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Malou revoluci letos zažívá české zdravotnictví. 
Nové zákony více chrání práva pacienta a dělají 
z něj rovnocenného partnera lékaře. Začíná i boj 

o  každou korunu. Nemocnice musí přestat 
vyhazovat peníze oknem a začít se učit šetřit.

Větší 
práva pro 
pacienty

Jasná 
pravidla pro 
nadstandard

Průhledné 
platby  

za léčbu

Konec 
špatných 
nemocnic

Platby za léčbu Péče o zdraví Peníze ve zdravotnictví

V  úsporách nemocnicím 
pomohou například elek-
tronické aukce, ve  kte-
rých zvítězí nejlevněj-
ší nabídka. Budou si mu-
set také  více vážit paci-
enta. Právě ten bude totiž 
zdravotnickým zařízením 
přinášet peníze. Nové zá-
kony také konečně dávají 
pacientovi do rukou zbraň 
– práva pacienta. Poprvé 
za padesát let mají pacien-
tova práva oporu v  záko-
ně a  zdravotnická zaříze-
ní budou za jejich nedodr-
žování platit tučné pokuty. 

Zprůhledňuje se i  systém 
nejrůznějších »sponzor-
ských darů«, jak od  far-
maceutických firem, tak 
od pacientů. Ti si teď mís-
to strkání obálek do kapes 
doktorů mohou za  lepší 
služby legálně připlácet. 

Nový zdravotnický sys-
tém však klade vyšší ná-
roky nejen na lékaře a ne-
mocnice, ale i na pacien-
ty. Budou se muset začít 
sami více věnovat svému 
zdraví. Pomůže jim v tom 
systém prevence, který 
jim stát bezplatně nabízí. 

 Jak se starat o sebe 
 Co dostanete zadarmo
 Šance pro neplodné

 Kolik stojí lékaři
 Kolik stojí nemoc
 Jak změnit pojištovnu 

ZMĚNY V ROCE 2012

 Kde je nutné připlatit
 Co je spoluúčast
 Konec »obálek« a »darů« 
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Práva pacientů: 

L é k a ř 
musí pa-
c i e n t a 
srozumi-

telně infor-
movat o  po-

skytovaných zdravotnic-
kých službách. To zname-
ná o  možných variantách 
léčby a  výši doplatku. 
Nebo o  jejich ceně, po-
kud jsou varianty léčby 
částečně hrazené. Tepr-
ve pak může pacient vy-

jádřit svůj souhlas nebo 
nesouhlas s léčebným po-
stupem či zákrokem. Kro-
mě toho musí zdravotnic-
ké zařízení pacientovi po-
skytnout přehledný ceník 
a jasně informovat o tom, 
které zákroky jsou plně 
hrazené. Všechny fakultní 
nemocnice musí na svých 
internetových stránkách 
zveřejňovat průměrné če-
kací doby na  jednotlivé 
výkony.

Lékař musí 
p a c i e n t ov i 
srozumitel-

ně vysvětlit celý problém 
a všechny možné důsled-
ky, které léčba může mít. 
Pacient by se rozhodně 
neměl bát lékaře zeptat 
na  všechny možné pro-
blémy, které může léčba 
přinést. Teprve po  tom-
to vysvětlení se pacient 

může rozhodnout, zda 
»do  toho půjde«. Lékař 
je povinen ctít pacientovo 
přání a bez jeho písemné-
ho souhlasu nemůže pro-
vést žádný zákrok. Vý-
jimku tvoří urgentní si-
tuace, kdy jde o  rychlost 
jednání a je ohrožen život 
pacienta, jako například 
v  případě úrazů nebo sr-
dečního selhání. 

Nejdůležitější věci, na které máte nárok

Máte právo znát možnosti 
léčby a jejich cenu

Znát svůj zdravotní stav, stejně  
jako o něm raději nic nevědět 

Pacient 
má prá-

vo, aby ho 
lékař plně a srozumitelně 
informoval o  jeho zdra-

votním stavu a všech jeho 
důsledcích. Lékař nesmí 
pacientovi zatajovat žád-
né informace. Výjimku 
tvoří případy, kdy se paci-

ent písemně vyjádří v tom 
smyslu, že některé údaje 
o  svém zdravotním stavu 
znát nechce. Takové přá-
ní musí lékař respektovat.

Máte 
právo

V  situ-
aci, kdy 

p a c i e n t 
lékaři ne-

důvěřuje či nesouhlasí 
s  jeho názorem, má prá-
vo na bezplatné vyšetření 
u  jiného lékaře. Díky to-

muto právu na druhý ná-
zor se posiluje větší jis-
tota pacienta a  předchá-
zí se případným chybám.

Na názor dalšího odborníkaMáte 
právo

Máte 
právo

Každá nemoc-
nice nově musí 

na  internetu uvést, 
jak dlouho se u  ní čeká 

na  zákrok. Lidé si tedy mo-
hou snadno zjistit délku čekací 
doby a podle ní si vybrat to za-
řízení, kde budou čekat nejmé-
ně. Ministerstvo zdravotnic-
tví navíc připravuje závazný 
seznam maximálních čeka-
cích dob na jednotlivé zákro-

ky. Od  roku 2013 bude pla-
tit vyhláška o  dostupnosti lé-
kařské péče. Ta bude určovat, 
jak dlouho bude pacient če-
kat na operaci a za jak dlouho 
se musí dostat k lékaři. Někte-
ré čekací doby se zkrátí. Na-
příklad šedý zákal lékaři bu-
dou muset odoperovat do půl 
roku. Odpovědnost za dodržo-
vání lhůt ponese pacientova po-
jišťovna. 

