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Dostává se vám do rukou brožurka, která má I. Kvalita ze všech stran  
za cíl srozumitelným způsobem popsat současné (aneb proč nás 

  
 

05 možnosti hodnocení kvality zdravotních služeb. má zajímat)  

Je sice určena laikům, ale věříme, že může 
    

    

být zajímavým podnětem k přemýšlení i pro     

zdravotníky. Jedná se o téma zcela zásadní, II. Jak si máme vybrat?  

vždyť nejde o nic méně než o zdraví, často (aneb od žebříčků   
 

09 i život. Pacienti mají právo vědět, kde se jak léčí, k datům)  

mimo jiné proto, aby mohli uplatnit zákonem 
    

    

garantovanou svobodu volby zdravotnického     

zařízení. Je však zřejmé, že takové informace jsou III. Ukazatele kvality + příklady 

citlivé v mnoha ohledech a bez jejich převedení (aneb jak se   
 

15 do hodnověrné podoby a vysvětlení souvislostí měří kvalita)  

jsou občanům, ale nakonec i odborníkům, 
    

    

málo platné. Jak informace o kvalitě sbírat     

a jak je vyhodnocovat a používat? Na tyto IV. Charta  

otázky odpovídá nejen brožurka, ale také Charta (aneb desatero   
 

23 zveřejňování zdravotnických informací pro otázek a odpovědí)  

zvyšování kvality poskytování služeb, kterou 
    

     
v brožurce najdete. Je zpracována formou  
otázek a odpovědí. Původní text charty vznikl  
v Národním referenčním centru jako podklad  
pro další diskusi v českém zdravotnictví a snad  
také jako impulz, abychom se konečně od diskuzí  
dostali i k činům.  

Zlepšování kvality ve zdravotnictví by mělo být 

společným zájmem pacientů, poskytovatelů i 

plátců. Brožurka by měla napomoci tento 

společný zájem popsat, abychom se v dalších 

diskusích potkávali, a nikoliv míjeli. Zda se nám 

to podařilo, posuďte sami. 
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 Úvod 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

České zdravotnictví je kvalitní. 
 

Pacientovi omylem vyoperovali zdravou ledvinu. 
 

Máme nejlepší péči o novorozence na světě. 
 

V léčebně dlouhodobě nemocných trpěli senioři hlady. 
 

Čeští lékaři umí zázraky za málo peněz. 
 

Nepoznali nádor, pacientka zemřela. 

 

Nějak takto vypadají titulky z novin a televizních reportáží. Svým způsobem cosi 

vy-povídají o kvalitě zdravotní péče. Pravdivé mohou být některé z nich, ale také 

všechny, byť jsou protichůdné. Jaká je však skutečná a celá pravda? Jak kvalitní je 

naše zdravotnictví, a hlavně kde konkrétně se léčí lépe a kde hůře? Těžké otázky, 

na které se nesnadně hledají odpovědi.  
Je obtížné vůbec začít a vymezit si základní pojem „kvalita ve zdravotnictví“. Co to 

vlastně je? Kdybychom udělali mezi obyvateli naší země anketu, co si představují pod 

tímto pojmem, každý by nám řekl asi trošku něco jiného. Dokonce kdybychom se 

stejnou anketou zašli mezi zdravotníky, i tam bychom se dočkali velmi různorodých 

odpovědí. Možná že by vůbec nejlepší odpovědí respondenta na naši otázku: Co  
si představujete pod pojmem kvalitní zdravotnictví? měla být protiotázka: A na 

co konkrétně se vlastně ptáte?  
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I. Kvalita ze všech stran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Co je to kvalita? Úplně nejjednodušší je na-

psat, že kvalita popisuje úroveň poskytované 

zdravotní péče či poskytovaných služeb. S její 

definicí je to ale složitější. Trápily se s ní chytré 

hlavy na celém světě a dospěly k různorodým 

větným konstrukcím podle toho, jaký úhel 

pohledu zvolily. Zastánci nejrůznějších práv 

přispěchali s definicí, která říká, že „každý má 

právo na nejlepší možnou zdravotní péči, 

dostupnou kdykoliv ji potřebuje“. A pokud 

takovou péči má, je to péče kvalitní. Světová 

zdravotnická organizace (WHO) zvolila 

šalamounskou jed-noduchost: „Kvalita je 

proces uspokojující potřeby a očekávání 

pacientů a zdravotníků.“ 
 

Odborníci,kteřísenakvalituspecializují,nej-

více uznávají poněkud krkolomné souvětí, v 

němž se praví, že kvalita zdravotní péče je 

„stupeň zvýšení pravděpodobnosti dosažení 

požadovaného výsledku, který plyne z posky-

tování zdravotní péče jednotlivcům nebo 

populaci při respektování současné úrovně 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
medicínského  poznání“.  Zkusme ji přeložit  
do srozumitelnějšího jazyka, například tak-  
to: Kvalitní je takové zdravotnické zařízení  
(a je jedno, zda je to ambulance, nebo 

oddělení nemocnice), kde máte velkou šanci 

na dobrý výsledek léčby vašich zdravotních 

obtíží. A to za použití současných poznatků a 

možností medicíny. Ono spojení „velkou šanci“ 

má nízkou vypovídací hodno-tu, dokud ji 

neporovnáme se stejnou hodno-tou v jiném 

zdravotnickém zařízení. Kvalita je relativní, 

nikoliv absolutní kategorií. Hovořit o kvalitě ve 

zdravotnictví bez srovnávání jednotlivých 

pracovišť či zdravotníků mezi sebou ani nemá 

smysl. Takže vylepšená zjednodušující 

definice by měla znít: Kvalitní je takové 

zdravotnické zařízení, kde máte větší šanci 

na dobrý výsledek léčby vašich zdravotních 

obtíží než v méně kvalitním zařízení. Zcela 

nekvalitní by pak bylo to zařízení, které je 

přímo nebezpečné a nemělo by mít povolení k 

činnosti. 
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Celé zapeklité téma začíná být 

srozumitelnější, když si ho rozebereme na 

prvočinitele. Jak vzápětí zjistíme, snaha 

popsat kvalitu ve zdravotnictví je 

neustálým kolotočem otázek a odpovědí. 

Rozlišují se tři základní dimenze kvality 

zdravotní péče: struktura (vstupy), proces 

a výsledky (výstupy).  
Základem je struktura oddělení (nebo 

nemocnice či celého zdravotnictví, záleží, z 

jaké „výšky“ se díváme), pod čímž se ro-

zumí nejen infrastruktura, tedy budovy a 

technické zázemí, ale také jak vzdělaní tam 

pracují lékaři a další zdravotníci, jak umějí 

pracovat s lékařskými přístroji i jaké podáva-

jí léky. Když chceme něco vědět o struktuře, 

můžeme se ptát například: Jak starý je zde 

mamograf a jak s ním lékaři umějí pracovat 

(jak umějí vyhodnocovat pořízené snímky)? 

Jak jsou lékaři trénovaní, kolik mají za 

sebou operací (třeba kyčelního kloubu), 

atestací, stáží atd.?  
Pokud stojí struktura, tedy takříkajíc vstupy, na 

dobrém základu, začínáme se ptát, zda 

„správní  lidé“  se  „správnými  věcmi“  dělají 

také „správné věci“, čili ptáme se na proces. 

Zjišťuje se, co a jak vlastně bylo a nebylo s 

pacientem provedeno. „Jestliže nemůžete 

popsat to, co děláte jako proces, pak nevíte, co  

vlastně  děláte,“  napsal  kdysi  výstižně 
 

 
americký statistik W. Edwards Deming, který 

se proslavil coby guru zlepšování jakosti v 

průmyslu. Lékaři mají pro své postupy 

návody, například doporučení od-borných 

společností. Nemocnice se mohou řídit 

standardy, které jsou vyžadovány pro jejich 

akreditaci (viz dále). Otázky týkající se 

procesu v nemocnici mohou znít například: 

Je léčen infarkt myokardu podle posledních 

doporučení? Jak postupujete při ověřování, 

že je správný lék podán správnému pacien-

tovi ve správný čas?  
Třetí dimenzí kvality jsou výsledky či 

výstupy. Ty mohou být samozřejmě dílčí ne-

boli mezitímní, například hodnota krevního 

tlaku nebo sedimentace, a pak konečné, 

jako je úmrtnost, výskyt nemocničních 

nákaz nebo proleženin. Měly by odpovědět 

na otázky jako: Jak je na tom pacient, co se 

na jeho stavu zlepšilo a do jaké míry? Jak 

dopadl souboj s nemocí, byla vyléčena, 

potlačena, sníženy její dopady? Došlo k 

výsledku, kterého je podle aktuálních 

poznatků medicíny možné dosáhnout, a je 

to výsledek horší, nebo lepší než na po-

dobných pracovištích v jiných nemocnicích 

atd.? Výstupy jsou měřitelné, a to s pomocí 

ukazatelů kvality, k nimž se ještě dosta-

neme. 

 

 

Čím je pacient aktivnější, tím lepší péči dostává  
Méně aktivní pacient se častěji vystavuje problémům při léčbě i uzdravování 

 

Více aktivní pacient Méně aktivní pacient 
 

Znovupřijetí do nemocnice do 30 
dnů po propuštění 

 
Při léčbě došlo k chybě 

 
Špatná koordinace mezi 

poskytovateli zdravotní péče  
Zdravotní problémy v důsledku 

špatné komunikace poskytovatelů 
 

Ztráta důvěry ve zdravotní systém 

 
12,8 % 28 % 

 
19,2 % 35,8 % 

 
12,6 % 41,8 % 

 
13,2 % 48,6 % 

 
15,1 % 59,8 % 

 
Zdroj: Patient survey, AARP, populace USA a Velké Británie, starší 50 let, s alespoň jednou chronickou chorobou.  
Více a méně aktivní pacienti definováni podle speciální stupnice PAM. Upraveno dle podkladu Tomáše Raitera.  
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Aktivní pacient se rychle uzdravuje 
 

Proč by se měl pacient o kvalitu péče vlastně zajímat, není to věcí spíše odborníků? Ať 

se nad tím vším zamyslí ONI a řeknou nám, co máme dělat a kam máme jít, myslí si 

mnozí z nás a dodávají: My jsme laici, my nic nezmůžeme. Tento přístup je hlubokým 

omylem. Uveďme alespoň čtyři důvody, které zcela jistě platí také v České republice. 
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• Prvním důvodem je svobodná volba. 

Občané mají ústavou zaručené právo na 

zdravotní péči. Mají právo na její dostup-

nost a profesionální provedení, a jsou také 

oprávněni aktivně spolupracovat při 

lékařských výkonech a zejména svobodně 

rozhodovat o svém osudu. Všechna tato 

práva zůstanou z velké části pouze na 

papíře, jestliže se my sami, ve svém kon-

krétním příběhu zdraví a nemoci, za ně 

nepostavíme. Volba lékaře, zdravotnic-kého 

zařízení či léčebného postupu může být 

totiž svobodná jenom tehdy, pokud je 

učiněna na základě dostatečného množství 

použitelných informací. 
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• Druhým důvodem je lepší 

uzdravení. Existují odborné studie, 

které dokládají, že čím je pacient při 

pobytu v nemocnici aktivnější (více 

se ptá, snaží, zajímá), tím lepší péči 

dostává, a dokonce je pak péče o něj 

levnější (viz obrázek). Také v Knize 

bezpečí a Rádci pacienta, které vy-

dalo ministerstvo zdravotnictví, se 

dočteme, že máme při pobytu ve 

zdravotnickém zařízení vystupovat 

aktivně, a to ve svém vlastním zájmu 

(viz webové stránky ministerstva 

www.mzcr.cz). 
 

