KONCEPCE ZDRAVOTNICTVÍ KHK
(model data-setu pro řízení zdrav. systému)
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Okolnosti prezentace na
konferenci PREVON
•

Souběh členství v radě Národního screeningového
centra a vedení týmu pro tvorbu Koncepce KHK.

•

Hledání ukazatelů s pomocí ÚZIS ČR pro mapování
krajského zdravotnického systému, včetně prevence.

Jak by měly vypadat užitečné informace
pro řízení zdravotnictví
(včetně jeho subsystému preventivních opatření)

•

každé preventivní opatření je nutno
a) prosadit,
b) hodnotit

•
•

k tomu jsou potřeba dobré manažerské informace
název přednášky měl znít jinak

Jaké jsou rozhodovací nástroje pro
zavádění nových preventivních opatření
(v gesci NSC)
metodiky HTA

• jsou popsané v literatuře
• analyzují nejen diagnostiku a léčbu, ale i preventivní
intervence

rozhodující faktory intervencí při daném onemocnění

• výskyt nemocí v populaci a její dopad na pacienta
• výsledky a náklady diagnostiky i léčby
• kapacita poskytovatelů
• ...

Jaké jsou nástroje hodnocení
výsledků prevence
•
•

dlouhodobé populační dopady
„manažerské“ detaily

• atraktivita pro cílovou populaci
• dostupnost prevence
• kvalita poskytování v regionech a u poskytovatelů

Dlouhodobé populační dopady

•

vývoj morbidity a mortality (kardiovaskulární
onemocnění, onkologie, úrazy, infekce, ......)

•

střední délka života

•

délka života ve zdraví

Atraktivita pro cílovou populaci
Očkování proti chřipce, mezinárodní srovnání (populace 65+, r. 2014)

Obr. 5.57 Zdroj: ECHI 2014, citováno dle Zdraví 2030 - Analytická studie: Královéhradecký kraj. Studie byla pro KHK
provedena v rámci přípravy strategického rámce Rozvoje o zdraví v ČR do konce roku 2030. Ministerstvo zdravotnictví ČR
a ÚZIS ČR, 2019-2020, prezentace 07-67. Dostupné z: http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajskyurad/zdravotnictvi/nis/zdravi-2030-_-analyticka-studie:-kralovehradecky-kraj-323067/

Atraktivita preventivních prohlídek u PLD, PLDD
(podle věku, v ČR a v KHK, roky 2017-2018)

Královéhradecký
kraj
Česká republika

Obr. 5.33 Zdroj: NRHZS 2010-2018, citováno dle Zdraví 2030 - Analytická studie: Královéhradecký kraj. Studie byla pro
KHK provedena v rámci přípravy strategického rámce Rozvoje péče o zdraví v ČR do konce roku 2030. Ministerstvo
zdravotnictví ČR a ÚZIS ČR, 2019-2020, prezentace 04-20. Dostupné z: http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajskyurad/zdravotnictvi/nis/zdravi-2030-_-analyticka-studie:-kralovehradecky-kraj-323067/

Dostupnost pro cílovou populaci
screening karcinomu prsu
(dle krajů, ženy ve věku 45–69 let, r. 2017)

Obr. 5.50 Zdroj: údaje zdravotních pojišťoven, ÚZIS ČR, citováno dle Zdraví 2030 - Analytická studie: Královéhradecký
kraj. Studie byla pro KHK provedena v rámci přípravy strategického rámce Rozvoje péče o zdraví v ČR do konce roku 2030.
Ministerstvo zdravotnictví ČR a ÚZIS ČR, 2019-2020, prezentace 04-26. Dostupné z: http://www.krkralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/zdravotnictvi/nis/zdravi-2030-_-analyticka-studie:-kralovehradecky-kraj-323067/

Lokální rozdíly v péči
Pokrytí cílové populace screeningem karcinomu prsu
(dle okresů, ženy ve věku 45–69 let, r. 2017)

Obr. 5.53 Zdroj: údaje zdravotních pojišťoven, ÚZIS ČR, citováno dle Zdraví 2030 - Analytická studie: Královéhradecký
kraj. Studie byla pro KHK provedena v rámci přípravy strategického rámce Rozvoje péče o zdraví v ČR do konce roku 2030.
Ministerstvo zdravotnictví ČR a ÚZIS ČR, 2019-2020, prezentace 04-27. Dostupné z: http://www.krkralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/zdravotnictvi/nis/zdravi-2030-_-analyticka-studie:-kralovehradecky-kraj-323067/

Efektivita poskytování péče
Počet žen z cílové populace screeningu karcinomu prsu na
jedno centrum dle krajů

