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Důvod realizace výzkumu 
 

Přibližně od poloviny 90. let minulého století je ve vyspělých státech intenzivně řešena 

problematika potřeby zajištění užší spolupráce různých poskytovatelů a systémů za účelem 

zlepšení výsledků péče (klinických, ekonomických, efektivita) a zkušeností pacientů 

s procesem péče. Tato témata se řeší nejen v návaznosti na změny demografického vývoje 

a stárnutí populace, zvýšení počtu chronicky nemocných a osob s těžší disabilitou, ale také 

kvůli fragmentaci péče a služeb a jejich obtížné dostupnosti pro určité typy pacientů, nízké 

kvalitě péče, případně neefektivnosti systému péče jako takového. Integrovaná a na člověka 

zaměřená péče je současně vnímána Evropskou komisí (např. akční skupina k integrované péči 

v rámci iniciativy Aktivního a zdravého stárnutí) i Světovou zdravotnickou organizací jako 

jedna z priorit pro řešení problémů současných systémů péče o zdraví. I přes rozsáhlé snahy 

zejména v zahraničí a podporu výzkumu a implementace integrované péče v posledních 

20 letech je její realizace v praxi zatížena řadou nástrah, které se v některých regionech daří 

jen obtížně překonávat. 

Tato témata jsou bezesporu aktuální i v České republice, kde je oblast léčby a péče rozdělena 

mezi Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo zdravotnictví, kdy každý sektor má svá 

specifika, jiná legislativní a organizační zakotvení, jiný systém financování, vzdělávání, 

hodnocení kvality a samozřejmě také různé aktéry, kteří mohou ovlivňovat jeho podobu 

a podobu případné spolupráce s „tím druhým sektorem“. Témata spojená s potřebou užší 

spolupráce poskytovatelů či propojení určitých oblastí péče na systémové úrovni (zejména 

v oblasti rehabilitace a dlouhodobé péče) jsou řešena odbornou komunitou již více než jednu 

dekádu. V  České republice například existovala meziresortní pracovní skupina k integraci péče 

již v roce 2002-3. Její činnost byla záhy ukončena bez konkrétních výsledků. Další snahy o větší 

propojení sektorů zdravotnictví a sociální péče prostřednictvím pracovních skupin dotčených 

ministerstev od skupiny k „ucelené rehabilitaci“ (2007 a dál) nebo dlouhodobé péči 

(opakovaně od roku 2009) až přes současnou pracovní skupinu k definování zdravotně-

sociálního „pomezí“ (2016) nevedly k podstatným změnám, které by se promítly do nějaké 

konkrétní koncepce, strategie, větších legislativních změn nebo změn v poskytování péče 

dotčeným skupinám pacientů. Obětmi jsou pak pacienti a zejména jejich pečující, kteří tak 

často substituují roli „koordinátora“ péče pro své blízké. Jak nicméně naznačil jeden 
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z respondentů výzkumu, „ti v tom systému tady úplně plápolají“, neboť rozdíl mezi „koordinací 

a zběsilou snahou zajistit návaznou péči a informace o možnostech péče pro svého blízkého“ je 

právě v té znalosti problematiky a možností, které se nabízejí. O výsledcích, ke kterým takový 

přístup vede, se nicméně zatím nevede hlubší debata.  

Určité problémy jsou tedy klíčovým aktérům známy, což odráží snaha se situací „něco dělat“, 

současně je však evidentní, že změna je obtížná (viz snížení ambicí z integrované péče z roku 

2003 na pouhé definování zdravotně-sociálního „pomezí“ a úhrad tohoto „pomezí“ v roce 

2016) a bude v ní hrát roli podstatně více faktorů než jen technická řešení na systémové 

úrovni. I přes tuto „neschopnost“ dohodnout se na systémové úrovni a nastavit lepší 

podmínky spolupráce či propojení v rámci a mezi sektory péče je zde pole praktického 

poskytování péče a spolupráce poskytovatelů či profesionálů na lokální či regionální úrovni.  

Cíle kvalitativního šetření 
 

Tento výzkum se snaží zejména o reflexi situace v oblasti vývoje směřujícího k  integraci péče 

(dále jen IP) v České republice. Hlavním cílem tohoto výzkumu je tedy poskytnout hlubší 

porozumění situaci „proč se to stále nedaří“ a faktorům, které vývoj IP a spolupráci v rámci 

a mezi sektory péče mohou ovlivňovat.  

Dílčí cíle výzkumu pak byly stanoveny následovně: 

 Zjistit, jaké je vnímání pojmu integrované péče aktéry v ČR 

 Definovat motivace a bariéry k větší integraci/koordinaci péče v ČR 

 Zjistit rezonující témata, která jsou v ČR nejvíce řešena v rámci snah  

o koordinaci/integraci péče 

 Zjistit, zda poskytovatelé považují toto téma za důležité a mají snahu péči více 

koordinovat/integrovat, a pokud ano, jakým způsobem (strategie organizací péči 

koordinovat v současném systému) 

 Zjistit iniciativy MPSV a MZ ve vytváření podmínek integrace/užší spolupráce 

sektorů péče 

Pro účely tohoto výzkumu vycházíme z definice integrované péče dle Kodnera (2009) a Leutze 

(1999), kdy se jedná o „systematickou snahu o propojení a spolupráci uvnitř a mezi sektory 

léčby a péče skrze zajištění vazeb a plynulého přechodu pacientů v různých místech a fázích 

kontinua péče, tj. mezi primární/sekundární a specializovanou péčí, mezi ambulantní, domácí 

zdravotní, komunitní a institucionální péčí a mezi akutní péčí, dlouhodobou péčí a sociálními 
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službami apod. za účelem dosahování lepších výsledků (klinických výsledků, zkušenosti, 

efektivity) a zkušeností pacientů. “1  

 

Design výzkumu 
 

Samotnému kvalitativnímu šetření s aktéry předcházela rešerše dostupných zdrojů. Následně 

jsme oslovily se žádostí o účast na výzkumu aktéry z řad zainteresovaných odborníků. Nejdříve 

jsme identifikovaly veškeré aktéry a instituce, které se mohou podílet na nastolování agendy 

nebo ovlivňovat možnosti řešení daného problému. Cílovou skupinou šetření tak jsou 

pracovníci dotčených ministerstev, poskytovatelů zdravotní a zdravotně-sociální péče, 

profesní a odborné společnosti, zdravotní pojišťovny, kraje a organizace hájící zájmy pacientů 

či asociace sdružující výše uvedené (např. asociace krajů, svaz měst a obcí, svaz pojišťoven, 

asociace nemocnic apod.). Shodou okolností, či možná logicky, se část aktérů zastupující 

vybrané instituce podílela i na práci některých výše jmenovaných ministerských pracovních 

skupin, a měla tak možnost hodnotit vývoj za posledních 15 let. Současně jsme oslovily 

i rodinné pečující a konkrétní pacienty, abychom měly i konkrétní pohled a zkušenosti 

pacientů z poslední doby. Osloveno bylo 51 osob a realizováno bylo 16 individuálních 

hloubkových rozhovorů. Z odborných lékařských společností se nám podařilo zapojit pouze 

zástupce Geriatrické a gerontologické společnosti ČLS JEP a Společnosti všeobecného lékařství 

ČLS JEP, ostatní ani přes opakovanou výzvu na zapojení do výzkumu nereagovali. Samotný 

sběr dat probíhal od 26. 6. do 15. 8. 2016. Respondenti, s nimiž byl realizovaný rozhovor, 

podepsali informovaný souhlas se zpracováním poskytnutých informací (v anonymním režimu) 

a také souhlas s nahráváním rozhovoru.  

