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1. Úvod

Analytická zpráva shrnuje všechny dílčí analytické vstupy, kterých bylo využito pro
tvorbu generelu a jeho závěrů a doporučení.

Dokument je dělený na dvě hlavní části. První popisná část zasazuje poskytované
zdravotní služby do širšího kontextu pohledu na zdraví člověka a shrnuje základní principy
fungování zdravotního systému v ČR.

Druhá část dává přehled o dílčích šetřeních, která mají za cíl popsat situaci v oblasti
sítě poskytovaných zdravotních služeb na MČ a jejich dostupnosti. Provedená demografická
analýza, společně s analýzou trendů vývoje poskytovaných zdravotních služeb nastiňuje
možnosti dalšího vývoje poptávky a nabídky po zdravotních službách. Opomenuta není ani
souvislost zdravotnictví a sociální problematiky.

Výsledky analýz jsou použity v závěrečném dokumentu Generel zdravotnictví
Městské části Praha 11.

Pro analýzu byly použity zdroje z dostupných informačních míst ČSÚ, VZP, UZIS a
celá řada dílčích výstupů odborných institucí a ústavů, které se problematikou zdravotnictví
odborně zajímají.

Jako součást řešení byly rovněž provedeny vlastní analýzy založené na místním
šetření.

Rádi bychom tímto poděkovali všem námi osloveným institucím i osobám, které
nám poskytli cenné údaje, informace a data.

Ing. Jaromír Šída, MBA
vedoucí projektu

31. květen 2007
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2. Popis současného stavu poskytování zdravotní péče pro
občany MČ Praha 11

2.1 Část popisná

2.1.1 Determinanty zdraví

Zdraví je výsledkem mnoha vlivů, které na nás v průběhu jednotlivých etap života
působí. Zdravotní důsledky špatného životního prostředí a nezdravého životního stylu se
projeví až za delší čas. Jde o důsledek řady nepříznivých situací způsobených jak individuální
volbou, tak životními okolnostmi, které zvyšují pravděpodobnost předčasného úmrtí nebo
invalidity. Pro rámcovou představu znázorníme schéma nejpodstatnějších determinant zdraví,
včetně jejich vzájemného působení, jak jsou přijímána světovou zdravotnickou organizací:

Obr. 2.1: Struktura determinantů zdraví , [1]

Ze schématu je patrné, že zdravotnické služby jsou jen jednou z determinant
(ovlivňujících faktorů) zdraví. V následujících kapitolách se pokusíme stručně vystihnout
nejpodstatnější vazby.

2.1.1.1 Bydlení

S bydlením je spojen pojem domov. Domov je prostředím, kde lidé tráví nejvíce
času. Jde o místo, které jednotlivec sdílí s ostatními členy rodiny. Zde dochází ke
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vzájemnému ovlivňování názorů jednotlivců na způsob a hodnoty života, dochází k diskusím
o zdravotních problémech každého člena domácnosti. V tomto místě se formuje názor na
přístup k životním otázkám mladého jedince přirozenou autoritou - rodiči.

Největší přímé škody na zdraví, které vznikají jako důsledek podmínek bydlení se
připisují kanalizaci, vlhkosti, plísním, špatné kvalitě vzduchu, nadměrné hlučnosti a
konstrukčním nedostatkům, včetně nezdravých stavebních materiálů. Jednotlivci, kteří žijí
v domácnosti s kuřáky trpí silným znečištěním domácího ovzduší.

2.1.1.2 Zemědělství a výroba potravin

MČ může svou podporou  i konkrétními programy přispět k aktivitám, které mají za
cíl zlepšení ochrany spotřebitele (spolupráce s krajskou hygienickou stanicí, Českou obchodní
inspekcí, aj.). Pro rozvoj a ochranu obyvatelstva je nesporně důležitý přístup k nezávadným a
zdraví prospěšným potravinám stejně jako jejich vhodné označení. Ve stravovacích zařízeních
je vhodné sledovat nejen kvalitu přípravy jídel, ale také vhodné složení a dostatečný přísun
všech potřebných složek potravy. Nové vědecké poznatky hovoří o látkách , které chrání před
vznikem srdečních chorob a nádorových onemocnění (antioxidanty, flavonoidy,
fytoestrogeny). Některá část populace se potýká s nedostatkem jódu, který má příznivý účinek
na rozvoj intelektu, nedostatek má dále vliv na postižení štítné žlázy, aj.. Naopak výživa
obsahující vysoký podíl mléčných tuků, tučného masa, soli, a sytých potravin s obsahem
cukru může kromě jiného představovat zvýšené riziko nepřenosných nemocí, jako jsou
kardiovaskulární a nádorová onemocnění.

2.1.1.3 Vzdělání

Vzdělání je významnou determinantou zdravotního stavu. Dle vědeckých poznatků
úroveň vzdělání souvisí s mírou úmrtností a nemocností. Tento vztah je podobný vztahu
nemocnosti s velikostí příjmu. Materiální a kulturní zdroje v rodině výrazně ovlivňují
dosažené vzdělání. Proto můžeme hovořit o silném sociálně-třídním stimulu, který ovlivňuje
dostupnost zaměstnání a příjmů. Je logické, že lidé s vyšším vzděláním se více zajímají o
zdravější způsob života, mají větší odpovědnost vůči sobě samému v podobě životních
návyků, stravy, způsobu života. Z uvedeného plyne, že děti, které dosáhnou vyššího vzdělání,
mají mnohem větší šanci na získání dobrého pracovního místa a platu a tím i úmrtí ve vyšším
věku. Společnosti se vyplatí investovat do vzdělání dětí, které se jí vrátí ve snížených
výdajích na nemocnost, prevenci a nakonec i na sociálních dávkách.

2.1.1.4 Nezaměstnanost

Trvale narůstající počet osob tráví část svého života v řadách nezaměstnaných, nebo
zaměstnaných na částečný úvazek. Ti, kteří zaměstnání mají se mohou cítit být ohrožení
nejistotou ztráty zaměstnání, nebo převedení na jinou práci v důsledku organizačních změn.

Negativní důsledky nezaměstnanosti:
 Pokles životní úrovně nezaměstnaného a jeho rodiny.
 Stres, zdravotní problémy, alkoholismus a jiné závislosti, rostoucí míra

kriminality.
 Nejzávažnějším důsledkem dlouhodobé nezaměstnanosti je ztráta kvalifikace.
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Velikost důsledků nezaměstnanosti je závislá na čase - čím je delší, tím jsou
důsledky závažnější. S nezaměstnaností nebo obavami o ztrátu zaměstnání je spojován
významný faktor zdraví – stres. O dopadech dlouhodobého účinku stresu na organizmus bylo
popsáno mnoho literatury, zmíníme tedy ty nejznámější: bolesti zad a potížemi kloubního a
páteřního systému, psychiatrická onemocnění a nakonec také sebevraždy.

2.1.1.5 Věk, pohlaví a dědičné vlivy

Život je složen z celé řady kritických období, jejichž způsob překonání významně
ovlivní zdraví jedince. Kritická období života [2]:

 narození
 přechod z prvního na druhý stupeň školy
 závěrečné zkoušky na škole
 odchod z domova od rodičů
 budování vlastního bydlení
 vstup na trh práce
 přechod do rodičovské role
 nejistota, změna nebo ztráta zaměstnání
 vznik chronického onemocnění
 odchod z trhu práce
 ztráta životního druha nebo blízkých přátel

Důležité komponenty tělesného a duševního života se vyvíjejí v raných fázích života.
Během dětství a dospívání získáváme sociální a zdravotní návyky, kterých se držíme ve
zbytku života. Jak již bylo řečeno výše, způsob jakým se vypořádáme s nástrahami kritických
životních etap se promítne společně s genetickými faktory do pozdějšího zdravotního stavu.

Ženy a muži jsou často vystavováni stejným podmínkám, které však odlišně
prožívají. Hlavními faktory, které mají negativní dopad na zdraví žen, jsou zejména chudoba
a ekonomická závislost, násilí, omezené možnosti ovládat svůj sexuální a reprodukční život.

2.1.1.6 Životní styl

Účinná zdravotní výchova v oblasti zdravé výživy a způsobu života je cenným
nástrojem pro zdravé celoživotní návyky. Napomáhá kromě jiného k omezování obezity,
alergií, a dalších chorob. Přiměřená tělesná aktivita a rekreace pomáhají posílit dobrou
tělesnou, duševní a sociální pohodu, která má za následek snížení rizika obezity, zvýšeného
krevního tlaku, kardiovaskulárních chorob, diabetu a osteoporózy. Sportovní a zájmové
organizace významně ovlivňují zdravotní a sociální aspekty života obyvatelstva, zejména pak
mladých lidí. Je proto vhodné tyto aktivity podporovat a rozvíjet, zejména v problematických
oblastech a komunitách. Zdravý sexuální život prospívá lidskému zdraví a pohodě, ale stejně
tak může být důvodem velkých zdravotních komplikací. Proto je nezbytné věnovat pozornost
osvětě mezi mládeží a rizikovými skupinami tzv. chráněného sexuálního styku z důvodu
rychle se šířícího viru HIV.

2.1.1.7 Obecné společensko – ekonomické podmínky

Nejchudší sociální skupiny volí takové jednání, které zdraví velmi ohrožuje a jehož
součástí je zvýšení spotřeba tabáku, alkoholu a drog. Tato skupina trpí vyšší mírou stresu,
způsobeného nedostatkem financí, špatným vzděláním a nezaměstnaností nebo nejistotou
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pracovního místa nebo může jít o následky nevyhovujícího pracovního prostředí, ve kterém
dlouhodobě pracují. Zdraví osob žijících v bídě příznivě ovlivňuje systémové poskytování
sociálních služeb, preventivní vzdělávací a informační programy.

Moderní společnost se kromě chudoby potýká ještě s dalším velkým fenoménem
v podobě závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách, zejména drog. Počet uživatelů
se v ČR stále zvyšuje, přestože se zastavil rostoucí trend užívání tvrdých drog. Konzumace
drog přispívá k masivnímu šíření HIV a hepatitidy. Bylo prokázáno, že v těch oblastech, kde
se poskytují dostatečné služby závislým osobám, se daří úspěšně redukovat riziko a chování
vedoucí k poškozování zdraví i omezovat kriminalitu drogově závislých.

Stárnutí je přirozený fyziologický proces, ve kterém organismus prochází celou
řadou změn. Dospělí lidé se dokáží relativně lépe vyrovnat se změnou sociálních a
ekonomických rolí, největším problém však představuje náplň života po odchodu do důchodu.
Proto se mohou chybně přičítat zdravotní potíže tomu, že po dosažení 65 let nastává proces
stárnutí. Důvodem však může být zejména proces nečinnosti, či ztráta smyslu života. U
starších lidí se klade důraz na zajištění klidu a pohodlí a naproti tomu se málo nabízí
příležitostí k rozvoji a zachování potřebné aktivity. Tomuto procesu by měla předcházet
systematická příprava na zdravé a aktivní stárnutí.

Existují také důvody, které mohou omezovat motivaci populace k přijetí zdravého
životního stylu:

 menší množství rekreačních oblastí
 vyšší kriminalita, která může občany odrazovat od procházek a další tělesné

aktivity
 nižší dostupnost veřejných dopravních prostředků
 dostupnost zdravotní péče

2.1.1.8 Program „ZDRAVÍ 21“

Jde o dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České
republiky, který je národní variantou programu Světové zdravotnické organizace (WHO)
Health for all in the 21st century, který se stal uznávaným základem evropské zdravotní
politiky (byť v určité modifikaci). Program byl schválen usnesením vlády č. 1046 dne
30. října 2002 jako mezirezortní dlouhodobý program. Jeho hlavním cílem je dosažení plného
zdravotního potenciálu pro všechny ve dvou hlavních oblastech:

 posilování a ochrana zdraví lidí během jejich celého života
 snížení výskytu hlavních nemocí a omezení strádání, které lidem nemoci

přináší

Základ programu je tvořen třemi základními hodnotami:
 zdraví jako lidské právo
 ekvita (rovnost) ve zdraví a solidarita při činnosti mezi jednotlivými zeměmi i

mezi skupinami lidí uvnitř jednotlivých zemí a to včetně žen a mužů
 vlastní účast a odpovědnost jednotlivých osob, skupin, společenství,

organizací a resortů v rozvoji zdraví

Realizací cílů ZDRAVÍ 21 má dojít k dosažení výrazného snížení úmrtnosti na
nemoci oběhové soustavy, na nádory, úrazy a snížení výskytu závažných nemocí a faktorů,
které je ovlivňují. Prostředkem je k tomu pokrok v oblastech prevence příčin a rizik nemocí.
Zdravotnická péče by totiž nedokázala za přijatelných nákladů účinně vyléčit rostoucí počty
nemocí a příznivý vývoj úmrtnosti by se mohl zastavit, místo aby pokračoval a zrychloval se.
Prevence nemocí a podpora zdraví jsou výraznou komponentou celého programu. Jsou
součástí strategických přístupů u většiny cílů.
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Základní zodpovědnost za plnění programu ZDRAVÍ 21 má vláda a Rada pro zdraví
a životní prostředí, při níž je zřízen také Výbor pro tento program. ZDRAVÍ 21 je dlouhodobý
projekt, který je v poslední době v zahraničí čím dále více vnímán jako investiční. Efektivně
vynaložené zdroje se v dlouhodobém horizontu vrátí v podobě ekonomických efektů - snížení
výdajů na pracovní neschopnost, nezaměstnanost, sociální dávky, invaliditu atd. Úkoly jsou
více orientovány na dlouhodobé cíle, a proto nemusí být pro politiky atraktivní (netýká se jen
jednoho volebního období). Přestože program zdůrazňuje individuální péči o své zdraví,
rozhodně nesnímá dílčí odpovědnost státní správy a samosprávy za vytváření vhodných
podmínek pro zdraví lidí.

Jednotlivé dílčí úkoly (v rámci celkových 21 cílů) jsou definovány jako úkoly pro
ministerstva, přesto je vysoce žádoucí a podle našeho názoru i občanská veřejnost kladně
ocení aktivní zapojení jednotlivých místních a regionálních samospráv.

2.1.1.9 Národní síť zdravých měst
„Zdravé město, obce, region“ je označení pro municipalitu, která je aktivně zapojena

do mezinárodního Projektu Zdravé město WHO (Healthy Cities Project). Projekt vznikl v r.
1988 pod patronátem WHO (Světová zdravotní organizace). Od r. 1994 je projekt realizován i
v ČR pod asociací  Národní síť Zdravých měst České republiky (NSZM ČR). V současnosti je
asociace otevřena všem formám municipalit v ČR – městům, obcím i regionům (krajům,
mikroregionům).

NSZM ČR je v současné době jedinou asociací municipalit v ČR, jejímž základním
posláním vyplývajícím ze stanov, je hledání cest ke zdraví, udržitelnému rozvoji a kvalitě
života v podmínkách měst v České republice.

NSZM disponuje propracovanou metodikou tvorby akčních programů, která byla
vypracována se širokým spektrem odborných partnerů. Pomocí metodiky je schopna
samospráva realizovat své záměry v logických souslednostech ke strategickému rozvoji města
/části města (viz Praha-Libuš) se zapojením veřejnosti do jednotlivých aktivit. Asociace
používá sdílení informací nejlepších zkušeností jednotlivých členů (the best practice), proto je
každý nový člen schopen „relativně rychlé realizace“ svých strategických záměrů.

Základními cíly projektu je udržitelný rozvoj a zdraví, ty jsou předpokladem
zachování podmínek pro kvalitní život pro další generace v dlouhodobém horizontu. Systém
vychází z ověřené zkušenosti, že požadovaného stavu nelze dosáhnout náhodně. Pokud město
hodlá směřovat ke zdraví, udržitelnosti a kvalitě života, musí použít manažerský postup, který
se nazývá strategický rozvoj. Cílem strategického rozvoje v kvalitě mezinárodních dokumentů
Health 21, Agenda 21 a NEHAP je vytvořit podmínky pro zdravý a kvalitní život obyvatel ve
všech důležitých oblastech – podpora zdraví, životní prostředí, sociální prostředí a prosperita
města.

Ačkoliv Projekt má v každé municipalitě organizační zázemí úřadu, není pouhou
„úřední aktivitou“. Je zejména komunitním projektem – vzniká „most“ pro spolupráci mezi
úřadem, radnicí a veřejností a otevírá se prostor pro aktivitu obyvatel města. Projekt účinně
podporuje zavádění místního akčního plánu zdraví a životního prostředí (LEHAP).

Členstvím obce v NSZM může obec získat:

 Návod, jak svou strategii v oblasti implementace zdravotní politiky realizovat
v místních podmínkách.

 Získá přehled o všech podstatných preventivních programech zaměřených na zdraví a
udržitelný rozvoj.

 Získá přístup k znalostem, jak získat finanční zdroje na realizaci jednotlivých projektů
ze strukturálních fondů EU.
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 Zviditelnění města a sbírání užitečných kontaktů v celorepublikovém a
v mezinárodním měřítku.

Pozn: červená: města, obce;  modrá: kraje, mikroregiony;

Obr. 2.2: Přehled členských municipalit

2.1.2 Systém zdravotní péče v ČR

Následující kapitola ve stručnosti popíše systém zdravotní péče v České republice.
Obsah kapitoly je syntézou velké řady analytickým materiálů (viz příloha), které se podařilo
získat a které byly porůznu zaměřené na analýzy specifických oblastí zdravotnictví.
Soustřeďujeme se zde zejména na ty oblasti, které považujeme pro návrh generelu významné
a důležité.

2.1.2.1 Model zdravotní péče

Systém zdravotní péče vychází ze zákonných norem a je již dlouho dobu ve značném
pohybu, kterým se mění jak struktura jednotlivých prvků systému, tak jejich smysl a poslání.

Že se jedná o systém velmi složitý, svědčí řada modelů, které zdravotní systém
popisují z různých hledisek a zejména z velkého množství vztahů mezi jednotlivými prvky
systému. Bohužel se však odborníci neshodují na jednom reprezentativním modelu, co autor a
pracovní skupina, to vlastní zobrazení a interpretace zdravotnického modelu. Pro potřeby této
studie použijeme schéma materiálu ministerstva zdravotnictví z ledna 2005 [3], které v
dostatečné míře systém zdravotnictví a bude určitě i vhodným komunikačním můstkem.

Níže uvedené schéma zobrazuje prvky systému tak jak jsou dnes definovány
zákonem o zdravotnictví a dalšími souvisejícími předpisy. Zdravotní péče se opírá o tři
základní pilíře – primární péči, sekundární a terciární péči, vedle kterých je v úzké vazbě
postavena i péče sociální.

Primární péči zastupují praktičtí lékaři (PL), stomatologové a gynekologové.
Součástí primární péče se uvádí i lékařská služba první pomoci (LSPP), domácí péče a
přednemocniční a záchranná péče.
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Sekundární péče je zastoupena odbornými ambulantními specialisty, odbornými
ústavy a nemocniční akutní základní péči.

Terciární péče je tvořena specializovanými nemocnicemi a ústavy.

Vedle takto definovaných prvků systému existují další prvky podporující např.
hygienické služby a jejich hygienické stanice, různé výzkumné, statistické ústavy a zařízení.

Systém zdravotní péče je postaven na ambulantním a lůžkovém principu.
Ambulantní princip je zajišťován praktickými lékaři, kteří provádějí první zjištění a první
lékařské úkony. Na jejich základě je pacient posílán k odborným ambulantním specialistům
nebo do nemocnic (lůžková část systému), kde se provádí následná vyšetření a péče.

Lůžkový princip je zajišťován soustavou nemocnic a speciálních odborných ústavů.
Jejich posláním je převzetí pacientů v případech, kdy je již odborná ambulantní péče
nedostatečná.

Zdravotní péče je zajišťována sítí zdravotnických zařízení ve státním i soukromém
vlastnictví – provozovatelů zdravotní péče. Ambulantní péče je pak provozována v ordinacích
nebo sdružených zdravotnických zařízeních (poliklinikách), kde lékaři a zdravotní personál
vystupují buď v roli vlastníků těchto zdravotnických zařízení, v roli nájemců k těmto
zařízením nebo jsou v pracovně právním vztahu k provozovatelům zdravotnických zařízení.

Systém zdravotní péče je koncepčně řízen ministerstvem zdravotnictví, které úzce
spolupracuje s odbornými lékařskými sdruženími a pojišťovnami zajišťujícími finanční toky
systému.

Uvedené vazby v současné době vykazují značné poruchy, nekonzistence a vnitřní
tlaky. Příčin toho stavu je celá řada a mají jednak systémový charakter daný např.
nepřesnostmi v zákonech, nejednotným výkladem určitých ustanovení, protichůdnými záměry
prvků systému a za druhé charakter operativní projevující se častou proměnlivostí legislativy,
jejími chybami, operativní nepřipraveností jednotlivých prvků na legislativní a koncepční
změny reagovat.



Generel zdravotnictví městské části Prahy 11 13 / 78

Obr. 2.3: Organizace zdravotnických a sociálních služeb [3]

V současné době se vede odborná diskuse o uspořádání a základním principu
zdravotní péče ve smyslu způsobu péče o pacienta. Diskuse se vede jednak na odborné
úrovni, která je ovlivňována tržními principy soukromého a veřejného zdravotnického
(státního) sektoru a bohužel i na úrovni politické, kde se využívá veřejnosti při prosazování
partikulárních zájmů vedoucích politických stran.

Tento model nezohledňuje aspekt ekonomický a postavení a úlohu zdravotních
pojišťoven. V tomto prostředí se promítají tři klíčové řídicí směry. Jeden prezentovaný
ministerstvem zdravotnictví a rolí architekta systému zdravotnictví, zdravotních pojišťoven
v roli strážce ekonomiky zdravotního systému a veřejné správy v roli poskytovatele zdravotní
péče nebo vytvářejícího podmínky pro soukromé poskytovatele. Vedle těchto klíčových
partnerů o své místo bojují odborná sdružení se svými partikulárními zájmy.

Výsledek je takový, že systém zdravotnictví je zmítán různými proudy a je
oslabována jeho primární role péče o pacienta.

2.1.2.2 Problémové aspekty zdravotní péče

Zdravotnictví jako systém má samozřejmě stanoveny strategické i operativní cíle tak,
aby plnil svou roli v systému státní správy. Tyto cíle stanovuje ministerstvo zdravotnictví
v součinnosti s odbornými sdruženími, pojišťovnami a dalšími partnery, kteří jsou, nebo chtějí
být součástí systému.
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Představy o poslání zdravotnictví lze získat např. z dokumentu ministerstva
zdravotnictví [3]. Zde je představena koncepce zdravotnictví na strategické úrovni včetně
zdůvodnění předkládaných návrhů. Materiál bohužel nebyl přijat a tak se lze pouze domnívat
a předpokládat jakým směrem se bude zdravotnictví ubírat.

Je to nepříjemný fakt v situaci, kdy nižší články státní a veřejné správy odpovídají za
delegované úkoly a strategické materiály, které jim mají stanovit rámce a směry působení
nejsou schváleny a přijaty.

