Očami zubára: Príliš veľa športu môže zubom ublížiť
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Športujeme v domnení, že robíme pre svoje telo niečo dobré, užitočné. Avšak našim zubom
to, zdá sa, môže ublížiť. Ale pozor, iba v prípade, ak niečo zanedbáme.
Cvičenie môže pre telo znamenať aj námahu. Platí to nielen pre pohybový aparát, ale
aj pre naše zuby. Za určitých podmienok podporuje šport rozvoj zubného kazu, choroby
zubného tvrdého tkaniva, ktoré závisia od rôznych faktorov.
Možno tomu zabrániť vhodnými zásahmi ako sú pravidelné prehliadky u zubára,
starostlivosť o zuby, ústna hygiena a zdravá strava. Kaz, na to, aby vznikol, musí mať určité
podmienky. Ústna dutina sa považujú za hostiteľa baktérií, máme ich v nej prakticky všetci.
Konzumáciou cukru sa prostredie v ústnej dutine mení, tvorí sa kyselina a tá napáda zuby.
Cvičenie tento proces urýchľuje, pretože počas tréningu nám často chýbajú sliny,
ktoré majú ochrannú funkciu. Niektoré potraviny a nápoje môžu navyše tvorbu zubného
kazu urýchliť. Zubný lekár z Rakúska, doktor David Keszthelyi, riaditeľ zubnej kliniky vo
Viedni, ktorý je sám nadšený športovec, pre rakúsky časopis Woman vyrátal možnosti, ako si
zuby chrániť.
Na otázku, prečo je pravidelná návšteva u zubára taká nevyhnutná, odpovedal: „Aby
sme zabránili masívnemu poškodeniu a aby bolo odborne postarané už o vzniknuté škody.
Vybrať sa k zubárovi až vtedy, keď máte bolesti, sa neodporúča. Strach je pochopiteľný, ale
často základom našich zlých skúseností.“
Podľa Keszthelyiho sa „zlý materiál zubov“ nededí. „Ide o mýtus. Rozhodujúci vplyv
na stav a vývoj zubov má to, ak sa o ne od začiatku dobre staráme. Zlé zuby sa nededia.
Infekčné choroby ako sú kazy, sa môžu vyskytnúť u každého človeka, rozhodujúca je pritom
profylaxia. Ak je to možné, tak už od chvíle, kedy sa dieťaťu prederie prvý zub.“
Športovci sú ohrození z jednoduchého dôvodu, pretože počas tréningu alebo súťaže
pijú sladené nápoje a jedia energetické tyčinky, ovocie a častokrát stravu s vysokým

