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Odhad celkových výdajů na zdravotnické prostředky
Estimate of Total Expenditure on Medical Devices
Souhrn
Tato Aktuální informace je odhadem celkových výdajů na zdravotnické prostředky v ČR za roky 2002 až
2004. ÚZIS ČR shrnul dostupné zdroje dat Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí ČR o zdravotních
pojišťovnách i vlastního statistického šetření v rámci Národního zdravotnického informačního systému
(NZIS).
Summary
This Topical Information is an estimate of the total expenditure on medical devices in the Czech Republic
in 2002 - 2004. IHIS CR compiled the available sources of data of Ministry of Health and Ministry of Finance
of the Czech Republic on the Health Insurance Companies and of statistical survey of IHIS CR in the frame
of the National Health Information System.

Celkové výdaje na zdravotnické prostředky
V listopadu 2005 zveřejnil ÚZIS ČR odhad celkových výdajů na léky v ČR za léta 2002
až 2004 (Aktuální informace č. 54/2005). Nyní ÚZIS ČR publikuje svůj odhad výdajů za
zdravotnické prostředky za roky 2002 až 2004 podle dostupných podkladů.
Značný podíl na výdajích za zdravotnické prostředky (dále jen ZP) mají úhrady systému
veřejného zdravotního pojištění za ZP na poukaz. Např. v roce 2004 bylo zdravotním
pojišťovnám účtováno za zdravotnické prostředky na poukaz celkem 4 230 mil. Kč.
Současně s tím činily výdaje obyvatelstva za doplatky k poukazům a volný prodej ZP
v roce 2004 cca 568 mil. Kč.
Značný objem ZP je spotřebováván přímo ve zdravotnických zařízeních. Dle
ekonomických výkazů zdravotnických zařízení pro ÚZIS ČR činily náklady na ZP ve
zdravotnických zařízeních za rok 2004 celkem 13 164 mil. Kč. Údaj zahrnuje náklady
všech zařízení ústavní péče a části ostatních zdravotnických zařízení zahrnutých do
výběrového statistického šetření Národního zdravotnického informačního systému,
rozhodující jsou samozřejmě lůžková zařízení, jež jsou plně podchycena.
Rovněž je třeba přičíst nákupy ZP ze strany jiných odběratelů (kromě pacientů
a zdravotnických zařízení) ve všech druzích zařízení lékárenské péče, což v loňském roce
činilo cca 143 mil. Kč.
Takto kalkulovaný objem nákladů na ZP za roky 2002- 2004 je uveden v tabulce dále:
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Odhad celkových výdajů za zdravotnické prostředky (v tis. Kč)
2002
Náklady zdravotních pojišťoven
na ZP na poukaz
Náklady zdravotnických
zařízení na zdrav. prostředky
Přímé úhrady obyvatelstva
(volný prodej + doplatky na poukaz)
Tržby od ostatních odběratelů
v zařízeních lékárenské péče
Celkem

2003

2004

3 656 452

3 962 331

4 230 018

11 309 995

11 738 787

13 164 137

557 710

619 995

568 407

68 064

77 456

142 924

15 592 221

16 398 569

18 105 486

Zdroje: zdravotní pojišťovny - Souhrnné hodnocení ZP (MF/MZ)
náklady zdrav. zařízení na ZP - ekonom. výkazy ÚZIS ČR
úhrady obyvatelstva a od ostatních odběratelů - výkaz A 080,
lékárenská péče, ÚZIS ČR

Přes jisté zjednodušení tabulky vyplývající z kombinace nákladového i výdajového
pohledu je finanční hodnota ZP i její struktura reálná a doložená zdroji. Pro účely
předkládané kalkulace jsou ZP z účetních nákladů zdravotních pojišťoven i nákladů
zdravotnických zařízení v kalendářním roce „spotřebovány a zaplaceny“.
V letech 2003 i 2004 se nárůst celkové hodnoty ZP pohyboval kolem 5 %. Růst nákladů
veřejného zdravotního pojištění se ve stejném období u zdravotnických prostředků
pohyboval kolem 7 až 8 %.
Po obdržení schválených výsledků hospodaření zdravotních pojišťoven za rok 2005
vypracuje ÚZIS ČR rovněž odhad výdajů na zdravotnické prostředky za rok 2005.
Vypracoval: Ing. Ivan Popovič
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