracovních  úrazů a  informační  technologie;  Federace  nemá však jen kontrolní,  ale  též  poradní 
orgány:  Sociální  a  zdravotní  fórum,  které  tvoří  44  expertů  na  dlouhodobé  otázky  sociální  a 
zdravotní politiky,  Kontrolní skupinu, jež má za úkol kontrolovat jednotlivé pojišťovny, Lékovou 
evaluační  komisi,  která  nezávisle  měsíčně  vyhotovuje  farmakologické,  lékařsky  terapeutické  a 
ekonomické posudky na nové léky,  a iniciativu  Léky a rozum,  jež  sdružuje lékaře,  lékárníky a 
odborníky ze sociálního pojištění, kteří společně hledají pravidla, jak kdy a které léky předepisovat,  
nasazovat a používat.511

Za  stranu  poskytovatelů  péče  jsou  nejdůležitější  Rakouská  lékařská  komora,  která  sestává  ze 
zemských komor, a stará se mj. o vyjednávání požadavků na lékaře, jeho služby a poplatky za ně, 
Rakouská  lékárnická  komora,  jež  je  plně  samosprávná,  Rakouská  komise  porodních  bab,  další 
svazy  biomedicínských  analytiků,  radiačních  techniků,  masérů  apod.,  kteří  jsou  též  vázáni 
dohodnutými cenami  s  Federací,  nemocniční  provozní společnosti  a  soukromé nemocnice,  které 
mohou být financovány ze sociálního pojištění zvláštními smlouvami, avšak nejčastěji spadají do 
financování  Fondem financování soukromých nemocnic.512

8.2.3.4 Ostatní

Pět organizací z mnoha poskytujících sociální a zdravotní služby se spojilo do Spolkové pracovní  
skupiny bezplatné sociální péče: totiž Caritas Rakousko, Diakonie Rakousko, Hilfswerk Rakousko, 
Volkshilfe Rakousko a Rakouský červený kříž; dále jsou důležité Středisko služeb a informací pro  
zdravotní iniciativy a svépomocné skupiny při Fondu zdravé Rakousko, které pomáhá přes tisícovce 
svépomocných skupin,  z  nichž  některé  se  sdružily do  celostátní  nezávislé  Pracovní  společnosti 
svépomoci  Rakousko,  Rakouské  sdružení  farmaceutických  společností,  které  sdružuje  přes  sto 
takových,  zvláště  výrobce  generik,  a  nakonec  Asociace  rakouských  pojišťovacích  společností, 
kterou tvoří sedm poskytovatelů soukromého pojištění, které v Rakousku využívá kolem třetiny 
obyvatel a které financuje kolem čtrnáctiny rozpočtu nemocnic.513

8.2.4 Regulace rakouského zdravotního systému

Spolková  vláda reguluje  téměř  vše,  speciálně,  v  souladu  se  Zákonem  o  obecném  sociálním 
pojištění finanční vyrovnání mezi federací a zeměmi v otázce financování nemocnic.514 Regulace 
nemocnic je jedním z ústředních bodů Rakouského strukturální zdravotního plánu, podle nějž je 
svěřena do péče oblastních úřadů a institucí sociálního zabezpečení, konkrétně však přes působení 
Spolkové zdravotní agentury,  Spolkové zdravotní komise, která je výkonným orgánem Spolkové 
509 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 41.
510 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 41 - 44.
511 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 44 - 45.
512 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 45 - 46. Těchto nemocnic v roce 2006 bylo 45, viz 

HOFMARCHER, Maria M: HiT, Austria, s. 60.
513 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 47 - 48.
514 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 48 - 49.
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zdravotní agentury rozdělujícím část výnosu DPH podle pevného klíče zemím, státních zdravotních 
pojišťoven a zemských zdravotních platforem.515  Rakouský strukturální zdravotní plán z roku 
2005  stanovuje  závazná  kritéria  kvality  a  struktury  jak  akutní,  tak  i  neakutní,  ambulantní  a 
rehabilitační péče, které země musí splnit.516 Otázky kvality byly řešeny do roku 2005 nejméně 
tuctem různých akčních programů; od té doby vstoupil v platnost Zákon o reformě zdravotnictví, 
který zakládá Spolkový ústav pro kvalitu v systému zdravotní péče, který spolu s některými shora 
jmenovanými  institucemi  má  dohlížet  a  pobízet  kvalitu  ve  zdravotnictví,  jež  je  tvořena  mj. 
bezpečností pacienta, jeho schopností se orientovat a výkonností spolu s účinností a transparentností 
systému.517 Oblast  lékáren,  kterých  je  v  Rakousku  přes  2  300,  je  regulována  nejrůznějšími 
vyhláškami Ministerstva, Zákonem o lécích, Zákonem o cenách apod., když rozhodování o uvedení 
léků na trh a o cenách spadá pod Nezávislou lékovou komisi Ministerstva, která je též odvolacím 
orgánem proti neproplácení léků Federací, a vedení klinických pokusů a testování léků je svěřeno 
od  roku  2006  společnosti  PharmMedAustria,  kterou  kontroluje  Agentura  pro  zdraví  a  kvalitu 
potravin.518 V oblasti vzdělávání zdravotníků má primární odpovědnost Ministerstvo pro zdraví a 
ženy s výjimkou vzdělávání mediků, které se velmi proměnilo se vstupem Rakouska do EU, když 
vznikly tři nezávislé lékařské univerzity, začaly vybírat poplatky a přijímat uchazeče z EU a ESVO, 
zatímco zdravotní sestry začaly být nově připravovány i na samostatné vykonávání své profese a 
porodní báby byly nově nuceny absolvovat tříletý program na úrovni VOŠ (na polytechnikách).519 
Vláda svěřuje péči o podporu zdraví a prevenci hlavně Fondu zdravé Rakousko, nicméně je vázána 
i řadou mezinárodních dohod, v rámci nichž probíhají preventivní programy nejen v nemocnicích, a 
nově zavedla depistážní program v rámci rané péče a zdravotní průkazy pro různé skupiny obyvatel.
520 Místní a zemské orgány hlavně regulují poskytování péče v nemocnicích,  kontrolují  místní 
lékaře  a  menší  sociální  pojišťovny,  přičemž není  jasné,  zda  po proběhlých reformách budou o 
struktuře zdravotnických zařízení rozhodovat více ony nebo Rakouský strukturální zdravotní plán.
521 Nově  vzniklé  (zemské)  zdravotní  platformy obsahují  zástupce  nemocnic,  sociálních 
pojišťoven,  pacientů  a  politiků  a  mají  za  úkol  vyjednávat  o  rozdělení  péče  mezi  ambulantní  a 
lůžkovou, kontrolovat rozpočty nemocnic a jejich strukturu, dohlížet nad plánem plnění zdravotní 
péče a nad její kvalitou.522 Nemocnice jsou externě spravovány provozními společnostmi, jejichž 
největšími akcionáři bývají země, ale interně jsou řízeny komisí se zástupci lékařů, zdravotních 
sester,  technického  personálu  a  managementu;  kontrolu  kvality  a  hygieny vykonávají  z  vlastní 
iniciativy okresní zdravotní úředníci.523 Oblast ambulantní péče je přes veškerou kontrolu vládou 
značně  samostatná,  samosprávná  a  decentralizovaná  a  její  poskytování  závisí  na 
dohodách/smlouvách  mezi  sociálními  pojišťovnami  a  zástupci  zdravotníků.524 Z  hlediska 
vztahu  sociální  pojišťovny  a  poskytovatelů  služby  rozeznáváme  v  Rakousku  tři  modely: 
integrovaný (kliniky,  nemocnice,  sanatoria  a  rehabilitace  vlastněné  sociální  pojišťovnou), 
souhrnný  (pojišťovna platí  celoroční dojednaný příspěvek nemocnici jako celku) a  poskytující 
dávky v naturáliích (domluvené monopolistické vztahy mezi poskytovatelem a pojišťovnou jaké 
služby se budou proplácet za kolik).525 V Rakousku kolem tří čtvrtin lékařů je smluvních, které 
dostávají výkony proplácené pojišťovnami na základě individuální smlouvy (nebo ve Vorarlbersku 
na  základě  kolektivní)  a  stávají  se  regulérními  lékaři  na  základě  plánu  zaměstnanosti,  který 
vypracovává  lékařská  komora  -  ovšem  ve  vzdálených  oblastech  jsou  stále  volná  tabulková 
místa.526

515 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 49 - 50.
516 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 50.
517 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 50 - 51.
518 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 51 - 52.
519 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 52 - 54.
520 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 54 - 55.
521 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 55.
522 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 55 - 56.
523 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 56 - 57.
524 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 57 - 58.
525 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 58 - 60.
526 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 60 - 63.
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8.2.5 Decentralizace rakouského zdravotního systému

Rakouský zdravotní systém velice rychle přešel od integrovaného modelu poskytování zdravotní 
péče k modelu decentralizovanému, v němž ambulantní péče je dohadována smluvně pojišťovnami 
a poskytovateli v jednotlivých zemích a nemocniční, a lůžková péče obecně, závisí na finančním 
vyrovnání mezi zeměmi a federací, a zároveň se v ní značně projevuje privatizace.527

Třebaže mnozí vyjadřovali nespokojenost s duálním systémem řízení a financování nemocnic, když 
spolkový parlament určuje pouze základní zákony a ostatní deleguje na spolkové země, reformy 
z let  1997 a 2005 decentralizaci tohoto sektoru ještě posílily,  i  když zároveň novým vytýčením 
hranice mezi ambulantní a lůžkovou péčí se posílila role sociálních pojišťoven a zároveň se zvýšil 
tlak na šetření, které není příliš možné  při netransparentních nemocničních rozpočtech; oblast 
podpory a prevence ve veřejném zdravotnictví byla na dvakrát delegována, takže nyní je záležitostí 
obcí a sociálních pojišťoven528.529

Celkově tedy můžeme shrnout,  že  z příspěvků na sociální  pojištění se  platí  soukromí  praktičtí 
lékaři, specialisté, dentisté, jiní zdravotníci na poliklinikách, terapeutické pomůcky a rehabilitace, 
kteroužtu  zdravotní  péči  poskytují  sociální  pojišťovny  nebo  jejich  smluvní  strany  v  oblastech 
(s výjimkou  centrálně  řízené  rehabilitace)  a  která  tvoří  přibližně  30% veřejných  výdajů  na 
zdravotnictví,  ze sociálního pojištění a výnosů daní v poměru 2 :  3 se platí  nemocnice,  včetně 
ambulanční péče v nich a podpora a prevence zdraví, které dohromady tvoří 42% veřejných výdajů 
na zdravotnictví, a nakonec  z daňových výnosů je placeno necelých zbylých  28%, které jdou na 
služby veřejného zdravotnictví jako lékařští úředníci, sociální služby a environmentální lékařství, 
které jsou v dělené kompetenci federace, zemí a měst a obcí, a na dlouhodobou péči, kterou země 
často outsourcují soukromým poskytovatelům či rodinným příslušníkům.530 K tomu se musí ještě 
uvážit, že kolem 30% veškerých výdajů na zdravotnictví je soukromých.531

8.2.5.1 Práva pacientů

Neexistuje jediný zákon, který by upravoval všechna práva pacientů - na místo toho jsou obsažena 
v Chartě  pacienta  (1991),  dodatku  ke  Spolkovému  nemocničnímu  zákonu,  Zákonu  o  lékařích, 
Zákonu o zdravotních sestrách, Zákonu o porodních bábách, Zákonu o lécích, Zákonu o lékových 
výrobcích a zahrnují právo na zdravotní péči a rovný přístup k léčbě a kvalifikované ošetřovatelské 
péči, právo na důstojné a opatrné zacházení, na soukromí, na důvěrnost lékařské dokumentace, na 
sebeurčení v oblastech schvalování léčby, na svobodný výběr lékaře, na účast, na důstojnou smrt, na 
alternativní  léčbu,  na  informace,  které  musí  lékař  poskytnout  o  možných  rizicích  léčby,  na 
prohlížení  svých  lékařských  záznamů,  na  vhodnou,  i  následnou,  léčbu,  na  podporu  např. 
svépomocnými skupinami.532

8.2.6 Financování zdravotního systému

Z nových údajů533 vyplývá, že soukromé výdaje na zdravotní systém tvoří již jen necelých 23% a 
527 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 64 - 65.
528 Viz HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s.  68.
529 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 65 - 67.
530 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 67 - 69. Údaje Ústavu vyšších studií ve Vídni z roku 2005.
531 Ibidem.
532 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 63 - 64. Nadto byly zřízeny ve všech zemích úřady pacientských 

ombudsmanů. 
533 Viz Tabelle 1. Current expediture on health by function of care, provider and source of funding, Austria 2010. 

Dostupné na 
http://www.statistik.at/web_en/static/current_expenditure_on_health_by_function_of_care_provider_and_source_of
_f_055364.xlsx , dne 19. 8. 2012.
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sociální  pojištění pak  necelých  45%,  takže  z  daní je  financováno  přes  32% rakouského 
zdravotnictví.534

8.2.6.1 Hlavní systémy financování

V Rakousku existuje 24 institucí sociálního pojištění, z čehož je 21 zdravotních pojišťoven, z nichž 
je 9 státních a významnými jsou též Důchodová pojišťovna pro zaměstnance a Ústav obecného 
pracovního  úrazového  pojištění,  které  vybírají  7,1% až  9,1% zastropovaného  pojistného,  které 
v případě  neveřejného  zaměstnance  platí  z  poloviny  zaměstnavatel  a  v  případě  zaměstnance 
veřejného  stát  přispívá  30%.  Pojišťovny  se  liší  mezi  sebou  hlavně  způsoby  managementu  a 
informování pojištěnců.535 Přibližně 80% občanů je pojištěných podle Obecného zákona o sociálním 
pojištění, kde stropy jsou pro jednotlivé pojišťovny stanoveny kolem platu či mzdy 4000 € měsíčně.
536 U veřejných zaměstnanců,  jakož  i  u  OSVČ,  je  až  na  výjimky537 požadována spoluúčast  na 
ambulantní péči ve výši 20%.538 Ustanovení Obecného zákona o sociálním pojištění byla rozšířena 
na farmáře v roce 1998, takže už nemusejí platit u lékaře hotově.539 Pojištění pro OSVČ mají různá 
schémata a některá z  nich umožňují  při  přesáhnutí  určité  úrovně výdělků peněžní  vrácení  části 
pojistného.540 I žadatelé o azyl jsou pojištěni sociálním pojištěním, které v roce 2005 činilo téměř 61 
€ měsíčně, které však platí spolková či zemská vláda.541 Zaměstnanci ve veřejném sektoru mají k 
dispozici dalších 17 zvláštních zdravotně úrazových pojišťoven, které pojišťují bez poplatku i jejich 
rodinné příslušníky.542 Velkým problémem rakouských  sociálních pojišťoven je to, že většina z 
nich je v každoroční ztrátě, což vedlo v roce 2004 k celkovému deficitu přes čtvrt miliardy €, která 
se musela dorovnávat z tzv. vyrovnávacího fondu pojišťoven, kam musejí účastnické pojišťovny 
odevzdávat 4% svých příjmů, který poskytuje úvěry a zároveň do něj vláda dává dotace, naposledy 
z výnosu tabákové daně.543

8.2.6.2 Příspěvky zdravotní péče a jejich přidělování

Systém pojištění  v  Rakousku je  spravedlivý  vertikálně  (pojistníci  platí  podle  svých schopností 
platit)  i  horizontálně (všichni dostávají  stejnou péči ve shodě se svou rodinnou a ekonomickou 
situací)  a  vytváří  významný  přerozdělovací  efekt.544 Pojištění  zahrnuje  vše  následující:  péči 
praktických  lékařů,  specialistů  na  ambulancích  a  v  nemocnicích,  fyzioterapeutů,  ergoterapeutů, 
logopedů, psychoterapeutů, klinických psychologů (diagnózy), masérů, léky, zdravotní pomůcky, 
zubní ošetření a protézy, nemocniční péči, domácí ošetřovatelskou péči, nemocenskou (po 6 až 8 
týdnech  nemoci),  mateřskou,  lékařskou  rehabilitaci,  lázně,  ranou  péči,  cestovné  při  úrazech  a 
nenárokové  služby  a  příspěvky.545 Rychle  rostoucí  výdaje  sociálního  pojištění546 se  podařilo 
"zkrotit" až po roce 2000: v roce 2010 činily výdaje systému přes 13,3 mld. € 547, z čehož největší 
534 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 71 - 72. Nárůst financování z daní je opravdu znatelný, neboť v 

roce 1995 činilo ještě pouze necelých 22% a v roce 2004 lehce přes 25%.
535 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 73 - 75.
536 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 75. S výjimkou studentů, učňů (mimo oblasti zemědělství, 

lesnictví a (rybo)lovu) a praktikantů.
537 Nízkopříjmoví, katastrofy, infekční nemoci.
538 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 75 - 76.
539 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 77.
540 Ibidem.
541 Ibidem.
542 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 77 - 78. 
543 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 78 - 81.
544 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 81.
545 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 81 - 84.
546 Až desetiprocentní meziroční nárůsty.
547 Viz Tabelle 1. Current expediture on health by function of care, provider and source of funding, Austria 2010. 

Dostupné na 
http://www.statistik.at/web_en/static/current_expenditure_on_health_by_function_of_care_provider_and_source_of
_f_055364.xlsx , dne 19. 8. 2012.
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položky jsou výdaje za léky (2,5 mld. €548), platby ambulantním lékařům (1,9 mld. €549), platby 
obecným nemocnicím (0,7 mld. €550) a platby nemocničním ambulancím (0,7 mld. €551).552

Priority zdravotního systému, popř. zdravotního pojištění jsou dány zdravotní reformou z roku 
2005:

• snížit úmrtnost seniorů na kardiovaskulární choroby nad 65 let do roku 2020 o 40%;
• snížit výskyt rakoviny o 15%;
• snížit výskyt cukrovky o 30%;

k těmto cílům se má dojít pomocí evidence-based medicíny a HTA.553 Spokojenost se zdravotním 
systémem je podle průzkumů vysoká: poměr spokojených a nespokojených je  přes 6 : 1, což je 
nejlepší  poměr v Evropě  za Belgií,  Lucemburskem a Finskem, čekací seznamy se používají 
pouze pro transplantace,  ale zároveň se Rakušané se bojí zavírání nemocnic, omezování péče a 
rozpadu celého systému,  nerovnosti  v  systému se nacházejí  v nedostatku lékařů na venkově, 
v nerovnostech v primární, nemocniční a terciární péči.554

8.2.6.3 Dodatečné zdroje financování

Jsou jimi daně, spoluúčast pacientů a soukromá zdravotní připojištění.555 Z  daní se platí nejvíce 
lůžková  nemocniční  péče (4,5  mld.  €556)  v  obecných,  zvláště  fakultních,  nemocnicích,  kde  se 
nepoužívá DRG.557 Spoluúčast pacientů v roce 2010 dosáhla téměř  17%558 výdajů na zdravotní 
systém a  dělí  se  na  přímé  platby  (za  služby podporované  zdravotním systémem)  a  na  platby 
nepřímé (jako za neschválené léky, soukromé nemocnice), které rostou pomaleji, ale zároveň jsou 
na  vyšší  úrovni559,  zvláště  proto,  že  zahrnují  léky560.561 Z  placených  poplatků  Rakušané 
demonstrovali proti poplatku u specialisty, který byl po zavedení roku 2001 zrušen, ale stále ještě 
existuje  poplatek  za  recept562,  který  má  řadu  podmínek,  za  nichž  může  být  odpuštěn563, 
nejpodstatněji při nízkých příjmech564.565 Poplatek za recept je nejvíce rostoucí přímou spoluúčastí 
pacienta,  byl  zaveden  již  v  roce  1956,  ale  významné  jsou  i  20%566-ní  spoluúčasti,  zavedené 
v letech  1966 a  1967 u ambulantní  péče  a  v roce  2006 zavedená  elektronická karta,  která  je 

548 Ibidem.
549 Ibidem.
550 Ibidem.
551 Ibidem.
552 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 81 - 84.
553 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 84 - 87.
554 Ibidem.
555 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 87.
556 Viz Tabelle 1. Current expediture on health by function of care, provider and source of funding, Austria 2010. 

Dostupné na 
http://www.statistik.at/web_en/static/current_expenditure_on_health_by_function_of_care_provider_and_source_of
_f_055364.xlsx , dne 19. 8. 2012.

557 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 87 - 88.
558 Viz Tabelle 1. Current expediture on health by function of care, provider and source of funding, Austria 2010. 

Dostupné na 
http://www.statistik.at/web_en/static/current_expenditure_on_health_by_function_of_care_provider_and_source_of
_f_055364.xlsx , dne 19. 8. 2012.

559 Téměř dvojnásobné. Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 90.
560 Srv. ibidem.
561 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 88 - 91.
562 Ve výši 4,90 € za každé balení. Viz The Austrian PHARMACY. s. 16. Dostupné na http%3A%2F

%2Fwww.london.tarusmedia.ro%2Fpresentations%2FThomas%2520Muller%2520Uri.ppt , dne 22. 8. 2012. 18 
stran. Údaj ke 31. 12. 2007.