© 2020 MAXIMUS web. Strana 1 / 15

obsahom sacharidov, tvrdí ďalej zubár. Tak, ako je ovocie zdravé, poskytuje však aj kyslé
prostredie, ktoré podporuje rozvoj zubného kazu. Preto treba dostatočne veľa piť, aby
nedošlo k zmene pH.
Ako predísť vzniku kazov pri športe? Zubár odporúča žuvať žuvačku bez cukru
a dopĺňať telu tekutiny. „Sucho v ústach spojené s cukrom je pre zuby nebezpečnou
kombináciou. Nikdy nezabúdajte piť, aby telo "nevyschlo.“
Kto sa o svoje zuby príkladne stará, tomu sa po súťaži nevyvinie automaticky zubný
kaz. Ako rýchlo k tvorbe príde, závisí v prvom rade od stavu zubov ako aj od časového
rámca, v ktorom sa cukor v ústnej dutine rozpadá a prevláda kyslé prostredie. Tí, čo
športujú, sa prirodzene starajú o svoje telo, ale dôraz by mali klásť aj na zuby, odporúča
Keszthelyi.
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Město Náchod koupí za 13,5 milionu korun pozemek a budovu staré polikliniky na Denisově
nábřeží. V objektu ordinuje jedenáct lékařů, především stomatologů. O koupi rozhodlo
městské zastupitelstvo, sdělila mluvčí radnice Nina Adlof. Důvodem bylo to, že soukromí
vlastníci se rozhodli budovu prodat a lékaři se obávali, že by nový vlastník s nimi nemusel
počítat.
„Nákup staré polikliniky do našeho majetku je tou nejlepší možnou variantou,
protože hrozba přerušení zubařských praxí, by představovala více než rok bez zajištění péče
pro tisíce občanů. Právě jeden rok je totiž potřeba pro rekolaudaci případných nových
prostor pro provozování zubařské praxe,“ uvedl starosta jedenadvacetitisícového Náchoda
Jan Birke (ČSSD).
Město počítá s rekonstrukcí budovy odhadem za deset milionů korun. Mělo by jít
například o výměnu oken, zateplení částí budovy, vybudování bezbariérového vstupu,
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výtahu, rozšíření parkoviště, opravu kotelny, modernizaci vytápění i o úpravu přilehlého
parku.
„Veškeré opravy, na které chce město Náchod využít i možnosti čerpání dotací,
budou po dohodě s lékaři probíhat za provozu, aby provoz ordinací nemusel být přerušen.
Nové nájemní smlouvy budou uzavřeny k 1. dubnu 2020,“ sdělila Nina Adlof.
Letos má Náchod v plánu investice za 153 milionů korun. Hlavní investicí bude
rekonstrukce mostu přes Metuji v Bělovsi za 22 milionů korun. Radnice také plánuje stavbu
odpadového centra za 17 milionů korun a ve čtvrti Babí chce investovat devět milionů do
stavby objektu spolkového, sportovního a kulturního centra.
ČTK
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Město Náchod koupilo starou polikliniku, zajistí tak i nadále
zdravotnickou péči
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Zastupitelstvo města Náchod na pondělním jednání jednomyslně (23 hlasy z 23 přítomných
zastupitelů) schválilo koupi pozemku a budovy staré polikliniky na Denisově nábřeží, jejíž
prostory využívá jedenáct lékařů, především stomatologů.
Město tak reagovalo na fakt, že soukromí vlastníci se rozhodli objekt prodat a lékaři,
kteří zde léčí, se obávali, že by nový vlastník nemusel provoz jejich praxí do budoucna
akceptovat. Proto vedení města začalo intenzivně s majiteli jednat o možnosti odkupu této
nemovitosti.
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„Shodli jsme se, že nákup staré polikliniky do našeho majetku je tou nejlepší možnou
variantou, protože hrozba přerušení zubařských praxí, by představovala více než rok bez
zajištění péče pro tisíce občanů,“ vysvětlil starosta Jan Birke a dodal, že právě jeden rok je
totiž potřeba pro rekolaudaci případných nových prostor pro provozování zubařské praxe.
Za budovu staré polikliniky město zaplatí 13,5 miliónu korun. Do budoucna se počítá
s rekonstrukcí budovy v řádu cca 10 mil. Kč. „Město chce zachovat historický ráz objektu, ale
bezprostředně nutná je výměna oken, zateplení některých částí budovy, zabezpečení
přístupu pro imobilní občany včetně vybudování výtahu, rozšíření a úprava parkoviště,
revitalizace přilehlého parku nebo rekonstrukce kotelny a systému vytápění,“ upřesnil
místostarosta Jan Čtvrtečka s tím, že na veškeré opravy, které budou po dohodě s lékaři
probíhat tak, aby provoz ordinací nemusel být přerušen, chce město využít i možnosti
čerpání dotací.

„Rád bych poděkoval původním vlastníkům za flexibilní přístup při jednání o prodeji.
Sami jsou Náchoďáci a i jim záleželo na tom, aby nemovitost skončila v těch správných
rukou. V neposlední řadě děkuji všem kolegům zastupitelům za jednomyslné schválení
nákupu této strategicky umístěné nemovitosti v centru města. Díky tomuto rozhodnutí se
nám podaří zajistit potřebnou péči a služby pro velkou většinu našich obyvatel,“ uvedl
starosta Jan Birke.