S vybranými aktéry jsme realizovaly polostrukturované hloubkové rozhovory. Součástí 

rozhovoru byla i žádost o strukturované zhodnocení 37 aspektů IP z hlediska jejich důležitosti 

a aktuálního stavu rozvoje v České republice z pohledu dotazovaných odborníků. Tyto aspekty 

vycházejí z Taxonomie integrované primární péče Pim Valentijna a kol. z 2013 (viz. obrázek 

č. 1) a reprezentují jednotlivé oblasti IP, na kterých se shodli nizozemští experti jako na 

zásadních nebo důležitých komponentách IP (shoda v 70% a více). Dané aspekty vycházejí 

                                                           
1 Leutz, 1999; Kodner 2009 
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z rozsáhlé nizozemské zkušenosti s IP a jedná se o jakýsi přehled důležitých komponent 

a kontextuálních faktorů, které mohou ovlivňovat implementaci IP na různých úrovních 

(klinická, profesionální, organizační a systémová úroveň). Tyto komponenty jsme doplnily 

o několik aspektů zaměřených na česká specifika, která vyplynula z rešerše literatury 

a předchozích zkušeností výzkumníků s českým systémem péče (jednalo se zejména o aspekty 

týkající se propojení systému zdravotní a sociální péče a jeho financování, které nejsou 

v Nizozemí tak striktně oddělené). Jednotlivé definice byly přeloženy z anglického jazyka do 

češtiny. 

 

Obrázek č. 1: Konceptuální rámec integrace péče dle Valentijn et al. 2013 

 

Z realizovaných rozhovorů bylo pořízeno 18 hodin audiozáznamu a vytvořeno na 218 stran 

přepisů. Ve výzkumu došlo k tzv. nasycení dat, tedy jevu, kdy již nepřibývá ze strany 

vytipovaných respondentů nových poznatků ze sledované oblasti. Kvalitativní data byla 

posléze analyzována sociologickou metodou grounded theory (Glasser & Strauss, 1965).  

Rešerše literatury 

Prvním realizovaným krokem výzkumu byla rešerše existujících publikací v českém jazyce 

z let 2000–2016 dedikujících ke zkoumanému tématu na základě předem definovaných 
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klíčových slov.2 Ta byla vybrána na základě nejčastěji používaných termínů, které jsou 

v českém kontextu s IP používány nebo se jí mohou tematicky dotýkat. Rešerši pro nás udělala 

Národní lékařská knihovna z databází Medvik, Medline, Google Scholars. Rešerše byla 

realizována v květnu 2016. Z rešerše daných databází bylo nalezeno 510 dokumentů, které 

nějakým způsobem indikovaly analyzované téma. Po realizaci desk research však bylo zřejmé, 

že jen pětina z nich je z hlediska integrace péče v určitém ohledu relevantní. Google Scholars 

nezobrazil žádné výsledky pro termín „integrovaná péče“3. 

Hledané dokumenty byly rozděleny do tří segmentů, a to na segment A - IP/koordinaci péče 

bez zaměření na specifickou cílovou skupinu pacientů, segment B - IP/koordinaci pacientů 

s neurologickým onemocněním, poraněním a segment C -IP/koordinaci stárnutí – péče 

o pacienty s demencí či křehké seniory. Následující tabulka nabízí výsledek rešerše, a to 

v kontextu výskytu klíčových slov vzhledem k výše uvedeným segmentům IP.4 

  Celkem  
z toho 

relevantních A B C 

IP o pacienty s CMP, zraněním mozku, demencí 
a o křehké seniory – články, abstrakta, kapitoly 

89 59 11 33 15 

IP o pacienty s CMP, zraněním mozku, demencí 
a o křehké seniory – knihy  

10 8 0 4 4 

Zdravotně-sociální péče o pacienty s demencí a po 
poranění mozku  

2 2 0 1 1 

Sociální a zdravotní péče – obecnější články 
v pramenech se sociální tematikou  

12 7 6 0 1 

IP – články, abstrakta  25 16 15 0 1 

Demence, CMP, poranění mozku, křehký senior 
v pramenech se sociální tematikou (Sociální péče – 
v r. 2010 změna názvu na Ošetřovatelská péče) 

30 3 0 0 3 

 

                                                           

2 Klíčová slova byla integrovaná péče, integrovaná zdravotní a sociální péče, integrovaná domácí péče, integrovaná 

komunitní péče, komplexní zdravotně-sociální péče, zdravotně-sociální rozhraní, koordinovaná rehabilitace, ucelená 
rehabilitace, komplexní péče, case management – případové vedení, řízená péče (managed care), kontinuita péče, 
fragmentace péče, interdisciplinární péče, interdisciplinární spolupráce, Multidisciplinární péče, práce 
multidisciplinárního týmu, sdílená péče, péče zaměřená na člověka 

3
 25. května 2016 k termínu „integrovaná péče“  nebyly žádné výsledky, Pro termín „integrated care“ bylo 124 650 

výsledků. 
4 Pozn. hledané materiály mají dataci 2000-2016 . 
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Obecnějších článků ze sociální a zdravotní péče bylo celkem 12, z toho relevantních 7 

v poměru segmentů A 6: C 1.  Článků o integrované zdravotní péči bylo nalezeno 25, z toho 

bylo relevantních 16 v poměru A 15 : C1. Klíčová slova demence, CMP, poranění mozku 

a křehký senior v pramenech se sociální tematikou byla nalezena ve 30 případech, z toho byly 

relevantní 3, všechny v oblasti péče o pacienty s demencí.   

 
Většina publikací zmiňovala potřebu zajištění komplexní nebo ucelené péče u daných cílových 

skupin pacientů, v podstatě žádný výzkum či článek se nezabýval tím, co to komplexní péče 

vlastně je či systematičtěji mechanismy, jak péči lépe integrovat/koordinovat, bariérami či 

faktory, které se týkají poskytování „komplexní péče“. 

 

Nejvíce publikací  a výzkumů se zabývalo multidisciplinární spoluprací, která zaznamenala 146 

výsledků, z toho byl však pro náš výzkum relevantní pouze 1 případ. Dále bylo nejčastěji 

zmiňováno slovní spojení komunitní péče, které bylo zaznamenáno ve 186 případech, z toho 

bylo relevantních 5 výsledků. Opět se zde spíše řešila potřeba péče v komunitě, než jakým 

způsobem by tato péče mohla být organizována či zajišťována.  

 

Určitým problémem, na který jsme narazily, bylo i to, že některé odborné recenzované 

časopisy, a zejména jejich starší vydání, nejsou indexované ve vyhledávacích systémech, 

a některé články se tak nevyskytly ve výsledcích. Nebylo v silách našeho malého výzkumného 

týmu veškeré tyto časopisy prohledávat ručně, a proto jsme omezily naši pozornost jen na 

některé vybrané (Zdravotnictví v ČR, Sociální práce, Časopis Geriatrické a gerontologické 

společnosti). Současně jsme se snažily prohledat zdravotnické výzkumy na téma integrované či 

koordinované péče, jež byly podpořeny Agenturou pro zdravotnický výzkum MZ). Bohužel se 

nám nepodařilo najít žádný výzkum, který by byl podpořen a zabýval se tímto tématem. Jediný 

výzkum, který se zabývá tématem spojeným s IP, je výzkumný projekt Case management jako 

intervence u pacientů s demencí, podpořený z AZV v roce 2016-19 (realizován Centrem pro 

studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK).  