563 Od tohoto se odvíjí i prominutí dalších poplatků - viz HOFMARCHER, Maria M: HiT, Austria, s. 91.
564 V roce 2004 to bylo necelých 700 € čistého příjmu měsíčně pro jednočlennou domácnost "zdravého" člověka.
565 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 90 - 91.
566 Pro železničáře a horníky platí pouze 14%.
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jakousi vstupenkou ke specialistům, zubařům a obecným praktikům, a stojí 10€ ročně.567 Poplatky 
v lůžkové péči zahrnují  poplatky za pobyt v nemocnici (10€ denně, resp. 1€ pro děti po dobu 
maximálně 28 dní v roce), poplatky za rehabilitaci (6€) a poplatky za lázně (kolem 11€ denně).568 
Spoluúčast na terapeutické pomůcky je 10 - 20% z jejich ceny, minimálně však 24,20 €.569 Úhrady 
za  psychoterapii se liší podle pojišťovny a země, ale dá se říct, že podle dodatku k Obecnému 
zákonu o sociálním pojištění se psychoterapie považuje za specializovaný lékařských úkon, avšak 
pokud ji provádí nelékař, tak se úhrada stanoví na 21€ za sezení.570 Přes svůj velký růst v posledních 
10 letech (z 0,5 mld. € na 1,4 mld. €571) dobrovolné soukromé zdravotní pojištění přispívá pouhými 
necelými  5%  výdajů  na  rakouské  zdravotnictví  a  nejvíc  se  používá  pro  pokrytí  pobytu 
v soukromých nemocnicích a pak již mnohem méně na nadstandardy v nemocnicích obecně.572

8.2.6.4 Výdaje na systém zdravotní péče

Rakouská republika přistoupila v roce 2006 k metodice OECD, která do výdajů na zdravotnictví 
zahrnuje např. výdaje na dlouhodobou zdravotní péči, a dospěla v roce 2010 k tomu, že výdaje na 
zdravotnictví  činily  přes  29  mld.  €  bez  investic  do  nemocnic,  což  bylo  11%  HDP,  vysoce 
nadprůměrný údaj, kterým obsadila osmou příčku573 mezi zeměmi OECD, když přepočtené údaje 
v USD PPP na hlavu dosáhly již 4 395574, což ji řadí mezi těmito zeměmi na sedmou příčku575.576 
Podíl  veřejných  prostředků v  rakouském zdravotnictví  se  po  růstu  ustálil  na  hodnotě  kolem 
76%577,  což  je  v  OECD  nadprůměrná  hodnota,  prozrazující  stále  vysokou,  byť  klesající, 
financovat výdaje zdravotního systému ze zdravotního pojištění.578 Podíl výdajů na nemocniční 
péči neustále roste od roku 1995 a spolu s ambulantními (akutními) ošetřeními a denní chirurgií již 
přesáhl 40%,579podíl ostatní ambulantní péče již klesl pod 20%580, stejně jako podíl dlouhodobé 
péče pod 8% (také vydělením domácí  péče)  a  poměrně překvapivě od roku 2003 klesl  i  podíl 

567 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 91 - 93.
568 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 93 - 94.
569 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 95.
570 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 96.
571 Viz Tabelle 1. Current expediture on health by function of care, provider and source of funding, Austria 2010. 

Dostupné na 
http://www.statistik.at/web_en/static/current_expenditure_on_health_by_function_of_care_provider_and_source_of
_f_055364.xlsx , dne 19. 8. 2012.

572 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 96 - 97.
573 Po USA, Nizozemí, Francii, Německu, Kanadě (11,4%), Švýcarsku a Dánsku. Viz 

OECDHealthData2012FrequentlyRequestedData.xls, list č. 2, rok 2010, dostupné na 
http://www.oecd.org/health/healthpoliciesanddata/OECDHealthData2012FrequentlyRequestedData.xls , dne 3. 8. 
2012. 

574 Pro rok 2010.
575 Po USA, Norsku, Švýcarsku, Nizozemí, Lucembursku a Dánsku. Viz 

OECDHealthData2012FrequentlyRequestedData.xls, list č. 3, rok 2009, dostupné na 
http://www.oecd.org/health/healthpoliciesanddata/OECDHealthData2012FrequentlyRequestedData.xls , dne 20. 8. 
2012. Přitom tedy výdaje na hlavu od roku 2004 překonaly výdaje ve Francii, Německu, Island a další státy mimo 
OECD.

576 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 97 - 103.
577 Nejvyšší po Nizozemí, Norsku, Dánsku, Lucembursku, České republice, Novém Zélandu, UK, Švédsku, Japonsku, 

Islandu, Itálii, Estonsku, Francii a Německu. Viz OECDHealthData2012FrequentlyRequestedData.xls, list č. 6, 
nejnovější dostupný rok, dostupné na 
http://www.oecd.org/health/healthpoliciesanddata/OECDHealthData2012FrequentlyRequestedData.xls , dne 20. 8. 
2012.

578 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 97 - 103.
579 Údaj z roku 2010, srv. Tabelle 1. Current expediture on health by function of care, provider and source of funding,  

Austria 2010. Dostupné na 
http://www.statistik.at/web_en/static/current_expenditure_on_health_by_function_of_care_provider_and_source_of
_f_055364.xlsx , dne 20. 8. 2012.

580 Ibidem.
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výdajů na léky, který je nyní pod 13%581.582

8.2.7 Poskytování služeb

V této kapitole se podrobněji popisují jednotlivé formy poskytování zdravotních služeb, vzdělávání 
zdravotníků, poskytování léků a HTA.583

Orgány  veřejných  zdravotních  služeb vedou  okresní  zdravotní  úředníci  a  tvoří  je  technici, 
logopedové,  chemici,  sociální  pracovníci,  právníci,  hygieničtí  asistenti,  biologové,  sanitární 
auditoři, psychologové, speciální zdravotní sestry a úřady bezpečnosti potravin, kteří se zabývají 
prevencí zdraví, vakcinacemi, ochranou proti infekcím, monitorováním a dohlížením, statistikou a 
plánováním služeb, environmentální medicínou, toxikologií, psychosociálními službami, sociálními 
službami,  poradenstvím,  vypracováváním expertíz,  lékařskou pomocí  ve školách,  preventivními 
prohlídkami  a  podporou  zdraví.584 Rakousko  mělo  špatnou  proočkovanost  vůči  spalničkám 
v porovnání s EU, a tak od roku schválilo očkovací program pro dvouleté polyvakcínou, který ze 
dvou třetin platí spolková vláda, z šestiny země a z šestiny sociální pojištění.585 Ve skutečnosti bylo 
v roce 2004 proti spalničkám proočkováno jen 74% dětí, což je méně než např. v Turecku (81%).586 
Norsko má proočkovanost 88%, Česká republika 97% a průměr EU je 90%.587 Tradičně vysokou 
proočkovanost  mají  postsovětské  republiky  -  např.  Ruská  federace:  98%.588 Reportování  ve 
veřejných zdravotních službách má velkou tradici - bylo císařským zákonem zavedeno již v roce 
1870.589 Naopak novou službou je  environmentální medicína, která se zabývá kvalitou vzduchu, 
ticha, pitné a užitkové vody (např. v bazénech), potravin apod.590 Na základě smluv se sociálními 
organizacemi se poskytují nově i psychosociálně psychiatrické služby.591 

Oblast podpory zdraví a prevence byla v 19. století zanedbávaná, neboť se o ni nikdo v Rakousku 
systematicky nestaral; dnes je typicky záležitostí sdílenou mezi federací a zeměmi.592 Rakousko má 
propracovaný systém povinných593 celoživotních preventivních prohlídek, které od roku 2005 jsou 
doprovázeny záznamy do zdravotních  pasů.594 V sedmdesátých letech  se zavedla  tzv.  společná 
karta  matky  a  dítěte,  v  rámci  níž  je  možno  absolvovat  7  prohlídek  těhotné  a  11  prohlídek 
novorozence až předškoláka; prohlídky jsou bezplatné a pokud je matka a dítě neabsolvují, tak je 
krácen přídavek na dítě.595 Veřejné služby v oblasti mladých se skládají z preventivních vyšetření 
zraku a sluchu a schopnosti cvičit při hodinách Tv u školního lékaře, z vydání informační brožury 
a  zdravotního pasu v 8. třídě, kam si dítě zapisuje mj. i sebereflexe svého zdravotního stavu, a 
z povinné  zdravotní  prohlídky pro  pracující  mezi  15.  a  18.  rokem věku.596 Zdravotní  pasy se 
vydávají nově i pro dospělé, kteří jsou zváni na preventivní prohlídky, screeningové programy597, 
s novým  důrazem  na  seniory,  i  když  v  současnosti  se  lidé  preventivních  prohlídek  neúčastní 

581 Ibidem.
582 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 104 - 105.
583 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 107.
584 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 107 - 109.
585 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 109.
586 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 110.
587 Ibidem.
588 Ibidem.
589 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 111.
590 Ibidem.
591 Ibidem.
592 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 112.
593 Pro pojištěnce.
594 Ibidem.
595 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 112 - 113.
596 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 113 - 114.
597 Zvláště kolonoskopie proti rakovině tlustého střeva.
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v průměru každý rok, ale jednou za sedm let, častěji ženy než muži.598 Podpora zdraví se realizuje 
na základě projektů, které se ucházejí o granty u jednotlivých spolkových zemích, kam je přiváděna 
část výnosu tabákové daně.599 Granty na opatření primární péče a zejména studie a výzkum v této 
oblasti poskytuje též Fond zdravé Rakousko.600 Na orientaci pacientů, zdravotníků a organizační 
záležitostí je zaměřena  Rakouská síť nemocnic podporujících zdraví, která vznikla na základě 
Vídeňských doporučení k Budapešťské deklaraci o těchto sítích v roce 1996.601 O čtyři roky později 
vznikla Rakouská síť podpory zdraví v práce, která dává firmám, které dodržují její doporučení 
různá ocenění.602

Ambulantní péče se v rakouském zdravotním systému poskytuje jak soukromě, tak veřejně, když 
podíl  veřejného  poskytování  této  péče  roste  kvůli  činnosti  nemocničních  ambulancí.603 Přes 
polovinu z rakouských lékařů jsou soukromníci, kteří mají vlastní ordinaci nebo ji sdílí s dalšími 
lékaři; zároveň je v Rakousku  4,8 lékařů na 1 000 obyvatel604, což je v OECD nejvíc hned po 
Řecku605,  ale  ti  nejsou  rovnoměrně  rozložení  -  relativně  nejméně  lékařů  je  v  Burgenlandu, 
Vorarlbersku a Horních Rakousech, zatímco ve Vídni je až 7 lékařů na 1000 obyvatel, což se blíží 
úrovním Hamburku a Berlína.606 Zdaleka nejvyšší nárůst mezi lékařskými profesemi v devadesátých 
letech zaznamenali plastičtí chirurgové, jejichž počet rostl meziročně téměř o 12%, zatímco nárůst 
nejčastější lékařské specializace - internistů činil v té době 4% meziročně.607 Přes značný nárůst 
případů léčených na nemocničních ambulancích byla rychlost růstu hospitalizací za období let 1970 
-  2003  přibližně  dvojnásobná  a  rychlost  růstu  výkonností  nenemocničních  lékařů  přibližně 
poloviční v uvedeném období - průměrně zaznamenali 6,7608 návštěv lékaře na pacienta a rok, což je 
pod  průměrem EU.609 (Pro  srovnání  v  roce  2004  tento  údaj  v  ČR činil  15,2,  což  bylo  nejvíc 
v Evropě,  a  v  Norsku  v  roce  1991  podle  WHO  3,8).610I  u  poskytování  dentální  péče vidíme 
nerovnost mezi zeměmi: ve Vídni připadá 0,5 zubaře na 1000 obyvatel,  kdežto v Burgenlandu, 
Horních Rakousích (kde je relativně vůbec nejméně specialistů) a  Tyrolsku je to jen něco přes 
polovinu tohoto počtu; umělý chrup není placen ze zdravotního pojištění, takže se platí typicky ze 
soukromých  připojištění.611 Ještě  větší  nerovnost  panuje  v  počtu  psychoterapeutů,  kteří  jsou 
registrováni u Ministerstva zdraví a žen, a je jich asi o 30% více než zubařů a navíc jejich práci  
mohou  zastávat  i  kliničtí  a  jiní  psychologové.612 Lékařská  psychoterapie  se  na  výdajích  na 
psychoterapii  podílela  v  roce  2003  28%.613 Značnou  konkurenci  soukromým  praxím  tvoří 
v Rakousku  ambulanční  nenemocniční  kliniky,  kterých  existovalo  v  roce  2002  celkově  836, 
nejvíce ve Vídni a v oblasti fyzikální medicíny s počtem mezi jedním a čtyřmi ošetřujícími lékaři.614 
Na základě zdravotní karty jsou pacienti přijímáni do rostoucího sektoru nemocničních ambulancí, 
které však netvoří jen konkurenci vůči soukromým praxím, ale také poskytují vůči nim doplňkové, 

598 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 114  - 115.
599 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 115 - 116.
600 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 116 - 117.
601 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 117.
602 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 117 - 118.
603 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 118.
604 Viz OECDHealthData2012FrequentlyRequestedData.xls, list č. 12, nejnovější dostupný rok, dostupné na 

http://www.oecd.org/health/healthpoliciesanddata/OECDHealthData2012FrequentlyRequestedData.xls , dne 21. 8. 
2012.

605 6,1 na 1000 obyvatel. Viz ibidem.
606 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 118 - 119 a s. 86.
607 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 119 - 120.
608 V roce 2010 to bylo 6,9 - viz OECDHealthData2012FrequentlyRequestedData.xls, list č. 21, dostupné na 

http://www.oecd.org/health/healthpoliciesanddata/OECDHealthData2012FrequentlyRequestedData.xls , dne 21. 8. 
2012.

609 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 120 - 122.
610 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 123.
611 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 117 - 122.
612 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 122 - 124.
613 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 124.
614 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 124 - 125.
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následné služby,  avšak  úhrada za  péči je  v  tomto případě  na hlavu a  je  nižší  než průměrné 
náklady nemocnic.615 

Nemocnice soukromé,  zaměřené  na  zisk,  podléhají  soukromému  právu  a  jako  jediné  mohou 
odmítat  pacienty.616 Na  zdvojnásobení  počtu  hospitalizací  mají  největší  podíl  u  mužů  choroby 
oběhového systému, novotvary, úrazy a otravy, kdežto u žen to kromě novotvarů a chorob oběhové 
systému  jsou  nemoci  svalového  a  kosterního  systému  a  vazů,  přičemž  část  nárůstu  je  jen 
administrativní, protože po jednodenní chirurgii jsou pacienti někdy znova přijímáni do nemocnice 
kvůli následnému léčení.617 V Rakousku je 272618 nemocnic, které celkově poskytují 7,6 lůžka na 
1000 obyvatel619, což je nadprůměr oproti zemím OECD, ale poměrně běžnou hodnotou ve střední 
Evropě;  šestina  z  nich  je  církevních  a  šestina  soukromých,  ale  většina  je  spravována  nějakou 
formou správy, v níž je hlavním podílníkem a garantem spolková země, naproti tomu nemocnice 
vlastněné sociálními pojišťovnami nabízejí jen necelá 2% celkové lůžkové kapacity.620 Soukromá 
zisková nemocnice je téměř každá druhá,  ale zároveň je menší než typická veřejná nemocnice, 
takže dohromady disponují tyto nemocnice jen asi čtvrtinou celkového počtu lůžek, kdežto naopak 
největší nemocnice jsou fakultní.621 V průměru v rakouských nemocnicích ubývá 1,2 lůžka denně, 
nejvíc  v  soukromých  neziskových,  ale  nejméně  v  soukromých  ziskových,  které  naopak 
zaznamenávají přírůstky.622 Rakouské zdravotnictví je stále hodně orientované na nemocniční péči, 
což  je  vidět  i  na  trendech  v  akutní  nemocniční  péči,  která  sice  sleduje  evropské  trendy,  ale 
vykazuje menší obsazenost a  více lůžek na obyvatele (po Monaku s 15,5 lůžky akutní péče na 1000 
obyvatel,  Německu  s  6,4  následuje  již  Rakousko  s  6  lůžky),  zároveň  nemocní  zde  pobývají 
v průměru kratší  dobu než v EU.623 Tyto údaje jsou z evropské databáze WHO z roku 2004.624 
Norská akutní lůžka jsou naproti tomu o dost víc obsazena (až 86% oproti 76%), pobyt zde trvá 
v průměru o více než den méně a míra přijímání na ně je přibližně o třetinu nižší.625 ČR vykazuje 
podobné údaje jako Rakousko, jen obsazenost lůžek je ještě o něco nižší, stejně jako míra přijímání 
a pobyt zde je skoro o dva dny delší.626 Oproti průměru EU tedy vykazují rakouská akutní lůžka 
o něco nižší obsazenost a o něco rychlejší střídání pacientů.627

Oblast dlouhodobé péče, ať již ambulantní nebo lůžkové, zahrnuje oblasti psychiatrie, která je ve 
své akutní podobě řízena federací, rehabilitace, o niž se starají sociální pojišťovny, a různé formy 
ošetřovatelské péče,  kde se dohadují  země s federací.628 V oblasti  psychiatrie se Rakousko též 
přidalo k celosvětovému trendu deinstitucionalizace, avšak zatím existuje v kompetenci zemí příliš 
malá nabídka sociálních služeb pro tyto pacienty a po počátečním úbytku psychiatrických lůžek se 
jejich počet stabilizoval na poměru 0,8 na 1000 obyvatel629, což je v OECD lehký nadprůměr.630 
Rakouské zákonodárství rozlišuje několik typů  rehabilitace - více než polovina výdajů na ni šla 

615 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 125 - 126.
616 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 126 - 127.
617 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 127 - 128.
618 Údaj z roku 2003.
619 Viz OECDHealthData2012FrequentlyRequestedData.xls, list č. 16, dostupné na 

http://www.oecd.org/health/healthpoliciesanddata/OECDHealthData2012FrequentlyRequestedData.xls , dne 21. 8. 
2012.

620 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 128 - 129.
621 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 129 - 131.
622 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 132.
623 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 132 - 134.
624 Viz HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 134.
625 Viz HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 135.
626 Ibidem.
627 Ibidem.
628 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 136.
629 Viz OECDHealthData2012FrequentlyRequestedData.xls, list č. 18, rok 2010, dostupné na 

http://www.oecd.org/health/healthpoliciesanddata/OECDHealthData2012FrequentlyRequestedData.xls , dne 21. 8. 
2012.

630 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 136 - 137.
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v roce 2004 spolu s prevencí zdraví z důchodového pojištění na seniory, avšak lékařská rehabilitace 
je nejrychleji  rostoucím sektorem rehabilitace a poskytuje se lůžkově zejména v rehabilitačních 
střediscích a ambulantně v nemocničních a nenemocničních klinikách, soukromých praxích a ve 
dvou  zařízeních,  k  tomu  určených,  vlastněných  sociálními  pojišťovnami.631 Kolem  4,4%632 
Rakušanů633 pobírá  příspěvek na  dlouhodobou péči,  který  byl  od  roku 1993 zaveden v  sedmi 
stupních, dnes ohodnocených  154,20 € až 1.655,80 €634 měsíčně635;  88% příjemců této dávky636, 
která státní rozpočet převážně přes důchodové pojištění přijde na 0,5% HDP637, je starších 60 let, 
mnozí, zvláště ženy jsou starší než 81 let.638 Průměrné tempo růstu výdajů na dlouhodobou péči639 
bylo v posledních letech přes 2%640 a stejné se odhaduje i do příštích 15 let.641 Alternativou k péči 
v ústavu je domácí pečovatelská služba, kterou vykonává asi třetina profesionálních pečovatelek, a 
jejíž objem poslední roky rostl přibližně o 10% ročně.642 Dalším typem zařízení dlouhodobé péče 
jsou denní stacionáře, které nabízejí kolem 1000 míst, avšak převážně jen ve Vídni.643 Rakouský 
zdravotní a sociální systém též disponuje kolem 90 000 místy v domovech pro seniory, mentálně 
postižené a handicapované s kombinovanými vadami, což u seniorů nad 75 let činí 116 míst na 
1000 obyvatel; pomalým zvyšováním míst dlouhodobé péče a masivním náborem personálu644 se 
daří plnit v této oblasti vládou vytčený plán.645

Přes veškeré reformy poslední let se nedaří sjednotit poskytování zdravotních služeb, když přes 
rostoucí  technickou  efektivitu  narůstá  alokační  neefektivita,  nemocnice  mají  tendenci  co 
nejčastěji a co nejvíc přijímat pacienty, držet nadbytečná lůžka, také kariérní možnosti v nich 
lákají  lékaře,  na  rozdíl  od omezených možností  na  ambulantních  klinikách,  jejichž  rozpočtové 
financování  zdravotními  pojišťovnami  je  zastaralé a  přispívá  k  špatné  návaznosti  mezi 
lůžkovou a ambulantní, mezi akutní a dlouhodobou péčí, což je ještě zesilováno rozdíly mezi  
zeměmi.646

Rakouský zdravotní systém je významným zaměstnavatelem - pracuje v něm přibližně dvanáctina 
zaměstnanců  a  jejich  počet  rychle  roste  (8x  rychleji  než  počet  všech  zaměstnanců,  nejvíce 
u technických zaměstnanců).647 Lékaři tvoří přes polovinu zaměstnanců v tomto feminizovaném648 
sektoru a zdravotní sestry tvoří další třetinu; jejich počet na 1000 obyvatel rostl z okolních zemí 

631 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 137 - 138.
632 O něco nižší podíl v roce 2010 než v roce 2003. Viz HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 140.
633 Srv. STATISTIK  AUSTRIA - Federal Long-term Care Allowance. Dostupné na 

http://www.statistik.at/web_en/statistics/social_statistics/social_benefits_at_federal_level/federal_long_term_care_a
llowance/index.html , dne 21. 8. 2012. Výpočet vlastní s odhadovaným počtem obyvatel Rakouska v roce 2011 ve 
výši 8 414 636 osob.