03 

 

• Třetím důvodem a jedním z nejvýznamnějších, který přitáhl pozornost ke kvalitě zdravotní 

péče v posledním dvacetiletí, je bezpečnost. V roce 1999 byla v USA publikována přelomová 

studie nazvaná Chybovat je lidské, která popsala americké zdravotnictví z úhlu do té doby 

nevídaného − z pohledu chyb zdravotníků. Její autoři došli k závěru, že nejméně 44 tisíc a 

možná až 98 tisíc lidí umírá v USA v nemocnici každý rok v důsledku pochybení, kterým bylo 

možné předejít. Další zkoumání podobná čísla opakovaně prokázala. Podle Davida Marxe, 

předsedy České společnosti pro kvalitu ve zdravotnictví, ukázaly americké i evropské studie, že 

každá desátá hospitalizace je spojena s poškozením pacienta a ve třech procentech případů 

pacienti umírají nebo u nich dochází k nenapravitelnému poškození, například že je jim 

amputována jiná noha nebo odebrána jiná ledvina, než má být. (V evropských zemích je 

dokonce toto číslo spíše vyšší, mezi sedmi a jedenácti procenty.) V České republice zatím 

studie, která by takto systematicky zmapovala míru poškození pacientů ve zdravotnických 

zařízeních, neproběhla. Z odhadů Rady Evropy ale vychází, že výsledky ze zmíněných, velmi 

dobře provedených studií v jiných zemích EU jsou srovnatelné a že naše situace bude velice 

obdobná. „Možná o něco horší, možná o něco lepší,“ říká David Marx. 
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• Čtvrtým důvodem jsou pak existující rozdíly v léčbě. Prostě není jedno, jakou 

nemocni-ci, či lépe jaké oddělení nebo jakého lékaře se svými zdravotními starostmi 

vyhledáme. Před několika lety přišla Česká onkologická společnost s překvapivě drsnými 

závěry, když začala srovnávat data získaná z Národního onkologického registru. „Vyděsilo 

mě, jak velké jsou rozdíly mezi jednotlivými pracovišti,“ uvedl tehdy předseda společnosti, 

prof. Jiří Vorlíček. Ukázalo se například, že šance na přežití pacientky s nádorem prsu ve 

druhém stadiu se liší o pět set procent. Podle toho, v jaké nemocnici ji léčí. Také se projevily 

rozdíly ve zkušenosti jednotlivých týmů. Tam, kde léčili 150 případů rakoviny prsu ročně, 

činila délka přežití v průměru 20 měsíců. V případě pracovišť, kterými ročně prošly tisíce 

pacientek, se doba přežití pohybovala okolo 110 měsíců. Zjištění nakonec vedlo mj. k 

vytvoření onkologických center tak, aby nejdražší léky a nejnáročnější léčba byly 

soustředěny jenom do vysoce kvalitních pracovišť. 

 

Atributy kvality 
 

Naše čtyři důvody dobře korespondují s atributy kvality ve zdravotnictví, tak jak je 

popsali odborníci (s univerzální platností pro celý svět).  
 
 
 

 

Atributy kvality 
 

 

Bezpečnost:  
Jak se vyhnout nebo alespoň 

minimalizovat riziko poškození pacienta, k 

němuž může dojít při poskytování péče? 

 
Dostupnost:  
Jak jsou zdravotní služby dostupné? 

Existují překážky, které některým lidem 

znesnadňují přístup k péči? Sem patří 

také prodlužování čekacích dob a někdy 

až poškozující prodlení. 

 

Spravedlnost:  
Existují a jak velké jsou rozdíly ve zdravotní 

péči, proč a kdo je proto v nevýhodě? Není 

zde prostor pro diskriminaci? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Orientace na pacienta:  
Respektuje péče individuální přání, 

hodnoty a potřeby samotného pa-

cienta při všech fázích péče, kdy je 

třeba rozhodnout o dalším postupu? 

 
Účinnost:  
Funguje vůbec poskytovaná léčba, 

je založena na vědeckém poznání, 

je zajištěno, že pacient nezůstává 

na jednu stranu nedoléčen a na 

stranu druhou není léčen přespříliš 

(až je „uléčen“)? 

 

Efektivita (nákladů):  
Jakou hodnotu získá pacient za pení-

ze, které zaplatila za jeho léčení zdra-

votní pojišťovna, případně on sám? 

Nemrhá se penězi, energií, nápady? 
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II. Jak si máme vybrat? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jak tedy dnes může pacient 

zdravotnická zařízení porovnávat? 

Teoreticky existuje několik způsobů:  
• hodnocení známých i 

neznámých pacientů,  
• populární žebříčky nemocnic,  
• projekt Kvalita očima pacientů,  
• hodnocení špičkových lékařů oboru,  
• akreditace  
• ukazatele kvality (s výkladem). 

 

Každá z těchto možností může cosi  
o kvalitě vypovídat, ale v hodnověrnosti  
i využitelnosti jsou mezi nimi velké rozdíly.  
Postupně si je rozebereme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dojmologie, občas užitečná 
 

Lidé se dnes běžně svěřují se svými 

zkušenostmi z návštěvy zdravotnických 

zařízení na internetu, ať už v diskusi pod 

články nebo na sociálních sítích. Jedná se o 

zajímavá zjištění a postřehy, které je ovšem 

třeba brát s určitou rezervou – jde o 

individuální příběhy, jejichž obecná platnost 

není nijak zaručena. Mohou ovšem mnohé 

napovědět, zvláště pokud se opa-kují 

podobné zkušenosti různých pacientů. 

Protože je však internet téměř absolutně 

svobodným prostředím, musíme počítat i s 

jeho zneužíváním. Internet je zaplevelen 
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výmysly, nepravdami a dokonce i nepřá-

telskými kampaněmi. Nemáme žádnou 

záruku, že si informace někdo nevymyslel, 

například obchodník se zdravím, který chce 

získat nové klienty pro své služby, nebo 

naopak odehnat zákazníky své konkurenci.  
Určitou záruku serióznosti mohou 

představovat diskuse v rámci pacient-

ských organizací, tedy těch skutečně pa-

cientských, které sdružují nemocné s kon-

krétní diagnózou (seznam důvěryhodných 

organizací najdete například na www. 

koaliceprozdravi.cz). „Opravdoví“ pacienti, 

soustředění ve svépomocné skupině, totiž 

nemají obchodní motivaci, jde jim o vlastní 

zdraví, někdy i život, proto se snaží o své 

nemoci co nejvíce vědět a je v jejich zájmu 

podporovat dobrou zdravotní péči. Až na 

výjimky tak mohou jejich stránky a diskuse 

ostatním pacientům se stejnými potížemi 

skutečně pomoci. Pořád se však pohybu-

jeme v oblasti osobních postřehů a dojmů. 

 

Žebříčky máme rádi 
 

Lidstvo je od nepaměti soutěživé. Potřeba 

rozlišovat, kdo je první, druhý a kdo úplně 

poslední, je v nás zakořeněna někde hodně 
 

 
hluboko, snad nějak souvisí s přežitím v 

těžkých časech, kdy ještě člověk nebyl pánem 

tvorstva. Proto rádi sledujeme sport a 

porovnáváme se mezi sebou i s jinými národy 

také ve spotřebě piva (jsme první: 144 litrů na 

osobu a rok) nebo „počtu obsazených 

dětských kočárků na jednom místě“ (celkem 

1120, rekord padl letos v Praze-Podolí). Média 

s touto potřebou soutěživosti umně pracují. 

Snaží se nám vnucovat žebříčky v každé 

hlouposti. A my konzumenti je hladově hltáme. 

Žebříčky pronikly i do zdravotnictví. Vznikají 

stále nové a nové, ale o kvalitě vypovídají 

poměrně málo. 
 

První mediálně propíraný žebříček ne-

mocnic vznikl zhruba před šesti lety a stál za 

ním jistý ministr zdravotnictví, kterému udělal 

spíše ostudu. Vévodila mu pražská porod-nice 

a na opačném konci se ocitla brněnská 

úrazová nemocnice. Jeden významný pro-

fesor glosoval tehdy žebříček slovy: „Když 

budu mít autonehodu na dálnici z Prahy do 

Brna, měli by mě podle tohoto žebříčku odvézt 

do porodnice v Praze, protože tam léčí 

nejlépe…“ Nejde ale jen o míchání jablek s 

hruškami, tedy například porodnice s úra-

zovou chirurgií, ale i o další úskalí. Například 

není možné jen tak nazdařbůh porovnávat 

nemocnici, kam jsou směřování pacienti ve 

vážném stavu, s nemocnicí, kam se do-stávají 

jen „lehké“ případy. Ta první bude mít logicky 

horší „výsledky“. Zdravotní služby jsou velice 

různorodé – od rychlé, život zachraňující 

akutní péče až po dlouhodobou péči o seniory 

v léčebnách. Nemocnice mohou být veliké 

kolosy s tisíci zaměstnanců a miliardami korun 

obratu i malá zařízení se čtyřmi primáři někde 

pod horami. Lišit se mohou i oddělení, která 

formálně vypadají stejně, třeba takové 

ortopedické oddělení, kde se operují končetiny 

po úrazech nebo vyměňují kyčelní klouby – v 

jednom zařízení takových operací provádějí 

stovky ročně, jinde jenom několik desítek. Tato 

rozmanitost má pochopitelně vliv na léčebné 

výsled-ky, které žádné primitivní rozřazení 

nemůže zohlednit. 
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Žebříčky nemocnic však vznikají dál, 

protože je po nich mediální poptávka. 

Nejviditelněji je u nás prezentuje nezisková 

organizace HealthCare Institute, která tvrdí, 

že v současnosti hodnotí až 160 fakultních, 

krajských a městských nemocnic. Organi-

zace se domnívá, že „prostřednictvím pozi-

tivní soutěživosti a porovnávání úspěšnosti  
nemocnic pomocí žebříčků“ přispívá „k jejich 

dlouhodobému úspěchu“. To není možné 

ani vyloučit, ani vyvrátit, spíše je třeba brát 

opatrně další tvrzení, že také „provádí 

průzkum kvality poskytované péče a služeb 

v nemocnicích v ČR na základě názoru 

pacientů“. Určitě se pacientů ptá a určitě 

podává jistý obraz o jejich náladách. Nejde 

však o průzkum se vším všudy, spíše o 

anketu, z velké části prostřednictvím inter-

netu. I ona má své místo v popisu českého 

zdravotnictví, přitahuje pozornost k názoru 

pacientů a podává nám zajímavou část 

obrazu o českých nemocnicích, takže ji 

nezatracujme. Jenom mějme na paměti, že 

jde spíše o mediální prezentaci a že výsled-

kem jsou opět jenom žebříčky se všemi svý-

mi nedostatky. 
 