Avšak i za této situace je zapotřebí činit důležitá opatření a rozhodovat o
záležitostech, které lze z dané úrovně řízení ovlivnit a realizovat. Proto i zde lze najít prostor
úloh, které může městská část i bez rozhodnutí o celkové koncepci sama ze své aktivity a
odpovědnosti řešit.

Mezi tyto úlohy zejména patří:
 Distribuce a rozmístění služeb (síť) zdravotnické péče v zájmovém území

(primární, sekundární a terciární).
 Způsoby realizace zdravotní péče (role praktických lékařů, odborných

ambulantních specialistů, odborných lékařů nemocniční a ústavní péče).

Tyto úlohy tvoří základní kameny zdravotnické péče ať bude koncepce či strategie
nastavena jakkoliv. Vždy se bude jednat o jejich vymezení (jaké a kde) a způsob realizace
(jak). V prvním případě se jedná o síť zdravotnických zařízení a služeb a ve druhém o způsob
provádění zdravotních služeb ve smyslu finančních úhrad, rolí jednotlivých složek
zdravotního systému ve vztahu k pacientům a sami mezi sebou.

Síť zdravotnických služeb
Síť zdravotnických služeb zahrnuje rozmístění zdravotnických zařízení (ordinací,

poliklinik, nemocnic a ústavů) s jejími odbornostmi v nich v zájmovém území a vytvoření
předpokladů pro jejich funkčnost, kvalitu, vhodnou dopravní a časovou dostupnost.

V této souvislosti se naráží na problém vhodného umisťování zdravotnických
zařízení, neboť po provedené privatizaci v 90 letech je i zdravotní péče zajišťována
soukromým i veřejným (státní) sektorem. V případě soukromého vlastnictví zdravotnických
zařízení a splnění podmínek pro poskytovatele zdravotní péče je prostor orgánů veřejné
správy pro optimální umisťování zdravotnických zařízení velmi omezen a soukromí vlastníci
si v zásadě umístění mohou provést dle své úvahy. Určitým silovým a regulačním prvkem
může být zdravotní pojišťovna.

Silnější role pro potřeby rozmístění je v případě, že zdravotnické zařízení vlastní
přímo veřejná nebo státní správa. Omezení je zde sice rovněž značné (vlastnictví objektů
v příslušném místě), ale prostor je podstatně širší a významnější. Veřejná a státní správa je
však silně limitována finančními možnostmi a historicky získaným dědictvím stávajících
zdravotních zařízení, které již nejsou na takové úrovni jaká by odpovídala dnešní době.

Ambulantní péče
Jak počty, tak odborné složení lékařů prodělaly za minulých sto let dynamický a

rychle se měnící vývoj. Hlavním rozlišovacím rysem je dělení: praktičtí lékaři/specialisté.
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Pacient - praktický lékař – ambulantní specialista
V oblasti ambulantní péče je významným prvkem zdravotnické soustavy to, zda jsou

služby specialistů přímo dostupné nebo zda praktický lékař působí jako „gatekeeper“, což
znamená, že PL představuje první kontakt pacienta s lékařem, který vždy musí předcházet
kontaktu s odborným ambulantním specialistou. V této souvislosti se dostáváme k otázce
registrace pacientů, k zodpovědnosti praktického lékaře a odborného ambulantního specialisty
a spolupráce mezi nimi.

Obr. 2.4: Vztah pacient – praktický lékař – ambulantní specialista

Ve světle vývoje ambulantních služeb se v západním zahraničí ukazuje stále jasněji,
že pro rozvoj a kvalitu těchto vztahů má základní význam, jak ta která země řeší otázku
přímého či nepřímého vstupu pacientů do oblasti služeb ambulantních specialistů. Ukazuje se,
že jde o klíčový problém, jehož řešení ovlivňuje pacienty, poskytovatele i ty, kdo zodpovídají
za jejich financování. Jinými slovy: na kolik je praktický lékař sluha či pán.

Obdobně klíčový problém vzniká mezi odbornými ambulantními specialisty a
nemocniční lůžkovou péčí. V rámci privatizace vnikla síť samostatných odborných
ambulantních specialistů (privátní ordinace, polikliniky) a současně se udržela duplicitní síť
ambulantních specialistů v nemocnicích. V nemocnicích tyto služby působí jako významný
zdroj financování a tak dochází k větvení ambulantních odborných služeb. Ukazuje se však,
že nemocniční ambulance jsou až dvakrát dražší než ambulance privátní. Na druhou stranu
vybavenost nemocničních ambulancí je na vyšší úrovni a nemocniční ambulantní lékaři
mohou poskytnout komplexnější službu.

Vztahy lékařů k zdravotnickému zařízení
Další problematickou oblastí ambulantní péče je vztah lékařů k zdravotnickým

zařízení. Praktičtí lékaři svou praxi vykonávají většinou v samostatných ordinacích. Odborní
ambulantní specialisté ordinují také v samostatných ordinacích nebo se spojují do sdružených
zdravotnických zařízení (poliklinik). Ukazuje se, že sdružování OAL má významný
ekonomický, ale i odborný efekt. Sdružená zařízení mohou poskytnout kvalitnější vybavení a
pacient může v jedno zařízení využít služeb více specialistů. Ti spolu navíc úžeji komunikují,
což se projevuje v kvalitnější službě pacientům.

Obr. 2.5: Vztah lékařů k zdravotnickému zařízení
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Klíčové vztahy mezi subjekty zdravotní péče

Obr. 2.6: Klíčové vztahy mezi subjekty zdravotní péče

V zjednodušené formě model zobrazuje možnost zřizovat soukromá a státní
zdravotnická zařízení. Lékaři jsou vůči zdravotnickému zařízením buď v nájemním,
vlastnickém nebo pracovně právním vztahu. Zdravotnická zařízení jsou financována
zdravotními pojišťovnami nebo zřizovatelem. Lékaři poskytují pacientům zdravotní ošetření a
potřebnou péči.

Současná legislativa neumožňuje samosprávě významně zasahovat do struktury a
rozmístění ani kvality zdravotnických zařízení, pokud takovéto zařízení samospráva přímo
neprovozuje. Samospráva totiž nemá žádný přímý vztah s lékařem, nebo provozovatelem
zdravotnického zařízení. Většina ambulantních lékařů tj. PL a OAL pracuje dnes na soukromé
bázi jako smluvní partneři zdravotních pojišťoven.

Integrace zdravotnických služeb
Z výše uvedených popisů jasně vyplývá problém funkcionálního členění zdravotního

systému a jeho snaha se v určitých oblastech vymezovat. Dokládají to pokusy jednoznačného
vymezení úlohy praktického lékaře, stanovení hranic působnosti odborných ambulantních
lékařů, vymezení samostatných OAL od nemocničních OAL.

Zahraničí, které také prošlo těmito fázemi, na situace reaguje integračními snahami.
V řadě zemí se uplatňují snahy o vytváření nové kategorie zdravotnických služeb, které by
překlenovaly zmíněné mezery a odstraňovaly dělící mantinely. Ve Velké Británii jsou nové
koncepce charakterizovány označením „sdílená péče“ (shared care), v USA se mluví o
„integrovaném poskytování péče (integrated care delivery) a v Nizozemsku se zavádí pojem
„transmurální péče), při čemž je míněna „extramurální péče“, poskytovaná mimo „zdi“
dosavadního systému.
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V Anglii a v Rakousku dochází k jednoznačnému posílení podílu specialistů na
poskytování ambulantní péče. Nárůst praktických lékařů je nižší než nárůst všech lékařů. Proti
tomu specialistů přibývá nevídaným tempem a za pět let (1989 - 1993) tam přibylo chirurgů o
70%, psychiatrů o třetinu více a internistů téměř také tolik.

V Nizozemsku a Rakousku je jasná dělící čára mezi praktickými lékaři a specialisty.
V obou těchto státech tím však trpí návaznost primární a sekundární péče. V Německu tvoří
praktičtí lékaři i specialisté jednu složku zdravotnických služeb, charakterizovanou ve
statistikách jako “ambulantní péče”. Specialisté pracují samostatně a odděleně od nemocnic.

Obr. 2.6: Dělení lékařů v Německu a Rakousku

Zcela odlišná je situace v Anglii a Holandsku. Tam specialisté patří do společného
hájenství s nemocnicemi a jejich výkony se dělí mezi výkony nemocniční a ambulantní.
Obdobná situace, třebaže nikoli stejná, je v Nizozemsku.

Obr. 2.8: Dělení lékařů v Anglii a Holandsku

Existují případy (Velká Británie), kdy lékař provádí praxi jak praktického lékaře, tak
odborného specialisty a rovněž je najímán nemocnicemi pro speciální výkony. Lékař dochází
do zařízení, které je vybaveno na vysoké úrovni a nemusí si pořizovat toto vybavení sám a
odčerpávat ze systému finanční zdroje.

Význam uspořádání praktický lékař ambulantní specialista se projevuje zejména
v dosažení a udržení kontinuální péče o pacienta v případech úzké vazby praktický lékař –
ambulantní specialista. A dále v udržení ekonomické rovnováhy zdravotního systému neboť
nesouhra těchto dvou stupňů zdravotní péče vede k zbytečnému čerpání finančních zdrojů ať
už úmyslnému či neúmyslnému.

Integrace zdravotní péče ve výše uvedeném smyslu by rozhodně měla být zvažována
ve rozvojových výhledech.

Praktický lékař
samostatný/v poliklinice

Odborný ambulantní lékař
samostatný/v poliklinice

Odborný
lékař

v nemocnici

Ambulantní lékaři Odborní lékaři

Německo, Rakousko

Odborný ambulantní lékař
praktik, odborný ambulantní specialista, specialista v nemocnici

Odborní lékaři

Anglie, Holandsko



Generel zdravotnictví městské části Prahy 11 18 / 78

2.2 Část analytická

2.2.1 Demografická analýza

Cílem kapitoly je analýza současné věkové struktury (obyvatel MČ P11) a jejího
vývoje z údajů průběžného demografického šetření a ze SLDB ČR se zaměřením na tři hlavní
věkové skupiny obyvatel: do 14 let (předproduktivní), od 15 do 64 let (produktivní skupina
obyvatel) a lidé starší 65 let (postproduktivní skupina obyvatel). Analýza vychází ze
statistických materiálů publikovaných Českým statistickým úřadem, Ústavem zdravotnických
informací a statistiky ČR a z údajů poskytnutými příslušnými odbory Úřadu Městské části
Praha 11.

Hlavními oblastmi demografické analýzy je stav a vývoj obyvatelstva MČ Praha 11
dle věku, pohlaví a zmapování demografických ukazatelů porodnosti a migrace.

2.2.1.1 Věková struktura obyvatel

Věková struktura MČ Prahy 11 je v základních rysech odlišná od struktury
obyvatel hlavního města Prahy a obyvatelstva celé České republiky. Je to způsobeno
specifikem zástavby a vznikem městské části (urbanistický plán) - velká sídliště, jež tvoří
podstatnou základnu obytných prostor v městské části, byla osidlována hromadně po jejich
dokončení během 70. a 80. let minulého století a to zejména mladými rodinami.

Provnání věkových skupin v roce 2005 v %
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Obr. 2.8: Věková struktura obyvatel

Z uvedeného grafu je zřejmé, že ve věkové struktuře obyvatel Prahy 11 má výrazný
podíl produktivní skupina obyvatel (15-54 let). Naopak, nejmladší věková skupina je však
zastoupena nejméně z uvedených (11% z celkového počtu obyvatel).

V následujícím grafu je uvedeno konkrétní věkové rozložení v produktivní skupině
obyvatel:
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Porovnání struktury produktivní skupiny obyvatel v roce 2005
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Obr. 2.9: Porovnání struktury produktivní skupiny obyvatel v roce 2005

Je zřejmé, že podstatnou část produktivní skupiny obyvatel tvoří lidé v nejstarší
věkové kategorii (50-59). V současné době dochází k tomu, že se do důchodového věku
dostávají první obyvatelé velkých sídlišť a je proto zřejmé, že obyvatelstvo Prahy 11 bude
v následujících letech stárnout.

2.2.1.2 Predikce vývoje

V následujících grafech je zachycena prognóza pro roky 2010 a 2015. Uvedená data
vychází z údajů publikovaných Českým statistickým úřadem a je z nich pro Prahu 11 patrný
úbytek podílu osob do 14-ti let a zvýšení podílu starších obyvatel:

Projekce věkové struktury obyvatel do roku 2015
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Obr. 2.10: Projekce věkové struktury obyvatel do roku 2015
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Z uvedeného grafu je zřejmý charakteristický rys stárnutí populace – zvyšování
podílu nejstarších věkových supin při současném snižování podílu nejmladších věkových
skupin. Tento trend je patrný jak pro městskou část a hlavní město Praha, tak i pro celou
Českou republiku. Stejný trend je zaznamenáván i v rámci celé Evropské unie.

Pohyb v jednotlivých věkových skupinách do roku 2015 je znázorněn v následujícím
grafu:

Vývoj věkové struktury obyvatel na Praze 11
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Obr. 2.11: Vývoj věkové struktury obyvatel na Praha 11

Jak již bylo výše uvedeno i z grafu zachycujícího tendenci změny věkové struktury
obyvatelstva městské části Praha 11, je patrné stárnutí obyvatelstva. Podle dlouhodobých
prognóz bude v roce 2015 počet osob v kategorii od 65-ti let 10 908, což je o 2 616 více než
v roce 2005. Na zvyšování počtu osob ve věku nad 65 let má výrazný vliv i zdravější způsob
života obyvatelstva celé České republiky. Lidé se dožívají vyššího věku než tomu bylo
v minulosti. Zároveň je možno z prognóz vyčíst i výrazné snižování počtu dětí do 14 let věku.
Tato skupina obyvatel bude v roce 2015 o cca 1 000 osob menší než v roce 2005.
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Porovnání změn počtů osob městské části podle věku
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Obr. 2.12: Porovnání změn počtů osob městské části podle věku

Proces věkového vývoje obyvatel lze dokreslit také průměrným věkem obyvatel.
Vývoj tohoto ukazatele je uveden v následující tabulce.

Tab. 2.1: Průměrný věk obyvatel
Průměrný věk Praha 11

2015 46,6
2005 41,1
2001 38,9

Na městské části Praha 11 v oblasti Chodov je z demografického hlediska významný
areál kolejí, který slouží k přechodnému ubytování studentů vysokých škol. Kapacita
ubytovacího komplexu činí cca 5.000 osob. Ubytování je převážně využíváno věkovou
skupinou od 18ti do 25ti let. Tuto skutečnost jsme nepromítli do zpracovávaných dat, kde
vycházíme striktně z údajů ČSÚ.

2.2.1.3 Struktura obyvatel dle pohlaví

V následujících grafech je zachycena struktura obyvatelstva městské části Praha 11
podle věkových skupin a pohlaví. Projev celkového stárnutí obyvatelstva dopadá na obyvatele
městské části bez rozdílu pohlaví.
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Vývoj podílu zastoupení mužů na městské části Praha 11 podle věku
do roku 2015
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Obr. 2.13: Vývoj podílu zastoupení mužů na MČ Praha 11 podle věku do roku 2015

Zastoupení ženského pohlaví je v městské části Praha 11 stejně tak jako v celém
hlavním městě Praha a České republice vyšší. Ženy se z dlouhodobého hlediska zároveň
dožívají vyššího věku než muži. V následujících grafech jsou uvedeny absolutní i realitní
počty jednotlivých pohlaví ve stanovených věkových skupinách ve výhledu do roku 2015.

Vývoj podílu zastoupení žen na městské části Praha 11 podle věku
do roku 2015
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Obr. 2.14: Vývoj podílu zastoupení žen na městské části Praha 11 podle věku do roku 2015

Ke 31. 12. 2005 byl průměrný věk obyvatel Prahy 41,7 let, v tom u mužů 40,0 a u
žen 43,4 let. Celkově je to o 1,7 roku více než v ČR.
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2.2.1.4 Porodnost

Městská část Praha 11 vykazuje statisticky podstatně nižší porodnost než samotné
hlavní město Praha a celá Česká republika. Tento fakt je ovlivněn věkovou strukturou
obyvatel městské části (podíl žen v „porodu schopném“ věku). Míry uvedené v následujícím
grafu převádějí počet živě narozených dětí k celkovému počtu obyvatel:

Porovnání hrubých měr porodnosti
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Obr. 2.15: Porovnání hrubých měr porodnosti

2.2.1.5 Migrace obyvatelstva
Městská část Praha 11 vykazuje ve sledovaných obdobích nejprve výrazný odliv

obyvatelstva a následně pak opět jeho výrazný příliv. Tyto výkyvy jsou dány na jedné straně
dospíváním dětí z rodin, které velká sídliště městské části při jejich výstavbě hromadně
osidlovaly a jejich odchodem z městské části a na straně druhé novou bytovou výstavbou a
výstavbou obchodních a business center. Migrace obyvatel je proměnlivý ukazatel, do jehož
podoby často zasahují vnější, nepředpokládané sociální vlivy. Jeho vývoj nelze přesně
odhadnout. Z dlouhodobého hlediska však lze předpokládat, že se podíl migrace ustálí na
hodnotách běžných pro hlavní město Praha. Následující údaje převádějí počet migrujících za
příslušné období ke střednímu stavu obyvatelstva za toto období:

Porovnání měr migrace
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Obr. 2.16: Porovnání měr migrace
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2.2.1.6 Shrnutí:
Stárnutí obyvatelstva je predikovatelná skutečnost. S obtížemi však lze predikovat

chování populace vzhledem k vývoji v bytové oblasti. Již dnes dochází v výraznému zájmu o
malometrážní byty a dílčímu stěhování starší populace do bytů s nižšími náklady. Bylo by
vhodné udělat analýzu bytového fondu na území MČ P11 a odhadnout, zda bude starší
generace zůstávat, nebo se bude stěhovat do ekonomicky únosnějších lokalit.

2.2.2 Sociálně ekonomická analýza obyvatel městské části Praha 11

Cílem kapitoly je popsat a uspořádat údaje o struktuře obyvatelstva, které významně
ovlivňují poptávku po zdravotnických a sociálně-zdravotnických službách. Analýza vychází
ze statistických materiálů publikovaných Českým statistickým úřadem, Ústavem
zdravotnických informací a statistiky ČR a z údajů poskytnutými příslušnými odbory Úřadu
Městské části Praha 11.

Na základě omezené dostupnosti dat za Prahu 11 jsme se soustředili v této analýze na
následující oblasti:

 Podíl osob pracujících na městské části a mimo ni.
 Struktura obyvatel podle vzdělání a způsobu soužití.
 Struktura aktivity obyvatelstva (t.j.podíl důchodců, nezaměstnaných a osob

závislých.
 Podíl osob s tělesným postižením.
 Podíl osob z rizikových skupin (bezdomovci, závislí na návykových látkách).

Většina použitých dat byla získána z ČSÚ  (poslední sčítání lidu z r. 2001).

Tab. 2.2: Vývoj počtu obyvatel 1970 – 2005 [5]

Počet
obyvatel

1970 1980 1991 2001 2005

Hl. m. Praha 49 613 1 140 795 1 182 186 1 214 174 1 169 106 1 181 610
Správní obvod P11 2 192 6 870 61 507 88 394 85 020 84 316

Praha 11 979 5 111 59 625 86 425 81 245 79 337
Praha-Křeslice 343 184 214 235 343 556
Praha-Šeberov 500 1 148 1 233 1 240 1 644 2 205

Praha-Újezd 370 427 435 494 1 788 2 218

Počet obyvatel (sčítání lidu)
Městská část

Výměra
(ha)
2005

Vývoj počtu obyvatel 1970 - 2005

2.2.2.1 Osoby vyjíždějící za prací a do škol

Analýza potvrdila obecně známou informaci, že v porovnáním s průměrem v
hlavním městě Praha (cca 80%) dojíždí ekonomicky aktivní obyvatelstvo MČ v daleko větší
míře za prací mimo MČ (cca 90% ekonomicky aktivních obyvatel- zaměstnanců). Rozdíl je
způsoben zejména omezenou nabídkou pracovních míst na území MČ. Druhým důvodem je
struktura vzdělání a věková struktura obyvatelstva, která v současnosti neumožňuje využít
potenciálu nově budovaných kancelářských center (do nich pak dojíždějí zaměstnanci z jiných
MČ). Proto v této oblasti vidíme potenciál pro MČ. Přehled po jednotlivých částech MČ je
zpracován v následujícím grafu.
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Vyjíždějící do zaměstnání
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Obr. 2.17: Vyjíždějící do zaměstnání

Z dat ČSÚ jsme vypracovali ještě následující přehledy po jednotlivých částech.
Uvedené přehledy je však nutné brát pouze jako orientační. Statistiky se totiž nevztahují
pouze k době kterou stráví občan cestou do zaměstnání. Data hovoří o době, kterou stráví
občané cestováním denně mimo obec. Je pochopitelné, že pokud jde o zaměstnance, bude se
většina odpovědí občanů vztahovat k cestě do zaměstnání, nicméně není to 100% informace.

Doba cesty u zaměstnanců
vyjíždějící denně mimo obec- Jižní

Město

11%

29%

26%

16%

18%

do 14 min. 15 - 29 min. 30 - 44 min.

45 - 59 min.  přes 60 min.

Doba cesty u zaměstnanců
vyjíždějící denně mimo obec - Újezd

30%

36%

17%

12% 5%

do 14 min. 15 - 29 min. 30 - 44 min.

45 - 59 min.  přes 60 min.

Doba cesty u zaměstnanců
vyjíždějící denně mimo obec -

Šeberov

34%

44%
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6% 6%
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Doba cesty u zaměstnanců
vyjíždějící denně mimo obec -

Křeslice

33%
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14%

10% 0%

do 14 min. 15 - 29 min. 30 - 44 min.

45 - 59 min.  přes 60 min.

Obr. 2.18: Doba cesty u zaměstnanců vyjíždějící denně mimo obec
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Srovnání celé MČ P11 s průměrem za celou Prahu:

Doba cesty osob vyjíždějící každý den mimo
obec

12,8%

12,4%

30,0%

22,5%

24,7%

24,5%

15,2%

18,6%

16,4%

21,2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

MČ P11

HMP

do 14 min. 15 - 29 min. 30 - 44 min. 45 - 59 min.  přes 60 min.

Obr. 2.19: Doba cesty osob vyjíždějících každý den mimo obec

 Z uvedeného přehledu je patrné, že MČ P11 má relativně dobrou dostupnost díky
stanicím metra, proto je ve srovnání s Prahou největší část v časovém pásmu 15-29min.
(30%) a 30-44min (cca 25%).

Obdobně jako o zaměstnaných osob je situace u studentů a žáků, kde také
v porovnáním s celopražským průměrem dojíždí větší procento mimo MČ. Zajímavý by byl
rozbor, která část studentů dojíždí mimo MČ P11 (ZŠ, SŠ). Uvedené je však nad rámec
generelu.

