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Předkládaná metodologická studie vznikla jako jeden z výstupů projektu TAČR Omega:
„Hodnocení a modelování dostupnosti primární zdravotní péče jako klíčového aspektu
zdravotní péče v ČR“ (č. TD03000312). Řešitelem projektu je Přírodovědecká fakulta
Univerzity Karlovy zastoupená katedrou demografie a geodemografie a katedrou aplikované
geoinformatiky a kartografie.
Cílem projektu je hodnocení a modelování dostupnosti primární zdravotní péče (PZP) v Česku
v co nejvíce komplexním pohledu. Mezi dílčí cíle patří analýza regionální diferenciace počtu
a demografické struktury kapacit lékařské péče, pohybu lékařů v rámci daného systému
či modelové projekce budoucího vývoje počtu a struktury lékařů PZP a jejich kapacit, včetně
regionálních odhadů. Zároveň se projekt zabývá hodnocením diferenciace stavu a perspektiv
dostupnosti PZP s ohledem na místní dostupnost, kapacitu lékařské péče, velikosti a typu
spádového obvodu či struktury tamního obyvatelstva. Tato studie se zabývá především
specifikací metodologického postupu pro hodnocení dostupnosti primární zdravotní péče.
Výsledky projektu jsou dostupné na stránkách
http://www.natur.cuni.cz/demografie/dostupnost-pzp.
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ÚVODEM
Základním impulsem pro vytvoření nové metodiky hodnocení dostupnosti zdravotní péče bylo
problematické vymezení „jak sledovat místní dostupnost“ pomocí aktuálního znění Nařízení
vlády 307/2012 Sb. o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb. Tento legislativní
dokument nebere v potaz základní faktory, které ovlivňují dostupnost ke zdravotním službám,
proto bylo prvním krokem především vymezení těchto faktorů (viz dřívější analytické studie Důvody tvorby nové
řešitelského týmu, např. Šídlo et al, 2017). Pomocí dostupných datových zdrojů jsme posléze metodiky hodnocení
přistoupili k nastavení nové metodiky, kterou v tomto dokumentu chceme blíže představit,
a která by se snažila více využít přirozené prostorové analýzy spádovosti z jednotlivých obcí
k obci, kde se vyskytují poskytovatelé příslušných zdravotních služeb (viz dále část „Vymezení
spádových regionů“).
Pro takto vytvořené regiony pak bylo možné již vypočíst základní ukazatele nejenom za účelem
vizualizace regionálních rozdílů pomocí metod kartografického zobrazování, ale cílem bylo také
vymyslet takový indikátor, který bude z těchto ukazatelů vycházet a poukáže na rozdíly
v hypotetickém čerpání zdravotních služeb, tzn. s ohledem na dostupnost datových zdrojů co
nejkomplexnější ukazatel zohledňující jak věkovou strukturu pacientů, tak dojížďku za
sledovanými službami, a to vše na základě přepočtené kapacity lékařské péče v daném regionu.
Výsledný indikátor jsme nazvali index hypotetického ročního počtu kontaktů na 1 úvazek lékaře,
(hodnoty za daný spádový region jsou vztaženy vůči průměrné hodnotě za celé Česko, tj. Česko =
100). Podrobná specifikace je popsána v jednotlivých částech dalšího textu.

Vstupní předpoklady
Při konstrukci nové metodiky jsme byli limitováni dostupností datových zdrojů. Ačkoliv jsme
disponovali velmi kvalitní datovou základnou, poskytnutou Všeobecnou zdravotní pojišťovnou
ČR, dokázali jsme identifikovat určité limity, které mohou ovlivnit výsledek hodnocení.
Především jde o samotné vymezení míst poskytování zdravotních služeb. Každý poskytovatel,
který má se zdravotní pojišťovnou smluvní vztah, má možnost v rámci své smlouvy uvést několik
míst výkonu své činnosti, tj. jedno pracoviště (IČP) může působit na vícero adresách, přičemž je
vždy nutné uvést pořadí, tj. určit, jaké místo výkonu je považováno za „hlavní“ a zbylá za Hlavní a vedlejší
vedlejší. Dle dostupných dat bylo zjištěno, že v rámci primární zdravotní péče (PZP) je toto místa výkonu pro dané
rozmístění na více míst velmi časté (viz tab. 1). Problémem však je skutečnost, že kapacita pracoviště
poskytované lékařské péče je agregována na úroveň celého pracoviště, tj. jak za hlavní, tak za
vedlejší místa dohromady. Pokud bychom získali podrobnější data ze Smlouvy o ordinačních
hodinách, kde je rozepsáno, kde kdy lékař ordinuje (takovéto údaje má zdravotní pojišťovna
k dispozici), tak bychom byli schopni rozdělit celkovou kapacitu na jednotlivá místa výkonu,
avšak s ohledem na další limity dat by byl v současné době tento pracný krok nekoncepční.
Tab. 1: Struktura pracovišť odborností PZP podle počtu míst výkonu
Počet pracovišť (IČP) dle počtu míst výkonu
1

