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2./   Ve Spojených státech a velké Británii je činnost neziskového sektoru 

dobře známa už od poloviny minulého století. Pohnutky, nebo podněty na 

založení, nebo práci v pacientské organizací jsou většinou stejné, potřeba 

pomáhat, nebo hledání pomoci. Při těžkém, nebo zdlouhavě chronickém 

onemocnění je nesmírně důležité nebýt se svou nemocí sám. S rapidním 

vývojem technologii a pokroky v medicíně jsou nejdůležitější informace o 

diagnose a možnostech péče.  

3./ V dnešní době NGO, Charities, pacientské organizace působí prakticky 

na všech kontinentech, ale jejich možnosti a činnosti jsou drasticky odlišné 

a záleží na stavu společnosti kde chtějí působit. Je to hlavně postavení 

pacienta ve vztahu s poskytovateli péče, ale taky ochota společnosti 

podpořit a respektovat činnost pacientských nebo jiných neziskových 

organizací.   

4./Ve spojených státech vztah lékaře a pacienta byl historicky definován 

jako služba za úplatu. Pacient zaplatí za péči a dostane tolik kolik si může 

dovolit.  

5./ V USA existuje zdravotní pojištění od roku 1929. Nemocnice v Dallasu 

nabídly učitelům Baylor univerzity pojištění na měsíční splátky, protože v 

období prázdnin nikdo nechodil do nemocnice a nemocnice neměli na platy 

personálu.  

6./ Dnes je sice v USA špičková, ale taky nesmírně nákladná medicína a 

přímé placení si málokdo může dovolit. Navzdory Obamacare je ještě 32 

milionů lidi bez pojištění s nedostatečnou, nebo žádnou péčí.   

7./ O to potřebnější jsou pacientské organizace a charitativní fondy. Existují 

prakticky na všechny diagnózy, jak lokálně, tak jsou propojené na federální 



2 
 

úrovni. Záleží na tom, kým a jak jsou vedeny, ale mají mnoho společných 

prvků a podobnou strukturu. Vedení organizace a fundraising committees 

jsou obvykle čestné funkce a provozní náklady se udržují na minimum 

jenom na nutnou administrativu. 

8./ Existence a jejich fungování jsou přímo závislé na financích. Když 

organizace získá neziskový status, všechny příspěvky můžou malý nebo 

veliký dárci odečíst na daních. Včetně členských příspěvků, kde členové 

přispívají podle svých možností. Stejně tak veřejné sbírky v televizi, nebo 

po internetu. Není neobvyklé, v závěti nechat dary neziskovým 

organizacím, raději to nechat organizaci, která pomáhá lidem, než 

nevděčným příbuzným.  

9./ Nejznámější fundraisung je telethon herce Jerryho Lewise který v letech 

1966 -2010 nasbíral 2,45 miliardy dolarů pro Muscular distrophy 

association,   Alzheimer association má kolem 12 milionu členů, kteří na ni 

přispívají podle svých možností a většina se investuje do výzkumu, Breast 

cancer research foundation, a Bill and Melinda Gates foundation přispívají 

ne jen v USA. Aids Health foundation se zasloužila za takzvaný fast track – 

první významné FDA zrychlené schvalování léků.   

10./ Velká Británie má sice zdravotní pojištění, ale National Health service 

vládne pevnou rukou, a ne všechno hradí. Jako pravidlo nedělá výjimky a 

neustupuje ani soudům. Kromě NHS mají Briti i soukromé připojištění, kde 

si pacient může vybrat kdy a kde se mu péče hodí, zatím co pacient na 

NHS v horším zdravotním stavu může čekat na operaci půl roku nebo i 

více. A přitom to bude v stejné nemocnici, stejná operace a stejný chirurg.  
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11./ Pacientské organizace jsou tam skoro na všechny chronické 

onemocnění a s dost podobnou náplní činnosti jako v USA včetně 

organizování veřejných sbírek na péči které NHS nehradí. Jejich 

fundraising, na rozdíl od Hollywoodských celebrit je veden jsou trochu 

komornějším způsobem.  