Vyjíždějící do škol

43,1%

41,7%

58,6%

34,0%

43,4%

50,1%

56,9%

58,3%

41,4%

66,0%

56,6%

49,9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Jižní Město

Šeberov

Újezd

Křeslice

MČ P11

HMP

v rámci obce mimo obec

Obr. 2.20: Vyjíždějící do škol

2.2.2.2 Vzdělanostní struktura a způsob soužití obyvatel

Z následujícího přehledu je patrné, že se MČ neliší významně od celopražského
průměru. Všechny rozdíly v jednotlivých kategoriích odpovídají rozdílům ve věkovém složení
obyvatel (MČ má relativně mladší populaci a menší podíl osob nad 65 let)
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Struktura obyvatel podle soužití

37,8%
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46,0%

44,6%
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MČ P11

HMP

svobodní vdané,ženatí rozvedení ovdovělí nezjištěno

Obr. 2.21: Struktura obyvatel podle soužití

Struktura obyvatel podle vzdělání je zřejmá z následujícího přehledu, pro představu
jsme uvedli také jednotlivé části, jak se která část podílí na průměru za celou MČ P11:

Vzdělanostní struktura obyvatel

14,4%

16,3%

13,8%

19,3%

14,4%

14,3%

29,4%

35,7%

23,5%
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29,4%

28,5%

31,4%

23,7%

28,4%

22,1%

31,2%
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18,0%

16,8%

27,0%

13,6%

18,2%

19,7%

5,0%

4,4%

4,0%

2,9%

5,0%

5,2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Jižní m ěsto

Šeberov

Újezd

Křeslice

MČ P11

HMP

bez vzdělání základní a neukončené
vyuč. a střední odb. bez maturity úplné střední s maturitou
vyšší odborné a nástavbové vysokoškolské
nezjiš těno

Obr. 2.22: Vzdělanostní struktura obyvatel

Oproti průměru za HMP je patrný rozdíl ve větším zastoupení osob se
středoškolským vzděláním bez maturity a menší podíl osob s VŠ vzděláním. Struktura
odpovídá typu obyvatel, kteří se na začátku výstavby Jižního města nastěhovali. U okolních
částí Jižního města je patrné, jak typ výstavby ovlivňuje strukturu obyvatel (např. v Újezdu,
kde se realizuje spíše rezidenční výstavba).
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2.2.2.3 Ekonomická aktivita obyvatel

V této části se budeme soustředit zejména na podíl osob ekonomicky neaktivních, t.j.
osob, které nejsou zaměstnány nebo nepodnikají .

Struktura aktivity obyvatelstva

60,3%

56,4%

53,4%

57,6%

60,1%

54,3%

38,6%

42,2%

44,2%

40,6%

38,8%

44,4%

1,1%

1,4%

2,3%

1,8%

1,1%

1,3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Jižní Město

Šeberov

Újezd

Křeslice

MČ P11

HMP

ekonomicky aktivní celkem ekonomicky neaktivní celkem nezjištěno

Obr. 2.23: Struktura aktivity obyvatelstva obyvatel

Rozdíly u MČ oproti HMP přičítáme opět věkové struktuře obyvatel. Náš závěr
potvrzuje následují rozbor osob nepracujících. Z toho je patrné, že v této oblasti
nezaznamenáváme významnou odlišnost oproti celopražskému průměru.

Rozbor osob ekonomicky neaktivních (nepracujících):

Struktura nejvýznamnějších nepracujících

3,1%

3,0%
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14,9%
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21,1%
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17,1%

15,8%
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Jižní Město

Šeberov

Újezd

Křeslice

MČ P11

HMP

nezaměstnaní nepracující důchodci
žáci, studenti, učni ostatní závislé osoby

Obr. 2.24: Struktura nejvýznamnějších nepracujících

Do této kategorie osob spadají osoby pobírající starobní důchod, osoby
nezaměstnané, studující mládež a ostatní závislé osoby. Uvedený graf opět vychází z údajů,
které jsou k dispozici pro městskou část Prahu 11 naposledy za rok 2001.  Aktuální statistiku
nelze zpracovat pro Prahu 11 odděleně, jelikož je evidence těchto osob společná pro celou
Prahu 4 a podle sdělení pracovníků místních úřadů ji neevidují odděleně za MČ P11.
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Pokusili jsme se získat informace o výši průměrného příjmu obyvatel MČ P11.
Bohužel jsme zjistili, že takovéto údaje eviduje MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí)
pouze dle místní příslušnosti zaměstnavatele (t.j. podle sídla společnosti, ne podle trvalého
bydliště zaměstnance). Proto uvedený přehled je spíše pro zajímavost, jelikož zaměstnavatelé
na MČ P11 vykazují nejvyšší  průměrnou mzdu v celé ČR:

Tab. 2.3: Průměrná nominální a reálná mzda (na fyzické osoby) v roce 2005 podle okresů
Průměrná nominální a reálná mzda (na fyzické osoby) v roce 2005 podle okresů

 Meziroč.index v % Pořadí v roce
nominální reálný 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997

 1. Praha 11 26 475 120,1 117,9 10. 37. 41. 55. 43. 37. x x
 2. Praha 7 26 293 116,9 114,7 5. 5. 11. 8. 7. 9. 10. 3.
 3. Praha 4 26 211 106,0 104,0 1. 1. 4. 5. 5. 4. 9. 7.
 4. Praha 6 25 756 106,5 104,5 3. 4. 2. 2. 3. 6. 5. 8.
 5. Praha 2 24 067 98,1 96,3 2. 2. 1. 1. 1. 1. 2. 4.
 6. Praha 8 24 026 108,0 106,0 9. 8. 7. 9. 10. 8. 4. 5.
 7. Praha 1 23 900 106,9 104,9 6. 6. 5. 3. 2. 3. 1. 1.
 8. Praha 5 23 658 106,3 104,3 8. 7. 9. 7. 8. 12. 8. 12.
 9. Praha 13 23 587 99,0 97,2 4. 9. 3. 6. 4. 2. x x
10. Praha 10 23 499 105,2 103,2 7. 3. 6. 4. 9. 5. 3. 2.
11. Praha 15 22 312 105,8 103,8 11. 11. 10. 13. 13. 10. x x
12. Mladá Boleslav 21 117 105,0 103,0 13. 12. 14. 10. 6. 7. 6. 6.
13. Praha 3 20 721 108,2 106,2 16. 15. 15. 14. 15. 17. 12. 14.
14. Praha 12 20 543 106,5 104,5 15. 14. 13. 15. 14. 14. x x
15. Praha 14 20 364 101,8 99,9 14. 10. 8. 12. 11. 11. x x

Pořadí
Okres (obvod) Kč

Zdroj [6]

2.2.2.4 Osoby tělesně postižené

Údaje o počtu osob s tělesným postižením vychází z údajů Městského úřadu pro MČ
P11. Úřad poskytl informace o počtu osob s tělesným postižením, které jsou držiteli průkazu
tělesně postiženého občana. Je pravděpodobné, že ne všichni tělesně postižení jsou držiteli
tohoto průkazu, proto jsou tato data čistě orientační. Jiná evidence této cílové skupiny
zdravotnických služeb není k dispozici.

Vývoj počtu evidovaných tělesně postižených na Praze 11
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Obr. 2.25: Vývoj počtu evidovaných tělesně postižených na Praze 11
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2.2.2.5 Rizikové skupiny

Závislí na návykových látkách
Na základě profesionálního odhadu z terénu a z počtu klientů využívajících služby

pro tuto cílovou skupinu (AT poradna, konzultační centrum pro závislé, terénní program pro
uživatele drog) se počet intravenózních (injekčně aplikujících) uživatelů pohybuje cca okolo
3 000 (pravděpodobně však více) klientů. Historicky toto číslo bude zřejmě dosti podobné,
tento problém je na MČ Praha 11 dlouhodobý, jedinou účinnou prevencí je aktivní
vyhledávání těchto klientů (terénní program) a práce s nimi s cílem motivovat je ke změně
životního postoje a tak k nerizikovému chování a k léčbě vedoucí k celoživotní abstinenci.

Bezdomovci
V květnu 2005 byla provedena  tříměsíční analýza situace bezdomovců. Po tuto dobu

se pohyboval po území Prahy 11 terénní pracovník, který navštěvoval lokality vytipované
úřadem městské části, místa, o kterých informovali přímo občané městské části, a postupně
procházel celé území městské části. Cílem jeho práce bylo vyhledat patologicky se chovající
nebo vypadající osoby vykazující identifikační znaky zjevných bezdomovců, pokusit se s
nimi navázat kontakt a zařadit je dle vytipovaných skupin.

Na základě osobních kontaktů terénního pracovníka s patologicky se projevujícími
osobami byly stanoveny tři základní skupiny:

 Bezdomovci.
 Dělníci z blízkých staveb (i cizinci) - lidé je mohou často zaměňovat

s bezdomovci, protože nemívají běžný pracovní oděv (montérky).
 Zanedbaní nebo osamělí občané bydlící na Praze 11 (převážně důchodci a

muži v produktivním věku).
 Osoby napříč skupinami a z jednotlivých skupin se mezi sebou znají, shlukují

se, diskutují spolu a často i na veřejných místech společně popíjejí.

Tab. 2.4: Lokality výskytu bezdomovců
Místo výskytu bezdomovci dělníci ost. občané

Háje- výstup z metra, Julius Meinl 2 5 5
Hviezdoslavova ul. - Julius Meinl 3 4 3
Klírova a Hráského ul. 5 1  -
metro Chodov 4  -  -
Jarníkova ul.- keře pod balkony 2  -  -
metro Opatov- obchody v podchodu 1 1 2
Opatovská ul. - Delvita  -  - 4
ul. Mírovského Hnutí- křoviny v okolí hotelu Chodov 3  -  -
Tϋrkova ul. - garáže 2  -  -
pohyb po celém území z důvodu sběru 2  -  -
Celkem jednotlivých skupin 24 11 14
Celkový počet osob 49

Uvedené údaje vycházejí buď z osobního kontaktu (31 osob) nebo u osob, s nimiž se
zatím nepodařilo navázat kontakt, z vyjádření občanů, kteří s nimi již kontakt měli nebo je
nějakým způsobem sledují. Jedná se pouze o muže, žena - bezdomovkyně - nebyla přímo v
terénu ani jedna.

Na základě porovnání se sčítáním bezdomovců, které proběhlo v Praze v únoru 2004,
kdy bylo  na území Prahy 11 napočítáno 40 bezdomovců. Co se týče počtu zjevných
bezdomovců, lze považovat stávající stav za stabilní.
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2.2.3 Místní šetření mezi obyvateli MČ P11

Pro účely zpracování generelu zdravotnictví bylo do projektu zahrnuto také místní
šetření mezi veřejností. Místní šetření proběhlo na Praze 11 ve dvou formách a zahrnovalo
dotazníkové šetření a skupinové rozhovory s klienty vybraných sociálně-zdravotnických
organizací.

2.2.3.1 Úvodem

V dotazníkovém šetření mezi širokou veřejností bylo osloveno bylo celkem 300
respondentů, procedura jejich výběru nesla charakteristiky kvótního výběru (vzorek byl
sestaven s ohledem na vybrané demografické ukazatele a jejich strukturu v základní populaci
– zohledněna byla struktura obyvatel Prahy 11 dle pohlaví, věkových skupin a bydliště).
S ohledem na záměry šetření bylo pro sběr dat zvoleno šest strategických lokalit. Byly to
jednak stanice metra Háje, Opatov a Chodov – důvodem tohoto kroku byla snaha získat
„topograficky členitý vzorek“ (tedy názor obyvatelů všech obvodů městské části) - a dále
vstupní haly obou městských poliklinik (SZZ JM I., SZZ JM II) – k tomuto nás vedl záměr
získat názor faktických klientů zdravotnických služeb.

Ke sběru dat došlo během jednoho týdne mezi dny 2.4. - 6.4. 2007. Tým tazatelů
tvořili středoškolští studenti žijící v místě šetření, kteří absolvovali úvodní proškolení. Každý
z tazatelů obdržel přesné instrukce týkající se místa sběru dat a požadavků na pohlaví, věk a
bydliště oslovovaných respondentů.1

K závěrečnému hodnocení bylo odevzdáno celkem 289 platných dotazníků. Šetření
se zúčastnilo 150 žen (52% respondentů) a 139 mužů (48% respondentů). Dotázaných ve
věkové skupině do 15 let bylo 33 (11,4%), od 15 do 59 let 202 (69,9%) a od 60 let 52 (18%
z celkového počtu respondentů). Všichni respondenti jsou obyvateli městské části Praha 11.
Struktura vzorku dle přesného místa bydliště je znázorněna na následujícím grafu.

Respondenti dle místa bydliště

51%

2%
5%

2%

40%

Chodov Háje Křeslice Újezd Šeberov

Obr. 2.26: Respondenti dle místa bydliště

Dotazník obsahoval celkem 14 otázek (včetně tří otázek identifikačních). Jeho
prostřednictvím jsme získali názor respondentů na kvalitu zdravotnických služeb
poskytovaných na Praze 11, názor na nabídku těchto služeb. Dále jsme se zaměřili na

1 Vstupní filtrační otázkou pro samotné započetí výzkumného rozhovoru bylo právě bydliště respondenta. Pokud oslovený
nebydlel na území městské části Praha 11, nebyl s ním rozhovor realizován.
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zmapování lokality využívání zdravotnických služeb (v místě bydliště, mimo Prahu 11),
dotazovali jsme se na optimální ordinační hodiny ve zdravotnických zařízeních, zmapována
byla také míra informovanosti respondentů v rozlišných oblastech souvisejících se
zdravotnictvím. Respondenti měli dále možnost volně, dle vlastního rozvážení, zmínit
jakoukoliv připomínku, doporučení či námět týkající se zdravotnických služeb na Praze 11.

2.2.3.2 Kvalita poskytovaných služeb

Kvalitu poskytovaných zdravotnických služeb zjišťovaly v dotazníku 2 otázky.
Přímo se na ní ptala otázka č. 2, ve které se respondenti vyjadřovali ke své poslední
zkušenosti se zdravotnickými službami. Takřka 70% respondentů (68,4%) zvolilo za svou
odpověď možnosti 1 - výborné a 2 - velmi dobré. Naopak jako nedostatečné vnímalo
poskytované služby 5,2% oslovených respondentů. Podrobné údaje o odpovědích jsou
znázorněny v následujícím grafu:

Hodnocení poslední zkušenosti se službami

38%

5%
9%

17%

31%

výborné velmi dobré průměrné dostatečné nedostatečné

Obr. 2.27: Hodnocení poslední zkušenosti se službami

Výrazně kladné odpovědi, tedy odpovědi výborné a velmi dobré, volili především ti
z respondentů, jejichž osobní zkušenost se službami je z doby poměrně nedávné (max. do
šesti měsíců od data šetření). Respondenti se starší zkušeností se přikláněli k neutrálnímu
hodnocení.

Nepřímo kvalitu poskytovaných služeb zjišťovala také otázka č. 11. Šlo o otázku
otevřenou, v níž měli respondenti možnost vyjádřit svůj názor volně, bez předcházející
kategorizace. Byla formulován takto:
„Máte nějaké konkrétní náměty, doporučení či výhrady ke stavu, kvalitě a nabídce
zdravotnických služeb na Praze 11?“

Možnost jakkoli se vyjádřit k tématu šetření využilo 61 respondentů (21,1%). Ve
většině případů vznášeli respondenti kritické připomínky. Jednotlivé odpovědi jsme
klasifikovali a dle četnosti seřadili do následující tabulky.
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Tab. 2.5: Odpovědi na otázku č. 11
Otázka č. 11 - náměty, doporučení, výhrady - typy odpovědí.

malá vstřícnost lékařů, arogance, špatný přístup 8
vysoké doplatky na léky, ceny léků 7
zařízení jsou na různých místech - rozeseté - lepší by bylo centralizovat 7
špatná informovanost pro pacienty - o nemocnici, aktuálních věcech, způsobu léčby 6
nekvalifikovaná péče (chybné diagnozy, neví jaké léky předepsat) 6
dlouhá čekací doba u praktických lékařů 4
chybí pohotovost 3
odmítání pacientů z jiných městských částí 3
špatný stav polikliniky Opatovská - zrekonstruavat 2
profesionální služby, spokojenost se službami 2
kontrola vyúčtování lékařů za vykonané úkony, zákroky 2
menší čekací doby u lékaře 1
chybí zubní pohotovost 1
MUDr. Jelínek je neschopný nerozumí tomu, co dělá 1
probudit radní 1
chybí bazén pro veřejnost 1
na dětském oddělení je spojená místnost pro nemocné/zdravé děti (prevence, poradna) 1
dlouhá objednávací lhůta u specialistů 1
příjemné sestřičky 1
časově nedostupné služby 1
chybí zubaři 1
povýšenost soukromých odborných lékařů (maximální zisk/minimální péče) 1
špatná péče v nemocnici Krč 1
chybí pohotovostní lékárna 1
chybí prodejna zdravotnických potřeb, pomůcek 1
málo specializovaných ambulancí 1
rychlá záchraná služba je moc pomalá 1
chybí bezbariérové přístupy 1
každá lékárna má jiné ceny 1

Mimo témata, jejichž řešení není schopen zadavatel ovlivnit (vysoké ceny léků, každá
lékárna má jiné ceny, neprofesionalita lékařů v přístupu k pacientům apod.) se v odpovědích
objevují náměty, které přímo souvisí s připravovanými koncepcemi vedení MČ (centralizace
zdravotnických služeb, rekonstrukce polikliniky Opatovská).

2.2.3.3 Míra informovanosti

Prostřednictvím dotazníku byla dále zjišťována míra informovanosti respondentů o
problematice zdravotnických služeb na Praze 11. V úvodu byli respondenti dotázáni, zda ví o
právě zpracovávané koncepci zdravotnictví (otázka č.3). Respondentů jsme se zeptali takto:
„Víte o tom, že se v současné době zpracovává koncepce zdravotnictví pro městskou část
Prahy 11?“
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Povědomí o připravované koncepci zdravotnictví na Praze 11

28%

72%

ano, vím ne, nevím

Obr. 2.28: Povědomí o připravované koncepci zdravotnictví na Praze 11

Z grafu je patrné, že naprostá většina dotázaných není o připravovaných změnách
v oblasti zdravotnictví informována, rozbor tohoto stavu však nebyl předmětem šetření ani
této analýzy.

V další otázce jsme zjišťovali, zda respondenti ví, která nemocnice je pro jejich
bydliště spádová (otázka č.9). Formulována byla takto:
„Víte, která nemocnice je tzv. spádovou nemocnicí pro městskou část Praha 11?“

Pokud se dotazovaní domnívali, že znají jméno nemocnice, měli možnost jej volně
uvést. Jako správné odpovědi jsme klasifikovaly ty, které alespoň v náznaku poukazovaly na
Thomayerovu nemocnic v Krči, ostatní odpovědi jsme vyhodnotili jako nesprávné.

Jméno spádové nemocnice pro Prahu 11

69%

31%

ano, správná odpověď ne, špatná odpověď

Obr. 2.29: Jméno spádové nemocnice pro Prahu 11

Všichni respondenti, kteří zvolili kladnou variantu (69%), věděli také skutečně
správnou odpověď. Se „střílením od boku“ jsme se při vyhodnocování dotazníků nesetkali.

O informovanosti veřejnosti nepřímo vypovídají také odpovědi na jiné otázky v
dotazníku, které budou zmíněny dále v textu.
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2.2.3.4 Spokojenost se službami

Dalším rozměrem poskytovaných zdravotnických služeb, který byl v dotazníku
sledován, byla nabídka zdravotnických služeb na území MČ. Přímo se k této problematice
vztahovala otázka č. 10, jež byla formulována takto:
„Které z následujících tvrzení vyjadřuje Váš názor na nabídku zdravotnických služeb na Praze
11?“

Dotázaní mohli zvolit odpověď z těchto možností: nabídka mi zcela vyhovuje,
nabídka mi vyhovuje, ale doplnil bych ji, nabídka mi nevyhovuje a nevím jaká je nabídka.
Frekvence jednotlivých odpovědí (v procentuálním poměru) je zachycena na následujícím
grafu.

Názor na nabídku zdravotnických služeb

53%

15%

5%

27%

nabídka mi zcela vyhovuje nabídka mi vyyhovuje, ale doplnil bych ji nabídka mi nevyhovuje nevím jaká je nabídka

Obr. 2.30: Názor na nabídku zdravotnických služeb

Více jak polovina dotázaných (53%) je s nabídkou zdravotnických služeb na MČ
P11 spokojena. Téměř třetina (27%) je o této nabídce neinformována. Možné zlepšení či
doplnění nabízených zdravotnických služeb požaduje celkem 20% dotázaných.
V případech, kdy  respondenti volili odpovědi nabídka mi vyhovuje, ale doplnili bych ji;
nabídka mi nevyhovuje, jsme je požádali o uvedení chybějících služeb, resp. o důvod
nevyhovujícího stavu. Obdržené odpovědi jsou zpracovány v následující tabulce.

Tab. 2.6: Odpovědi na otázku č. 10

chybí pohotovost - dětská, dospělí 6
doplnit pohotovost 4
chybí zubař, zubní ambulance 3
praktický lékař 2
kvalitnější zubař 2
prodejna zdravotnických potřeb 2
chybí onkologie 1
kožní lékař 1
ortoped 1
rehabilitace, masáže 1
gastroentrologie 1
obvodní lékaři 1

Otázka č. 10 - čím bych doplnil nabídku ZS, co postrádám.
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2.2.3.5 Názor na centralizaci

V otázce č.7 byl zjišťován názor respondentů na jeden ze záměrů zpracovávané
koncepce, totiž na centralizaci zdravotnických služeb do jedné budovy (poliklinika
Opatovská). Otázka byla formulována takto:
„V současné době je zvažována koncepce, kde budou všichni specializovaní ambulantní lékaři
(oční,ušní,ortopéd,...) pod jednou střechou v blízké vzdálenosti od metra (ul. Opatovská).
Mohu se zeptat na Váš názor, co si o tom myslíte?“

Na výběr měli respondenti z těchto odpovědí: jednoznačně pro – výborný nápad,
jednoznačně proti – nechal bych vše při starém a nevím, nedokáži odpovědět. Distribuce
jednotlivých odpovědí je znázorněna v následujícím grafu.

Názor na centralizaci zdravotnických služeb

64%

24%

12%

jednoznačně pro jednoznačně proti nevím, nedokáži odpovědět

Obr. 2.31: Názor na centralizaci zdravotnických služeb

Z grafu je zřejmá jednoznačná podpora veřejnosti pro záměr sjednotit roztroušená
zdravotnická zařízení do jedné dostupné budovy. Toto stanovisko je nezávislé na pohlaví i
věkové skupině respondentů (pouze nejmladší dotazovaní – do 14 let – častěji volili neutrální
odpověď).