 
 
 

Hlavní závěry rešerše dostupných zdrojů 
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Z rešerše je patrné, že témata spojená s integrací péče se zatím v České republice spíše 

etablují, a nejsou tak v daném kontextu příliš běžná. Pojem IP byl využíván zejména kolem 

roku 2003 v souvislosti s pracovní skupinou na MPSV, nyní se spíše využívá  

zdravotně-sociální či sociálně-zdravotní péče (zde, zdá se, záleží na názoru autora, co je 

důležitější), nicméně ani tyto termíny nejsou autory nijak definovány (stejně jako např. 

komplexní péče). Ani jedno z dotčených ministerstev nemá zpracované, nebo respektive 

veřejně přístupné, analytické nebo koncepční materiály, které by se daným tématem 

zabývaly (výjimku tvoří analytický materiál k dlouhodobé péči MPSV z roku 2009, který se 

tématu dotýká)5. Z hlediska výzkumných publikací byla nejvíce řešeným tématem spolupráce 

sester a různých pracovníků v rámci multidisciplinárních týmů (především v nemocnicích), 

které jistě odráží uvědomovanou potřebu spolupráce na poskytování péče na klinické úrovni 

(v rámci jednoho poskytovatele péče). V podstatě žádný výzkum se nezabýval systematickou 

spoluprací více poskytovatelů (např. akutní, následné, dlouhodobé a komunitní péče) na 

zajištění kontinuity péče, což odráží i zkušenosti vyplývající z expertních rozhovorů, kdy aktéři 

hodnotili motivaci různých poskytovatelů systematičtěji spolupracovat jako něco „o co 

v současném systému nemá zatím nikdo moc zájem“.  

 
 

Hlavní závěry výzkumu mezi aktéry 
 

Aktéři vnímají problémy spojené se zajištěním návaznosti péče jako zásadní  

veřejně-politický problém, který vede k neefektivitě systému jako celku a špatným 

zkušenostem pacientů a rodin, které „v tom systému doslova plápolají“. Koncept integrované 

péče nicméně není vnímán v současném diskurzu jako téma, které by bylo aktuálně příliš 

řešeno nebo které by poskytovatelé vnímali jako možnost řešení. Část aktérů vidí problém 

v komplexnosti a složitosti systémů péče jako celku, které činí poznání a nalézání vhodných 

řešení komplikované. To je navíc posíleno nešťastným dřívějším rozdělením oblastí spojených 

s poskytováním péče mezi dvě ministerstva. Na řešení je tak potřeba spolupráce více institucí 

(zejména pak ministerstev – MPSV a MZ a pojišťoven), které mívají protichůdné zájmy a zatím 

nebyly schopny dosáhnout shody. Aktéři je nahlížejí jako na dva rozdílné světy (legislativou, 

                                                           
5
 Válková M., Korejsová M., Holmerová I. (2010). Diskusní materiál k východiskům dlouhodobé péče  v ČR. MPSV. 

Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/9597/dlouhodoba_pece_CR.pdf (20.2.2017) 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/9597/dlouhodoba_pece_CR.pdf
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organizací, financováním, systémem kontroly kvality apod.), jejichž jiný jazyk, kultura 

a hodnoty mohou být jednou z dalších příčin obtížného hledání konsensu v praxi.  

V praktické rovině tedy dochází k situaci, kdy fragmentované, jinak organizované, financované 

a legislativně zakotvené služby nejsou schopny systematičtěji spolupracovat a poskytovat 

takovou péči, kterou uživatelé potřebují. Služby nejsou poskytované ani tak na základě potřeb 

uživatelů (demand driven), ale spíše na základě nabídky zařízení patřící do jednoho nebo 

druhého systému (supply driven). Tato nabídka pak reprezentuje to, co daný systém a jeho 

financování poskytovatelům umožňuje. Ačkoli by aktéři rádi lépe reagovali na potřeby 

uživatelů, mají pocit, že jim to systém znemožňuje a že s tím nemohou příliš nic dělat, což je 

příčinou frustrace většiny zúčastněných.  

 
Nejvíce frustrující přišly aktérům neschopnost ministerstev spolupracovat na změně 

a neustálé snahy vyřešit problém definováním „zdravotně-sociálního pomezí“, které je dle 

většiny aktérů prostě nedefinovatelné a není ani účelné: „Vyřešit se to nedá tím, že budeme 

lépe definovat rozhraní nebo pohraniční pásmo, nebo jakkoliv tomu budeme říkat. Záleží 

naopak na tom, že dáme doprostředka toho pacienta, respektive klienta, jak tomu říkají oni. 

A soustředíme na něj ty služby, které on potřebuje, a ne na to, že se budeme hádat o tom, jestli 

dneska máme my tři čtvrtiny toho pacienta a čtvrtku sociálové a zejtra oni budou mít tři 

čtvrtiny a my čtvrtinu.“ Klíč tedy nevidí v dělení člověka a jeho potřeb na složku zdravotní 

a složku sociální, kterou by ten který systém hradil (tj. v současných snahách pracovní skupiny 

MPSV a MZ), ale v propojení dvou systémů v jeden (ať již v rámci zdravotního pojištění, či 

pojištění dlouhodobé péče), který by umožnil nahlížet člověka jako celek. U expertů, kteří se 

v minulosti v dobré víře podíleli na různých expertních či pracovních skupinách při 

ministerstvech, jejichž práce zatím nevedla ke kýženým změnám, byla patrná značná skepse, 

zda je to možné při dané konstelaci vůbec vyřešit.  

Jedním z cílů výzkumu bylo také popsat rezonující témata spojená s integrací péče. 

Z výpovědí respondentů byla vytvořena myšlenková mapa nejčastěji řešených témat. Jak je 

z mapy a tabulky níže patrné, nejvíce výroků (ať již jako bariér či motivací ke změně) se týkalo 

financí, (ne)schopnosti spolupracovat, změny, komunikace, participace, ochoty daný 

problém řešit a „resortismu“ (roli MPSV, MZ a pojišťoven). Při hlubším pohledu na vzájemné 

souvislosti mezi jednotlivými tématy byly patrné zejména vztahy mezi bariérami na straně 



 10 

úhrad/financování péče, resortismem, rolí zdravotních pojišťoven a celkovou schopností 

spolupracovat a dosáhnout nějakého konsensu, který shrnuje tato citace: „Myslím, že tam je 

skrytý hlad po penězích, zase peníze teda, a to prostě až do nepochopitelných rovin, kdy ty oba 

systémy mají pocit, že ten druhej systém jede na jejich úkor... A nyní s odstupem času musím 

říct, že to je opravdu jako takový dětský hašteření na písečku, ale bohužel prostě to 

znemožňuje udělat konsensus.“ 

 
 
 

 
 

Graf č.1: Rezonující témata výzkumu  
 

 
 
Z hlediska identifikace příčin problémů a jejich řešení pak mají aktéři tendenci svalovat vinu 

na současném stavu na ty druhé (poskytovatelé na ministerstva a pojišťovny, pojišťovny na 

politiky a média, MPSV na MZ a pojišťovny, MZ na vládu apod.). V určitém ohledu je patrný 

přístup „za všechno mohou ti nahoře, a dokud to nevyřeší, nemůžeme nic dělat“. Experti si 

uvědomují potřebu současnou situaci řešit, ale domnívají se, že pro současné poskytovatele 

nejsou užší spolupráce či změny ji podporující jakkoli zajímavé. Důvodem je jako v jiných 
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případech uváděn systém financování, který systematičtější spolupráci nijak nebonifikuje: 

„Nikdo jim to nezaplatí, tak proč by to dělali, že.“  

To je nicméně v určitém kontrastu se zkušeností z lokální praxe, kde se o integraci zdravotní 

nebo zdravotně-sociální péče snaží. Tito aktéři pak hovořili zejména o možnostech 

spolupracovat i v současném systému (i když s řadou omezení, která se týkají zejména 

rozdílného financování a legislativy), kdy předpokladem je pak ochota místních aktérů to 

řešit, spolupracovat a komunikovat a nalézat tak „kreativní“ řešení konkrétních problémů. 