Výborně vystihla kdysi v MF Dnes 

problematičnost žebříčků novinářka Lenka 

Petrášová: „Je důležité ptát se, z jakých 

dat žebříček vychází. Pokud se 

nemocnice hned ve vstupní hale chlubí 

glejtem, že 98 pro-cent pacientů je 

spokojeno, ale při bližším zkoumání se 

ukazuje, že číslo je výsledkem anonymní 

internetové ankety nebo dotazníku, jehož 

návratnost jsou tři procenta, je jisté, že si 

tady někdo dělá z pacientů legraci.“ 

 

Kvalita očima pacientů 
 

Pohled pacientů však do sledování kvality 

patří. Existuje tedy nějaká alternativa, která 

by ho zjišťovala na solidním základě? Ano, 

již několik let. Ministerstvo zdravotnictví pod-

poruje projekt opřený o vědecky podložené 

metody sbírání dat. Pod názvem Kvalita 

očima pacientů ho najdeme na stránkách 

 
www.hodnoceni-nemocnic.cz. Projekt pra-

cuje s indikátory kvality, které vyhovují 

vědeckým požadavkům: jsou spolehlivé, 

validní (tedy měří skutečně to, pro co jsou 

určeny) a porovnatelné (k čemuž je třeba je 

standardizovat). Sbírání těchto indikátorů se 

řídí metodickými návody, které schválilo 

ministerstvo a uveřejnilo je ve svých 

věstnících. Je třeba, aby výzkum splňoval 

náročné požadavky. Musí být například 

reprezentativní, což mimo jiné znamená, že 

má oslovit všechny pacienty, analyzovat 

všechna oddělení a zajistit vysokou návrat-

nost dotazníků (v případě tohoto projektu 

činí vynikajících 60 procent). Je třeba také 

držet etiku výzkumu, zajišťovat anonymitu i 

dobrovolnost účastníků a ochránit je před 

vnucováním reklamy a obchodních dat. 

Pacient nesmí mít pocit, že účastí ve výz-

kumu pomůže „své“ nemocnici, což je právě 

nevýhodou anket pořádaných pro tvorbu 

žebříčků. 
 

Také zpracování dat je samo o sobě 

vědou. Jsou vážena a kontrolována podle 

údajů z nemocničních informačních systémů 

(aby bylo zřejmé, že nikdo nepodvádí, že 

pacient byl skutečně pacientem toho či 

onoho oddělení atd.). Výsledky jsou testo-

vány pomocí matematických a statistických 

postupů (za použití tzv. intervalů spolehli-

vosti). Zdravotnické zařízení, které projde 

měřením úspěšně, může získat certifikát 

„Spokojený pacient“.  
Výsledkem tedy nejsou žebříčky, ale „ra-

ting“, podobně jako ho známe u bank nebo 

států. Začíná hodnotou A+, která označuje 

nejúspěšnější, tedy „významně nadstan-

dardní“ nemocnici (v přístupu k pacientům), 

pokračuje „nadstandardním“, „standard-ním“ 

a „mírně podstandardním“ až po nejnižší 

stupeň B−hodnocení: „významně pod 

standardem“. Není jistě bez zajímavosti, že 

se v tomto významně podstandardním 

stupni objevila nemocnice, která v prostém 

žebříčku nemocnic skončila naopak na 

stupních vítězů. Nicméně výsledky z 

projektu Kvalita očima pacientů jsou 
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si blízké s výsledky akreditací (viz dále) a 

dokonce i s hospodářskými výsledky. Jiný-

mi slovy: nemocnice, kde se dobře chovají k 

pacientům, je úspěšná i v odborném hod-

nocení a vede si dobře také ekonomicky.  
Projekt pomáhá samotným zdravotnickým 

zařízením se zlepšovat, dokáže totiž odhalit 

rezervy. Rozpoznává je nejen u nemocnice 

jako celku nebo u oddělení, ale umí si po-

svítit až na konkrétního lékaře nebo sestru. 

Arogantní lékař nebo protivná sestra mohou 

poškodit pověst celého oddělení. Všechny 

tyto výhody vedly v mnoha nemocnicích k 

tomu, že je projekt Kvalita očima pacientů 

zakomponován do systému odměňování 

zaměstnanců. 

 

Názory špiček oboru 
 

Pohled pacientů je důležitý a už víme, 

že existuje projekt, který ho přímo 

vědecky zkoumá a vyhodnocuje již 

několik let. A co odborné hodnocení 

kvality, jaké možnosti máme dnes v ČR?  
Také mezi odborníky je možné uspořádat 

anketu. Je-li provedena chytře a je osloven 

dostatečný počet skutečně vůdčích osob-ností 

jednotlivých lékařských odborností, může mít i 

v oblasti kvality významnou výpovědní 

hodnotu. Může dokonce sloužit i k dobré 

orientaci pacientů, kteří si kladou otázku: Jak 

se kde léčí? Sice i zde chybí tzv. tvrdá data, 

tedy konkrétní údaje, například o úmrtnosti 

nebo reoperacích, jenže anketa vychází z 

pádného předpokladu, že tyto údaje jsou ve 

velké míře významným osobnostem v oboru 

známé (nebo je přinejmenším tuší) a že z nich 

při svém hodnocení vycházejí. Omezením jistě 

je, že ne každý odborník je ochoten být zcela 

otevřený a dále že špičkoví odborníci obvykle 

velmi dobře znají úroveň péče ve špičkových 

zařízeních, ale do obyčejné „běžné“ nebo 

regionální péče nedohlédnou. 

 
Podobnou anketu již několikrát zveřejnily 

Hospodářské noviny. Sestavily žebříček 

nemocnic podle hlasování 60 lékařských 

 
kapacit například v oborech onkologie, 

kardiochirurgie, neurochirurgie, oční 

lékařství nebo ortopedie. Sami redaktoři 

trefně definovali význam svého počínání: 

„Průzkum HN sice nemůže nahradit 

exaktní měření kvality zdravotní péče, ale 

i velké šetření mezi špičkovými odborníky 

toho hodně napoví o tom, s jakou úrovní 

péče se pacient v nemocnicích setká.“ S 

tím nelze jinak než souhlasit. 

 

Akreditace aneb nečekat, 

až se něco stane 

 
Je-li nějaké zdravotnické zařízení akredi-

továno, znamená to, že je důvěryhodné (v 

původním významu tohoto slova). Musí 

přitom splňovat přísné požadavky, které 

jsou sepsány v tzv. standardech. Nezávislý 

tým odborníků (akreditační komise) pak 

zařízení důkladně prozkoumá a zjistí, zda 

standardům vyhovuje. Pokud ano, vystaví 

mu certifikát. Standardy nastavují pravidla, 

za jakých nemocnice a jednotlivá oddělení 

zajišťují kvalitu a bezpečnost zdravotních 

služeb, například kdo má za co jakou 

odpovědnost, jak se zachází s léky, jakým 

způsobem je pacient přijat či propuštěn, jak 

se k němu personál chová nebo jak je 

připravováno jídlo. Vycházejí z principů, 

které stanovila Mezinárodní společnost pro 

kvalitu ve zdravotnictví ve spolupráci se 

Světovou zdravotnickou organizací (WHO). 

„Nemůžeme čekat, až se něco stane, mu-

síme být aktivní a nastavit procesy v nemoc-

nicích tak, aby byly bezpečné,“ říkají od-

borníci, kteří se akreditacemi zabývají. 
 

Akreditace je dobrovolná a provádějí ji 

nezávislé agentury. U nás se touto činností 

zabývá Spojená akreditační komise SAK, 

což je obecně prospěšná společnost 

(seznam akreditovaných zdravotnických 

zařízení najdete na www.sakcr.cz). Některé 

nemocnice u nás obdržely i přísnou mezi-

národní akreditaci, kterou uděluje Joint 

Commission International (JCI). Certifikát 

JCI obdržela Ústřední vojenská nemocnice, 
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Ústav hematologie a transfuze, Nemocnice 

Na Homolce, Masarykův onkologický ústav 

a Fakultní nemocnice Ostrava.  
Své akreditace mají i klinické laboratoře a 

další specializovaná pracoviště (viz Národní 

autorizační středisko pro klinické laboratoře, 

NASKL, www.naskl.cz, Státní zdravotní 

ústav, www.szu.cz, nebo Český institut pro 

akreditaci, o.p.s. (ČIA), www.cia.cz). 

 
které urychlí odhalení nežádoucí události, ať 

už je jakákoliv. V nemocnici v Havlíčkově 

Brodě v roce 2006 takové mechanismy 

nefungovaly, primář, který byl vrahovým 

nadřízeným, sice vnímal signály, které ho 

varovaly, že cosi není v pořádku (vysoká 

spotřeba krve), ale jednal na vlastní pěst a 

pustil se do amatérského vyšetřování, které 

bylo příliš zdlouhavé. Nemohl se opřít o 

postupy a mezioborovou spolupráci, které 

by vedly k rychlejšímu odhalení pravé 

příčiny zvýšeného krvácení a úmrtnosti na 

oddělení. Nemocnice v Havlíčkově Brodě si 

prošla velmi těžkou zkouškou, která ji 

ovšem nakonec posílila. Musela si vydobýt 

zpět své dobré jméno, musela vzít bezpečí 

pacientů a kvalitu péče velice vážně, jako 

bezvýhradnou prioritu. Mimo jiné získala 

akreditaci a paradoxně dnes o ní můžeme 

říci, že je jednou z nejbezpečnějších nemoc-

nic u nás. O kvalitě zdravotnictví totiž platí 

jedno staré pořekadlo, byť může znít docela 

krutě: Chybami se člověk (zdravotnické 

zařízení) učí. Obvykle se − naštěstí − učí z 

menších prohřešků a spíše hrozících chyb, 

na které by se mělo právě díky dobře 

nastaveným procesům uvnitř nemocnice 

včas přijít. 

 

Žebříček versus akreditace Kde jsou tvrdá data? 

