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1 Úvod
Hlavním cílem této publikace je nabídnout čtenářům vhled do problematiky řízení nákladů ve
zdravotnických zařízeních. Současné zdravotnictví se potýká s mnoha problémy, veřejná diskuze
je populistická, média předkládají veřejnosti velmi kusé informace často vytržené z kontextu.
Velice často dochází ke změnám, chybí ucelená koncepce zdravotnictví, prostředí je vysoce
turbulentní a podléhá politickým vlivům. Řízení zdravotnických zařízení je proto velmi složitou
a specifickou „disciplínou“.
V posledních desetiletích se lékařská věda rozvíjí ohromující rychlostí, neustále se objevují
nové léčivé přípravky, zdravotnické prostředky, nové diagnostické i terapeutické metody, náklady
ve zdravotnictví se zvyšují raketovým tempem, ovšem disponibilní zdroje jsou omezené a zdaleka
takovým tempem nerostou. Navíc má zdravotnictví svá další specifika - ve zdravotnictví je kladen
důraz na vysokou etiku činnosti, normování výkonů je velice obtížné (reakce lidského organismu
na léčbu jsou vysoce individuální a nepředvídatelné), nároky pacientů se zvyšují, panuje zde
mimořádně silný vliv ze strany centrálních institucí atd.
Příjmy zdravotnických zařízení (zejména veřejných) jsou z velké části málo ovlivnitelné,
a proto se manažeři nemocnic ve snaze zachovat konkurenceschopnost a zvyšovat efektivnost stále
více zaměřují na oblast nákladů. Jakékoli řízení nákladů instituce je ale těžko proveditelné bez
hlubší znalosti vztahů mezi náklady a výkony. Takového postupy vedou často k nahodilým
škrtům, které v konečném důsledku mohou zdravotnické zařízení poškodit.
Pro manažery zdravotnických zařízení je tedy velice důležité znát náklady jednotlivých
činností a řízením těchto nákladů dosahovat lepších výsledků hospodaření.
Věřím, že Vám tento text bude při studiu předmětu Řízení nákladů ve zdravotnictví užitečným
průvodcem a že zde naleznete i témata zajímavá a inspirující.
Zdroje:
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