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Ñ  Pokračovať  v  popise  tvorby  politiky  zdravia	
Ñ  Bližšie  rozobrať  pojmy  potreby  a  ponuky	

Ciele	



Ñ  Služby  pre  zdravie  sa  vyvinuli  z  jednotlivých  služieb  
poskytovaných  individuálne,  do  zložitých  systémov  
organizovaných  v  rámci  finančných  opatrení  väčšinou  pod  
vládnou  záštitou.  	

Ñ  Ako  vládna  priorita  môžu  byť  služby  zdravia  ovplyvnené  
politickou  ideológiou,  niekedy  odráža  spoločenské  postoje  
vládnúcej  strany  a  niekedy  môže  byť  zdanlivo  v  rozpore  s  
jeho  všeobecnou  sociálnou  politikou.	

Služby  pre  zdravie	



Ñ  Zdravotná  politika  sa  tvorí  tak,  aby  plnila  národné,  štátne,  
miestne,  alebo  inštitucionálne  potreby.  	

Ñ  Tie  sú  určené  profesionálne  a  politicky  v  rámci  ústavných,  
právnych  a  finančných  obmedzení.	

Ñ  Rozhodnutie  ktorým  smerom  sa  uberať  v  organizácii  
zdravotníckych  služieb  je  zvyčajne  založené  na  kombinácii  
faktorov,  vrátane  politického  názoru  vlády,  verejnej  mienky,  a  
racionálneho  posúdenia  potrieb  definovaných  prostredníctvom  
epidemiologických  dát,  analýzov  nákladov  a  prínosov,  a  
odporúčaní  zo  strany  odborníkov.  	

Ñ  Lobovanie  zo  strany  profesijných  alebo  laických  skupín  s  
osobitnými  záujmami,  je  súčasťou  procesu  tvorby  politiky  a  má  
dôležitú  úlohu  v  plánovaní  a  riadení  systémov  zdravotnej  
starostlivosti.	

Tvorba  zdravotnej  politiky	



Ñ  Vyplývajú  z  obmedzených  zdrojov,  niektoré  v  oblasti  
samotnej  starostlivosti  o  zdravie  a  tiež  mimo.  	

Ñ  Politika  sa  podieľa  na  manažmente  zdravia,  v  stanovení  
miesta  zdravotnej  starostlivosti  ako  percenta  z  celkových  
vládnych  rozpočtových  výdavkov,  a  v  prideľovaní  
finančných  prostriedkov  v  konkurenčných  prioritách  v  
rámci  zdravotníctva.  	

Ñ  Politický  záväzok  musí  byť  sprevádzaný  zdrojmi  
zodpovedajúcimi  rozsahu  úlohy.  	

Ñ  Zdravotná  politika  je  čiastočne  určovaná  spoločnosťou  a  
nie  je  iba  výsadou  vlády,  poskytovateľov  zdravotnej  
starostlivosti,  ani  žiadnej  inštitúcie.	

Protichodné    
záujmy	



Ñ  Financovanie  zdravotnej  starostlivosti  a  prideľovanie  
zdrojov  si  vyžaduje  rovnováhu  medzi  primárnou,  
sekundárnou  a  terciárnou  starostlivosťou.	

Ñ  Ekonomické  posúdenie,  monitorovanie  a  hodnotenie  
služby,  je  súčasťou  stanovenia  zdravotných  potireb  
obyvateľov.  	

Ñ  Plánovanie  vyžaduje  plány,  ktoré  zahŕňajú  vyhlásenie  o  
vízii,  ciele  misie,  cieľové  stratégie,  metódy  a  koordinácia  
pri  implementácii.  	

Ñ  Určenie  a  hodnotenie  zodpovedností,  vložené  zdroje,  a  
účastníci  a  partneri  v  procese  sú  súčasťou  kontinuálneho  
procesu  riadenia.	

Riadenie  a  financovanie	



Ñ  Nebezpečenstvo  spojené  s  prijatím  "ʺzlého"ʺ  rozhodnutia  
môžu  byť  vážne,  a  to  nielen  pokiaľ  ide  o  finančné  náklady,  
ale  aj  pokiaľ  ide  o  nadmernú  chorobnosť  a  úmrtnosť.	

Ñ  Zdravotná  politika  je  často  nepresná  veda.  	
Ñ  Nevhodné  politiky  môžu  ovplyvniť  životy  a  blaho  veľmi  
veľkého  množstva  ľudí,  na  rozdiel  od  pochybenia  jedného  
zdravotníka,  kde  je  poškodeným  jednotlivec.	

Ñ  Zdravotná  politika  zostáva  viac  "ʺumenie"ʺ  ako  viac  
kvantitatívne  a  zdanlivo  presné  oblasti  ekonomiky  zdravia.	

Politika  ako  veda  či  
umenie	



Ñ  Zdravotná  politika,  plánovanie  a  riadenie  sú  vzájomne  prepojené  
a  na  sebe  závislé.  	

Ñ  Každý  stanovený  cieľ  by  mal  byť  sprevádzané  plánom  ako  ho  
dosiahnuť.  	