2

3

4

5

6

7

Počet IČP
celkem

001 – všeobecné praktické lékařství

4 779

457

115

27

9

2

0

5 389

002 – praktické lékařství pro děti a dorost

1 802

257

55

26

7

2

0

2 149

014 – zubní lékařství

7 176

193

10

0

0

0

0

7 379

603 – ambulantní gynekologie

1 663

125

37

6

2

0

1

1 834

Odbornost
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Tímto limitem je vztah pacient – registrující lékař, kdy tato vazba je vždy na úrovni celého IČP,
tj. hlavní místo výkonu. Nelze tak zjistit, do jakého místa výkonu pacient dojíždí za danou
Registrace pacientů
službou, což by značně ovlivňovalo výsledky, pokud bychom spádové regiony vytvářeli pro na IČP, tj. na hlavní
všechna místa výkonu. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že všechny hlavní výstupy budou místo výkonu
zpracovávány na úrovni hlavních pracovišť, které jsou i svým charakterem stěžejním místem
výkonu lékařské praxe, přičemž lze předpokládat, že většina vedlejších míst výkonu se bude
nalézat v příslušné spádové oblasti.
Další limitace, s kterou je nutné v současné době pracovat, je skutečnost, že ne všechny údaje
za poskytovatele zdravotních služeb mají příslušné údaje o geografické lokalizaci (geolokaci) ve
formátu XY souřadnic, resp. kódu adresního místa z Registru územní identifikace, adres Nutnost znalosti
a nemovitostí (RÚIAN). Zpracovatelé takovýchto analýz musí tak počítat s poměrně pracovnou geografických
souřadnic
činností, kdy je nutné pro GIS analýzy tyto geolokační data k příslušnému poskytovateli přiřadit.
Proto by současné snahy – jak ze strany zdravotních pojišťoven, tak MZ ČR či ÚZIS ČR – měly vést
k tomu, aby všechna relevantní data za PZS byla opatřena právě těmito geografickými
lokalizačními identifikátory.
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VYMEZENÍ SPÁDOVÝCH REGIONŮ
K vymezení spádových regionů dostupnosti primární zdravotní péče byl využit SW ArcMap 10.5
a jeho nadstavbová extenze Network Analyst. Tato nadstavbová extenze umožňuje modelování
reálných situací v síti, přičemž sítí v tomto konkrétním případě rozumíme silniční síť Česka.
Definování spádových regionů, pro potřeby analýzy přirozené dostupnosti primární zdravotní
péče, je založeno na metodě nalezení nejbližšího střediska obsluhy či zařízení (metoda
tzv. Closest Facility),
Cílem této metody je nalezení nejbližšího zařízení, tedy pracoviště primární zdravotní péče,
Představení metody
k bodu poptávky. Pod bodem poptávky si lze zjednodušeně představit pacienta, přičemž Closest Facility
samotné analýzy na toto téma nepracují na úrovni jednotlivých adresných bodů pacientů, ale
dostupnost je počítána za vyšší územní celky, např. části obcí, obce atd.
Mimo již zmiňované metody Closest Facility je možné pomocí Network Analyst provádět několik
dalších analýz jako např.:
•
•
•
•
•

nalezení trasy od bodu k bodu, nebo vytvoření cestovního itineráře (New Route),
nalezení optimální trasy (New Vehicle Routing Problem),
vymezení oblastí pro obsluhu (New Service Area),
výpočet matice vzdáleností (New OD Cost Matrix),
metoda lokace a alokace zařízení (New Location-Allocation).