Za nejdůležitější považovali tito aktéři lidský faktor (schopnost spolupracovat, komunikovat, 

zapojit ostatní, mít vize a dobré vedení nebo jeho podporu) celkově věc řešit a její zasazení do 

„lokálního kontextu“ nebo komunity (tj. pracovat s motivací dotčených aktérů na změně 

participovat, protože to bude mít i pro ně výhody).  

 
 

 

Tabulka č. 1: Nejčastěji zmiňovaná témata v rámci rozhovorů s aktéry.  
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Důležitost aspektů integrované péče a stav rozvoje v České republice 
 

Kromě analýzy rezonujících témat a bariér, které aktéři vnímají, nás zajímalo i to, jak jednotliví 

aktéři hodnotí důležitost určitých nástrojů, nebo řekněme aspektů integrované péče a jejich 

aktuální stav rozvoje v České republice. Nechaly jsme proto respondenty na konci každého 

rozhovoru zhodnotit 37 aspektů, které odrážejí různé úrovně integrace péče (klinická, 

profesionální, organizační a systémová úroveň), a faktory, které ji mohou ovlivňovat (hodnoty, 

postoje, funkční nástroje apod.). Ačkoli daná taxonomie vychází z práce nizozemského autora 

a odráží tak nizozemskou zkušenost s integrací péče, její využití nám pomohlo prohloubit 

znalost postojů českých aktérů a konkrétněji identifikovat bariéry, které v českém kontextu 

vnímají.  

Velmi zajímavé je tak například sledovat vztah mezi tím, co hodnotí jako důležité nebo méně 

důležité, a aktuální situací v ČR. Aspekty, které respondenti hodnotili jako nejméně rozvinuté 

v ČR, reflektují „resortismus“ a „neschopnost spolupráce a konsensu“ na ministerské úrovni, 

které identifikovali v rozhovorech jako největší bariéry. Současně nám však rozdělení IP na 

různé aspekty pomohlo identifikovat možné nástroje pomáhající řešit současné bariéry 

(doplnění úhrad na koordinaci péče, přenastavení úhrad podporující integraci péče apod.) 

a upozornit na měkčí a méně viditelné aspekty, které by aktéři ocenili, a to například 

systematičtější podporu při řízení změny, při zavádění nových modelů péče, vizionářské 

vedení/leadership a v neposlední řadě i více zaměřit vzdělávání na multidisciplinární 

spolupráci.  

Následující tabulka obsahuje všech 37 sledovaných komponent, které aktéři hodnotili. Druhý 

sloupec sleduje vnímání aspektů integrované péče z hlediska jejich důležitosti, třetí pak 

zachycuje vnímání aktuálního stavu6 . Uvedená čísla jsou aritmetickými průměry škály od 1 do 

10. Platí, že čím vyšší číslo, tím vyšší přikládaná důležitost, respektive větší rozvoj sledovaného 

atributu v ČR v reálné praxi.  

 

                                                           
6
 Stav k srpnu 2016 
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Aspekt integrace péče Důležitost Zhodnocení 
aktuálního stavu 

Důvěra  9,2 4,9 
Komplexní potřeby pacientů a jejich hodnocení 9,1 4,1 
Plánování a koordinace péče okolo potřeb pacientů 9,1 3,8 
Holistický pohled  8,9 3,1 
Péče v komunitě, co nejblíže domovu 8,9 4,2 
Ochota ke spolupráci s různými odbornostmi (nejen lékařskými) 8,9 3,7 
Spojení sektoru zdravotnictví a sociální péče  8,9 1,8 
Meziresortní strategie 8,8 2,7 
Plynulost/kontinuita péče 8,8 3,6 
Spolupráce v týmu a spolupráce týmů v rámci jednoho poskytovatele 8,6 4,6 
Vyjasnění rolí a kompetencí členů týmu a jejich řízení 8,5 3,8 
Spolupráce týmů různých poskytovatelů 8,5 3,3 
Vzdělávání podporující mezioborovou spolupráci 8,3 3,8 
Podpora zavádění nových modelů péče  8,3 2,6 
Schopnost nahlédnout svoji odbornost v širším kontextu 8,3 3,8 
Propojení úhrad za zdravotní a sociální péči 8,2 1,6 
Individuální multidisciplinární plán péče 8,0 3,3 
Podpora výzkumu a sdílení zkušeností z programů IP 7,9 3,1 
Doplnění financování za koordinaci 7,9 2,0 
Kolektivně vytvořená strategie integrace péče na krajské úrovni 7,9 3,4 
Case management/případové vedení 7,8 3,7 
Vizionářské vedení (leadership) 7,8 2,7 
Využití informačních technologií pro sdílení dat/komunikaci 7,8 2,9 
Úhrady podporující větší integraci  7,7 2,9 
Řízení/management změny 7,7 2,5 
Sdílená dlouhodobá vize spolupracujících odborníků 7,6 3,8 
Sledování řízení a koordinace procesů/kvality v rámci IP 7,6 3,3 
Jednotné sdílení informací/dat o pacientech 7,5 2,7 
Sdílené hodnoty a postoje odborníků 7,5 4,0 
Sdílené multidisciplinární standardy 7,4 3,1 
Kolektivně vytvořená strategie spolupracujících poskytovatelů 7,4 3,1 
Plánování a zadávání integrovaných služeb/péče na krajské úrovni 7,2 3,3 
Sdílená zodpovědnost za kvalitu péče a výsledky 7,2 2,6 
Zaměření na určitou populaci pacientů  7,1 4,7 
Koordinace poskytovatelů na základě neformálních vazeb 7,0 4,4 
Přidaná hodnota pro odborníky  6,8 4,3 
Formální dohody o mezioborové spolupráci na úrovni poskytovatelů 6,3 3 
 

Tabulka č. 2: Aspekty integrace péče a hodnocení jejich důležitosti a stavu v ČR 

 

Dotazovaní odborníci hodnotí jako nejdůležitější aspekt v rámci snah o integraci péče důvěru 

mezi aktéry (9,2). Důležitým aspektem integrace péče je ale i komplexní potřeba pacienta 
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a jeho hodnocení (9,1) společně s plánováním a koordinací péče okolo potřeb konkrétního 

pacienta (9,1). Odborníci zdůrazňují i holistický přístup k pacientovi (8,9). Uvědomují si 

i důležitost péče v komunitě (8,9), a to co nejblíže domovu. Jako nejméně důležité byly pak 

odborníky hodnoceny formální dohody mezi spolupracujícími subjekty (6,3) a přidaná 

hodnota pro odborníky (6,8) následované koordinací péče na základě neformálních vazeb (7) 

a sdílenou zodpovědností za kvalitu péče a její výsledky (7,2). Jako relativně méně důležité je 

hodnoceno i zacílení na určitou populaci pacientů (7,1 ).  

 

Graf. č. 2: Důležitost aspektů integrace péče dle názoru aktérů. 

V případě rozvinutosti daných aspektů v ČR byly nejlépe hodnoceny důvěra (4,9), zaměření na 

určitou populaci pacientů (4,7) a spolupráce v týmu v rámci jednoho poskytovatele (4,6). 

Dobře se v tomto směru vyvíjí i koordinace poskytovatelů na základě neformálních vazeb 

(4,4) a přidaná hodnota pro odborníky  (4,3) v dané oblasti.  