 
Jaký je rozdíl mezi populárním žebříčkem 

a odbornou akreditací, názorně ilustruje 

příklad nemocnice v Havlíčkově Brodě. V 

roce 2006 se stala v čistě internetovém 

průzkumu „nejlepší nemocnicí v Kraji 

Vysočina“ a osmou nejlepší v celé zemi. Ve 

stejné době, kdy ocenění získala, za jejími 

zdmi řádil tzv. heparinový vrah. Samozřejmě 

že nikde, v žádné nemocnici na světě, není 

možné zabránit podobnému lidskému 

selhání. Absolutně bezpečné zdravotnické 

zařízení je takové, které ještě nebylo 

otevřeno. Je to nedosažitelný ideál, neboť 

se o pacienty starají lidé a ti chybují. To, čím 

se liší relativně bezpečná nemoc-nice od 

méně bezpečné, jsou mechanismy, 

 
Shrneme-li, co jsme dosud popsali, vyjde 

nám, že dnes máme k dispozici celou ple-

jádu různých informací o kvalitě zdravot-

nických zařízení, které odpovídají na otázky 

typu: Je tato nemocnice dobrá, bezpečná, 

oblíbená? Ale nejasné jsou odpovědi na 

otázku: A jak se tam skutečně léčí? K jejímu 

zodpovězení bychom potřebovali znát tzv. 

tvrdá data. To jsou taková data, která lze jen 

obtížně zpochybnit, která jsou měřitelná, 

prokazatelná a nejsou závislá na pocitech 

pacienta nebo personálu. Takže sem s nimi, 

proč je ještě nemáme?  
Tvrdá data k dispozici jsou. Zdravotní 

pojišťovny mají obrovské množství různých 

údajů o zdravotní péči, protože jim je posky- 
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tují zdravotnická zařízení. Sama o sobě 

jsou ale nepoužitelná. Je nezbytné je 

převést do podoby, která je takříkajíc 

stravitelná, a v této podobě se pak 

nazývají ukazateli kvality zdravotní péče.  
Není totiž možné sebrat jakákoliv data, 

která někoho napadnou, a zveřejnit je, 

protože by jejich informační hodnota byla 

pochybná. Například úmrtnost na nemoc X v 

nemocnici Y je pět procent. Je to hodně, 

nebo málo? A jaká je to úmrtnost, pacienti 

zemřeli proto, že byli špatně léčeni, protože 

byli těžce nemocní, nebo snad z úplně 

jiných příčin? Není také možné sbírat v 

každém koutu republiky data jiná nebo 

 
jiným způsobem, protože by nebylo možné 

je porovnávat. Je třeba se znovu a znovu 

ptát, zda jsou to data spolehlivá, tedy je tes-

tovat a vždy k nim připojit výklad, co vlastně 

znamenají a o čem vypovídají. Zkrátka 

pokud nejsou tvrdá data přetavena v uka-

zatele kvality, místo použitelných informací 

o kvalitě našeho zdravotnictví i konkrétních 

nemocnic a oddělení bychom dostali jenom 

jeden nepoživatelný informační guláš.  
Hledání vhodných ukazatelů kvality je 

všude ve světě docela složitý problém, 

kterým se zabývají vědci, statistici i lékaři a 

který vyžaduje čas, sbírání zkušeností a 

nakonec shodu všech zúčastněných stran. 
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III. Ukažme si ukazatel (kvality) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ukazatel je číslo, které nám udává počet 

určitých událostí. Je to číslo, které netrčí 

někde jako kůl v plotě, ale zapadá do 

prostředí a souvislostí, bez nichž samo nic 

neznamená. Odborná definice zní: Ukazatel  
je matematicky vyjádřená hodnota míry 

nějakého aspektu kvality nebo výkon-  
nosti péče. Ukazatele jsou používány 

spíše jako indikátory nějaké poruchy, 

jejíž míru a důvody vzniku je třeba vždy 

zkoumat ještě dalšími metodami, 

například klinickým auditem.  
Zkusme si onu definici rozvést na příkladu. 

Bude nás třeba zajímat, kolik operací kolene 

provede ortopedické oddělení, a můžeme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
tak získat představu o jeho výkonnosti. 

Anebo nás bude zajímat, u kolika pacientů 

musely být tyto operace zopakovány, a pak 

už nahlížíme na kvalitu provedených 

výkonů. I laik tuší, že tam, kde je nutné 

provádět více opravných operací (reope-

rací), než je obvyklé, asi nedělají svoji práci 

zrovna nejlépe. Slovíčko asi je zde důležité, 

neboť informace o tom, že větší počet re-

operací je spojen s prací konkrétního chi-

rurgického týmu, pouze cosi naznačuje a je 

nezbytné dále zkoumat, co za oním vyšším 

číslem vězí.  
Údaj si musejí vzít do parády odborníci 

(nejlépe nezávislí na onom oddělení) 
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a podrobně prokoumat jeho pozadí. Možná 

objeví nějaké chyby v technice operace, 

možná poukážou na nekvalitní nástroje či 

materiály, možná ale také zjistí, že příčina 

leží mimo personál a technologie a tkví 

například ve vyšší promořenosti pacientů 

mikroby, které komplikují hojení operačních 

ran. I údaj o výkonnosti může být zároveň 

kvalitativním údajem. Tam, kde provádějí 

určitý lékařský výkon často, obvykle dělají 

svou práci lépe, jednoduše proto, že jsou 

zkušenější. Existuje zcela jistě i dolní mez, 

minimální počet výkonů, pod který by 

nemělo lékařské pracoviště jít, pokud chce 

poskytovat bezpečnou zdravotní péči. Po-

chopitelně je takové minimum u každého 

oboru či výkonu jiné (připomeňme například 

i mediálně vděčné a vášnivé diskuse o po-

rodnicích, kdy odborná společnost navrho-

vala 600 porodů ročně jako nepřekročitelné 

minimum). 

 

K čemu jsou dobré 
 

Ukazatele (indikátory) kvality dávají smysl 

jenom tehdy, pokud je možné s jejich pomocí 

něco s něčím porovnávat. To můžeme buď v 

čase, kdy se sledují trendy, jako například zda 

roste/klesá procento pooperačních komplikací, 

nebo mezi zúčastněnými jednotkami, čemuž 

se v odborné hantýrce říká „benchmarking“. 

Oněmi jednotkami mohou být jednotlivci (lékaři 

a další zdravotníci), oddělení, nemocnice nebo 

celé státy. Benchmarking ukazuje, kde se 

pohybuje většina, a každý jeden účastník vidí, 

jak si stojí on sám. Může odpovědět na otázky 

typu: Které oddělení má nejvíce/nejméně 

pooperačních komplikací? Který porodník má 

největší/nejmenší podíl provedených 

císařských řezů? 
 

 

Ukazatele (indikátory) kvality jsou vhodné například k:  
• dlouhodobému sledování kvality poskytování zdravotní péče,  
• srovnávání zdravotníků, oddělení, nemocnic či národních zdravotních služeb,  
• sledování účinku nově zavedených systémů na kvalitu péče,  
• identifikaci odchylek, nepříznivých trendů,  
• dokonce i k hodnocení zaměstnanců-zdravotníků (návaznost na odměny) a  
• uzavírání smluv mezi pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními (asi bychom měli 

všichni – jako pacienti – ve vlastním zájmu chtít, aby zdravotní pojišťovny uzavíraly 

smlouvy na kvalitní péči, a tam, kde kvalita chybí, aby smlouvy omezovaly či 

neuzavíraly, a k tomuto rozhodování musejí mít k dispozici silné argumenty). 

 

Jak se vybírají 
 

Ukazatele kvality je potřeba pečlivě vy-bírat. 

Není možné statisticky sledovat všechny 

procesy v nemocnici, které nějak souvisejí s 

kvalitou. Výběr se tedy zaměřuje například na 

rizikové činnosti (podávání léků) nebo drahé či 

zcela nové postupy (nový drahý přístroj nebo i 

nově zavedená dokumentace). Je třeba měřit 

jasné a použitelné výstupy, jako je počet 

zákroků nebo počet komplikací. Některé údaje 

mohou statistici v nemocnicích sbírat, aniž by k 

tomu potřebovali zdravotníky, pouze si je vybe- 

 
rou z dostupných databází, například když 

je zajímá věková struktura přijímaných 

pacientů, diagnózy a s nimi spojené finan-

ční náklady nebo úplnost zdravotní doku-

mentace. Spolupráce zdravotníků je však 

nezbytná u ukazatelů, které jsou závislé 

na jejich hlášení, klasickými příklady jsou 

pády pacientů, pooperační komplikace či 

výskyt proleženin (dekubitů).  
Výběrem ukazatele teprve všechno za-

číná. Musí vzniknout metodika, podle které 

se sbírají data, další metodika, podle které 

se vyhodnocují, a nakonec by mělo být zná-

mo, k čemu se vlastně použijí. 
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vyhodnocení 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Někdy se hovoří přímo o životním cyklu 

ukazatele (viz obrázek). Jeho osud je 

předem narýsován. Prodělává vývoj od em-

brya přes dětský a dospělý věk až do svého 

důchodu. Po celou dobu má svého kmotra, 

tedy odborného garanta. Má i svůj domovs-

ký list, který se nazývá standard a kde je 

ukazatel popsán, a provázejí ho i další do-

kumenty, které musí mít vždycky s sebou, 

pokud někam „cestuje“. Například jestliže 

budeme chtít porovnat dvě stejně zaměřená 

oddělení dvou různých nemocnic, musí být v 

obou použity stejné ukazatele, popsané a 

vyhodnocované stejnou metodikou, a musí 

mít stejnou celou dokumentaci. 
 

Jak by měl ukazatel vznikat? Navrhnout ho 

může vlastně každý odborník, například lékař 

zastupující svoji lékařskou odbornost nebo 

zástupce zdravotní pojišťovny. Podstatné je, 

aby byl návrh odpovědně posouzen. Na 

způsobu posouzení by měla panovat shoda, 

stejně jako na doporučeném způsobu 

používání ukazatele. Vybrané návrhy by pak 

měly být rozpracovány do větších podrobností 

a testovány na reálných datech. Testování by 

mělo ověřit, zda informace, které má ukazatel 

sdělit, jsou vůbec dostupné 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a věrohodné (proveditelnost ukazatele) a 

také zda je schopen rozlišit poskytovatele 

s vyšší i nižší výkonností. 

 

Národní ukazatele 
 

Zatímco se v některých českých nemoc-

nicích s některými ukazateli již nesměle 

pracuje, na celostátní úrovni je třeba ujít 

ještě dlouhý kus cesty. Její cíl je známý a 

stejný jako v rozvinutějších zemích: 

vytvořit národní sadu ukazatelů kvality 

zdravotních služeb.  
Co by bylo k jeho dosažení zapotřebí? 

Především sestavit panel odborníků, kteří na 

celonárodní úrovni reprezentují svůj klinický 

obor (například porodnictví) nebo posky-

tovatele (například některou z asociací 

nemocnic), plátce (těmi jsou u nás zdravotní 

pojišťovny) a také pacienty (podaří-li se za-jistit 

účast vzdělaných a reprezentativních 

zástupců). Tento panel by posuzoval a do-

poručoval národní ukazatele k praktickému 

používání v konkrétních oblastech. 

 

17 Ukažme si ukazatel 
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Ukazatel, který by uspěl v hodnocení odborného panelu a byl by zařazen do národní 

sady, by měl být:  
 
 

 

1 Důležitý.  
Smysluplný ukazatel je takový, který popisuje klinickou oblast, jež je 

sama o sobě důležitá pro zvyšování kvality péče a zlepšování zdraví. 

Současně by v této oblasti měla existovat významná variabilita, tedy 

různorodost kvality péče, která nabízí prostor pro její zlepšování. A po-

zor, když už je prostor pro zlepšení, mělo by se jednat o takový aspekt 

kvality péče, který skutečně může být ovlivněn – ať už zdravotnickým 

zařízením (poskytovatelem), nebo změnou systému zdravotní péče. 
 