P a c i -
ent má 
p r á -

vo zvo-
lit si kon-

krétní zdravotnické zaří-
zení, kde chce být ošet-
řen, stejně jako má právo 

na volbu praktického lé-
kaře. Pacient ale nemůže 
trvat na tom, že ho ošet-
ří v nemocnici jen a  jen 
konkrétní lékař. 
Informace o  poskytova-
telích zdravotnických 
služeb si pacienti mo-

hou vyhledat v  Národ-
ním registru poskytova-
telů, který je přístupný 
z webových stránek mi-
nisterstva zdravotnictví: 
www.mzcr.cz/Zdravot-
nickeZarizeni.aspx

Vybrat si zdravotnické zařízeníMáte 
právo

Máte 
právo

Vědět, jak dlouho 
budete na operaci čekat

Být v nemocnici  
se svými dětmi

Děti, tedy 
nezletilí pa-

cienti, a  paci-
enti, kteří nejsou 

způsobilí k  právním úkonům, 
mají nárok na nepřetržitou pří-
tomnost rodičů nebo svého 
právního zástupce. A to během 
ošetření i v době pobytu v ne-
mocnici, pokud to není v  roz-
poru s léčebným režimem. Lé-
kař nemůže dítěti provádět zá-

kroky bez souhlasu rodičů. Dě-
tem starším patnácti let může 
udělit rodič souhlas i  písem-
ně, předejde se tak případným 
komplikacím. Pokud ovšem je 
dítě schopno uvědomit si dů-
sledky zákroku a  má jiný ná-
zor než rodiče, bude ustanoven 
opatrovník, který konkrétní si-
tuaci posoudí. Pokud by šlo 
o týrané dítě, bude možné pří-
stupu rodiče naopak zamezit. 

Máte 
právo

Písemná vůle pacienta
Člověk má právo sepsat takzvanou »living 
will«, tj. vůli, ve které stanoví, jakého po-
stupu se mají lékaři držet v případě, kdy již 
nebude schopen komunikace. Toto přání 
ale musí mít úředně ověřený podpis. Vzhle-
dem k  rychlému pokroku v  medicíně ale 
bude přání platné jen po dobu 5 let. Pak ho 
musí pacient napsat znovu. Lékař musí brát 
ohled na to, jestli se přání vztahuje na urči-
tou konkrétní situaci, a na to, jestli se přání 
pacienta v průběhu času nezměnilo. Vyžá-
daný postup pacienta ale nesmí vést k ukon-
čení jeho života lékařem. Tedy rozhodně se 
nejedná o euthanazii.

Určité nároky jsou ale v  novém systému 
kladené i na pacienta. Tohle musí pacient: 
 dodržovat léčebný postup, se kterým vy-
slovil souhlas
 informovat ošetřujícího zdravotnické-
ho pracovníka o vývoji a aktuálním zdra-
votním stavu a zdravotnických službách, 
které mu už poskytují jinde 
 neužívat během léčby návykové látky
  uhradit cenu zdravotnických služeb 
nebo doplatit rozdíl v ceně částečně hra-
zených služeb
 prokázat se průkazem totožnosti, pokud 
požaduje svou zdravotnickou dokumenta-
ci (ochrana proti zneužití dokumentace tře-
tí osobou)

Za porušení práv  

pacienta jsou pokuty!

NOVINKA:

Co musí pacient

Aby práva pacientů byla skutečně nemocnicemi i lé-
kaři respektovaná, je jejich zanedbání trestáno po-
kutami. Ty rozhodně nejsou nástrojem »šikanová-
ní« zaměstnanců ve zdravotnictví. Lékařská profe-
se je ale práce jako každá jiná a jako v každé profe-
si se v ní pohybují lidé odpovědní i méně odpovědní. 
A  právě nový zákon pomů-
že pacientům proti prohřeš-
kům méně odpovědné men-
šiny lékařů či provozovatelů 
zařízení. Za  porušení práv 
pacienta bude možné ulo-
žit pokutu v  řádech desí-
tek až stovek tisíc korun. 
Konkrétní výše pokuty bude 
závislá na  závažnosti chy-

by. Nejpřísněji se bude tres-
tat porušení ochrany zdraví 
pacienta a  jeho důstojnosti. 
Stotisícové pokuty tak mo-
hou padnout, například po-
kud by se zdravotnická do-
kumentace pacienta dostala 
do tisku. Dosud žádné sank-
ce pro zdravotnická zařízení 
neexistovaly. 

Pokud lékař 
nebo zdravot-
nické zaříze-
ní porušují zá-

konná práva pacienta, je 
možné si stěžovat. Mno-
zí pacienti dnes přecháze-

jí chyby lékařů a zdravot-
nických zařízení a  myslí 
si, že by stejně ničeho ne-
dosáhli. To ale není prav-
da! Nový zákon věnuje 
rozsáhlou oblast stížnos-
tem pacientů. 

 Pokud zdravotnické za-
řízení porušuje vaše prá-
va, můžete se obrátit přímo 
na poskytovatele. Zdravot-
nické zařízení je poskyto-
vatel. V první řadě by po-
škozený měl dát stížnost 
v  daném zdravotnickém 
zařízení. To se stížnostem 
musí pod hrozbou sankcí 
věnovat. Dále si může stě-
žovat u nadřazeného správ-
ního orgánu, tedy na  kraj-
ském úřadě v  kraji, kde 
se zařízení nachází (v  pří-
padě Prahy magistrát).  
 Obrátit se může-
te i  na  příslušný správní 
orgán. Tím je v  případě 
nemocnic krajský úřad 
toho kraje, kde zdravot-
nické zařízení působí.
 Krajský úřad musí vaši 
stížnost posoudit a  vyřešit 

do lhůty dané zákonem. Ta 
je podle závažnosti a kom-
plikovanosti případu 30, 
90 nebo 120 dní. Záleží 
na tom, jestli je nutný třeba 
posudek nezávislého od-
borníka nebo příslušné ko-
mise, která by takovou žá-
dost posuzovala.
 V případě nevhodné-
ho profesního chování lé-
kaře je možné podat stíž-
nost na Českou lékařskou 
komoru.
 Pokud vám vadí pouze 
individuální postup kon-
krétního lékaře, a  niko-
li celého zařízení, můžete 
si stěžovat přímo ve  zdra-
votnickém zařízení. To se 
bude muset pod hrozbou 
pokuty od  krajského úřa-
du stížnosti věnovat a  vy-
řešit ji.

