
 
Výsledky sou asného porovnání v EU: 
 

eská republika nyní šlape na paty N mecku ve výkonnosti zdravotní 
pé e! 
 
(V Bruselu, 15. kv tna 2012) 
 

eská zdravotní pé e se zlepšuje a v hodnocení EU je nyní t sn  za N meckem, jak je vid t z 
evropského spot ebitelského indexu zdravotní pé e (EHCI) pro rok 2012, který byl dnes 

edložen v Evropském parlamentu v Bruselu. Toto srovnávací hodnocení ud lilo Nizozemsku 
872 z 1 000 možných bod ,za kterým následovaly Dánsko (822 bod ), Island (799 bod ), 
Lucembursko (791 bod ) a Belgie (783 bod ). eská republika dosáhla 694 bod  a umístila se 
15. míst  z 34 zemí (v hodnocení EHCI pro rok 2009 byla na 17. míst ). EHCI zve ej uje 
švédský think-tank HCP (Health Consumer Powerhouse) od roku 2005. 
 
Co se nachází na pozadí rostoucího po tu bod eské republiky? 
 
- Od roku 2009 dochází k obecnému zlepšování výkonnosti zdravotní pé e, jak zjiš uje Dr. Arne 
Björnberg, hlavní exekutivní manažer HCP a vedoucí týmu EHCI 2012. ekací doby se zkracují, 
dochází k rozvoji práv a informací pacient  i ke zlepšování léka ských výsledk . Rovn ž se zdá, že 
došlo ke zlepšení špatných ukazatel  u lé by rakoviny. 
 
- Zlepšení v eské republice a pokles po tu dosažených bod  v N mecku a Rakousku zvyšují 
konkurenci ve st ední Evrop , konstatuje Dr. Björnberg. eská republika jde dop edu, ale p esto 
v tomto systému stále existují zjevná slabá místa, a to zejména v oblasti prevence a p ístupu k lék m. 
 
Všeobecné zlepšení – s varovnými p íznaky 
EHCI odráží soustavné zlepšování evropské zdravotní pé e s lepšími výsledky a celkovými 
podmínkami. Varovné signály týkající se vlivu hospodá ských pokles  se zdají pon kud p ehnané. Již 
po desetiletí se íká, že rozpo et na zdravotní pé i se snižuje a dochází ke ztrát  kvality, ale ve 
skute nosti je spíše pravdou opa ný vývoj. Nicmén  hodnotící index poukazuje na t i r zné aspekty, 
jež by m ly být p edm tem zvláštních obav v d sledku ekonomické krize: 
 
- Tendence k delšímu ekání na nákladné chirurgické zákroky v zemích nejvíce ovlivn ných 
ekonomickou krizí. 
 
- Zvýšený podíl platební spoluú asti pacient  u širokého spektra lé ebných postup . 
 
- Nedostate né zlepšování a dokonce zhoršující se p ístup k novým druh m lék . 
 
Bez ohledu na ekonomiku Evropa z stává územím nemocni ních infekcí. Pro každou druhou z 34 
hodnocených zemí vydává EHCI ervenou výstrahu, pokud jde o riziko infekcí. 
 
- Iniciativa EU zam ená na zákaz prodeje antibiotik bez léka ského p edpisu by tento mohla ukazatel 
snížit, tvrdí pan Johan Hjertqvist, zakladatel a prezident HCP. To by pro bezpe nost pacient  
znamenalo více než v tšina jiných v cí, ve kterých se EU angažuje! 

 



 

 

O indexu EHCI 
Index EHCI se stal hodnotícím standardem pro evropskou zdravotní pé i. Vydání z roku 2012 hodnotí 
34 státních evropských zdravotních systém  prost ednictvím 42 indikátor  pokrývajících p t oblastí, 
které mají klí ový význam pro spot ebitele zdravotní pé e: práva a informování pacient , ekací doby 
na lé bu, výsledky lé ení, prevence/rozsah a dosah poskytovaných služeb a farmaceutické p ípravky. 
Tento index je sestavován pomocí ur ité kombinace ve ejné statistiky, pacientských anket a 
nezávislého výzkumu provád ného zakladatelem, jímž je švédský think-tank HCP (Health Consumer 
Powerhouse). 
 
EHCI 2012 byl sestaven za podpory neomezených grant  od EFPIA (Evropská federace 
farmaceutického pr myslu), Pfizer Inc, Novartis SA a Medicover SA. 
  
Více informací a vysv tlující zprávu najdete na stránkách: 
www.healthpowerhouse.com/ehci2012 
 
Ohledn  EHCI kontaktujte Dr. Arne Björnberg, arne.bjornberg@healthpowerhouse.com,  
+46 705 84 84 51. 
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