Redukce agend

Redukce agend Ministerstva zdravotnictví ČR

V rámci dlouhodobé strategie snižování nákladů připravilo
ministerstvo návrh na redukci agend, úřadů a institucí.
Představené náměty na rušení agend vychází z materiálu
ministerstva zdravotnictví projednaného na poradě
ekonomických ministrů Vlády ČR.
MZ ČR je zásadně vedeno snahou o maximální odborné
opodstatnění navrhovaných opatření. Nejde o pouhé škrty
nebo hledání úspor za cenu redukce poskytovaných
odborných služeb. Cílem je zjednodušení administrativy
a snaha o zefektivnění odborného fungování institucí.

Redukce agend Ministerstva zdravotnictví ČR

Připravené návrhy na redukci agend, úřadů a institucí:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sloučení ÚZIS a KSRZIS
Zrušení Zdravotnického zásobování krizových stavů
Integrace CKTCH a FN u svaté Anny v Brně
Převod činnosti Referenční laboratoře přírodních léčivých zdrojů do ZÚ
Integrace Endokrinologického ústavu do IKEMu
Sloučení ZP Ministerstva vnitra a Vojenské ZP
Redukce čtrnácti Zdravotních ústavů na dva
Odstranění duplicitních činnosti zdravotních ústavů a Státního
zdravotního ústavu
• Zrušení oznamovací povinnosti při zavádění kosmetických
prostředků na trh
• Transformace Fakultních nemocnic na Univerzitní nemocnice

Sloučení ÚZIS a KSRZIS

ÚZIS................. Ústav zdravotnických informací a statistiky
KSRZIS............ Koordinační středisko pro rezortní zdravotnické
informační systémy
Sloučením vznikne jedna instituce spravující veškerou
zdravotnickou statistiku
• Zefektivnění prováděných činností
• Poskytování komplexních informací v oblasti zdravotnické statistiky
• Úspora provozních a osobních nákladů na administrativu
a zdvojený management

Úspora pracovních míst

cca 10 úvazků

Úspora veřejných prostředků

6 - 7 milionů Kč

Zrušení Zdravotnického zásobování krizových stavů

ZZKS... sklady materiálu a spící nemocnice pro případ
krizových situací
• Zajištění těchto situací nepotřebuje vlastní „úřad“
• Tvorbu koncepcí a metodiky převezme MZ ČR
• Zajištění péče v případě krizových situací převezmou FN (UN)
• Připravenost na krizové stavy zůstane zachována
• Zabezpečením krizových stavů MZ a FN dojde k lepší provázanosti
řešení krizových situací a běžné „nekrizové“ zdravotní péče
• Úspora nákladů na management a administrativu, výnosy pro
veřejné rozpočty z prodeje přebytečného majetku
Úspora pracovních míst

cca 10 úvazků

Úspora veřejných prostředků

5 milionů Kč

Integrace CKTCH a FN u svaté Anny v Brně

CKTCH............. Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie
FN USA............ Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně
Cílem je soustředit specializovanou péči v jedné instituci
– fakultní nemocnici.
• Dojde k logické integraci superspecializované péče v rámci
jednoho areálu
• Nevniknou vícenáklady spojené s přesunem
• Úspora – zrušení zbytečně duplicitních služeb, administrativy,
managementu, nákupu zdravotnického materiálu a léků

Úspora pracovních míst

10 úvazků

Úspora veřejných prostředků

20 milionů Kč

Převod činností Referenční laboratoře přírodních
léčivých zdrojů do ZÚ
Cílem je převod RLPLZ - odborné činnosti budou převedeny na
Zdravotní ústavy

• Není účelné udržovat duplicitní laboratorní i personální
infrastrukturu v RLPLZ a ZÚ
• Odborné činnosti zůstanou v plné míře zachovány
• Úspora – zrušení zbytečně duplicitních služeb, administrativy,
managementu i samotného laboratorního vybavení

Úspora pracovních míst

3 úvazky

Úspora veřejných prostředků

1,5 milionu Kč

Sloučení Endokrinologického ústavu a IKEM

Cílem sloučení těchto dvou institucí je zvýšení efektivity
poskytovaných služeb a úspora finančních prostředků na podpůrné
činnosti.
•
•
•
•

Logická integrace specializované péče do jednoho areálu
Logické doplnění portfolia péče poskytované v IKEM
Úspora za pronájem současných prostor
Zvýšení kvality a dostupnosti péče pro pacienty