Čechy stojí zdraví stále více
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Výdaje na zdravotní péči v Česku rostou a tento růst už třetí rok v řadě nabírá větší
obrátky. V roce 2018 dosáhly úrovně 430,9 mld. Kč a meziročně se tak zvýšily o 11 %.
Největší podíl na nárůstu mají výdaje zdravotních pojišťoven a výdaje ze státního rozpočtu.
Česko patří mezi státy, kde je zdravotní péče financovaná především prostřednictvím
povinného zdravotního pojištění. „V roce 2018 zdravotní pojišťovny financovaly dvě třetiny
veškeré zdravotní péče v Česku. Meziročně jejich výdaje vzrostly o 32 miliard korun na
rekordních 284 miliard. Na tomto nárůstu se nejvíce podílely výdaje za ambulantní léčebnou
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péči, které se zvýšily o 23 %,“ upozorňuje Helena Chodounská, vedoucí oddělení statistiky
vzdělávání, zdravotnictví, kultury a sociálního zabezpečení ČSÚ. Jen za ambulantní péči
u specialistů zaplatily zdravotní pojišťovny částku o třetinu vyšší než v předchozím roce, tedy
celkem 55,2 mld. Kč. Rostoucí výdaje pojišťoven byly významně ovlivněny změnami úhrad
právě v oblasti specializované ambulantní péče.
Celkem 18 % výdajů na zdravotní péči, 78 mld. Kč, šlo z veřejných rozpočtů. Většina
pocházela ze státního rozpočtu a jen malá část z rozpočtů krajů nebo obcí. Ze státního
rozpočtu je hrazena hlavně dlouhodobá péče ve formě lůžkové péče či peněžitých dávek.
Soukromé zdroje financování zdravotní péče reprezentují v českém prostředí hlavně
domácnosti, které v roce 2018 zaplatily 58 mld. Kč, tedy 13 % celkových výdajů na zdravotní
péči, ze svých vlastních zdrojů. „Polovina výdajů na zdraví z kapes domácností padne na léky.
Za doplatky na léky na recept zaplatili lidé v roce 2018 přes 12 miliard a za volně prodejné
léky skoro 16 miliard korun. Meziročně tak výdaje českých domácností za léky stouply o 8,4
% a každý obyvatel tak v průměru za léky zaplatil 2 611 korun,“ uvádí Vladimíra Kalnická
z oddělení statistiky vzdělávání, zdravotnictví, kultury a sociálního zabezpečení ČSÚ. Skoro
třetinu výdajů na zdraví, 18 mld. Kč, pak lidé zaplatí v ambulancích, především u zubařů.
V roce 2018 výdaje na zdraví rostly rychleji než HDP a jejich podíl se tak zvýšil na 8,1
%, tedy na hodnotu z roku 2014. „Výdaje na zdravotní péči v České republice ve vztahu
k jejímu HDP patří v rámci zemí EU dlouhodobě k těm nižším. V roce 2017 dosáhl průměr za
země EU28 u tohoto ukazatele hodnoty 9,8 % HDP a Česká republika se umístila na
pomyslném žebříčku zemí na 17. místě za Bulharskem a Řeckem,“ říká Marek Rojíček,
předseda Českého statistického úřadu.
Podrobné informace o výdajích na léky, na dlouhodobou péči nebo výdajích
pojišťoven podle léčených diagnóz přináší nová publikace ČSÚ Výsledky zdravotnických účtů
ČR - 2010 až 2018: https://www.czso.cz/csu/czso/vysledky-zdravotnickych-uctu-cr-20102018
Kontakt:Jan Cieslar tiskový mluvčí ČSÚ T 274 052 017 | M 604 149 190
E jan.cieslar@czso.cz | Twitter @statistickyurad

Dostali by ordinaci i byt, přesto má Šluknovský výběžek málo
zubařů
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Obrovský zájem lidí vyvolalo nedávné otevření dvou nových zubních ordinací v Krásné Lípě na
Děčínsku. Šluknovský výběžek se totiž dlouhodobě potýká s vážným nedostatkem
stomatologů. Radnice se snaží nové přilákat řadou benefitů. Ani tak se ale situace moc
nelepší.
Zubařů je široko daleko nedostatek, pro 55 tisíc obyvatel Šluknovského výběžku jich
je k dispozici podle statistik a průzkumu starostů pouhých 22. Na jednoho tak připadá 2 500
pacientů, přičemž optimum je 1 300 až 1 500.
Nedostatek je navíc dlouhodobý, a řada lidí proto jezdí do ordinací až do Děčína, Ústí
nad Labem, České Lípy nebo Liberce.
„Můj stomatolog odešel do důchodu, nového jsem za půl roku nesehnal. Ani na
stránkách stomatologické komory žádný volný ve Výběžku není. Pro děti už vůbec ne. Tak si
vždy vezmu dovolenou a všichni jedeme do Liberce,“ říká Petr Novotný ze Starých Křečan.
A podle starostů se situace bude spíš zhoršovat. „Ze zmíněných 22 lékařů jsou dvě
třetiny v důchodovém věku a mohou skončit ze dne na den,“ poukazuje krásnolipský
starosta Jan Kolář (Sdružení 2018).
Právě zde se na konci ledna podařilo otevřít dvě nové zubní ordinace. O pacienty
v nich pečují lékaři z Ukrajiny, kteří však již dlouho žijí ve městě s rodiči. Radnice
investovala dva miliony korun do vybudování ordinací a zajistila pro lékaře i byty.
„Je to velký úspěch. Zájem byl okamžitě obrovský, vyvolávalo to až paniku. Lidé byli
hysteričtí a za každou cenu se chtěli přihlásit, protože měli strach, že se na ně nedostane,“
přiblížil Kolář s tím, že časem se situace uklidnila a lékaři budou přijímat i další pacienty.
„Ale už teď objednávají až na červen, tlak je dál velký. Je skoro zázrak, že se to
podařilo, a doufáme, že tu vydrží, protože měli nabídky jít pracovat do Německa,“
poznamenal Kolář.
Ve Šluknově zubařům nabízejí už 6 let zadarmo byt, či pozemek
Aby se situace zlepšila, snaží se i ostatní starostové z Výběžku zubaře i další lékaře
přilákat. Například ve Šluknově stomatologům i ostatním doktorům nabízejí už šest let
zadarmo byt, či pozemek na stavbu domu.
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„Zatím jsme neuspěli, do pohraničí se nikdo nehrne,“ sdělila starostka Eva
Džumanová (Starostové a nezávislí).
Varnsdorf už šest let studentům marně nabízí stipendium 25 tisíc korun za semestr,
když se zavážou, že zde odpracují aspoň pět let. Pro nového zubaře město připravilo
i ordinaci a za 750 tisíc stomatologické křeslo.
„Všichni se snažíme. Je ale smutné, že to musí dělat samosprávy. Nic jiného nám však
nezbývá,“ posteskl si Kolář.
Podle prezidenta České stomatologické komory Romana Šmuclera je přitom aktuálně
v Česku rekordní počet stomatologů.
„Leč zdravotní pojišťovny dávaly nové smlouvy do míst, kam někdo chtěl, a ne tam,
kde končil lékař a kde jsou pacienti. Pojišťovny se musí po bezmála 30 letech své existence
začít starat o lidi,“ popisuje další z příčin krize Šmucler.
Pojišťovny platí za stomatologii méně než za jinou péči
Dalším problémem podle něj také je, že pojišťovny platí za stomatologii násobně
méně než třeba za práci praktického lékaře či lékaře v nemocnici.
„Je snaha nutit lidi za ošetření platit, abychom udrželi velkou síť nemocnic, která
vyhrává volby. Pokud pojišťovny budou stomatologům lépe platit a kontrolovat si síť jako
Němci, vyřeší se to v řádu jednotek let,“ upozornil prezident komory.
„Dnes dostane zubní lékař na pacienta a rok 1 400 korun, a pokud pacient nechce
nadstandardy, za to se léčit opravdu nedá. A pojišťovny i politici to vědí,“ doplnil prezident
komory.
Starostům ve Výběžku se také nelíbí, že pro stomatology ze zahraničí, kteří mají
uznané diplomy, je poměrně náročné projít aprobačním řízením. „Našim zubařům se
termíny často překrývaly a vše trvalo několik let,“ postěžoval si Kolář.