Porušila nemocnice vaše 
práva? Stěžujte si!

Kde a jak si stěžovat:

Paní Jarmila (46 let) je 
objednána k lékaři s tím, 
že se mají domluvit 
na  dalším postupu 
léčby. S  největší 
p r a v d ě p o d o b n o s t í 
bude muset podstoupit 
operaci. S  lékařem 
ještě ani nemluvila, 
ale zdravotní sestra 
už jí dala formulář 
(informovaný souhlas 
pacienta s  léčbou), 
který má v  čekárně 
podepsat. Paní Jarmila 

se cítí nepříjemně 
a  neví, co má dělat, 
Než podepíše, chtěla 
by přesně vědět, jak 
operace proběhne. 
Nově proto pacient 
informovaný souhlas 
podepisuje až poté, 
co ho lékař informuje 
o  navrhované léčbě 
a  rizicích. Paní Jarmile 
se už tedy nemůže stát, 
že dostane podepsat 
něco bez řádného 
vysvětlení.

Pan Luděk (38 let) je 
hospitalizován v  nemoc-
nici a  očekává návštěvu 
své rodiny. Ta má dorazit 
dvacet minut před kon-
cem oficiální návštěv-
ní doby. Zdravotní sestra 
mu však stroze oznámí, 
že návštěvu již nemůže 
pustit, protože nemá čas. 
Zatímco se zdravotní se-
stra vesele baví s  kama-

rádkou po  telefonu, pří-
buzní pana Luďka zůstá-
vají za zavřenými dveřmi 
oddělení. Dříve personá-
lu takové chování mohlo 
projít, protože nemocni-
ci nehrozil žádný finanč-
ní postih. Nyní by ale 
za takové chování mohlo 
zdravotnické zařízení do-
stat pokutu v  řádu desí-
tek tisíc korun.

MODELOVÉ PŘÍKLADY

Paní Hana (54 let) 
uklouzla na  ledě, zlomi-
la si nohu a  je podezře-
ní, že má i otřes mozku. 
Sanitka ji odvezla do nej-
bližší nemocnice, ta ji ale 
odmítla ošetřit. Pouze 

jí sdělila, že bydlí v  jiné 
části města, která spa-
dá pod jinou nemocnici. 
Sanitka ji tedy odvezla ji-
nam. Paní Haně se tako-
vé chování nelíbí. Podá 
proto stížnost na  kraj-

ský úřad, který zkoumá, 
z  jakého důvodu ji ne-
mocnice odmítla. Zjis-
tí se, že v okamžiku, kdy 
paní Hanu dovezla sanit-
ka do  nemocnice, neby-
la její kapacita plně ob-
sazena, a  k  odmítnutí 
ošetření tak neexistoval 
žádný vážný důvod. Po-
dle nového zákona může 
krajský úřad vyměřit ne-
mocnici pokutu v  řádu 
stovek tisíc korun. Příště 
si zaměstnanci nemocni-
ce již rozmyslí své nežá-
doucí chování.

Jakub (15 let) byl objed-
nán na  operační zákrok 
do  nemocnice. Má prá-
vo na  přítomnost rodičů 
po celou dobu jeho pro-
vádění i  na  nepřetržitý 
kontakt s rodiči po dobu 
pobytu v nemocnici. Po-
kud už by Jakubovi bylo 
více než patnáct let, moh-
li by jeho rodiče dát jen  
souhlas se zákrokem  

a  nemuseli by ho do-
provázet. V  případě, že 
by Jakuba čekala vážná 
operace, která by moh-
la poškodit jeho zdra-
ví, museli by k  ní dát 
souhlas oba rodiče. Po-
kud by to neuděla-
li, lékař by do  24 hodin 
oznámil případ soudu  
a ten by určil opatrovní-
ka.

Pan Lubomír (65 let) se 
dozvěděl, že nový zá-
kon prodlužuje maximál-
ní dojezdovou dobu zá-
chranné služby z 15 na 20 
minut. Protože již prodě-
lal několik infarktů, bojí 
se, že příště sanitka při-
jede pozdě. Jeho oba-
vy jsou ale bezdůvod-

né, protože sanitka vždy 
dorazila včas – 13 minut 
po  zavolání. K  prodlou-
žení maximální dojezdo-
vé doby došlo proto, že 
v  mnoha odlehlých čás-
tech republiky, přede-
vším v  horských oblas-
tech, nebylo možno krat-
ší limit splnit.

