
Globální výhled pro oblast 
zdravotní péče v roce 2019 

Zaměstnanci mohou představovat až

70 % nákladů nemocnice

Nábor, rozvoj a udržení špičkových talentů 

Nejčastější problémy

Jelikož se data stávají novou měnou zdravotní péče, jejich ochrana bude klíčová.

Klinické inovace, digitální propojení a složitost trhu zvyšují 
potřebu nových vládních politik, regulačního dohledu a řízení rizik 
ve zdravotnictví.

Kybernetická bezpečnost je v současné době na špici 
regulatorních záležitostí pro řadu lídrů ve zdravotnictví.

Dodržování předpisů a kybernetické bezpečnosti

objem dat  
interoperabilita 
připojená zařízení  
kvalita
bezpečnost  
kybernetika  
soukromí

Zkušenosti s krizemi učí organizace, jak se jim vyhnout  

Lídři potřebují větší rozvoj v oblasti krizového řízení  

Důvěra má větší důležitost než připravenost

Být ve střehu výrazně snižuje negativní dopad krize

Třetí strany jsou součástí problému – a řešení

Krize jsou na vzestupu. Jsou organizace 
připraveny?

zvýšená poptávka / vysoká pracovní zátěž  

nerovnováha mezi pracovním a osobním životem

klesající morálka

obavy o duševní pohodu

Příčiny aktuálních personálních problémů:

Tři dimenze utvářející budoucnost práce

umělá inteligence

kognitivní technologie

robotika

Jakou práci lze automatizovat?

telezdravotnictví

digitální zdravotnictví

dálkové monitorování

Kde je práce vykonávána?
klinický nábor  

alternativní modely

Jak ji lze vykonávat?

poloviční úvazek

dodavatelé

na volné noze

crowdsourcing

automatizace

Klíčový bod – inovační přístupy k plánování pracovních sil, náboru, rozvoji 
dovedností a využívání technologií budou pro budoucnost práce stěžejní.

Existuje exponenciální nárůst rychlosti a rozsahu, v jakém 
se objevují inovace digitální zdravotní péče. Digitální inovace nemají dopad jen na 

klinické operace, ale také na „back 
office“, např. dodavatelský řetězec, 
finance, výnosový cyklus a HR.

Digitální technologie podporují zdravotní systémy při přechodu na nové modely 
péče zaměřené na pacienty a přístupy týkající se „inteligentního zdraví“, které mají 
vést k inovacím, zvýšit přístup, cenovou dostupnost, kvalitu a snížit náklady.

Digitální inovace, které pomáhají 
přetvářet budoucnost zdravotní 
péče tím, že dělají zdravotní péči 
efektivnější a přístupnější

Jak pomáhá digitalizace?

Investice do digitálních inovací a transformací

Blockchain

Cloud 
computing

Virtuální 
zdravíRobotická 

automatizace procesů

Cloudový
software jako služba

Umělá 
inteligence

Robotika

Digitální
a virtuální 
realita

Internet 
lékařských 
věcí

diagnostika a léčba 

kvalita

rychlost a přesnost

urychlení vývoje nových léků a zařízení  

personalizace

samoobsluha

zkušenost pacientů

školení

Digitální inovace podporují a rozšiřují řady 
zaměstnanců, aniž by je nahrazovaly. Umožňují 
vysoce školeným zaměstnancům zaměřit se na 
cennější aktivity související s pacienty.

Vytváření finanční udržitelnosti v nejisté ekonomice zdravotnictví

vznik personalizované medicíny  

exponenciální technologie

disruptivní konkurenti

rozšíření míst dodání 

vylepšené platební modely 

Výdaje na zdravotní péči v roce 
2019 budou pravděpodobně 
motivovány sdílenými faktory:

stárnoucí a rostoucí populace

rozvoj expanze trhu  

klinické a technologické pokroky

rostoucí mzdové náklady

Finanční disruptory

Jak se poskytovatelé zabývají tímto problémem?
Zdravotnické technologie

Očekává se, že sektor zdravotnických 
technologií dosáhne do roku 2021 na 
280 miliard USD

Fúze, akvizice a partnerství

Vertikální a horizontální 

Alternativní zdroje příjmů

Digitální technologie mohou zlepšit zapojení pacientů, umožnit pohodlný 
přístup k péči a udržovat obousměrný dlouhodobý vztah.