Ve Šluknově zubařům nabízejí už 6 let zadarmo byt, či pozemek
Aby se situace zlepšila, snaží se i ostatní starostové z Výběžku zubaře i další lékaře
přilákat. Například ve Šluknově stomatologům i ostatním doktorům nabízejí už šest let
zadarmo byt, či pozemek na stavbu domu.
„Zatím jsme neuspěli, do pohraničí se nikdo nehrne,“ sdělila starostka Eva
Džumanová (Starostové a nezávislí).
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Varnsdorf už šest let studentům marně nabízí stipendium 25 tisíc korun za semestr,
když se zavážou, že zde odpracují aspoň pět let. Pro nového zubaře město připravilo
i ordinaci a za 750 tisíc stomatologické křeslo.
„Všichni se snažíme. Je ale smutné, že to musí dělat samosprávy. Nic jiného nám však
nezbývá,“ posteskl si Kolář.
Podle prezidenta České stomatologické komory Romana Šmuclera je přitom aktuálně
v Česku rekordní počet stomatologů.
„Leč zdravotní pojišťovny dávaly nové smlouvy do míst, kam někdo chtěl, a ne tam,
kde končil lékař a kde jsou pacienti. Pojišťovny se musí po bezmála 30 letech své existence
začít starat o lidi,“ popisuje další z příčin krize Šmucler.
Pojišťovny platí za stomatologii méně než za jinou péči
Dalším problémem podle něj také je, že pojišťovny platí za stomatologii násobně
méně než třeba za práci praktického lékaře či lékaře v nemocnici.
„Je snaha nutit lidi za ošetření platit, abychom udrželi velkou síť nemocnic, která
vyhrává volby. Pokud pojišťovny budou stomatologům lépe platit a kontrolovat si síť jako
Němci, vyřeší se to v řádu jednotek let,“ upozornil prezident komory.
„Dnes dostane zubní lékař na pacienta a rok 1 400 korun, a pokud pacient nechce
nadstandardy, za to se léčit opravdu nedá. A pojišťovny i politici to vědí,“ doplnil prezident
komory.
Starostům ve Výběžku se také nelíbí, že pro stomatology ze zahraničí, kteří mají
uznané diplomy, je poměrně náročné projít aprobačním řízením. „Našim zubařům se
termíny často překrývaly a vše trvalo několik let,“ postěžoval si Kolář.