2.2.3.6 Názor na LSPP

Další otázkou k problematice zdravotnictví byla otázka č.8. Jejím cílem bylo zjistit,
kterou z nabízených možností pro lékařskou pohotovostní službu respondenti v případě
nouze využijí. Otázka byla formulována takto:
„Když by se Vám, nebo Vašemu dítěti během nočních hodin přitížilo a musel/-a by jste využít
lékařskou pohotovost, zavolal/-a by jste?“

Dotazovaní mohli volit z těchto možností: pohotovostní služba na ul. Pacovské na
Praze 4, pohotovostní službu, ale musel bych zjistit, kde je nejbližší, krizovou linku, nevím kde
je pohotovost, využil bych služeb nemocnice a přestože vím, kde je pohotovost, využil bych
služeb nemocnice.
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Využití lékařské pohotovstní služby

24%

15%

29%

20%

12%

ul. Pacovská Praha 4 nejbližší pohotovostní služba krizová linka
nevím o pohotovosti, nemocnice vím o pohotovosti, nemocnice

Obr. 2.32: Využití lékařské pohotovostní služby

Nejčastěji volenou variantou je krizová linka (29% respondentů), téměř ¼
dotázaných by využila služeb pohotovosti na ul. Pacovské na Praze 4 (24%), 20%
respondentů by se muselo nejdříve informovat o tom, kde se nejbližší lékařská pohotovost
v místě jejich bydliště nachází a poté by se na ni obrátili a zbývající respondenti (32%) by i
v naléhavých případech využili služeb nemocnice. Více jak polovina z těchto z důvodu své
neinformovanosti (neví, kde je pohotovost) a ostatní záměrně upřednostňují služeb
nemocnice před službami pohotovosti z jiných důvodů, o jejichž uvedení jsme je požádali.
Zaznamenané odpovědi jsou uvedeny v následující tabulce:

Tab. 2.7: Odpovědi na otázku č. 8
Otázka č. 8 - důvody preferování pohotovostních služeb v nemocnici.
lepší zkušenost s nemocnicí 8
nedůvěra v pohotovost (špatná zkušenost) 5
nemocnice je nejblíže 3
pohotovost je hůře dostupná 2
nízká úroveň služeb na pohotovosti (př. zubní pohotovost) 2
širší záběr služeb a odbornost v nemocnici 2
nemám rád tamní pohotovost (ul. Pacovského) 1
záleží na situaci 1
využívám služeb IKEM 1
větší spolehlivost spolehlivost nemocnice 1

Po respondentech jsme také požadovali vyjádření jejich názoru na optimální
ordinační dobu zdravotnických zařízení. Dotazovaní mohli zvolit vždy celou hodinu
v časových pásmech od 17:00 do 18:00 a od 20:00 do 22:00 hodin. Četnost odpovědí je
znázorněna v následujícím grafu:
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Optimální ordinační hodiny dle respondentů

27%

41%

25%

7%

do 17:00 do 18:00 do 20:00 do 22:00

Obr. 2.33: Optimální ordinační hodiny dle respondentů

Nejvíce frekventovanou variantou byla možnost do 18:00 hodin (zvolilo ji 41%
oslovených) – v ní byly rovnoměrně zastoupeny pracující i nepracující skupiny respondentů.
Brzkou variantu – do 17:00 zvolilo 27% dotázaných, kteří ve velké většině (54 ze 79
respondentů) patří do skupiny nepracujících (studenti, důchodci, žen na mateřské dovolené).
Pozdní hodiny, do 20:00 (25% respondentů) a do 22:00 (7%) volili především pracující
respondenti.

2.2.3.7 Využívání zdravotnických služeb na území MČ P11 obyvatelstvem

Dále jsme se pokusili zjistit v jaké míře respondenti využívají místních (na Praze
11 se nacházejících) zdravotnických služeb oproti službám mimo obvod Prahy 11.

Využití zdravotnických služeb dle místa

70%

30%

jen na Praze 11 jen mimo Prahu 11

Obr. 2.34: Využití zdravotnických služeb dle místa
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Z grafu jasně vyplývá, že naprostá většina dotázaných (70%) využívá lékařskou
péči v místě svého bydliště. Tento poměr je prakticky nezávislý na pracovní aktivitě
respondenta a na lokalitě této aktivity (na Praze 11 či mimo ni). Respondenti, kteří za
lékařskou péčí dojíždějí za hranice Prahy 11, spadají jak do skupiny pracujících tak do
skupiny nepracujících.

V následující otázce měli respondenti možnost zpřesnit tyto odpovědi tím, že uvedli,
jakých služeb kde využívají. Rozlišovali mezi službami praktických lékařů a službami
specializovaných lékařských ambulancí.

Procentuální využití jednotlivých druhů služeb je zpracováno v následujícím grafu:

Využití zdravotnických služeb

16,9

20,7

9,3

17,2

73,7

62,1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

na Praze 11

mimo Prahu 11

jen praktický lékař jen specializovaná ambulance obojí

Obr. 2.35: Využití zdravotnických služeb

Z následujícího grafu je zřejmé, že pokud se již respondent rozhodne využívat
v nějakém místě zdravotnických služeb, volí komplexní péči (v obou kategoriích převládají
odpovědi obojí). Zjistit důvody takového rozhodnutí bylo opět nad rámec provedeného
dotazníkového šetření.

2.2.3.8 Závěry z místního šetření mezi obyvateli MČ P11

Pokud bychom měli výsledky dotazníkového šetření krátce shrnout, první sledovaná
oblast – kvalita zdravotnických služeb, dosáhla výrazně kladného hodnocení (70% kladně
hodnotilo poskytnuté služby). Problematika informovanosti respondentů o stavu, popř.
změnách zdravotnických služeb, se ve výsledných odpovědích objevuje na několika místech a
její výsledky nejsou tak jednoznačné jako v případě kvality. Zajímavé je zjištění, že 27%
oslovených se nedokáže z důvodu neinformovanosti vyjádřit ke stavu nabídky zdravotnických
služeb a 20% respondentů neví, kde se v jejich okolí nachází nejbližší lékařská pohotovostní
služba. Je pravděpodobné, že v tomto případě se z neznalých stávají zasvěcení až po konkrétní
osobní zkušenosti. Naprostá většina oslovených ví, která nemocnice působí pro jejich městský
obvod jako spádová. Zatímco menšina respondentů má povědomí o realizaci koncepce
zdravotnictví na Praze 11 (28% respondentů), jeden ze záměrů této koncepce – centralizaci
zdravotnických služeb do jedné budovy s dobrou dopravní obslužností – by podpořila výrazná
většina oslovených (64% respondentů). Pokud jde o lokalitu využívání zdravotnických služeb
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a její souvislostí s pracovním umístěním respondenta, popř. s věkem osloveného, nebylo
v tomto ohledu zjištěno žádná závažnější souvislost. Většina respondentů využívá služeb
v místě svého bydliště, tedy na Praze 11 (70% dotázaných), v případě, že vyjíždějí za
službami mimo hranice svého obvodu, nesouvisí jejich rozhodnutí s místem pracoviště, jako
spíše s jinými, osobními důvody. Optimální délku ordinačních hodin stanovila většina
respondentů na 18:00 hodinu (41%).

Za dobrý inspirační zdroj považujeme volné odpovědi respondentů, které jsou
zahrnuty v tabulkách v textu.

2.2.3.9 Skupinový rozhovor se seniory

Druhý zvolený způsob pro získání informací o stavu zdravotnických služeb na Praze
11 bylo provedení hloubkového skupinového rozhovoru se seniory ve vytipované
organizaci poskytující sociální nebo sociálně-zdravotnické služby. V tomto případě jsme
vycházeli ze seznamu služeb poskytovaných na Praze 11 a po zvážení realizovatelnosti
rozhovorů byla vybrána 1 organizace, Dům s pečovatelskou službou na ulici Blatenská 2146,
jehož zřizovatelem je Centrum sociálních služeb na Praze 11. Rozhovory byly realizovány
z důvodu kontrolního ověření zjišťovaných problémů v dotazníku (nabídka služeb, názor na
záměr koncepce zdravotnictví) a zároveň posloužily jako prohloubení v dotazníku získaných
kvantitativních dat (např. důvod dojíždění za službami).

Rozhovor proběhl v pátek 6. dubna v DPS v místnosti vyhrazené pro aktivity
místního klubu důchodců. Skupinu tvořilo 6 členů, pouze ženského pohlaví. Věkové rozložení
se pohybovalo mezi 65-85 lety. Skupina byla během rozhovoru velmi vstřícná, produktivní.
Diskutována byla problematika zdravotnictví ve čtyřech oddělených tematických okruzích.
Účastnicím rozhovoru byly postupně kladeny otázky ohledně kvality, nabídky, dostupnosti
zdravotnických služeb, v poslední části rozhovoru jsme nadnesli několik otázek tematicky
nezařazených.

Poslední faktická zkušenost se zdravotnickými službami nebyla u všech účastnic
rozhovoru starší než 3 měsíce. Všechny účastnice rozhovoru docházejí k lékaři v pravidelných
intervalech – na kontrolní prohlídky, kvůli předepsání léků. Nejfrekventovanější uvedená
návštěva u lékaře byla 2-3x za měsíc, nejméně často pak v intervalu 1x za 6 měsíců.

Kvalita služeb byla zmíněna u těchto ordinací:
 Praktický lékař v DPS – nespokojenost, arogantní chování k pacientům,

přehlížení některých problémů, po dosažení kvóty počtu pacientů se výrazně
změnilo chování vůči nim

 Praktický lékař Opatov (MUDr. Vybíralová) – spokojenost se službami,
bezchybné

 Praktický lékař Opatov, poliklinika – roztříštěnost služeb, špatně dostupné
 Kardiolog Háje – spokojnost se službami
 Ortoped Medicentrum – spokojenost se službami
 MEDICENTRUM (v blízkosti DPS) – dojíždějí sem odborní lékaři z jiných

nemocnic – výborná služba
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Nabídka zdravotnických služeb na Praze 11 byla v rozhovoru uvedena těmito
otázkami:

 Jsou pokryty veškeré potřeby obyvate, nebo existují služby za kterými musí
dojíždět?

 Jaké to jsou služby?
 Z jakého důvodu dojíždí?

Z rozhovoru vyplynuly tyto závěry:
 Postrádají internu
 Kapacity zubních ordinací jsou nedostatečné – mají plné stavy, nepřijímají

nové pacienty
 Postrádají pohotovostní lékárnu (noční prodej, soboty, neděle) – nejbližší na

stanici metra Budějovická
 Pohotovost ul. Pavcovská – velmi daleko, v kritickém okamžiku nedostupná

(případ, kdy jedna z respondentek musela v noci jet taxíkem)
 Dojíždějí do Motola (kde předtím operace) na ortopedii
 Dojíždějí na urologii na Prahu 1
 Dojíždějí na Homolku (kde předtím operace) na neurologii
 Dojíždějí na ortopedii na Prahu 1
 Dojíždějí na neurologii (Karlovo náměstí)
 Dojíždí na pooperační kontroly do Vinohradské nemocnice

Zajímali nás důvody dojíždění za některými službami. Z velké části je to z důvodu
pooperační péče, kontrolních prohlídek (pacient byl operován a zůstal pod dohledem lékaře).
Jiný přístup, se kterým jsme se setkali, vychází z osobních zkušeností člověka-pacienta. Za
konkrétním lékařem, s jehož službami je spokojen, dojíždí mimo Prahu 11 proto, že se buď
přestěhoval a docházel k němu v minulosti - nechce se mu osvědčený lékař měnit, nebo má
osobní pozitivní zkušenost, doporučení od známého.

Diskutování dostupnosti zdravotnických služeb přineslo tyto podněty:
Služby jsou rozesety po celém Jižním městě – tím, že nemohou lékaři předepisovat

veškeré léky, je nutné obcházet jednoho po druhém – zvláště pro imobilní pacienty, pacienty
se sníženou schopností mobility – je to velmi náročné

Lékařka v DPS nechce psát sanitky na odborná vyšetření – musejí se dopravovat
sami

Nemocnice na JM jsou dostupné (bezbariérovost, MHD) dobře

V závěrečné fázi jsme nadnesli respondentům záměr současné koncepce
zdravotnictví – sjednotit všechny specializované ambulantní lékaře pod jednou střechou
v blízké vzdálenosti od stanice metra (ul. Opatovská). Tento záměr byl přijat s výrazně
pozitivním ohlasem. Zvláště pro pacienty se sníženou schopností mobility je to vhodné
řešení.

Respondenti nadnesli otázku, zda by bylo něco podobného možné také na Chodově
(MEDISCAN) – zcentralizovat, sjednotit služby v tomto obvodu.

Posledním zmíněným problémem byla nemocnice v Krči (všechny zúčastněné
dokázali zodpovědět na otázku o spádové nemocnici pro Prahu 11), jež má mezi oslovenými
velmi špatnou pověst – pokud si mohou pacienti vybrat, raději směřují za ošetřením jinam.
Podle jejich názoru by potřebovala zásadní přestavbu a modernizaci – v současném stavu
nevzbuzuje důvěru pacientů (jde prý původně o prvorepublikový sirotčinec).
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2.2.4 Analýza vývoje poptávky a nabídky

2.2.4.1 Modely financování

Podle převažující formy financování lze rozlišit tyto základní modely:

 Liberální (tržní) systém financování funguje převážně na základě
soukromého pojištění podporovaného daňovými úlevami a doplněného o
státní transferové a redistribuční programy řešící nejzávažnější selhání trhu.
Příkladem je USA, dříve i Švýcarsko.

 Bismarkovský model , podle kterého se zdravotnické služby financují
z výnosu zdravotního pojištění.
Příkladem je Holandsko, Německo, Belgie, Francie, Polsko a od roku 1996
Švýcarsko.

 Beveridgeův - v němž se zdravotnické služby financují převážně ze státního
rozpočtu, to jest z daní.
Příkladem je Velké Británii, Kanada, Norsko, Dánsko, Švédsko, Finsko,
Irsko, Island atd.

Teoreticky jsou možné libovolná kombinace v intervalu mezi čistě tržní formou
poskytování zdravotnických služeb, s přímými platbami až po tzv. (a chybně
označovanou) „bezplatnou“, netržní formu, kdy jsou zdravotnické služby hrazeny ze
zdrojů pocházejících ze všeobecného zdanění. V praxi se vyskytují zásadně různé
kombinace zmíněných forem, které odrážejí zdravotní politiku jednotlivých zemí.

2.2.4.2 Situace v ČR

Po reformě započaté v roce 1990 byl model veřejného zdravotního pojištění
aplikován i u nás a nahradil model postavený na financování prostřednictvím státního
rozpočtu. Oba modely vycházejí z principu solidarity a dělení rizika. Model veřejného
pojištění má většinou podobu základního povinného pojištění pro všechny občany, nebo
alespoň významné skupiny populace. Prostředky na financování zdravotnictví jsou odděleny
od státního rozpočtu a soustřeďují se ve zvláštních pojistných fondech.

U nás využívaný způsob platby za zdravotní služby tzv. „třetí stranou“ znamená, že
pacient neplatí za poskytnutou péči přímo, ale prostřednictvím pojišťovny. Platba třetí stranou
je jednou z hlavních příčin prudkého nárůstů výdajů ve zdravotnictví. Snaha o snížení těchto
nákladů vedla k vytvoření různých mechanizmů plateb, z nichž se u nás u ambulantní péče
využívají tyto:

Platba na základě provedených výkonů (výkonová platba)
V ČR se praktikuje model založený na seznamech služeb (výkonů) oceněných

relativními hodnotami.. Jeho správa je jednoduchá a levná a přitom je dostatečně flexibilní.
Základem je seznam výkonů (služeb). Každý výkon je oceněn příslušným počtem

bodů. Bod je obecně vytvořené číslo, umožňující porovnávat jednotlivé služby mezi sebou
podle jejich časové náročnosti a podle stupně kvalifikovanosti, který je pro jejich poskytování
nutný.
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Celkový příjem lékaře je potom dán hodnotou bodu vyjádřenou v penězích. Případný
nárůst cen vstupů, inflaci apod. lze tak zohlednit změnami v hodnotě bodu.

Výhody tohoto přístupy jsou zřejmé. Je dostatečně pružný a při dostatečně přesném
bodovém ohodnocení výkonů se dohodovací procesy mezi lékaři a plátci značně zjednodušují
na stanovení peněžní hodnoty bodu. Plátci neztrácejí kontrolu nad růstem svých nákladů.

Mezi nevýhody patří, že při stanovování relativních bodových hodnot může lehce
dojít k nadhodnocení resp.podhodnocení některých výkonů a tím dojde k nežádoucím
deformacím nabídky. Takto je vlastně „shora“ určena, která odbornost bude lukrativní, a která
nikoli. To při špatném odhadu potřeb trhu může vést k nevyhovující struktuře lékařů.

Za další nevýhodu se potom považuje stimulace lékařů k poskytování co největšího
množství výkonů. Tato situace je u nás částečně řešena stropem výkonových plateb.

Výkonovým způsobem jsou u nás financování OAL, je to též alternativa pro PL,
kteří ale většinou volí systém kapitačních plateb, viz níže.

Platba na základě počtu pacientů (kapitační platba)
Pokud existuje alternativa financování lékařů podle poskytnutých služeb, pak je to

nepochybně financování počtu zaregistrovaných pacientů. Dalo by se také hovořit o
paušálních platbách. Pacientovi má nárok na jakékoliv požadované množství platbami
zabezpečovaných zdravotnických služeb. (Nerozhoduje tedy, zda jde pacient na prohlídku
jednou nebo desetkrát za měsíc.).

Platby podle počtu zaregistrovaných osob jsou pravděpodobně jedním
z nejjednodušších způsobů financování služeb. Musí být splněny pouze dvě podmínky.
Jednak musí existovat skupina osob, která předem souhlasí s tím, že bude ambulantní služby
požadovat od určitého lékaře, a jednak jsou stanoveny pevné měsíční poplatky za jednu
osobu. Pro lékaře je tento způsob do jisté míry riskantní, neboť jeho příjem není žádným
přímým způsobem vázán na skutečné provozní náklady.

Zastánci paušálních plateb tvrdí, že takové riziko je zdravé, neboť nutí lékaře myslet
ekonomicky a „hlídat“ si náklady a také brzdí poskytování zbytečných služeb.

Odpůrci naopak poukazují na to, že metoda způsobuje, že množství poskytovaných
služeb je nedostatečné a že jsou zbytečně zatěžováni OAL, ke kterým PL své pacienty
posílají, aby si zbytečně nezvyšovaly náklady.

Pro ČR je specifické používání výkonových plateb pro OAL a kapitačních plateb pro
PL. Při možnosti pacienta využít přímo služeb OAL tak dochází k nežádoucímu vedlejšímu
efektu, kdy za léčbu pacienta dostane zaplaceno OAL i PL, i když ten pacienta vůbec neléčí.

2.2.4.3 Trh zdravotní péče

Trh zdravotních služeb vykazuje tyto charakteristické vlastnosti:

 Nestejnorodost produktů.
 Špatná informovanost pacientů.
 Náklady hradí pacient nepřímo.

Nestejnorodost produktů znamená, že ne každý lékař řeší pacientovy obtíže stejně,
často se výsledky a použité postupy liší. V praxi se to projevuje například preferováním OAL
na úkor PL.

Špatná informovanost pacientů je dána obtížností a rozsáhlostí lékařské vědy, která
je umocňována stále novými objevy a aplikovanými procedurami. V této informační změti se
pacient nemůže zorientovat a to jej staví do nevýhodné situace, ve které musí plně důvěřovat
úsudku lékaře.
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2.2.4.4 Nabídka zdravotní péče

Pro nabídku na konkurenčních trzích je charakteristický relativně volný a
jednoduchý vstup do odvětví, tzn. vstup do odvětví je spojen s minimálními dodatečnými
náklady.Ve zdravotnictví toto neplatí, je zde typické, že :

 Výkon lékařského povolání je vázán a regulován na udělení licence
(Lékařská komora, vázáno na přísné kvalifikační předpoklady).

 Počet PL a OAL je určen limitem počtu úvazků proplácených VZP (až na
malou skupinu lékařů, kteří smlouvu s pojišťovnou nemají a přesto praxi
úspěšně provozují).

 Vzdělávání zdravotnického personálu je finančně i obsahově náročné.
 Relativní lukrativnost jednotlivých odborností je určována VZP.

VZP, jako dominantní zdravotní pojišťovna reguluje strukturu poskytované
ambulantní zdravotní péče tím, že de facto udržuje stávající strukturu, pouze v rámci
směrných čísel přeskupuje tzv. úvazky mezi jednotlivými regiony. Další regulace spočívá
v opatřeních přijatých MZ a VZP v oblasti regulace vykazovaných výkonů, které mají velký
dopad na chování ambulantních lékařů. Jak již bylo zmiňováno, PL dostávají tzv. kapitační
platby za každého registrovaného pacienta, ovšem existuje strop, nad který již žádné platby
nedostávají. To vede k důsledku, že PL nové pacienty nevyhledávají a dá se usuzovat, že je
mohou i odmítat (my jsme se však s tímto v praxi nesetkali). Obdobné to je u OAL, kteří jsou
honorováni výkonovými platbami, které mají ovšem také určité limitující hranice, to
znamená, že OAL nejsou motivováni konat činnost nad stanovené limity, neboť je nedostanou
zaplaceny.

Pro popis stávajícího stavu všech ambulantních lékařů (t.j. PL a OAL) jsme použili
výstupy získané od VZP.

Odbornosti, jichž se v porovnání s normativem nedostává jsou zejména:

 PL pro dospělé.
 PL pro děti a dorost.
 PL – zubaři.
 Sestra domácí péče.

Odbornosti, jež jsou zastoupeny podstatně více než určuje normativ jsou:

 Psychiatrie, léčba alkohol. a jiných toxikomanií.
 Gynekologie a porodnictví.
 Radiodiagnostika.
 Klinická psychologie.
 Rehabilitace.
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Tab. 2.8: Procentní porovnání stavu s normativem (po přepočtu dle obyvatel)
Procentní porovnání stavu s normativem (po přepočtu dle obyvatel)

Číslo odbornosti Název odbornosti
Praha 3
74.000

Praha 5
80.000

Praha 6
111.000

Praha 8
109.000

Praha 10
110.000

Praha 11
86.000

Praha 12
63000

úvazky úvazky * úvazky * úvazky * úvazky * úvazky * úvazky *

001 PL pro dospělé 96% 94% 122% 84% 104% 70% 88%
002 PL pro děti a dorost 70% 93% 92% 67% 64% 84% 154%
014 PL-zubař 175% 188% 173% 111% 153% 89% 92%
101 interní lékařství 147% 342% 314% 110% 167% 185% 159%
102 angiologie 0% 625% 0% 0% 288% 0% 0%
103 diabetologie 270% 125% 270% 150% 242% 233% 106%
104 endokrinologie 193% 321% 335% 446% 571% 299% 363%
107 Kardiologie 162% 283% 156% 107% 148% 349% 106%
108 nefrologie 0% 275% 270% 220% 91% 116% 95%
109 ravmatologie 203% 163% 162% 147% 182% 99% 143%
201 fyz a rehab.lékařství 86% 96% 183% 128% 167% 190% 114%
205 TBC a resp. Nemoci 50% 125% 222% 92% 103% 50% 53%
207 alerg. a klin.imunol. 811% 400% 955% 298% 214% 512% 238%

209, 409 neurologie, dětská neurologie 123% 91% 144% 96% 94% 173% 141%
305, 308 psychiatrie,léčba alkohol a jiných toxik. 229% 173% 227% 139% 162% 246% 73%
306, 309 dět.psychiatrie,sexuologie 216% 313% 90% 0% 182% 41% 0%
404, 405 kožní pro dosp.,děti a dorost 149% 194% 255% 247% 135% 145% 278%

501, 502, 503 chirurgie pro dosp a děti, úraz.chirurgie 197% 136% 149% 85% 149% 171% 136%
603, 604 gynekologie a porodnictví 128% 159% 138% 156% 151% 240% 225%

606 ortopedie 119% 100% 115% 110% 106% 130% 111%
701, 704 ORL pro dosp. a děti 158% 169% 212% 129% 180% 220% 141%
702, 703 foniatrie,audiologie 114% 250% 144% 422% 36% 0% 0%

705 oční 180% 175% 214% 122% 158% 103% 141%
706, 707 urologie pro dosp a děti 135% 125% 180% 101% 182% 116% 183%

708 anesteziologicko-ressuscitační 856% 125% 300% 306% 61% 1395% 1138%
809 radiodiagnistika 0% 208% 366% 232% 418% 981% 265%
901 klinická psychologie 96% 135% 146% 89% 136% 237% 24%

902, 918 rehabilitace 277% 160% 156% 103% 328% 456% 199%
903 klinic. logopedie 135% 219% 180% 321% 191% 291% 246%
925 sestra domácí péče 106% 380% 173% 51% 149% 83% 28%

Zdroj: VZP, SZZ JM II
* úvazky v procentech jsou vztaženy k normativu MZČR

Z předchozí tabulky vyplývají některé odbornosti, jež jsou zastoupeny relativně
méně na P11 než ve srovnávaných MČ.

