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• zkušenosti z tvorby Koncepce zdravotnictví KHK 
pro r. 2021-2025 

• subjektivní pohled na potřeby informatiky v 
managementu zdravotnictví

Cíle prezentace
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Všude jsou hřbitovy dat a  
užitečné informace žádné.

(expert  na veřejné zdravotnictví
z Norska, 90. léta  20. století ...)
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Motto k 2. (hlavní) části



• klasické zdroje informací

o ÚZIS ČR ročenka, další tisky, databáze

o VZP HK, ČSÚ, KHS HK, KHK, FN HK, mezinárodní studie, 
zejména OECD)

• nové zdroje ÚZIS ČR
o NRHZS, další NR
o studie pro jednotlivé kraje (Praha  3.10.2018, KHK 27.2.2021)

o Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v ČR do roku 
2030 (prezentace Analytický podklad - web MZ ČR 17.5.2019)

Koncepce zdravotnictví KHK
(poděkování ÚZIS ČR)
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1. zdravotnický personál
2. neakutní lůžkové ZS včetně sociál.služeb
3. akutní psychiatrická lůžka 
4. primární medicína a prevence 

Klíčové   priority  KHK (4/11) 
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• Celý materiál provází velmi objemná 
analýza. 

• Zde na NZIS Open jsou jen letmo 
prezentovány  pouze 2 statistické pohledy z  
cca 15 velmi zajímavých situací.

• Podrobnější komentář pro ÚZIS ČR je 
připravován. 

Struktura vypracované koncepce



• největší inovace ve zdravotnické informatice
• náklady na pacienta kraje, čerpané kdekoli v ČR 

zobrazují férovost alokace zdrojů v.z.p. 
• metodika musí být dopracována  pro „věkově 

standardizovaného“ kmenového pacienta - VZP 
používala v 90.letech

1./15 statistických komentářů

Náklady na kmenového pacienta 
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Obr. 8.9 Průměrné úhrady ZP na 1 kmenového pojištěnce příslušného 
kraje, r. 2018 (bez ohledu na kraj, kde byla péče čerpána)
NRHZS, MZ ČR, Zdraví 2030 - Analytická studie pro KHK
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Obr. 8.10i Úhrady ZP za 1 průměrného kmenového pojištěnce krajů, r.
2018
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Obr. 8.10d Úhrady ZP za 1 průměrného kmenového pojištěnce 
krajů, r. 2018
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Obr. 7.12 (PSYCH) Vývoj počtu propuštěných a zemřelých v 
psychiatrických lůžkových zařízeních ve věku 0-14 let podle kraje 
bydliště, r. 2018 (hospitalizovaní na 100 000 příslušné populace)
Psychiatrická péče 2018. Zdrav.statistika. ÚZIS ČR, 2019, 

Území, kraj bydliště
Propuštění a zemřelí - 

věk 0-14 let
Liberecký 242,3
Hl.m.Praha 210,9
Ústecký 209,8
Vysočina 198
Moravskolsezský 186,1
Olomoucký 176,5
průměr ČR 165,3
Středočeský 160,4
Jihomoravský 145,7
Jihočeský 144
Zlínský 141,7
Plzeňský 139,5
Karlovarský 108,1
Pardubický 87
Královéhradecký 72,7
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• v ÚZIS  ČR používaná minimálně (viz 
psychiatrické hospitalizace) 
• v mezinárodních statistikách se jedná o skvělý 

nástroj pro posouzení úrovně oboru a jeho 
financování v ČR 
• v krajských statistikách  je indikátorem dostupnosti 

péče
• i v OECD je těchto ukazatelů málo, v ČR by jich 

bylo potřeba několik pro každý obor

2./15 statistických komentářů

Počty  vybraných výkonů
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Obr. 7.6 (RTG) Počet MR vyšetření v zemích OECD, r.2007 a 2017 (na 1
tis. obyvatel) Health at a Glance 2019: OECD Indicators,
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Kraj
Podíl 
VZP