Výdaje na zdravotní péči byly v roce 2018 téměř 431 miliard Kč
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Praha - Výdaje na zdravotní péči v Česku byly v roce 2018 téměř 431 miliard korun,
meziročně se zvýšily o 11 procent. Tvořily 8,1 procenta hrubého domácího produktu (HDP).
Zdravotní pojišťovny vydaly na jednoho pojištěnce průměrně 27.365 korun, meziročně
o zhruba 4000 korun více. Navíc si každý v průměru zaplatil asi 5400 korun ze svého, z toho
2600 korun za léky. Informace o výdajích na zdravotní péči zveřejnil na tiskové konferenci
Český statistický úřad (ČSÚ).
"Zdravotní pojišťovny financovaly dvě třetiny zdravotní péče. Meziročně jejich výdaje
vzrostly o 32 miliard korun. Na nárůstu se nejvíc podílely náklady na ambulantní péči, které
se zvýšily o 23 procent," uvedla dnes vedoucí oddělení statistiky vzdělávání, zdravotnictví,
kultury a sociálního zabezpečení ČSÚ Helena Chodounská. Důvodem byly změny úhrad
ambulantní péče, zejména u lékařů specialistů.
Na ambulantní péči šla čtvrtina všech nákladů na zdravotnictví, přes polovinu
lékařům specialistům, 22 procent praktikům a 18 procent zubařům. Devatenáct procent byly
výdaje na dlouhodobou lůžkovou péči v domovech pro seniory, léčebnách dlouhodobě
nemocných a podobných zařízeních. Asi 18 procent se vydalo na léky a zdravotní pomůcky
a 14 procent na lůžkovou zdravotní péči. Deset procent stojí práce laboratoří a diagnostika.
Domácnosti zaplatily za zdravotní péči 58 miliard korun, což je asi 13 procent. Od
roku 2010 se průměrná částka vydaná každým Čechem zvýšila o více než 1300 korun.
Polovina z těchto výdajů jde podle Vladimíry Kalnické ze stejného oddělení ČSÚ na léky. Za
doplatky na léky na předpis každý Čech zaplatil v roce 2018 průměrně 1139 korun, za volně
prodejné léky 1472 Kč. Skoro třetinu lidé zaplatí v ambulancích lékařů, zejména
stomatologů. Od roku 2010 se tato částka na každého zvýšila ze zhruba 700 korun na více
než 1000 korun.
Nejvíce zdravotní pojišťovny vydaly na léčbu nemocí oběhové soustavy jako jsou
infarkty nebo mrtvice (28,5 mld Kč), rakoviny (27,9 mld Kč) a nemoci svalové, kosterní
a pojivové tkáně (18,2 mld Kč). Průměrné náklady jsou vyšší u žen, podle statistiků je za tím
jejich delší dožití a také vyšší náklady v souvislosti s těhotenstvím a porodem.
Spolu se stárnutím populace rostou také výdaje na dlouhodobou péči, která
kombinuje zdravotní a sociální služby. Počítají se do ní jak příspěvky na péči hrazené ze
státního rozpočtu, tak domácí nebo lůžková péče. Od roku 2016 tvoří tyto náklady 18
procent celkové částky vydané na zdravotní péči, rostou hlavně u lůžkové péče.
Částka vynaložená na léky tvoří asi pětinu nákladů na zdravotnictví. Zhruba třetinou
se na ní podílejí domácnosti. Z 88 miliard vynaložených v roce 2018 stály 14 procent částky
volně prodejné léky, 38 procent léky na předpis a 30 procent léky spotřebované
v nemocnicích. Nejmodernější léčiva předepisovaná jen ve specializovaných centrech stály
18 miliard, od roku 2014 náklady na ně stouply 1,5krát a tvoří zhruba pětinu výdajů na léky.
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Kolik stojí naše zdraví? Lidé platí stále více
Zdroj - obrázek