 
 

2 Vědecky správný.  
Na vědeckou správnost ukazatele můžeme nahlížet ze dvou stran. 

Jednak z klinického pohledu (chcete-li odborného lékařského), kdy 

se hodnotí, zda je ukazatel vhodně definován tak, aby co nejlépe 

reprezentoval oblast, která má být zlepšena, a aby skutečně měřil 

aspekt, který má. Měl by nabídnout věrohodné srovnání v čase i 

mezi regiony republiky. Druhý pohled je statistický. Ukazatel nesmí 

být například příliš ovlivněn chybou malých čísel, čili náhodou. 

Ukazatele se tzv. standardizují, to znamená, že se minimalizuje 

zkreslení způsobené známými a v datech dostupnými faktory. Je to 

něco jako když se člověk osprchuje. Namísto vody s mýdlem jsou k 

očistě ukazatele používány statistické, matematické a další, řekli 

bychom vědecké finty. Důležitý je pro laiky výsledek – 

standardizovaný ukazatel je očištěný od balastu, který ho zkresluje.  
 

 

3 Užitečný.  
Ukazatel musí nést srozumitelnou a užitečnou zprávu bez rizika 

neporozumění, a tudíž nesprávné interpretace. Použití ukazatele 

musí příznivě ovlivnit kvalitu péče a nevyvolávat nežádoucí motivace 

(například snahu kamuflovat výsledky).  
 

 

4 Proveditelný.  
Nároky a náklady na sběr a zpracování dat musejí být vyváženy 

přínosem ukazatele. Minimalizují se nepřesnosti způsobené 

nesprávným nebo neúplným sběrem. Musí být zřejmé, jaká je kvalita 

dat, i to, jak budou kontrolována formou auditů. Ukazatel by měl 

„ladit“ s číselníky a dalšími daty, která mají pojišťovny k dispozici.  
 
 
 
 
 

 

18 



 
O každém národním ukazateli by mělo být průběžně známo, jak si aktuálně stojí. Panel ho 

může časem také vyřadit, ukáže-li se, že nakonec v „palbě“ kritérií neobstál. Některé 

ukazatele bude doporučeno ještě dále zlepšovat (vyvíjet) a přesto používat, jiné pro jistotu 

ještě také testovat a zatím s používáním posečkat.  
Pokud je ukazatel doporučeno používat, pak je třeba také říci, k čemu ano a k čemu ne. Zda 

pouze pro vnitřní potřebu zdravotnického zařízení, nebo pro vnější porovnání, zda bude ukazatel 

součástí určitého národního (například preventivního) programu, nebo bude přístupný zcela 

veřejně. Zvláštní možností je pak role ukazatele kvality při uzavírání smluv se zdravotními 

pojišťovnami. 

 
Na příkladech uvedeme, jak takový ukazatel vypadá, ale nejprve si musíme představit 

instituci, která má jejich tvorbu v popisu práce. 
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19 Ukažme si ukazatel 



 

Příklady 
 

1. Kolik máme pacientů s proleženinami 
 

Při dlouhodobém pobytu pacienta na lůžku v nemocnici mohou vzniknout proleženiny 

(cizím slovem dekubity). Ty způsobují nejenom nepříjemnosti až utrpení pacienta, ale 

zvyšují zdravotnickému zařízení finanční náklady a zhoršují výsledky péče. Předcházení 

proleženinám je proto jednou z priorit ošetřovatelské péče (tedy péče sestřiček). Sledování 

ukazatele, který by výskyt dekubitů popisoval, může vést k přijetí preventivních opatření a 

tím přispět ke snižování výskytu této protivné komplikace. V katalogu NRC najdeme několik 

podobných ukazatelů, mají složitá, ale přesná označení a je k nim připojen podrobný popis. 
 
 

     8.$=$7(/( 352 $.871Ë / ä.2928 3eý,    
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  9]QLN  SUROHåHQLQ  MH  ]iYDåQê  SUREOpP  RãHW RYDWHOVNp  KWPO  

  SpþH  YHGRXFt  N  XWUSHQt  SDFLHQWD   Y\VRNêP  QiNOD- 
3 YRG XND]DWHOH D MHKR GRVDYDGQt SRXåtYiQt     G P D KRUãtP YêVOHGN P SpþH  6OHGRYiQt XND]DWHOH  

  D ] WRKR RGYR]HQi RSDW HQt Y SUHYHQFL PRKRX S LVS W  3 YRG  XND]DWHOH  MH  WX]HPVNê   XND]DWHO  E\O  QDYUåHQ  

  NH VQLåRYiQt Y]QLNX QRYêFK GHNXELW   MDNR  YêVWXS  SURMHNWX  0LQLVWHUVWYD  ]GUDYRWQLFWYt  ý5  
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Ä6OHGRYiQt GHNXELW  MDNR LQGLNiWRUX NYDOLW \ RãHW RYD- 

  WHOVNp SpþH QD QiURGQt ~URYQL³ D MH Då GRVXG SRXåt- 
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  åH MH ]DMLãW Q VE U VSHFLiOQtFK GDW GOH PHWRGLN\ 15&  

Standardizace    D V MHKR SRGSRURX  
  

'DWRYê ]GURM  
 

&tOHP VWDQGDUGL]DFH M H VQtåLW UL]LNR ]NUHVOHQt YêVOHG- 

  NX P  HQt  8 WRKRWR XND]DWHOH MH DSOLNRYiQD VWDQGDU - 

  3UHYDOHQþQt VE U GDW R Y]QLNX GHNXELW  GOH 15& GL]DFH V Y\XåLWtP SUHGLNFH Y]QLNX GHNXELWX V Y\XåLWtP  

  
7\S GOH 'RQDEHGLDQD   

KRGQRW  ãNiO\  UL]LND  GOH  1RUWRQRYp   3UR  NDåGp  SiV- 

  PR  UL]LND  MH  Y\SRþtWiQD  DNWXiOQt  UHIHUHQþQt  KRGQRWD  

  

9êVOHGHN NUiWNRGREê  
PH]LYêVOHGHN    SDFLHQW    X  NWHUêFK  Y]QLNO  GHNXELWXV  Y  RUJDQL]DFL  

  
2ERU RGERUQRVW  

]H  YãHFK  SDFLHQW   YH  VWHMQpP  UL]LNX    7\WR  UHIHUHQþ- 
  Qt  KRGQRW\  MVRX  SDN  SRXåLW\  SUR  VWDQRYHQt  FHONR- 
         

Yp  SUHGLNFH  Y]QLNX  GHNXELW   GDQp  RUJDQL]DFH   D  WR        ± %H] YD]E\ QD RGERUQRVW 

  
'H¿QLFH VORYQt   

V  Y\XåLWtP  MHMtKR  DNWXiOQtKR  VSHNWUD  SDFLHQW   UL]LND   
  3RþHW  SDFLHQW   Y  NDåGpP  SiVPX  UL]LND  Y  QHPRFQLFL  

  3RþHW  SDFLHQW   V  GHNXELWHP  Y]QLNOêP  D  N  GDWX  KRG- MH Y\QiVREHQ UHIHUHQþQt KRGQRWRX SUR GDQp SiVPR   
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  Y]QLNX  GHNXELWX  MH  SURYiG QD  GOH  RULJLQiOQt  PHWRG\  IRUPRX  SRP URYpKR  XND]DWHOH  SRURYQiQD  VNXWHþQi  
  15&  D WR QD ]iNODG  SRURYQiQt PL[X SDFLHQW  V UL]L- KRGQRWD SRþWX SDFLHQW  V GHNXELWHP Y]QLNOêP Y RUJD- 

  NHP YH ãNiOH GOH 1RUWRQRYp Y KRGQRFHQp RUJDQL]D- QL]DFL  +RGQRW\ Y\ããt QHå   MVRX QHS t]QLYp  KRGQRW\  
  FL V PL[HP SDFLHQW  Y SRSXODFL QHPRFQLF  X NWHUêFK  QLåãt QHå   MVRX S t]QLYp  

  MVRX N GDQpPX GDWX KRGQRFHQt GRVWXSQi GDWD  
6WDWLVWLFNp ]SUDFRYiQt D SUH]HQWDFH     

Fakta    +RGQRWD GDQp RUJDQL]DFH MH Y\MiG HQD IRUPRX MHGQR- 

  [ ± SRþHW SDFLHQW   X NWHUêFK Y]QLNO D MH N GDWX KRGQR- KR þtVOD MDNR SRP U VNXWHþQp D SUHGLNRYDQp KRGQRW\  

  FHQt S tWRPHQ GHNXELWXV YH VOHGRYDQp RUJDQL]DFL 
'RSRUXþHQt N SRXåtYiQt     \ ± SRþHW SDFLHQW   X NWHUêFK MH RþHNiYiQ Y]QLN GH- 

  NXELWX  GOH  PL[X  SDFLHQW   V  UL]LNHP  YH  ãNiOH  GOH  8ND]DWHO E\O GRSRUXþHQ N XåtYiQt SUR ~þHO\ LQWHUQtKR  

  1RUWRQRYp D  H[WHUQtKR  KRGQRFHQt  NYDOLW\   SUR  NRQWUDNW\  IRUPRX  
  9êSRþHW  

Y]RUHF  

SDUWLFLSDFH D QiURGQt SURJUDP\  8ND]DWHO MH YKRGQp  

  SRXåtYDW VSROHþQ  V XND]DWHOHP ±  

  [ \               34    [(;  6WDQGDUGL]RYDQê  SRþHW  SDFLHQW   V  GH- 

  
.OLQLFNp GH¿QLþQt SUYN\   

NXELWHP  ]MLãW QêP  Y  RUJDQL]DFL  SUHYDOHQþQt  PHWR- 

  GRX   34    ['   6WDQGDUGL]RYDQê  SRþHW  GHNXELW   

  1HMVRX SRXåtYiQ\ Y]QLNOêFK Y RUJDQL]DFL ]MLãW Qê SUHYDOHQþQt PHWRGRX   

  
3HULRGD P  HQt  

34    [(; 6WDQGDUGL]RYDQê SRþHW GHNXELW  ]MLãW Qê  
  Y  RUJDQL]DFL  SUHYDOHQþQt  PHWRGRX   SURWRåH  UR]GtOQp  

  -HGQR þWYUWOHWt  KRGQRW\ PRKRX S LVS W N LQWHUSUHWDFL FHONRYp ]iW åH  

  
2EMHNW  NH NWHUpPX VH P  HQt Y]WDKXMH   

RUJDQL]DFH GHNXELW\  D WR YþHWQ  GHNXELW  X SDFLHQW   
  S LMDWêFK GR RUJDQL]DFH ] MLQêFK ]D t]HQt  

  1HPRFQLFH 
  ,QWHUQt KRGQRFHQt     

2GND]\ QD OLWHUiUQt ]GURMH          

  0HWRGLNX SURMHNWX 6OHGRYiQt GHNXELW  MDNR LQGLNiWRUX    ([WHUQt KRGQRFHQt   

  NYDOLW\ RãHW RYDWHOVNp SpþH QD QiURGQt ~URYQL QDOH]-      

  QHWH YH 9 VWQtNX 0= ý5         ±    1iURGQt SURJUDP\   

 
 