Z nám dostupných dat vyplývají tyto závěry ohledně zdravotních služeb
poskytovaných na MČ P11.

2.2.4.5 Poptávka po zdravotní péči

Poptávku po zdravotní péči tvoří jednak realizovaná přání pacienta navštívit lékaře,
jednak je to poptávka odvozená, kdy na základě prvotního vyšetření posílá lékař pacienta na
další vyšetření, případně za dalšími lékaři.

Poptávka přímá, vycházející z přímo od pacienta je do určité míry závislá na způsoby
plateb a spoluúčasti pacienta. Vzhledem k nízké míře spoluúčasti u nás se dá předpokládat, že
po případném zavedení přímých, byť symbolických plateb se sníží počet návštěv pacientů
v ordinacích.

Poptávka nepřímá, která je vyvolaná potřebou dalších vyšetření je přímo napojena na
způsob úhrad pojišťoven lékařům. PL, jež jsou placeni zejména dle počtu registrovaných
pacientů nemají důvod provádět zbytečné úkony. Naproti tomu OAL, kteří jsou placeni za
bodově ohodnocené výkony mohou být za určitých podmínek motivování k dodatečným,
zbytným výkonům. Zajímavý experiment v této oblasti provedla VZP, kdy v roce 1997 byl
změněn systém úhrad OAL z výkonového na paušální. Byla stanovena podmínka, že pro
úhradu 100% paušální platby musí být poskytnuto nejméně 70% objemu péče účtované ve
stejném čtvrtletí předchozího roku. Ukázalo se, že objem vykazovaných výkonů klesl zhruba
o 20%, aniž by došlo ke zhoršení diagnostiky a léčby. Od roku 1998 se systém znovu změnil
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na výkonový. Tento experiment prokázal existenci zbytných výkonů, vyvolaných racionální
„honbou za body“.

Z výše uvedeného vyplývá, že poptávka po zdravotní péči je do jisté míry
nadhodnocena. V případě poptávky přímé je to důsledek vztahu přímá spotřeba – nepřímé
financování, u poptávky odvozené je příčinou způsob financování lékařů. Část poptávaného
množství, které je důsledkem nadhodnocení budeme nazývat poptávka „zbytná“. Zbytek tvoří
poptávka „nezbytná“.

Důsledkem je, že počty návštěv pacientů u lékaře jsou vyšší, než by odpovídalo
skutečné potřebě a tomu odpovídají i další ukazatele jako třeba počet ošetření/vyšetření.

Hlavní faktory určující poptávku po zdravotní péči:

Poptávka „zbytná“:

 Snadná dostupnost.
 Nepřímý vztah spotřeba – financování.
 Způsob finančního hodnocení OAL.
 Zvyky pacientů navštěvovat ambulantní lékaře i s banalitami.
 Neznalost možnosti sebepéče.
 Administrativní (i legislativní) důvody, které nutí navštěvovat lékaře

s banalitami- např. neexistence určitého. rozsahu pracovní neschopnosti
v gesci samotných pacientů (nekomplikovaná třídenní chřipka,atd.).

Poptávka „nezbytná“:

 Zhoršující se životní prostředí.
 Stárnoucí populace.
 Pokrok v medicíně (léčení dříve neléčitelného).
 vývoj determinantů zdraví, tak jak byly vymezeny v kapitole 3.1.2

Determinanty zdraví

Tab. 2.9: Indexy vývoje vybraných ambulantních ošetření (vyšetření) bez LSPP
Indexy vývoje vybraných ambulantních ošetření (vyšetření) bez LSPP

Praha Praha Praha 11 Praha 11
 2003/2000  2005/2000  2003/2000  2005/2000

Interna 1,091 1,230 1,427 0,68
Gastroenterologie 1,385 1,766 0,756 0,94
Diabetologie 1,084 1,214 0,716 0,41
Alergologie a klinická imunologie 0,894 0,826 1,298 1,34
TBC a respiračních nemocí 1,189 1,278 xx xx
Neurologie 1,115 1,279 0,976 1,50
Psychiatrie (vč. sexuologie) 1,301 1,374 0,939 1,01
Pediatrie (vč. dorostového lékařství) 0,919 0,895 0,895 0,88
Gynekologie 1,059 1,094 1,330 1,20
Chirurgie 1,044 1,075 0,983 0,98
Ortopedie 1,057 1,189 0,989 1,43
Urologie 1,192 1,176 1,534 1,61
Ušní, nosní, krční (vč. foniatrie) 1,014 1,036 1,019 1,05
Oční 1,108 1,118 1,247 1,13
Kožní 1,062 1,127 1,045 0,96
Klinická a radiační onkologie 0,962 1,082 3,353 1,45
Ordinace prakt. lékaře pro dosp. 1,001 1,006 1,035 0,98
Stomatologie 1,006 1,024 0,995 0,87
TOTAL 1,033 1,070 1,051 1,00

Oddělení, pracoviště
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K odhadu vývoje poptávky jsme použili analytický výstup ÚZIS s počty
ambulantních vyšetření (ošetření) v podobě jak jsou evidovány. Pro srovnání by bylo možné
použít údaje VZP, u kterých se předpokládá větší validita, nicméně VZP nám žádná data
neposkytla.

Poptávané množství zdravotní péče, tak jak jej odvozujeme z počtu ošetření
(vyšetření) nerozlišuje mezi poptávkou zbytnou a nezbytnou. Výstupy potřebné k takovému
rozlišení dnes v současné době neexistují. Možností jak tyto dvě poptávky oddělit jsou
například reálné experimenty s odměňováním lékařům jak jsme zmínili výše, či zavedení
spoluúčasti pacientů. Z dat dnes dostupných však takovéto rozlišení možné není.

Z tabulky indexu ošetření (vyšetření) je zřejmé, že v některých oborech neodpovídá
trend v Praze celkových trendům na MČ P11. Jsme však toho názoru, že větší vypovídající
schopnost mají čísla za Prahu celkem a to z toho důvodu, že počty výkonů jsou v přímém
vztahu k počtu lékařů (přepočtených dle úvazků), které jsou pro Prahu jako celek vesměs
konstantní (resp. mírně rostou), kdežto lokálně kolísají.

Z indexu růstu vykazují pravidelné největší nárůsty tyto odbornosti:

gastroenterologie ortopedie
psychiatrie diabetologie
neurologie interna/vnitřní lékařství
TBC a respirační nemoci

Obr. 2.36: Vývoj počtu ošetření za Prahu celkem

2.2.4.6 Predikce potřeby zdravotní péče

V současné době platí, že poptávka převyšuje nabídku lékařských služeb a tudíž
množství poskytované péče je určeno velikostí nabídky. Vzhledem k existenci „zbytné“
poptávky jejíž množství se téměř nedá zjistit je tento stav pochopitelný. Limity plateb a limity
počtu smluv s lékaři jednotlivých odborností tedy mají svoje opodstatnění, nicméně tento
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systém vyžaduje existenci funkčních kontrolních mechanizmů, jež by zajistili vývoj nabídky
v souladu s „nezbytnou“ poptávkou a tedy aktivní tvorbu sítě zdravotních zařízení.

Vzhledem k neexistenci takovéto aktivní tvorby (minimálně pro nižší územní celky
jako MČ) a obtížím při predikci chování tvůrce zdravotní sítě, nepředvídatelnosti jeho priorit
a záměrů není možné činit dlouhodobější závěry ohledně vývoje nabídky zdravotní péče.

Logika tvorby sítě zdravotnických zařízení by měla vycházet z následujícího
řetězce:

Geodemografická struktura populace a její prognóza →
Zdravotní stav současný a předpokládaný→
Potřeby zdravotní péče aktuální a předpokládané →
Adekvátní síť zdravotnických zařízení v současnosti a ve výhledu

Obr. 2.37: Vztah mezi poptávkou a nabídkou zdravotní péče

Obrázek zachycuje zjednodušený vztah mezi poptávkou a nabídkou zdravotní péče.
Charakteristické rysy tohoto vztahu jsou kolmá poptávka a nabídka, která je limitována
limitem plateb zdravotních pojišťoven. Poptávka je kolmá z toho důvodu, že existuje nepřímý
vztah financování – čerpání zdravotní péče.

Protože stranu nabídky můžeme za současné situace jen těžko předvídat, budeme se
dále soustředit na stranu poptávky.

Hlavními faktory, jež určují „nezbytnou“ poptávku jsou:

 stárnoucí populace
 zhoršující se životní prostředí
 pokrok v medicíně (léčení dříve neléčitelného)
 vývoj determinantů zdraví, tak jak byly vymezeny v kapitole 3.1.2

Determinanty zdraví

Zřejmě nejdůležitější faktor vývoje poptávky spatřujeme v současné době
v demografickém vývoji populace, z něhož vyplývá jednoznačný nárůst seniorů v populaci
(viz. kapitola 3.2.5. Demografická analýza). Pro přesnější odhad potřeb zdravotní péče
vyvolaný stárnutím obyvatelstva by bylo dobré vyjít buď z ukazatele počtu ošetření

Množství
poskytované
péče

Poptávka Nabídka

Limit plateb pojišťoven

Platby
pojišťoven

Q1 Q2

Q1 – množství péče dané limitem plateb pojišťoven

Q2 – množství péče, které by plně
uspokojilo poptávku

Množství
poskytované
péče

Poptávka Nabídka

Limit plateb pojišťoven

Platby
pojišťoven

Q1 Q2

Q1 – množství péče dané limitem plateb pojišťoven

Q2 – množství péče, které by plně
uspokojilo poptávku



Generel zdravotnictví městské části Prahy 11 49 / 78

(vyšetření) dle věku pacienta či z ukazatele založeného na vývoji jednotlivých diagnóz
s rostoucím věkem. Vzhledem k nedostupnosti těchto dat však uvedeme pouze ty odbornosti,
jichž se nárůst seniorů dotkne nejvíce, bez nároku na přesnější kvantifikaci zvýšené potřeby
těchto odborností.

Ve stáří se člověk nejčastěji potýká s chorobami kardiovaskulárního systému,
pohybového aparátu, chorobami dýchacího ústrojí, zažívacího a vylučovacího ústrojí. Senioři
často trpí nějakou formou diabetes a chorobami štítné žlázy, dochází ke zhoršení stavu
smyslů, to znamená poruchy zraku a sluchu ve vyšším věku včetně jejich sociálních důsledků.

Všechny tyto fyzické obtíže mohou být doprovázeny změnami v psychickém stavu
člověka a narušením jeho duševní rovnováhy. Tento výčet si samozřejmě nečinní nárok na
absolutní úplnost, nicméně dává vodítko k tomu, které odbornosti senioři nejvíce využijí:

kardiologie rehabilitace
ortopedie sestra domácí péče
foniatrie, audiologie interna/vnitřní lékařství
oční revmatologie

Do budoucna se dá počítat i se vznikem nových odborností zaměřených na
komplexní problematiku stáří, jako je například geriatrie.

2.2.4.7 Shrnutí

Z vývoje minulých trendů a z demografického průzkumu vyplynuly některé
potenciálně nedostatkové odbornosti jako byly zejména sestry domácí péče, TBC a respirační
nemoci.

Z demografického vývoje potom vyplývá nedostatek odborností související se
stárnoucí populací, zejména kardiologie, ortopedie, rehabilitace, interna, revmatologie a další.

V této souvislosti je třeba sledovat i vývoje nových odborností, specializovaných na
seniory jako je například geriatrie.

Kromě demografického vývoje je nutné brát v úvahu též změnu životního stylu, která
sebou přináší zátěž nejen fyzickou, ale též psychickou. Dá se tedy navíc předpokládat nárůst
poptávky po odbornostech jako je psychologie či psychiatrie, jak pro dospělé tak pro děti.

2.2.5 Analýza poskytované zdravotní péče na MČ P11

Analyzovat poskytovatele na území MČ budeme ze 3 různých pohledů. Nejdříve
popíšeme, které odbornosti jsou na MČ zastoupeny dostatečně, a které nikoliv. Poté určíme
typ provozovatele zdravotní péče, zda se jedná o fyzické či právnické osoby a jakou část
poskytované péče zajišťuje SZZ. Třetí analýza se týká geografického rozmístění PL na MČ.

Výsledkem analýz má být přehled o dostupností zdravotní péče na MČ. Dostupností
rozumíme dostatečné zastoupení PL a OAL jednotlivých odborností na MČ P11 s aspektem
geografického rozmístění uvnitř sledovaného území.

2.2.5.1 Lékařské odbornosti a úvazky na MČ P11

Dostatečnost zastoupení jsme hodnotili jednak s ohledem na normativ počtu úvazků
jednotlivých odborností, tak jak jej uvádí VZP, jednak srovnáním s ostatními MČ v Praze.
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Odbornosti dle zastoupení a ve srovnání s normativem MZ ČR z roku 1997 shrnuje
následující tabulka:

Tab. 2.10: Odbornosti dle zastoupení ve srovnání s normativem na MČ
Porovnání odborností zastoupených na MČ s normativem

Číslo odbornosti Název odbornosti
úvazky celkem Norma* na 86 000 rozdíl

001 PL pro dospělé 33,2 47,3 -14,1
002 PL pro děti a dorost 18,0 21,5 -3,5
014 PL-zubař 40,5 45,6 -5,1
101 interní lékařství 8,5 4,6 3,9
102 angiologie 0,0 0,3 -0,3
103 diabetologie 3,0 1,3 1,7
104 endokrinologie 0,9 0,3 0,6
107 kardiologie 4,5 1,3 3,2
108 nefrologie 0,5 0,4 0,1
109 ravmatologie 0,9 0,9 0,0
201 fyz a rehab.lékařství 4,9 2,6 2,3
205 TBC a resp. Nemoci 1,3 2,6 -1,3
207 alerg. a klin.imunol. 4,4 0,9 3,5

209, 409 neurologie, dětská neurologie 8,2 4,7 3,5
305, 308 psychiatrie,léčba alkohol a jiných toxik. 13,8 5,6 8,2
306, 309 dět.psychiatrie,sexuologie 0,4 0,9 -0,5
404, 405 kožní pro dosp.,děti a dorost 5,0 3,4 1,6

501, 502, 503 chirurgie pro dosp a děti, úraz.chirurgie 10,3 6,0 4,3
603, 604 gynekologie a porodnictví 20,6 8,6 12,0

606 ortopedie 5,6 4,3 1,3
701, 704 ORL pro dosp. a děti 8,5 3,9 4,6
702, 703 foniatrie,audiologie 0,0 0,4 -0,4

705 oční 4,0 3,9 0,1
706, 707 urologie pro dosp a děti 2,0 1,7 0,3

708 anesteziologicko-ressuscitační 3,6 0,3 3,3
809 radiodiagnistika 12,7 1,3 11,4
901 klinická psychologie 13,3 5,6 7,7

902, 918 rehabilitace 58,8 12,9 45,9
903 klinic. logopedie 5,0 1,7 3,3
925 sestra domácí péče 20,5 24,6 -4,1

* Norma je odvozena od normativu MZČR a přepočtená na 86 tisíc obyvatel
Zdroj: VZP

Praha 11, 86 000 obyvatel

Odbornosti jež jsou zastoupeny relativně nedostatečně vůči normativu jsou označeny
žlutě, odbornosti jichž je relativní dostatek modře.
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Pro lepší srovnání s ostatními MČ jsme přepočetli úvazky, které jsou zastoupeny
v jednotlivých MČ na 100 000 obyvatel, jak udává následující tabulka:

Tab. 2.11: Srovnání počtu úvazků s jinými MČ

Praha 7 Praha 8 Praha 9 Praha 10 Praha 11 Praha 12 Normativ
42 000 109 000 43 000 110 000 86 000 63 000 100 000

001 PL pro dospělé 72 46 65 57 39 48 55
002 PL pro děti a dorost 14 17 17 16 21 38 25
014 PL-zubař 117 59 144 81 47 49 53
101 interní lékařství 18 6 11 9 10 8 5,3
102 angiologie 0 0 2 1 0 0 0,3
103 diabetologie 4 2 4 4 3 2 1,5
104 endokrinologie 0 2 2 2 1 1 0,35
107 kardiologie 6 2 6 2 5 2 1,5
108 nefrologie 0 1 0 0 1 0 0,5
109 ravmatologie 0 1 2 2 1 1 1
201 fyz a rehab.lékařství 7 4 9 5 6 3 3
205 TBC a resp. Nemoci 5 3 0 3 2 2 3
207 alerg. a klin.imunol. 2 3 9 2 5 2 1

209, 409 neurologie, dětská neurologie 12 5 12 5 10 8 5,5
305, 308 psychiatrie,léčba alk.a jiných toxik. 16 9 19 11 16 5 6,5
306, 309 dět.psychiatrie,sexuologie 0 0 3 2 0 0 1
404, 405 kožní pro dosp.,děti a dorost 12 10 7 5 6 11 4

501, 502, 503 chirurgie pro dosp a děti, úraz.chir. 12 6 9 10 12 10 7
603, 604 gynekologie a porodnictví 33 16 8 15 24 22 10

606 ortopedie 7 6 9 5 7 6 5
701, 704 ORL pro dosp. a děti 11 6 7 8 10 6 4,5
702, 703 foniatrie,audiologie 3 2 3 0 0 0 0,5

705 oční 17 6 9 7 5 6 4,5
706, 707 urologie pro dosp a děti 3 2 2 4 2 4 2

708 anesteziologicko-ressuscitační 10 1 0 0 4 3 0,3
809 radiodiagnistika 8 3 7 6 15 4 1,5
901 klinická psychologie 11 6 12 9 15 2 6,5

902, 918 rehabilitace 63 16 49 49 68 30 15
903 klinic. logopedie 5 6 6 4 6 5 2
925 sestra domácí péče 31 15 5 43 24 8 28,6

Poznámka: Úvazky jsou pro lepší srovnatelnost přepočteny vždy na 100 tisíc obyvatel
Zdroj: VZP, data platná k 1.4.2006

Srovnání počtu úvazků s jinými MČ

2.2.5.2 Analýza provozovatelů dle právní formy

Na MČ jsou 2 skupiny provozovatelů členěné dle právní formy. Právnických osob
provozujících zdravotní zařízení se na území MČ nachází 19, fyzických osob provozujících
vlastní praxi 147.

Tyto údaje vychází z databáze, která nám byla poskytnuta MČ a jde o provozovatele,
kteří byly MHMP registrováni a uvedli své sídlo na MČ P11. Tato čísla neodpovídají zcela
údajům, které jsme získali od VZP, konkrétně z jejich databáze smluvních partnerů. Důvodů
odlišností je několik:

 databáze VZP a MČ jsou jinak staré
 zařízení jsou registrovaná na P11, ale nemají smlouvu s VZP

Dále je možné že:

 v zařízeních působí lékaři, kteří mají smlouvu s VZP, ale provozovatel má
registraci svého sídla jinde než na P11
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Následující tabulka shrnuje všechny právnické osoby, jež poskytují zdravotní péči na MČ
P11:

Tab. 2.12: Právnické osoby, jež poskytují zdravotní péči na MČ P11
Provozovatel Obory Ulice

ACROMION, s.r.o. dopravní zdravotnická služba Nad Opatovem 2140/2

CEPHA s.r.o. klinická farmakologie; laboratorní a
vyšetřovací metody ve zdravotnictví Hviezdoslavova 1600/13

ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika, s.r.o. fyzioterapie; klinická psychologie; návykové
nemoci; psychiatrie

Donovalská 1862/51
Donovalská 2222/31
Hekrova 805/25
K Milíčovu 734/1
Opatovská 1763/11
Vejvanovského 1610/1

Domov důchodců Praha 4 - Chodov
domácí zdravotní péče; fyzioterapie;
praktické lékařství pro dospělé; vnitřní
lékařství; všeobecná sestra Donovalská 2222/31

Futurum, občanské sdružení klinická psychologie Janouchova 671/2
GynCentrum, spol. s r.o. gynekologie a porodnictví Šustova 1930/2

HARMONIE Praha, spol. s r.o. neurologie; rehabilitační a fyzikální
medicína; vnitřní lékařství V Benátkách 1750

INTERGA spol. s r.o. gastroenterologie; vnitřní lékařství Kosmická 537/2
Interkard s.r.o. kardiologie; vnitřní lékařství Hviezdoslavova 519/10

Labotec MED s.r.o.
hematologie a transfúzní lékařství; klinická
biochemie; laboratorní a vyšetřovací
metody ve zdravotnictví Michnova 1622/4

MediCentrum Praha a.s.

domácí zdravotní péče; fyzioterapie;
lůžková péče; ortopedie; radiologie a
zobrazovací metody; rehabilitační a
fyzikální medicína; vnitřní lékařství;
všeobecná sestra; výdejna prostředků
zdravotnické techniky Kloknerova 1245/1

MEDICO spol. s r.o.

alergologie a klinická imunologie;
audiologie a foniatrie; endokrinologie;
fyzioterapie; kardiologie; klinická onkologie;
neurologie; ortopedie; otorinolaryngologie;
revmatologie; vnitřní lékařství Ke stáčírně 607/2

MEDIFOR PLUS s.r.o. anesteziologie a resuscitace Petýrkova 1954/1

MEDISCAN GROUP, s.r.o.

anesteziologie a resuscitace ;
dermatovenerologie; endokrinologie;
fyzioterapie; chirurgie; kardiologie; klinická
onkologie; neurologie; radiologie a
zobrazovací metody; rehabilitační a
fyzikální medicína; revmatologie;
tuberkulóza a respirační nemoci; vnitřní
lékařství Šustova 1930/2

MONADA, spol. s r.o. klinická psychologie; neurologie;
rehabilitační a fyzikální medicína

Hviezdoslavova 519/10
Nad Opatovem 2140/2

ORTOPEDICKÁ PROTETIKA Praha s.r.o. chirurgie; ortopedie Kloknerova 1245/1

PALAS ATHÉNA, s.r.o.

gynekologie a porodnictví; hematologie a
transfúzní lékařství; chirurgie; klinická
biochemie; laboratorní a vyšetřovací
metody ve zdravotnictví; ortopedie;
praktické lékařství pro dospělé; radiologie a
zobrazovací metody; rehabilitační a
fyzikální medicína