Běžná péče bude blízko bydliště, vážné případy patří 
do specializovaných center

P a c i e n -
ti budou mít 
k  dispozi-
ci seznam 

zdravotnických zaříze-
ní. Seznam bude uve-
řejněn na stránkách MZ. 
Nyní lze zdravotnic-

ká zařízení vyhledávat 
na  www.mzcr.cz/Zdra-
votnickeZarizeni.aspx, 
kde je ošetří v  blízkos-
ti jeho domova. V přípa-
dě, kdy pacient potřebu-
je náročnější nemocnič-
ní péči nebo se mu stal 

vážný úraz, postarají 
se o  něj specializovaná 
centra. Ta sice mohou 
být, co se týče vzdále-
nosti, dále, ale zato pa-
cientovi budou schop-
na poskytnout nejmo-
dernější péči. A  že ten-

hle systém funguje, je 
dobře vidět třeba u  on-
kologických pacientů. 
Díky koncentraci spe-
cializované a  superspe-
cializované péče se pro 
ně zlepšila kvalita a do-
stupnost léčby. Právě 

sem totiž putují tři mi-
liardy korun, které stát 
ročně ušetří za  levné 
léky. Platí se z nich nej-
modernější a  nejúčin-
nější terapie, které byly 
dříve pro pacienty nedo-
stupné.

Nově jsou posílena práva 
postižených pacientů tak, 
aby měli maximální bez-
pečí a komfort. Pacient ne-
schopný standardní komu-
nikace (např. neslyšící) tak 
má například ze zákona prá-
vo na  tlumočníka, pacient 

s  asistenčním psem zase 
právo na  přítomnost svého 
psa.
Zdravotně postižení paci-
enti, kteří nejsou svéprávní, 
mají například právo na pří-
tomnost svého právního zá-
stupce. 

Větší práva pro 
zdravotně postižené

Lékař vám musí srozumitelně 
vysvětlit, jak vás bude léčit

Práva pacientů byla v českém zdravotnictví dlou-
ho opomíjena. Neměla totiž jasnou oporu v záko-
nech, a tak bylo pro pacienty těžké se jich dovolat. 
To se ale od 1. dubna 2012 změní. Pacienti už ne-
budou vláčeni systémem bez možnosti se ozvat, 
ale stanou se rovnocenným partnerem lékařů. Zá-
kon totiž jasně stanoví, na  co má pacient nárok 
i  jaké postihy čekají zdravotnické zařízení, které 
pacientova práva porušuje. systém pokut

Ještě nemluvila s lékařem, a už chtěli podpis

Nepovolili mu návštěvu, 
dostanou pokutu

Nemocnice ji odmítla přijmout. Zaplatí statisíce.

Nemusí se bát. Sanitka přijede včas.

Čeká ho operace. Rodiče mohou být 
v nemocnici s ním.

Nemocné ohlídá
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Nejrůznějším »sponzorským darům« a obálkám odzvonilo. Za nadstan-
dard je už možné si legálně připlatit, a tak není důvod za něj platit někomu 
do kapsy. Někteří lidé mají strach, že lékaři se budou k pacientům chovat 
podle stavu jejich peněženky. Tyto obavy jsou ale zbytečné. Když přijde 
pacient k lékaři s určitou nemocí, lékař musí vždycky zvolit postup, který 
je k uzdravení nejlepší. Jen pokud k uzdravení vede více odlišných postu-
pů se stejně kvalitním výsledkem, musí lékař zvolit ten nejlevnější. Roz-
díl mezi základní a dražší péčí tedy není v léčebném efektu, jen například 
v pohodlí. Třeba jako v případě odlehčené a běžné sádry. 

Příplatky za dražší léčbu mají 
přesná pravidla

Od  letošní-
ho roku si 
mohou lidé 
p ř i p l á c e t 

za  ekonomicky nároč-
nější léčbu. Nový systém 
má přesná pravidla. 
 Připlácet si bude mož-
né v  oblasti kontaktních 

čoček, fixace končetin při 
zlomeninách a u  někte-
rých vakcín. 
 Nemocnice musí 
mít vyvěšené cení-
ky péče na  svých in-
ternetových strán-
kách i přímo v zařízení.  
 Pokud je v konkrétním 

případě možné nabízet 
ekonomicky náročnější 
variantu, lékař o tom musí 
pacienta informovat, včet-
ně informace o ceně. 
 Lékař v  žádném pří-
padě nemůže pacienta 
nutit k  rozhodnutí pro 
dražší variantu.

Poplatek za den v nemocnici: 100 korun 
O  čtyřicet ko-
run, ze 60 ko-
run na  stov-
ku, se zvedl 

poplatek za den strávený 
v nemocnici. Ani tak ale 
nepokrývá náklady ne-

mocnic na  tzv. neléčeb-
né účely, tedy stravu, lůž-
koviny, energie atd. Ty 
totiž na  jednoho pacien-
ta a den dosahují zhruba 
dvou set korun. A platí se 
z  peněz, které by mohly 

být vynaloženy na  lep-
ší péči nebo platy perso-
nálu. 

Stovka na den je část-
ka, kterou musí za  sebe 
lidé zaplatit, ať už jsou 
v nemocnici, nebo doma. 

Platby za léčbu budou jasné a průhledné

Spoluúčast pa-
cientů se bude 
velmi zvol-
na zvyšovat 

až na  průměr obvyklý 
ve vyspělých evropských 
zemích. Vláda ale velmi 
pečlivě zvažuje dopady 
na všechny skupiny oby-
vatel. Spoluúčast ve zdra-
votnictví nepředstavu-
je pro naprostou většinu 
českých domácností zá-
sadní položku. Tvoří ji 
totiž v průměru necelá tři 

procenta všech spotřeb-
ních výdajů domácnos-
ti. To je o něco méně, než 
vydáme za  alkohol a  ta-
bák, které mají na  zdra-
ví přesně opačný efekt. 
Tento vztah přitom platí 
i  u  desetiny nejchudších 
domácností v zemi. 