634 Poslední úroveň příspěvku na péči přísluší pacientům upoutaným na lůžko, kteří potřebují minimálně 180 hodin 
péče měsíčně. Viz HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 139.

635 Ibidem.
636 Viz STATISTIK  AUSTRIA - Federal Long-term Care Allowance. Dostupné na 

http://www.statistik.at/web_en/statistics/social_statistics/social_benefits_at_federal_level/federal_long_term_care_a
llowance/index.html , dne 21. 8. 2012. 

637 Srv. Austria. Long-term Care. Dostupné na http://www.oecd.org/austria/47877397.pdf , dne 21. 8. 2012.
638 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 138 - 141.
639 Definovanou jako péče, která podle předpokladů má trvat alespoň šest měsíců.
640 Srv. STATISTIK  AUSTRIA - Federal Long-term Care Allowance. Dostupné na 

http://www.statistik.at/web_en/statistics/social_statistics/social_benefits_at_federal_level/federal_long_term_care_a
llowance/index.html , dne 21. 8. 2012. 

641 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 141.
642 Ibidem.
643 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 141 - 142.
644 Přibližný nárůst 10% ročně.
645 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 142 - 143.
646 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 143 - 145.
647 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 145 - 147.
648 Podíl žen je 77% - srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 146.
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nejvíc a u lékařů dosáhl v roce 2010 4,8649, což je v OECD  druhé místo po Řecku (6,1) a vyšší 
úroveň má v Evropě již jen Monako (6,6), zatímco u zdravotních sester 7,7 na 1000 obyvatel, což je 
o něco méně než v České republice, 21. místo v OECD a oproti OECD lehký podprůměr650.651 Jak 
v počtu zubařů652, tak i lékárníků653 a porodních bab654 bylo Rakousko v roce 2004 téměř o 20% pod 
úrovní průměru EU.655

Vzdělávání lékařů probíhá v šestiletých kurzech na 3 lékařských univerzitách nebo 4 soukromých 
univerzitách, následované praxí pod dohledem Lékařské komory, zakončené zkouškou, která trvá 
u praktických  lékařů  3  roky  a  u  specialistů  na  některé  z  66  specializací  a  zaměření  6  let.656 
Vzdělávání  sester  typicky  trvá  3  roky  a  kromě  na  polytechnikách  se  nabízí  i  na  veřejných  i 
soukromých univerzitách; vzdělávání na pomocnou sestru, kterých je spolu se sestrami v Rakousku 
nedostatek,  trvá  rok.657 Vzdělávání  porodních  bab  nabízí  7  akademií  na  úrovni  VOŠ,  nově  i 
polytechniky  a  trvá  tři  roky.658 Naprosto  obdobná  situace  je  v  oblasti  vzdělávání  lékařsko-
technických  pracovníků:  logopedů,  ergoterapeutů,  dietních  specialistů,  radiačních  techniků, 
biomedicínských analytiků a fyzioterapeutů, i když zde existují i praktické specializační rozšiřovací 
kurzy, které se dají studovat při zaměstnání.659 Již deset let existuje možnost, aby maséři a masážní 
terapeuté  pracovali  v  soukromých  praxích  (pod  dohledem  lékaře  či  fyzioterapeuta)  -  jejich 
vzdělávání  je  praktické  a  dvoustupňové.660 Záchranáři  mohou  působit  jako  dobrovolníci  nebo 
profesionálové; doba jejich vzdělávání je v porovnání s maséry přibližně čtvrtinová.661 Pracovníci 
v paramedických službách mají  ještě asi  o polovinu kratší  povinnost vzdělávání než záchranáři; 
typické zaměstnání v této oblasti je sekretářka lékaře.662

V Rakousku působí  2 243  lékáren663,  z  čehož necelá  polovina jsou domácí  lékárny lékařů,  24 
výrobců léčiv a přes 12 000 lékárníků, kteří nesmějí vyměňovat předepsaná léčiva za generika.664 
Meziroční nárůst výdajů za léky se povedlo stlačit od roku 2009 pod 3%665, když na něm mají 
hlavní podíl  léky schvalované šéflékaři, stárnutí populace, silná regulace trhu a velmi malý 
649 Viz Viz OECDHealthData2012FrequentlyRequestedData.xls, list č. 12, rok 2010, dostupné na 

http://www.oecd.org/health/healthpoliciesanddata/OECDHealthData2012FrequentlyRequestedData.xls , dne 22. 8. 
2012.

650 Viz OECDHealthData2012FrequentlyRequestedData.xls, list č. 13, rok 2010, dostupné na 
http://www.oecd.org/health/healthpoliciesanddata/OECDHealthData2012FrequentlyRequestedData.xls , dne 22. 8. 
2012.

651 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 147 - 150.
652 0,53 na 1000 obyvatel - srv. Austria - Council of European Dentists. Dostupné na 

http://www.eudental.eu/library/104/files/austria_2008-20090220-1510.pdf , dne 22. 8. 2012.
653 0,64 na 1000 obyvatel - srv. PHARMACEUTICAL COUNTRY PROFILE, s. 11. Dostupné na 

http://www.who.int/medicines/areas/coordination/pharmaceutical_country_profile_austria_final.pdf , 60 s., dne 22. 
8. 2012.

654 0,15 na 1000 obyvatel - viz OECD (2011), “Gynaecologists and obstetricians, and midwives”, in
Health at a Glance 2011: OECD Indicators, OECD Publishing. Dostupné na 
http://dx.doi.org/10.1787/health_glance-2011-24-en , s. 69/4. Tento údaj, pravda jen porodních bab působících 

v nemocnicích, řadí Rakousko na chvost OECD.
655 Viz HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 151.
656 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 151 - 154.
657 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 154 - 155.
658 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 155 - 156.
659 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 156.
660 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 157.
661 Ibidem.
662 Ibidem.
663 Viz The Austrian PHARMACY. s. 3. Dostupné na http%3A%2F%2Fwww.london.tarusmedia.ro%2Fpresentations

%2FThomas%2520Muller%2520Uri.ppt , dne 22. 8. 2012. 18 stran. Údaj ke 31. 12. 2007.
664 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 158 - 159.
665 Ve skutečnosti po létech přibližně dvojnásobného růstu než plánovaného od tohoto roku výdaje na léky klesají - viz 

OECDHealthData2012FrequentlyRequestedData.xls, list č. 13, rok 2010, dostupné na 
http://www.oecd.org/health/healthpoliciesanddata/OECDHealthData2012FrequentlyRequestedData.xls , dne 22. 8. 
2012. 
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podíl  generik  na  něm.666 V  letech  2003  -  2004  přešel  totiž  rakouský  zdravotní  systém  na 
"semaforový systém",  kdy léky dispenzované v  nemocnicích  jako profylaktika  či  antikoncepce 
nemají žádnou barvu a nejsou propláceny zdravotním pojištění, léky se zelenou barvou jsou volně 
předepisovatelné za podprůměrné ceny v EU, léky se světle žlutou jsou též volně předepisovatelné, 
ale jejich předepisování je sledováno zdravotní pojišťovnou, léky "žluté" podléhají schvalovacímu 
procesu667 šéflékařem na zdravotní pojišťovně, stejně jako léky "červené", které jsou nové, u nichž 
se navíc sleduje kvantita vůči diagnóze pacienta a procesu jeho nemoci.668 Lékaři mají povinnost 
předepisovat léky co nejlevnější tak, aby výdaje na ně byly v přijatelném rozmezí okolo lokálního 
průměru, jinak jim může pojišťovna přikázat uhradit nadměrnou část úhrad.669 Lékařské pomůcky 
se  převážně  do  Rakouska  dovážejí  pomocí  asociace  AUSTROMED,  která  sdružuje  menší 
společnosti  obchodující či  je vyrábějící,  přičemž téměř polovina z nich je zahraničních nebo se 
zahraniční spoluúčastí.670

HTA se zatím prosadilo v oblasti in vitro oplodnění a transplantacích, ale má velkou budoucnost 
v souvislosti s eHealth.671 Ústav technického oceňování (ITA) vznikl v Rakousku již před více než 
25  lety  s  pověřením  identifikovat  priority  lékařských  zákroků,  rozšířit  povědomí  o  nich  a 
vyhodnotit vliv HTA na poskytování zdravotní péče; dalšími subjekty v této oblasti jsou Rakouská 
AV a  oddělení evidence-based medicíny při  Federaci institucí  v sociálním pojištění.672 Od roku 
1997 se nákupy nákladných lékařských přístrojů, jako jsou (emisní) CT, NMR skenery, digitální 
angiografy,  koronární  angiografy,  přístroje  používající  rázové  vlny  na  odstranění  kamenů, 
vysokonapěťové radioterapeutické jednotky a PET organizují  v  souladu s tzv.  Plánem velkých 
přístrojů.673 Další oblastí aplikace HTA jsou in vitro oplodnění placená z Fondu in vitro oplodnění, 
neboť  jednou  z  podmínek  proplacení  nákladů  oplodnění  je  stanovená  minimální  schopnost 
oplodnění  folikulů.674 Transplantační  koordinační  úřad při  Rakouském spolkovém úřadu  pro 
zdraví používá postupy HTA pro management tkání a orgánů, zároveň vyvíjí velkou osvětovou a 
motivační  činnost.675 Rakouský zdravotní  systém se zapojil  do  eHealth iniciativ  EU:  Iniciativa 
eEurope a eHealth akční plán EU.676 E-card je od roku 2006 vydávána pojištěncům bez ohledu na 
to, podle kterého zákona jsou pojištěni, dokonce i pro zaměstnance na částečný úvazek a jejich 
rodiny,  ponejprv  neopravňovala  k  bezplatným  návštěvám  nemocnic.677 Federace  institucí 
v sociálním pojištění a Lékařská komora vytvořily společnou "Asociaci Peering Point", která má za 
úkol  zajistit  bezpečné  Internetové  spojení  pro  lékaře  do  Zdravotní  internetové  sítě,  kde  by 
v budoucnu  měly  putovat  ePrescription,  tedy  elektronické  recepty,  kde  by  se  lékaři  mohli 
informovat o nejnovějších objevech ve svých oborech a získat statistická data z Komory a kudy by 
také časem mohli být placeni za své vykonané služby.678 V současnosti se též zavádějí elektronické 
chorobopisy, od nichž si Ministerstvo slibuje, že bude vybudován systém zpráv, na jejichž základě 
se bude posuzovat vliv technologií na sociální a ekonomické stránky života pacientů.679

8.2.8 Financování rakouského zdravotního systému

Jak již víme, v Rakousku se domácnosti podílejí na financování zdravotnictví přímo přibližně 30%, 
666 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 159 - 160.
667 Pomocí tzv. e-card.
668 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 160 - 163.
669 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 163 - 164.
670 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 164.
671 Ibidem.
672 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 164 - 165.
673 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 165 - 166.
674 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 167.
675 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 167 - 168.
676 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 168.
677 Ibidem.
678 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 168.
679 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 169 - 170.
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zbytek je financován z pojištění a daní.680 Podíváme se na mechanismy přerozdělování podrobněji 
v této kapitole.

8.2.8.1 Alokace zdrojů a nastavování rozpočtu

V rámci mnohazdrojového financování nemocnic se spolková vláda účastní přibližně pěti procenty 
a má tendenci nastavovat jejich rozpočet v souladu se svou úlohou býti jejich regulátorem, danou 
ústavou.681 Vládě se ve skutečnosti podařilo pomocí  rozpočtové disciplíny snížit podíl prostředků 
z veřejných  rozpočtů  a  sociálního  pojištění  na  financování  nemocnic  pod  50%  na  úkor  růstu 
příspěvků vlastníků.682 Důvodem pro onu disciplínu bylo to, že  náklady nemocnic, které v tomto 
případě  zahrnují  i  odpisy a  úroky z  úvěrů,  ale  jsou  z  více  než  poloviny  tvořeny  mzdovými 
náklady683, dlouhodobě rostly nad úrovní růstu HDP i nad úrovní růstu výdajů na zdravotní systém 
celkově684.685 Výdaje nemocnic tvoří přes 4% HDP686687, a tak je pochopitelné, že spolková vláda je 
chce mít pod kontrolou.688

8.2.8.2 Financování nemocnic

Financování nemocnic je v zásadě založeno na rakouském DRG systému689,  kdy jsou sice dány 
body za výkony, ale proplácení probíhá zpětně na základě pevného rozpočtů zemí na nemocnice, 
ačkoliv  skutečné  platby  se  upravují  na  základě  mnoha  různých,  nepříliš  transparentních 
pravidel690.691 Zemský  DRG model se  kombinuje  s  federálním  DRG systémem,  kterým jsou 
financována bez úprav oddělení JIP, neurologické následné péče, geriatrické péče a psychiatrické 
denní péče v daném rozmezí délky pobytu v nemocnici, a v němž je hodnota bodu stanovena podle 
nákladů v referenčních nemocnicích na několik let dopředu.692 Až na drobné úpravy693 verze DRG 
z roku 2005 funguje tak, že se jednotliví pacienti umístí do stromového modelu, který má nakonec 
883 větví - kategorií buď podle diagnózy, nebo podle vykonaných výkonů; druhá bodová složka 
zohledňuje dobu pobytu v nemocnici, když pobyty kratší než půlka mediánu doby pobytu podle 
dané DRG jsou propláceny alikvótně a naopak nad 1,5 mediánu pomocí klesající hodnoty bodu pro 
"nadpočetné" dny.694 V rámci zavedení DRG financování musejí nemocnice vykazovat diagnózy, 
resp.  léčení  v  MKN,  resp.  interním  rakouském  formátu695,  a  tak  vzniká  databáze cenných 
informací, které se dají použít v budoucnu k plánování služeb.696 Země si mohou své DRG systémy 
upravit  a skutečně tak učinily:  fakultní  nemocnice ve Štýrském Hradci a v Innsbrucku dostaly 
hodnotu  bodu o  30% vyšší  než  ostatní  zemské  nemocnice  a  v  Dolních  Rakousech  se  výkony 

680 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 171.
681 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 171 - 172.
682 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 172 - 174.
683 Druhou nejdůležitější položkou byly výdaje na lékařské pomůcky, tvořící přibližně sedminu výdajů.
684 Totiž přes 4% ročně.
685 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 175 - 177.
686 Růst oproti letem 1996 - 2004, srv.  Tabelle 1. Current expediture on health by function of care, provider and 

source of funding, Austria 2010. Dostupné na 
http://www.statistik.at/web_en/static/current_expenditure_on_health_by_function_of_care_provider_and_source_of
_f_055364.xlsx , dne 22. 8. 2012.

687 Srv. STATISTIK AUSTRIA - Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen. Dostupné na 
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/volkswirtschaftliche_gesamtrechnungen/index.html , dne 22. 8. 2012.

688 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 177.
689 Tzv. LKN.
690 Do úvahy se berou kvalita ubytování, obsazenost, stav budov, vybavení, personál a druh nemocnice.
691 Ibidem.
692 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 178 - 179.
693 Např. navýšení bodů v případě chemoterapií.
694 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 179 - 181.
695 O minimální délce 15 různých údajů.
696 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 181 - 182.
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z nemocničních ambulancí přesunuly do financování pomocí DRG.697 Investice do nemocnic se 
dávají nejnižší v "pohraničních oblastech" Burgenlandu a Vorarlberska, kde jsou na lůžko téměř 
čtyřikrát nižší než ve Vídni.698 Z analýzy  nákladů rakouských nemocnic v devadesátých letech 
pozorujeme jednak také uvedenou disproporci, co se týká "ceny" lůžka ve Vídni vs. v Burgenlandu 
a Dolních Rakousích, ačkoliv je zde možné vidět i jistou malou tendenci k vyrovnávání nákladů, ale 
též  ostřejší  růst  ceny lůžka  na den699 oproti  ceně na zdravotníka,  což ukazuje na  rychlejší  růst 
technologických nákladů oproti nákladům mzdovým.700 Zavedení DRG nepomohlo záměru, aby 
se více pacientů ošetřovalo na ambulancích, avšak neznáme vážnost jejich nemocí.701

8.2.8.3 Příjmy lékařů

Nástupní plat lékaře podle Lékařské komory činí přes 4 000 € měsíčně, zatímco zkušených lékař 
může mít násobek platu 6 000 € na poplatcích a nadstandardech.702 Způsoby financování lékařů se 
velmi liší  podle jejich specializace:  radiologové jsou např.  placeni pouze podle výkonů, kdežto 
praktičtí lékaři jsou 20% placeni podle výkonů, dále paušálem na případ, základní dávkou na praxi 
a poplatky za návštěvy pacientů doma.703 Nejdůležitějším vývojem v proplácení péče lékařů bylo 
zrušení úplného proplácení nesmluvních soukromých lékařů v roce 1996 a dále přijetí standardů 
kvality.704 Průměrný výdělek soukromého lékaře v Rakousku se blíží  12 000 €705,  z čehož však 
přibližně  50% činí  náklady na  praxi;  obraty specialistů  v  laboratořích,  radiologů  a  fyzikálních 
terapeutů jsou pak přes 750 000 €, protože mohou obsloužit až pětinásobek pacientů v porovnání 
s ostatními specialisty a praktickými lékaři.706

8.2.9 Zásadní reformy rakouského zdravotního systému

Od roku 1977 rakouský zdravotní systém prošel mnoha reformami zaměřenými na dostupnost péče, 
ale v poslední době (od roku 1997) se spolková vláda stala hlavním regulátorem omezujícím stranu 
nabídky,  protože  přicházejí  otázky  udržitelnosti  současné  míry  dostupnosti  a  kvality  péče  při 
rozumné míře příspěvků na sociální pojištění.707

8.2.9.1 Cíle reforem

Hlavním cílem reforem od devadesátých let minulého století byla rozpočtová kázeň a snižování 
strukturální  deficitu,  k  němuž  se  Rakousko  zavázalo  v  souvislosti  se  vstupem  do  EU.708 
V sedmdesátých letech byla stanovena "výdajová politika orientovaná na příjmy", pokud se jedná 
o sociální  pojišťovny,  zároveň  se  měla  zvýšit  transparentnost  pomocí  nového  účetnictví 
v nemocnicích;  tato  témata  však  ožila  znovu  v  osmdesátých  letech,  kdy  se  zavedly  poplatky 
v nemocnicích a opět na počátku let devadesátých, kdy se zvýšily příspěvky na sociální pojištění, 
a opět v roce 1997, kdy dodatek k ústavě zajistil financování nemocnic podle výkonů, rozpočtovou 
kázeň, plán minimální obsazenosti  a zavedl poplatky za zdravotní vouchery.  709 Na to navázaly 
reformy z roku 2000, která odvedla část obratu lékáren do zdravotního pojištění, snížila marže pro 

697 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 182 - 183.
698 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 183 - 184.
699 V roce 2003 činila v průměru 439 €.
700 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 184 - 185.
701 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 185 - 186.
702 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 186 - 187.
703 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 187 - 190.
704 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 190 - 191.
705 Asi o 40% víc než v Kanadě a šestinásobek průměru OSVČ.
706 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 191 - 193.
707 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 195 - 197.
708 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 197.
709 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 197 - 200.