 
 

  .RQWUDNWDFH SDUWLFLSDFH   6KUQXMtFt  HY  GRSO XMtFt NRPHQWi H    
       

9]WDK XND]DWHOH NH NYDOLW   YDOLGLWD  
9]QLN SUROHåHQLQ MH ]iYDåQê SUREOpP RãHW RYDWHOVNp    

SpþH   YHGRXFt  N  XWUSHQt  SDFLHQWD   Y \VRNêP  QiNOD-   
       

8ND]DWHO E\O Y\KRGQRFHQ MDNR GRVWDWHþQ  YDOLGQt SUR  G P  D  KRUãtP  YêVOHGN P  SpþH   6OHGRYiQt  XND]D-   

GRSRUXþHQp IRUP\ SRXåtYiQt  D WR QD ]iNODG  OLWHUiU- WHOH D ] WRKR RGYR]HQi RSDW HQt Y SUHYHQFL PRKRX    

QtFK ]GURM  D QD ]iNODG  H[SHUWQtKR Qi]RUX þOHQ  RG- S LVS W NH VQLåRYiQt Y]QLNX QRYêFK GHNXELW   7HQWR    

ERUQpKR SDQHOX  XND]DWHO Y\MDG XMH VSROX V XND]DWHOHP 34    ['     

'RSRUXþHQp UR]PH]t  
6WDQGDUGL]RYDQê  SRþHW  GHNXELW   Y]QLNOêFK  Y  RUJD-   
QL]DFL  ]MLãW Qê  SUHYDOHQþQt  PHWRGRX  QHMOpSH  Y]WDK  
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1HE\OR  GR  WpWR  GRE\  VWDQRYHQR  Y]KOHGHP  N  GRSR- PH]L  Y]QLNHP  QRYêFK  GHNXELW   D  UL]LNHP  WRKR-  

VXG  RPH]HQpPX  SUDNWLFNpPX  SRXåtYiQt   SUR]DWtP  WR  Y]QLNX   8ND]DWHO  MH  YKRGQp  SRXåtYDW  VSROHþQ     

GRSRUXþXMHPH   DE\  KRGQRWD  QDG       E\OD  SRNOi- V GDOãtPL XND]DWHOL ± 34    [(; 6WDQGDUGL]RYDQê    

GiQD ]D Yê]QDPQê SRGQ W SUR LQWHUYHQFL GR SUD[H  SRþHW SDFLHQW  V GHNXELWHP ]MLãW QêP Y RUJDQL]DFL    

RãHW RYDWHOVNp SpþH  SUHYDOHQþQt  PHWRGRX   34    ['   6WDQGDUGL]RYD-   

5HIHUHQþQt KRGQRW \   

Qê  SRþHW  GHNXELW   Y]QLNOêFK  Y  RUJDQL]DFL  ]MLãW Qê    
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MHGQRWOLYp QHPRFQLFH DNWXiOQt ãNiORX SUHGLNFH Y]QLNX  PHWRGRX   SURWRåH  UR]GtOQp  KRGQRW \  PRKRX  S LVS W    
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KRGQRW\ ]D YãHFKQ\ RUJDQL]DFH QiVOHGXMtFt  D WR YþHWQ  GHNXELW  X SDFLHQW  S LMDWêFK GR RUJDQL-   
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Takto vypadá popis ukazatele v katalogu. 

 

Například ukazatel označený jako PQ0077xD1 Standardizovaný počet pacientů s deku-

bitem vzniklým v organizaci zjištěný prevalenční metodou. Ukazatel se vyjadřuje zlomkem, 

otázkou je, co má být v čitateli a co ve jmenovateli. V našem případě to je počet pacientů s 

proleženinou dělený počtem pacientů, u nichž mohlo k dekubitu dojít. Ve skutečnosti je 

popis vzorce ještě složitější, doslova: Počet pacientů s dekubitem a k datu hodnocení 

přítomným ve sledované organizaci děleno počtem pacientů, u kterých je na základě 

kalkulace metodiky NRC očekáván vznik dekubitu. Jak je z textu patrno, musí být popis 

ukazatele velice přesný, případně se odkáže na další podrobnosti, které jsou uvedeny v 

připojené metodice. Ta například definuje, jak je sestavena množina pacientů, u nichž je 

očekáván vznik dekubitu. Jedná se o originální metodu vyvinutou v NRC, kdy se porovnává 

mix pacientů dané nemocnice (s rizikem podle speciální vědecké škály) s mixem pacientů v 

jiných nemocnicích, od nichž jsou v danou chvíli k dispozici data. V popisu ukazatele se dále 

uvádí, že byl navržen jako výstup předcházejícího projektu ministerstva zdravotnictví, který 

se sledováním dekubitů zabýval. Je to ukazatel standardizovaný, to znamená, že je pomocí 

statistických metod sníženo riziko zkreslení výsledku. Důležité je doporučení 
 20 
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k používání, kde se uvádí, že je možné tento ukazatel používat jak k vnitřnímu, tak 

vnějšímu i národnímu hodnocení, a dokonce i v jednání o uzavírání smluv se zdravotní 

pojišťovnou. Vhodné je používat ho spolu s velice podobným ukazatelem výskytu 

dekubitů, který se liší jenom v části metodiky – a to proto, že rozdílné hodnoty mohou 

přispět k popisu celkové zátěže proleženinami, včetně těch, které se vyskytnou u 

pacientů přijatých z jiné nemoc-nice.  
Popis každého ukazatele zahrnuje množství dalších odborných kapitol, včetně 

doporučených rozmezí či referenčních hodnot (jak popis vypadá, viz obrázek). 

 

2. Jícen lépe operují v centru 
 

Některé ukazatele mohou napomoci při rozhodování, kterou péči a do jaké míry 

centralizovat. Data mohou ukázat, jaký počet výkonů je u závažných nebo vzácnějších 

operací ještě vhodný či bezpečný.  
Podívejme se na ukazatel QVD0033xD1  Míra  centralizace  resekcí  jícnu.  Resekce (čili  

operační odstranění) jícnu se provádí u závažných onemocnění, jako je rakovina. Nejedná  
se o běžný výkon. Pokud chybí chirurgickému týmu zkušenost a technická zběhlost právě  
s touto operací, může vést její nekvalitní provedení ke komplikacím nebo dokonce úmrtí.  
Podle zahraničních zkušeností i odborné literatury se od určitého počtu výkonů provedení  
zlepšuje, s dopadem na lepší stav pacienta, a snižuje se tzv. krátkodobá mortalita (čili výskyt  
úmrtí v krátkém čase při či po operaci). Důležitá je také spolupráce chirurgického oddělení  
s dalšími odděleními, nejlépe když je  
provázáno s tzv. komplexním onko-  
logickým  centrem  (to  jsou  špičková,  
pečlivě vybraná pracoviště, která  
mají například oprávnění používat  
nejdražší léčbu a léčit nejsložitější  
druhy nádorů). Ukazatel porovnává  
počet případů provedeného výkonu  
resekce jícnu v nemocnicích, které  
jsou součástí komplexního onko-  
logického centra, s počtem všech  
případů stejného výkonu v celé České  
republice  v  daném  roce.  Také  tento  
ukazatel je standardizován a lze ho  
uplatnit  i  podle  jednotlivých  regionů  
naší země. Předpokladem je, že se  
udrží  současná  vysoká  míra  centrali-  
zace, z níž mají pacienti jednoznačný  
prospěch. (Pokud by byl takový ukaza-  
tel veřejnosti běžně znám, zřejmě by  
se každý vážně nemocný člověk stojící  
před  tak  zásadní  operací  rozhodoval   
velice jednoduše a požadoval, aby  
byl  léčen  jenom  na  pracovišti,  které  
je propojeno s komplexním onkolog-  
ickým centrem.) 
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3. Jak si vede preventivní program 
 

Oba předcházející příklady se týkaly lůžkové péče. Představme si ukazatel z oblasti 

ambulantní péče QO0221xD1 Pokrytí gynekologickou preventivní prohlídkou.  
Preventivní návštěva gynekologa je spojena s provedením odběru materiálu pro vyšetření, 

které může odhalit rakovinu děložního hrdla. Význam je dnes většině žen dobře znám. Screening 

(tedy preventivní vyhledávání nemocných) přispívá k odhalení nižších stadií rakoviny a zlepšuje 

prognózu léčby, díky čemuž klesá úmrtnost na toto onemocnění. Jaká je však realita a neexistují 

nějaká slabá místa celého screeningového programu? Ukazatel má v čitateli počet žen cílové 

populace s gynekologickou prohlídkou během doporučeného intervalu, kterým je jeden rok. Ve 

jmenovateli pak počet žen v oné cílové populaci, která je vymezena věkem 25 až 59 let. Ukazatel 

se poprvé objevil už v evropských doporučeních v roce 1989. Nebylo potřeba použít žádné 

zvláštní standardizace, je velice jednoduchý, lze ho vypočítat jak pro celou republiku, tak pro 

jednotlivé kraje či okresy. Ukazatel prozrazuje, jaká je ochota žen účastnit se screeningu, zda je 

úspěšná jeho propagace, jak je vyšetření dostupné a dokonce jak jsou či nejsou aktivní 

zainteresovaní lékaři (praktičtí lékaři, gynekologové) a zdravotní pojišťovny. Podobně je 

hodnocen například mamografický screening (vyhledávání nemocných s rakovinou prsu pomocí 

zobrazovací metody − mamografie) nebo odhalování kolorektálního karcinomu (čili rakoviny střev 

a konečníku, kde je dostupná metoda skrytého – tzv. okultního – krvácení, která může výskyt 

rakoviny odhalit). 
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IV. Desatero o datech 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dále byla vytvořena Charta 
zveřejňování zdravotnických in-
formací pro zvyšování kvality posky-  

tování služeb, které vypovídají o výkon-

nosti a kvalitě poskytovatelů zdravotní 

péče. Zveřejňováním se myslí jejich pub-

likace v tištěné formě nebo na interntu. 

Nevymýšlelo se přitom nic neobvy- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
klého. Charta je založena na zahraničních 

zkušenostech (zejména z USA) a upravena 

pro české podmínky. Je to obecný materiál 

pro odborníky. Zkusíme ji teď převyprávět 

laikům, neboť koneckonců – jim by data a 

informace měly být také určeny.  
Zkusíme to formou odpovědí na deset 

otázek. 

 
 

 

Charta zveřejňování zdravotnických 

informací pro zvyšování kvality 

poskytování služeb 
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1. Je vůbec DŮLEŽITÉ mít informace o 
kvalitě? Máme na ně právo? 

 
Mnoho lidí si myslí, že když léčbě nejlépe 

rozumí lékaři, nemusí se oni sami o nic zají-

mat. Jako by předpokládali, že lékaři jsou ne-

omylní, že jsou všichni stejní. Ve zdravotnictví 

se však obecně potkáváme s velikou rozma-

nitostí, v lidech, službách, které poskytují, ve 

vybavení, které mají k dispozici, v prostorách, 

ve kterých pracují. To všechno má vliv na 

léčebné výsledky. Problémem českého zdra-

votnictví ovšem je, že MY, tedy občané (oby-

vatelé České republiky), pojištěnci (zákazníci 

zdravotních pojišťoven) a občasní pacienti (ti, 

kteří pak musejí zdravotní systém skutečně 

použít), pouze tušíme, kde je dobrá nebo 

špatná péče. Ve skutečnosti to ale nevíme. 