Úspora pracovních míst

10 úvazků

Úspora veřejných prostředků

5 milionů Kč

Sloučení ZP Ministerstva vnitra a Vojenské ZP

Je obsaženo v programovém prohlášení vlády. Cílem je vytvořit
jednu zdravotní pojišťovnu pro silové rezorty.
•
•
•
•
•

Vznikne stabilnější a konkurenceschopnější ZP na trhu
Půjde o největší zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnu
Nová pojišťovna se stane reálnou konkurencí VZP
Zůstane 100% veřejná kontrola
Úspory ze sjednocení pobočkové sítě, redukce administrativy,
managementu

Úspora pracovních míst

69 úvazků

Úspora veřejných prostředků

až 70 milionů Kč

Redukce čtrnácti Zdravotních ústavů na dva

•
•
•
•

Návrh je již projednáván Parlamentem ČR
Odborné činnosti budou zachovány
Dojde k úspoře v provozních i osobních nákladech
Ekonomika ZÚ vybízí k optimalizaci procesů

Dojde k optimalizaci činností a s ní spojeným úsporám

Odstranění duplicitních činnosti zdravotních ústavů
a Státního zdravotního ústavu

• Odborné činnosti budou zachovány
• Činnost SZÚ a ZÚ se překrývá v oblastech:
• Sledování ukazatelů zdravotního stavu obyvatelstva
• Monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů
životního prostředí a životních a pracovních podmínek
• Zdravotní výchovy obyvatelstva
• Plus tam, kde SZÚ vykonává činnosti svěřené ZÚ

Odstranění duplicit povede k úspoře v řádu milionů

Kč

Zrušení oznamovací povinnosti při zavádění
kosmetických prostředků na trh

•
•
•
•

Zákonem daná povinnost je nadbytečná
Agenda bude zrušena bez náhrady
Dojde ke snížení administrativy na MZ ČR
Dojde ke snížení administrativní zátěže podnikatelů

Transformace Fakultních nemocnic
na Univerzitní nemocnice
• Transformace realizována Zákonem o univerzitních nemocnicích
• Zastřešující zákon pro fungování univerzitních nemocnic,
poskytujících zdravotní služby a vzdělávání
• seznam UN uveden přímo v zákoně (transformace stávajících FN)
• Právní forma UN
• neziskový subjekt – právnická osoba svého druhu zřízená
podle zákona
• Odpovědný management a správní rada
• Převod majetku státu a VŠ na UN
Přímá úspora agendy na MZ ČR

14 úvazků

Přímá úspora agendy na MZ ČR

7 miliónů Kč

Každé procento zvýšení efektivity povede k úspoře v řádu

stovek milionů Kč

Transformace Fakultních nemocnic na Univerzitní
nemocnice
• Fungování Univerzitní nemocnice:
• Základem pro fungování smlouva mezi UN a LF
• Správní rada tvořena zástupci státu, vysoké školy a kraje
• Ředitel jmenován správní radou Univerzitní nemocnice
• Smluvní povinnost zdravotních pojišťoven
• Zprůhlednění pracovněprávních vztahů a úvazků
• Zrušení UN jen na základě zákona – pojistka proti privatizaci

Shrnutí navrhovaných opatření

•
•
•
•
•
•

Sloučení ÚZIS a KSRZIS
Zrušení ZZKS
Sloučení CKTCH a FNUSA
Převod činností RLPLZ
Sloučení EÚ a IKEM
Sloučení VoZP a ZP MV

cca 10 úvazků, 6-7 mil. Kč
cca 10 úvazků, 5 mil. Kč
10 úvazků, 20 mil. Kč
3 úvazky, 1,5 mil. Kč
10 úvazků, 5 mil. Kč
69 úvazků, 70 mil. Kč

• Optimalizace činností ZÚ
• Odstranění duplicitních činností ZÚ a SZÚ  úspora v řádu milionů
• Procentní nárůst efektivity díky převodu FN na UN  řád stovek milionů,
na straně MZ ČR úspora 7 úvazků

Celková odhadovaná úspora cca 100 pracovních míst.
Celková odhadovaná úspora finanční prostředků 107,5 milionu Kč.
Další úspory v řádu stovek milionů při efektivnějším fungování UN.

Závěr

 Celková odhadovaná úspora cca 100 pracovních míst

 Celková odhadovaná úspora finanční prostředků více než 100 milionu Kč

 Další úspory v řádu stovek milionů při efektivnějším fungování
Univerzitních nemocnic

Děkuji za pozornost!