Ñ  Politika  by  mala  uviesť  hodnoty,  na  ktorých  je  založená,  rovnako  
ako  určiť  zdroje  financovania,  plánovania  a  riadenia  jej  realizácie.	

Ñ  Vyšetrenie  nákladov  a  prínosov  alternatívnych  foriem  zdravotnej  
starostlivosti  pomáha  pri  rozhodovaní  o  štruktúre  a  obsahu  
služieb  zdravia.  To  môže  zahŕňať  štruktúry  v  rámci  jednej  
organizácie  a  väzby  (interdisciplinárna  spolupráca  s  inými  
organizáciami).  	

Ñ  Metódy  zvolené  na  dosiahnutie  cieľa  sa  potom  stávajú  
aplikovanou  zdravotnou  politikou.	

Aplikovaná  zdravotná  
politika	



{	A  ich  súvis  s  politikou  zdravia	

Potreba  a  dopyt	



Ñ  Potreba  a  dopyt  po  lekárskej  služby  nie  sú  nevyhnutne  rovnaké.  	
Ñ  Potreba  je  odôvodnená  požiadavka.  Potrebu  zdravia  považujeme  
za  objektívny  postoj  jedinca  alebo  spoločnosti  ku  svojmu  zdraviu  
keď  jedinec  má  požiadavku  na  liečbu  ochorenia,  ktoré  pociťuje  v  
zmysle  poruchy  zdravia  a  lekár  túto  požiadavku  potvrdí  a  
špecifikuje  proces  liečby  a  uzdravovania,  potom  sa  požiadavka  
mení  na  potrebu.  Potreba  vzniká  aj  na  základe  odporúčaní,  napr.  
prevencia  alebo  očkovanie	

Ñ  Úlohou  zdravotníctva  a  jeho  služieb  je  uspokojovať  potreby  
jedincov  a  spoločnosti  a  zároveň  sa  vysporiadať  s  dopytom	

Ñ  Minimum  prístupné  pre  všetkých  predstavuje  určité  právo  na  
zdravie,  čo  zaručuje  každému  prístup  k  službám  zdravotníckej  
starostlivosti  bez  ohľadu  na  finančnú  situáciu	

Potreba	



Ñ Dopyt  po  zdravotnej  starostlivosti  existuje,  ak  
jedinec  sa  domnieva,  že  on  alebo  ona  má  
potrebu  a  je  ochotný  vynaložiť  peniaze,  čas,  
energiu,  stratu  práce,  cestovanie  a  
nepríjemnosti  pre  uspokojenie  dopytu  
starostlivosti.  	

Ñ Využitie  nastane,  keď  jedinec  skutočne  pôsobí  
na  tejto  dopytu  alebo  potreby  a  prijíma  
zdravotníckych  služieb.	

Dopyt	



Ñ Služby  určené  expertmi  nevyhnutné  pre  
naplnenie  konkrétnych  potrieb,  alebo  pre  určitú  
skupinu  obyvateľov.  	

Ñ Zahŕňajú  mnoho  príkladov  štandardných  
protokolov  pre  klinickú  a  preventívnu  
zdravotnú  starostlivosť,  akou  je  prenatálna  
starostlivosť,  očkovanie,  starostlivosť  o  dieťa  pre  
dojčatá  a  batoľatá,  manažment  cukrovky  a  
hypertenzie,  a  skríning  rakoviny  prsníka  a  
prostaty.	

Normatívne  potreby	



Ñ  Subjektívny  pohľad  pacienta  alebo  spoločnosti,  ktorý  môže  
alebo  nemusí  byť  založený  na  skutočných  fyziologických  
potrebách.  	

Ñ  Zdieľanie  zdravotných  informácií  s  obyvateľstvom  zvyšuje  
možnosť,  že  sa  prijmú  racionálne  rozhodnutia,  nevyhnutné  
pre  prijatie  preventívnych  programov,  akými  sú  očkovanie  
a  dodržiavanie  liečebných  režimov  pri  chronických  
ochoreniach.  	

Ñ  Spoločnosť  alebo  darca  môže  mať  pocit,  že  komunita  
potrebuje  novú  nemocnicu,  zatiaľ  čo  rovnaké  prostriedky  
by  mohli  byť  lepšie  vynaložené  na  rozvoj  primárnej  
starostlivosti  alebo  zdravotnej  vzdelávacej  služby,  ktoré  
majú  väčší  vplyv  na  zdravie  populácie.	

Pociťovaná  potreba	



Ñ  Pocit  potreby,  ktorý  sa  odohráva  napríklad  na  návšteve  kliniky  
alebo  praktického  lekára.  	

Ñ  Pociťované  potreby  nemusia  byť  vždy  uspokojené,  pretože  
ekonomické,  geografické,  sociálne,  alebo  psychologické  bariéry  
môžu  brániť  jednotlivcovi  vyhľadať  alebo  prijať  službu.  	