Nejméně rozvinutým indikátorem v oblasti IP v ČR bylo respondenty logicky hodnoceno 

propojení úhrad za zdravotní a sociální péči (1,6) a spojení zdravotního a sociálního sektoru 

péče (1,8) následované neexistencí financování/úhrad za koordinaci péče (2,0). Poměrně 

nízce hodnotí oslovení odborníci i řízení/managment změny (2,5), sdílenou odpovědnost za 

kvalitu péče a podporu zavádění nových modelů péče (oba 2,6) a vizionářské 

vedení/leadership (2,7).  
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Graf č. 3: Rozvinutost aspektů integrace péče v ČR dle názoru aktérů. 

 

 

 

Graf č. 4: Důležitost versus rozvinutost atributů IP, vybrané ukazatele. 
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Bariéry integrace péče 
 

V následujícím textu se budeme podrobněji věnovat bariérám, které aktéři nejčastěji 

zmiňovali jako zásadní pro poskytování „integrované péče“. Je zde nutné uvést, že část bariér, 

o kterých aktéři hovořili a které je evidentně „trápí“, se týká systému péče a poskytování péče 

v ČR jako takové, ne nutně integrace péče (tj. systematické snahy propojit a spolupracovat).  

 

„Resortismus“ jako příčina neschopnosti spolupracovat? 

 

Nejčastěji zmiňovanou bariérou integrace péče byla tedy fragmentace a tzv. resortismus. Na 

systémové úrovni jde zejména o dvě zainteresovaná ministerstva, MZ a zdravotní pojišťovny 

reprezentující zdravotní péči a MPSV reprezentující sociální část péče a politiku zaměstnanosti. 

Rozdělení na gesce dvou ministerstvech se projevuje nejen rozdílným systémem financování, 

legislativní úpravou, nároky na kvalitu a organizaci péče, ale i jinou kulturou a myšlením, které 

se s danými institucemi pojí (v zahraniční literatuře také jako silo-mindset). 

 

Respondenti nevnímají ani tak negativně rozdělení do gescí dvou ministerstev (např. politiku 

zaměstnanosti by ponechali MPSV) jako spíše to, že oblast poskytování péče (částečně 

následné, ale zejména dlouhodobé péče) je rozdělena mezi dvě gesce, které nejsou schopny 

nalézt shodu a řešení. Nastavení systému péče a jeho rozdělení do „dvou světů“ má své 

následky v praktickém přístupu klíčových aktérů: „Různé subjekty mají různé motivace.... 

řeknu to naprosto sobecky, jako nás teoreticky nezajímají sociální náklady na pacienta, nás 

zajímají jenom ty zdravotní. Takže svým způsobem sociální náklad na pacienta, jestli se zvedne, 

nebo nezvedne, když na straně zdravotní vydáme více nebo méně, tak je pro nás absolutní 

otázka, ale je to špatně.“ 

 

Při hlubším pohledu na vzájemné souvislosti mezi jednotlivými tématy byly tedy patrné 

zejména vztahy mezi resortismem a úhradami/financováním péče, rolí zdravotních 

pojišťoven a celkovou schopností spolupracovat a dosáhnout nějakého konsensu, který 

shrnuje tato citace: „Myslím, že tam je skrytý hlad po penězích, zase peníze teda, a to prostě až 

do nepochopitelných rovin, kdy ty oba systémy mají pocit, že ten druhej systém jede na jejich 
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úkor... A nyní s odstupem času musím říct, že to je opravdu jako takový dětský hašteření na 

písečku, ale bohužel prostě to znemožňuje udělat konsensus“.  

 

V důsledku striktního dělení oblasti péče do gesce těchto dvou subjektů je dle výpovědí 

respondentů neschopnost spolu komunikovat a také neochota vzdát se svých vymezených 

kompetencí. „…chci vidět, jak se toho ministerstvo vzdá... To si nedovedu přestavit, že by si ten 

resort nechal vzít, protože resorty obecně lpějí na svých kompetencích, nechtějí pustit vůbec 

nic...“... „a to ani když vědí, že na to doplácí pacient.“ A tak dělení systému na zdravotní 

a sociální dostává neobvyklé, v praxi mnohdy až bizarní podoby. „Ona (zdravotní sestra) 

rozdělovala hygienický pomůcky jako plíny na sociálně hygienický a zdravotně hygienický. Já 

jsem musel odejít, protože ve své podstatě to je taková ilustrace, kam my až směřujeme. 

Budeme rozdělovat, jestli ten člověk teď se počůrává sociálně, anebo se počůrává zdravotně.“  

Z výpovědi respondentů je znát skepse, demotivace a frustrace, kdy většina snahy jít cestou 

tzv. pomezí vychází často naprázdno, neboť ztroskotá na výše popsaném resortismu: „Pracuje 

se na něm dvacet let, a vždycky to skončí na tom resortismu. Nikdo se nechce vzdát aspoň 

částečně svých kompetencí.“ Možnou příčinou neochoty spolupracovat může být i špatná 

zkušenost z historie, která s sebou nese nedůvěru v tu druhou stranu: „Je to podle mne ta 

historie, kdy každou chvíli se jedna z těch dvou stran cítila být tou stranou poškozenou, 

a nejsou schopni nějaké rozumné spolupráce. A vyřešit se to nedá tím, že budeme lépe 

definovat to rozhraní nebo to pohraniční pásmo nebo jakkoliv tomu budeme říkat. Záleží 

naopak, jak dáme doprostředka toho pacienta, respektive klienta, jak tomu říkají oni. 

A soustředíme na něj ty služby, které on potřebuje, a ne na to, že budeme se hádat o tom, 

jestli dneska máme my tři čtvrtiny toho pacienta a čtvrtku sociálové a zejtra oni budou mít 

tři čtvrtiny a my čtvrtinu.“ Dát doprostřed pacienta a dívat se na jeho potřeby holisticky bez 

dělení na část sociální a zdravotní bylo také nejčastěji navrhovaným řešením současné 

„patové“ situace.  

Fragmentace péče a omezená schopnost spolupráce není nicméně vlastní pouze 

„mezisektorové debatě“, ale dle výpovědí respondentů se jedná o jev vlastní celému českému 

systému péče (tj. i mezi poskytovateli v rámci jednoho systému péče). Mezi nejčastěji 

zmiňované bariéry patří ve zdravotnictví neexistující systém, který by definoval spádovost 

a „cesty pacientů“ („Chybí tady spádovost...“ „Teďka, když máte pacienta někam přeložit, tak 
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to je čistě na osobních kontaktech a ochotě toho druhýho ho převzít...“ „Pacienti občas 

objíždějí celou republiku“), přílišná specializace, úhrady za výkony v rámci jednoho 

poskytovatele a absence bonifikace za spolupráci (chybějící úhrady za koordinaci péče, která 

zabírá čas, který nikdo nezaplatí), z čehož pramení nezájem poskytovatelů či lékařů se tomu 

systematičtěji věnovat. Není také jasné, kdo by koordinátorem péče měl vlastně být (více dále 

v textu).  