Datum

Kategori Tém Zdroj
e
a

Autor

Sekce

19.02.202 Internet Lékař MoneyMAG.c /
Ekonomik
0
zMoneyMAG.c a
(12:14:02)
Bankovnictví z
a Finance

Výdaje na zdravotní péči v Česku rostou a tento růst už třetí rok v řadě nabírá větší obrátky.
V roce 2018 dosáhly úrovně 430,9 mld. Kč a meziročně se tak zvýšily o 11 %. Největší podíl na
nárůstu mají výdaje zdravotních pojišťoven a výdaje ze státního rozpočtu.
Česko patří mezi státy, kde je zdravotní péče financovaná především prostřednictvím
povinného zdravotního pojištění. „V roce 2018 zdravotní pojišťovny financovaly dvě třetiny
veškeré zdravotní péče v Česku. Meziročně jejich výdaje vzrostly o 32 miliard korun na
rekordních 284 miliard. Na tomto nárůstu se nejvíce podílely výdaje za ambulantní léčebnou
péči, které se zvýšily o 23 %,“ upozorňuje Helena Chodounská, vedoucí oddělení statistiky
vzdělávání, zdravotnictví, kultury a sociálního zabezpečení ČSÚ. Jen za ambulantní péči
u specialistů zaplatily zdravotní pojišťovny částku o třetinu vyšší než v předchozím roce, tedy
celkem 55,2 mld. Kč. Rostoucí výdaje pojišťoven byly významně ovlivněny změnami úhrad
právě v oblasti specializované ambulantní péče.Celkem 18 % výdajů na zdravotní péči, 78
mld. Kč, šlo z veřejných rozpočtů. Většina pocházela ze státního rozpočtu a jen malá část
z rozpočtů krajů nebo obcí. Ze státního rozpočtu je hrazena hlavně dlouhodobá péče ve
formě lůžkové péče či peněžitých dávek.Soukromé zdroje financování zdravotní péče
reprezentují v českém prostředí hlavně domácnosti, které v roce 2018 zaplatily 58 mld. Kč,
tedy 13 % celkových výdajů na zdravotní péči, ze svých vlastních zdrojů. „Polovina výdajů na
zdraví z kapes domácností padne na léky. Za doplatky na léky na recept zaplatili lidé v roce
2018 přes 12 miliard a za volně prodejné léky skoro 16 miliard korun. Meziročně tak výdaje
českých domácností za léky stouply o 8,4 % a každý obyvatel tak v průměru za léky zaplatil 2
611 korun,“ uvádí Vladimíra Kalnická z oddělení statistiky vzdělávání, zdravotnictví, kultury
a sociálního zabezpečení ČSÚ. Skoro třetinu výdajů na zdraví, 18 mld. Kč, pak lidé zaplatí
v ambulancích, především u zubařů.
V roce 2018 výdaje na zdraví rostly rychleji než HDP a jejich podíl se tak zvýšil na 8,1
%, tedy na hodnotu z roku 2014. „Výdaje na zdravotní péči v České republice ve vztahu
k jejímu HDP patří v rámci zemí EU dlouhodobě k těm nižším. V roce 2017 dosáhl průměr za
země EU28 u tohoto ukazatele hodnoty 9,8 % HDP a Česká republika se umístila na
pomyslném žebříčku zemí na 17. místě za Bulharskem a Řeckem,“ říká Marek Rojíček,
předseda Českého statistického úřadu.Podrobné informace o výdajích na léky, na
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dlouhodobou péči nebo výdajích pojišťoven podle léčených diagnóz přináší n publikace ČSÚ.

Český statistický úřad: Čechy stojí zdraví stále více
Zdroj - obrázek

Datum

Kategorie Téma Zdroj

19.02.2020 Internet
(12:53:01)

Autor Sekce

Lékař Parlamentnilisty.cz Tisková Zpravodajství
- Zprávy
zpráva

Výdaje na zdravotní péči v Česku rostou a tento růst už třetí rok v řadě nabírá větší
obrátky. V roce 2018 dosáhly úrovně 430,9 mld. Kč a meziročně se tak zvýšily o 11 %.
Největší podíl na nárůstu mají výdaje zdravotních pojišťoven a výdaje ze státního rozpočtu.
Česko patří mezi státy, kde je zdravotní péče financovaná především prostřednictvím
povinného zdravotního pojištění. „V roce 2018 zdravotní pojišťovny financovaly dvě třetiny
veškeré zdravotní péče v Česku. Meziročně jejich výdaje vzrostly o 32 miliard korun na
rekordních 284 miliard. Na tomto nárůstu se nejvíce podílely výdaje za ambulantní léčebnou
péči, které se zvýšily o 23 %,“ upozorňuje Helena Chodounská, vedoucí oddělení statistiky
vzdělávání, zdravotnictví, kultury a sociálního zabezpečení ČSÚ. Jen za ambulantní péči
u specialistů zaplatily zdravotní pojišťovny částku o třetinu vyšší než v předchozím roce, tedy
celkem 55,2 mld. Kč. Rostoucí výdaje pojišťoven byly významně ovlivněny změnami úhrad
právě v oblasti specializované ambulantní péče.
Celkem 18 % výdajů na zdravotní péči, 78 mld. Kč, šlo z veřejných rozpočtů. Většina
pocházela ze státního rozpočtu a jen malá část z rozpočtů krajů nebo obcí. Ze státního
rozpočtu je hrazena hlavně dlouhodobá péče ve formě lůžkové péče či peněžitých dávek.
Soukromé zdroje financování zdravotní péče reprezentují v českém prostředí hlavně
domácnosti, které v roce 2018 zaplatily 58 mld. Kč, tedy 13 % celkových výdajů na zdravotní
péči, ze svých vlastních zdrojů. „Polovina výdajů na zdraví z kapes domácností padne na léky.
Za doplatky na léky na recept zaplatili lidé v roce 2018 přes 12 miliard a za volně prodejné
léky skoro 16 miliard korun. Meziročně tak výdaje českých domácností za léky stouply o 8,4
% a každý obyvatel tak v průměru za léky zaplatil 2 611 korun,“ uvádí Vladimíra Kalnická
z oddělení statistiky vzdělávání, zdravotnictví, kultury a sociálního zabezpečení ČSÚ. Skoro
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třetinu výdajů na zdraví, 18 mld. Kč, pak lidé zaplatí v ambulancích, především u zubařů.
V roce 2018 výdaje na zdraví rostly rychleji než HDP a jejich podíl se tak zvýšil na 8,1
%, tedy na hodnotu z roku 2014. „Výdaje na zdravotní péči v České republice ve vztahu
k jejímu HDP patří v rámci zemí EU dlouhodobě k těm nižším. V roce 2017 dosáhl průměr za
země EU28 u tohoto ukazatele hodnoty 9,8 % HDP a Česká republika se umístila na
pomyslném žebříčku zemí na 17. místě za Bulharskem a Řeckem,“ říká Marek Rojíček,
předseda Českého statistického úřadu.
Podrobné informace o výdajích na léky, na dlouhodobou péči nebo výdajích
pojišťoven podle léčených diagnóz přináší nová publikace ČSÚ Výsledky zdravotnických účtů
ČR - 2010 až 2018 ZDE.

