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Základním principem představovaného způsobu hodnocení regionálních rozdílů v dostupnosti zdravotní péče bylo vytvoření metody (a aplikace)
vymezení tzv. spádových regionů. Cílem této metody je nalezení nejbližšího poskytovatele zdravotních služeb k bodu poptávky, tj. k příslušné obci
s potenciálními pacienty.

POTENCIÁLNÍ POPTÁVKA
PO ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH

K vymezení spádových regionů byl využit SW ArcGIS 10.5 a jeho nadstavbová extenze Network Analyst. Tato extenze umožňuje modelování reálných
situací v síti, přičemž sítí v tomto konkrétním případě rozumíme silniční síť Česka. Vymezení spádových regionů, pro potřeby analýzy přirozené
dostupnosti, je založeno na metodě nalezení nejbližšího střediska obsluhy či zařízení (metoda tzv. Closest Facility), a to na základě impedance času.
Jednoduše řečeno, spádové regiony představují dostupnost časově nejbližšího poskytovatele zdravotních služeb od bodu poptávky, jež reprezentují obce
Česka, tzn. 6 258 počátečních bodů.
Celkem bylo v rámci předkládaného modelu vymezeno 1 325 spádových regionů, tj. obcí Česka, kde sídlí poskytovatel zdravotních služeb v odbornosti
001 – všeobecné praktické lékařství, a přidružených obcí, a to na základě nejbližší dostupnosti silniční sítí. S ohledem na skutečnost, že do analýzy
vstupovalo celkem 5 398 pracovišť, je zřejmé, že v jednom spádovém regionu, resp. obci s poskytovatelem zdravotních služeb, se může vyskytovat
několik takovýchto poskytovatelů.
Nejčastější metodou k hodnocení regionálních rozdílů dostupnosti zdravotních služeb je sledování počtu obyvatel na příslušný počet lékařů, resp. jejich
celkovou kapacitu (viz mapa níže). Používání tohoto ukazatele vychází z jeho jednoduchého výpočtu a malých nároků na vstupní data. Avšak při bližším
úsudku je zřejmé, že není ovlivněn důležitými faktory, které výslednou dostupnost zdravotních služeb ovlivňují

KAPACITA POSKTYTOVATELŮ
ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
V rámci jednotlivých regionů je dáván do
poměru počet obyvatel s trvalým
bydlištěm (s ohledem na sledovanou
zdravotnickou odbornost se jedná o
obyvatelstvo ve věku 15 a více let a součet
všech úvazků (kapacit) lékařů. Úvazkem
lékaře se rozumí souhrn týdenních
hodinových kapacit (ordinačních dob)
lékaře na daném pracovišti, které má
uvedené na smlouvě se zdravotní
pojišťovnou, přičemž ve sledované
odbornosti platí, že 1,0 úvazkem se rozumí
týdenní kapacita ve výši 25 ordinačních
hodin. Na jednom pracovišti nemůže lékař
působit na více než 1,0 úvazku.

Faktorů, které ovlivňují dostupnost zdravotních služeb, lze definovat poměrně mnoho. Na základě analýzy lze hlavní faktory rozdělit do třech skupin:
1. Věková struktura poskytovatelů zdravotních služeb
• Věková struktura všeobecných praktických lékařů není nikterak příznivá; průměrný věk na konci roku 2015 činil 55,2 let, což je po praktickém
lékařství pro děti a dorost druhá nejvyšší hodnota ze všech hlavních zdravotnických odborností.
• O nerovnoměrné struktuře také svědčí údaje o podílu kapacit lékařů v mladších či starších věkových kategoriích – zatímco do věku 40 let byla
kapacita všeobecných praktických lékařů pouhých 11,7 %, tak lékařů v seniorském věku (65 a více let) pokrývali 17,2 % celkové kapacity.
• Především v regionálním pohledu je věková struktura poskytovatelů velmi důležitá, jelikož odchod jednoho lékaře např. do důchodu může značně
ovlivnit celkovou dostupnost poskytovaných služeb; zakomponování tohoto faktoru do souhrnného hodnotícího ukazatele je však velmi složité
a z důvodu zachování relativní jednoduchosti bylo od něj upuštěno, nicméně pomocí síťových nástrojů v SW ArcGIS je možné regionalizovat
studované území do jiných spádových regionů, např. bez lékařů v seniorském věku, a v rámci nich aplikovat jednotlivé výpočty.
2. Věková struktura příjemců zdravotních služeb
• Věk i pohlaví jsou významný diferenciační faktor také v otázce přímého styku pacienta s lékařem, tj. průměrného ročního počtu kontaktů, který
s věkem pacienta narůstá, přičemž nejvyšší počty kontaktů mají lékaři s pacienty ve věku 60–79 let.
• Lze tak předpokládat, že regiony, které mají výrazně starší obyvatelstvo, budou potenciálně poptávat více kontaktů s lékařem než regiony s mladší
strukturou obyvatel; za tímto účelem byl sestrojen index potenciálního počtu kontaktů, který zobrazuje mapa vpravo nahoře.
3. Dojížďka za zdravotními službami
• Pacient často za zdravotními službami dojíždí mimo obec/region svého trvalého bydliště, což může vést k situaci, že dva srovnatelné regiony, které
mají podobný jak počet a strukturu obyvatelstva, tak kapacitu poskytovatelů, mohou ve výsledku reálně obsluhovat diametrálně odlišný počet
pacientů – jeden region totiž může být svým charakterem vnímán jako vyjížďkový, a druhý naopak jako dojížďkový region (viz mapa vpravo dole).
• Dojížďka za zdravotními službami je navíc také výrazně demograficky diferencující proces (nejvíce dojíždí lidé ve věku 30–39 let).