O  něco vyšší jsou vý-
daje na  zdraví v  domác-
nostech důchodců, kde 
dosahují přibližně 4,5 %. 
Ale pouze necelá polovi-
na z výdajů na zdraví jsou 

výdaje nutné, například 
za léky, zubaře či poplat-
ky. Přibližně 53 % je za-
placeno za  různé vitami-
ny, doplňky stravy, ho-
meopatika apod. Necelá 
čtvrtina výdajů jde na do-
platky za částečně hraze-
né léky. Tuto část je mož-
né zmenšit, pokud paci-
ent bude po  svém léka-
ři vyžadovat předpis plně 
hrazeného léku. Zbytek, 
tedy 12 %, představují re-
gulační poplatky.

Na zdraví šetříme víc než  
na alkoholu a cigaretách

Češi stárnou. Potřebují více dražší péče!
Stárneme. Jen 
za  posledních dva-
cet let se u nás zvý-
šila průměrná délka 

života u mužů o 7 roků na 74 let 
a u žen o 5 roků na 80 let. Senio-
ři starší 60 let dnes tvoří více než 
pětinu české populace, v  roce 
2030 to má být už dokonce tře-
tina. Jenže s  tím, jak stárneme, 
potřebujeme lepší a dražší zdra-
votnickou péči. Ale v posledních 
letech rychle ubývá těch, kdo 
do  společného systému přispí-

vají, a naopak přibývá těch, kte-
ří z  něj potřebují čerpat peníze. 
Zdravotnický systém se dostá-
vá do  schodkového hospodaře-
ní. Zatímco dosud se jen »ucpá-
valy díry« , nyní je nutné změnit 
celý systém, aby dalším genera-
cím nehrozily dluhy. 

Proč je zdravotnická 
reforma nutná
 Žijeme déle a  počet naroze-
ných dětí klesá. Jak naše popu-
lace stárne, náklady na její léčbu 

jsou stále vyšší. Přitom se snižu-
je počet pracujících lidí. 
 Díky prudkému rozvoji lé-
kařské péče se léčba stává kva-
litnější, ale dražší. 
 Pokud se nezačne se změnami 
už dnes, problém přeroste do ta-
kové míry, že už nebude řešitel-
ný. Zadlužíme budoucí generace.

Cíle zdravotnické  
reformy:
 Nastavit v  systému rovné 
podmínky a zprůhlednit ho. 

  Poskytnout pacientům 
možnost, aby mohli vyhledá-
vat kvalitní nemocnice. 
 Úspěšnost léčby a spokoje-
nost pacientů se odrazí ve  fi-
nančním ohodnocení nemoc-
nic. Kvalitní už nebudou mu-
set odmítat pacienty proto, že 
se jim jejich léčba nevypla-
tí nebo že překročí stanovené 
limity. 
 Nemocnice budou finanč-
ně motivované, aby léčily 
dobře a rychle. 

Pan Bedřich (62 let) při 
nákupu léků v  lékárně 
v  současné době zaplatí 
jednu cenu za recept, a to 
ve  výši 30 korun. Ještě 
v  minulém roce platil 30 
korun za  každou polož-
ku na  receptu. Pan Bed-
řich ušetří 30 korun, pro-
tože pravidelně užívá dva 
léky na  předpis, a  na  re-
ceptu tedy měl dvě polož-
ky. Tímto způsobem ušet-
ří všichni pacienti a lékár-
ny budou mít snazší admi-
nistrativu.

Pan Karel (58 let) trpí 
šedým zákalem a musí 
se podrobit operační-
mu zákroku. Po  ope-
raci hradí pojišťovna  
základní oční čočky 
a brýle. 
Pan Karel ale nerad nosí 

brýle, a  tak je pro něj 
pohodlnější nosit čoč-
ky. Rozhodne se tedy 
připlatit si za kvalitněj-
ší čočku, která odstra-
ní důsledky jeho oční 
vady, a  nebude mu-
set nosit brýle. Zatím-

co dříve by si musel za-
platit plnou cenu, nyní 
pouze uhradí rozdíl 
mezi základní a  hraze-
nou variantou. Dražší, 
ale pohodlnější čočka 
bude dostupná více li-
dem.

Kvalitní péči dostane i zadarmo
Paní Světlana (74 let) 
bere starobní důchod 
ve  výši kolem 10 tisíc 
korun. Ten sice pokryje 
její základní životní po-
třeby, ale dražší věci už 
si dovolit nemůže. V te-
levizi zaslechla, že po-
kud nebude moci za-
platit, lékařská péče se 
pro ni zhorší. Strach má 
ale zbytečně. Připlácení 
za  nákladnější péči ne-
bude v  žádném přípa-
dě znamenat zhoršení 
dosavadní péče. Pokud 
si paní Světlana nebu-

de moci dovolit připlatit 
za  nákladnější variantu, 
vždy bude existovat va-

rianta se stejným léčeb-
ným účinkem a bez nut-
nosti doplácení.

Pan Vladimír (35 let) 
v  minulém roce spa-
dl z kola a zlomil si pra-
vou ruku. Lékař v  ne-
mocnici mu řekl, že mu 
může sehnat speciální 
odlehčenou sádru, kte-
rá je ovšem dražší. Mu-
sel by si připlatit 10 000 
korun, avšak hotově pří-
mo lékaři a bez dokladu. 
Lékař mu ani neukázal 
žádný ceník. Panu Vladi-
mírovi se to zdálo divné, 

a  proto takovou platbu 
odmítl. Od Nového roku 
už může mít lehkou sád-
ru naprosto legálně. Ko-
lik zaplatí, se dozví pře-
dem podle nemocniční-
ho ceníku. Peníze, kte-
ré pan Vladimír zaplatí 
za  větší pohodlí, budou 
oficiálním příjmem zdra-
votnického zařízení, kte-
ré je může použít napří-
klad na  výměnu doslu-
hujícího rentgenu. 

