
Office Brussels: Rue Fossé aux Loups 34, B - 1000 Brussels, Belgium 
Phone: +32 (0) 2 218 73 93 brussels@healthpowerhouse.com  www.healthpowerhouse.com

Press Release
Česká republika si udržuje v EU standardní 

postavení v úrovni zdravotní péče;
vyplatily se reformy? 

Brusel, 28. září 2009

Česká republika si udržuje dobré standardní postavení v rámci Evropských systémů 
zdravotní péče, jak vyplynulo z Evropského Indexu uživatelů zdravotní péče 2009, 
předloženého dnes v Bruselu. EHCI 2009 (Euro Health Consumer Index), který je 
výročním průzkumem zdravotní péče v EU, klasifikoval Českou republiku na 17. 
místo mezi 33 zeměmi se 667 body z možných 1.000 bodů. Nizozemsko vyhrálo v 
pořadí už druhý rok s rekordnim počtem 863 bodů, následované Dánskem (819), 
nově příchozím Islandem (811) a Rakouskem (795).

Index sice klade Českou republiku za Slovinsko, ale před Estonsko a Maďarsko, čímž řadí 
Českou republiku mezi středoevropské a východoevropské země, které po řadu let 
reformovaly své systémy veřejné zdravotní péče. Nedostatečně jsou stále rozvinuty práva 
pacientů a dostupnost informací. 

“Zdá se, že české zdravotnictví bylo schopno se vyrovnat s tlakem finanční krize. Je možné, 
že nedávné reformy ještě zvýšily jeho výkon”, říká Dr. Arne Björnberg, ředitel Evropského 
indexu uživatelů zdravotní péče. “Existují však signály, že čekací doby na péči se zvyšují, 
přesto však je 
systém velkorysý s širokým spektrem a dosažitelností služeb. Stejně i pro řadu zemí CEE 
potrvá dosti dlouho než bude zavedena Evropská podpora pro zlepšení poskytování zdravotní 
péče. Již nyní však Česká republika patří mezi 13 evropských zemí se systémem zdravotní 
péče, který je pro uživatele velmi příznivý”. 

Hodnocení tento rok naznačuje, že ta nejlepší zdravotnictví v Evropě začínají využívat 
informací a možnosti volby s cílem zapojit pacienta do rozhodování, čímž se vyvíjí tlak na 
zlepšení zespodu. Na spodním konci hodnocení se umístilo mnoho zemí, které se v 
zdravotnictví drží starého stylu plného hierarchií a nedostatku transparantnosti. Tímto 
řádkem se dovoláváme principů rovnosti a solidarity EU.

O indexu

Index EHCI sa stal základním hodnocením evropských zdravotnictví. Zořaďuje 33 národních 
zdravotních systémů podle 38 indikátorů pokrývajících šest oblastí, které jsou pro pacienty 
klíčové: Práva pacientů na informace, e-Health, doba čekání na ošetření, výsledky ošetření, 
rozsah a dosah poskytovaných služeb a dostupnost léků. Index vzniká z kombinace 
veřejných statistik, hlasování pacientů a nezávislých průzkumů vedených zakladateli, komisí
odborníků úřadu pro ochranu pacientů bydlících v Bruselu. Index EHCI 2009 vychází z pozice 
pacienta a pracuje s podporou Evropské komise - DG Information Society and Media, e-
Health - a s pomocí švédského předsednictva v Evropské unii.
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Více informací a vysvětlující zprávu najdete na:
http://www.healthpowerhouse.com/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=54

V souvislosti s EHCI kontaktujte pana Arne Bjornbergera:
arne.bjornberg@healthpowerhouse.com, +46 705 84 84 51

O Úřadě pro ochranu pacientů: www.healthpowerhouse.com nebo kontaktujte Dr. Raluca 
Nagy raluca.nagy@healthpowerhouse.com, +32 472 61 24 63