56



velkoobchodníky s léky a zvýšila poplatek za předpis, z roku 2001, která zavedla (na dva roky) 
poplatek v ambulancích,  z roku 2002, která vyměřila povinný rozpočet i pro soukromé ziskové 
nemocnice, z roku 2003, která sjednotila sociální pojištění lidí,  kteří pobírají mzdy, a lidí,  kteří 
pobírají platy,  zavedla nepracovní úrazové pojištění a zvýšila spoluúčast¨důchodců při platbě za 
léky,  a  konečně  z  roku  2005,  která  zavedla  plánování  služeb,  zvýšení  příspěvků  na  sociální 
pojištění,  nárůst  stropu sociálního  pojištění,  zvedla daň z  tabáku a povinně  snížila  počet  lůžek 
v nemocnicích.710 Strukturální reformy uplynulých let významně posílily roli zemí: zavedením 
finančních fondů na financování nemocnic, ale také sjednotily zdravotní politiku spolkovou přijetím 
Rakouského zdravotního plánu a dalších plánů (nemocnic a Plánem velkých přístrojů).711 Jinými 
cíli reforem bylo poskytovat  zdravotní  služby odpovídají  zdravotnímu stavu obyvatel;  za  tímto 
cílem se zavedl  nová sjednocená preventivní  prohlídka a  začaly se používat  přístupy zdravotní 
ekonomiky a elektronické zdravotnictví.712 Z postupů mezinárodního programu WHO "Health for 
All" se Rakousko zapojilo do iniciativ boje s tabákem, alkoholem, ve Vorarlbersku s civilizačními 
nemocemi (program CINDI), do programů Zdravých měst, Zdraví a práce, Zdraví ve vězení, Škol 
podporujících zdraví, bojů s HIV, jinými infekcemi či s drogami.713

8.2.9.2 Obsah reforem

Reforma v roce 1997 zavedla poplatek v nemocnicích, DRG financování,  nemocniční rozpočty 
založené  na  výběru  sociálního  pojištění,  sankční  mechanismy při  nedodržování  Nemocničního 
plánu, regulovala trh s léky a zvýšila poplatek za recept.714 Nejvýznačnější  strukturální změnou 
této  reformy bylo  založení  Strukturální  komise,  která  rozhoduje  o  strukturálním fondu  a  která 
připravila  relativně  podrobný plán  limitů  lůžek podle  specializace  apod.,  jenž  byl  v  roce  1999 
revidován tak,  že zahrnul i psychiatrickou, paliativní péči a stárnutí  obyvatelstva.715 Zároveň se 
spolková a zemské vlády shodly na důležitosti  zavádění standardů kvality.716 V roce 2003 bylo 
navýšeno zdravotní pojistné pro zaměstnance pobírající plat, čímž se do systému dostalo 0,3 mld. € 
navíc, což bylo doprovázeno stálým navyšováním zdravotního pojištění důchodců.717 Tehdy také byl 
schválen první rakouský plán psychosomatické péče.718 Postupy v oblasti kvality se soustředily na 
optimální využívání antibiotik a složek krve.719 Navazující reformy let 2005 - 2008 se zabývaly 
zajišťováním kvality v dalších oblastech zdravotnictví a IKT.720 Úspory v nemocnicích, rozšiřování 
denní péče a zvyšování pojistného v těchto letech přinesly do systému 0,7 mld. € ročně.721 Reforma 
DRG v roce 2007 ho zavádí i pro denní a ambulantní péči.722 Motivací pro zlepšení kooperace mezi 
ambulantním  a  lůžkovým  sektorem  byly  v  letech  2007  a  2008  příspěvky  Státní  zdravotní 
pojišťovny ve výši 0,3 mld. € na projekty, které ji doložitelně zlepší.723 V těchto letech vznikly též 
Spolková  zdravotní  agentura  a  spolková  zdravotní  komise,  které  mají  řadu  úkolů,  zvláště 
podpořit spolupráci v oblasti zdravotní telematiky a tvorby elektronického chorobopisu, nastavovat 
pravidla grantů v sektoru spolupráce mezi lůžkovou a ambulanční péčí a vytvořit jednotná pravidla 
pro  celonárodní  zdravotní  informační  systém,  přičemž  samotnými  analýzami  rakouského 
zdravotního systému podle  pravidel  nastavených Spolkovou zdravotní  agenturou jsou pověřeny 

710 Ibidem.
711 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 201.
712 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 201 - 202.
713 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 202.
714 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 203.
715 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 203 - 204.
716 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 204 - 205.
717 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 205.
718 Ibidem.
719 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 205 - 206.
720 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 206.
721 Ibidem.
722 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 206 - 207.
723 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s 207.
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Státní zdravotní pojišťovny a zdravotní platformy.724 Dalšími důležitými prvky reformy z roku 
2005 jsou specifikace Zákona o kvalitě,  ustavení Spolkového ústavu pro kvalitu ve zdravotním 
systému, který by měl mj. měnit standardy strukturální, procesní a výstupní kvality a analyzovat 
opatření na zlepšování kvality, jakými jsou nařízení, pobídky a dohled, vyčlenění peněz na granty 
v oblasti  preventivních  programů725,  zavedení  povinnosti  lékařů  vést  a  poskytovat  standardní 
dokumentaci, podpora transplantačních programů a zavedení elektronických receptů.726 V roce 2008 
se  pokusila  velká  koalice  prosadit  legislativní  změny,  které  by mj.  vyřadily kolektivní  vyjednávání 
z činnosti  a  které  by  ho  nahradily  individuálními  smlouvami  s  garantovanými  indikátory  kvality;  
podobně by lékaři již neměli předepisovat konkrétní léky, jen účinné látky, což by vedlo k proplácení 
částky odpovídající nejlevnější variantě generik, avšak narazila na velké protesty ze strany pojišťoven i  
lékařů.727 

8.2.10 Závěr

Výzvy rakouského  zdravotního  systému,  přes  veškeré  nesporné  dosavadní  úspěchy  ohledně 
zdravotního stavu obyvatelstva a nadstranickost při vyjednávání mezi federací a zeměmi, jsou728:

• zajistit udržitelné financování (rostoucí spoluúčast, sazby pojistného, zmenšující se 
základna pro jeho výběr)729

• odstranit nedostatky v alokaci pacientů mezi lůžkovým a ambulantním sektorem
• hledat optimální hranice mezi zodpovědnostmi státu a zemí (včetně možné spolupráce 

sousedících regionů v různých zemích)
• reformovat nevhodné smíšené financování (lůžkového) sektoru730

• snížit vysokou nákladovost a obtíže při slaďování spolupráce lůžkového a 
ambulantního sektoru731

• zprůhlednit a zestandardizovat financování nemocnic 
• podporovat zakládání skupinových praxí lékařů a jejich celkové přizpůsobování 

poptávce732

• podporovat vyrovnání dostupnosti péče mezi zeměmi
• vyznačit jasnou hranici mezi akutní a ošetřovatelskou dlouhodobou péčí733

• posílit výzkum v oblasti Parkinsonovy a Alzheimerovy nemoci734

• správně hospodařit s novými dostupnými technologiemi ve zdravotnictví735

• posilovat růst produktivity práce ve zdravotnictví736

• "měřit" kvalitu na výstupu pomocí HTA
• snížit vysokou prevalenci kuřáků
• zvládat stárnutí populace
• bojovat proti rostoucí obezitě občanů737

• zavést účinnou informační technologii do zdravotního systému
724 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 207 - 210.
725 Ve výši 3,5 milionu  €.
726 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 210 - 213.
727 Srv. MÁTL, O (ed.).: Zdravotnictví za hranicemi : přehled vybraných reformních opatření v evropských zemích. 

Praha : Kulatý stůl k budoucnosti financování zdravotnictví v ČR, 2009. ISBN: 978-80-254-3776-6. 81 s. s. 32.
728 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 215 - 216.
729 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 217.
730 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 218.
731 Ibidem.
732 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 220.
733 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 221.
734 Ibidem.
735 Srv. HOFMARCHER, Maria M.: HiT, Austria, s. 222.
736 Ibidem.
737 Srv. Noncommunicable diseases aut_en.pdf, dostupné na http://www.who.int/nmh/countries/aut_en.pdf , dne 23. 8. 

2012.
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• zavést integrované plány pro potírání kardiovaskulárních chorob, rakovin, 
chronických respiračních chorob a zneužívání tabáku a alkoholu738

8.3 Kanada

8.3.1 Krátký souhrn

V Kanadě se v novém tisíciletí velice rozmohl výzkum domácích zdravotních systémů, který může 
být  velice  obohacen  zkušenostmi  z  Evropy.739 Kromě  kanadských  univerzit se  jím  zabývají  i 
Kanadský ústav zdravotních informací, Ústav práce a zdraví, Síť kanadských výzkumných zařízení  
v oblasti  politiky,  Ústav  C.  D.  Howea,  Kanadská  ministerstva,  Kanadská  veřejná  zdravotní  
agentura,  Kanadský statistický úřad,  WHO a  OECD.740 Kanadský zdravotní systém se dá nejlépe 
porovnávat se systémy v Austrálii, USA, UK, Francii a Švédsku z historických důvodů, způsobu 
vlády a kvůli srovnatelnému bohatství země či velikosti a kvalitě zdravotního sektoru.741

8.3.2 Úvod

Kanada  má  ze  zákona  13  různých  systémů "pojištěných  služeb",  protože  tolik  je  kanadských 
provincií a teritorií, a zdravotní služby nabízené spolkovou vládou - např.  služby domorodcům 
v rezervacích, Inuitům, vojákům a příslušníkům armády, Kanadské jízdní policii, veteránům 
a  manželům  odsouzených;  tyto  dohromady  tvoří  přibližně  70%  výdajů  na  zdravotní  systém, 
zbytek jsou soukromě financované služby.742

Celkové výdaje na zdravotnictví v Kanadě jsou přibližně 200, 5 miliard CAD,743 což přepočteno 
v USD PPP dělá 4608 USD PPP na hlavu744, neboli Kanada zaujímá v OECD velmi nadprůměrné 
6. místo, a z nich je 70,3% veřejných a 29,7% soukromých745; z veřejných výdajů jsou nejvyšší 
výdaje  provinčních/teritoriálních  vlád746,  které  se  podílejí  celkově  64,7%747 na  celkových 
výdajích,  další  jsou  již  značně  menší:  přímé  výdaje  spolkové  vlády tvoří  3,7%748,  fondy 
sociálního  pojištění (tvořeny  Kompenzacemi  pracujících (asi  1%)  a  příspěvky  do  Quebecské 
lékové pojišťovny)  1,3%749,  příspěvky městských zastupitelství 0,5%750;  výdaje soukromé jsou 
tvořeny  hlavně  přímými  výdaji  domácností (12,5%751),  soukromým  zdravotním  pojištěním 
738 Ibidem.
739 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: Health Systems in Transition, Canada, Vol. 7. No. 3, 2005,
European Observatory on Health Systems and Policies. Editors: Sara Allin, Elias Mossialos. 159 stran. ISSN: 1817-

6127, s. v - vi. Dále citováno jen jako MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada. Je tomu tak proto, že kanadský 
systém se též evropskými úpravami inspiroval při vzniku Zákona o zdraví.

740 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. ix - x.
741 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. xi - xiii.
742 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 1.
743 Viz CANADIAN INSTITUTE FOR HEALTH INFORMATION/ INSTITUT CANADIEN D'INFORMATION 

SUR LA SANTÉ: National Health Expenditure Trends, 1975 to 2011. 2009. 181 stran. ISBN: 978-1-55465-989-0. 
s. 2, odhad pro rok 2011.

744 Srv. OECDHealthData2012FrequentlyRequestedData.xls, list č. 3, rok 2011, dostupné na 
http://www.oecd.org/health/healthpoliciesanddata/OECDHealthData2012FrequentlyRequestedData.xls , dne 23. 8. 
2012.

745 Viz CANADIAN INSTITUTE FOR HEALTH INFORMATION/ INSTITUT CANADIEN D'INFORMATION 
SUR LA SANTÉ: National Health Expenditure Trends, 1975 to 2011. 2009. 181 stran. ISBN: 978-1-55465-989-0. 
s. 9, odhad pro rok 2011.

746 Metodicky včetně transferů spolkové vlády.
747 Výpočet vlastní extrapolovaný z roku 2009 pomocí ibidem, s. 10.
748 Viz předchozí poznámku.
749 Viz předchozí poznámku.
750 Viz předchozí poznámku.
751 Viz předchozí poznámku, tentokrát však vycházíme z údajů pro rok 2009, s. 15 op. cit. a počtu obyvatel na WHO |  

Canada. Dostupné na http://www.who.int/countries/can/en/ , dne 23. 8. 2012.
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(10,5%752)  a  rychle  rostoucími  nespotřebními výdaji  (6,7%753)754 Zdravotní  systém Kanady je 
podmíněn  4  demografickými  a  geografickými  faktory:  stárnutím obyvatel755,  obyvatelstvem na 
venkově756 a ve vzdálených oblastech, zdravím domorodců757 a velkou kulturní diverzitou.758 Jak 
cizinci,  kteří  přicházejí  ze  zemí,  kde  se  nemluví  primárně  anglicky  nebo  francouzsky,  tak  i  
domorodci představují výzvu vůči interkulturnímu poskytování zdravotní péče.759

Ekonomicky je Kanada průmyslová a velmi bohatá země, když HDP na hlavu v roce 2009 činilo 
37 808 USD, což byla z OECD zemí nejvyšší hodnota hned po Lucembursku (84 800),  Norsku 
(54 600), USA (45 700), Švýcarsku (44 800), Nizozemí (40 800), Austrálii (39 900), Irsku (39 600) 
a  Rakousku (38 800)  a  přibližně  dvojnásobek HDP na hlavu oproti  Rusku,  téměř  čtyřnásobek 
oproti Brazílii, více než pětinásobek oproti Číně, devítinásobek oproti Indonésii a dvanáctinásobek 
HDP na hlavu indického.760761

Kanadský politický systém je konstituční monarchií s dvoukomorovým parlamentem, když senátory 
jmenuje premiér, se spolkovým uspořádáním, jež je od šedesátých let stále decentralizovanější s 10 
provinciemi, jejichž "výtvory" jsou města, které však hrají v poskytování zdravotní péče malou roli, 
a se 3 teritorii, které jsou sice "výtvory" federální vlády, avšak rychle postupují k uznání statusů 
provincií a zdravotní péče v nich je organizována podobně jako v provinciích.762 Kanada je členem 
mnoha  mezinárodních  organizací,  jako  je  Panamerický  zdravotní  úřad  WHO,  OSN,  NAFTA, 
WTO,WIPO763 či GATS, lídrem boje proti kouření a infekčním nemocem, ale zároveň se kanadští 
občané  obávají  důsledků  změn,  které  by  mohly  nastat,  kdyby  kanadská  vláda  privatizovala 
zdravotní zařízení,  neboť pak podle WTO by nemohla je dotovat tak jako dnes, jiní  se obávají 
požadování  náhrad  za  ztracené  příležitosti  v  důsledku  regulace,  které  by  mohly  zahraniční 
společnosti požadovat, kdyby se pravidla NAFTA začaly vztahovat i na zdravotní a sociální oblast.
764

8.3.2.1 Zdravotní stav obyvatel Kanady

Od sedmdesátých let minulého století se dá pozorovat zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva 
kvůli  vyššímu  bohatství  a  jeho  rovnějšímu  (pře)rozdělování,  kvalitnějšímu  a  dostupnějšímu 
zdravotnímu systému a prevenci nemocí veřejným zdravotnictvím; za čtyřicet let mezi rokem 1960 

752 Viz předchozí poznámku.
753 Viz předchozí poznámku. Ty zahrnují zejména příjmy nemocnic z nepacientů jako dary, příjem z investic, 

soukromé výdaje na budování kapitálů, pomocné operace a soukromě financovaný výzkum ve zdravotnictví. 
754 Srv. též MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 2 - 5.
755 Avšak indexy závislosti přes pokračující stárnutí kanadské populace jsou stále nižší než v Evropě, Japonsku nebo 

Austrálii, ovšem porodnost se v posledních letech dostala na úroveň 1,5. Modifikovaný index závislosti II bude 
kvalifikovaným odhadem kolem 20.

756 Tam žije přes 30% obyvatel (podle definice venkova dle OECD), u 9 provincií je tomu přes 50%!
757 Jejich přibližný počet činí 1,2 milionu (rok 2006), tedy asi 4% celkové populace: přibližně 700 000 indiánů, 390 

000 Métiů a 50 000 Inuitů. Viz Population counts. Dostupné na http://www.statcan.gc.ca/pub/89-645-
x/2010001/count-pop-denombrement-eng.htm , dne 23. 8. 2012. Tito jsou velmi náchylní k některým nemocem a 
úrazům, a tak jsou s nimi spojené velké výdaje zdravotního systému.

758 Ibidem.
759 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 7.
760 Viz Canada at a Glance 2012 - International comparisons. Dostupné na http://www.statcan.gc.ca/pub/89-645-

x/2010001/count-pop-denombrement-eng.htm , dne 23. 8. 2012.
761 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 7 - 8.
762 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 8 - 10.
763 Tj. World Intellectual Property Organization, což je ochrana copyrightu; v této souvislosti patentů léků.
764 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 10 - 12.
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a 2000 ukazatel PYLL765 se zmenšil téměř na třetinu; podle novějšího indikátoru DALE766 skončila 
Kanada na  9.  místě ze  191.767 PYLL u kanadských žen podle definice OECD je 2 466768,  což 
znamená, že se umístily na až na průměrném 22. místě v OECD; u kanadských mužů pak 3 985769, 
což stačí na nadprůměrné 13. místo. Úmrtnost na různé nemoci se podařilo v Kanadě velice dobře 
snižovat, s výjimkou dětské úmrtnosti, která se sice také snižuje, ale kvůli sociálním podmínkám 
pomaleji  než  úmrtnost  perinatální,  a  Kanada  v  ní  hodnotou  5,1770 mrtvých  dětí  na  1000  živě 
narozených obsazuje  až 27.  místo v OECD,  mateřské úmrtnosti,  která  v roce  2001 dočasně 
vzrostla na 7,8771 úmrtí na 100 000 porodů, a úmrtnosti na behaviorální a mentální poruchy, jež 
roste772; dalším eminentním problémem je obezita, která trápí kolem čtvrtiny občanů, stále častěji 
děti.773 Zdravotní stav domorodců je mnohem horší než u většinové populace a rozdíl mezi nimi 
se zmenšuje pouze pomalu;  trpí  infekčními nemocemi,  nemocemi z nadměrného kouření  a  pití 
alkoholu,  "diabetem,  vysokým  krevním  tlakem,  srdečními  chorobami,  TBC,  HIV  a  fetálním 
alkoholovým syndromem", otravami.774

8.3.2.2 Stručná historie zdravotního systému v Kanadě

Na konci 19. století nebylo v Kanadě příliš státních nemocnic, s výjimkou psychiatrických léčeben, 
a  tak  Zákon  o  charitativní  pomoci z  roku  1874  nařizoval  městským a  církevním nemocnicím 
v Ontariu přijmout jakéhokoli pacienta za náhradu jednodenní péče, v roce  1914 zavedlo Ontario 
Kompenzace  pracujícím v  případě pracovních  úrazů,  ale  až v roce  1947 přijímá Saskatchewan 
všeobecné  nemocniční  pojištění775 (předtím  v  roce  1929  bylo  v  Albertě  zamítnuto  kvůli  příliš 
vysokým nákladům, v roce 1936 narazilo na odmítnutí lékařské komory v Britské Kolumbii), v roce 
1950 Alberta zavádí nemocniční pojištění ve svých městech776, v roce  1957 je schválen  Spolkový  
zákon o nemocničním pojištění a diagnostických službách, následovaný v roce  1964 všeobecným 
zdravotním pojištěním (Medicare) v  Saskatchewanu,  proti  němuž vystoupí  téměř všichni  místní 
lékaři; nakonec k pojistnému systému  Medicare přistupuje jako poslední i  Yukon v roce  1974.  777 
Zavedení  Medicare  bylo  podmíněno  kofinancováním  spolkovou  vládou  v  padesátých  až 
sedmdesátých letech, kdy se bez její pomoci začaly také zavádět různé programy pokrytí nákladů 
dlouhodobé a domácí péče a výdajů za léky, od roku 1977 pak spolková vláda přestala své transfery 
vázat na zdravotní pojištění, ale jejich výši spojila s růstem ekonomiky, o tři roky později však při  
kontrole fungování Medicare bylo zjištěno, že pro mnohé skupiny není dostatečná kvůli různým 
nemocničním a lékařským poplatkům, které byly odstraněny posléze v  Zákoně o zdraví z roku 
1984,  který  vymezil  dodnes  platné  principy  poskytování  zdravotní  péče  v  Kanadě:  veřejnou 
správu (neziskovou  jako  jejího  správce),  všeobecnost (vůči  službám  v  souladu  se  zákony), 

765 Tzv. "Potential years of life lost" neboli podle Kanadského statistického úřadu počet let, které byly souhrnně 
ztraceny průměrnými 100 000 obyvateli kvůli předčasným úmrtím před 75 rokem věku. Tento údaj uznává též 
WHO.

766 Tzv. "Disability-adjusted life expectancy", údaj, který zohledňuje též "kvalitu života".
767 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 12 - 14.
768 Viz OECDHealthData2012FrequentlyRequestedData.xls, list č. 36, rok 2009, dostupné na 

http://www.oecd.org/health/healthpoliciesanddata/OECDHealthData2012FrequentlyRequestedData.xls , dne 23. 8. 
2012.

769 Viz OECDHealthData2012FrequentlyRequestedData.xls, list č. 37, rok 2009, dostupné na 
http://www.oecd.org/health/healthpoliciesanddata/OECDHealthData2012FrequentlyRequestedData.xls , dne 23. 8. 
2012.

770 Viz OECDHealthData2012FrequentlyRequestedData.xls, list č. 35, rok 2009, dostupné na 
http://www.oecd.org/health/healthpoliciesanddata/OECDHealthData2012FrequentlyRequestedData.xls , dne 23. 8. 
2012.