Průměrný počet kontaktů mezi pacientem a lékařem příslušné odbornosti má s ohledem na věk a pohlaví pacienta svá
specifika. Zároveň pohlavní a věková struktura obyvatelstva v jednotlivých regionech se také liší. Kombinací těchto dvou
informací, tj. násobku průměrného počtu kontaktů a počtu obyvatel v dané pohlavně-věkové skupině, získáme celkový
potenciální počet kontaktů pro danou populaci, resp. průměrný počet kontaktů na 1 obyvatele v daném regionu. Pokud
se takto vypočtený ukazatel vztáhne s průměrnou hodnotou za celé Česko, vznikne index, který identifikuje oblasti, kde
se dá s ohledem na pohlavně-věkovou strukturu obyvatelstva očekávat potenciálně nižší, resp. vyšší poptávka po
zdravotní péči.

DOJÍŽĎKA ZA ZDRAVOTNÍMI
SLUŽBAMI

Lékaři poskytují své služby jak obyvatelům trvale bydlícím v regionu místa výkonu své praxe, tak pacientům, kteří mají
své bydliště mimo tento region. Díky znalosti vazby obce trvalého bydliště pacienta a obce místa výkonu pacientova
registrujícího lékaře lze stanovit, kolik obyvatel ve skutečnosti čerpá zdravotnické služby v příslušném regionu. Index
potenciálního počtu příjemců zdravotních služeb, který dává do poměru počet pacientů s počtem trvale bydlících
obyvatel v daném regionu, pak vymezí regiony, kde poskytovatelé zdravotních služeb registrují více pacientů, než jaký je
jejich očekávaný počet daný velikostí trvale bydlícího obyvatelstva (jedná se o tzv. dojížďkové regiony, kde hodnota
indexu je větší než 100) a naopak regiony, kde značná část obyvatelstva čerpá služby u poskytovatelů mimo svůj region
trvalého bydliště (tzv. vyjížďkové regiony, hodnota indexu je menší než 100).

NABÍDKA POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB VE VZTAHU K CELKOVÉ POTENCIÁLNÍ POPTÁVCE
Snaha o využití a sloučení informací z výše uvedených faktorů,
které ovlivňují dostupnost zdravotní péče, vedla ke konstrukci
ukazatele hypotetický roční počet kontaktů na 1 úvazek
lékaře, který má za cíl ukázat reálné postavení daného
regionu ve vztahu nabídka vs. poptávka
po zdravotních službách.

Způsob výpočtu je postaven na znalosti tří vstupních informací: (1) reálné struktury
obyvatelstva, čerpající zdravotní péči v daném regionu (tj. pacientů), kdy jednotlivé
počty trvale bydlících obyvatel podle věku a pohlaví (agregované do pětiletých
věkových skupin) byly násobeny indexem potenciálního počtu příjemců zdravotních
služeb (viz mapa vpravo dole), přičemž tento index byl také vypočten pro každou
pohlavně a věkově specifickou skupinu obyvatel v příslušném regionu odděleně. Tím
bylo možné v každém sledovaném regionu odhadnout strukturu reálných pacientů
podle pohlaví a pětiletých věkových skupin, na které byly aplikovány průměrné
pohlavně-věkově specifické počty kontaktů (2) (použité např. i na mapě vpravo
nahoře). Výsledkem je získání informace o potenciální poptávce po zdravotních
službách ve formě hypotetického počtu kontaktů, které by bylo možné s ohledem na
věk a pohlaví pacientů, kteří v daném regionu čerpají zdravotní služby, očekávat. Tyto
počty pak jsou vztaženy na celkovou kapacitu lékařské péče (3), čímž se získá hodnota
zobrazovaného ukazatele, který byl pro názornější představu o regionech, které mají
nadprůměrné či podprůměrné hodnoty, vztažen k průměrné hodnotě za celé Česko.

Autoři jsou si vědomi možných slabin daného
ukazatele, jako je např. předpoklad rovnoměrného rozložení zdravotního stavu obyvatelstva
na území Česka apod. Nicméně, s ohledem na
současné datové zdroje a stupeň poznání (tj.
neexistuje např. kvalitativní studie o regionálních rozdílech ve zdravotním stavu obyvatelstva), a snahu o zachování relativní jednoduchosti a srozumitelnosti, bylo přistoupeno
k výpočtu ukazatele tak, jak je prezentován
na tomto mapovém listě.
I když se tak se jedná v současné době
pravděpodobně o nejkomplexnější a nejreálnější odraz vztahu nabídka vs. poptávka po
zdravotních službách, autoři nevylučují jeho
další možné úpravy, pokud budou k dispozici
nové relevantní informace.

Zdroj dat:
Jako vstupní data za poskytovatele zdravotních služeb i pojištěnce byla použita
vytříděná anonymizovaná data z databáze VZP ČR platná k 31. 12. 2015;
jako mapový základ byly použity vrstvy z ArcČR 500 a OpenStreetMap.
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