Obr. 5.54 Zdroj: Český statistický úřad, citováno dle Zdraví 2030 - Analytická studie: Královéhradecký kraj. Studie byla pro
KHK provedena v rámci přípravy strategického rámce Rozvoje péče o zdraví v ČR do konce roku 2030. Ministerstvo
zdravotnictví ČR a ÚZIS ČR, 2019-2020, prezentace 04-24. Dostupné z: http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajskyurad/zdravotnictvi/nis/zdravi-2030-_-analyticka-studie:-kralovehradecky-kraj-323067/

Kvalita provádění intervencí
•
•

nutno hodnotit na individuální úrovni

•

sledování falešné negativity dlouhodobější přehlédnutí
polypu u kolonoskopie)

příklad - prenatální screening r. 2015

• relevance ukazatelů
• spektrum vyšetřitelných diagnóz
• dostupnost screeningu
• falešně negativní diagnostika
• porovnávání krajů

Obr. 2.43 Efektivita prenatální diagnostiky v ČR, r. 1994-2015 Downův syndrom
Zdroj: Vrozené vady u narozených v roce 2015, zdravotnická statistika, ÚZIS ČR 2018, ISSN 1801-4798, ISBN 978-80-7472174-8, str. 32, graf 11. Dostupné z: https://www.uzis.cz/sites/default/files/knihovna/vrozvnar_2015.pdf

Obr. 2.44 Efektivita prenatální diagnostiky v ČR, r. 1994-2015 gastroschíza
Zdroj: Vrozené vady u narozených v roce 2015, zdravotnická statistika, ÚZIS ČR 2018, ISSN 1801-4798, ISBN 978-80-7472-174-8, str. 31, graf
8. Dostupné z: https://www.uzis.cz/sites/default/files/knihovna/vrozvnar_2015.pdf

Informatika pro mapování celého
zdravotnického systému
(nad rámec konference PREVON)

(+)ÚZIS

ČR výrazně zvýšil počet statistických analýz,
které neposkytují jen holá data, takže je možno
o porovnávat kraje mezi sebou
o sledovat časový vývoj
o stratifikovat data na úroveň okresů

(-)regulátoři a poskytovatelé
o

stále se však nedaří řídit systém převážně dle
relevantních informací a ne intuice či dojmů

Relevance informací
Vývoj počtu propuštěných a zemřelých dětí v psychiatrických
lůžkových zařízeních podle kraje bydliště, r. 2018
hospitalizovaní jsou uváděni v počtech na 100 000 příslušné populace)
Propuštění a zemřelí - věk 0-14 let
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Obr. 7.12 (PSYCH) Zdroj: Psychiatrická péče 2018. Zdravotnická statistika. Praha: Ústav zdravotnických informací a statistiky
ČR, 2019, str. 86, tab. 4.21. ISBN 978-80-7472-183-0. Dostupné z: https://www.uzis.cz/index.php?pg=vystupy--tematickerady&id=767

ZÁVĚR
data-set pro řízení zdravotnictví
Ministr zdravotnictví by měl mít k dispozici tým pro
informace a analýzy zdravotnického systému
• jaké informace mohou být pro řízení užitečné

•
•

co je nadbytečný informační balast
MZ ČR, ÚZIS ČR, ZP, poskytovatelé

Více srozumitelných informací zvýší jejich využítí

PŘÍLOHA
• výčet dalších
informatice
•
•
•
•
•
•

inovací a potřeb v manažerské

ambulantní sféra
personalistika
akutní a neakutní hospitalizace
počty vybraných výkonů
výkony a náklady „v krajích“ a „pro občany kraje“
migrace pacientů

• minimalizovaný popis Koncepce KHK
• odkazy na zdroje

Příklad vývoje
v analýzách ambulantní péče
•

s výjimkou PL byly kapacitní i výkonové statistiky v
minulosti nekonzistentní, zejména na úrovni krajů

•

tč. jsou k dispozici alespoň počty pacientů podle
krajů a v jednotlivých oborech, rozděleno na
ambulantní terén a nemocnice (bez PL a bez
příjmových a pohotovostních ambulancí)

Objem ambulantních služeb v krajích (2018, bez PL a pohotovostí)
Počet kontaktů
na 1 obyvatele
• mimo nemocnice
• v nemocnicích

Obr. 5.46 Zdroj: citováno dle Zdraví 2030 - Analytická studie: Královéhradecký kraj. Studie byla pro KHK provedena v
rámci přípravy strategického rámce Rozvoje péče o zdraví v ČR do konce roku 2030. Ministerstvo zdravotnictví ČR a ÚZIS
ČR, 2019-2020, prezentace 02B-56. Dostupné z: http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/zdravotnictvi/nis/zdravi2030-_-analyticka-studie:-kralovehradecky-kraj-323067/

Co nevíme o proporci nemocniční a
terénní ambulantní činnosti:
pokud by ambulantní specialisté měli pokrýt celou ambulantní péči,
musel by se počet jejich pacientů zvýšit na 162 %