Na úrovni poskytovatelů patřících do různých sektorů (tj. zdravotní a sociální sféry) je 

nejčastěji zmiňována rozdílná legislativa a financování, ale zejména pak i „neporozumění tomu 

druhému světu“. I přesto se najdou tací, kteří jdou vlastní cestou, často však nad úroveň svých 

vlastních pracovních povinností. „Je to rozdělený okolo, a i když chytrý lidi to chápou, mají 

snahu se někde protnout, ale stejnak nakonec se jim to nedovolí, anebo někdo dělá nad svůj 

rámec, a dělá to zadarmo v podstatě a natahuje svůj čas.“  

 
 

Financování a úhrady péče jako bariéra a motivace 
 
Jak již bylo výše naznačeno, nejčastěji zmiňovanou bariérou je dle aktérů dvojí systém 

financování a aktuální podoba úhrad ze zdravotního pojištění a obecněji i postoj a politika 

zdravotních pojišťoven. Kromě silné vazby na „resortismus“, tj. problémy spojené 

s rozdělením péče do gesce 2 ministerstev, se výroky ohledně financí nejčastěji pojí 

s neschopností spolupracovat a dosáhnout dohody/konsensu a nejistotou, která brání 

změně. „Dneska kdyby dejme tomu se domluvili poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb, 

že udělaj nějakou společnou službu, tak jdou do strašnýho neznáma, co se týká financování, 

protože neví, neví, jak to bude financovaný, a navíc ani jedna složka neví, jestli budou zařazeni 

do sítě poskytovatelů zdravotnických služeb, poskytovatelů sociálních služeb.“ 

Z aktuální situace je zřejmé, že aktuální podoba úhrad integraci péče víceméně nepodporuje 

nebo respektive ji nijak nebonifikuje, proto není pro poskytovatele zajímavá. Zdá se, že bariéry 

v této oblasti, zejména v systému financování, se spíše zvyšují než naopak: „Ta základní 

bariéra, že je naprosto jinak organizováno proplácení té sociální a naprosto jinak zdravotní 

péče, se nesnižuje, spíš zvyšuje.“ 

Finance se ale také jeví v současné době jako nejdůležitější faktor, který by mohl vést ke 

změně. Nabízenými řešeními nastalé situace bylo mezi respondenty například přerozdělení 

pojistného dle pacientských skupin, doplnění úhrad za koordinaci, zavedení svázaných 



 19 

plateb apod. (viz na závěr návrhy aktérů). Řada aktérů se současně domnívá, že přidávat 

peníze do systémů není potřeba, spíše „by se mohly ještě najít cesty, jak by to bylo poskytnuto 

systémověji, snáž a třeba i za míň peněz“.  

 

Role zdravotních pojišťoven 
 
Výraznou roli v problematice poskytování péče (a zde ať již integrované, nebo fragmentované) 

sehrávají zdravotní pojišťovny. Pojišťovny mají logicky jako regulátoři velký vliv na to, jakým 

způsobem a v jakém rozsahu je péče poskytována, a významně ovlivňují politiku péče. 

Všeobecná zdravotní pojišťovna, která má největší podíl trhu, je současně na veřejně-

politickém poli i tzv. veto hráčem, který je schopen zablokovat dohodu jiných aktérů 

(nejčastěji dohody mezi MPSV a MZ na řešení situace).  

 

Vztah aktérů ke zdravotním pojišťovnám charakterizuje výrazná nedůvěra jak s ohledem na 

motivaci pojišťoven („Jako zájem pojišťovny je neposkytovat péči, nechat si platit od pojištěnců 

a neposkytovat péči, to oni nikdy neřeknou otevřeně, ale je to tak... “ „Zdravotní pojišťovnu 

bohužel teď hodně, si myslím, zajímá hledisko těch peněz. Moje hledisko je ten pacient. A teď 

proto se ňák nemůžeme shodnout.“), tak z hlediska jejich politiky vůči poskytovatelům, která 

je vnímána jako výrazně restriktivní. „To, co oni škrtaj, a potom jejich obrovskej nátlak na 

indikující lékaře, to je obrovskej problém. Lékaři se bojí indikovat péči.“ Naopak lékaři vnímají 

restriktivní politiku pojišťoven jako nedůvěru v jejich schopnosti a motivace: „Pojišťovny se 

chovají, jako kdybychom (my lékaři) je chtěli permanentně okrádat a naschvál navyšujeme 

výkony, nějak se vytratilo to, že my prostě chceme léčit“.  

 

Tato „trestající“ politika vede k tlaku managementu zdravotnických zařízení na lékaře, kteří se 

cítí nuceni propouštět nebo překládat pacienty do jiných zdravotnických zařízení, i když vědí, 

že pro pacientův zdravotní stav by byl vhodnější delší pobyt ve stávajícím prostředí. „Protože 

ztratilo se něco, čemu se říká soudnej rozum, a vládnou prachy. Takže leží vám tam dlouho, 

musíte ho dát pryč. Dyť bude v zdravotnickým zařízení, ale v úplně jiným, který neposkytne to, 

co ten pacient potřebuje. Ale bude v zdravotnickým zařízení, kdyby to ty příbuzný věděli, tak by 

se picli.“  
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Na obranu pojišťoven je zde naopak potřeba uvést, že zdravotní pojišťovny jsou často užívány 

lékaři jako „strašák“: „Primářka mi řekla, že už mi nemohou prodloužit pobyt, i když se 

zlepšuju, protože už to dál pojišťovna neproplatí. Volal jsem na pojišťovnu, a tam mi řekli, že 

o tom rozhoduje ošetřující lékař... No nevím, někdo z nich kecá.“ K tomu se vyjádřila jedna 

lékařka: „Někdy je těžký říct pacientovi, že už se ten stav třeba nebude moc zlepšovat, tak se to 

hodí na pojišťovnu“... „Taky mnohdy je lepší to řešit v domácím prostředí, tam zase ale není 

proplácena žádná rehabilitace.“  

I když aktéři chápou roli pojišťoven jako regulátorů („Ty pojišťovny byly ze začátku aktivní, 

jenže pak byly upozaděny, vůbec se neodvažuju říct, kým byly upozaděny, a teď nic 

nedělají...“), někteří aktéři hájí přístup pojišťoven v současně nastaveném systému jako zcela 

racionální („Pojišťovny neblokují, ty se chovají naprosto racionálně a reálně.“) a jejich aktivní 

politiku jen obtížně realizovatelnou: „Jste zažila někdy, že když s něčím pojišťovna přišla, že by 

to hned někdo nerozboural? Takže bez nějakého zákona nebo podkladu asi pojišťovna sama 

o sobě může těžko s takovouhle věcí přijít,... protože okamžitě se proti ní zvedne mediální 

a demagogickej boj tohodle charakteru. Změna je téměř nemožná a torpédovaná všemi 

možnými způsoby.“ Aktéři všeobecně očekávají silnější pozici či tlak ze strany vlády či MZ při 

nastavování a vynucování si pravidel, která by měly pojišťovny dodržovat, ale která by jim 

současně umožnila realizovat aktivnější zdravotní politiku. Jedním z nabízených řešení 

motivujících pojišťovny situaci řešit bylo například přerozdělení pojistného dle pacientských 

skupin. „Pak věřím tomu, že bude i na straně pojišťoven určitá motivace k tomu se snažit pro 

pacienty, kteří do těchto chronických skupin spadají, otevřít vůbec otázku integrace péče 

a správného provádění té péče.“ 

 
Celkově i přesto, že se příklady iniciativ a dobré praxe objevují, je dle aktérů velmi složité být 

inovativní, pokud jste přesvědčeni, že „když budete úspěšný a budete mít dobré výsledky, 

pojišťovny to stejně nezaplatí.“ Rigidní přístup pojišťoven a nejistota ohledně financování, jak 

již bylo diskutováno výše, je jednou z nejčastěji zmiňovaných bariér, které brání změně.  