Paní Božena (32 let) bere výpla-
tu pouze o něco vyšší, než je mi-
nimální mzda. Po operaci má zů-
stat na lůžku v nemocnici asi dva 
týdny. Obává se, že po  zvýšení 
poplatku na 100 korun za den si 
to nebude moci dovolit. Zároveň 
si ale uvědomí, že pokud nebude 
doma, sníží se její rodině výdaje 
za jídlo, za spotřebu vody i elek-
trické energie. Nakonec uzná, 
že v nemocnici v podstatě utra-
tí stejnou sumu, jakou by utratila 
bez své hospitalizace.

KONEC obálek MODELOVÉ PŘÍKLADY

Leží v nemocnici. Doma by ale zaplatila stejně. Za lepší sádru zaplatí cenu podle ceníku

Chce kvalitnější čočky. Doplatí rozdíl v ceně. 

Má pět léků, ale platí za jeden recept
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2,8 % 2,74 %

94,46 %

Výdaje na zdravíAlkoholické nápoje 
a tabák

Spotřební vydání domácnosti

Ostatní spotřební 
výdaje
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Stát ale zaplatí prevenci 
O zdraví se musí starat každý sám

Sebelepší reforma nezajistí lidem lepší zdraví.  
O to se musí postarat každý sám.  
Kromě zdravějšího životního stylu v tom pomůže hlavně prevence.

SYSTÉM 
ZDRAVOTNÍ PÉČE

BIOLOGICKÉ
A GENETICKÉ VLIVY

ŽIVOTNÍ 
STYL

VLIV OKOLÍ 
A PROSTREDÍ

Nově placená očkování
 Očkování proti rako-
vině děložního čípku
Dívky mezi třináctým 
a  čtrnáctým rokem už  
nebudou muset platit 
za očkování proti lidskému  
papilomaviru, který způ-
sobuje mimo jiné rako-
vinu děložního čípku. 

Uhradí ho zdravotní po-
jišťovna. 
 Očkování dětí pro-
ti pneumokokovým ná-
kazám 
Dětem od  sedmi měsíců 
věku zaplatí pojišťovny 
vakcínu proti pneumoko-
kové infekci.

 preventivní vyšetření 
tlustého střeva a konečníku 
(vyšetření od 50 let věku)
 preventivní vyšetření 

děložního hrdla (právo má 
každá dospělá žena) 
 preventivní vyšetření prsu 
(vyšetření od 45 let věku).

Rakovina:  
Stát podpoří prevenci 

Smutná čísla varují. 
V  České republice kaž-
doročně onemocní rako-
vinou prsu přibližně 6000 
žen, rakovinou děložní-
ho hrdla přibližně 1500 
žen a  rakovinou tlusté-
ho střeva přibližně 8000 
osob. Tady dokonce Čes-
ká republika drží celosvě-
tově smutné první mís-
to! Nejhorší je, že znač-
né procento zjištěných ná-
dorů se nachází ve  třetím 

nebo čtvrtém (tedy nejtěž-
ším) stadiu. V  takových 
případech už jsou vyhlíd-
ky pacientů na  úplné vy-
léčení výrazně nižší než 
v  případě, kdy se onko-
logické onemocnění po-
daří zachytit včas. Léčba 
těchto těžkých pacientů je 
navíc extrémně nákladná. 
Pravidelná prevence ale 
může včas odhalit počína-
jící onemocnění, které je 
možné úspěšně léčit.

Vyšetření, která 
platí pojišťovny 

Nechala se očkovat proti rakovině 
 děložního čípku. Zadarmo!

Dcera paní Kavkové prá-
vě oslavila 13. narozeni-
ny. Paní Kavková má nyní 
možnost nechat dce-
ru zdarma očkovat proti 
viru, který způsobuje ra-
kovinu děložního čípku. 

Dříve musela za  toto oč-
kování zaplatit poměrně 
značnou částku. Očkovací 
proceduru je však potře-
ba naplánovat včas, ne-
boť tato možnost končí 
oslavou 14. narozenin. 

MODELOVÉ PŘÍKLADY

MODELOVÉ PŘÍKLADY

Preventivní vyšetření odhalilo nádor
Panu Stanislavovi je 
61 let. Právě prodělal 
úspěšnou operaci tlus-
tého střeva. Díky tomu, 
že podstoupil preventiv-
ní vyšetření krve ve stoli-
ci, odhalil lékař onemoc-
nění v  raném stadiu. Vy-
hlídky pana Stanislava 
na  uzdravení jsou proto 
velmi dobré.

Zkouší umělé oplodnění. Má čtyři pokusy. 
Paní Ireně je 37 let 
a  rozhodla se vyu-
žít možnosti umělého 
oplodnění. Do  svých 
39 let má nyní nárok 
na  čtyři pokusy, které 
jsou hrazené ze zdra-
votního pojištění v pří-
padě, že se v  prvních 
dvou pokusech zave-
de jedno embryo. Dů-
vodem toho, proč se 
zavádí jen jedno em-
bryo, je předcházet ri-

ziku předčasných po-
rodů u  dvoučetných či 
vícečetných těhoten-
ství. Z  veřejného po-
jištění, tedy zadar-
mo, bude nadále hra-
zena i  varianta tří po-
kusů umělého oplod-
nění za  život. Darovat 
vajíčko mohou ženy  
od 18 do 35 let. Muži se 
mohou stát dárci sper-
matu ve  věku od  18 
do 40 let.

Ženy se mohou rozhodnout:  
Dítě nikdy nechci

 Ženy mohou pod-
stoupit dobrovolnou 
sterilizaci od  21 let 
věku. 
 Ženy mladší 18 let 
mohou zákrok podstoupit 
se souhlasem zákonných  
zástupců, po kladném sta-

novisku odborné komi-
se a se souhlasem soudu. 
 Sterilizaci ze zdra-
votních důvodů (třeba 
při onkologickém one-
mocnění) je možné pro-
vést po  písemném sou-
hlasu od 18 let.

