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Aktuální informace 
Ústavu zdravotnických informací a statistiky  

České republiky 

Praha 18.11.2003 67
Jak se jeví na první pohled zdraví a fungování zdravotnictví  

v České republice? 

I přes zlepšující se zdraví svých obyvatel zůstává Česká republika v porovnání 
s vyspělými státy světa na spodních příčkách, výjimkou je snad jen nízká kojenecká 
úmrtnost. K tomuto stavu jistě přispívá i vysoký podíl obézních osob a vysoká spotřeba 
alkoholu. Stejně tak jako v ostatních zemích se výdaje na zdraví postupně zvyšují, a to jak 
celkově, tak i v poměru k celkovým výdajům. V České republice jsou tyto výdaje relativně 
nízké a zdravotnictví je nadále financováno zejména z veřejných zdrojů. Zda jsou náklady 
vynaloženy na zdravotní péči efektivně a přinášejí požadovaný výsledek je velmi složitá 
otázka. Ke zlepšení stávajícího stavu určitě přispěl dramatický nárůst specializovaných 
lékařských přístrojů, častější provádění náročných lékařských zákroků a lepší přístup ke 
kvalitním lékům. V České republice je ve srovnání s ostatními státy spíše více 
zdravotnických pracovníků a jejich stav se nesnižuje. Českému zdravotnictví se naopak 
daří snižovat počet akutních lůžek a průměrnou ošetřovací dobu.  

Tak takhle se jeví „na první pohled“ z hlediska zdraví a fungování zdravotnictví Česká 
republika v nové knize Health at a Glance: OECD indicators 2003, kterou publikovala 
dne 16.10.2003 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).  

Kniha přináší srovnání 30 členských států OECD v delším časovém období z pohledu 
základních ukazatelů zdravotního stavu a jeho rizikových faktorů, kapacit a vybavení ve 
zdravotnictví a jejich využívání, financování zdravotní péče a ukazatelů demograficko-
ekonomického vývoje. Publikace čerpá údaje z databáze OECD Health Data, do které 
přispívá za Českou republiku Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. 
V přehledné formě jsou v textové části každému ukazateli přiděleny dvě strany. První 
strana je věnována základním zjištěním vyplývajícím z analýzy stavu a vývoje daného 
ukazatele, a zmíněny jsou i důležité metodologické odchylky v definicích mezi jednotlivými 
státy. Na druhé straně jsou pro lepší ilustraci výsledků prezentovány grafy. Na konci 
publikace jsou přiloženy tabulky s hodnotami všech ukazatelů v časové řadě.  

Publikace jistě přivítají všichni uživatelé a zájemci o mezinárodní přehledy údajů ve 
zdravotnictví a současně by měla být výzvou pro všechny subjekty podílející se na 
zlepšování srovnatelnosti ukazatelů ze zdravotnictví.  

Další informace i publikaci samotnou je možné získat (v anglické či francouzské verzi) 
na oficiálních stránkách OECD:  http://www.oecd.org/home/ nebo přímo pod odkazem 
Health at a Glance. 
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