Zdravotní péče v Česku: Jak jsme na tom v porovnání s EU?

Zdroj - obrázek

Datum

Kategori Tém Zdroj
e
a

Autor

Sekce

19.02.202 Internet Lékař Eurozpravy.c Libor Novák / Zpravodajstv
0
z - Články
EuroZprávy.c í
(15:05:06)
z / ČTK

Češi si doplácejí na zdravotní péči téměř nejméně z obyvatel Evropské unie, v roce 2017 to
bylo 2,5krát méně, než byl průměr unie. Každý Čech vydal 4100 korun, o rok později 5400
korun.
V podílu výdajů vynaložených na zdravotní péči vůči hrubému domácímu produktu
(HDP) byla ČR na 17. místě mezi osmadvaceti zeměmi EU. Novinářům to dnes řekli zástupci
Českého statistického úřadu.
"Podobně jsou na tom domácnosti na Slovensku a v Polsku. V Německu zaplatily
domácnosti na jednoho obyvatele téměř třikrát více než v České republice," vedoucí
oddělení statistiky vzdělávání, zdravotnictví, kultury a sociálního zabezpečení ČSÚ Helena
Chodounská.
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Naopak nejvíc z unie platí za zdraví z vlastních peněženek obyvatelé Rakouska, Malty,
Švédska a Finska. V roce 2017 vydali přes 750 eur (více než 18.700 korun).
Nejvíc si Češi připlácejí za léky a zdravotnické prostředky, ať už volně prodejné nebo
doplatky k těm na lékařský předpis. Předloni každý vydal přes 2600 korun, téměř 1500 korun
za volně prodejné léky. Pětinu částky lidé vydali za ošetření od zubního lékaře. "Lidé si často
připlácejí za nadstandardní ošetření a materiály, ale také je vidět, že si hradí ošetření sami,
když lékař nemá smlouvu se zdravotní pojišťovnou," dodala Chodounská. Zhruba čtyři
miliardy Češi zaplatili za brýle a další produkty oční optiky.
Naopak v podílu státních výdajů, ať už přímo z rozpočtu nebo nějaké formy
veřejného zdravotního pojištění, jsou Češi na špici unie. Průměr v roce 2017 byl 79 procenta,
Česko mělo 82 procent. Maximum 84 procent hradily Německo, Lucembursko, Dánsko
a Švédsko. Kolem poloviny hradily Lotyšsko a Bulharsko, méně jen Kypr.
Předloni byly celkové výdaje ČR na zdravotnictví k HDP asi 8,1 procenta, ve srovnání
EU jsou data z předchozího roku, kdy Česko vydávalo bez započtení zdravotních služeb
v sociální oblasti 7,2 procenta. Průměr unie byl v tom roce 9,8 procenta. Nejvíce vydávalo
Švýcarsko (12,4 procenta) a přes deset procent ještě Francie, Německo, Švédsko
a Rakousko. Méně než Česká republika vydávají Slovensko, Polsko i Maďarsko.