Sexuální násilníci se 
mohou nechat kastrovat

Dobrovolně a  na  žádost 
pacienta je možné pro-
vést terapeutickou (chi-
rurgickou) kastraci. Exis-
tují ale podmínky, komu 
a  kdy je možné kastraci 
udělat.
 Musí mu být mini-
málně 25 let
 V minulosti spáchal 
násilný sexuálně motivo-
vaný trestný čin
 Odborné lékařské vy-

šetření prokázalo speci-
fickou sexuální deviaci
 Je pravděpodobné, že 
by mohl opět spáchat se-
xuálně motivovaný trest-
ný čin
 Nebyly u  něj úspěšné 
jiné léčebné metody. 
Po splnění těchto podmí-
nek si pacient musí o kas-
traci písemně požádat 
a žádost musí odsouhlasit 
odborná komise. 

Kvalifikace, schopnost a zkušenost jsou tři klíčová slo-
va pro zdravotnický personál. Ani sebelepší přístroj to-
tiž sám o sobě nezlepší zdravotní péči, pokud ho nebude 
obsluhovat vzdělaný a zkušený lékař. Proto také musí být 
za své další vzdělávání lékaři i ostatní personál finančně 
ohodnoceni odpovídajícím způsobem. Na druhou stranu 
ale není možné, aby jejich nepřiměřené finanční nároky 
zhoršily dostupnost a kvalitu péče o pacienty. 

Jak se zvyšovaly platy lékařů

Rok Průměrný 
plat lékaře

Průměrná mzda v celé ČR ve 
všech  

odvětvích
1995 15 860 Kč 8 307 Kč
1996 19 116 Kč 9 825 Kč

1997 20 258 Kč 10 802 Kč
1998 20 857 Kč 11 801 Kč
1999 23 692 Kč 12 797 Kč
2000 24 896 Kč 13 219 Kč

2001 28 826 Kč 14 378 Kč

2002 33 255 Kč 15 524 Kč
2003 35 828 Kč 16 430 Kč
2004 37 085 Kč 17 466 Kč
2005 38 651 Kč 18 344 Kč
2006 42 338 Kč 19 546 Kč

2007 43 422 Kč 20 957 Kč

2008 45 824 Kč 22 593 Kč
2009 48 778 Kč 23 488 Kč
2010 50 235 Kč 23 951 Kč
2011* 61 037 Kč 23 984 Kč

* Předběžný odhad

Odměňování pracovníků
ve zdravotnictví

Ekonomika je 
v útlumu, lidé 
jsou bez prá-
ce nebo pracu-

jí za nízkou mzdu. Proto 
není možné zvyšovat prud-
ce platy lékařů na úkor pa-
cientů. Vloni se průměrný 
plat lékaře zvýšil z 50 000 

zhruba na 61 000 korun. 
Letos už tak vysoké navý-
šení není možné. V prvním 
pololetí tak lékařům vzros-
tou platy na 64 500 korun, 
a pokud to umožní finanč-
ní situace, tak v druhé po-
lovině roku se zvednou na  
67 000 korun. 

Platy lékařů jsou vysoce 
nadprůměrné a rychle rostou 

Drahý lék zaplatil lékaři výlet na Bahamy
Paní Růžena (58 let) je kar-
diak a pravidelně užívá léky, 
které jí předepisuje její lékař. 
Její sestra trpí stejným pro-
blémem, ale od jiného léka-
ře dostává odlišné léky. Za-
čne se o situaci zajímat a 
zjišťuje, že její lékař se účast-
nil čtrnáctidenního kongresu 
na Bahamách, ten plně hradi-
la firma XY, která zároveň vy-
rábí její léky. Navštívila proto 

lékaře sestry a zjistila, že oba 
druhy léků mají stejnou účin-
nost, ale za lék firmy XY pla-
tí paní Růžena vyšší doplatek 
a také pro pojišťovnu je lék 
o pětinu dražší. Připravova-
ný zákon o reklamě výrazně 
omezí vliv farmaceutických 
firem na lékaře. Například 
tím, že podobné formy spon-
zoringu lékaře budou zveřej-
něny na internetu. 

Doktoři nedostali přidáno. Získané peníze nemocnice využila jinak. 
Pan doktor Matyáš (45 let) pra-
cuje v krajské nemocnici. Nelíbí 
se mu, že dostal přidáno méně 
peněz než jeho žena, která pů-
sobí ve fakultní nemocnici na 
stejné pozici. Zjišťuje, že jeho 
krajská nemocnice sice dosta-
la podle nové úhradové vyhláš-
ky přidáno více peněz, ale mís-
to na platy personálu je využi-
la na náročnou investici za de-
sítky milionů korun. Doktor Ma-
tyáš si tak nemůže stěžovat na 
svůj plat na ministerstvu zdra-
votnictví, ale na vedení své ne-
mocnice, které bylo jmenováno 
krajskou samosprávou.
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Proč se nechat  
preventivně  
vyšetřit:
 Vyšetření odhalí včasná 
stadia nádorů
 Léčbu je možné zahájit 
co nejdříve

  Díky včasné léčbě 
se minimalizují negativní 
účinky nemoci
 Snižují se platby, které 
se musí ze státních peněz 
vynakládat na léčbu těch-
to nemocí

Co 
ovlivňuje 

naše 
zdraví
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Máte pocit, že dříve byla zdravotní péče zadarmo, 
a teď jen a jen taháte peníze z kapsy? Je to trochu 
jinak. Dříve sice byly hrazené z veřejného pojiště-
ní velmi levné a pro všechny bez problémů dostup-
né léky, na druhé straně řadu vážně nemocných pa-
cientů ohrožovaly limity na využívání drahých léků.
Vážně nebo chronicky ne-
mocní pacienti dokon-
ce dříve mohli na důleži-
té léky doplácet až přes 
10 000 korun ročně! To už 
dnes díky limitu není mož-
né. A je potřeba si uvědo-
mit, že moderní léčba je 
sice daleko kvalitnější než 

dříve, ale také nesrovnatel-
ně dražší. Například biolo-
gická léčba stojí dnes přes 
1 milion korun. A peníze 
na tuto léčbu jdou ze zdra-
votního pojištění, i když 
řada lidí do systému tak 
vysokou částku nevloží za 
celý svůj život. 