771 Viz MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 13.
772 Ibidem.
773 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 14 - 17.
774 Viz také MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 7.
775 A to bez jakýchkoli nadstandardů a omezení počtu dnů strávených v nemocnici.
776 Dobrovolné a částečné, z něhož nakonec profitují tři čtvrtiny občanů Alberty.
777 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 19 - 22.
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univerzalitu (rovnost  podmínek  přístupu  ke  službám),  přenositelnost (hrazení  nutných  služeb 
v zahraničí,  v  jiné  provincii  a  zavedení  čekacích  dob  pro  přistěhovalce  a  vnitřní  migranty)  a  
dostupnost (neodrazovat poplatky).778

8.3.3 Organizační struktura kanadského zdravotního systému

Vztah  spolkové vlády a  vlád provincií/teritorií je sice dán Kanadskou ústavou, avšak v případě 
zdravotnictví  je  v  ní  pouze  výslovně  psáno,  že  provincie  se  starají  o  místní  nemocnice  a  
psychiatrické léčebny, takže v souladu s Ústavou z roku 1982 Provinční ministerstva zdravotnictví 
zřizují Oblastní zdravotní úřady, které část nemocnic, primární péči, lékařské služby, dlouhodobou 
a domácí péči, služby veřejného a mentálního zdraví, prevenci a podporu zdraví řídí, když však 
podléhají i přímo provinčním vládám, a zároveň existuje část zdravotní péče, která je řízena přímo 
ministerstvy.779

8.3.3.1 Spolkové orgány

Kromě  ústavních  povinností  spolkové  vlády,  jmenovaných  v  úvodu,  též  vláda  vede  zdravotní 
výzkum, sběr dat, veřejné zdravotnictví a podporu zdraví, kromě finančních transferů provinciím a 
teritoriím, Spolkové ministerstvo zdravotnictví reguluje a zaručuje bezpečnost lékařských přístrojů a 
léků,  potravin  a  doplňků  stravy,  zakládá  mezivládní  iniciativy:  Kanadskou  zdravotní  radu, 
Kanadskou  zdravotnickou  informační  dálnici,  Kanadský  ústav  bezpečnosti  pacienta,  Kanadský  
ústav  pro  informace  ve  zdravotnictví,  Kanadský  koordinační  úřad  HTA,  Kanadské  transfúzní  
služby780, 13781 Kanadských ústavů zdravotního výzkumu, Kanadskou agenturu veřejného zdraví (jež 
zřizuje  Centrum pro zdravý lidský vývoj,  Centrum pro kontrolu a prevenci chronických nemocí, 
Centrum pro kontrolu a prevenci infekčních nemocí, Centrum vigilance a odpovědi na mimořádné 
situace, Centrum pro koordinaci stálého dohledu, Laboratoř pro infekce přenášené jídlem, Národní  
mikrobiologickou laboratoř), Radu pro  posuzování cen patentovaných léků,  Revizní a informační  
komisi nebezpečných materiálů apod., dohlíží nad zdravotními službami nezaloženými na pojistném 
pro domorodce (v rezervacích) a Inuity,  nad jejich samosprávnými programy a nad osvětovými 
kampaněmi, jako je např. iniciativa proti tabáku, finančně přispívá společnostem Genome Canada, 
Kanadské výzkumné nadaci ve zdravotních službách a jeho činnost je podporována  Kanadským 
statistickým úřadem.782

8.3.3.2 Provinční a teritoriální orgány

Provinční  a  teritoriální  vlády v  letech  1992 -  2005 (s  výjimkou  Yukonu a  Nunavutu)  založily 
celkem dnešních 89 oblastních zdravotních úřadů783, které se starají o výše uvedené oblasti, avšak 
finanční  náhrady  lékařů  (podle  výkonů)  a  plánování  předepisování  léků,  jakož  i  někde  HTA, 
zdravotnický výzkum a zdravotní osvětu, si ponechaly ve svých působnostech.784

8.3.3.3 Mezivládní orgány

Komunikaci mezi spolkovými, provinčními a teritoriálními orgány obstarávají spolkové, provinční  
a teritoriální poradní komise,  konkrétně  Poradní komise pro provádění zdravotní péče a lidské  
zdroje,  Poradní  komise  pro  zdraví  obyvatelstva  a  zdravotní  bezpečnost,  Poradní  komise  pro  

778 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 22 - 25.
779 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 25 - 26.
780 Charitativní organizace, která nahradila působnost Mezinárodního červeného kříže v této oblasti po skandálu 

s nakaženou krví, financovaná vládami, představitelé vládami nominováni, ale nesmí být z vládního sektoru. 
V Quebecu nepůsobí, tam funguje Héma-Québec. Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 34.

781 Ovšem ne podle provincií, ale podle oblastí výzkumu.
782 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 29 - 31.
783 Ostrov Prince Edwarda je však zase zrušil, stav roku 2005.
784 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 26 - 29.
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informace a nové technologie, Poradní komise pro vládnutí a odpovědnost, které sdělují své závěry 
Konferenci spolkových, provinčních a teritoriálních zástupců ministrů, a ta zpravuje  Konferenci  
spolkových,  provinčních  a  teritoriálních  ministrů;  na  této  úrovni  bylo  zřízeno  též  několik 
mezivládních  neziskových  korporací  a  agentur785,  s  nimiž  se  komunikuje  pomocí  styčných 
důstojníků.786

8.3.3.4 Nevládní národní agentury a asociace

Jen v Ontariu bylo v roce 2003 244 nevládních organizací, které se zabývali činnostmi ve veřejném 
zdravotnictví - těmi nejvlivnějšími jsou  Kanadská rada akreditace zdravotních služeb,  která má 
tradici  posuzování  nemocnic  od  roku  1958,  když  později  přešly  pod  její  vliv  i  psychiatrické 
léčebny,  ústavy dlouhodobé péče, rehabilitační ústavy, domácí, komunitní a všeobecné zdravotní 
služby,  profesní organizace lékařů,  sester,  zubařů, optometrů,  lékárníků,  psychologů, radiologů,  
techniků, zejména Kanadská lékařská asociace, která s výjimkou Quebecu a Nunavutu podporuje 
informacemi  vyjednávání  mezi  lékaři  a  vládami  o  náhradách  za  jejich  práci,  licence,  etické 
standardy apod. však kontrolují  Provinční lékařské výbory a za vzdělávání lékařů je odpovědný 
Kanadský královský výbor lékařů a chirurgů, dále Kanadská sesterská asociace, která sdružuje 11 
provinčních organizací zdravotních sester a vykonává značný politický vliv, ale opět všude kromě 
Quebecu o platech vyjednávají organizace sdružené v Kanadském svazu odborů zdravotních sester, 
dále občanské organizace jako  Kanadská asociace zdravotní  péče,  Kanadská zdravotní  koalice, 
Kanadská asociace důchodců, Kanadská asociace veřejného zdraví, Kanadská ženská zdravotní síť, 
Kanadská  asociace  domácí  péče,  Kanadská  asociace  hospicové  a  paliativní  péče,  Kanadská 
asociace přírodní léčby, různé svépomocné skupiny a iniciativy a lobbistické skupiny soukromých 
ziskových  subjektů  ve  zdravotnictví:  Kanadská  asociace  výrobců  léčiv,  Kanadské  výzkumné 
farmaceutické  společnosti,  Kanadská  asociace  životních  a  zdravotních  pojišťoven a  Kanadský  
pojistný úřad.787

8.3.4 Decentralizace kanadského zdravotního systému

8.3.4.1 Práva pacientů

Spokojenost s kanadským zdravotním systémem během devadesátých let klesla z 9 : 1 na 2 : 1 
v roce 2000 kvůli  vládním škrtům a strachu,  že už nebude schopen zajistit  kvalitní  služby bez 
čekacích dob, což vedlo První konferenci ministrů nad budoucností zdravotní péče v roce 2004 
k tomu, aby přes varování Nejvyššího soudu, že země nesmějí ve zdravotních otázkách přijímat 
žádná  opatření,  která  by  mohla  vést  k  soudnímu  vymáhání,  doporučila  zavedení  maximálních 
čekacích dob; jiná práva pacientů než  právo na veřejné zdravotní pojištění podle Zdravotního 
zákona nejsou explicitně v kanadských zákonech zmíněna.788

8.3.5 Financování kanadského zdravotního systému

Hlavními zdroji financování kanadského zdravotního systému v pořadí podle klesající důležitosti: 
daně789, přímé platby pacientů, soukromé zdravotní pojištění.790

785 Již jsme jmenovali Kanadskou zdravotní radu, Kanadskou zdravotnickou informační dálnici, Kanadský ústav 
bezpečnosti pacienta, Kanadský ústav pro informace ve zdravotnictví, Kanadský koordinační úřad HTA, Kanadskou  
výzkumnou nadaci pro zdravotní služby.  K nim se přidává Kanadská rada pro darování a transplantace. Obyčejně 
jsou převážně dotované Spolkovým ministerstvem zdravotnictví. V některých z výše uvedených organizací se 
neúčastní provincie Quebec.

786 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 31 - 34.
787 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 35 - 36.
788 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 37 - 38.
789 Spolkové i provinční.
790 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 39.
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8.3.5.1 Výdaje na zdravotnictví

Největší výdaje kanadského zdravotního systému, které dosahují  11,2% HDP791, což je v souladu 
s předpovědí Kanadského ústavu pro informace ve zdravotnictví792, čímž se Kanada řadí na 6. místo 
v OECD,793jdou na pojištěné služby - zvláště nemocnice (28,9%794), na služby lékařů (13,7%795), 
dále  na  "jiné  výdaje"(20,4%796),  léky  (16,2%797),  další  zařízení798 (9,7%799),  dentální  služby 
(7,1%800), oční služby (2,4%801) a na služby jiných pracovníků802, neplacené z Medicare (1,6%803), 
takže podíl pojištěných služeb na celkových výdajích na zdravotnictví pravděpodobně klesá, i když 
se tento statistický údaj přesně nesleduje.804 Nejdramatičtěji rostou "ostatní" výdaje, které zahrnují 
kapitálové  výdaje,  výdaje  na  veřejné  zdravotnictví  a  na  management  zdravotnictví  a  speciálně 
"ostatní zdravotní výdaje", které se relativně za třicet let zdvojnásobily805, podobně jako výdaje na 
léčiva, jež však díky reformám od roku 2006 již mírně klesají806.807

8.3.5.2 Výběr příjmů

Struktura výdajů podle příjmů zdravotního systému je uvedena v úvodu, navíc se dá doplnit, že 
transfery  nefungují  jen  mezi  spolkovou  a  provinčními  vládami,  ale  též  v  menší  míře  mezi 
provinčními  a  městskými  vládami;  lékaři  jsou  propláceni  pomocí  poplatků  za  služby  z  80% 
provinčními  vládami  a  přímé  platby  pacientů  financují  léčiva,  zubní,  oční  péči,  doplňkovou  a 
alternativní péči808 apod.809 Daně zahrnují směs daní z příjmu, společenských daní, daní spotřebních 
a v Albertě a Britské Kolumbii i daně z hlavy810, od níž jsou částečně osvobozeni sociálně potřební, 
a v Ontariu nově též zdravotní přirážku k dani z příjmu, která pro nejvyšší příjmy činí 900 CAD 

791 Viz OECDHealthData2012FrequentlyRequestedData.xls, list č. 2, rok 2011, dostupné na 
http://www.oecd.org/health/healthpoliciesanddata/OECDHealthData2012FrequentlyRequestedData.xls , dne 24. 8. 
2012.

792 Viz CANADIAN INSTITUTE FOR HEALTH INFORMATION/ INSTITUT CANADIEN D'INFORMATION 
SUR LA SANTÉ: National Health Expenditure Trends, 1975 to 2011. 2009. 181 stran. ISBN: 978-1-55465-989-0. 
s. 6. 

793 Hned po USA, Nizozemí, Francii, Německu a Švýcarsku - viz 
OECDHealthData2012FrequentlyRequestedData.xls, list č. 2, rok 2011, dostupné na 
http://www.oecd.org/health/healthpoliciesanddata/OECDHealthData2012FrequentlyRequestedData.xls , dne 24. 8. 
2012. Toto pořadí se shoduje s pořadí ve výdajích na zdravotní systém v USD PPP na hlavu - viz Úvod.

794 Srv. STATISTICS CANADA: Canada Year Book 2011. Tabulka 17.14, rok 2010, s. 253, dostupné na 
http://www.statcan.gc.ca/pub/11-402-x/2011000/pdf/health-sante-eng.pdf , dne 24. 8. 2012.

795 Ibidem.
796 Ibidem.
797 Ibidem. Z nich je 83,9% objemu výdajů za léky na předpis. 
798 Totiž dle definice zařízení pro dlouhodobě nemocné, postižené, domovy pro lidi s fyzickým či psychickým 

handicapem, poruchami emocí, zneužíváním alkoholu či drog. Výdaje na ně zaznamenávají mírný růst od 
devadesátých let. Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 59.

799 Srv. STATISTICS CANADA: Canada Year Book 2011. Tabulka 17.14, rok 2010, s. 253, dostupné na 
http://www.statcan.gc.ca/pub/11-402-x/2011000/pdf/health-sante-eng.pdf , dne 24. 8. 2012.

800 Ibidem.
801 Ibidem.
802 Zejména přírodní léčitelé, soukromé zdravotní sestry, pedikéři, fyzioterapeuté, osteopaté, masážní terapeuté, 

chiropraktici a psychologové. Viz MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 59.
803 Srv. STATISTICS CANADA: Canada Year Book 2011. Tabulka 17.14, rok 2010, s. 253, dostupné na 

http://www.statcan.gc.ca/pub/11-402-x/2011000/pdf/health-sante-eng.pdf , dne 24. 8. 2012.
804 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 54 - 57.
805  jako podíl na celkových výdajích na zdravotní systém
806 Viz OECDHealthData2012FrequentlyRequestedData.xls, list č. 10, poslední rok časové řady 2010, dostupné na 

http://www.oecd.org/health/healthpoliciesanddata/OECDHealthData2012FrequentlyRequestedData.xls , dne 24. 8. 
2012.

807 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 57 - 59.
808 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 47.
809 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 39 - 41.
810 Ve výši 500 - 700 CAD ročně na poplatníka.
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ročně.811 Přes nárůsty nejasně strukturovaných spolkových transferů provinciím (v roce 2006 již 
36% provinčních výdajů na zdravotnictví812), se provinční rozpočty na zdravotnictví od roku 2008 
dostaly do  deficitů,  ačkoli  jejich  relativní  dluh  mírně  klesá813,  ale  "bohaté" provincie  nejsou 
ochotny  více  danit  své  občany  tak,  aby  spolková  vláda  mohla  transfery  dále  podstatně 
navyšovat.814 V  poslední  době  relativní  význam  přímých  plateb  domácnosti  poněkud  klesá  a 
dlouhodobě se začíná vyrovnávat s výdaji na soukromé zdravotní pojištění815.816 To lidé nejčastěji 
používají  na  dentální  péči  (55%817 soukromých  výdajů  na  ni),  na  léky  na  předpis  (32%818 
soukromých  výdajů  na  ně)  a  oční  péči  (přibližně  22%);  použití  soukromého  pojištění  na 
"nadstandardy" v běžné zdravotní péči, pokryté Medicare, je v 6 provinciích  zakázáno a ve 4 
ostře  regulováno.819 Kompenzace  pracujícím820 zavedené  prvně  jako  úrazové  pojištění 
zaměstnavateli  v  Britské  Kolumbii  již  v  roce  1917,  v  roce  1997 Quebecem zavedené povinné 
zaměstnanecké pojištění výdajů na léky a dary a sbírky jsou posledními významnými zdroji peněz 
v kanadském zdravotním systému.821

8.3.5.3 Přístup ke zdravotní péči

Zákon o zdraví určuje, že pojištěnými službami jsou nutné služby v oblasti nemocniční, ambulantní, 
zejména primární, péče; na druhou stranu na soukromé financování je ponechána zejména zubní 
péče (totiž 94,3%822 jejího objemu), oční péče (92,9%823) a léky na předpis (55,6%824), když však se 
v úvahu musí ještě brát daňové úlevy na soukromá zdravotní pojištění (s výjimkou Quebecu).825

8.3.5.4 Správa fondů

S  výjimkami  Ontaria,  Yukonu  a  Nunavutu  jsou  k  roku  2004  přidělovány  peníze  příslušným 
oblastním zdravotním úřadům do rozpočtů,  jejichž výše je buď předem stanovena,  nebo častěji 
dohadována vyjednáváním s provinčními vládami  na základě odhadu potřeb pacientů v daných 
oblastech.826

8.3.5.3 Vztahy mezi poskytovateli a odběrateli zdravotních služeb

Přes velmi proměnlivé místní podmínky se dá shrnout vztah poskytovatel - odběratel zdravotních 
811 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 41 - 43.
812 Zvláště na péči uzákoněnou v Zákoně o zdraví. Viz MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 46.
813 Viz CANADIAN INSTITUTE FOR HEALTH INFORMATION/ INSTITUT CANADIEN D'INFORMATION 

SUR LA SANTÉ: National Health Expenditure Trends, 1975 to 2011. 2009. 181 stran. ISBN: 978-1-55465-989-0. 
s. 53. 

814 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 43 - 46.
815 Naprosto typicky se jedná o pracovní nezdanitelné benefity, s výjimkou Quebecu, který je zdaňuje. Srv. 

MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 47 - 48.
816 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 47.
817 Viz CANADIAN INSTITUTE FOR HEALTH INFORMATION/ INSTITUT CANADIEN D'INFORMATION 

SUR LA SANTÉ: National Health Expenditure Trends, 1975 to 2011. 2009. 181 stran. ISBN: 978-1-55465-989-0. 
s. 28. Údaj pro rok 2009.

818 Viz CANADIAN INSTITUTE FOR HEALTH INFORMATION/ INSTITUT CANADIEN D'INFORMATION 
SUR LA SANTÉ: National Health Expenditure Trends, 1975 to 2011. 2009. 181 stran. ISBN: 978-1-55465-989-0. 
s. 24. Údaj pro rok 2009.

819 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 47 - 48.
820 Umožňovaly donedávna přeskočit čekací lhůtu a dostat příspěvky nad úroveň Medicare.
821 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 48 - 49.
822 Srv. CANADIAN INSTITUTE FOR HEALTH INFORMATION/ INSTITUT CANADIEN D'INFORMATION 

SUR LA SANTÉ: National Health Expenditure Trends, 1975 to 2011. 2009. 181 stran. ISBN: 978-1-55465-989-0. 
s. 26. Údaj pro rok 2009.

