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Česká republika získala nízké ohodnocení v soutěži 
Evropské unie hodnotící orientaci zdravotnictví na 

uživatele 
 

Zdravotnický spotřebitelský index Euro 2006 říká, že „český systém 
pečuje o své občany, ale nemůže si dovolit špičkovou kvalitu“ a vyzývá 
Evropany, aby se vyjádřili k reformě zdravotnictví    
 
Zdravotnický spotřebitelský Index Euro, což je roční přehled o zdravotní péči v EU, zařadil 
Českou republiku na 22. místo v systémech veřejného zdravotnictví v Unii.  V průzkumu 26 
evropských zemí mají Češi systém zdravotní péče se slabou komunikací s uživateli a 
nedostatkem nových léků.  Vítězem Indexu 2006 je Francie, těsně následovaná Holandskem 
(vítězem roku 2005). Německem a Švédskem.  Česká republika byla do Indexu zařazena poprvé. 
Zdravotnický spotřebitelský Index Euro 2006 byl uveřejněn dnes v Bruselu.  Uživatelé zdravotní 
péče teď mají možnost poslat své názory svým vládám.      
 
V pěti kategoriích zahrnujících 28 indikátorů výkonnosti získala Česká republika 403 bodů z možných 
750.  Český systém zdravotní péče vyniká pokud jde o přístup k vlastním lékařským záznamům, 
služby rodinného lékaře poskytované tentýž den, přímý přístup k péči specialistů a nízkou úmrtnost 
novorozenců.  Jeho slabé stránky jsou nedostatečné možnosti uživatelů komunikovat, dlouhé čekací 
doby na mnohé lékařské zásahy (nedostatečné národní údaje brání transparentnosti) a omezený přístup 
k lékům.      
 
„Český systém zdravotní péče se stará o své občany a je téměř na úrovni Japonska pokud jde o počet 
návštěv u lékaře na osobu (v průměru 15 ročně).  Je dobrý v péči o cukrovku, ale nemůže si dovolit 
moderní léky“, říká  Dr. Arne Björnberg, ředitelka Zdravotního spotřebitelského Indexu Euro.  
 
Co by se mělo v České republice udělat?   
 
Jako výsledek svých zjištění má organizace Health Consumer Powerhouse (HCP), která Index vydává, 
pro každou zemi návrhy, jak poskytnout uživatelům zdravotní péče větší autoritu a zlepšit systém.  Pro 
Českou republiky jsou akční body tyto:   
 

• Zajistit každému právo na léky zachraňující život   
• Dát lékařům právo obnovovat léčiva na předpis bez nutnosti návštěv 
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Výzva k akci:   
 
Uživatelé z celé Evropy mohou poslat zprávu svému ministerstvu zdravotnictví o tom, co by se mělo 
udělat, pomocí internetové adresy www.healthpowerhouse.com consumers.  Je to poprvé, kdy jsou 
uživatelé zdravotní péče z celé  Evropy pozvání k účasti v kampani za účelem reformy evropských 
systémů zdravotní péče ve směru orientovaném právě na ně.    
 
O Indexu   
 
Zdravotnický uživatelský index Euro představuje každoroční hodnocení národních evropských 
systémů zdravotní péče v pěti oblastech, které jsou pro uživatele zásadní:  právo pacienta na 
informace, čekací doby na obvyklou léčbu, výsledek péče, velkorysost systému a přístup k lékům.  
Index byl poprvé publikován v roce 2005.  Index je sestavován z kombinace veřejných statistik a 
nezávislého výzkumu.  Index vydává analytická a informační organizace Health Consumer 
Powerhouse se sídlem v Bruselu. Index se soustřeďuje na uživatele zdravotní péče.   
 
Internetová adresa, kde je možné si přečíst nebo si stáhnout Index 2006 a vysvětlující zprávu: 
www.healthpowerhouse.com/ehci 
 
O organizaci Health Consumer Powerhouse: www.healthpowerhouse.com 
 
Kontakt na Health Consumer Powerhouse: Ms Kajsa Wilhelmsson, +32 (0)496-23 55 30. 
 
 
 
 

 