Strategie zapojení pacienta – digitální zdravotnictví, telezdravotnictví, 
nositelná zařízení pro monitorování a fitness, online zdroje, sociální média.

Noví hráči v této oblasti – spotřebitelé, maloobchod a technologické sektory.

Vzniká podpora odklonu od reaktivního přístupu k řízení chronické péče, při 
němž je koordinace mezi zúčastněnými stranami, terapií a péčí omezená nebo 
ad hoc, k proaktivnímu modelu, v němž nástroje a podpora pomáhají jak 
pacientům, tak poskytovatelům zdravotní péče.

„Nudging“ — změna způsobu, jakým jsou možnosti výběru nebo 
informace prezentovány. Tento způsob pozměňuje chování lidí 
předvídatelným způsobem, aniž by omezoval možnost výběru, 
a je stále častěji považován za pomocníka při udržování pacientů.  

Přizpůsobení se měnícím se potřebám, 
požadavkům a očekáváním spotřebitelů

Zdá se, že pacienti a pečovatelé vyžadují změnu. 
Jsou nespokojeni se špatnými službami 
a nedostatečnou transparentností ohledně cen, 
kvality a bezpečnosti. Dnešní zákazníci v oblasti 
zdravotní péče očekávají řešení, která jsou 
koordinovaná, pohodlná, uzpůsobená 
potřebám zákazníka a přístupná.

Přeměna na 
zdravotní péči 
založenou na 

hodnotách 
a výsledcích

Používání nových modelů péče o pacienty 
s cílem zlepšit přístup a cenovou dostupnost

64 % spotřebitelů tvrdí, že pohodlí 
a přístup jsou důležité výhody 
virtuálního zdraví

zlepšení přístupu pacientů k péči

zůstat ve spojení s pacienty 
a jejich pečovateli

zlepšení spokojenosti pacientů

Virtuální zdraví
Bariéry virtuálního zdraví

Nejvyšší přínos lékařů:          

Úspěšná platební strategie založená 
na výsledcích v oblasti zdraví vyžaduje: virtuální zdraví / telezdravotnictví  

nositelné pomůcky

senzory, biometrie

Technologie, které 
pomáhají:

Pokračující přechod od modelu poplatků 
za objem služeb k péči založené 

na výsledcích v oblasti zdraví

Sociální faktory zdraví mají často větší dopad 
na zdravotní výsledky než samotná zdravotní péče

spolupráci plátce / poskytovatele         

sdílení údajů o zdrav. stavu pacientů  

IT a analytickou podporu

nedostatečné proplácení

složité licenční požadavky

vysoké náklady na technologie  

spolehlivost / chyby

soukromí a bezpečnost

Sociální 
faktory 
zdraví

Socioekonomický status

Zaměstnanost

Sítě sociální péče

Vzdělání / fyzické prostředí

Okolí

Přístup ke zdravotní péči

Předpokládá se, že do roku 2022

dosáhnou 10,059 bilionů USD

2,9 % 
2013–2017

5,4 %  
2018–2022

Faktory ovlivňující náklady na zdravotní péči

Změna zaměření z péče o „nemocné“ na 
jednu z péčí o „zdraví“ podporující:

Roční 
míra 
růstu

Globální výdaje na zdravotní péči se i nadále výrazně zvyšují…

Průměrná délka života stále stoupá – lidí ve věku 
nad 65 let je více než 668 milionů, což 
představuje 11,6 % celkové populace.

Úspěšně se daří bojovat proti přenosným nemocem.   

Rakovina, cukrovka a nemoci srdce jsou na 
vzestupu.
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Očekává se, že výdaje budou 
i nadále nerovnoměrné

Zdravotní péče na 
osobu do roku 2022 11 674 USD USA 54 USD Pákistán

Zdraví Prevenci Včasnou léčbu