823 Ibidem.
824 Ibide, s. 23, odhad pro rok 2011.
825 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 49 - 50.
826 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 50 - 51.
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služeb následovně: v oblastech akutní, ošetřovatelské a dlouhodobé péče jsou oblastní zdravotní 
úřady často jak poskytovateli, tak odběrateli služeb, v oblastech domácí, komunitní, paliativní péče 
jsou  nejčastěji  kontraktanty  smluv  se  soukromými  poskytovateli,  v  oblasti  specializované  péče 
domlouvá kontakty s oblastními úřady provinční ministerstvo zdravotnictví, které též kontroluje 
jejich rozpočty, a u smluv s praktickými lékaři se již ministerstvo obejde i bez oblastních úřadů; 
nadto existuje jiný soukromý sektor, který není smluvní a je placen ryze soukromě.827

8.3.5.4 Mechanismy financování 

Vznik oblastních zdravotních úřadů znamenal také změnu z financování jednotlivých institucí na 
financování těchto úřadů s tím, že rozdělení rozpočtu už je jejich záležitostí.828 Navíc si tyto úřady i 
určují metody, jak proplácejí péči provinčním nemocnicím a klinikám.829 Zdravotní sestry pracují 
obyčejně v nějakém zařízení,  a tak mají  i pevné platy,  z lékařů je pak mají  komunitní,  někteří  
psychiatři a onkologové, ale kolem 83% úhrad lékařům je vypláceno za služby, i když existují i 
alternativní  modely,  např.  kombinace  kapitačních  plateb,  plateb  za  služby,  bonusů  a  různých 
příplatků (na vzdělávání, na sestru, managerských).830

8.3.5 Regulace a plánování

Kanadský  zdravotní  systém  je  v  současnosti  charakterizován  dvojím  systémem  delegace 
odpovědnosti na nemocnice, které jsou dobrovolně akreditované, a lékaře a další zdravotníky, kteří 
jsou  regulováni samosprávnými  provinčními  komory  či  svazy.831 Mezi  oblastními  zdravotními 
úřady  a  provinčními  ministerstvy  zdravotnictví existuje  dělba  moci  a  odpovědnosti  za 
poskytování  zdravotní  péče  ve  veřejných  nemocnicích,  ačkoliv  nakonec  je  zodpovědné 
ministerstvo,  které  dohlíží  i  nad  účetnictvím  soukromých  provinčních  zdravotních  pojišťoven, 
kdežto nad účetnictvím spolkových soukromých zdravotních pojišťoven bdí spolkový regulátor.832 
Kanadský  systém  rozlišuje  tři  úrovně  kontroly  poskytovatelů  zdravotní  péče:  licenci,  která 
vyhrazuje  vykonávání  určitého  zaměstnání  jejím  držitelům,  registraci,  která  poskytuje 
registrovaným psychologickou výhodu, a  systém kontroly činností,  kdy se reguluje  vykonávání 
jistých činností, nikoli profese sama; regulaci vyžadují jednotlivé komory a mezivládní ministerské 
konference se starají o jejich rámcovou srovnatelnosti, i když Ontario dokonce schválilo jednotná 
regulační  pravidla  pro  23  ze  35  zdravotnických  profesí  a  zachovalo  výkonné  rady  nemocnic, 
podobně jako Quebec a částečně Manitoba, zatímco jinde byly zrušeny.833 Lékaři potřebují ke své 
práci licenci, a protože jich je na mnoha místech v Kanadě nedostatek, tak tam pracují cizinci po 
složení zkoušky před Kanadskou lékařskou radou a absolvování rychlokursu vedoucímu k udělení 
licence, naproti tomu léčitelé používající čínskou tradiční medicínu jsou regulováni pouze v Britské 
Kolumbii a maséři ještě navíc v Ontariu, třebaže nedávno Direktoriát přírodních léčivých výrobků 
při Spolkovém ministerstvu zdravotnictví začal regulovat používání např. tradičních bylinných čajů 
nebo homeopatik.834 V oblasti lékové politiky mají hlavní slovo úřady spolkové vlády nebo alespoň 
na spolkové úrovni:  Patentový úřad,  který uděluje patenty na 20 let,  Direktoriát terapeutických 
výrobků,  který léky schvaluje,  a Rada pro  posuzování cen patentovaných léků, která stanovuje 
maximální ceny léků, nikoliv však generik, ačkoliv provinční vlády provádějí mnohá opatření na 
snížení  nákladů za  léky,  např.  stanovováním lékového  rozpočtu  smluvním lékařům,  a  vydávají 
provinční plány, které léky a v jakém objemu budou dotovat - co do podílu soukromých peněz jsou 

827 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 51 - 52.
828 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 52.
829 Ibidem.
830 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 52 - 54.
831 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 61.
832 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 61- 63.
833 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 63- 65.
834 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 65 - 66.
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léky s  61%835 druhé po "dalších zdravotnících"836 s  92%837,  před zdravotní  správou s 57%838 či 
"dalšími zařízeními" s již podprůměrnými, necelými 29%.839

Inovace a plánování nepřicházejí v kanadském decentralizovaném systému od spolkové vlády nebo 
z parlamentu, ale od mezivládních organizací a poradních komisí, když konečným realizátorem jsou 
provinční  vlády,  které  často  financují  vlastní  výzkum  v  těchto  oblastech,  spolu  s  oblastními 
zdravotními  úřady,  které  spravují  informační  systémy.840 Při  rozhodování  o  nákupu  nových 
technologií či léků mají důležité poradní slovo organizace, které zřídil Kanadský koordinační úřad 
HTA, jenž zajišťuje celostátní informovanost, neboť třebaže je HTA v Kanadě na špičkové úrovni, 
ta se provincie od provincie  velmi liší.841 Informace ve zdravotnictví  stále  narážejí  na hranici 
osobního  soukromí;  k  těmto  konfliktům  existuje  federální  legislativa,  totiž  Zákon  o  ochraně 
osobních  údajů  a  elektronických  dokumentech,  který  upravuje  sdílení  informací  napříč  hranic 
provincií,  Zákon  o  soukromí,  jenž  vyžaduje  ke  zveřejňování  citlivých  informací  informovaný 
souhlas, Zákon o statistice, který opravňuje Kanadský statistický úřad provádět opakované censy a 
průzkumy,  a  Zákon o přístupu k informacím,  jenž dává přístup k informacím vlády a  vládních 
agentur,  na  úrovni  provinčních  zákonů  však  se  spíš  zdůrazňuje  důvěrnost  informací,  neboť 
zavádění  elektronických  záznamů  o  pacientech se  dříve  setkalo  s  prudkým  odporem.842 
Výzkumem (plánování) zdravotní politiky je pověřen Ústav výzkumu zdravotních služeb a politiky, 
jeden  ze  13  výzkumných  ústavů  výše  jmenovaných,  ale  též  Kanadská  výzkumná  nadace  ve 
zdravotních službách, jejímž úkolem je tlumočit výsledky výzkumu manažerům ve zdravotnictví, a 
zabývá se jím i řada provinčních a univerzitních ústavů a organizací.843

8.3.5.1 Fyzické a lidské zdroje

Přestože  i  výkony  fyzických  a  lidských  zdrojů  se  dají  poměřovat  vynaloženými  náklady,  pro 
definici udržitelnosti zdravotního systému je podstatná právě jejich schopnost poskytovat včasné 
zdravotní služby lidem podle jejich potřeb.844

Rozhodování  o  stavbách  zdravotních  zařízení v  posledku  přísluší  jednotlivým ministerstvům 
zdravotnictví.845 Nejvyššího počtu nemocnic a podobných zařízení lůžkové péče dosáhlo kanadské 
zdravotnictví  na  konci  šedesátých  let,  od  kdy  jejich  celkový  počet  již  jen  klesá,  v  důsledku 
rozpočtových škrtů v osmdesátých a devadesátých letech se snížil i počet přijímaných do nemocnic
846, ač se průměrná doba pobytu v nemocnici snižuje jen pomalu a stále se pohybuje nad jedním 
týdnem, takže příslušné orgány se snaží vyhnout finančním závazkům vyplývajícím z investic do 
nových zařízení tím, že upřednostňují PPP, a to i přesto, že zkušenosti z Velké Británie ukázaly, že 
se  dlouhodobě  prodraží.847 Nedávno  byly  realizovány  PPP ve  velkých  městech:  v Montrealu, 

835  Viz CANADIAN INSTITUTE FOR HEALTH INFORMATION/ INSTITUT CANADIEN D'INFORMATION 
SUR LA SANTÉ: National Health Expenditure Trends, 1975 to 2011. 2009. 181 stran. ISBN: 978-1-55465-989-0. 
s. 19. Údaj pro rok 2009.

836 Viz výše.
837 Viz CANADIAN INSTITUTE FOR HEALTH INFORMATION/ INSTITUT CANADIEN D'INFORMATION 

SUR LA SANTÉ: National Health Expenditure Trends, 1975 to 2011. 2009. 181 stran. ISBN: 978-1-55465-989-0. 
s. 19. Údaj pro rok 2009.

838 Ibidem.
839 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 66 - 67.
840 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 67 - 68.
841 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 68 - 69.
842 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 69 - 70. Při sepisování zprávy o zdravotním systému v Ontariu 

v roce 2002 se však ukázalo, že to osloveným již z velké části nevadí.
843 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 71.
844 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 73.
845 Ibidem.
846 Upravený podle věku a disgnózy.
847 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 73 - 76.
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Vancouveru, Calgary a Ottawě.848 Internetová penetrace je v Kanadě dokonce o něco lepší než v 
USA,  totiž  82%849,  z  čehož  je  přibližně  dvě  třetiny  osob  připojených  k  Internetu  vyhledávají 
informace o zdraví, takže mezivládní poradní komise navrhla napřít úsilí o zdravotní osvětu právě 
do oblasti informačních technologií, od nichž si Kanadská zdravotnická informační dálnice slibuje 
též  dosažení  vzdálených  oblastí  Kanady pomocí  telehealth:  "přenášení  obrázků,  diagnostika  na 
dálku,  telerobotické  operace...teletriáž850,  tele-domácí  péče"851 O  malých  lékařských  přístrojích 
rozhodují  nejčastěji  lékaři  sami,  ve  velkých  dohání  Kanada  ztrátu  zapříčiněnou  úsporami  v 
devadesátých letech - na 1 jednotku magnetické rezonance připadá přibližně 116 000852 Kanaďanů, 
což je  22. místo v zemích OECD, na 1 jednotku počítačové tomografie pak přibližně 67 000853 
Kanaďanů, 23. místo v zemích OECD - i na úkor rovnosti zdravotní péče, neboť 5 - 20% vyšetření 
na  jednotkách  MRI,  CT či  PET se  poskytuje  v  nově  vznikajících  soukromých  diagnostických 
klinikách, jejichž činnost je jen velmi částečně dotovaná z provinčních rozpočtů a z kompenzace 
pracujících.854 Nerovnost přístupu k terciární péči  je zřejmá z dat o počtu MRI v jednotlivých 
provinciích a  teritoriích: v teritoriích není  ani jedna magnetická rezonance,  v Britské Kolumbii 
připadá jedno vyšetření MRI v průměru na 19 osob ročně, kdežto v Ontariu nebo New Brunswicku 
na  10  osob  ročně.855 Co  se  týká  léků jako  zdrojů  pro  zdravotní  systém,  některá  ministerstva 
zkoušela dohodnout s řetězci množstevní slevy pro nákupy do nemocnic nebo pro účely ochrany 
veřejného zdraví před pandemiemi a teroristickými útoky, ale pravidlem slevy nejsou.856

Geografická nerovnost se  projevuje  i  na  počtu lékařů;  v  Kanadě jako celku  připadá  1 lékař 
v průměru na 417 obyvatel857, přičemž v Nunavutu na 2 940858 obyvatel, na Ostrovu prince Edwarda 
na 709859 obyvatel, kdežto v Quebecu na 478860 obyvatel.861 Počet zdravotních sester do roku 2004 
dokonce  klesal,  když  sestry  svými  počty  převyšují  počty  lékařů  čtyřikrát,  a  mají  možnost  i 
předepisovat některé léky a vyšetření.862 Celkově v  počtu lékařů Kanada obsazuje  28. místo863 

848 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 76.
849 Viz North America Internet Usage Statistics, Population and Telecommunications Reports. Dostupné na 

http://www.internetworldstats.com/stats14.htm , dne 25. 8. 2012.
850 Teletriáží se rozumí "časově předem nevymezené, vhodné odstranění problémů spojených se zdravím pacienta či 

ošetřovatele, který toto odstranění inicioval pomocí telefonu nebo elektronických technologií na zpracování dat, 
školeným klinickým pracovníkem" - viz Telehealth Teleconference 'Teletriage': 16 stran. Dostupné na 
http://www.kfmc.org/providers/hh/telehealth/KFMCTeletriage2007.pdf , dne 25. 8. 2012, s. 2.

851 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 76 - 77.
852 Přepočet z OECDHealthData2012FrequentlyRequestedData.xls, list č. 19, poslední rok časové řady 2011, 

dostupné na 
http://www.oecd.org/health/healthpoliciesanddata/OECDHealthData2012FrequentlyRequestedData.xls , dne 25. 8. 
2012.

853 Přepočet z OECDHealthData2012FrequentlyRequestedData.xls, list č. 20, poslední rok časové řady 2011, 
dostupné na 
http://www.oecd.org/health/healthpoliciesanddata/OECDHealthData2012FrequentlyRequestedData.xls , dne 25. 8. 
2012.

854 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 77 - 80.
855 Srv. data z CIHI - Table 1: Number of Magnetic Resonance Imaging (MRI) and Computed Tomography (CT)  

Exams per 1,000 Population, by Jurisdiction and Canada, 2008 - 2009. Dostupné na http://www.cihi.ca/CIHI-ext-
portal/internet/en/document/types+of+care/specialized+services/medical+imaging/release_22jul2010_tab1 , dne 
25. 8. 2012.

856 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 80 - 81.
857 Přepočet z OECDHealthData2012FrequentlyRequestedData.xls, list č. 12, poslední rok časové řady 2010, 

dostupné na 
http://www.oecd.org/health/healthpoliciesanddata/OECDHealthData2012FrequentlyRequestedData.xls , dne 25. 8. 
2012.

858 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 83. Údaj z roku 2003.
859 Ibidem.
860 Ibidem.
861 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 81 - 83.
862 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 83 - 86.
863  Přepočet z OECDHealthData2012FrequentlyRequestedData.xls, list č. 12, poslední rok časové řady 2010, 

dostupné na 
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v OECD, a má v porovnání s mnoha zeměmi nízké počty absolventů lékařských fakult,  kteří si 
raději  volí  specializaci  než  rodinnou  medicínu,  v  počtu  zdravotních  sester  16.  místo.864 Ani 
Kanadě se nevyhnuly některé moderní trendy v prodlužování požadovaného vzdělání na kvalifikaci 
zdravotníků865,  v  jejich  rozšiřující  se  specializovanosti,  v  zakládání  komunitních  středisek,  kde 
pracují komunitní sociální pracovníci, pracovníci veřejného zdraví, terénní pracovníci a poradci, 
takže vyvstává otázka, jak zajistit koordinaci nejrůznějších zdravotníků kolem pacienta.866

8.3.6 Poskytování služeb

Veřejné zdravotnictví v kanadském pojetí obsahuje vigilanci vůči krizovým stavům a medicínu 
katastrof, dohled, ochranu zdraví, kontrolu a prevenci nemocí a úrazů, podporu zdraví, populační 
HA,867 když  za  něj  odpovídá  provinční  hlavní  veřejný  lékařský  zdravotní  úředník  a  Kanadská 
zdravotní agentura.868 Kromě provinčních orgánů je v oblasti prevence nemocí a podpory zdraví i 
velmi činná i dobrovolnická organizace Kanadská asociace veřejného zdraví a federální vláda, která 
založila  jeden ze světově  nejlepších Internetových portálů o zdravém životním stylu,  podpořila 
Integrovanou všekanadskou strategii  zdravého životního stylu (2002,  boj  s  obezitou  a  fyzickou 
neaktivitou),  zavedla  národní  (vzdělávací)  programy pro  boj  s  kouřením,  AIDS,  ze  zneužívám 
alkoholu a drog, pro prevenci úrazů, mentálních nemocí, fetálního alkoholového syndromu nebo 
domácího násilí.869 Po letech dohadování mezi provinciemi a spolkem se též podařilo zřídit sítě pro 
boj s rakovinou v devadesátých letech a zajistit jejich financování: konkrétně fungují screeningové 
programy rakoviny děložního čípku a rakoviny prsu870, v Ontariu od roku 2003 též pilotní program 
screeningu rakoviny tlustého střeva, což je druh rakoviny s druhou nejvyšší úmrtností v Kanadě.871 
Po neúplně zvládnutém šíření nemoci SARS v roce 2003 byla svěřena prevence infekčních nemocí 
nově založenému Mezinárodnímu středisku infekčních nemocí pod Kanadskou agenturou veřejného 
zdraví ve Winnipegu, vybudovaném po vzoru Atlanty.872 Na zvýšení proočkovanosti dětí věnovala 
spolková vláda v uplynulých letech přes 130 miliónů CAD ročně.873

Typická  cesta pacienta v kanadském zdravotním systému vede od praktického/rodinného lékaře 
k lékárníkovi, na vyšetření nebo ke specialistovi, poté popř. zpět k praktikovi, nebo také přímo do 
nemocnice, odkud možná cesta vede ještě do rehabilitačního střediska nebo do domácí péče, které 
bude částečně hradit.874

Primární  péči zajišťuje  obvykle  rodinný lékař,  kterého však pacient  nemusí  mít875,  protože  se 
nevyžaduje  registrace,  nebo  pověřená  zdravotní  sestra,  když  vlády  se  snaží  primární  péči 
restrukturalizovat  např.  vybudováváním  vlastních  poliklinik  a  zajišťováním  nepřetržité 

http://www.oecd.org/health/healthpoliciesanddata/OECDHealthData2012FrequentlyRequestedData.xls , dne 25. 8. 
2012.

864 Přepočet z OECDHealthData2012FrequentlyRequestedData.xls, list č. 13, poslední rok časové řady 2010, 
dostupné na 
http://www.oecd.org/health/healthpoliciesanddata/OECDHealthData2012FrequentlyRequestedData.xls , dne 25. 8. 
2012.

865 Třebaže na základní kvalifikaci zubaře postačuje bakalářské vzdělání.
866 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 86 - 87.
867 Tedy health assessment, nikoliv hormonální antikoncepci.
868 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 89 - 90.
869 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 90.
870 Druhý hlavně v provinciích Ontario, Saskatchewan a v Britské Kolumbii.
871 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 91.
872 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 91 - 92.
873 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 92.
874 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 92 - 93.
875 Skutečně v Nunavutu má takového lékaře pouze každý 11. muž, v Severozápadních Teritoriích přibližně každý třetí 

a v Quebecu 2/3 mužů. Viz STATISTICS CANADA: Canada Year Book 2011. Tabulka 17.11, rok 2009, s. 251, 
dostupné na http://www.statcan.gc.ca/pub/11-402-x/2011000/pdf/health-sante-eng.pdf , dne 25. 8. 2012.
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pohotovostní služby876.877

V sekundární péči naprosto převažuje tradiční vliv nemocnic, třebaže v Britské Kolumbii zajišťují 
nemocnice i dlouhodobou péči, a analýzou výdajů v ontarijských nemocnicích bylo zjištěno, že 
téměř celá čtvrtina z nich jde na správu nemocnice.878

Farmaceutická  péče se  realizuje  v  4  447  lékárnách patřících  řetězcům,  1  616  nezávislých  
lékárnách a  1 396 supermarketech879, kde se prodávají jak léky na předpis, tak i bez předpisu a 
doplňky stravy, které všechny jsou čím dál, tím víc z dovozu, když "nejpopulárnější" jsou léky na 
srdce, psychické potíže a hormony, a průměrný Kanaďan vydá za lék na předpis 40 CAD a dostane 
10 předpisů ročně!880

Rehabilitace  se týká nejčastěji stavů po operaci kolena a náhradě kyčle, mrtvici,  stavu poruchy 
mozku,  amputace  údu  a  stavů  po  operaci  páteře,  trvá  v  průměru  22  dní,  a  probíhá  hlavně 
v nemocnicích, ale též na fyzioterapeutických klinikách, v domácím prostředí pacienta či v práci.881

Dlouhodobá péče je v Kanadě velmi geograficky nevyrovnaná; důležitější než soukromé domácí 
ošetřování a vznikající sektor komunitní péče jsou pečovatelské domy, z nichž některé jsou veřejné 
pod správou oblastních zdravotních úřadů, jiné soukromé ziskové smluvní a ještě jiné nesmluvní - 
typicky  provinční  vláda  platí  pacientům výdaje  péče,  avšak  úhrady za  jídlo  a  ubytování  jsou 
ponechány případně sociálnímu systému.882

Finanční  záležitostí  neformálních pečovatelů řeší  spolková  vláda  od  let  2002 a  2004 pomocí 
daňových úlev, možností požadovat "ošetřování člena rodiny" v definovaných případech a dávkou 
soucitné rodinné péče u vážně nemocných nebo umírajících členů rodiny.883

Hospice vznikaly  v  Kanadě  od  sedmdesátých  let884,  od  devadesátých  let  se  jejich  činnost 
standardizovala,  avšak  na  skutečné  standardy  kvality  a  akreditace  se  teprve  čeká  a  mnoho 
Kanaďanů k nim nemá přístup885.886

Protože  v  Kanadě  jsou  psychologické  služby  nepojištěné,  tak  vyvstává  otázka,  jak  pečovat 
o psychicky a mentálně postižené lidi tak, aby se povedlo snížit úmrtnost z těchto příčin.887

Podobně jen operace zubů a některé dentální programy pro děti jsou pojištěné, jinak může žádat  
sociálně  potřebný  o  příspěvek  na  proplacení  účtu  za  ošetření  svého  chrupu  svou  provincii  či 
teritorium.888

Jako v jiných zemích vzrůstá i v Kanadě zájem o doplňkovou a alternativní léčbu, které se věnuje 
stále větší počet lidí a na trhu je kolem 60 000 výrobků přírodního léčitelství, z nichž je schválená  

876 Od roku 2003/2004.
877 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 93 - 95.
878 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 95 - 96.
879 Údaje za rok 2003.
880 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 97 - 98.
881 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 98.
882 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 98 - 99.
883 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 99 - 100.
884 Od roku 1975. Viz Hospice - Wikipedia, the free encyclopedia. Dostupné na 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hospice#Canada , dne 25. 8. 2012.
885 Asi 90%, viz ibidem.
886 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 100.
887 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 101.
888 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 101 - 102.
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Spolkovým ministerstvem zdravotnictví asi jedna šestina.889

Zlepšení péče o matky a děti si slibují lékaři od obohacení komunitních zdravotních týmů o dětské 
psychology  a  porodní  báby,  kterých  však  je  stále  ještě  velice  málo,  a  od  převedení  části 
prenatální, perinatální a postnatální péče od rodinných lékařů.890

Od  devadesátých  let  se  vláda  snaží  změnit  přístup  ke  zdravotní  péči  o  domorodce na  více 
samosprávnou, holistickou kombinaci tradiční domorodé a západní medicíny, aby zabránila např. 
rostoucí prevalenci cukrovky a fetálního alkoholového syndromu v této populaci, ale poskytované 
finanční prostředky jsou nedostatečné.891

8.3.7 Zásadní reformy kanadského zdravotního systému

Od přijetí Zákona o zdraví v roce 1984 kanadské výdaje na zdraví vzrostly tak, že v roce 1987 byly 
jedny z vůbec nejvyšších na světě, ale následovalo období úspor let 1988 - 1996, kdy reálné veřejné 
výdaje byly nejprve zmrazeny a nakonec i seškrtány, a v posledním období výdaje na hlavu opět 
rostou  tempem kolem 4%892 ročně,  což  opět  vede  k  úvahám o nebezpečí  neufinancovatelnosti 
systému a ukazuje na neexistenci dlouhodobé zdravotní politiky893.894

Reformy prvního období do roku 1996  zahrnovaly snižování  počtu lůžek,  zavírání  nemocnic 
nebo jejich přeměny na technická pracoviště, zavádění domácí péče kombinované s novými léky, 
snižování  přístupu  ke  vzdělávání  sester  a  prodlužování  dob  studia,  prodloužení  prvotní  praxe 
praktických lékařů o rok, stagnaci platů lékařů, regionalizaci, zlepšování návaznosti služeb, někdy 
jejich integrací v rámci regionálních zdravotních úřadů, a zavádění elektronických chorobopisů.895 
Konec tohoto období je charakterizován zrušením povinných transferů spolkové vlády a zavedením 
jednorázových vyjednávání,  v  rozporu s tím,  co  navrhovalo  posléze zrušené  Národní  zdravotní 
fórum.896

Druhé období reforem probíhá od roku 1997 a začalo nespokojeností nad nedostatkem fyzických a 
personálních zdrojů pro důležitá vyšetření a operace, pokračovalo zvýšením transferů od spolkové 
vlády, vyhlášením závazku, že kanadský zdravotnický výzkum bude mezi první pětkou na světě co 
do finanční podpory, zavedením systému kvality ve zdravotnictví v Saskatchewanu, požadavkem 
snížit  čekací  doby v rámci  "Desetiletého plánu posílení  zdravotní  péče"  a  zavedením místních 
integrovaných sítí v Ontariu v roce 2005.897 Přes všechny přísliby a skutečné změny k lepšímu, 
které proběhly v letech 2004 - 2011,  zůstávají jako nevyřešené problémy  omezení nákladů na 
léky na recept a fragmentace péče o domorodce.898

889 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 102. CAM obyčejně se setkává u lékařů s tvrdou kritikou - jako 
příklad můžeme uvést vyjádření českého prof. Schreibera: "Jen v USA se ročně vydá 10 miliard dolarů za 
šarlatánství. Všeuzdravující ¨vriliové¨ trubičky (nikdo neví, co to je) za 306 dolarů jednu dobu nosila v kapse 
spousta amerických politiků...princ Charles nabádal lékaře, aby se vrátili k osvědčeným předpisům 
Paracelsovým...jedním z nich je lék...Zebethum occidentale, což jsou sušené lidské výkaly...domáhají se úhrady 
výkonů pojišťovnou..." - viz SCHREIBER, V.; BUDIL, I.: Křizovatky medicíny. Objevy, společnosti, pacienti. 
Praha: Makropulos, 1997. ISBN: 80-86003-12-4. 219 stran, s. 211.