12./ Je společenskou samozřejmostí a morální povinností, že členové 

královské rodiny, a kdokoliv ze šlechtického rodu si bere záštitu nad 

charitativními organizacemi. A čím blíže ke královské koruně, tím je 

prestižnější a pro zaštítěné organizace lehčí fundraising. I malý princ se 

učí, jaké budou jeho společenské povinnosti.    

13./ V menších komunitách hraje velkou roli církev, a dělají se sbírky 

pomocí místních slavností a bazarů s prodejem hlavně dortů a sladkostí, 

koncertů a ochotnických představení. Šlechtické sídla zapůjčují své 

pozemky nebo prostory k těmto akcím. Byla jsem náhodou v Cornwalu 

když se v malém městečku dělala sbírka pro pacientku na Herceptin, zatím 

co tady se hradí. 

14./ Co mají obě krajiny podobné, je že jak Prezident Donald Trump, tak 

premiér Boris Johnson popírali závažnost coronaviru a oba dva se nakazili. 

Trump a někteří jeho stoupenci to nadále popírají, zatím co premiér 

Johnson na ventilátoru pochopil, že to není jenom obyčejná chřipka.  

15./ Na štěstí, většina pacientských organizací v USA a UK věřila 

odborníkům a snaží se pravdivě informovat své členy o závažnosti 

COVIDu. Na některých webech a jejich komunikacích jsou informace o 

očkování. Více v UK než v USA kde se pravděpodobně ještě odzrcadluje  

politické zaměření hlavních sponzorů. 



4 
 

 16./ Zatím co v české republice ještě patnáct let od socializmu s nejvyšší 

per capita návštěvností u doktora v EU, většina obyvatelstva věřila, že stát 

a ne oni jsou zodpovědní za jejich zdraví, a zdravotní péče je zdarma. 

Bohužel ještě stále jsou skoro zde dvě generace, které si ti myslí. O většině 

pacientských organizací se skoro nic nevědělo a pochybovalo o jejich 

úmyslech, a lékaři je podezírali, že je chtějí kontrolovat  

17./ Na to, jak jsou pacientské organizace vnímány státními organy, 

poskytovateli péče a veřejnosti hodně závisí hlavně na ministrovi 

zdravotnictví. Za posledních 15 let se jich tady vystřídalo 13 a někteří 

veřejně podpořili jejich činnost, a jiní zásadně ignorovali. Nebyla tady 

kontinuita. /poznámka – jeden první náměstek ministra dokonce prohlásil, 

že „pacientské organizace nikdy nikomu žádné služby neposkytli“, když 

jsem se ho na veřejné diskusi zeptala, co si tedy myslí že dělají? Pak to 

v mediích označil jako politickou provokaci. /  

 

18./ S nástupem ministra Julínka se postavení pacientů a respekt pro 

pacientské organizace značně posunul napřed.   

Založil pacientskou radu ministra, pacienti dostali právo na informace a 

přístup ke své zdravotní dokumentaci.  

Zástupci pacientských organizaci měli přístup na jednání kategorizační 

komise a začali spolupracovat s odbornými společnostmi.  

Později se pacientské organizace začali zúčastňovat na odborných 

mezinárodních kongresech a konferencích, nebo je sami organizovat. Mají 

informace o péči své diagnózy v jiných krajinách. 
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19./ Kolektivními zkušenostmi jsou pacientské organizace schopné 

identifikovat systémové problémy v jejich péči. Za 6 let pacientská rada 

VZP spolupracovala na řešení 156 podnětů od pacientských organizací a 

pacientů. 

20./ I před COVIDem si tady financování pacientské organizace vynutilo 

velkou část energie a kreativity od vedení organizace.  

Globální předpovědi financování neziskového sektoru jsou momentálně 

alarmující. Říka se, že ekonomika zakašle a neziskový sektor dostane 

těžkou chřipku. 

Předpokládám že více o tom z dalších prezentací. 

21./ Každý, kdo pracuje v pacientské organizaci, navíc ještě bojuje s 

nemocí a pomáhá dalším, si zaslouží úctu a obdiv. 
 

 

 

 

 