Součástí nastavení (viz obr. 1) jsou mimo již zmíněná zařízení také definování bodů poptávky
(Incidents), kdy se může jednat např. o jednotlivé adresní body, body obcí atd. V rámci
samotného nastavení parametrů je opět možné zvolit příslušnou impedanci, maximální mezní
hodnotu (Default Cutoff Value), nebo také počet zařízení, které ke každému bodu poptávky
požadujeme nalézt (Facilities To Find). Zároveň obdobně můžeme zvolit směr (k zařízení Incident
To Facility, nebo opačně Facility To Incident).
Obr. 1: Možnosti nastavení analýzy Closest Facility
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Zdrojem dat pro tvorbu silniční sítě byla volně stažitelná databáze OpenStreetMap. Použitá
vrstva silnic byla stažena z webových stránek společnosti Geofabrik GmbH, která poskytuje
velmi detailní data silniční sítě z OpenStreetMap serveru ve formátu GIS Shapefile. Aktuálnost
dat byla zkontrolována pomocí mapových podkladů Ředitelství silnic a dálnic ČR. Po kontrole Zdroj dat pro
topologické přesnosti byly jednotlivým úsekům silniční sítě stanoveny průjezdní rychlosti silniční síť
(viz tab. 2). Průměrné rychlosti jednotlivým typům silnic byly stanoveny dle odborné literatury
(např. Hudeček, 2008) a validovány pomocí dostupných plánovačů tras (route plannerů) na
internetu: Google Maps a Mapy.cz.
Tab. 2: Přehled průměrných průjezdních rychlostí dle jednotlivých úseků silniční sítě
Typ komunikace

Průměrná průjezdná rychlost (km/h)
extravilán

intravilán

Dálnice

115

-

Rychlostní silnice

105

65

Silnice 1. třídy

70

35

Silnice 2. třídy

60

30

Silnice 3. třídy

35

25

Vzhledem k tomu, že cílem tohoto projektu je mimo jiné i kritické zhodnocení současného
legislativního opatření týkající se místní dostupnosti zdravotních služeb (viz zmíněné Nařízení),
kde je specifikována mezní dojezdová doba pro dosažení odpovídajících zdravotních služeb, tak Způsob vymezení
vymezení spádových regionů je na základě impedance času. Jednoduše řečeno, spádové regiony spádových regionů
tak, jak je vymezujeme v našem přístupu, představují dostupnost časově nejbližšího
poskytovatele zdravotních služeb od bodu poptávky (obr. 2), jež reprezentují obce Česka,
tzn. 6 258 počátečních bodů.
Obr. 2: Modelová ukázka přiřazení jednotlivých bodů poptávky (obcí) k nejbližšímu poskytovateli
zdravotních služeb

Výstupem analýzy je příslušnost jednotlivých bodů poptávky (obce Česka) ke konkrétnímu
zařízení. Tím získáme pro každé pracoviště jeho spádovou oblast, resp. spádový region (obr. 3).
Vzhledem k tomu, že ale není možné na základě dostupných dat určit, jaká část obyvatel spadá
v rámci jedné obce k danému pracovišti, bylo přistoupeno k agregaci dat za všechna pracoviště
v rámci jedné spádové obce (obr. 4).
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Obr. 3: Modelová ukázka přiřazení jednotlivých bodů poptávky (obcí) k nejbližšímu poskytovateli
zdravotních služeb

Obr. 4: Modelová ukázka přiřazení jednotlivých bodů poptávky (obcí) k nejbližšímu poskytovateli
zdravotních služeb

V rámci takto vymezených spádových regionů pak bylo možné agregovat dostupná data, a to jak
za poskytovatele zdravotních služeb (kapacita, pohlavně-věková struktura,…), tak za příjemce
těchto služeb (počet a pohlavně-věkové složení jak obyvatel, kteří mají ve spádovém regionu
trvalé bydliště, tak těch, co v daném regionu skutečně čerpají příslušné zdravotní služby).
K vymezení spádových regionů je nutné doplnit ještě dvě poznámky:
•

•

jedná se o představení určitého konceptu, který není striktně daný, tzn., že lze k procesu
vymezování spádových regionů přistupovat s určitými vstupními podmínky pro určení
„spádové obce“, např.:
– minimální počet obyvatel v obci, kde PZS ordinuje
– minimální výše úvazku pro jednotlivé pracoviště – např. jako spádovou obec brát
pouze tu, kde min. jeden PZS má úvazek ve výši 0,50 úvazku nebo kde součet
kapacit je min. 1,0 úvazku) aj.
zároveň je nutné výsledky pro daný spádový region nebrat striktně – s ohledem na
určitou míru nepřesnosti na straně vstupních dat musíme vnímat spíše celkový odraz
„širšího regionu“

