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Postavení  občanů  ve  zdravotnictví  

+  
•  nárok  na  bezplatnou  péči  v  rozsahu  daném  zákonem  
•  svobodná  volba  pojišťovny  a  poskytovatele  
•  nejnižší  osobní  výdaje  v  EU  

-‐  
•  nárok  není  upraven  zákonem,  ale  podzákonnými  normami      
•  svobodná  volba  je  iluzí:  

–  ZP  nesoutěží  ani  cenou,  ani  kvalitou  služeb  
–  poptávka  po  kvalitě  naráží  na  paušály  (rovní  a  rovnější)  

•  polovina  osobních  výdajů  jde  na  potravinové  doplňky  
•  schází  ekonomická  moWvace  k  odpovědnému  chování  (zdravý  životní  styl,  

dodržování  léčebného  plánu,  prevence,  odpovědný  pohyb  v  systému,...)  
•  nemáme  zdroj  objekWvních  informací  
•  chybí  odpovědná  navigace  systémem  (zejména  u  chronicky  nemocných)  
•  elektronizace  v  plenkách  
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Řešení  –  zdravotně  gramotný  občan  

•  zdravotnictví  
•  švédský  stůl  na  všechny  nevystačí  
•  svoboda  rozhodování  je  lepší  než  přídělový  systém  
•  ve  zdravotnictví  fungují  stejné  ekonomické  moWvace  jako  kdekoli  jinde  
•  o  způsobu  zajištění  v  nemoci  se  lépe  rozhoduje  ve  zdraví  
•  lepší  dobrá  péče  s  drobnými  omezeními,  než  špatná  bez  limitů  

•  péče  o  vlastní  zdraví  
•  dostupnost  informací  o:  

–  svém  zdravotním  stavu,  léčebném  plánu,  výsledcích  vyšetření  a  předepsaných  lécích,    
termínech  prevenWvních  prohlídek  

–  kvalitě  (a  ceně)zdravotní  péče  
–  kvalitě    (a  ceně)  služeb  zdravotních  pojišťoven  

•  moWvace  k  odpovědnému  chování  (životní  styl,  léčebný  plán,  prevence,  
racionální  pohyb  v  systému,...)  +  navigátor  

•  komunikace  (možnost  svým  chováním  ovlivnit  podobu  systému)  
–  cenová  konkurence  zdravotních  pojišťoven  
–  peníze  za  pacientem  
–  elektronizace  (komunikace  v  okruhu  občan/pacient-‐lékař-‐pojišťovna)  
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Inventura  úkolů  pro  budoucí  vládu  

•  stanovení  rozsahu  hrazené  péče  zákonem  
•  zřízení  „Úřadu  veřejného  zdravotního  
pojištění“  

•  zavedení  cenové  konkurence  pojišťoven  
•  změna  řízení  přímo  řízených  organizací  

•  elektronizace  zdravotnictví  
•  informační  propojení  rezortu  zdravotnictví  a  
sociálních  věcí  
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Co  říci  závěrem...  

•  sněmovní  volby  jsou  na  podzim  
•  odpovědné  zdravotnictví  není  pro  žádnou  stranu  
volebním  tahákem  

•  analýzy  a  koncepce  sami  o  sobě  žádné  změny  
nepřinesou  

•  sebeosvícenější  ministr  bez  silné  podpory  rychle  skončí  
•  pokud  chceme  něco  změnit,  musíme  se  o  to  postarat  
sami  –  posilujme  zdravotní  gramotnost  občanů      

Vyvolejme  veřejnou  poptávku  po  moderním  
zdravotnictví!  
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Děkuji  za  pozornost.  
www.zdravotnictvi2.cz  
www.sdruzeniobcan.cz  
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