Na druhou stranu projekty, které byly iniciovány pojišťovnami nebo realizovány ve spolupráci 

s pojišťovnou, byly aktéry pozitivně hodnoceny, a postupná změna poskytování péče je tedy 

možná. V těchto případech aktéři hovořili více o partnerském vztahu, který bylo potřeba 

vybudovat zapojením různých aktérů do řešení.  
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Legislativa, koncepce a vize 
 
Respondenti ve svých odpovědích často poukazují v případě legislativy i na celkovou 

institucionální neukotvenost, absenci jakékoli dlouhodobější koncepce nebo vize, která je 

v důsledku neschopností dohodnout se na ministerské úrovni „…bez nějakého zákona nebo 

koncepce asi pojišťovna sama o sobě může těžko s takovouhle věcí (IP) přijít... nebo udělat 

zásadní změny,“ a neexistencí vize jako takové: „Vize, a ty tady chyběj, (odmlka) ale chybí. Ty 

vize tady lidi prostě nemaj. Teda ty politici, kteří jsou za to zodpovědní, tak ty prostě nemaj, 

jo.“  

Jiní vnímají tvorbu této politiky v charakteru, s jakým přistupujeme v českém kontextu k řešení 

problémů: „Já nechci být příliš kritický, ale my jsme opravdu dobrý v tom, v podstatě stručně 

mnohastránkově zdůvodnit, proč to nejde, místo toho, abychom hledali cestu, jak to udělat, 

aby to šlo... si myslím, že to je v atmosféře ve společnosti a v lidech, všichni jenom nadávaj.“ 

Jiní aktéři nebyli tak kritičtí, domnívají se, že by zde vize byly, ale neustálé změny na úrovni 

ministerstev brání nějaké systematičtější práci. „My jsme plánování jaksi označili za sprostý 

slovo a téměř komunstickej relikt. Plánujou všude, od Pentagonu počínaje přes já nevím koho, 

a my se tomu bráníme. Z toho důvodu potom při každý změně politický reprezentace a při 

každý změně představitelů ministerstev samozřejmě, kde přicházejí se svými názory a nápady, 

které ale do toho základního rámce nemohou zapadnout, protože žádný není“. 

Posun aktéři vnímají ve snaze s daným problémem něco dělat: „Ale teď nám vlastně ve státě 

jednak chybí ta legislativa, to víme, a vnímám snad i touhu, ale vnímám rozhodně snahu řady 

lidí odpovědných na místech, kde mají být, aby se ty věci konečně pohnuly... jak se teď 

ministerstvo zdravotnictví a MPSV taky snaží konečně tedy domluvit aspoň na tý společný 

koncepci, na tom pavouku, mapě, žebříku, to je úplně jedno, jak to kdo nazve.“  

Legislativní nebo koncepční „neukotvenost“ vede ve svém důsledku k tomu, že některé 

oblasti, které se vyskytují na tzv. pomezí sociální a zdravotní problematiky,  často nejsou nijak 

zakotvené a definované a v praxi pak dochází k tzv. propadu některých pacientů systémem. 

„My se snažíme (já upozorňuju, že je obrovský problém, že to není)... snažíme se upozorňovat 

na to, že jsou tady mezery a je potřeba to posuzovat a pracovat s těmi lidmi integrálně, nikoliv 

jednotlivě.“   

 



 22 

Výraznou systémovou bariérou je v jistém ohledu vágní vymezení role praktických lékařů, ale 

i dalších stakeholderů (obce, ÚP apod.) v zodpovědnosti za koordinaci péče. Například, po 

propuštění z režimu institucionální péče je to po 14 dnech praktický lékař, který indikuje další 

domácí péči, a záleží tak na jeho rozhodnutí. Někdy tak dochází k adekvátnímu pokračování 

domácí péče, velmi často však není pokračování domácí péče dále schváleno (dle respondentů 

zejména ze strachu z překročení limitu stanoveného zdravotní pojišťovnou).  

Dle dotazovaných aktérů jsou to úhradové politiky zdravotních pojišťoven, které se dají 

označit za bariéru poskytování kvalitní koordinované péče v tzv. přirozeném prostředí. Většina 

služeb je kalkulována tak, že jejich férové poskytování (zachování času, kvalifikace pracovníků 

atd.) vede ke ztrátě, kterou mohou, ale nemusí saturovat další subjekty.  

Změna a strach z ní 
 
Aktéři většinou hovořili o tom, že bez systémových změn (viz výše) se ani na úrovni 

poskytovatelů nic změnit nemůže. V kontrastu s tímto převažujícím názorem jsou pak 

zkušenosti těch aktérů, kteří se o integraci péče v určité oblasti/regionu snaží. Ti sice narážejí 

na řadu bariér, ale domnívají se, že „je to hlavně o lidech“... „když lidi chtějí, je ochota, tak se 

vždycky nějak domluví a to propojení tam najdou i v současném systému.“ 

Aktéři tedy často hovořili o tom, „že prostě není politická vůle dělat systémové změny“, které 

s sebou nesou určitou míru nepopularity. Aktéři se domnívají, že za neochotou politiků udělat 

větší systémovou změnu, která by byla potřeba, je strach. „Politici se bojí jít do velkých změn, 

systémových změn. Teď to bylo vidět v tomto volebním období, kdy vlastně ta politická 

reprezentace, až na vzdělávání, nepřišla v žádném oboru s žádnou systémovou změnou vůbec.“ 

Někteří experti se domnívají, že „dokud to úplně nepadne a nezhroutí se, tak nebude ani vůle 

něco měnit“. Změna je dle aktérů obtížná i proto, „že na ni ani nikdo moc netlačí“... „prostě to 

nějak funguje, všichni vědí, že je to neefektivní, ale jsou na to zvyklí, zvykli si v tom systému 

fungovat a najít tam skuliny, nechtějí to teďka měnit“. Poskytovatelé jsou současně unaveni 

neustálými dílčími změnami, které přicházejí shora bez konzultace s terénem, a mnohdy tak 

nedávají vůbec smysl.  

To se může ale i pojit s tím, jak někteří aktéři uvádějí, že systém je příliš komplexní a složitý 

a zásadní reforma, která by pomohla vyřešit dané problémy se „zdá nedosažitelná“. Uspořádat 

přílišnou komplexnost a pomoci analyzovat skutečné problémy, by mohla pomoci data, 
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která mají zdravotní pojišťovny nebo MZ skrze Ústav zdravotnických informací a statistiky. 

Nicméně i systematické práci s daty brání do jisté míry strach ze změny. „Vytažení dat, která 

jsou k dispozici ... ministerstva i pojišťovny mají obrovská množství dat, ale mám pocit, že 

všichni se toho množství dat bojí nebo že by se ukázalo, že mnohé úrovně poskytování nejsou 

kvalitní a mohly by být poskytovány jinak.“ 

 

Obavy ze změny či absentující řízení procesu změny či zajištění kapacit a zdrojů, které se 

se změnou pojí, je tak udáváno jako jeden z dalších důvodů, proč se nedaří věci měnit na 

úrovni poskytovatelů. Lidé obecně neradi přijímají změny, ty jsou často zpočátku negovány 

a neoblíbeny. Je s nimi spojena aktivita nad rámec své vymezené gesce, pocit neznáma. „Když 

se něco změní, tak narazí samozřejmě na určitý odpor, protože někomu přibyde práce, někomu 

zkomplikujete život něčím třeba jednoduchým, musí něco dělat jinak a to já pokládám za ten 

hlavní důvod.“ Na mikroúrovni, tj. spolupráci profesionálů, týmů či poskytovatelů bylo 

některými aktéry vnímáno jako největší bariéra úzké zaměření specialistů jen na jejich oblast 

léčby/péče a neschopnost nahlédnout přínos jiných v širším kontextu. Důvodem může být 

strach a nejistota vykročit ze své role a spolupracovat s někým, jehož práci a roli nerozumím. 