Ñ  Dostupnosť  môže  byť  obmedzená,  pretože  jedinec  si  nemôže  
dovoliť  zaplatiť  poplatok.  Služba  môže  byť  zadarmo,  ale  nie  je  
ľahko  dostupná  v  dôsledku  takých  prekážok,  ako  vzdialenosť,  
jazykové  alebo  kultúrne  bariéry,  ťažkosti  pri  dojednaní  schôdzky,  
alebo  dlhé  čakacie  doby.  	

Ñ  Vzdialenosť,  čas  a  náklady  na  cestovanie,  problémy,  a  strata  mzdy  
ovplyvňujú  vyhľadávanie  služieb  skôr  v  oblasti  preventívnej  
starostlivosti,  menej  pri  naliehavých  chirurgických  stavoch.	

Ñ  Nedostatok  znalostí  môže  taktiež  narušiť  správne  použitie  
dostupnej  klinickej  alebo  preventívnej  zdravotnej  starostlivosti.	

Vyjadrená  potreba	



Ñ  Potreby  podobných  skupín  populácie,  napríklad  v  dvoch  
priľahlých  regiónoch  s  rovnakým  zložením  podľa  veku  /  
pohlavia  /  etnicity  a  sociálno-‐‑ekonomický  stavu	

Ñ  V  jednej  oblasti  môžu  byť  určité  služby  dostupné,  napr.  fluorácia  
vody,  zatiaľ  čo  v  porovnateľnej  obci  nie  sú.  Populácia  druhej  
komunity  je  objektívne  potrebuje  danej  služby  alebo  služby  v  
súlade  s  najlepšími  súčasnej  odbornej  a  vedecké  poznatky.  	

Ñ  Absolútne  potreby  rozsahu  zdravotnej  starostlivosti  nie  sú  
stanovené,  ale  sú  prijímané  základné  normy,  ktoré  sú  súčasťou  
svetových  noriem  v  určitom  okamihu  pre  zdravotnú  
starostlivosť,  prevenciu  alebo  podporu  zdravia.  	

Ñ  Tie  sú  odvodené  z  pokusov  a  omylov  menej  z  vedeckého  
poznania  a  mali  by  byť  predmetom  skúmania  vo  svetle  nových  
informácií,  ako  aj  merateľných  prínosov  a  nákladov.	

Porovnateľná  potreba	



Ñ  Dopyt  je  založený  na  očakávaniach  jednotlivca  a  komunity.	
Ñ  Jednotlivec  môže  cítiť,  že  potrebuje  službu,  ale  znalec  môže  
povedať,  že  to  nie  je  rozumná  požiadavka.  	

Ñ  Pacient  môže  požiadať  lekára  o  antibiotiká  na  liečbu  
vírusovej  infekcie,  ktorá  miesto  aby  mu  pomohla  môže  mu  
dokonca  spôsobiť  škodu.  	

Ñ  Tieto  rovnice  však,  nie  sú  nemenné,  náklady  na  riadenie  sa  
môžu  meniť  ako  sa  menia  technológie  alebo  sa  hromadí  
klinická  skúsenosť,  takže  to,  čo  bolo  kedysi  neprijateľné  
dnes  sa  môže  stať  normou,  napr.  CT,  dialýza,  transplantácie  
orgánov.  	

Ñ  Takéto  konflikty  sú  nevyhnutnou  súčasťou  plánovania  
zdravotnej  starostlivosti.	

Dopyt	



Ñ  Dopyt  môže  byť  vyvolaný  aj  ponukou  alebo  poskytovaním  
služieb.	

Ñ  Sprístupnenie  viac  nemocničných  lôžok  môže  zvýšiť  ich  
používanie  aj  nad  odôvodnené  potreby,  alebo  to  môže  viesť  
k  dopytu  zo  strany  pacientov  a  ich  rodín.  	

Ñ  Poskytovanie  niektorých  služieb  s  nulovými  nákladmi  pre  
pacientov,  môže  vyvolať  situáciu  kedy  ľudia  využívajú  
tieto  služby  viac,  než  v  skutočnosti  objektívne  vyžadujú  zo  
zdravotných  dôvodov  podľa  aktuálnych  najlepších  
štandardov.  	

Ñ  Záujem  poskytovateľov  zdravotnej  starostlivosti  môže  byť  
podporovaný  platbou  za  poskytnutú  službu  (poplatok  za  
službu),  čo  môže  viesť  k  zbytočným  operáciám.	

Ponuka	



Krivka  dopyt  a  ponuka	



Ñ  Politika  a  ekonomika  služieb  pre  zdravie  sa  
stretávajú  pri  plánovaní  a  manažmente  služieb	

Ñ  Prideľovanie  zdrojov  je  založené  na  poznaní  
nielen  potreby  a  dopytu,  ale  aj  spôsobov  ich  
uspokojovania.	

Zhrnutie	



1.  Pokúste  sa  formulovať  Vaše  potreby  v  zmysle  
služieb  pre  zdravie  a  či  sú,  alebo  nie  sú  
uspokojené.  Ak  nie  sú  uspokojené,  tak  uveďte  
prečo.	

2.  Napíšte  to  vo  forme  krátkej  rozpravy  (eseje)  v  
rozsahu  3-‐‑4  normostrany.	

Domáca  úloha	


