
Budoucnost 
nemocnic v regionech

MUDr. Pavel Vepřek
člen představenstva NPK a.s.



Hlavní problémy nemocnic

• způsob financování

• nepodporuje adaptaci nemocniční péče na potřeby 
obyvatelstva a vývoj medicíny

• nedostatečně centralizuje specializovanou péči a nadměrně 
tu běžnou 

• překáží dlouhodobým investicím

• nedostatek personálu a jeho struktura

• organizace práce a vnitřní struktura nemocnic

• nedostatky v mimonemocniční péči

• nepropojení se sociální oblastí

• malé zapojení občanů/pacientů 



Financování

Stav:

• rozpočet motivující pracovat trochu méně než loni

• rozdílná úhrada za stejnou péči, nad/pod produkce

• roční horizont úhradových vyhlášek + politika

• DRG Restart (místo DRG)

Co s tím:

• funkční systém DRG (klasifikační systém, závazný postup 

implementace, správce systému)

• aktivní smluvní politika ZP (jednodenní péče)

• platit jen potřebnou péči



Personál

Stav:

• proti EU: o 23 lékaře na 100 000 lidí více, o 1/2 více specialistů, o 11% méně 
praktiků, skoro dvojnásobný počet kontaktů pacient – lékař 

• rostoucí nedostatek lékařů i sester zejména v méně atraktivních lokalitách

• podíl přesčasové práce na příjmu lékařů x 150/416 hodin dle zákoníku práce  = 
spirála smrti

• lékaři pracují, kde by nemuseli, dělají i to, co nemají, nesdílejí informace, malá 
koordinace péče

• vysokoškolsky vzdělané sestry bez odpovídajícího uplatnění, klesá zájem 
poskytovat ošetřovatelskou péči

Co s tím:

• zvýšit atraktivitu práce v oblastech, kde to skřípe

• přizpůsobit pre a postgraduální vzdělávání personálu současným a budoucím 
potřebám

• přizpůsobit strukturu nemocnic a organizaci práce realitě



Organizace chodu nemocnic

Stav:

• jeden metr na všechny, všichni všechno

• „příliš mnoho království“, fragmentace

• neudržitelný rozsah služeb

• složitá situace managementu (politika)

Co s tím:

• přizpůsobit normativy charakteru poskytované péče

• společná lůžka, sály, JIP, Emergency

• redukce lékařů ve službách v menších nemocnicích

• case management



Mimonemocniční péče

Stav:

• praktičtí lékaři neposkytují trvalou péči svým pacientům

• nadbytek ambulantních specialistů

• nemocnice jsou často místem prvního kontaktu s péčí

• nedostatečná koordinace péče a sdílení informací (chronici)

Co s tím:

• koordinace a integrace péče

• standardizace léčebných a diagnostických postupů

• platit jen potřebnou péči 



Zdravotní x sociální systém

Stav:

• oba systémy vzájemně nespolupracují

• nemocnice jako nízkoprahové pobytové sociální zařízení 

• problémy na rozhraní, při vstupu nových technologií 

Co s tím:

• informační propojení obou systémů

• zmenšení motivace medicinalizovat sociální potřeby

• vznik zdravotně-sociálního pojištění



Zapojení občanů/pacientů

Stav:

• malá zainteresovanost občanů na chodu zdravotnictví - podíl 
soukromých prostředků 13,5 % (EU 24 %)

• „z cizího krev neteče“ (zneužívání záchranky, atraktivita 
lázeňské péče, ….)

• nezájem o fungování „své“ zdravotní pojišťovny

Co s tím:

• “nadstandardy” a komerční připojištění

• dvousložkové pojistné (cenová konkurence pojišťoven)

• ekonomická motivace k odpovědnému chování (regulační 
poplatky)



Budoucnost regionálních 
nemocnic závisí na:

• férové úhradě (peníze za pacientem)

• racionalizaci struktury péče (praktici, ambulantní 
specialisté, diferenciace a integrace nemocnic,… )

• lékařích a jejich vzdělávání (vyšší univerzalita)

• zvýšení atraktivity sesterské profese

• úpravě organizace péče v nemocnici (služby, 
společný lůžkový fond, sály, JIP, ...)

• provázanosti péče mezi jejími jednotlivými úrovněmi

• vyrovnání podmínek se sociální sférou

• eHealth



Děkuji za pozornost!


