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Основна інформація про систему охорони здоров'я у Чеській Республіці
Obr. 1
Доброго дня. У цьому короткому відео ми познайомимо вас з основною інформацією
щодо системи охорони здоров’я у Чеській Республіці.
Докладніше ми поговоримо на цю тему в наступних частинах нашого циклу лекцій.
Obr. 2
У Чехії вже понад тридцяти років існує соціальна модель системи охорони здоров’я –
так звана модель Бісмарка.
Ця модель використовується в більшості країн Західної та Центральної Європи.
Окрім Чехії, наприклад, у Словаччині – повна назва Словацька Республіка, в Австрії –
повна назва Австрійська Республіка, у Німеччині – повна назва Федеративна
Республіка Німеччина та в інших країнах.
У чеської моделі системи охорони здоров’я медична допомога фінансується, в
основному, за рахунок державного медичного страхування – приблизно вісімдесят
відсотків витрат на відшкодування медичних послуг.
Obr. 3
Як ми вже знаємо з огляду законодавчих стандартів, важливих для надання медичних
та соціальних послуг у Чеській Республіці, дуже важливим є Закон № 372 з року 2011 –
Закон про медичні послуги.
Це дуже складний закон, тому повторимо, про що йдеться: цей закон регулює медичні
послуги та умови їх надання в усіх медичних закладах, а також пов’язану з ним
діяльність державного управління,
регулює види та форми медичної допомоги, регулює права та обов'язки пацієнтів та
осіб, близьких родичів, медичних працівників, інших спеціалістів та осіб у зв'язку з
наданням медичних послуг,
додатково регулює умови оцінки якості та безпеки наданих медичних послуг,
регламентує ряд інших видів діяльності, пов'язаних з наданням медичних послуг.
І, звісно, він включає відповідні нормативні акти Європейського Союзу для їх
впровадження до системи охорони здоров’я Чехії.
Obr. 4
На наведеному зображенні ми бачимо, як цей закон визначає види медичної допомоги
за терміновістю її надання.
Уточнюються терміни а) невідкладної допомоги, б) екстреної допомоги, в) необхідної
допомоги та планової допомоги, яка не є медичною допомогою, зазначеною в літерах
а), б) чи в).
Obr. 5
На наступному слайді ми бачимо правове регулювання видів медичної допомоги
відповідно до мети її надання: це профілактична допомога, діагностична допомога,
диспансерна допомога, медична допомога, експертна допомога, медична реабілітаційна
допомога, сестринська допомога, паліативна допомога, фармацевтична та клінікофармацевтична допомога.
Obr. 6
На наступному слайді - правове регулювання форм медичного обслуговування.

Це а) амбулаторна допомога, б) одноденна допомога, в) стаціонарна допомога та г)
медична допомога, що надається у власному соціальному середовищі пацієнта.
Obr. 7
Тепер коротко про оплату медичних послуг в Чехії.
Як ми вже знаємо, чеська система охорони здоров’я в Чехії ґрунтується на принципі
солідарності.
Відповідно до моделі системи охорони здоров’я Бісмарка, сплачувати медичне
страхування у фонди страхових компаній є обов’язковим для всіх громадян.
Obr. 8
Ще один коментар до важливої правової норми, яку ми вже бачили у вступному огляді
правових норм Чеської Республіки щодо надання медичних та соціальних послуг.
Умови медичного страхування регулюються, зокрема, Законом № 48 від 1997 року про
державне медичне страхування та про внесення змін до деяких пов'язаних із ним
законів.
Сума страхових внесків на медичне страхування становить 13,5 % від “брутто” оплати
праці працівника.
Важливо підкреслити, що держава є платником страхового внеску для визначеної
законом групи громадян.
Obr. 9
Тут ми бачимо список із семи медичних страхових компаній, які наразі існують у
Чеській Республіці відповідно до правових стандартів.
У переліку завжди вказується назва медичної страхової компанії, а в дужках код цієї
медичної страхової компанії.
Більшість застрахованих осіб зареєстровано у Загальній громадській медичній
страховій компанії Чеської Республіки (VZP), яка має код 111.
Іншими медичними страховими компаніями є: Військова медична страхова компанія
Чеської Республіки (VOZP), Чеська промислова медична страхова компанія (CZPZ),
Галузева медична страхова компанія працівників банків, страхових компаній та
будівельної сфери (OZP), Медична страхова компанія працівників “Шкода” (ZPS),
Медична страхова компанія Міністерства внутрішніх справ (ZPMV) та Регіональна
братська ощадна каса, медична страхова компанія РПБ (RBP).
Детальніше про кожну зі страхових компаній ми розповімо у наступному відео.
Obr. 10
Більше про Загальну громадську медичну страхову компанію Чеської Республіки (VZP)
ви дізнаєтеся, відвідавши її веб-сторінку, адресу якої ми бачимо на цьому фото.
Інформація тут наведена чеською мовою. На наступному слайді ми побачимо
посилання на веб-сторінку цієї ж страхової компанії з інформацією українською
мовою.
Obr. 11
Посилання на веб-сторінку Загальної громадської медичної страхової компанії Чеської
Республіки (VZP) українською мовою.

Obr. 12
Як уже згадувалося, в одному з наступних коротких відео ми зосередимося на
державному медичному страхуванні та медичних страхових компаніях у Чеській
Республіці.
На сьогодні дякую всім за увагу.
Надсилайте свої запитання на електронну адресу ukrajina@ipvz.cz - адреса на цьому
останньому зображенні разом з адресою нашого сайту.
На цій веб-сторінці ви отримаєте більше інформації українською мовою.