Výsledky jsou odrazem
určitého modelu
na základě vstupních
předpokladů
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Jak již bylo naznačeno v předchozí části, naše analýzy byly primárně vypočítávány pro
modelovou variantu, která pracovala pouze s tzv. hlavními pracovišti a všemi lékaři, resp. všemi
kapacitami na těchto pracovištích. Důvody pro volbu tohoto modelu byly následující:
•

dle našeho uvážení se jedná o nejrealističtější odraz současného stavu sítě příslušných
poskytovatelů zdravotních služeb v dané zdravotnické odbornosti;

•

zároveň je nutné brát v potaz, že zařazení i vedlejších pracovišť je limitováno z důvodu
(1) problematičtější znalosti kapacitních údajů za jednotlivá místa výkonu (viz dříve –
teoreticky by to bylo možné z ordinačních hodin, ale velmi pracné a neefektivní), (2)
znalosti vazby pacient-poskytovatel pouze na úrovni hlavních pracovišť/míst výkonu.

Výsledná regionalizace území na jednotlivé spádové regiony je vždy pro každou odbornost, resp.
modelovou variantu jiná, neboť je odrazem příslušného rozmístění sítě poskytovatelů
zdravotních služeb, kteří do modelu vstupují.
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POSTUP VÝPOČTU NOVÉHO UKAZATELE K HODNOCENÍ
DOSTUPNOSTI ZDRAVOTNCH SLUŽEB
Po vymezení spádových regionů je možné přistoupit k již samotné konstrukci ukazatele
hypotetického ročního počtu kontaktů na 1 úvazek lékaře, který pro lepší přehlednost je
následně vztažen vůči průměrné celorepublikové hodnotě (Česko = 100), čímž vznikne ukazatel,
který je svým charakterem index.
Základní myšlenkou tohoto indexu je porovnat regiony v Česku na základě poměru dvou údajů,
resp. dvou základních složek zdravotních služeb, a to poptávky a nabídky.
Poptávku lze identifikovat s populací, která by měla služby čerpat. I s ohledem na předchozí
analýzy našeho týmu jsme se rozhodli nepočítat s údaji za trvale bydlící obyvatelstvo, které
může velmi výrazně zkreslovat skutečné čerpání zdravotních služeb v regionu (viz problematika
Charakteristika
dojížďka za zdravotními službami), ale s údaji za pojištěnce, kteří skutečně čerpají dané služby
poptávky, tj. příjemců
v regionu. Zdrojem dat pro tuto informaci může být v případě primární zdravotní péče Centrální zdravotních služeb
registr pojištěnců, spravovaný ze zákona VZP ČR, který pro každého pojištěnce v Česku (bez
ohledu na příslušnost ke zdravotní pojišťovně) má údaj o tom, kdo je jeho registrujícím lékařem
(praktickým lékařem, zubním lékařem, ambulantním gynekologem), pokud daný pojištěnec
takového lékaře má (v Česku není zákonná povinnost mít svého registrujícího lékaře). S ohledem
na určitou možná i tradici a místní zvyklosti, Česko se vyznačuje téměř 100% registrací
pojištěnců, tudíž lze vnímat takovouto databázi za úplnou a pro naše účely plně dostačující.
Tímto způsobem bylo možné identifikovat nejenom počet, ale i pohlavně-věkově specifické
složení pojištěnců, kteří u daného poskytovatele čerpají zdravotní služby, resp. kteří po příslušné
agregaci za všechny poskytovatele v daném místě nabídky (tj. obci s PZS) čerpají služby v daném
spádovém regionu. Už jen tato informace je cenná, neboť regionální diferenciace obyvatelstva
podle základních demografických charakteristik je značná a může mít na problematiku čerpání
služeb významný vliv – např. u všeobecného praktického lékařství se dá předpokládat, že tam,
kde je průměrně starší složení obyvatelstva, resp. příjemců zdravotních služeb, tak tam bude
také vyšší poptávka po těchto službách, jelikož se dá očekávat zvyšující se počet kontaktů
s praktickým lékařem s věkem pojištěnce.
V tomto kroku vstupuje do analýzy další významný faktor, a tím je právě nutnost znalosti
průměrného počtu kontaktů podle věku a pohlaví pacienta. To lze poměrně dobře zjistit ve
spolupráci se zdravotními pojišťovnami, resp. pro výpočtové práce v rámci našich analýz jsme
tyto údaje získali od VZP ČR (konkrétně průměrné počty kontaktů podle pohlaví a pětiletých
věkových kategoriích 0–4, … 100+ za všechny 4 vstupní odbornosti, tj. 001 – všeobecné praktické
lékařství, 002 – praktické lékařství pro děti a dorost, 014 – zubní lékařství a 603 – ambulantní Průměrný počet
gynekologie), což garantuje poměrně vysokou spolehlivost vstupních údajů. Samozřejmě, že se kontaktů podle pohlaví
a věku pacienta
může tento průměrný počet lišit region od regionu, v závislosti např. na zdravotním stavu
tamního obyvatelstva, ale také na návaznosti na další zdravotní služby, stejně jako určité
zvyklosti ve využívání lékařské péče. V situaci, kdy ale pracujeme ne s trvale bydlícím
obyvatelstvem, ale populací, která čerpá dle registrace příslušné služby v daném regionu, tak
jako nejvhodnější a nejuniverzálnější postup byl zvolen ten, který bere průměrné hodnoty za
všechny pojištěnce (v tomto případě VZP ČR).
Vynásobením průměrného počtu kontaktů v dané pohlavně-věkové skupině s příslušným
počtem pojištěnců tak lze získat celkový hypotetický roční počet kontaktů, který lze v daném
spádovém regionu očekávat.
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Nabídku lze pak jednoduše spojovat s celkovou kapacitou lékařské péče za poskytovatele
Charakteristika nabídky,
zdravotních služeb v daném spádovém regionu tak, abychom získali hypotetický roční počet tj. poskytovatelů
kontaktů na 1 úvazek lékaře, který posléze můžeme dát do poměru s průměrnou hodnotou za zdravotních služeb
celé Česko, čímž vznikne výsledný index hypotetického ročního počtu kontaktů na 1 úvazek
lékaře. Celý výpočet lze znázornit i pomocí vzorců:
ℎ𝑟𝑝𝑘 𝑆𝑅𝑖 =