•

přispívá ambulantní činnost k nedostatku lékařů v
nemocnicích? (není vyčíslen poměr jejich pracovní kapacity
pro hospitalizované a ambulantní)

•

jaké jsou mzdové náklady na srovnatelnou ambulantní
činnost v LZZ a v AZZ? (není vyčíslen objem produkované
péče v obou sférách)

Potřebné doplnění analýz
ambulantní péče

•

počty lékařů (jsou pouze smluvní úvazky od VZP)

•

produkce bodů (jsou pouze počty pacientů)

•

počty konkrétních výkonů (např. ambulantní chirurgie)

•

u komplementu nejsou odděleně k dispozici výkony
pro ambulantní terén a pro nemocnice

Co je ještě potřeba kultivovat

• personální statistiky nejsou optimální
o

v minulosti jsou chyby (všichni lékaři vs. zubní lékaři, úvazky
vs. fyzické osoby,smluvní úvazky ZP vs. jejich naplnění)

o

chybí počty úvazků lékařů (včetně rezidentů a nově
nastupujících absolventů v jednotlivých oborech a po krajích
chybí podobné analýzy u diplomovaných a u praktických sester

o

• statistiky akutních hospitalizací
o

registr hospitalizací nezná sdílený lůžkový fond

o

stejný pacient je někde hospitalizován na obecnějším
lůžku (např. chirurgickém) a jinde na lůžku,
odpovídajícím subspecializaci (např. cévní chirurgie); to
vede k obtížnému srovnávání nemocnic v rámci okresů
nebo krajů

o

nevyužívá se statistik hospitalizací dle DRG

o

nepracuje se se s parametry náročnosti hospitalizací
(case mix index, počty bodů na pacienta), takže
srovnávání malých a velkých nemocnic není možné

• nomenklatura neakutních lůžek, hospitalizaci a
zdravotnických zařízení je matoucí
o

je rozdílná v ÚZIS ČR, ve VZP, v klinické praxi,

o

pojmenování péče (následná, dlouhodobá, delší než 30 dnů,
doléčovací, ošetřovatelská) není jednoznačně

o

ve statistikách jsou uváděná lůžka dle poskytovatelů, tj. (LDN
aj.) a OLÚ (psychiatrická a ostatní), ale není definováno,
jaký typ péče se na nich poskytuje (někde dokonce i akutní)

o

důsledkem je problém spárovat statistiky lůžek a hospitalizací

o

pro komplexní analýzy lůžkové sféry je potřeba přebírat i
statistiky sociální pobytové péče

Počet vybraných výkonů
•

statistiky typu „výkony na obyvatele se kromě počtu
hospitalizací využívají minimálně

•

v mezinárodních statistikách jsou skvělým nástrojem
pro posouzení úrovně oboru a jeho financování v ČR

•

v krajských statistikách jsou indikátorem dostupnosti,
popřípadě i nadužívání péče (jak v ambulantní, tak
lůžkové sféře)

•

ČR by bylo potřeba několik těchto ukazatelů pro
mapování každého (i v OECD se jich používá málo)

Počet MR vyšetření v zemích OECD
(r.2007 a 2017, na 1 tis. obyvatel)

Obr. 7.6 (RTG) Health at a Glance 2019: OECD Indicators, Paříž: OECD Publishing, 2019. ISBN 978-92-64-38208-4 (print)
str. 193, obr. 9.4 a 9.5. Dostupné online z: https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance2019_4dd50c09-en

Výkony a náklady „v krajích“ a „pro občany kraje“
(kmenoví pacienti krajů)

•

parametry produkce mají dvě varianty

•
•

podle výkonů ve zdravotnických zařízeních kraje

podle příslušnosti pacienta ke kraji (dle trvalého
bydliště), ať je výkon proveden v kraji pacienta či v
jiném kraji

Konfigurace krajských statistik podle příslušnosti pacienta k danému kraji (též „podle
standardizovaných kmenových pacientů) se dříve využívaly málo a nebyly jasně odlišené.
Nyní je ÚZIS ČR používá více a rozlišuje je přesněji. Umožňují lépe posoudit dostupnost
péče i férovost úhrad v daném kraji. Oba statistické pohledy jsou vzájemně propojené
statistikami migrací pacientů, jejichž posílení by rovněž znamenalo hlubší vhled do celého
systému. Pro jejich úplnou dokonalost je potřeba dopracovat ještě věkovou standardizaci
pacientů)