Hviezdoslavova 509/25
Kosmická 537/2

PULS, s.r.o.

gynekologie a porodnictví; praktické
lékařství pro dospělé; radiologie a
zobrazovací metody; vnitřní lékařství; zubní
lékařství Chemická 952

Sdružené zdravotnické zařízení Jižní Město II

diabetologie; fyzioterapie; gynekologie a
porodnictví; chirurgie; kardiologie; klinická
psychologie; neurologie; oftalmologie;
ortopedie; otorinolaryngologie; praktické
lékařství pro děti a dorost; praktické
lékařství pro dospělé; psychiatrie;
radiologie a zobrazovací metody;
revmatologie; veřejné lékárenství; vnitřní
lékařství; zubní lékařství

Opatovská 1763/11
Mírového hnutí 2039
Šustova 1930/2

Zdroj: MČ P11
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Jiný pohled na poskytovanou péči dává rozčlenění poskytovatele na SZZ a ostatní
poskytovatele:

Tab. 2.13: Rozklad odborností dle poskytovatele
Rozklad odborností dle poskytovatele

Číslo odbornosti Název odbornosti SZZ JM I+II Ostatní Úvazky na MČ
001 PL pro dospělé 5,5 28 33
002 PL pro děti a dorost 9,0 9 18
014 PL-zubař 5,0 36 41
101 interní lékařství 0,6 8 8
102 angiologie 0,0 0 0
103 diabetologie 1,2 2 3
104 endokrinologie 0,0 1 1
107 kardiologie 1,4 3 5
108 nefrologie 0,0 1 1
109 ravmatologie 0,8 0 1
201 fyz a rehab.lékařství 0,0 5 5
205 TBC a resp. Nemoci 0,0 1 1
207 alerg. a klin.imunol. 0,0 4 4

209, 409 neurologie, dětská neurologie 1,4 7 8
305, 308 psychiatrie,léčba alkohol a jiných toxik. 1,0 13 14
306, 309 dět.psychiatrie,sexuologie 0,0 0 0
404, 405 kožní pro dosp.,děti a dorost 0,0 5 5

501, 502, 503 chirurgie pro dosp a děti, úraz.chirurgie 2,0 8 10
603, 604 gynekologie a porodnictví 2,4 18 21

606 ortopedie 0,2 5 6
701, 704 ORL pro dosp. a děti 0,0 9 9
702, 703 foniatrie,audiologie 0,0 0 0

705 oční 1,1 3 4
706, 707 urologie pro dosp a děti 0,0 2 2

708 anesteziologicko-ressuscitační 0,0 4 4
809 radiodiagnistika 5,5 7 13
901 klinická psychologie 0,4 13 13

902, 918 rehabilitace 4,0 55 59
903 klinic. logopedie 0,0 5 5
925 sestra domácí péče 0,0 21 21

Celkem 42 271 313
Zdroj: VZP, SZZ JM II

Praha 11, 86 000 obyvatel
počty úvazků dle poskytovatele

2.2.5.3 Analýza poskytovatelů primární péče dle lokality

Tab. 2.14: Zastoupení lékařů primární péče na MČ P11
Číslo odbornosti Název odbornosti SZZ Ostatní Celkový součet

001 PL pro dospělé 6 27 33
002 PL pro děti a dorost 9 11 20
014 PL-zubař 5 21 26

603, 604 gynekologie a porodnictví 3 9 12

Pro posouzení dostupnosti primární péče jsme vytvořili přehledné mapky zastoupení
PL pro dospělé, PL pro děti a dorost, zubařů a gynekologů.
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Obr. 2.38: Odbornost 001 PL pro dospělé

Obr. 2.39: Odbornost 002 PL pro děti a dorost
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Obr. 2.40: Odbornost 014 PL - zubař

2.2.5.4 Provázanost PL a OAL

Provázanost lékařských služeb je velká a to jak ve vzájemných vztazích PL - OAL
tak mezi OAL navzájem. Nemůžeme opomenout vzájemnou provázanost vůči laboratořím
všeho druhu.
Výsledkem šetření kromě jiného bylo vytipování OAL s nejvyšší provázaností na PL. Tabulka
shrnující tyto údaje je navíc doplněna o informaci četnosti ošetření u těchto OAL.
Tab. 2.15: Provázanost PL a OAL

Oddělení, pracoviště vysoký počet
ošetření

vysoká
provázanost

s PL
Interna x x
Diabetologie x
Alergologie a klinická imunologie x x
TBC a respiračních nemocí x
Neurologie x x
Psychiatrie (vč. sexuologie) x
Gynekologie x x
Chirurgie x x
Ortopedie x
Urologie x
Ušní, nosní, krční (vč. foniatrie) x
Oční x
Kožní x x
Rehabilitace x
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Z  šetření vyplývají výhody, které skýtá koncentrace lékařských služeb – jednak pro
pacienty, ale zároveň pro lékaře, pokud by mohli využívat přístroje, na které doposavad
neměli zdroje a jejichž návratnost je velmi nízká, pokud je využívá pouze omezený počet
pacientů.

2.2.5.5 Shrnutí

Z analýzy odborností vyplynul nedostatek zejména PL pro dospělé a PL zubařů.
V současné době se jako nejrizikovější jeví nízké zastoupení PL pro dospělé. Těch je na MČ
značný nedostatek, navíc z provedeného průzkumu vyplývá, že se jedná zejména o starší
ročníky. Nedostatek je o to markantnější, že se do budoucna dá předpokládat zvyšování
nároků na PL a posílení jejich úlohy ve vztahu k OAL. Získávání nových mladých PL je
obtížné. Na trhu práce je jich nedostatek, nejenom kvůli značně komplikovanému vstupu do
oboru, kdy mladý lékař musí několik let působit pod dozorem a to bez jasně stanovených
pravidel jeho financování.

Tab. 2.16: Výsledek analýzy dostupných dat

Nedostatek vůči normativu Nedostatek vůči ostatním MČ Odbornosti významně
nedostatečné k dnešku

- PL pro dospělé (-14,1) - PL pro dospělé (-14,1) - PL pro dospělé (-14,1)
- PL pro děti a dorost (-3,5) - PL zubaři (-5,1) - PL zubaři (-5,1)
- PL zubaři (-5,1) - angiologie (-0,3) - sestra domácí péče (-4,1)
- sestra domácí péče (-4,1) - revmatologie (0,0) - PL pro děti a dorost (-3,5)

- TBC a respirační nem. (-1,3)
-  dětská psych., sexuologie (-0,5)
- foniatrie, audiologie (-0,4)
- oční (0,1)
- sestra domácí péče (-4,1)

Poznámka: V závorce jsou uvedeny odchylky úvazků od normativu

Z tabulky též vyplývá nedostatek PL pro děti a dorost. Z místního šetření však
vyplývá, že této odbornosti v terénu nedostatek není a v důsledku dalšího demografického
vývoje (ubývání populace do 14 let) se jeví tato odbornost jako relativně dobře zastoupená.

Na MČ jsou též odbornosti, jež jsou zastoupeny v dostatečné míře. Jedná se o tyto
odbornosti:

Tab. 2.17: Odbornosti
Odbornosti z dnešního
pohledu dostatečné
- kardiologie (3,2)
- ortopedie (1,3)
- psychiatrie (8,2)
- chirurgie (4,3)
- gynekologie (12)
- rehabilitace (49,5)
- logopedie (3,3)
- klinická psychologie (7,7)
- neurologie (3,5)
Poznámka: V závorce jsou uvedeny odchylky úvazků od normativu

Úvahy o dostatečnosti či nedostatečnosti zastoupení odborností na MČ je třeba
zasadit do kontextu místních šetření mezi obyvateli MČ (kapitola 3.2.4), která ač přes svoje
nedostatky (menší počet účastníků, kvótní výběr snižující hlas seniorů atd.) v podstatě
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potvrdila výsledky předešlé analýzy. Je však třeba zdůraznit, že pokud MČ přistoupí k aktivní
roli ve zdravotnictví, bude muset sledovat vývoj na místní úrovni ve větším detailu než pouze
na základě úhrnných dat z VZP či ÚZIS.

Geografická dostupnost primární péče v rámci MČ PL pro dospělé a PL pro děti je
značně koncentrovaná zejména v oblasti polikliniky Šustova. Pro lepší dostupnost je třeba
uvažovat o rozptýlení těchto lékařů rovnoměrněji po celé MČ. Gynekologové jsou značně
koncentrování zejména na poliklinice Šustova a v jejím okolí, což ovšem vnímáme  jako
žádoucí.

Jihovýchodní oblasti např. Křeslice, Újezd, Milíčov mají celkově horší dostupnost
primární péče a pokud se MČ rozhodne pro aktivní zdravotní politiku, bude muset dostupnost
v těchto lokalitách zlepšit.

2.2.6 Lékařská služba první pomoci – LSPP

Od 1.3.2004 pro MČ P11 je zajišťována lékařská služba první pomoci (LSPP) na
základě smluvního vztahu mezi MČ P11 a MČ P4 společností Pragomedika s.r.o. na adrese:
Pacovská 869/31, Praha 4.

Služba je poskytována v následujícím rozsahu:
 LSPP pro dospělé
 LSPP pro děti a dorost
 stomatologie

Pohotovostní služba je poskytována zejména v objektu Pacovská 31, Praha 4 ale také
formou terénní návštěvní služby (s výjimkou stomatologie).

Dostupnost:
MHD : linka metra trasa C, pohotovost je situována ve vzdálenosti cca 100 m od

výstupu z metra, nebo autobusy, které mají zastávku na obou stranách stanice metra
Budějovická, včetně nočního provozu.

Tab. 2.18: Dostupnost [7]

Pracoviště Ordinanční hodiny

Po - Pá 19.00 - 7.00 hod.

So, Ne, sv. - nepřetržitý provoz

Po - Pá 19.00 - 7.00 hod.

So, Ne, sv. - nepřetržitý provoz

Po - Pá 19.00 - 7.00 hod.

So, Ne, sv. - nepřetržitý provoz
LSPP stomatologie

LSPP pro dospělé

LSPP pro děti a dorost

Náklady spojené s provozem:
 r. 2005
Příspěvek MČ P11 na LSPP 1,087.480,- Kč
Účelová neinvestiční dotace MHMP 1,586.000,- Kč
Celkem 2,673.480,- Kč
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r. 2006
Příspěvek MČ P11 na LSPP 1,304.001,- Kč
Účelová neinvestiční dotace poskytovaná MHMP byla zaslána přímo MČ P4. Upřesnění
příspěvku pro MČ P11 bylo stanoveno na základě uzavřené smlouvy mezi MČ P4 a
poskytovatelem s.r.o. Pragomedika, počtu obyvatel jednotlivých MČ a výše účelové
neinvestiční dotace MHMP.

r. 2007
Na r. 2007 byl MČ P11 schválen příspěvek na zajištění LSPP ve výši 1,300.000,- Kč, který
bude upřesněn na základě požadavku MČ P4. V současné době MČ P4 připravuje částku,
kterou MČ P11 uhradí. Zbývající část pokryje účelová neinvestiční dotace MHMP.

Tab. 2.19: Počty ošetřených pacientů

Počty ošetřených pacientů v ordinacích LSPP pro dospělé

Městská část 2002 2003 2004 2005 2006
Praha 4 9 527 9 315 10 441 12 019 11 480
Praha 11 5 395 5 946 698 N N
Celkem P4+11 14 922 15 261 11 139 12 019 11 480
HMP CELKEM 94 679 94 229 76 023 72 863 70 307

Počty ošetřených pacientů návštěvní službou LSPP pro dospělé

Městská část 2002 2003 2004 2005 2006
Praha 4 2 424 2 024 1 797 1 646 1 302
Praha 11 1 080 763 85 N N
Celkem P4+11 3 504 2 787 1 882 1 646 1 302
HMP CELKEM 24 403 17 134 10 673 7 669 4 958

Počty ošetřených pacientů v ordinacích LSPP pro děti a dorost

Městská část 2002 2003 2004 2005 2006
Praha 4 3 939 4 368 4 622 7 337 8 374
Praha 11 3 429 3 809 392 N N
Celkem P4+11 7 368 8 177 5 014 7 337 8 374
HMP CELKEM 51 254 50 778 38 845 46 460 50 730

Počty ošetřených pacientů návštěvní službou LSPP pro děti a dorost

Městská část 2002 2003 2004 2005 2006
Praha 4 204 153 181 332 222
Praha 11 175 176 25 N N
Celkem P4+11 379 329 206 332 222
HMP CELKEM 2 574 2 264 1 360 1 008 832
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Stomatologie - počty ošetřených pacientů a příjmy od zdravotních pojišťoven a v hotovosti

Rok

2002 25 186     2 100
2003 26 422     2 201
2004 23 034     1 919
2005 27 038     2 253
2006 26 424     2 202
2002 11 914        993
2003 12 624     1 052
2004 12 979     1 082
2005 12 047     1 004
2006 13 112     1 093

Praha 1, Palackého 5

Praha 4, Pacovská 31

Pracoviště -
Počet

ošetřených
pacientů

Počet
ošetřených
pacientů Ø
měsíčně

zdroj: [8]

2.2.6.1 Shrnutí

Magistrát hlavního města Prahy se již delší dobu chystá koncepčně řešit LSPP
v rámci celé Prahy. Stávající stav dle našeho názoru plně respektuje míru poskytované péče a
vynaložených prostředků ze zdrojů MČ. LSPP je dobře dostupná i v nočních hodinách a
občanům MČ je k dispozici 100% servis (děti, dospělí i návštěvní služba). Obecně je známo,
že LSPP je ztrátová (MHMP dotuje LSPP přes 50% a MČ P4 kryje větší část nákladů). Pokud
by uvažovala MČ s poskytováním této služby na území MČ, musí počítat s vysokou finanční
náročností na jedno ošetření (viz údaje o počtech pacientů z r. 2002 a klesající trend ošetření,
oproti tomu rostoucí náklady na pracovní sílu). Pro informaci uvádíme náklady na
provozování LSPP ul. Pacovská:

Tab. 2.20: Příspěvky a rozpočet městských částí a HMP na LSPP v roce 2005 – 2006 (v tis.
Kč)

Příspěvky a rozpočet městských částí a HMP na LSPP v roce 2005 – 2006 (v tis. Kč)

2007

Městská část

Příspěvek
z rozpočtu

MČ
1

Neinvestič-
ní dotace

HMP
2

Celkem
LSPP
1+2

Neinvestič-
ní dotace

HMP
3

Příspěvek
z rozpočtu

MČ
4

Celkem
LSPP
3+4

Celkem
rozpočet

LSPP
předpoklad

Praha 4 1 820 2 554 4 374 2 200 2 259 4 459 5 750
Praha 11 1 090 1 586 2 676 1 300 1 300 2 600 1 300
Celkem 2 910 4 140 7 050 3 500 3 559 7 059 7 050

20062005

zdroj: [8]
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2.2.7 Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy

Hlavní náplní zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy (ZZS) je zajišťování
odborné přednemocniční neodkladné péče u stavů ohrožujících život obyvatel Prahy a
blízkého okolí. Veškerou činnosti ZZS hl. m. Prahy řídí operační středisko (dispečink), které
se nachází v Korunní ulici na Vinohradech. .

Provoz výjezdových skupin ZZS se dělí na Rychlou zdravotnickou pomoc (RZP) a
Rychlou lékařskou pomoc (RLP). RZP disponuje sanitním vozem se zdravotním personálem
(zdravotní sestrou nebo diplomovaným záchranářem a řidičem – záchranářem).

Pokud jde o život ohrožující stav vyjíždí k případu i lékař v osobním voze RLP.

Dojezdové časy ZZS jsou dle vyhlášky 434/1992 Sb., stanoveny na maximálně 15
minut. Průměr za celou Prahu činí 7 minut, ovšem statistiky dojezdových časů do
jednotlivých lokalit nejsou sledovány.

ZZS hl.m.Prahy vyjíždí každoročně přibližně k 120 tisícům zásahům.
Úrazy se vozí do nejbližší nemocnice, těžké úrazy na traumatologii, ostatní případy

do spádových nemocnic, které mají povinnost pacienta přijmout. Spádovou nemocnicí pro
MČ P11 je Fakultní Thomayerova nemocnice v Krči, pouze pro obor ortopedie je to Fakultní
nemocnice Motol na Praze 5.

Financování ZZS je zajištěno z magistrátu, nicméně MČ má též možnost podpořit
ZZS a tím zlepšit dojezdové časy ve svých lokalitách. Příkladem může být snaha MČ P11
financovat vybudování nové stanice ZZS na JM I.

Na P11 je prozatím výjezdová stanice bez lékaře (RZP) na ulici Šustova 1930.
Nejbližší stanice RLP se nachází v Krči na adrese Na krčské stráni 6/1366, Praha 4.

2.2.8 Lékárny

Na MČ P11 se nachází 14 lékáren, v této struktuře:

Tab. 2.21: lékárny na MČ P11
Provozovatel Ulice

Akfarma s.r.o. Arkalycká 757/6
AMEBA PRAHA, s.r.o. Dědinova 1983/6
Bečvářová Naděžda Mgr. Hviezdoslavova 1600
CAPIS s.r.o. Majerského 2038/21
droxi a.s. Opatovská 874/25
HELA - CZ spol. s r.o. Roztylská  2321
MEDICAMENTUM s.r.o. Tererova 1551/8
Michalíková Jitka RNDr. Opatovská 1763/11
Němec Petr RNDr. Anny Drabíkové 534
Němec Petr RNDr. K Hrnčířům 263
Novotná Libuše Mgr. Donovalská 2222/31
Pejcharová Jitka Mgr. Starochodovská 684/89a
ViP pharm, s.r.o. Opatovská 874/25
SZZ JM II. Šustova 1930
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Rozmístění lékáren po území MČ shrnuje následující obrázek:

Obr. 2.41: Rozmístění lékáren pro území MČ

2.2.9 Analýza dopravní obslužnosti zdravotnických zařízení

2.2.9.1 Úvodem

Cílem této dílčí analýzy je popis časové náročnosti k dosažení specializovaných
zdravotnických zařízení pro občany městské části (MČ) Praha 11 a spádových obcí městskou
hromadnou dopravou (dále jen MHD), a to:

 dvou základních center specializované péče – polikliniky v ul. Opatovské a
polikliniky v ul. Šustově, sdružených do jediné organizace Sdružené
zdravotnické zařízení Jižní Město, a to v pracovních dnech mezi 6.30 a 19
hod.

 spádových nemocnic – Fakultní Thomayerovy nemocnice v Krči (pro
všechny obory kromě ortopedie) a Fakultní nemocnice Motol (pro obor
ortopedie). Kvůli okrajové poloze Prahy 11 je pro tuto oblast charakteristická
absence lůžkového zdravotnického zařízení. Občané Prahy 11 tak musí využít
služeb nemocnic na území jiných městských částí a obvodů.

 Lékařské služby první pomoci v Praze 4, Pacovské ul., v pracovních dnech
mezi 19 a 7 hod. a o sobotách, nedělích a svátcích
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2.2.9.2 Dopravní obslužnost obyvatel Jižního města

Komunikační osou MČ Praha 11, situované na jihovýchodě Prahy, je dálnice D1,
která slouží k individuální automobilové dopravě do ostatních částí Prahy nebo zcela mimo
hlavní město. Na území MČ, které je tvořeno převážně sídlištní zástavbou, je dále dostatek
kapacitních komunikací.

MHD je v MČ Praha 11 zajišťována páteřní trasou metra – linky C a sítí několika
autobusových linek. Metro má v této lokalitě čtyři stanice – Háje, Opatov, Chodov a Roztyly.
Autobusové linky pak plní funkci napáječe ke stanicím metra. Některé linky zajišťují přímá
spojení s jinými městskými částmi, situovanými často mimo dosah metra, a to jak po
radiálních trasách (směrem k centru Prahy), tak i po tangenciálních trasách na východě a jihu
Prahy.

Časová dostupnost v pracovních dnech

Tab. 2.22: A: Provozní parametry metra a autobusových linek provozovaných na území MČ
Praha 11 v pracovních dnech

R Sedlo O Večer
C Háje-Opatov-Chodov-Roztyly-… 2.III 4.V 2.III 5.X metro

115 Chodov-Chodovec-Chodov X.15 20 15 30 standardní
122 Chodov-Volha-Opatov-

Donovalská-...
6 30 7,5 - standardní

136 Koleje-Chodov-Roztyly-… 6.XII 12 7,5 15-20 kloubový
154 Koleje-Chodov-Brodského-

Donovalská-Brechtova-Háje-…
3.IX 15 7,5 15-20 standardní

165 JM-Háje-Hněvkovského-Opatov-
…

10 30 10 30-60 standardní

170 JM-Háje-Brechtova-Chodovec-… 15 15 15 20 standardní

177 Chodov-Volha-Opatov-
Donovalská-...

6 15 7,5 20 kloubový

197 Háje-Hněvkovského-Chodov-… 15 60 30 - standardní
203 JM-Háje-Brechtova-Chodovec-… 15 - 15 - standardní

212 JM-Háje-Opatov-Donovalská-… VI.15 - 7,5-15 - standardní

213 JM-Háje-Opatov-Chodovec-… 6.X 12 7,5 X.20 standardní
232 JM-K Jezeru-Háje-… 30 60 30 60-90 standardní
260 JM-Háje-Opatov-Chodovec-… 6 12 7,5 15-20 standardní

Linka Trasa na území MČ Praha 11 Interval na lince v min Typ vozidel

Vysvětlivky:
R – ranní špička pracovních dnů
0 – odpolední špička pracovních dnů
Koleje – obratiště autobusů Koleje Jižní Město
JM – obratiště autobusů Jižní Město

V tab. A je uveden přehled provozních parametrů linky metra C a městských
autobusových linek provozovaných na území MČ Praha 11.

První spoje denních linek MHD vyjíždějí ze svých konečných zastávek nejdříve
v 4.30 hod. Přepravní špička je období zvýšené frekvence cestujících. Ranní špička je doba v
rozmezí cca od 5.30 do 9 hod. Její trvání je závislé na vedení jednotlivých linek, může končit
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již v 8.30, ale u autobusových linek s dlouhou jízdní dobou (např. linky č. 136 a 177) může
být ranní špička v koncových úsecích linky ukončena až kolem 10 hod. Dopolední sedlo je
naopak obdobím se sníženou frekvencí cestujících. Přechod k odpolední špičce je časován
mezi 13 a 14 hod. Velmi krátký interval v odpolední špičce je pak podle charakteru a
významu linky postupně prodlužován po 17-18 hod. Ve večerních hodinách (po 20 hod.) je
provoz linek omezován buď jejich ukončením, nebo prodloužením intervalu. Po 22 hod. je do
všech lokalit v MČ Praha 11 zajištěna autobusová doprava minimálně v intervalu 20 min.
Poslední spoje denních autobusových linek rozváží cestující od posledních spojů metra kolem
0.30 hod.