𝑖ℎ𝑟𝑝𝑘 𝑆𝑅𝑖 =

∑(𝑃𝑥𝑠 ∗ 𝑝𝑝𝑘𝑥𝑠 )
∑ 𝑃𝑃𝑃

ℎ𝑟𝑝𝑘 𝑆𝑅𝑖
ℎ𝑟𝑝𝑘 Č𝑅

∗ 100

kde:
ℎ𝑟𝑝𝑘 𝑆𝑅𝑖 hypotetický roční počet kontaktů na 1 úvazek lékaře ve spádovém regionu 𝑖
𝑃𝑥𝑠

počet pojištěnců v daném věku 𝑥 a pohlaví 𝑠

𝑝𝑝𝑘𝑥𝑠

průměrný počet kontaktů pacienta s poskytovatelem zdravotních služeb v daném
věku 𝑥 a pohlaví 𝑠

𝑃𝑃𝑃

přepočtený počet pracovníků (kapacita příslušný nositelů výkonu, v oblasti primární
zdravotní péče se týká lékařů/zubních lékařů)

ℎ𝑟𝑝𝑘 𝑆𝑅𝑖 průměrný hypotetický roční počet kontaktů na 1 úvazek lékaře v Česku (resp.
v daném standardu, vůči kterému chceme výslednou hodnotu porovnávat)
𝑖ℎ𝑟𝑝𝑘 𝑆𝑅𝑖 index hypotetického ročního počtu kontaktů na 1 úvazek lékaře ve spádovém regionu
𝑖 (Česko = 100)