Zdraví je v Česku stále dražší! Za léky nebo zubaře každý z nás platí
tisíce
Zdroj - obrázek

Datum

Kategorie Téma

Zdroj

19.02.2020
(18:18:24)

Internet

TN.nova.cz - TN.cz
Články

Lékař

Autor

Sekce
Zpravodajství

Čechy stojí zdravotní péče stále více. V lékárnách každý člověk podle statistického úřadu
v roce 2018 nechal částku přes dva a půl tisíce korun. Kromě léků naše peněženky výrazně
zatěžují zubaři.
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Náklady na zdravotní péče každoročně stoupají a pojištění nestačí tento nárůst
pokrýt. "Proto se zvyšují přímé platby občanů za lékařskou péči," uvedl Český statistický
úřad (ČSÚ), který sledoval vývoj v období 2010 - 2018. Zatímco v roce 2010 vycházela na
každého člověka za zdravotní péči částka 4,1 tisíce korun, tak v roce 2018 to bylo už 5,4
tisíce korun.
České domácnosti nejvíc zatěžují platby za léky - tvoří zhruba polovinu veškerých výdajů
na zdravotní péči. "Každý obyvatel v roce 2018 v průměru za léky zaplatil 2 611 korun,"
informovala Vladimíra Kalnická z ČSÚ. Oproti roku 2014 se částka zvýšila o 600 korun.
Na doplatcích za léky na předpis každý Čech zaplatil 1 139 korun. Volně prodejné léky byly
ještě nákladnější - každého obyvatele stály 1 472 korun.
Nejen léky nás stojí draho. Téměř pětina peněz, které domácnosti dávají na zdravotní péči,
jde na zubaře. Za osm let se částka zvýšila o více než polovinu. V roce 2010 zaplatili Češi za
zubní péči z vlastních kapes přes sedm miliard korun. V roce 2018 to stouplo na více než
jedenáct miliard korun.
"V roce 2018 doplatil v průměru každý obyvatel České republiky na stomatologický zákrok
1 049 korun," uvedl ČSÚ. V roce 2010 to přitom bylo 677 korun.
"Výdaje na zdravotní péči v Česku ve vztahu k jejímu HDP patří v rámci EU dlouhodobě
k těm nižším. V roce 2017 se Česká republika umístila na 17. místě za Bulharskem
a Řeckem," řekl předseda ČSÚ Marek Rojíček.

ČSÚ: Češi si připlácejí na zdravotní péči téměř nejméně v EU
Zdroj - obrázek

Datum

Kategori Tém Zdroj
e
a

Autor Sekce

20.02.202 Internet Lékař Ekonomickymagazin.c Petr Ekonomik
0
z - Články
Vrabe a
(07:41:06)
c
a Finance

Češi si doplácejí na zdravotní péči téměř nejméně z obyvatel Evropské unie, v roce 2017 to
bylo 2,5krát méně, než byl průměr unie. Každý Čech vydal 4 100 korun, o rok později 54 00
korun. V podílu výdajů vynaložených na zdravotní péči vůči hrubému domácímu produktu
(HDP) byla ČR na 17. místě mezi osmadvaceti zeměmi EU. Novinářům to řekli zástupci
Českého statistického úřadu.
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„Podobně jsou na tom domácnosti na Slovensku a v Polsku. V Německu zaplatily
domácnosti na jednoho obyvatele téměř třikrát více než v České republice,“ vedoucí
oddělení statistiky vzdělávání, zdravotnictví, kultury a sociálního zabezpečení ČSÚ Helena
Chodounská.
Naopak nejvíc z unie platí za zdraví z vlastních peněženek obyvatelé Rakouska, Malty,
Švédska a Finska. V roce 2017 vydali přes 750 eur (více než 18 700 korun).
Nejvíc si Češi připlácejí za léky a zdravotnické prostředky, ať už volně prodejné nebo
doplatky k těm na lékařský předpis. Předloni každý vydal přes 2 600 korun, téměř 1 500
korun za volně prodejné léky. Pětinu částky lidé vydali za ošetření od zubního lékaře. „Lidé si
často připlácejí za nadstandardní ošetření a materiály, ale také je vidět, že si hradí ošetření
sami, když lékař nemá smlouvu se zdravotní pojišťovnou,“ dodala Chodounská. Zhruba čtyři
miliardy Češi zaplatili za brýle a další produkty oční optiky.
Naopak v podílu státních výdajů, ať už přímo z rozpočtu nebo nějaké formy
veřejného zdravotního pojištění, jsou Češi na špici unie. Průměr v roce 2017 byl 79 procent,
Česko mělo 82 procent. Maximum 84 procent hradily Německo, Lucembursko, Dánsko
a Švédsko. Kolem poloviny hradily Lotyšsko a Bulharsko, méně jen Kypr.
Předloni byly celkové výdaje ČR na zdravotnictví k HDP asi 8,1 procenta, ve srovnání
EU jsou data z předchozího roku, kdy Česko vydávalo bez započtení zdravotních služeb
v sociální oblasti 7,2 procenta. Průměr unie byl v tom roce 9,8 procenta. Nejvíce vydávalo
Švýcarsko (12,4 procenta) a přes deset procent ještě Francie, Německo, Švédsko
a Rakousko. Méně než Česká republika vydávají Slovensko, Polsko i Maďarsko.
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