A takhle drahá je ročně léčba  
u některých nemocí: 

Bechtěrevova choroba 334 381 Kč

Crohnova choroba 309 290 Kč

Nádory tlustého střeva a konečníku 376 408 Kč

Nádory ledvin 474 954 Kč

Nádory plic 252 667 Kč

Nádory prsu 507 557 Kč

Revmatoidní artritida 284 902 Kč

Roztroušená skleróza 257 172 Kč

Vadí vám, 
že za kaž-
dou návště-
vu lékaře za-

platíte 30 korun? Jen-
že právě díky regulač-
ním poplatkům se moh-
la zavést horní hranice 
celkové výše doplatků 

na léčbu a léky. Senioři  
a rodiče dětí do 15 let tak 
mají jistotu, že za rok na 
doplatcích za léky neza-
platí více než 2500 ko-
run. To je 208 korun mě-
síčně, tedy částka, kterou 
si většinou může dovolit 
ze svého rozpočtu zapla-

tit každý. U ostatních lidí 
je pak limit 5000 korun. 
I když se do limitu ne-
započítává pobyt v  ne-
mocnici, výrazně se 
díky němu snížil do-
pad zdravotnické re-
formy na lidi s nižšími 
příjmy.

Pro důchodce a děti je roční doplatek 
na léky maximálně 2500 korun 

Záchranka u vás bude 
nejpozději za 20 minut 

Bojíte se, že 
kvůli nové-
mu dojezdo-
vému limitu 

se k  vám záchranka ne-
dostane včas? Nemusíte. 
Dojezdová doba se z  15 
na 20 minut změnila pro-
to, že v  odlehlejších ob-
lastech Jesenicka, Beskyd 
nebo třeba Šumavy nebyl 
ten patnáctiminutový stej-
ně dodržovaný. 

A ať je limit jakýkoli, 
posádka stejně musí vyjet 
vždy do 120 vteřin od po-
kynu operátora a zamířit  
k cíli nejrychlejší cestou. 

V  95 % případů vý-
jezdů nepřesáhne do-
jezdová doba záchranky  
20 minut. A kvůli zlep-
šení dostupnosti zdravot-
nické záchranné služby 
se vybuduje 40 jejích no-
vých stanovišť.

Co možná 
nevíte: 
 Záchra-
náři mají prá-
vo vstupovat na 
cizí pozemky  
a do budov. 
 Pokud jste svěd-
kem dopravní nebo 
jiné nehody, u které 
zasahují záchranáři, 
mohou vás požádat 
o pomoc.

Jak měnit zdravotní pojišťovnu
Jen jednou 
za rok může-
te nově změ-
nit zdravot-

ní pojišťovnu. Přihlášku  
k jiné zdravotní pojišťovně 
je nutné podat nejpozději 
do 30. června, jinak bude-

te muset zase rok počkat. 
Důvodem, proč je změ-
na možná jen jednou roč-
ně, byly finančně náklad-
né akce, při kterých pojiš-
ťovny lákaly nové klien-
ty na nejrůznější výhody 
a bonusy. Někteří pacien-

ti tedy měnili pojišťovny  
i několikrát do roka jen 
kvůli akčním nabídkám. 
Jenže tohle putování pa-
cientů mezi pojišťovnami 
zbytečně zatěžovalo celý 
systém a nebylo možné 
připravovat pojistné plány. 
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Zdravotní péče:
Nikdy nebyla zadarmo

Veškerá doku-
mentace k za-
kázkám stá-
tem řízených 

nemocnic se 
zveře jňu je 
na internetu. 
Ty mají také 
p o v i n n o s t 

vždy, když to 
zákon umožňu-

je, nakupovat od 

dílčích dodavatelů a zby-
tečně nezadávat zakázky 
tak, aby je mohl splnit pou-
ze velmi omezený počet fi-
rem. Tím se rozšiřuje kon-
kurence a snižuje cena. Za-
městnanci, kteří mají roz-
hodující slovo při zadávání 
zakázky, nesmí pro ucha-
zeče o zakázku jakýmkoli 
způsobem pracovat. 

Veřejné zakázky budou 
na internetu

Nový systém omezí korupci  
a zabrání únikům peněz

Ztížení »kongresové turistiky«
 Lékaři už 
si nebudou 
moct vyrazit 
do zahrani-

čí za peníze farmaceu-
tických firem jen za to, 
že předepisují konkrét-
ní lék. »Kongresovou 

turistiku« totiž ztíží no-
vela zákona o regulaci 
reklamy. 
 Státem řízené ne-
mocnice už nesmě-
jí přijímat sponzor-
ské dary od dodavate-
lů – především ne úče-

lově vázané sponzorské 
dary pro určitá odděle-
ní, například na účast 
lékařů na zahraničních 
kongresech. Ostatní 
sponzorské dary musí 
zveřejňovat na inter-
netu.
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