Zdroje prezentace
Informace jako nástroj pro manažery ve zdravotnictví (L.Heger, Konference NZIS Open,
Praha 8.7.2021)
Zpráva ÚZISu o zkušenostech se zdroji informací pro tvorbu Koncepce zdravotnictví KHK
r. 2021-2025 - na vyžádání u autora heger.leos@centrum.cz
Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje pro rok 2021-2025
(L. Heger, J. Hynková, L. Hartwich)
I. výchozí principy a strategické priority kraje (Scan 1/2022, str. 9-12)
II. zkušenosti se stavem informací, potřebných pro řízení krajského zdravotnictví (Scan 2/2022,
str. 9-13)
SCAN, časopis Fakultní nemocnice Hradec Králové a LF UK v Hradci Králové
ISSN 1211-295X
https://www.fnhk.cz/o-fakultni-nemocnici/casopis-scan
Koncepce zdravotnictví KHK 2021-2025 včetně Analýzy - veřejně přístupné na webových
stránkách Královéhradeckého kraje http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajskyurad/zdravotnictvi/projekty/koncepce-zdravotnictvi-kralovehradeckeho-kraje-pro-obdobi-2021--2025-328053/
Ekonomické hodnocení preventivních zdravotnických programů. Možnosti použití v ČR.
(P. Hroboň) Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky, leden 1998

Úhrady ZP za 1 kmenového pojištěnce kraje, r. 2018

Obr. 8.10i Zdroj: NRHZS, MZ ČR, citováno dle Zdraví 2030 - Analytická studie: Královéhradecký kraj. Studie byla pro KHK
provedena v rámci přípravy strategického rámce Rozvoje péče o zdraví v ČR do konce roku 2030. Ministerstvo zdravotnictví
ČR a ÚZIS ČR, 2019-2020, graf vytvořen dle tab. na obr. 8.10a a údajů z prezentace 06-50, 06-51. Dostupné z: http://www.krkralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/zdravotnictvi/nis/zdravi-2030-_-analyticka-studie:-kralovehradecky-kraj-323067/

Úhrady ZP za 1 kmenového pojištěnce kraje, r. 2018

Obr. 8.10d Zdroj: NRHZS, MZ ČR, citováno dle Zdraví 2030 - Analytická studie: Královéhradecký kraj. Studie byla pro KHK
provedena v rámci přípravy strategického rámce Rozvoje péče o zdraví v ČR do konce roku 2030. Ministerstvo zdravotnictví
ČR a ÚZIS ČR, 2019-2020, graf vytvořen dle tab. na obr. 8.10a a údajů z prezentace 06-50, 06-51. Dostupné z: http://www.krkralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/zdravotnictvi/nis/zdravi-2030-_-analyticka-studie:-kralovehradecky-kraj-323067/

Mezikrajské migrační pohyby pacientů

(akutní hospitalizace bez operace, r.2018)
přínosem by byly analýzy po oborech, konkrétních výkonech, event. v rámci kraje po okresech
Kraj bydliště

Kraj
zdravot.
zařízení

Obr. 6.22 Zdroj: Zdraví 2030 - Analytická studie: Královéhradecký kraj. Studie byla pro KHK provedena v rámci přípravy
strategického rámce Rozvoje péče o zdraví v ČR do konce roku 2030. Ministerstvo zdravotnictví ČR a ÚZIS ČR, 2019-2020,
prezentace 08-80. Dostupné z: http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/zdravotnictvi/nis/zdravi-2030-_analyticka-studie:-kralovehradecky-kraj-323067/

Sledování kvality péče v ČR
• plošné měření spokojenosti pacientů z části funguje v segmentu
akutní lůžkové péče

•

měření výsledků péče
o

v oblasti měření kvality života pacienta se zdá, že mírně přibývá studií,
vázaných na jednotlivé obory či diagnózy; orientační zhodnocení kvality
života v lékařské dokumentaci není v rutinní praxi konzistentní

o

měření klinických výsledků (mortalita, komplikace aj., zejména s pomocí
metodik, které skórují závažnost onemocnění) jsou spíše výjimečná
▪
postupně dochází ke kultivaci národních registrů, z jejichž dat mohou
být výsledky získávané
▪
potenciální možnosti zlepšování jsou i je ve využití dat zdravotních
pojišťoven , resp. Národního registru hrazených zdravotních služeb

Priority v rámci Koncepce
zdravotnictví KHK
(pět z 11 finančně nejnáročnějších oblastí, vyžadujících podporu)

• zdravotnický personál
• primární medicína a prevence
• neakutní lůžková péče, včetně sociál.služeb
• akutní psychiatrická lůžka
• interní oddělení nemocnice v Náchodě

Možné pohledy na tvorbu koncepce
zdravotnictví v kraji

• řešit jen zdravotnictví, provozované či
zřizované krajem

• řešit celé zdravotnictví (případ KHK, kde řešení
pokrývá vše, včetně soukromých poskytovatelů nebo
FN HK)
Dle duchu zákona o krajích lze konstatovat, že
„povinností kraje je naplňovat potřeby svých občanů“