Na základě údajů o četnosti spojů na jednotlivých linkách (intervalech) je nutné
zdůraznit, že veřejná doprava v oblasti Prahy 11 je v pracovních dnech na velmi dobré úrovni.
Nejkratší interval ve špičce je v úseku Háje-Metodějova-Ke Kateřinkám-Opatov, kde
průměrný interval klesá až na hodnotu 2,5 min. Tímto úsekem projede tedy za 1 hodinu až 24
autobusových spojů jedním směrem. Naopak oblastí se zdánlivě nejhorší dopravní dostupností
v Praze 11 je zástavba severně od ulic Hviezdoslavova a Výstavní (úsek mezi zastávkami
Poliklinika Háje a K Jezeru). Zde je provoz zajišťován pouze nepříliš frekventovanou linkou
č. 232. Celá oblast je ale situovaná nedaleko od stanice metra Háje, která je bez problémů
dostupná chůzí.

Časová dostupnost o víkendech a svátcích

Tab. 2.23: B: Provozní parametry metra a autobusových linek provozovaných na území MČ
Praha 11 sobotu, neděli a svátcích

So-dop. So-odp. Ne-dop. Ne-odp.
C Háje-Opatov-Chodov-Roztyly-

…
10.V 7,5 10-7,5 6-7,5

115 Chodov-Chodovec-Chodov 30 30 30 30
136 Koleje-Chodov-Roztyly-… 15 15 20-15 15
154 Koleje-Chodov-Brodského-

Donovalská-Brechtova-Háje-…
15 15 20 15

165 JM-Háje-Hněvkovského-
Opatov-…

30 30 30 30

170 JM-Háje-Brechtova-Chodovec-
…

15 15 20 15

177 Chodov-Volha-Opatov-
Donovalská-...

15 15 30-20 15

213 JM-Háje-Opatov-Chodovec-… 7,5 10 10 7,5

232 JM-K Jezeru-Háje-… 60 60 60 60

Linka Trasa na území MČ Praha 11 Interval na lince v min

MHD je o sobotách, nedělích a státních svátcích kvůli nízké frekvenci cestujících
mírně utlumena. Některé špičkové linky pracovních dnů nejsou vůbec provozovány, na
dalších linkách je prodloužen interval. U metra je nejkratší interval během sobotního
dopoledne a činí pouhých 5 min. V časných ranních hodinách a pozdě večer jezdí vlaky metra
linky C v desetiminutových intervalech. V ostatním období je provoz zajištěn v intervalu 7,5
min. Na autobusových linkách je podle důležitosti přepravních proudů interval mezi 7,5 až 30
min. Řada cestujících sice nemusí být spokojena s menší nabídkou spojů oproti pracovním
dnům, ale počet spojů je v globálním měřítku dostačující. Cestující tak musí více sledovat
jízdní řády a pečlivěji plánovat svou cestu včetně návazností.
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V nočních hodinách mezi 0-4.30 hod. je na území hl. m. Prahy zajištěna veřejná
doprava několika nočními linkami tramvají a autobusů. Do MČ Praha 11 zajíždí dvě
autobusové linky. Linka č. 505 je vedena v trase Jižní Město-Háje-Brechtova-Donovalská-
Brodského-Dědinova-Spořilov-Budějovická-Masarykovo nádraží-Sídliště Čimice. Druhá
autobusová linka č. 511 jezdí v trase Florenc-Masarykovo nádraží-I.P.Pavlova, odkud jede
bez zastavení do zastávky Dědinova a dále pokračuje v trase přes zastávky Petýrkova-Volha-
Ke Kateřinkám-Háje-Sídliště Petrovice do Hostivaře. Provoz je na obou linkách zajištěn
celotýdenně v intervalu 30 min. Nočními autobusovými linkami je tak obsloužena téměř celá
MČ Praha11.

V poslední době se zvyšuje počet vypravovaných nízkopodlažních autobusů na linky
MHD, které cestujícím výrazným způsobem usnadňují nástup a výstup v zastávkách. Tento
nový fenomén se nevyhnul ani linkám v oblasti MČ Praha 11. K 1.4. 2007 jsou nízkopodlažní
autobusy vypravovány na linky č. 115, 122, 136, 154, 165, 170, 177, 197, 203 a 213.

Mezi cestujícími na území hl. m. Prahy jsou také občané se sníženou schopností
pohybu a orientace. Pro ně slouží dvě speciální autobusové linky, z nichž jedna zajíždí do MČ
Praha 11. Provoz na této autobusové lince s označením I1 je zajištěn pouze v pracovních
dnech, a to 7 páry spojů. Je vedena v trase Chodov – U Kunratického lesa – Nemocnice Krč –
Budějovická – Florenc – Černý Most – Bryksova s možností přestupu na navazující spoje
linky I3 ve stanici Florenc. Tato linka spojuje bezbariérově přístupnou stanici metra Chodov,
u které se nachází poliklinika v ul. Šustově, s FTN v Krči. Na Florenci pak mají tito cestující
možnost přestoupit na přímou autobusovou linku k FN Motol.

Pro potřeby analýzy dopravní dostupnosti zdravotnických zařízení bylo vybráno
několik zastávek MHD, rovnoměrně rozptýlených po celém území MČ Praha 11. Jedná se o
následující zastávky: Dědinova, Chodov, Jarníkova, Volha, Opatov, Chodovská tvrz,
Knovízská, Brodského, Donovalská, Brechtova, Hněvkovského, Ke Kateřinkám, Háje,
K Jezeru a Jižní Město. Z těchto zastávek pak bude zjišťována časová dostupnost, tj. celková
doba jízdy a počet přestupů mezi linkami MHD,

- nejbližší stanice metra
- polikliniky v Opatovské ul.
- polikliniky v Šustově ul.
- dalších spádových zdravotnických zařízení

2.2.9.3 Dopravní obslužnost spádových obcí Praha-Kunratice, Praha-Šeberov a Praha-
Újezd

V těsném sousedství MČ Prahy 11 jsou také tři samostatné městské části, které jsou
objektem zájmu této dílčí analýzy. Jedná se o MČ Praha-Kunratice, Praha-Šeberov a Praha-
Újezd.

MČ Praha-Kunratice je jedinou ze zkoumaných městských částí, která nenáleží do
správního obvodu Prahy 11, ale je součástí správního obvodu Prahy 4.  Kunratice jsou
poměrně rozsáhlou lokalitou, tvořenou převážně zástavbou rodinných domů. Dopravu
v Kunraticích z podstatné části zajišťují dvě autobusové linky č. 114 a 165. Po západním
okraji Kunratic jsou dále vedeny příměstské linky Pražské integrované dopravy (PID) č. 332 a
335. V severním sektoru této MČ se od druhé poloviny 90. let buduje nová a poměrně
rozsáhlá bytová zástavba na samotné hranici se sídlištěm Chodov. K obsluze této lokality
slouží zastávka U Kunratického lesa (linky č. 122 a 177).

Šeberov a Hrnčíře tvoří MČ Praha-Šeberov, odkud je veřejná doprava zabezpečena
městskou autobusovou linkou č. 165 a regionálními autobusovými linkami č. 325, 326 a 327.
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MČ Praha-Újezd se skládá ze dvou čátí - z Kateřinek, ležících těsně na jižní hranici MČ Praha
11 a vzdálenějšího Újezdu. Spojení těchto lokalit se stanicí metra Opatov zajišťují pouze
linky PID č. 324, 363 a 385.

Tab. 2.24:  Provozní parametry metra a autobusových linek provozovaných na území
spádových obcí v pracovních dnech, o sobotách, nedělích a svátcích

R Sedlo O Večer So-Ne
114 Šeberák-U Tří svatých-Nem. Krč-… 12 15 12 20 15-20

165 JM-Opatov-V Ladech-Šeberák-… 10 30 10 30-60 30
325 20-60 60 60 60-120 60
326 X.15 60 30 60 120
327 30 120 60 60-90 120
324 30-60 120 60 120 60
363 60 120 60 - 120
385 30-60 60 60 60 90-120
332 Budějovická-Nemocnice Krč- 10 30 15 60-120 60
335 -U Tří svatých-… 10-20 180 30 120 180

Opatov-Kateřinky-K Sukovu-…

Linka Trasa na území spádových obcí Interval na lince v min

Opatov-V Ladech-Hrnčíř.hřbitov-…

Z tab. C plyne, že dopravní obslužnost těchto okrajových pražských městských částí
je v období přepravních špiček a sedla na přijatelné úrovni. Večer a o víkendu je nabídka
spojů výrazně menší, což je odrazem nízké frekvence cestujících.

Nejlépe jsou obsluhovány Kunratice, které jsou napojeny na metro dvěma různými
směry. Dopravní obslužnost MČ Praha-Šeberov je vzhledem k velikosti a počtu obyvatel
dostatečná. Naopak vedení MČ Praha-Újezd je dlouhodobě nespokojeno s počtem spojů a
dlouhými intervaly na linkách. Újezdem jsou vedeny pouze regionální linky PID. Proto by do
budoucna bylo žádoucí zkrátit intervaly na regionálních linkách nebo zavést do této neustále
se rozrůstající lokality zcela novou městskou autobusovou linku. V nočních hodinách není do
žádné ze zkoumaných spádových obcí zajištěna autobusová doprava. Pro účely této analýzy
nepočítáme s naprosto bezvýznamnými příměstskými nočními linkami č. 605 a 606.

Pro analýzu časové náročnosti dosažení specializovaných zdravotnických zařízení
byly vybrány následující zastávky ze zkoumaných spádových obcí:

 pro MČ Praha-Kunratice zastávky Kunratice a Volha (je v těsné blízkosti
zastávky U Kunratického lesa)

 pro MČ Praha-Šeberov zastávka V Ladech
 pro MČ Praha-Újezd zastávky K Sukovu (Újezd) a Kateřinky

2.2.9.4 Časová náročnost k dosažení poliklinik v ul. Opatovská a Šustova

Pro potřeby analýzy a následného srovnání časové dostupnosti obou poliklinik
z různých lokalit MČ Praha 11 a přilehlých spádových obcí byla vytvořena tab. D. Konkrétní
časové údaje v minutách představují celkovou dobu od nástupu do dopravního prostředku na
příslušné zastávce do výstupu na nejbližší zastávce u konkrétní polikliniky včetně čekání při
přestupu. V řadě případů jsou uváděny jako mezní. To je dáno zejména různou návazností u
jednotlivých spojů nebo odlišností tras k dosažení cílové zastávky. Pokud neexistuje v žádné
denní době přímé spojení mezi výchozí a cílovou zastávkou, je tato skutečnost v tabulce
zvýrazněna stínováním. Pro následující analýzu dopravní dostupnosti lůžkových
zdravotnických zařízení (nemocnic) je zejména určen údaj o dostupnosti nejbližší stanice
metra autobusovou linkou.
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Tab. 2.25: Časová dostupnost nejbližší stanice metra a poliklinik v MČ Praha 11

Pol. Opatovská Pol. Šustova
Dědinova Chodov, Roztyly 2 17-20 2
Chodov - C Chodov 0 9-11 pěšky
Jarníkova Chodov 2 15-20 pěšky
Volha Chodov, Opatov 4 10-14 3
Opatov - C Opatov 0 2 2
Chodovská tvrz Opatov 2 4 (4)-9-11
Knovízská Chodov 9 16-20 9
Brodského Chodov 4 17-22 4
Donovalská Opatov 3 5-14 7-11
Brechtova Háje 4 11-15 9-13
Hněvkovského Háje 2 9-12 8-13
Ke Kateřinkám Háje, Opatov 2-3 pěšky 9-13
Háje - C Háje 0 3 4
K Jezeru Háje 3 11 12-14
Jižní město Háje 2-3 5 11-13
Kunratice Opatov, Kačerov 11-12 17-21 19-24
V Ladech Opatov 3 9-13 10-14
K Sukovu Opatov 9 6 16-21
Kateřinky Opatov 5 2 12-15

Stanice metra
Zastávka

Časová dostupnost v min.

První z poliklinik se nachází v samém srdci Jižního Města na ul. Opatovské mezi
autobusovými zastávkami Ke Kateřinkám a Metodějova, od nichž je poliklinika přibližně
stejně vzdálená. Poliklinika Opatovská leží na frekventovaném tahu mezi stanicemi metra
Opatov a Háje. Návštěvníci polikliniky, kteří se rozhodli pro dopravu autobusy MHD do
tohoto zařízení, mohou využít autobusových linek č. 213, 260 a v období přepravních špiček
také spoje linky č. 203. Souhrnný interval pro tento úsek je velmi krátký – v období sedla je 6
min. a v době špiček klesá dokonce pod 3 min. Zásadní nevýhoda je, že cestující musí ve
většině případů přestupovat, což prodlužuje celkovou jízdní dobu a zhoršuje komfort
cestování. Proto také v některých případech přesahuje doba cestování z výchozí zastávky do
zastávky Ke Kateřinkám hodnotu 20 min.

Druhá poliklinika v západní části MČ Praha 11 se nachází na ul. Šustově nedaleko od
stanice metra Chodov. Cestující si sice může nepatrně zkrátit docházkovou vzdálenost
k poliklinice jízdou autobusem na zastávku Petýrkova nebo Jarníkova, ale čekáním na přípoj
v zastávce Chodov ztratí více času, než když půjde rovnou pěšky. Zásadní výhodou této
polikliniky spočívá právě v poloze nedaleko bezbariérově přístupné stanice metra Chodov.
Navíc i z dalších vzdálenějších míst MČ Praha 11 je dostupná přímou autobusovou linkou.
Přesto jízdní doba nepřekračuje v žádné z variant 15 min.

Trochu odlišná situace je u spádových obcí Prahy 11. Z Újezdu a Kateřinek je
dostupnější poliklinika v ul. Opatovské. Je to dáno kratší vzdáleností a zejména přímým
autobusovým spojením. Z MČ Praha-Šeberov jsou obě polikliniky přibližně stejně dostupné
(do 15 min.). Poněkud složitější je to s dostupností poliklinik z MČ Praha-Kunratice. Obě
polikliniky jsou díky zdlouhavé jízdě linkou č. 165 dostupné až po 15 min. Ze severního
okraje Kunratic je ale možné dopravit se přímo k poliklinice v Šustově ul. autobusem ze
zastávky U Kunratického lesa, kdy jízdní doba činí pouhé 2 minuty. Nesmíme ale
zapomenout na velmi důležitou skutečnost. Kunratice jsou dopravně lépe napojeny směrem
na Krč a Kačerov. Je proto logické, že cestující využije k návštěvě ambulantního specialisty
spíše Fakultní Thomayerovy nemocnice v Krči, kdy přeprava autobusem ze zastávky
Kunratice do zastávky Nemocnice Krč trvá jen 9 min.
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2.2.9.5 Časová náročnost k dosažení spádových nemocnic

Časová náročnost k dosažení Fakultní Thomayerovy nemocnice v Krči
Nejbližším lůžkovým zdravotnickým zařízením je Thomayerova fakultní nemocnice

(FTN) v Krči (Praha 4). Díky své poloze nedaleko stanice metra Kačerov je dobře dostupná.
Dále budeme v této analýze sledovat časovou dostupnost FTN v Krči jen z koncové stanice
metra Háje. Vzhledem k tomu, že ze všech oblastí MČ Praha 11 je nejbližší stanice metra
dostupná autobusovými linkami do 5 minut, nebude se výsledná časová hodnota pro stanici
Háje příliš lišit od hodnot, které bychom zjišťovali pro jednotlivé vybrané zastávky.

Cestující z Prahy 11 má dvě možnosti k dopravě do FTN v Krči. Nejkratší a velmi
frekventovaná je varianta, kdy cestující jede metrem do stanice Kačerov. V Kačerově má
možnost využít několika autobusových linek, které jezdí v silně frekventovaném úseku
Kačerov – Nemocnice Krč. Cestující tak běžně dosáhne svého cíle v rozmezí od 16 do19
minut.

Předešlá varianta má i svou pohodlnější alternativu v podobě autobusové linky č.
170. Ta je vedena v trase Jižní Město – Háje – Brechtova – Chodovská tvrz – Spořilov –
Kačerov – Nemocnice Krč – Vavřenova. I když je na lince interval pouhých 15 min. a jízdní
doba mezi zastávkami Háje a Nemocnice Krč činí 23 min. (o víkendech dokonce 21 min.),
můžeme konstatovat, že právě tato možnost přímého spojení bez přestupů mezi FTN v Krči a
podstatnou částí MČ Praha 11 je cestujícími vítána. Navíc dopravce minimálně na polovině
spojů garantuje vypravení nízkopodlažních vozidel.

FTN v Krči je dobře dostupná i v noci. V období, kdy není v provozu metro (cca od
0 do 4.30 hod.) mohou cestující využít každých 30 min. spojení noční autobusovou linkou
505 do zastávky Budějovická, kde je zajištěna návaznost na linku 504, přímo jedoucí do
zastávky Nemocnice Krč. Jízdní doba i s přestupem při cestě z Hájů do Krče nepřekročí 27
min, při cestě zpět 34 min.

Časová náročnost k dosažení Fakultní nemocnice Motol
Další spádovou nemocnicí pro MČ Praha 11 je už dost vzdálená Fakultní nemocnice

Motol.  Na následujících řádcích je srovnání několika možností, které má cestující při své
jízdě ze stanice metra Háje až do zastávky Nemocnice Motol.

Tab. 2.26: Časová dostupnost Fakultní nemocnice Motol ze stanice metra Háje
Varianta Linky Trasa Časová

dostupnost
v min.

Metro C, A Háje – Dejvická
Bus 180 Kafkova – Nemocnice Motol
Metro C, A Háje – Hradčanská
Bus 174 Hradčanská – Nemocnice Motol
Metro C, B Háje – Florenc – Anděl
Bus 167 Na Knížecí – Nemocnice Motol
Metro C Háje – I.P.Pavlova
Tram I.P.Pavlova – Anděl
Bus 167 Anděl – Nemocnice Motol

3 55-58

4 53-58

1 49-52

2 51-56

Na první pohled je zřejmé, že všechny varianty jsou přibližně stejně časově náročné
(50-55 min.). Varianta 1 je sice nejkratší, ale cestující při výstupu ve stanici metra Dejvická
musí jít asi 3-4 min. pěšky do nedaleko situované zastávky Kafkova. Tato varianta tím ztrácí
na atraktivitě pro cestující se zhoršenou schopností pohybu. Navíc tato možnost odpadá ve
večerních hodinách pracovních dnů (po 21 hod.) a o víkendu, kdy linka č. 180 není v provozu
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Varianta 2, druhá nejkratší, využívá přestupu ve stanici metra Hradčanská.
Autobusová zastávka je zde oproti předešlé variantě hned u výstupu z metra. Varianty 1 a
2mají jedno společné – v období sedla jezdí linky č. 174 a 180 pouze v intervalu 15 min.,
proto se může celková doba prodloužit díky čekání u nepřímé návaznosti mezi spoji metra a
autobusu. Pro linku č. 174 platí výše uvedené i večer a během víkendu

Varianty 3 a 4 počítají s dopravou k FN Motol z oblasti Smíchova, a to autobusovou
linkou č. 167, která spojuje oblast stanice metra Anděl s FN Motol a Nemocnicí Na Homolce.
Cestující může ze stanice Háje do stanice Anděl jet delší, ale jistější trasou přes Florenc
(varianta 3). Varianta 4 nabízí přestup ve stanici I.P.Pavlova na tramvaj (linky č. 4, 6, 10)
která pak cestující přímo dopraví až do zastávky Anděl. Je nutné ale upozornit na skutečnost,
že tramvajový úsek I.P.Pavlova – Karlovo náměstí – Palackého náměstí – Andě patří mezi
nejzatíženější v Praze a oproti metru zde vzniká velké množství kolizních dopravních situací.
I když jsou varianty 3 a 4 nepatrně delší, jsou výhodnější díky krátkému intervalu na lince č.
167. Ten je v období sedla 6 min. a ve špičkách klesá až na 3 min.

Je potěšující, že na všech třech autobusových linkách (linky č. 167, 174 a 180) je na
více než polovině spojů zajišťován provoz nízkopodlažními autobusy.

Cestující z oblasti Jižního Města má v pracovní den ještě jednu alternativu
pro dopravu do FN Motol. Může využít autobusové linky č. 197, která přímo spojuje Háje a
Chodov s autobusovým nádražím Na Knížecí, kde lze přestoupit na autobusovou linku č. 167.
Tato možnost je výrazně delší (asi 75 min.) a cestující si musí tuto cestu přesně naplánovat
podle jízdních řádů, Bude muset ale pouze 1x přestupovat.

V nočních hodinách je možnost spojení do FN Motol poněkud komplikovaná.
Každých 60 min. ale cestující může využít kombinace nočních linek č. 511 (Háje –
I.P.Pavlova), 59 (I.P.Pavlova – Motol) a 510 (Motol – Nemocnice Motol). Cestující při této
kombinaci dojede do cíle za 69 min.

2.2.9.6 Časová náročnost k dosažení Lékařské služby první pomoci

Lékařská služba první pomoci (LSPP) je pro občany MČ Praha 11 zajištěna ve
zdravotnickém zařízení v Praze 4, v Pacovské ul., v těsné blízkosti stanice metra Budějovická.
LSPP je k dispozici v pracovních dnech od 19 do 7 hod., v sobotu, neděli a o svátcích
nepřetržitě celých 24 hod. Cestující se do tohoto zdravotnického zařízení dopraví v době cca
mezi 4.30 a 24 hod. metrem. Doba jízdy ze stanice metra Háje do stanice Budějovická činí
pouhých 9 min. V nočních hodinách (0-4.30) mohou cestující využít noční autobusové linky
č. 505, jezdící v intervalu 30 min. Jízdní doba ze zastávky Háje do zastávky Budějovická je
21 min.

2.2.9.7 Shrnutí

Úkolem této analýzy bylo zjistit časovou dostupnost jednotlivých zdravotnických
zařízení, ve kterých je zabezpečena zdravotní péče pro občany MČ Praha 11 a spádových
obcí.

Výsledky lze shrnout do následujících tezí:
 Obě polikliniky (Klatovská i Šustova) jsou dostupné téměř ze všech oblastí

MČ Praha 11 do 20 min., přičemž je v budoucnu lépe využitelná poliklinika
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v ul. Šustově (dostupnost většinou do 15 min.) mj. díky své poloze u stanice
metra Chodov.

 FTN v Krči je dosažitelná MHD do 25 min. Cestujícím lze kvůli velkému
množství spojů doporučit variantu jízdy metrem do stanice Kačerov a
následné jízdy autobusem na silně frekventovaném úseku do zastávky
Nemocnice Krč. V případě nutnosti ošetření v nočních hodinách je každých
30 min. dostupná spoji nočních linek.

 FN Motol je sice lokalizovaná na opačné straně Prahy, obvykle ale netrvá
jízda dopravními prostředky MHD déle než 1 hodinu.

 Spádová LSPP se nachází v objektu u stanice metra Budějovická, je tedy bez
výrazných obtíží dosažitelná z MČ Praha 11 celodenně a celotýdenně. Ve
většině případů nepřekračuje jízdní doba 20 min.

 Ve spádových obcích Kunratice, Šeberov a Újezd nemohou obyvatelé využít
veřejné dopravy v nočních hodinách. V případě neodkladnosti zdravotního
ošetření musí zvolit alternativní řešení dopravy.