890 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 103.
891 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 103 - 104.
892 OECDHealthData2012FrequentlyRequestedData.xls, list č. 3, poslední rok časové řady 2011, dostupné na 

http://www.oecd.org/health/healthpoliciesanddata/OECDHealthData2012FrequentlyRequestedData.xls , dne 25. 8. 
2012.

893 Laicky řečeno se jedná o systém řízený "ode zdi ke zdi".
894 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 105 - 106.
895 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 106 - 110.
896 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 110 - 111.
897 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 111 - 115.
898 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 115 - 117.
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8.3.8 Ohodnocení zdravotního systému

Kanadský zdravotní  systém je  hlubokou (žádné  poplatky)  a  úzkou  (nepokrývá  všechno)  směsí 
veřejného,  smíšeného899 a  soukromého poskytování  zdravotní  péče,  když  povinné  výdaje 
veřejného Medicare tvoří přibližně 50% celkových výdajů.900

Zatímco  Medicare efektivně  pokryl  nutnou zdravotní  péči  bez  poplatků,  jak  požadoval  zákon, 
dostupnost péče byla omezena jak geograficky, tak zejména existencí čekacích listin, které se 
snaží odstranit  Západokanadský projekt čekacích listin (1999 - 2005), který nejenže vypracoval 
medicínská kritéria  priority,  ale  též  stanovil,  jaké by měly být  maximální  čekací  doby,  třebaže 
neuzákoněné.901

Smíšená péče se jednak značně liší provincie od provincie, jednak nebyla příliš doposud zkoumána 
z ekonomického pohledu,  takže až na poskytování  léků,  které  představuje značný problém pro 
chudé, již nedosáhnou na soukromé zdravotní pojištění, představuje výzkumný problém.902

Podobná situace je i  v otázce hodnocení účinnosti,  výkonnosti,  dostupnosti  a výběru soukromé 
péče, když studie stěžuje situace, v níž hranice mezi soukromou a smíšenou péči není dostatečně 
jasně vytyčena kvůli neznámým daňovým úlevám některých soukromých subjektů.903

Kvůli vlivu nezdravotních determinantů zdraví je těžké ohodnotit  účinnost zdravotního systému 
jako celku,  nicméně studie Nolte a McKeeho904 zkonstruovala agregátní indikátor a pomocí něj 
poměřovala 19 OECD zemí - Kanada skončila za Švédském a Austrálií na 4. místě.905 Kanadský 
ústav  pro  informace  ve  zdravotnictví  nedávno  vyvinul  další  indikátory  a  jedním  z  nich  je 
"vyhnutelná úmrtnost"  před  75.  rokem života,  která  se  dále  dělí  podle MKN na ovlivnitelnou 
prevencí a na ovlivnitelnou léčbou. Kanada v tomto ukazateli obsadila906 třetí místo po Japonsku a 
Francii,  ale  před  Německem,  Spojeným  království  a  Spojenými  státy.  Aplikace  tohoto 
indikátoru na kanadské provincie a teritoria ukazuje, že zdaleka nejhorší výkonnost zdravotního 
systému  má  Nunavut  a  špatnou  mají  také  Yukon  a  Severozápadní  teritoria,  zatímco  znatelně 
podprůměrnou také prérijní provincie Manitoba, Saskatchewan a Alberta, kdežto jediný výrazněji 
nadprůměrný systém má Ontario.907 Po zvýšení výdajů na zdravotní péči spokojenost s kanadským 
zdravotním systémem opět vzrostla v roce 2003 na přibližně 6,5 : 1.908

8.3.9 Závěr

Výzvy kanadského zdravotního systému přes veškeré nesporné dosavadní úspěchy jsou:
• definovat roli soukromých ziskových společností ve zdravotním systému
• zajistit výhodnost PPP projektů pro stát
• zvýšit kvalitu poskytovaných služeb
• snížit výdaje na správu systému

899 Zahrnuje domácí péči, komunitní péči, nenemocniční ústavní péči a vštšinu léků na předpis.  Viz MARCHILDON, 
Gregory P.: HiT, Kanada, s. 120, 125.

900 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 119 - 120.
901 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 121 - 124.
902 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 125.
903 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 125 - 126.
904 Nolte E, McKee M. Measuring the health of nations: analysis of mortality
amenable to health care. British Medical Journal, 2003, 327:1129–1134. Cit. dle MARCHILDON...
905 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 126 - 128.
906 Rok 2004. Viz Health Indicators 2012. ISBN: 978-1-77109-047-6. 130 stran, s. 30. Dostupné na 

https://secure.cihi.ca/free_products/health_indicators_2012_en.pdf , dne 25. 8. 2012.
907 Ibidem, s. 25.
908 Nejnižší spokojenost vykazují opět obyvatelé Nunavutu.
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• zkrátit čekací lhůty
• reformovat primární péči
• bojovat proti nadváze a obezitě (zvláště u dětí)909

• překonat antivakcinační hnutí910

• lépe financovat léčbu chorob spojených s vyšším věkem jako demence, Alzheimerova či 
Parkinsonova choroba

• zvládat léčbu (diabetu) u domorodců, sjednotit programy a finančně je více 
podporovat

• zvážit převedení dotační programů léčiv na spolkovou vládu (jako v Austrálii)
• udržet nebo snižovat relativní výdaje na léky
• zkoumat, jaké a kdy lékaři předepisují léky
• zvážit možnost zahrnout následnou domácí péči, domácí psychiatrickou péči a 

paliativní péči do Medicare
• zkoumat podmínky a výsledky poskytování dlouhodobé péče
• možná zvyšovat podíl veřejných výdajů na zdravotnictví911

• uzákonit možnost stanovování stropů cen generik
• snížit perinatální a mateřskou úmrtnost
• účinně omezit kontakt populace s Bisphenolem A912

• upozorňovat na možnost nedostatku vitamínu D, zvláště u mužů mezi 20 a 40 lety913

909 Viz též Social Affairs, Issue 6 - Evidence - November 3, 2011. Senátní slyšení kanadského parlamentu: Proceedings 
of the Standing Senate Committee on Social Affairs, Science and Technology k implementaci Desetiletého plánu na 
posílení zdravotní péče z roku 2004. Dostupné na http://www.parl.gc.ca/content/sen/committee/411/SOCI/06EVB-
49160-E.HTM , dne 24. 8. 2012.

910 Ibidem.
911 Srv. MARCHILDON, Gregory P.: HiT, Kanada, s. 130 - 133.
912 Srv. STATISTICS CANADA: Canada Year Book 2011, s. 240, dostupné na http://www.statcan.gc.ca/pub/11-402-

x/2011000/pdf/health-sante-eng.pdf , dne 26. 8. 2012.
913 Ibidem.
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9. Srovnání parametrů zdravotních systémů
Srovnání  systémů  zdravotní  péče  je  komplexní  záležitostí  a  doposud  neexistuje  žádná  obecně 
přijatá  metodika,  jak  takové  srovnání  provádět.  WHO  se  pokusila  prvně  a  naposledy  sestavit 
žebříček systémů zdravotní péče v roce 2000914. Kritérium pořadí sestávalo v poměru 2 : 1 :1 z míry 
dožití DALE, z vřelosti a ze spravedlnosti  financování.915 Na stupních vítězů postupně skončily 
Francie, Itálie a San Marino. Rakousko skončilo deváté, Norsko jedenácté, Kanada až třicátá.916

Co se týká dostupnosti, tak víme, že v Norsku poplatky u lékařů a za další služby a léky jsou na 
naše poměry sice vysoké, pro 94% Norů však přijatelné i díky existenci dvou ročních limitů, čekací 
doby jsou uzákoněny a prostředky jsou dány na léčení v soukromých nemocnicích či v zahraničí, 
kdyby se měly překročit, organizační dostupnost je skvělá díky organizaci co nejblíž pacientovi, 
sociokulturní problémy mohou vznikat snad jen s laponskou, dalšími menšinami jako kočovnými 
Romy a pochopitelně cizinci,  ale  po zdravotnících  v laponských oblastech  se vyžaduje znalost 
jazyka a  webové stránky o zdraví  helsenorge.no obsahují  i  informace v  angličtině,  somálštině, 
vietnamštině, arabštině, urdu, turečtině a tamilštině. Geografické rovné dostupnosti dosaženo není, 
ale usiluje se o ni. V Rakousku je obecně finanční dostupnost velmi dobrá, protože poplatky jsou 
relativně nízké a  občané jsou si  vědomi,  že zdravotnictví  hodně stojí.  Čekací  doby existují  jen 
u transplantací a podobných zákroků, organizační dostupnost může být problémem jen u hranic 
zemí,  o  sociokulturní  není  nám  nic  známo  a  geografická  rovnost  je  velmi  porušena  hlavně 
v hraničních zemích,917 a obecně různými způsoby stanovování rozpočtů nemocnic. V Kanadě je 
přes to, že Medicare pokrývá kolem 50% výdajů na systém, finanční dostupnost momentálně velmi 
dobrá, časové lhůty jsou v porovnání s Norskem a Rakouskem dlouhé, ale podařilo se je zkrátit, byť 
ne  uzákonit,  a  geografická  rovnost  je  typicky  slabá  -  nerovnosti  přetrvávají  i  přes  speciální 
financování v severních provinciích. Sociokulturní dostupnost je oříšek kvůli množství imigrantů 
nehovořících oficiálními jazyky a kvůli domorodcům, k nimiž si vláda hledá citlivý přístup.918

Co se týká kvality, tak existují jen velice částečné odpovědi. Podle nedávné studie919 o "vyhnutelné 
mortalitě" je "nejkvalitnější" systém ve Francii, následovaný australským a italským NHS. Norsko 
skončilo na 6. místě, Rakousko nebylo hodnoceno a Kanada tentokrát těsně za Německem na 9. 
místě. Podíváme-li se na střední délku života, je Norsko na 10. místě v OECD, Kanada na 13. a 
Rakousko na 15. V pořadí podle PYLL (ženy a muži) je Norsko 11. a  4., Rakousko 12. a 16.,  
Kanada  22.  a  13..Co do  spokojenosti  pacientů  je  na  tom nejlépe  Kanada  s  poměrem 6,5  :  1, 
následuje Rakousko 6 : 1 a Norsko 4 : 1, což je stále vysoký poměr např. v porovnání s českým.

O  výkonosti víme,  že  technická  výkonost  obecně  roste,  ale  že  také  existují  rezervy  ve 
výkonosti/přílišné  nákladnosti  norských  zdravotních  sester,  rakouských  nemocničních  lékařů, 
kanadských praktických lékařů a lékárníků.

Ekonomická nákladovost je nejvyšší u kanadského systému: 11,2% HDP, u rakouského systému je 
11,0% HDP a nejnižší u norského s hodnotou 9,2% HDP920.

914 Viz World Health Organization: The world health report 2000 - Health systems: improving performance. Dostupné 
na http://www.who.int/whr/2000/en/index.html, dne 27. 8. 2012.

915 O ní píše podrobně DANIELS, N.: Just Health. Cambridge University Press: Cambridge, 2008. 397 s. ISBN: 978-
0-521-87632-2. Navazuje na Rawlse a navrhuje podmínky veřejnosti, relevance, revidovatelnosti a regulace, které 
by měly zajistit přijatelnou distributivní spravedlnosti pravidel rozdělování péče, s. 117 - 133.

916  ale USA třicátésedmé a ČR na 40. místě až za Kubou.
917  jakými jsou Burgenland a Vorarlberg
918 Společenská přijatelnost je problémem jen v rakouském systému, kde již lidé protestovali proti poplatkům, a 

lékaři proti předepisování generik.
919 NOLTE, E.:"Variations in Amenable Mortality—Trends in 16 High-Income Nations". Commonwealth Fund. 

Dostupné na http://www.commonwealthfund.org/Publications/In-the-Literature/2011/Sep/Variations-in-Amenable-
Mortality.aspx , dne 24. 8. 2012. 

920  Všechny systémy vykazují  mírně se snižující tendenci od roku 2009.
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Závěr

V této práci jsme pojednali o systémech zdravotní péče ve vybraných zemích z OECD: v Norsku,  
Rakousku  a  v  Kanadě,  jakožto  příkladech  systémů  veřejně  integrovaných  (beveridgeovských), 
veřejných kontraktů (bismarckovských)  a  smíšených.  Obecně všechny tyto  systémy mají  velice 
dobrou kvalitu a liší se v podstatných detailech, které jsou dány i vývojem toho kterého systému. 
Osobně preferuji norský model, který vhodně doplňuje vysokou úroveň vývoje tamní společnosti, je 
založen na přístupu koncentrovaného na pacienta, na komunitní, rodinné a dlouhodobé péči a na 
příkladném využívání vedených registrů. Ani rakouský systém není o moc horší, avšak již naráží na 
finanční  a  historicko-kulturní  omezení,  jakými  jsou  nejednotné  zdravotní  pojištění,  byrokracie, 
federalizace a velké stárnutí obyvatelstva, a bude potřebovat další reformy v blízké budoucnosti.  
Kanadský systém vykazuje ještě o něco horší výsledky, přesto stále lepší než např. systém německý. 
Nápadné na  něm,  že  mnoho z  jeho uspořádání  vzniklo  relativně  nedávno,  že  trpí  nedostatkem 
řízení, když vztahy mezi federací a zeměmi jsou mnohdy antagonistické. Na druhou stranu velmi 
investuje do výzkumu zdravotních systémů a je ovlivněn britskou tradicí Common law, takže hledá 
vzájemně uspokojující řešení zespoda, diskusi s občany. Díky rozlehlosti a odlehlosti svého území 
Kanada vyvinula mnohé techniky telemedicíny, které jsou na špičkové úrovni, stejně jako prevence 
a podpora veřejného zdraví, a přes tržně liberální prvky i sociální systém, který nedovoluje vážně 
nemocným a sociálně slabým občanům zůstat bez léčení, jak tomu někdy je v USA.

Pokud máme jmenovat po jednom největší problému uvedených zdravotních systémů zdravotním a 
systémovém, pak v  Norsku jsou to  snížení zneužívání drog a alkoholu u mladistvých a  lepší 
koordinace mezi péčí, kterou zajišťují stát a kterou zajišťují komunity, v Rakousku je to stárnutí 
populace a nedostatky v alokaci pacientů mezi lůžkovým a ambulantním sektorem, a v Kanadě 
rostoucí obezita dětí a nedostatečná kontrola výdajů na léky.

Třebaže  si  nemůžeme  vzít  ponaučení  pro  český  zdravotní  systém  jako  celek,  některé  z  jeho 
problémů v zahraniční již řešili921. 

1. Nezdravý životní styl a chování

 Návrhy řešení:

1. Upřednostňovat  prevenci a  citlivě  volit  intervenci.  V  Kanadě  se  zvýšila  podpora 

prevence za posledních 10 let z 2% rozpočtu zdravotnictví na 5%922. O prevenci se stará 

dobrovolnická organizace podporovaná státem.

2. Spolufinancovat  plnění  nákladů  vzniklých  nežádoucím  chováním  pomocí  asignací  

spotřebních  daní.  Spotřební  daně  jsou  částečně  asignovány  na  výdaje  zdravotních 

systémů v Norsku i Kanadě. V Rakousku je konkrétně na nemocnice použita část výběru 

daně z tabáku.

2. Nejasné právo na zdravotní péči

Návrhy řešení:

1. Legislativně vymezit právo na zdravotní péči (podrobněji). V Norsku existuje legislativní 

vymezení primární péče a komise určující priority léčby pacientů.

921 A úspěšně i vyřešili. Tj. český systém se nachází na vcelku správné trajektorii vývoje, ale sleduje zahraničí s jistým, 
někdy i značným, časovým odstupem.

922 Viz Social Affairs, Issue 6 - Evidence - November 3, 2011. Senátní slyšení kanadského parlamentu: Proceedings of 
the Standing Senate Committee on Social Affairs, Science and Technology k implementaci Desetiletého plánu na 
posílení zdravotní péče z roku 2004. Dostupné na http://www.parl.gc.ca/content/sen/committee/411/SOCI/06EVB-
49160-E.HTM , dne 24. 8. 2012.



2. Umožnit platby za nadstandard. Tyto platby fungují již několik let v Rakousku.

3. Definovat  smluvní  kvalitu  a  bezpečnost  zdravotní  péče.  Kvalitě  péče  se  věnovaly 

reformy  v Norsku,  i  pro  bezpečnost  pacienta  Rakousko  zřídilo  Spolkový  ústav  pro 

kvalitu v systému zdravotní péče, v Kanadě za tím účelem funguje jeden ústav a jedna 

poradní komise.

4. Respektovat  princip  solidarity při  stanovování  nároků  pojištěnců  zdravotních 

pojišťoven. V Kanadě se nesmí používat nadstandard pro „předbíhání“ čekacích dob na 

zákroky stanovené zákonem jako nutné.

3. Nízká zdravotní gramotnost populace923

Návrhy řešení:

1. Pomoci pacientům  odhadovat důležitost jednotlivých informací.  To je jedním z úkolů 

kanadské teletriáže.

2. Zajistit  dostupnost  certifikovaných poradenských  center.   Poradenská  centra  fungují 

v Rakousku na okresní úrovni, v Kanadě a Norsku sázejí spíš na poradenské telefony a 

Internetové stránky

4. Nedostatečná dlouhodobá péče

Návrhy řešení:

1. Zavést  (dobrovolné)  pojištění  dlouhodobé péče,  které  by mělo určité  limity plnění  a 

které by nahradilo/doplnilo v případě počátečního zdravotního problému příspěvky na 

péči podle nového zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Toto pojištění funguje 

v Rakousku jako komerční. Naopak se navrhuje v Kanadě toto pojištění zahrnout do 

Medicare.

2. Podporovat péči v domácnostech např. pomocí telemedicíny. Jedno z prvních pracovišť 

telemedicíny funguje  na Universitě  v Tromsø,  v Rakousku tento úkol plní  Spolková 

zdravotní agentura, v Kanadě Kanadská zdravotnická informační dálnice.

3. Podporovat pečující rodinné příslušníky, zvláště ty, které pečují o terminálně nemocné. 

To je obsahem legislativy schválené v Kanadě, nakolik je pro naše kulturní prostředí 

nedostatečná.