Nemůžeme se opřít o objektivní fakta. 
 

A pozor, to neplatí jenom pro pacienty. 

Stejně tak chybí informace i odborníkům. Také 

oni spíše tuší, než že by přesně věděli, jaká je 

kvalita toho kterého oddělení či zdra-

votnického zařízení. A vlastně ani tak přesně 

nevědí, jak jsou na tom oni sami, jejich 

pracoviště, protože se nemají jak a s kým po-

rovnat. Možná že jsou přesvědčeni, že svoji 

práci dělají dobře, ale teprve v porovnání s 

ostatními mohou zjistit, zda jsou jejich 

předpoklady správné. Možná také zdokonalí 

svoji práci, když uvidí, že jinde dokážou jejich 

kolegové stejný úkon provést lépe. 
 

 
K čemu by mohly být informace o tom, kde 

se jak léčí, čili o kvalitě, dobré pacientům? 

Především pro svobodnou a informovanou 

volbu zdravotnického zařízení. Kdyby byly k 

dispozici důvěryhodné a srozumitelné in-

formace o kvalitě, mohli by pacienti takříkajíc 

hlasovat nohama. Tam, kde by byla kvalita 

nižší, začalo by ubývat pacientů. A buď by se 

zařízení snažilo zlepšit a přilákat je zpět, nebo 

by o své místo ve zdravotním systému přišlo. 

Dnes se často setkáváme s tím, že když se 

některá ze zdravotních pojišťoven rozhodne 

například neuzavřít smlouvu s nekvalitním 

oddělením určité nemocnice, hned se ozvou 

politici, média i nespokojení občané a takové 

oddělení brání. Postupovali by stejně, kdyby 

před sebou měli jasná data o kvalitě? Odpověď 

tedy zní ANO, je důležité informace o kvalitě 

zveřejňovat, máme na ně jako pojištěnci právo 

a mohou nám po-moci v rozhodování o výběru 

zdravotnického zařízení, respektive 

konkrétního oddělení, lékaře či léčebné 

metody nebo zdravotní služby. Stejně tak 

důležité ovšem je, v jakém množství a v jakém 

čase takové informace dostaneme. Zda jim 

rozumíme, zda k nim máme návod, abychom 

je pochopili a pro sebe výhodně využili. 

 

 
Informace o kvalitě poskytované zdravotní péče jsou důležité jak pro občany-

pojištěnce-pacienty, tak pro zdravotníky. Jedině informovaný pojištěnec/pacient si 

může svobodně vybrat zdravotní služby nebo zdravotnické zařízení. 

 

 

2. KOMU mají být veřejně přístupné informace určeny? 
 

Jednoduše všem. Každému však ve formě, 

která je pro něj užitečná a „stravitelná“. 

Především pacientům. Proto musejí být infor-

mace srozumitelné. Lékaři a další zdravotníci 

mohou pro laiky tyto informace komentovat, 

blíže jim vysvětlit, co znamenají, a doporučit 

 
jim, jak je využít. Naopak zveřejňovat 

informace o kvalitě tak, aby jim rozuměli 

pouze odborníci, nemá valný smysl.  
Na informace o kvalitě máme jako poten-

ciální i skuteční pacienti bezpochyby morální 

nárok. Horší je to už s nárokem právním. To, 
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že se všichni shodnou, že pacient má právo 

mít k dispozici informace o tom, jak se kde léčí, 

mu je k ničemu, pokud nebudou tyto informace 

ochotna poskytovat sama zdravotnická 

zařízení. Těžko ale očekávat, že tak 

 
budou činit, když by tušila, že na tom nejsou 

nejlépe, a dobrovolně by sama sebe „udáva-

la“. Proto by jedním z cílů mělo být povinné 

zveřejňování dat o kvalitě uložené všem 

zdravotnickým zařízením. 

 

 
Je třeba, aby informace byly snadno přístupné všem, především potenciálním 

pacientům. Lidé musejí vědět, kde je rychle najdou. Zdravotní systém jim musí 

vyjít vstříc a takové informace jim sám aktivně nabízet. Je to úkol zdravotních 

pojišťoven, které jsou zástupci svých zákazníků-pojištěnců při nakupování 

zdravotních služeb u zdravotnických zařízení. Je také nutné usilovat o právní 

zakotvení zatím spíše morálního práva na informace. 

 

 

3. Jak zajistit, že informace budou POCTIVÉ? 
 

Říká se tomu transparentnost, český 

průhlednost. Sbírání informací, jejich vy-

hodnocování, vysvětlování a poučení z nich 

musí být prováděno za účasti všech aktérů 

ve zdravotnictví a za jasných pravidel. 

Přizváni ke společnému dílu by měli být jak 

zástupci poskytovatelů (tedy zdravotníků a 

zdravotnických zařízení) a plátců (tedy 

zdravotních pojišťoven, které za zdravotní 

služby poskytovatelům „za nás“ platí), tak i 

spotřebitelů, tedy nás, kteří zdravotní služby 

využíváme. Každý z těchto „hráčů“ by měl 

mít přiřazenu svoji roli.  
Proces sbírání dat musí mít kromě těch, 

kteří data sbírají a vytvářejí, i oponenty, 

ďáblovy advokáty, kteří budou upozorňovat 

na možné omyly a nedostatky. Je přitom 

třeba hledat shodu (konsensus) všech 

hlavních hráčů zdravotnického hřiště a 

stanovit, jaké parametry se budou sledovat 

a jak se budou hodnotit. Tam, kde se prosa-

zuje shoda, je možné nalézt důvěru. Infor- 

 
macím o kvalitě musíme věřit, abychom 

se jimi vůbec mohli řídit.  
Transparentnost samozřejmě znamená, 

že celý proces je podrobně popsán a každý 

si ho může na dostupném místě prostudo-

vat. Nemocnice a zdravotníci, kteří poskytují 

data a informace, by měli dostat šanci se ze 

zjištěných informací poučit, najít své chyby a 

opravit je. Avšak i experti, kteří s těmito daty 

dále pracují, je musejí stále znovu testovat, 

dokonce i po jejich zveřejnění, aby i oni 

věděli, zda jsou tato data nebo informace 

vůbec k něčemu dobré, zda jsou použitelné 

pro rozhodování uživatelů, tedy pacientů i 

zdravotníků, nebo je třeba je upravit či sbírat 

jinak. Takové testování je dobré provádět 

přímo u cílového uživatele. Autoři přehledů 

a zpracovaných informací se musejí 

neustále ptát: Je ta a ta informace užitečná 

pro pacienty? Změnila nějak jejich chování? 

Ovlivnila jejich preference atd.? 

 

 

Proces sbírání a hodnocení informací musí být transparentní, to 

znamená, že jsou do něj zahrnuti nejen plátci a poskytovatelé, ale také 

spotřebitelé zdravotních služeb. Je třeba, aby byl popsán a průběžně 

testován. Všichni mají mít možnost poučit se ze svých chyb – ti, kteří 

data poskytují, i ti, kdo s nimi pak dál pracují. 
 
 

 

25 Desatero o datech 



 

4. Jaká data jsou vlastně UŽITEČNÁ? 
 

Je jaksi bez diskuse, že data a informace 

musejí být odborně − a nebojme se říci přímo 

vědecky − v pořádku. Musejí tedy splňovat 

medicínská, statistická a jiná vědecká kritéria. 

To ale nestačí. K čemu by nám byly nap-rosto 

vědecky dokonalé informace, když by nám 

nijak nepomáhaly. Užitečná data jsou taková, 

která nějak použijeme v praktickém životě, při 

svém rozhodování. Je dobré, když nám data 

ukážou odlišnosti, když nám napoví, kde jsou 

zajímavé rozdíly v některých parametrech, 

abychom se posléze mohli ptát, proč tam jsou. 

 
Laik k tomu pak potřebuje vysvětlení. 

Jestliže tedy například uvidíme, že operace 

kolene probíhá v 80 procentech zařízení za 

podobných podmínek (obdobná délka pobytu v 

nemocnici, podobný počet komplikací, shodné 

výsledky v návratu hybnosti apod.), bude nás 

zajímat, co je důvodem významných odlišností 

ve zbývajících 20 procentech. A k tomu by pak 

měli říci odborníci svůj názor. Může to být 

například proto, že někde řeší těžší případy, a 

tedy je logické, že z obtížnějšího základu pak 

nemohou dělat zázraky (zohlednění rozdílnosti 

rizika, s nímž pracuje dané pracoviště, se 

nazývá risk adjustment). Ale pokud není po 

ruce nějaké objektivní vysvětlení, je třeba se 

ptát, zda odlišnost ve výsledcích či datech 

nenaznačuje, že pracoviště skutečně nějaký 

problém s kvalitou má. Laik by měl dostat 

informaci, kde se jak léčí, a měl by k tomu mít 

k dispozici komentář odborníků, aby věděl, co 

se za případnými rozdíly skutečně skrývá. 

Poskytovatelé informací pak muse- 
 

 
jí důsledně rozlišovat, komu informace 

podávají. Jiný výběr ukazatelů, komentářů 

a výkladů musí být určen odborníkům (i 

mezi nimi jsou rozdíly v odbornosti, míře 

porozumění statistice atd.) a jiný laikům.  
Pro zajištění srozumitelnosti cílovým 

skupinám je nutné informace či data rozdělit na 

ty, které jsou vhodné a které jsou nevhod-né 

ke zveřejňování. To není žádná cenzura, ale 

spíše ochrana hlavně nás laiků, abychom se v 

záplavě medicínských a statistických in-

formací neutopili. Dá se říci, že i zde platí, že 

méně je někdy více. Nepotřebujeme pro své 

svobodné rozhodování velké množství infor-

mací, jako spíše několik skutečně o něčem 

vypovídajících a srozumitelných údajů. Když si 

vybíráme dovolenou, také víme, co nás zajímá 

především (cena, lokalita, vzdálenost od moře 

atd.), nepotřebujeme vědět, jaký plat tam má 

ředitel hotelu a kolik masa denně sní jeho pes. 

 
Každý příjemce informací by si měl být 

vědom, že i přes velikou pečlivost, odbor-

nost a přesnost mohou vzniknout i data ne-

správná a neúplná nebo že některé oblasti 

jsou náchylné k chybám víc než jiné. Stále 

se pohybujeme na území medicíny a záhad 

lidského organismu, kde občas neexistují 

jednoduché odpovědi typu ano či ne. A 

připočtěme k tomu, že zdravotnictví je obor 

obzvlášť závislý na lidském faktoru. Je sice 

vybaveno moderními přístroji pro diag-

nostiku i léčbu, ale nakonec s nimi pracuje a 

jejich výsledky interpretuje člověk – lékař, 

sestra, laborant aj. A dělat chyby je lidské. 