Zároveň se předpokládá, že občané MČ Praha 11 a spádových obcí mají elementární
představu o linkovém vedení MHD v blízkosti svého bydliště a jsou schopni si zvolit
optimální variantu dopravy do zdravotnických zařízení.

2.2.10 Vybrané poskytované sociální služby na území MČ P11

V této kapitole se pokusíme o stručný přehled poskytovaných sociálních služeb,
které mají určitou provázanost na zdravotnické služby. Nebudeme se zabývat hlubší analýzou
těchto poskytovaných služeb, neboť se jedná o sociální služby a ty by bylo nutno analyzovat
v celkovém kontextu, obdobně, jako u zdravotnických služeb.

2.2.10.1 Sociálně zdravotní služby a odlehčovací služby

Sociálně zdravotní služby
Sociálně zdravotní služby napomáhají k zajištění fyzické a psychické soběstačnosti

osob, kterým jsou poskytovány; jsou určeny osobám, které již nepotřebují akutní zdravotní
lůžkovou péči (dostatečná je zdravotní péče ambulantního rozsahu), ale současně jsou natolik
nesoběstační, že potřebují pomoc druhé osoby při každodenních úkonech a tato pomoc jim
z objektivních důvodů nemůže být zajištěna v domácím prostředí. Sociálně zdravotní služby
jsou poskytovány v pobytových zařízeních sociálních služeb nebo v pobytových
zdravotnických zařízeních. Služby sociální péče poskytované v rámci sociálně zdravotních
služeb (včetně základních služeb) podléhají úhradě. Zdravotnické úkony jsou hrazeny z fondů
veřejného zdravotního pojištění.

Odlehčovací služby
Odlehčovací služby jsou ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám se

zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, o které jinak
pečuje osoba blízká v domácnosti; cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný
odpočinek. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc
při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo
pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje
za úplatu.
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Tab. 2.27: Přehled poskytovaných služeb na území MČ P11

Instituce sociálně-
zdravotnických služeb Provozovatel Kapacita Klientela Využití

Podíl
klientů

z Prahy 11
Poskytované služby Plány

rozšíření
Typ sociální

služby

Soc. ošetř. Zař.
Janouchova 670

Centrum sociálních
služeb 37 lůžek

ležící, chronicky nemocní,
osoby vysokého věku na

dobu 3 měsíců s možností
prodloužení

100% 60%
kompletní ošetřovatelská
péče, pracovní terapie,
psycholog, praní prádla

odlehčovací+
soc. rehab.
+soc-zdrav.

služba

2.2.10.2 Sociální rehabilitace a asistenční služba

Sociální rehabilitace
Jedná se o soubor specifických činností zaměřených na nácvik potřebných

dovedností osoby se zdravotním postižením směřujících k dosažení samostatnosti a
soběstačnosti v nejvyšší možné míře s ohledem na její dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav.
Cílem je dosažení nalezení vhodného pracovního uplatnění. Proces sociální rehabilitace je
integrální součástí poskytování sociálních služeb.

Asistenční služba (osobní asistence)
Osobní asistence se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osobám se

zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v předem
dohodnutém rozsahu a čase. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu domácnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů.
Služba se poskytuje za úplatu.

Tab. 2.28: Asistenční služba

Instituce sociálně-
zdravotnických služeb Provozovatel Kapacita Klientela Využití

Podíl
klientů

z Prahy 11
Poskytované služby Plány

rozšíření
Typ sociální

služby

Klub vozíčkářů Praha registrace při MV 70 občané s kombinovaným
postižením 100% Poskytování služeb tělesně

postiženým občanům AS

Job klub Formika a
Program

podporovaného
zaměstnávání

o.s. Formika osoby v produktivním
věku

Pomáhá lidem se
znevýhodněním na trhu

práce získat a udržet
vhodné zaměstnání, v
rozhodování o jejich
budoucím uplatnění a

získání dovedností
pořebných při vyhledávání

zaměstnání

soc. rehabil.

Chráněný byt
ul. Křejpského +

ul.  Mírového hnutí
o.s. ESET HELP 1+2

byt. Jednotky psychicky nemocní občané
zařízení pro chráněné

bydlení občanů psychicky
nemocných

soc. rehabil.

Chráněné
zaměstnávání o.s. ESET HELP psychicky nemocní občané

zaměstnávání občanů
psychicky nemocných s

podporou asistentů
soc. rehabil.

Kavárna
„DENDRID - KAFÉ" o.s. ESET HELP psychicky nemocní občané

Resocializační projekt –
zaměstnávání pro psychicky

nemocné občany
soc. rehabil.

Dům Naděje Milíčov o.s.Naděje 44
muži (pro ženy s dětmi
zajišťuje MČ Pha 11 5

obytných buněk
95% 25%

náhradní ubytování po dobu
6 měsíců pro osoby

exekučně vystěhované z
důvodů neplacení-občané
MČ Praha 11, přechodné
ubytování lidí a rodin bez

domova pro klienty
o.s.Naděje, poradenství,

sociální pomoc pro klienty
ubytovny + občané těžce a

psychicky postižení

soc. rehabil.
+

asist. služba
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2.2.10.3 Pečovatelská služba

Pečovatelská služba se poskytuje dětem, osobám se zdravotním postižením a
seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v přirozeném prostředí i ve
specializovaných zařízeních. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů.
Služba se poskytuje za úplatu. Bezúplatně se poskytuje rodinám s nezaopatřenými dětmi
v hmotné nouzi, rodinám, ve kterých se narodily současně tři nebo více dětí, účastníkům
odboje1) a pozůstalým manželům (manželkám) po účastnících odboje starším 70 let.

Tab. 2.29: Pečovatelská služba

Instituce sociálně-
zdravotnických služeb Provozovatel Kapacita Klientela Využití

Podíl
klientů

z Prahy 11
Poskytované služby Plány

rozšíření
Typ sociální

služby

SPS Petýrkova 1949-53 Centrum sociálních
služeb 70 těžce postižení občané v

bezbariérových domech 46% 97%

pečovatelská služba v
rozsahu podle výběru

klienta (běžné úkony denní
hygieny, ošetřovatelské
úkony, podávání jídla,
donáška nákupů, úklid)

Home care +
PS + odlehč.

+ asist. Služba

DPS
Blatenská 2146

Centrum sociálních
služeb

100 garsonier
 5 dvougarsonier

senioři a zdravotně
postižení občané ve věku

od 65 do 105 let
100% 60%

24 hodin denně
pečovatelská služba,
ordinace praktického

lékaře, dochází rehabilitační
lékař

do roku 2010
o 100% PS

DPS Šalounova 2025 Centrum sociálních
služeb

27 garsonier,
67

dvougarsonier

senioři a zdravotně
postižení občané ve věku

od 65 do 105 let
100% 60%

24 hodin denně
pečovatelská služba,
ordinace praktického

lékaře, dochází rehabilitační
lékař

do roku 2010
o 100% PS

TPS Šalounova 2025 Centrum sociálních
služeb 115

senioři a zdravotně
postižení občané ve věku

od 65 do 105 let, kteří
chtějí setrvat ve vlastní

domácnosti

80% 100%

pečovatelská služba v
rozsahu podle výběru

klienta (běžné úkony denní
hygieny, ošetřovatelské
úkony, podávání jídla,
donáška nákupů, úklid)

PS

TPS Blatenská 2146 Centrum sociálních
služeb 97

senioři a zdravotně
postižení občané ve věku

od 65 do 105 let, kteří
chtějí setrvat ve vlastní

domácnosti

42% 100%

pečovatelská služba v
rozsahu podle výběru

klienta (běžné úkony denní
hygieny, ošetřovatelské
úkony, podávání jídla,

PS

Veřejné opatrovnictví
pro osoby zbavené

způsobilosti k právním
úkonům

Centrum sociálních
služeb 16

osoby opuštěné, zbavené
svéprávnosti soudem zcela

nebo jen zčásti
100% zastupování při právních

úkonech

PS
+

os. asistence

Česká katolická
charita-dom.

Pečovatelská služba
církev cca 50%

zajišťuje pečovatelské a
ošetřovatelské služby v

domácnostech klientů na
Jižním Městě, poradenství v
sociální oblasti, půjčování

pomůcek

PS
+

Home care

Pozn.: Home care je zdravotní domácí ošetřovatelská péče

2.2.10.4 Domovy pro seniory

Domovy pro seniory poskytují dlouhodobé pobytové služby seniorům, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, aktivizační činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za
úplatu.
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Tab. 2.30: Domovy pro seniory
Instituce sociálně-

zdravotnických služeb Provozovatel Kapacita Klientela Využití
Podíl

klientů
z Prahy 11

Poskytované služby Plány
rozšíření

Typ sociální
služby

DD Donovalská Magistrát hlavního
města 210 senioři 100% ubytovací služby pro

seniory DS

DD k Milíčovu Magistrát hlavního
města 200 senioři 100% ubytovací služby pro

seniory DS

2.2.10.5 Služby rané péče a stacionáře

Služby rané péče
Služby rané péče se poskytují rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je osobou se

zdravotním postižením nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého sociálního
prostředí. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho
specifické potřeby. Služba je poskytována především v domácnosti. Služba obsahuje
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje
bezúplatně.

Stacionáře denní
Stacionáře denní poskytují ambulantní služby ve specializovaném zařízení seniorům,

osobám se zdravotním postižením a osobám ohroženým užíváním návykových látek, jejichž
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při
osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc
při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení a výchovné,
vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.

Tab. 2.31: Stacionáře denní
Instituce sociálně-

zdravotnických služeb Provozovatel Kapacita Klientela Využití
Podíl

klientů
z Prahy 11

Poskytované služby Plány
rozšíření

Typ sociální
služby

Centrum rané péče o.s. FUTURUM děti

poradenství a pomoc pro
děti předškolního věku z
problémových rodin, s

lehkou mozkovou dysfunkcí

denní stacio.
+

služby ranné
péče

2.2.10.6 Azylové domy a krizová pomoc

Azylové domy
Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé

sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při
zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení, pomoc při
prosazování práv a zájmů, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Služba se poskytuje za
úplatu.

Krizová pomoc
Krizová pomoc je ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu

poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně
nemohou řešit svojí nepříznivou situaci vlastními silami. Služba obsahuje poskytnutí
ubytování, poskytnutí stravy (nebo pomoc při zajištění stravy), terapeutické činnosti a pomoc
při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.
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Tab. 2.32: Krizová pomoc

Instituce sociálně-
zdravotnických služeb Provozovatel Kapacita Klientela Využití

Podíl
klientů

z Prahy 11
Poskytované služby Plány

rozšíření
Typ sociální

služby

Občanské poradenské
centrum Jižní Město

O.S. společnou
cestou

21 ubyt. Jedn.
60 lůžek lidé v tíživé životní situaci 100% 25%

poradna - komplexní pomoc
lidem v obtížných životních

situacích

AD + Kriz.
Pomoc

2.2.10.7 Ostatní služby

Kontaktní centra
Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení navazující kontakt s osobami

ohroženými závislostí na návykových látkách. Cílem služby je minimalizovat sociální a
zdravotní rizika spojená se zneužíváním návykových látek. Služba obsahuje terapeutické
činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.

Telefonická krizová intervence
Telefonická krizová intervence je soubor metod a technik krizové práce s klientem

v situaci, kterou osobně prožívá jako zátěžovou, nepříznivou a ohrožující, založený na
jednorázovém nebo opakovaném telefonickém kontaktu tohoto klienta s pracovištěm
telefonické krizové intervence.

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní služby dětem a

mládeži ohroženým sociálním vyloučením. Služba je určena rizikovým, neorganizovaným
dětem a mládeži, kteří jsou ohroženi sociálně - patologickými jevy nebo mají vyhraněný
životní styl neakceptovaný většinovou společností. Základním prostředkem pro navázání
kontaktu s cílovou skupinou je nabídka volnočasových aktivit. Cílem je zlepšit kvalitu života
cílové skupiny předcházením, snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících s jejich
způsobem života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet
podmínky, aby v případě zájmu mohli řešit svoji nepříznivou sociální situaci. Služba obsahuje
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.

Terénní programy
Terénní programy jsou služby poskytované osobám, které vedou nebo jsou ohroženy

rizikovým způsobem života. Služba je určena pro problémové skupiny dětí a mládeže,
uživatele drog, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné
sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika
jejich způsobu života. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.
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Tab. 2.33: Ostatní služby
Instituce sociálně-

zdravotnických služeb Provozovatel Kapacita Klientela Využití
Podíl

klientů
z Prahy 11

Poskytované služby Plány
rozšíření

Typ sociální
služby

Konzultační centrum
pro závislé o.s. ESET HELP závislí na návykových

látkách

poskytuje psychologickou a
sociální péči lidem, kteří se
snaží vymanit ze závislosti
na alkoholových či jiných

drogách nebo na
automatech, dále poskytují
psychologickou a sociální

péči a poradenství
příbuzným či blízkým

závislých

ambulantní
poradenství

Teréní program pro
uživatele návykových
látek o.s. ESET HELP

o.s. ESET HELP závislí na návykových
látkách

služby sociálního
poradenství, sociální
asistence, výměnného

programu a další, poskytuje
sociální služby klientům,

kteří přichází přímo z ulice,
na tento první kontakt

navazuje servis
poskytovaný Konzultačním

centrem pro závislé a
projekt Duálních diagnóz

o.s. Eset-help

ambulantní
poradenství

Právní poradna pro
psychiatrické pacienty o.s. ESET HELP psychicky nemocní občané anonymní a bezplatné

poradenství
ambulantní
poradenství

Anonymní
psychologická

poradna
o.s. ESET - HELP občané jižního města

odborná psychologická
péče pro občany Jižního

Města, osobní i internetová

ambulantní
poradenství

AT ordinace o.s. ESET HELP
cca

1.000
klientů

závislí na alkoholu
cca

1.000
klientů

35%
poskytuje ambulantní

léčebnou péči občanům s
problémem závislosti

zdravotnická
služba

Protidrogová
koordinátorka

Odbor sociálních
věcí a zdravotnictví

MČ P11

osoby závislé na
návykových látkách 100%

realizace protidrogové
politiky v rámci MČ,

evidence situace v oblasti
prevence sociálně
patologických jevů

Asociace muskulárních
dystrofiků ČR ul.

Petýrkova
AMD ČR cca 150 občané postižení

muskulární dystrofií 100%

sociálně právní poradenství
pro občany postižené
muskulární dystrofií,

ozdravné pobyty pro své
členy - občany TZP

2.2.11 Transformace příspěvkové organizace SZZ JM

Transformací se zde má na mysli změna právní formy příspěvkové organizace na
formu obchodní společnosti, nejedná se v tomto okamžiku tedy o změnu vlastnictví. Pro
analýzu výhod a nevýhod transformace je třeba mít na mysli základní mechanizmy, které
umožňují efektivní fungování společností. Tyto mechanizmy jsou typické pro soukromý
sektor, ale dají se velmi dobře využít i sektorem veřejným. Při zachování těchto principů
v kombinaci s dobrým managementem se může veřejný provozovatel více přiblížit
k efektivnosti provozovatele soukromého.

Prvky samostatnosti zdravotnického zařízení, neboli co by mělo být v zařízení
umožněno:

 Přesouvání zdrojů mezi rozpočtovými položkami.
 Stanovení celkového rozpočtu.
 Získávání a podržení vlastních příjmů organizace.
 Najímaní a propouštění personálu.
 Možnost nastavení mezd.
 Nákup vybavení a zařízení.
 Prodej či pronájem nemovitého majetku a hospodaření s výnosem.
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 Právní možnost bankrotu.
 Odvolatelnost managementu, pokud neplní stanové cíle nebo vykazuje

finanční ztrátu v daném období.
 Právo vybrat si spektrum poskytovaných služeb.

2.2.11.1 Příspěvková organizace vs. obchodní společnost

Tab. 2.34: Příspěvková organizace vs. Obchodní společnost

I. Výhody příspěvkové organizace

 Dorovnání ztrát plynoucích z poskytování hlavní činnosti městskou částí
(současně též nevýhoda).

 Příspěvková organizace má možnost snížit základ daně až o 30%, maximálně
však o 1.000.000,- Kč, použije-li takto získané prostředky ke krytí nákladů
(výdajů) souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem
daně, a to ve třech bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích. V
případě, že 30 % snížení činí méně než 300.000,-  Kč, lze odečíst od základu
daně  částku ve výši 300.000,-  Kč, maximálně však do výše základu daně.

II. Výhody obchodních společností

 Umožňuje dělat aktivní personální politiku, nabírat schopné lékaře a zbavovat
se těch, kteří nevyhovují standardům organizace.

 Způsob odměňování personálu je v ziskových společnostech založen na
tržních principech na rozdíl od neziskových organizací, které se řídí zákonem
o platu.

 Je zde jasně definována odpovědnost členů představenstva a dozorčí rady za
hospodaření organizace.

 Vedení akciové společnosti je tlačeno do uzavírání výhodných smluv na
dodávky i služby.

 Management akciové společnosti nese osobní zodpovědnost, stejně jako
členové dozorčí rady. Motivace je tak vyšší.

 Obchodní společnosti mohou zkrachovat – to je vede k motivaci
nezadlužovat se.

III. Nevýhody příspěvkové organizace

Přímý ekonomický vliv zřizovatele.

 Není možné dělat aktivní personální politiku, vybírat si takové lékaře, jaké
organizace potřebuje na úkor těch, kteří nevyhovují jejím standardům.

 Platové poměry jsou dány zákonem o platu, není možné řídit se tržními
principy.

Příspěvková organizace Obchodní společnosti

Výhody I. II.

Nevýhody III. IV.
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 Zřizovatel může organizaci uložit odvod do svého rozpočtu, když její
plánované výnosy překračují plánované náklady.

 Zřizovatel schvaluje odpisový plán pro vytváření investičního fondu a určuje
výši převodu z rezervního fondu do investičního.

 Zřizovatel může rozhodnout o odvodu investičního fondu do fondu
zřizovatele

 Pro investice je možné použít úvěr či půjčku jen se souhlasem zřizovatele
 Je-li příspěvková organizace v záporném hospodaření, je dle zákona

povinností zřizovatele tento schodek vykrýt. Vedení příspěvkových
organizací má tedy velmi malou motivaci hospodařit vyrovnaně.

Přímý personální vliv zřizovatele.

 PO je de facto řízena MČ, tento vztah však postrádá osobní zodpovědnost.

Daňové nevýhody:

 Příspěvkové organizace nemohou daňově účinně uplatnit ztráty. Zisk z
doplňkové činnosti je zdaněn, i když je hlavní činnost ve ztrátě.

 Zdanitelná plnění prováděná neziskovými subjekty v rámci hlavní činnosti
nejsou osvobozena od daně z příjmů.

Omezené nakládání s majetkem

 I stávající právní úprava vychází z pojmu svěřený majetek, což je v dikci
Zákona č.250/2000 Sb. majetek, který je ve vlastnictví zřizovatele
příspěvkové organizace, jenž zřizovatel předá příspěvkové organizaci do
správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití.

 Zřizovatel povoluje okruhy doplňkové činnosti - podnikatelské aktivity.

Ostatní

 Organizace nemá povinnost auditu hospodaření.

IV. Nevýhody obchodních společností

 Obchodní společnost nemá možnost požadovat na svém zakladateli
pravidelné dofinancování ztrátových činností (též výhoda).

 Navýšení nákladů na odměny pro členy představenstva a dozorčí rady.
 Mohou být upřednostňovány lukrativní obory, což je ovšem ovlivněno hlavně

vlastnickou strukturou, nikoli právní formou.

2.2.11.2 Shrnutí

Bez podmínek konkrétní situace nelze jednoznačně stanovit, která z organizací je
výhodnější. Oba typy mají své výhody i nevýhody. Při rozhodování doporučujeme použít
kriterium ekonomické a právní výhodnosti. Organizační záležitosti společností jsou v rukou
zakladatele/zřizovatele a managementu.

Větší disponibilitu a dynamiku však mají společnosti obchodní.
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3. Přílohy

3.1 Seznam použité literatury

Seznam použité literatury a zdrojů:

[1] Dalhgren, G&Whithead, M. Polices and strategies to promote social equity I
health, Stckholm, 1991

[2] M. Bartley: Socioeconomic determinants of health,British medical journal,
1997

[3] MZ ČR, Návrh koncepce zdravotnictví na léta 2005-2005 (leden 2005)
[4] Možnosti regulace ambulantní zdravotní péče, Grant IGA MZ ČR č. 5043-1
[5] ČSÚ, Rozloha a počet obyvatel podle správních obvodů a podle městských

částí k 31. 12. 2005
[6] MPSV- Průměrná nominální a reálná mzda (na fyzické osoby) v roce 2005

podle okresů
[7] MČ P11- internetové stránky
[8] MHMP Analýza LSPP, 2006

3.2 Seznam legislativních norem

Seznam zákonných norem, na které se v textu odkazujeme, nebo z ní
vyplývají povinnosti
a vztahy v materiálu uvedené:

1 zákon č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
2 zákon č. 20/1966 Sb. O péči o zdraví lidu
3 zákon č. 48/1997 Sb. O veřejném zdravotním pojištění,
4 zákon č. 95/2004 Sb. O podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti

a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře,
zubního lékaře a farmaceuta

5 zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví
6 vyhláška MZ č. 242/199, O soustavě zdravotnických zařízení zřizovaných

okresními úřady a obcemi
7 zákon č.379/2005 Sb. O opatřeních k ochraně před škodami působenými

tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
8 č. 551/1991 Sb. O Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky
9 zákon č. 160/1992 Sb. O zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních
10 vyhláška MZ č. 434/1992 Sb. O zdravotnické záchranné službě
11 zákon č. 220/1991 Sb. O České lékařské komoře, České stomatologické

komoře a České lékárnické komoře
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3.3 Seznam použitých zkratek a pojmů

Seznam použitých zkratek a pojmů
MČ P11 městská část Praha 11
CSP CS - PROJECT , spol s r.o.
PL praktický lékař
OAL odborný ambulantní lékař
ZZ zdravotnické zařízení
SZZ sdružené zdravotnické zařízení
NSZM
ČR

Národní síť  Zdravých měst České republiky

WHO Světová zdravotnická organizace
NEHAP Akční plán zdraví a životního prostředí ČR
LEHAP Akční plány zdraví a životního prostředí
VZP Všeobecná zdravotní pojišťovna
MZ ČR Ministerstvo zdravotnictví České republiky
MHMP Magistrát hlavního města Prahy
ÚZIS Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.
LSPP lékařská služba první pomoci
HMP Hlavní město Praha
ZZS záchranná zdravotnická služba
RLP rychlá lékařská pomoc
RZP rychlá zdravotnická pomoc
JMI a JM
II

rozdělení MČ na část Jižní město I a II

MČ P4 městská část Praha 4
MČ P11 městská část Praha 11
DPS dům s pečovatelskou službou
MHD městská hromadná doprava
PID Pražská integrovaná doprava
FN fakultní nemocnice
FTN Fakultní Thomayerova nemocnice
ČSÚ Český statistický úřad
MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí
IZPE Institut zdravotní politiky a ekonomiky
AS azylové domy
TPS terénní pečovatelská služba
PS pečovatelská služba
DS domov seniorů
AD azylový dům
PO příspěvková organizace


