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Zápis z pracovní schůzky s ministrem Adamem Vojtěchem dne 31. 8. 2021  

Pracovní schůzka byla organizovaná v návaznosti na schůzi Pracovní skupiny pro sledování a měření 

kvality zdravotní péče dne 31. 7. 2021.  

Z výsledkových ukazatelů vyplývá, že jsou výrazně horší průměrné výsledky u ZZ s méně než 30 

případy za rok (36 ZZ) a alarmující u zdravotnických zařízení s méně než 15 případy za rok (66 ZZ). 

V ZZ s počtem výkonů méně než 15 se dohromady operovalo v letech 2018-2019 více než 800 

pacientů z celkového počtu 3965 operací pro karcinom rekta. Naproti tomu ve velkoobjemových 

centrech s počtem výkonů více než 50 se operovalo přes 1500 pacientů (11 ZZ).  

Standardizovaná 90 denní letalita je u pracovišť s méně než 15 případy za rok více jak 2-násobná. 

7,31% vs 17,73% ve prospěch velkoobjemových center nad 50 případů za rok u akutních operací a 

2,83% vs 5,88% u plánovaných operací. Až 40% akutních pacientů a 20% plánovaných pacientů se 

v nemocnicích s méně než 15 operačními výkony za rok řeší se pouze paliativně. Ve ZZ nad 50 výkonů 

ročně je to jen 18%, resp. 9%. 

Na Pracovní schůzi 31. 7. nedošlo ke konsenzuálnímu řešení problému „malých“ ZZ. Byl žádán tedy 

další návrh řešení, který po komunikaci s konzultanty MZ pro úhrady a DRG byl předložen 

následovně:  

    ZZ s méně než 15 výkonů ročně – bodová hodnota x 0,85 

    ZZ s 15-30 výkony ročně – beze změn 

    ZZ s 30-50 výkony – beze změn 

    ZZ s více než 50 výkony ročně – bodová hodnota x 1,15  

Návrh byl na schůzce opět zamítnut.  

Náměstkyní Vašákovou bylo doporučeno vypracovat mapu „spádovosti“ dle regionů k zjištění, jestli 

nedojde k zahlcení ostatních nemocnic.  

Další pracovní schůzka bude údajně následovat po konzultaci s odborníky ze zahraničí.  
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