 
 

 

Laici i odborníci by měli dostávat jenom taková data a informace, které 

skutečně využijí při svém rozhodování. Informace a data musejí být 

doplněny o další vysvětlení, aby se předešlo nepochopením a omylům. 

Každý příjemce by měl být upozorněn na omezení a možné chyby, k 

nimž může při sběru dat dojít.  
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5. Jak informacím pohodlně POROZUMĚT? 
 

Informace mají pro laiky smysl jedině teh-

dy, jsou-li srozumitelné. Kromě toho, že by 

měly být opřeny o jasná a objektivní data, 

měl by je také doprovázet výklad založený 

na porovnání. Laickému příjemci informací 

je málo platné, když bude vědět, že nějaké 

pracoviště provede 20 operací žlučníku lap-

aroskopicky, když mu zůstane utajeno, kolik 

stejných zákroků provádějí na jiných po-

rovnatelných (podobně velikých a obdobně 

specializovaných) pracovištích (mimocho-

dem stejně tak by mu mělo být vysvětleno, 

co to vlastně ta laparoskopie je a čím se liší 

od jiných operativních možností). Je tedy 

třeba hledat takovou úroveň (organizační, 

druhu péče, velikosti zkoumané jednotky), 

na které má smysl data sbírat, a se 

srovnatelnou jednotkou je pak porovnávat (s 

podob-ným pracovištěm). 
 

Porovnávání porovnatelného, tedy zje-

dnodušeně řečeno porodnic s porodnicemi a 

chirurgií s chirurgiemi, a to ještě o podobné 

velikosti a zaměření, má ve zdravotnictví asi 

největší smysl. Výsledkem pak nejsou 

nesmyslné žebříčky, ale spíše skupiny lepších, 

průměrných a horších nebo v něčem 

 
lepších a v něčem horších pracovišť, což 

už mohou být reálná vodítka pro jejich 

výběr i ze strany pacienta-laika.  
Dobře srozumitelné bývají názorné 

grafy, chytré tabulky, skóre apod. Každá 

pomůcka, která nějak přiblíží rozdíly mezi 

jinak „suchý-mi a nudnými“ čísly a 

upozorní, co je na nich důležité a čemu je 

dobré věnovat pozornost, je vítána.  
Zpracovatelé informací, kteří je pak posky-

tují dál příjemcům, se musejí naučit převést 

svá vědecká zjištění do srozumitelného tvaru. 

Znamená to mimo jiné zapomenout na složité 

statistické prezentace plné od-borných cizích 

výrazů a místo nich používat výrazy z běžné 

mluvy. Jazyk má být natolik jednoduchý, aby 

sdělené informaci snadno porozuměl každý, a 

přitom i natolik přesný, aby nedocházelo k 

mylným závěrům. Možná že to je největší 

úskalí, a nejen ve zdravotnictví. Vždyť víme z 

médií, jaké následky může mít jakákoliv 

poplašná zpráva − často se zjistí, že 

skutečnost byla méně dramatická, ale 

přehnaný novinářský titulek a nepřesné 

informace udělaly z komára velblouda. 

 

 

Informace musejí být podávány srozumitelně. To je stejně významný 

požadavek, jako aby byly objektivní a věcně správné. Jazyk sdělení by měl být 

přizpůsoben příjemci, musí tedy být jiný pro odborníky a jiný pro laiky.  
Poskytovatelé informací o zdravotnictví se při jejich prezentaci musejí 

přizpůsobit laikům. Pro pochopení konkrétní hodnoty z konkrétního 

pracoviště je nejvhodnější předložit ji v porovnání s hodnotami z 

jiných, porovnatelných pracovišť. Za jakých podmínek má smysl 

porovnávat jaká pracoviště, se musejí shodnout odborníci. 
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6. Jsou data AKTUÁLNÍ a úplná? 
 

Musejí být. Když jde o zdraví, obvykle 

jde také o čas.  
Budeme-li chtít při svém rozhodnutí o 

tom, kde vyhledáme zdravotní službu a na 

koho se obrátíme, chtít využít informace o 

kvalitě jednotlivých pracovišť, musíme si 

být jisti jejich aktuálností.  

 
Některá data mají omezenou vypovídací 

hodnotu, některé informace není možné mít 

zcela aktuální. Vždycky ale musíme vědět 

proč a být upozorněni na taková omezení. 

 

 

Příjemci mají právo na úplné a aktuální informace. Tam, kde některé 

údaje chybí nebo nejsou aktuální, je třeba vysvětlit důvod. 
 

 

7. Co je ZA NIMI? Jak data vznikla? 
 

Většina z nás asi nebude detailně studo-

vat jakousi technickou dokumentaci, která 

podrobně popisuje celý proces získávání a 

zpracovávání informací. Přesto by tato 

kuchyně, ve které se informace připravují ke 

konzumaci, měla být otevřena každému 

zájemci alespoň k nahlédnutí. Měli bychom 

mít možnost se na vlastní oči přesvědčit, 
 

 
že to, co je nám sdělováno, je postaveno na 

solidních základech. Nehledě na to, že ti 

zvídavější z nás se možná do podkladů za-

hloubají, a lépe tak proniknou do tajů sfér, kde 

se stýká statistika se zdravotní péčí. Postačí, 

když bude dokumentace k dispozici ve formě 

samostatných dokumentů, na které bude od-

kazováno na závěr podané informace. 

 

 

Ke všem zveřejňovaným datům a informacím je vždy nutné uveřejnit 

tech-nickou dokumentaci, která bude přístupná všem zájemcům v 

samostatných dokumentech. 
 
 
 

8. Jak se k informacím DOSTANU? 

 

Asi nejjednodušší bod celé Charty. Závisí 

jenom na šikovnosti a nápaditosti posky-

tovatele informací. Čím jsou informace 

přístupnější, tím lépe. Uživatel by měl mít 

možnost snadno data a informace vybírat i 

tisknout, bez problémů by se měl dostat 
 

 

k doprovodným informacím. Poskytovatel by 

si měl průběžně ověřovat, tedy testovat na 

nás uživatelích, že nemáme s přístupem k 

jeho prezentacím žádný větší problém. 

 
 

 

Data a informace mají být snadno a přehledně dostupná a jejich 

přístupnost má být průběžně testována na příjemcích.  
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9. Jak nám data POSLOUŽILA aneb 

je to celé vůbec k něčemu? 
 

Zdravotnictví a medicína se zlepšují i 

díky poučení z chyb, k nimž zákonitě 

vždycky dochází. Proto se všechny 

léčebné postupy neustále vyhodnocují a 

testuje se jejich úspěšnost.  
S daty a informacemi ve zdravotnictví je to 

velmi podobné. Mají se testovat nejen uka-

zatele, z nichž se vychází, způsob, jakým jsou 

sbírány (shromažďovány), a jejich statistické 

zpracování, ale také způsob jejich využití a 

spokojenost uživatelů. Poskytovatelé se znovu 

a znovu musejí ptát: K čemu jsou příjemcům 

naše data a informace dobré? Po-mohly 

lékařům a nemocnicím ke zlepšení? Dostali 

data a porovnání, které pro ně mají 

 
konkrétní vypovídající hodnotu? Pomohly 

pacientům při jejich rozhodování? Dosud v 

ČR chybí spolehlivý důkaz, který by potvrdil, 

že se lidé ve svém rozhodování o tom, kde 

se nechají léčit, řídí nějakými dostupnými, 

ověřenými a důvěryhodnými daty. Odborníci 

si myslí, že ani existovat nemůže, protože 

se pacienti podle dat zatím nerozhodují. Z 

toho plyne, že u nás dosud použitelný a 

funkční sběr dat, který by měl nějaký 

praktický dopad, vlastně nefunguje. 

Odborníci by tedy měli říci, jak dopad 

zveřejňování dat měřit, jak zjistit, do jaké 

míry pomohl lidem v rozhodování. 

 
 
 
 

Sběr a zpracování dat a informací musí mít zpětnou vazbu. Je třeba se 

ptát, zda mají nějaký praktický dopad. Zda vedou k zlepšování kvality 

poskytovaných služeb a zda laikům například pomáhají v rozhodování 

o výběru zdravotnického pracoviště. 
 
 

 

10. Jak dál? NEKONEČNÝ PŘÍBĚH… 
 

Zdravotnictví je založeno na nikdy 

nekončícím učení se. Lékaři, lékárníci a další 

zdravotníci jsou například ze zákona povinni se 

nepřetržitě (kontinuálně) dále vzdělávat. 

Nemohou zůstat stát na místě, protože jejich 

obor se téměř s každým novým dnem prudce 

mění. Tak jako vzdělávání zdravotníků nekončí 

promocí a udělením univerzitního titulu, tak ani 

hodnocení dat a informací nekončí jejich 

zveřejněním. 

 
A opět jsme u testování. Po zveřejnění dat a 

informací je třeba vyhodnotit jednak je-jich 

praktické využití (o čemž jsme hovořili v 

předcházejícím bodě) a jednak se zabývat 

všemi jejich dopady, a to i těmi nechtěnými 

nebo nepředpokládanými. A celý proces pak 

korunovat odpovědí na otázku: Změnila se z 

dlouhodobého hlediska kvalita zdravotních 

služeb, respektive zdravotní péče? Naplnil 

se tak hlavní cíl? 

 
 

 

I po zveřejnění dat a informací je nutné pokračovat v jejich hodnocení 

a hledat dopověď na otázku, zda přispělo v dlouhodobém horizontu ke 

zkvalitnění zdravotních služeb / zdravotní péče. 
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Závěr 
 
Charta, která vznikla v prostředí Národního 

referenčního centra, je výzvou všem, kteří 

působí v českém zdravotnictví, aby usilovali 

o hodnověrné a použitelné měření jeho kva-

lity. Odborníci přitom doufají v podporu od 

pacientů. Pokud bude mít na kvalitě zájem 

také veřejnost a bude ho dávat hlasitě na-

jevo, pak se můžeme dočkat pozitivních 
 

 
 
 
změn velmi brzy. Budeme-li ale realisté, 

musíme si vystačit s vděčností za postupný 

pokrok, který by byl za několik let korunován 

vznikem národní sady ukazatelů kvality. A 

pak samozřejmě tím hlavním – neustálým a 

doložitelným zlepšováním bezpečnosti a 

kvality poskytovaných zdravotních služeb. 

 
 
 
 
 

 

Charta zveřejňování zdravotnických 

informací pro zvyšování kvality 

poskytování služeb 
 

(principy tak, jak byly formulovány směrem k odborníkům): 
 
 

1. Důležitost zveřejňování informací a nárok na informace 
 

2. Identifikace cílů a uživatelů 
 

3. Zajištění transparentnosti procesu 
 

4. Správný výběr dat a informací a doprovodný informativní text 
 

5. Srozumitelnost ukazatelů a porovnávání porovnatelného 
 

6. Poskytnutí dodatečných informací, 
aktuálnost a skutečná užitečnost informací 

 
7. Poskytnutí detailní informace o postupu 

 
8. Uživatelsky přátelské zpracování zveřejnění informací 

 
9. Zajištění zpětných vazeb 

 
10. Pokračování ve vyhodnocování po zveřejnění  
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