„Myslím, že se prostě bojí, bojí se, ti doktoři se bojí, že tomu druhému nebudou rozumět, tak se 

raději ani o spolupráci nesnaží“. „Ale cítil, že tam byla obava, že tam byl strach z toho 

spolupracovat s ostatníma.“ 

Jednou z příčin nespolupráce na klinické úrovni je aktéry také často zmiňována nedůvěra. 

„Nevěřej, ty doktoři. Ty tady máš od neurologa tohle, to já si to radši přetestuju. Jo ty tady máš 

od rehabilitačního tohle, to já si to radši udělám ještě jednou. Klient chodí třikrát čtyřikrát, 

někdo ho pořád diagnostikuje. I pro toho klienta je to hrozný.“ Podobné zkušenosti mají 

i praktičtí lékaři, kteří i když nechají udělat veškeré testy pacientovi před přijetím do 

nemocnice, „tak v té nemocnici si to stejně všechno znova přetestují. Část je možná nedůvěra, 

ale myslím, že jsou za tím peníze, nemocnice má vlastní laboratoře a je to pro ně business 

a pojišťovna tohle nesleduje a zaplatí. A pacient tak pořád běhá po nějakých vyšetřeních 

a často úplně zbytečně.“ 

U příkladů, kde se užší spolupráce a propojení podařilo, mluví aktéři o výhodnosti takové 

spolupráce pro obě strany. „Vytvořili jsme si tady takový systém s nemocnicí a funguje to 

dobře, oni se zbaví náročných pacientů a mě tihle pacienti baví, komplexně se tady o ně 

postaráme...,“ „musí to být výhodný pro obě strany, jinak to nefunguje.“  
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V roli koordinátora praktický lékař, nebo zdravotní sestra?  
 
Rozhovory s respondenty výzkumu cílily i na aktuální potřebu ustanovit někoho, kdo by se ujal 
role koordinátora péče.  
Na úrovni poskytovatelů lůžkové péče a zajištění návazné péče není jasné, kdo by měl vlastně 

péči koordinovat (ošetřující lékař, zdravotní sestra, nebo sociální pracovník nemocnice?). 

Zmiňována byla i neochota lékařů vzdát se svých kompetencí i v takových případech, kdy by je 

pohodlně zvládla zdravotní sestra, a to nejen v nemocnicích, ale zejména pak v ambulantní 

sféře. Zde se častěji projevovaly i genderové stereotypy vůči schopnostem a motivacím sester, 

případně sociálních pracovníků, jimiž  jsou většinou ženy. Sociální pracovník jako koordinátor 

návazné péče byl ostatně zdravotníky zcela zavrhnut, neboť nemá dostatečné vzdělání 

ohledně zdravotního stavu, jehož znalost je pro schopnost zajištění adekvátní návazné péče 

potřeba.  

 

Z hlediska integrace péče byla často respondenty hodnocena role praktických lékařů (PL), 

kteří by měli být koordinátory péče (v komunitě a směrem od/ke specialistům a nemocnicím), 

a to z prostého důvodu, že o pacientovi mají vědět nejvíce. Praktičtí lékaři, jak z výzkumu 

nicméně vyplynulo, nejsou respondenty v kontextu koordinace péče nejlépe hodnoceni. 

Pokud jsou kritizováni, tak nejčastěji za neaktivitu, za (ne)informovanost pacientů a jejich 

rodin, neochotu vyšetřovat či sdílet a agregovat data o zdravotním stavu svých pacientů. 

„Praktici se naučili pracovat v omezenej čas, svý peníze dostanou, ať se snažej, nebo nesnažej, 

ve svý podstatě. Teďka jsou praktici, který nevytáhnou paty z ordinace a musej starýho člověka 

imobilního, vlastně by měli, vést do třetího patra. Takže ho tím pádem neuvidí ten doktor. To 

tam přijde rodina, řekne, že chce napsat léky, on napíše léky, když je ještě jo hodnej.“ Současně 

ale pacienti, pečující a i někteří ostatní lékaři v ně nebo jejich schopnosti nemají příliš důvěru, 

a proto ani neočekávají, že by jim PL mohl pomoci. Raději si péči tedy koordinují sami a jdou 

rovnou za specialistou. Navrhováno bylo vrátit PL funkci „gatekeepera“ a zaměřit se na 

interdisciplinární vzdělávání mladých praktiků, „kteří nejsou zdecimováni tím systémem 

předtím“, a na úrovni komunity by při zajištění dostatečných zdrojů mohla péči koordinovat 

pod vedením PL zdravotní sestra.  

 



 25 

Stručné shrnutí návrhů možných změn 
 

Koncepce a vize  
 Shodnout se na koncepci rozvoje zdravotní a sociální péče napříč politickým spektrem bez 

ohledu na to, kdo je zrovna u vlády (celospolečenský konsensus).  
 Vytvořit dlouhodobou strategii rozvoje (kam chceme směřovat), jaké služby nebo 

společnost chceme.  
 Lépe strategicky plánovat a nastavit pravidla se zodpovědností. 
 Využívat více data pro systematičtější plánování péče. 
 Definovat nároky a předpokládané cesty pacientů systémem péče (tzv. care pathways).  
 Stanovit nároky na péči pro jednotlivé skupiny diagnóz, včetně potřeby vzít v potaz tíži 

následků (tj. komplexnost potřeby péče). 
 Při tvorbě strategií a koncepcí dát doprostřed pacienta a jeho potřeby a plánovat služby 

okolo těchto potřeb. 
 Zaměřit se více na návrat do práce při tvorbě strategie, nejen poskytování rehabilitace, ale 

i k čemu vede. Využít a více propojit poskytování péče/rehabilitace s úřady práce. 
 Restrukturalizace části okresních nemocnic na zařízení dlouhodobé péče či sociální služby 

(jejích propojení se sociální sférou a více s komunitou). 
 

Finance  
 Propojení zdravotní a sociální péče v jeden systém (oblast poskytování péče, nikoli pak 

služeb zaměstnanosti apod.). 
 Vytvoření pojištění dlouhodobé péče. 
 Zavést jeden z mechanismů: zdravotně-sociální pojištění, pojištění na dlouhodobou péči, 

gatekeeping, navázání úhrad na integraci péče, dlouhodobé – víceleté financování... 
 Přerozdělení pojistného dle pacientských skupin.  
 Změny úhrad – např. z výkonů a denních sazeb na diferencovanou kapitaci, paušály, 

svázané platby. 
 Větší bonifikace dobrých praxí. 
 Posílení role pojišťoven s odpovědností. 
 Aktivnější role MZ v nastavování pravidel a jejich dodržování, zejména pak vůči zdravotním 

pojišťovnám. 
 Zacílení financování na výsledky/impakt, nikoli na výkon. 
 Propojení financování s kvalitou péče. 
 Přesunutí části financování a rozhodování na nižší úroveň – na úroveň obcí s nutnou 

podmínkou odpovědnosti za zajištění péče (decentralizace).  
 Dát peníze spíše rodinám, které se o takového člověka postarají nejlépe. 
 

Důvěra a změna 
 Posilování partnerského vztahu pojišťoven a poskytovatelů skrze společné projekty.  
 Podpora zavádění a testování nových modelů péče. 
 Podpora řízení změny (jak realizovat změnu v praxi). 
 Zamezení strachu ze změny a nedůvěry cílenou osvětou, společným vzděláváním či cíleným 

networkingem, celkově se více v rámci vzdělávání lékařů zaměřit na multidisciplinární 
spolupráci a přesahy.  

 Edukace ředitelů a managementu nemocnic. 