Výsledný index tak v sobě zahrnuje většinu důležitých faktorů, které ovlivňují dostupnost
zdravotních služeb, jako je věková struktura pojištěnců (v exponovaném věku), dojížďka za
zdravotními službami (zahrnuti jsou skuteční příjemci čerpající zdravotní služby, tj. jak bydlící v
daném regionu, tak ti kteří do něj za službami dojíždějí) a kapacitním vytížení lékařů poskytující
danou péči.
Jeden důležitý faktor však v tomto ukazateli není zahrnut, ačkoliv patří mezi důležité
determinanty především v oblasti budoucího plánování dostupnosti zdravotních služeb. Tím je
zahrnutí demografické, resp. především věkové struktury poskytovatelů zdravotních služeb.
Jeho zakomponování ve formě jakého si indexu rizikovosti by asi bylo možné, nicméně složité
a celý – podle nás poměrně jasný a nenáročný – způsob výpočtu komplexního ukazatele by jen
ztížil. Ale to však neznamená, že jej nelze brát v potaz v jiném pohledu – je nutné si uvědomit, že
celý proces vymezení spádových regionů a v nich prováděných výpočtů je jakýsi model, a záleží
jen na analyticích provádějící výpočty, které vstupní předpoklady jim do výpočtů budou
vstupovat. Proto lze modelovat takovéto porovnání např. jen pomocí spádových regionů, které
v sobě nenesou kapacitní vytížení např. za lékaře ve věku 65 a více let, tj. těch, kteří mohou
systém poskytování příslušných zdravotních služeb téměř kdykoliv opustit, neboť dosáhli věku
starobního důchodu. Vzniklé výsledky by tak poukázaly na oblasti, kde lze především očekávat
zhoršenou dostupnost zdravotních služeb, resp. kde poptávka ve formě hypotetického počtu
kontaktů výrazně převyšuje nabídku, tj. příslušnou kapacitu lékařské péče v daném spádovém
regionu.

Věková struktura
poskytovatelů jako
vstupní předpoklad
pro další modelové
varianty
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Celkový proces výpočtu lze vizualizovat také pomocí schématu:
Obr. 5: Schéma postupu výpočtu indexu hypotetického ročního počtu kontaktů na 1 úvazek lékaře

Vymezení spádových
regionů (SR)

Vymezení pohlavně-věkové struktury
příjemců zdravotních služeb
v jednotlivých SR

Vypočtení průměrného ročního počtu
kontaktů pacienta s lékařem podle věku
a pohlaví pacienta (průměr za celé
Česko)

Vypočtení celkového hypotetického
ročního počtu kontaktů v jednotlivých
SR

Součet kapacit lékařské péče
v jednotlivých SR

Vypočtení průměrného hypotetického
ročního počtu kontaktů na 1 úvazek
lékaře v daném SR

Porovnání vypočtené hodnoty za SR
s hodnotou za celé ČR za účelem získání
indexu hypotetického ročního počtu
kontaktů na 1 úvazek lékaře
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ZÁVĚREM
Cílem předkládané metodiky byla snaha o konstrukci co nejkomplexnějšího ukazatele, který by
v rámci zachování relativní jednoduchosti výpočtu bral v potaz hlavní faktory, které ovlivňují
dostupnost zdravotních služeb.
Tento ukazatel jsme nazvali index hypotetického ročního počtu kontaktů na 1 úvazek lékaře,
který slouží především pro porovnávání jednotlivých oblastí. V rámci snahy o zachování
přirozené dojížďkovosti (na základě místní dostupnosti k nejbližšímu poskytovateli zdravotních
služeb), doporučujeme pro analýzu regionální diferenciace (benchmarking) za pomocí tohoto
ukazatele provedení regionalizace území na tzv. spádové regiony (nicméně lze jej aplikovat na
jakékoliv úrovni administrativního členění, v tomto ohledu se jeví jako vhodná např. úroveň obcí
s rozšířenou působností, než úroveň okresů či dokonce krajů).
V rámci těchto regionů lze pak sledovat jednotlivé složky fungování systému poskytování
zdravotních služeb, a to jak poptávku po zdravotních službách, která může být napříč spádovými
regiony odlišná z důvodu např. věkové struktury příjemců zdravotních služeb, tak nabídku, která
je zastoupená ve formě součtu kapacit lékařské péče. Výsledný ukazatel pak může poukázat na
oblasti, které se potýkají s vyšší hypotetickou náročností (ve formě kontaktů s pacienty) lékařské
praxe, a kde naopak lze identifikovat pravděpodobně nižší náročnost, tj. počet kontaktů
s pacienty.
Výsledky regionalizace a hodnot vypočtených ukazatelů je nutné brát s patřičným nadhledem,
tj. nezaměřovat se striktně na konkrétní hodnoty v jednotlivých spádových regionech, ale spíše
na vnímání celkové úrovně širší oblasti.
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