Počet výkonů MR v 
roce 2018 u VZP

Počet výkonů MR na 
1000 pojištěnců VZP

Hlavní město Praha 65% 99 488 116,3
Olomoucký kraj 38% 24 342 101,1
Pardubický kraj 67% 27 560 78,7
Plzeňský kraj 55% 20 421 63,3
Jihomoravský kraj 55% 39 402 60,4
Celkem 56% 345 886 58,1
Moravskoslezský kraj 31% 19 251 51,7
Jihočeský kraj 60% 17 967 46,9
Královéhradecký kraj 57% 13 762 43,6
Středočeský kraj 50% 29 795 43,5
Ústecký kraj 66% 22 707 42,1
Liberecký kraj 73% 13 298 41,1
Zlínský kraj 62% 10 554 29,3
Kraj Vysočina 72% 7 339 20
Karlovarský kraj 63% 0
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Obr. 7.8 (RTG) Relativní počty MR vyšetření v krajích, r. 2018 (pouze
pojištěnci VZP)
Zdroj: VZP HK všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Regionální pobočka 
Hradec Králové. 



• počty lůžek a hospitalizací  (CMI, klasifikace lůžek, 
zdravotnická a sociální  lůžka)

• ambulantní sféra (měření produkce,  rozsah práce  v AZZ 
a LZZ)

• prevence 
• personální stavy 
• migrace pacientů 
• indikátory kvality

Další analyticky významné oblasti
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Obr. 6.22 Mezikrajské migrační pohyby pacientů – akutní hospitalizace 
bez operace (r. 2018) Zdraví 2030 - Analytická studie: KHK, ÚZIS

Kraj bydliště

Kraj
zdravot.
zařízení



Potřeby zlepšení informatiky z pohledu 
managementu zdravotnictví

2. cíl prezentace
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• zdravotníci si 15 let zvykali na nutnost 
pracovat s bazální „kuchyňskou“ ekonomikou

• ekonomové se po stejnou dobu učili, jak věci 
vysvětlovat „lidskou“ terminologií

Gramotnost v informatice
pro manažery / zdravotníky,  ne pro informatiky !!!



v informatice podobný proces neproběhl
medici se učí spíše matematickou statistiku, klinici  

jsou dost nedotčeni 
informatici a analytici si  musí být vědomi své 

osvětové role

jedná se o zcela triviální základy

Gramotnost v informatice



data  - informace  - užitečné informace

nejvyšší informační hodnotu má časový 
vývoj a srovnávání s jinými subjekty

Hierarchie a prezentace  
údajů 



- kapacity (lůžka)

- výkony   (hospitalizace)

- finance   (náklady na lůžko) 

- indexy
pro srovnávání (lůžka/ mil.ob.)

pro ukazatele produktivity
pro ukazatele kvality

Kategorie informací



• výkony provedené v krajích  vs. výkony pro kmenové 
obyvatele v kraji 

• jasné metodiky  (např. pro počty zdravotníků) 
• celkem   x  pracujících
• fyzické osoby  x   úvazky (ppp.)
• úvazky u poskytovatelů  x  ú.nasmlouvané (ZP)
• lékaři    x   zubní lékaři

• nezbytnost tvorby datatsetů pro různé úrovně řízení 
• rizika průměrných hodnot
• .....

Složitější zásady 



Mýtus
„lépe a hůře placených nemocnic“
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Více informatiky
do řízení zdravotnictví 

jak? 

(expert  na veřejné zdravotnictví
z Norska, 90. léta  20. století ...)



Víte, proč politici informace ke svému 
rozhodování nepožadují?

..... 

25



.....

Když jsou informace dobré, nejsou  
politici k rozhodování ani moc zapotřebí.
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KLOUBNÍ  NÁHRADY / 1 MIL. 
OBYVATEL

Švýcarsko 2283
Francie 1638
V. Britanie 1482
SRN 1335
Česká republika 681

(Zdroj J&J, r.1997)
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http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/zdravotnictvi/projekty/koncepce-
zdravotnictvi-kralovehradeckeho-kraje-pro-obdobi-2021---2025-328053/

•http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/zdravotnictvi/projekty/koncepce-zdravotnictvi-kralovehradeckeho-kraje-pro-obdobi-2021

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/zdravotnictvi/projekty/koncepce-zdravotnictvi-kralovehradeckeho-kraje-pro-obdobi-2021---2025-328053/

