3 NEJZDRAVĚJŠÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY:
PODLE EKONOMŮ OZP, ZPŠ A VOZP
Platforma zdravotních pojištěnců České republiky připravila ve spolupráci s experty z oboru
ekonomie úvodní ročník hodnocení Index zdraví zdravotních pojišťoven. Třemi nejlépe
hodnocenými zdravotními pojišťovnami České republiky dle Indexu zdraví jsou Oborová
zdravotní pojišťovna, Zdravotní pojišťovna Škoda a Vojenská zdravotní pojišťovna.
Index zdraví pojišťoven porovnává, jak se jednotlivé zdravotní pojišťovny liší ve schopnosti
hospodařit ve prospěch svých klientů. „Zdravotní pojištěnci by se při volbě pojišťovny neměli
rozhodovat podle reklam a náborových akcí, ale podle toho, jak efektivně jim pojišťovna
zajistí přístup k hrazené zdravotní péči,“ říká Ondřej Dostál. „Mezi pojišťovnami existují
rozdíly v tom, jak hospodaří s penězi svých klientů a jaké prostředky vynakládají na
preventivní péči. Také je třeba zohlednit, s jako vstřícností přistupují k žádostem pojištěnců
a k řešení jejich problémů s dostupností péče," dodává Ondřej Dostál.
„Cílem Indexu zdraví pojišťoven je poskytnout pojištěncům snadno srozumitelnou navigaci
džunglí desítek všemožných ukazatelů v rámci systému zdravotního pojištění,“ vysvětluje
Ondřej Dostál. „Pravidelným publikováním Indexu zdraví chceme na toto téma otevřít diskusi
a nabídnout pojištěncům nástroj k informované volbě zdravotní pojišťovny.“
Index zdraví zdravotních pojišťoven hodnotí kumulovaný rozdíl příjmů a výdajů za posledních
pět let na jednoho pojištěnce, protože záporné výsledky vedou k riziku prodlužování plateb,
což v praxi znamená menší ochotu zdravotních zařízení přijmout pacienta takové pojišťovny.
Dále hodnotí výdaje na prevenci na jednoho klienta a meziroční změnu výdajů na prevenci,
protože ty představují hmatatelné výhody pro jednotlivé pojištěnce různých pojišťoven.
„Index zdraví porovnává jednotlivé zdravotní pojišťovny proti sobě. Pro zachování objektivity
hodnocení jsme vycházeli výhradně ze základních údajů z veřejně dostupných zdravotněpojistných plánů. Celkové pořadí je pak dané tím, jak pojišťovny dopadly v jednotlivých
kategoriích,“ vysvětluje David Havlíček, spoluautor studie.
„Pro rok 2015 můžeme v systému zdravotního pojištění očekávat navýšení příjmů díky růstu
ekonomiky a předpokládanému růstu platů; promítne se i navýšení minimální mzdy
a navýšení platby za státní pojištěnce. Ale zvýší se i výdaje, které odrážejí plnění vládních
priorit. Do toho je třeba zahrnout zejména navýšení platů pracovníků ve zdravotnictví
a kompenzaci výpadku příjmů poskytovatelů zdravotních služeb ze zrušených regulačních
poplatků. Plánované celkové saldo příjmů a výdajů systému veřejného zdravotního pojištění
je přibližně vyrovnané. O to větší význam má srovnání jednotlivých pojišťoven, co se výdajů
na pojištěnce týče,“ komentuje Štěpán Křeček, spoluautor studie.
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Platforma zdravotních pojištěnců
Platforma zdravotních pojištěnců ČR o. s. je nestátní, neziskové, nepolitické sdružení
založené za účelem hájit a prosazovat zájmy občanů České republiky a dalších osob,
které jsou účastníky českého systému veřejného zdravotního pojištění a podílejí se na
jeho financování. Platforma zdravotních pojištěnců se aktivně podílí na prosazení
účinných reformních opatření v oblasti zdravotnictví a zvýšení transparentnosti
financování zdravotnictví. Platforma zdravotních pojištěnců shromažďuje a zpracovává
podněty a názory od svých členů, spolupracujících organizací a odborníků, týkající se
připravovaných či zaváděných reforem v oblasti legislativy, ekonomiky a řízení
zdravotnictví a upozorňuje na stávající problémy ve zdravotnictví.
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JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
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