5. Nedostatečné využívání IT

Ehealth, elektronické chorobopisy, předpisy, karty a evidence-based medicína se zavádějí ve 

všech  uvažovaných  zdravotních  systémech.  U  nás  se  komě  neúspěšného  IZIPu  objevují  první 

systémy na úrovni nemocnic.924

923 Tři různé definice zdravotní gramotnosti se najdou v HOLČÍK, J.: Zdravotní gramotnost a její role v péči  
o zdraví : k teoretickým základům cesty ke zdraví. MSD : Brno, 2009. 149 s. ISBN: 978-80-7392-089-0.

924 Srv. ICEQ: program a sborník konference ICEQ. Pardubice: STAPRO, 2006. 64 s. ISBN: 80-903167-6-X.



DODATEK A - VYBRANÉ ZÁKONNÉ ÚPRAVY NORSKÉHO 
ZDRAVOTNÍHO SYSTÉMU

Norský zdravotní systém je upraven následujícími zákony:
Zákonem  o  sociálním  zabezpečení (1991),  Zákonem  o  komunitních  zdravotních  službách 
(1982),  který  upravuje  odpovědnost  nemocnic  a  specializovaných  klinik,  Zákonem 
o specializovaných zdravotních službách (1999), Zákonem o zdravotnících (1999), jenž je dělí 
na  27  skupin,  Zákonem o právech  pacientů (1999),  Zákonem o  psychiatrické  péči (1999), 
Zákonem  o  infekčních  chorobách (1994),  Zákonem  o supervizi (1984),  Zákonem 
o kompenzaci  pacientů (2001),  Zákonem o zdravotních podnicích (2001),  které  nejen určují 
oblasti zodpovědnosti, ale také napomáhají v tom, jak tuto zodpovědnost plnit.925

K těmto zákonům se řadí ještě Zákon o dentální péči (1983).926 Zákon o psychiatrické péči ji sice 
zařazuje pod specializovanou péči, avšak klade velký důraz na upřednostňování dobrovolné léčby 
před léčbou donucovací,  kterou vymezuje.927 Tyto zákony jsou v praxi  doplněny  vyhláškami a 
nařízeními Norské lékové agentury, Direktoriátu pro zdraví a sociální věci a auditem Úřadu 
generálního auditora.928

DODATEK B - VYBRANÉ ZÁKONNÉ ÚPRAVY RAKOUSKÉHO 
ZDRAVOTNÍHO SYSTÉMU

1. Dodatek 15a k Ústavě rakouské republiky o financování nemocnic
2. Novely Obecného zákona o sociálním pojištění (od roku 1956)
3. Novely Zákona o sociálním pojištění OSVČ
4. Novely Zákona o sociálním pojištění farmářů
5. Novely Zákona o zdravotním a úrazovém pojištění veřejných zaměstnanců
6. Novely Zákona o sociálním pojištění pracovníků na volné noze
7. Zákony č. 453, 454/1978 o založení Nemocničního fondu spolupráce
8. Zákon č. 456/1978 - Novela Zákonu o nemocnicích
9. Zákon č. 119/1983 - Novela Zákonu o Nemocničním fondu spolupráce
10. Zákon č. 121/1983 o finanční spoluúčasti institucí v sociálním pojištění na Nemocničním 

fondu spolupráce
11. Zákon č. 165/1983 - Novela spolkového zákona o vzdělávání mediků
12. Zákon č. 182/1983 - Novela Zákona o úpravách podiplomní praxe lékařů
13. Zákon č. 185/1983 o lécích
14. Zákon č. 660/1983 - Novela zákonu o lékařích
15. Zákon č. 293/1986 o opatřeních proti šíření AIDS
16. Zákon č. 633/1986 - Dekret o stanovení pevných a proměnlivých částkách v Obecném 

zákonu o sociálním pojištění a dalších zákonech
17. Zákon č. 314/1987 - Novely Zákonů o lékařích, Obecného zákona o sociálním pojištění, 

Spolkového zákona o úpravách služeb speciálních sester, lékařsko-technických služeb a 
paramedických služeb

18. Zákon č. 283/1988 - Novely Obecného zákona o sociálním pojištění, Zákona o sociálním 
pojištění OSVČ, Zákona o sociálním pojištění farmářů, Zákona o zdravotním a úrazovém 
pojištění veřejných zaměstnanců, Zákona o pojištění veřejných notářů, Spolkového zákona 
o  rozpočtu, Zákona o platbách a Zákona o pojištění nezaměstnaných aj.

19. Zákon č. 682/1988 - Dekret o zápisech diagnóz v nemocnicích
20. Zákon č. 157/1990 - Spolkový zákon o přizpůsobení Zákona o nemocnicích Zákonu 

o ubytování

925 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 57 - 58.
926 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 58.
927 Srv. JOHNSEN, Jan Roth: HiT, Norway, s. 59.
928 Ibidem.



21. Zákon č. 361/1990 - Spolkový zákon o psychoterapii
22. Zákon č. 449/1990 - Novela Spolkového zákona o úpravách služeb speciálních sester, 

lékařsko-technických služeb a paramedických služeb
23. Zákon č. 175/1991 - Dekret o úpravách práce pomocných sester
24. Zákon č. 702/1991 o úpravách finanční účasti institucí v sociálně zdravotním pojištění na 

Nemocničním fondu spolupráce
25. Zákon č. 460/1992 o úpravách práce vyšších medicínsko-technických pracovníků
26. Zákon č. 110/1993 o dlouhodobé péči a novely zákonů o sociálním pojištění
27. Zákon č. 398/1993 - Dekret o sazbách zdravotního pojištění pro pracovníky Vídeňských 

komunálních a dopravních služeb 
28. Zákon č. 866/1993 o ústavní dohodě mezi spolkovou a zemskými vládami o společných 

opatřeních pro lidi v nouzi
29. Zákon č. 310/1994 o porodních bábách
30. Zákon č. 657/1996 o lékařských pomůckách
31. Zákon č. 745/1996 o dokumentaci ve zdravotním systému
32. Zákon č. 746/1996 o dávkách v sociálním a zdravotním systému a novely dalších zákonů
33. Zákon č. 783/1996 - Dekret o dokumentaci diagnóz a služeb pro pacienty v lůžkovém 

sektoru zdravotnictví
34. Zákon č. 784/1996 - Dekret o dokumentaci nákladů veřejných nemocnic
35. Zákon č. 785/1996 - Dekret o dokumentaci statistických údajů veřejných nemocnic
36. Zákon č. 786/1996 - Dekret o dokumentaci statistických údajů neveřejných nemocnic
37. Zákon č. 8/1997 o pracovní době v nemocnicích a novely dalších zákonů
38. Zákon č. 108/1997 o zdravotní a ošetřovatelské péči a novely dalších zákonů
39. Zákon č. 111/1997 o ústavní dohodě o reformách zdravotního systému a financování 

nemocnic do roku 2000
40. Zákon č. 51/1998 o podpoře zdraví
41. Zákon č. 52/1998 - Novela spolkového zákona o očkování proti nakažlivé poliomyelitidě
42. Zákon č. 96/1998 o technicích v kardiologii a novela Provizorního zákona o jejich 

vzdělávání a Zákona o pracovní době v nemocnicích
43. Zákon č. 180/1999 o založení IVF fondu 
44. Zákon č. 195/1999 - Dohoda o chartě pacientů
45. Zákon č. 59/2000 - Novela o úpravách dokladování vzdělání lékařů v EU a ESVO
46. Zákon č. 111/2001 o  lékárnických asociacích
47. Zákon č. 120/2001 - Dekret o osvobození od placení poplatků u ambulantních lékařů
48. Zákon č. 30/2002 o vzdělávání, práci a profesi záchranářů a novely dalších zákonů
49. Zákon č. 33/2002 - Novely zákonů o lécích, o požadavcích na předpis, o lékárnících, 

o lékařských pomůckách a o přípravách léčiv lékárníky
50. Zákon č. 42/2002 o financování soukromých nemocnic
51. Zákon č. 60/2002 - Ústavní dohoda o reorganizaci zdravotního systému a financování 

nemocnic
52. Zákon č. 65/2002 o reformě administrativy
53. Zákon č. 140/2002 - 60. dodatek k Obecnému zákonu o sociálním pojištění
54. Zákon č. 145/2002 - Dekret o Finančním fondu soukromých nemocnic, jeho výkonných 

orgánech a jejich povinnostech, dohledu nad ním a příslušných sankcích
55. Zákon č. 169/2002 o lékařských masérech a masážních terapeutech a novely dalších zákonů
56. Zákon č. 250/2003 - Dekret o úpravách vzdělávání lékařských masérů a masážních 

terapeutů
57. Zákon č. 277/2003 - Novela o úpravách vzdělávání v pracovní medicíně lékařů
58. Zákon č. 420/2003 - Dekret o vzdělávání záchranářů
59. Zákon č. 589/2003 - Dekret o úpravách dokumentace diagnóz a služeb
60. Zákon č. 637/2003 - Dekret o úpravách statistiky v nemocnicích financovaných Státní 

zdravotní pojišťovnou
61. Zákon č. 638/2003 - Dekret o úpravách nákladového účetnictví v nemocnicích 



financovaných Státní zdravotní pojišťovnou
62. Zákon č. 639/2003 - Dekret o úpravách statistiky v nemocnicích financovaných Státní 

zdravotní pojišťovnou
63. Zákon č. 35/2004 - Novely zákonů o lécích, Spolkového zákona o nemocnicích a 

zotavovnách, Zákona o dovozu lékařských pomůcek a Zákona o založení Rakouského 
spolkového ústavu pro zdraví

64. Zákon č. 168/2004 - Novely zákonů o bezpečnosti krve, o lécích, Spolkového zákona 
o nemocnicích a zotavovnách

65. Zákon č. 179/2004 o reformě zdravotnictví
66. Zákon č. 473/2004 o úpravách licencí a kontrole léků
67. Zákon č. 73/2005 - Ústavní dohoda o organizaci a financování zdravotního systému
68. Zákon č. 107/2005 - Novely zákonů o zdraví a bezpečnosti potravin, o bezpečnosti potravin, 

o lékařských pomůckách, o dovozu léků, o bezpečnosti krve a o přechodných úřadech
69. Zákon č. 126/2005 o dentistech
70. Zákon č. 295/2005 - Novela zákona o úpravě zdravotních voucherů929

DODATEK C - VYBRANÉ MEZINÁRODNÍ DOKUMENTY A 
ÚMLUVY O OCHRANĚ ZDRAVÍ

ILO:
Úmluva o ochraně při práci s bílým olovem, Úmluva o inspekci práce, Úmluva o ochraně 
proti radiaci, Úmluva o dozoru nad stroji, Úmluva o hygieně v úřadech, Úmluva o rakovině 
z povolání, Úmluva o pracovním prostředí, Úmluva o bezpečnosti a zdraví ve stavebnictví,  
Úmluva o bezpečnosti a zdraví při práci, Úmluva o bezpečnosti a práci v dolech;

OSN:
Všeobecná deklarace lidských práv
Pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech

WHO:
Mezinárodní zdravotnická nařízení

RE:
Evropská sociální charta
Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti

EU:
Směrnice o zřízení sítě epidemiologického dozoru a kontroly přenosných nemocí
Směrnice o stanovení dohledu nad vybranými infekcemi
Směrnice o jakosti vod ke koupání
Směrnice o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu
Směrnice o standardizaci a racionalizaci zpráv o zavádění určitých směrnic vztahujících se 
k životnímu prostředí
Směrnice o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí biologických činitelů při 
práci
Směrnice o ochraně pracovníků před riziky vystavení azbestu při práci
Směrnice o hygieně potravin
Směrnice o sbližování právních předpisů členských států týkajících se materiálů a předmětů 
určených pro styk s potravinami
Směrnice o plastech a výrobcích z plastů přicházejících do styku s potravinami
Směrnice o kosmetických výrobcích
Směrnice o zlepšování ochrany zdraví při práci
Nařízení o zřízení Fondu solidarity EU930

Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli
Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii
Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství

929 Viz HOFMARCHER, Maria M: HiT, Austria, s. 226 - 232.
930Viz TOMEŠ, I.: Obory sociální politiky, s. 43 - 45.



Smlouva o založení Evropské unie
Amsterodamská  smlouva  pozměňující  smlouvu  o  Evropské  unii,  smlouvy  o  založení  
Evropských společenství a související akty
Bílá kniha Společně pro zdraví: strategický přístup pro EU na období 2008 - 2013931

Další  řada  směrnic o  potravinářských  barvivech,  o  pesticidech  v  ovoci  a  zelenině,  
v obilovinách,  o uznávání  kvalifikací  zdravotníků  a  veterinárních  lékařů,  o  koordinaci  
předpisů  upravujících  činnost  zdravotních  sester  dentistů,  porodních  asistentek  a  
ošetřovatelů,  o barvivech  léčiv,  o  monomerním  vinylchloridu,  o emulgátorech,  
stabilizátorech, zahušťovadlech, želírujících látkách, o označování předmětů určených ke  
styku  s potravinami,  o  koordinaci  předpisů  upravujících  minerální  vody,  o  ochraně  
zaměstnanců  před  hlukem  v  práci,  o  pesticidech  na  živočiších,  o  aromatizaci  
v potravinářství, o lékové cenotvorbě, o ochraně zaměstnanců před úrazy páteře, o BOZP při 
práci se zobrazovacími jednotkami, o koordinaci předpisů regulujících aktivní implantáty,  
o ochraně před karcinogeny v práci, o nutričním označování potravin, o kojenecké výživě, 
o BOZP před chemickými,  fyzikálními a biologickými činiteli,  o přípravě veterinárních  
léčiv,  o  výrobě  meziproduktů  omamných  a  psychotropních  látek,  o  extrakčních  
rozpouštědlech, o uvolňování N-nitrosaminů a nitrosovatelných látek ze saviček a dětských 
šidítek,  o  zdravotních  prostředcích,  o  hygieně  potravin,  o  náhradních  sladidlech,  
o příkrmech,  o  potravinách  ke  snižování  hmotnosti,  o  koordinaci  předpisů  regulujících  
zvláštní výživu, o uvádění biocidů na trh, o diagnostických zdravotnických prostředcích in 
vitro,  o  koordinaci  předpisů  regulujících  ošetřování  potravin  ionizujícím  zářením,  
o stabilních  derivátech  z  lidské  krve  či  plazmy,  o  humánních  léčivých  přípravcích,  
o epoxyderivátech  v  materiálech  a  předmětech  určených  pro  styk  s  potravinami,  
o koordinaci předpisů regulujících doplňky stravy, o standardech jakosti a bezpečnosti při  
práci s lidskou krví a jejími složkami, o stanovení maximálních limitů pro azoxystrobin,  
o změně  klasifikace  prsních  implantátů,  o  podmínkách  použití  E  425  konjac,  o  
maximálních  limitech  reziduí  chlormekvatu,  lambdacyhalothrinu,  kresoximmethylu,  
azoxystrobinu a jistých dithiokarbamátů, o maximálních limitech reziduí pro acetát, 2,4-D a 
parathion-methyl,  o  pozastavení  používání  azodikarboxamidu  jako  nadouvadla,  
o maximálních limitech pro fenamifos, o odchylce od směrnice stanovující datum použití  
zákazu  obchodování  s  určitými  výrobky,  o  ochraně  před  riziky  spojenými  s  expozicí  
karcinogenům či  mutagenům při  práci,  o  změně  směrnice  upravující  používání  E  955  
sukralosy a E 962 aspartamacesulfamu sodné soli, o změně směrnice upravující používání 
směsi  E  160a  karotenů  a  E160  β-karotenu,  o  maximálních  limitech  reziduí  
bromopropylátu,o maximálních limitech reziduí bifentrinu a famoxadonu, o maximálních  
limitech  reziduí  amitrazu,  o  požadavcích  na  sledovatelnost  a  oznamování  nežádoucích  
reakcí  a  událostí,  o  maximálních  limitech  reziduí  ethofumesátu,  lambdacyhalothrinu,  
methomylu, pymetrozinu a thiabendazolu, o maximálních limitech reziduí kresoximmethylu, 
cyromazinu,  bifentrinu,  metalaxylu  a  azoxystrobinu,  o  maximálních  limitech  reziduí  
karbofuranu,  o  maximálních  limitech  reziduí  dikvatu,  o  maximálních  limitech  reziduí  
benomylu,  o  změně  směrnice  regulující  E  110  žluť  SY FCF  a  E  171  oxid  titaničitý,  
o maximálních  limitech  reziduí  fenbutatinoxidu,  fenhexamidu,  kyazofamidu,  linuronu,  
triadimefonu, triadimenolu, pymetrozinu a pyraklostrobinu, o maximálních limitech reziduí 
karbarylu,  deltamethrinu,  endosulfanu,  fenithrothionu,  methidathionu  a  oxamylu,  
o maximálních  limitech  reziduí  trifloxystrobinu,  thiabendazolu,  abamektinu,  benomylu,  
karbendazimu,  thiofanátmethylu,  myklobutanylu,  glyfosfátu,  trimethylsulfonia,  
fenpropimorfu  a  chlormekvatu,  o  maximálních  limitech  reziduí  atrazinu,  anzifosethylu,  
cyfluthrinu,  ethefonu,  fenthionu,  methamidofosu,  methomylu,  parakvatu  a  triazofosu, 
o maximálních  limitech  reziduí  desmedifamu,  fenmedifamu  a  chlorfenvinfosu,  
o maximálních  limitech  reziduí  kaptanu,  dichlorvosu,  ethionu  a  folpetu,  o  přidání  
dulfurylfluoridu  mezi  účinné  látky,  o  maximálních  limitech  reziduí  atrazinu,  
lambdacyhalothrinu,  fenmedifamu,  methomylu,  linuronu,  penkonazolu,  pymetrozinu,  

931 ČEPIČKOVÁ, D.: Zdravotní politika v EU, diplomová práce na ESF MU, 2008. 90 stran. s. 18 - 29.



bifentrinu  a  abamektinu,  o  maximálních  limitech  reziduí  fosfamidonu  a  mevinfosu,  
o maximálních limitech reziduí  aldikarbu,  o maximálních limitech reziduí acetamipridu,  
thiaclopridu, imazosulfuronu, metoxyfenozidu, s-metolachloru, milbemektinu a tribenuronu, 
o  maximálních  limitech  reziduí  penkonazolu,  benomylu  a  karbendazimu,  o  zařazení  
dichlorfluanidu mezi účinné látky, o maximálních limitech reziduí etoxazolu, indoxakarbu, 
mesosulfuronu,  1-methylcyklopropenu,  MCPA,  MCPB,  tolyfluanidu  a  tritikonazolu,  o  
maximálních  limitech  reziduí  azoxystrobinu,  chlorfenapyru,  folpetu,  iprodionu,  
lambdacyhalothrinu,  maleinhydrazidu,  mealaxyl-M  a  trifloxystrobinu,  o  maximálních  
limitech reziduí diazinonu, o maximálních limitech reziduí azinfosmethylu.932

932 ČEPIČKOVÁ, D.: Zdravotní politika v EU, diplomová práce na ESF MU, 2008. 90 stran. s. 71 - 90.



Seznam častých zkratek

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví pří práci
BTX xyleny
CAD kanadský dolar
CAM komplementární a alternativní medicína
CMHC komunitní centra mentálního zdraví
ČSÚ Český statistický úřad
CRP Centre de Recherche Public de la Santé neboli Středisko výzkumu veřejného zdraví
CT počítačová tomografie
DALE disability-adjusted life expectancy, míra dožití upravená o "léta nesoběstačnosti"
DRG skupina vztažená k diagnóze
EEA Evropský ekonomický prostor
EK Evropská komise
EPR elektronické záznamy o pacientovi
EU Evropská unie
ILO Mezinárodní organizace práce
HDP hrubý domácí produkt 
HTA zdravotnické technologické posouzení (TA ve zdravotnictví)
HVPU Reforma mající za cíl snížit počet institucí zabývajících se handicapovanými
IMF Mezinárodní měnový fond
KS norské Asociace místních a oblastních úřadů
MCPA kyselina 4-chloro-o-tolyloxyoctová (herbicid)
MCPB kyselina 4-(4-chloro-o-tolyloxy)máselná (herbicid)
MKN mezinárodní klasifikace nemocí
MMR vakcína proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám
MRI zobrazování pomocí magnetické rezonance
NHS National Health System - systém národního zdraví, zvláště ve Velké Británii
NIS Národní systém zdravotního pojištění
NOK norská koruna
NOU Královská komise
NPR Norský registr pacientů
OECD Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj
OSN Organizace spojených národů
PAH polyaromatické uhlovodíky
PCB polychlorované bifenyly (kolem 80 druhů)
PCDD/F polychlorované dibenzodioxiny/furany
PET pozitronová emisní tomografie
PM látky ve formě prachu
PPP jednak projekt partnerství soukromého a veřejného sektoru, jednak cena v paritě 

kupní síly
PYLL možné ztracené roky života
RE Rada Evropy
RRVS Resource-based Relative Value Scale, analogie DRG pro ambulantní lékaře
SR Slovenská republika
TA technical assessment - relativně nová disciplína zkoumající souvislosti používání 

nějaké technologie, zvláště vliv na její kulturně sociální a životní prostředí
USD americký dolar
VOC těkavé organické látky
WB Světová banka
WHO Světová zdravotnická organizace
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