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Abstrakt:

Práca sa zaoberá reformou zdravotného systému na Slovensku v obdobi rokov 2003 až 2006.

Konkrétne skúma vzťah a pomer verejného a súkromného sektoru vo všetkých zložkách

zdravotného systému - zdravotná politika, financovanie, poskytovatelia, pacienti. V práci sú

najprv predstavené modely fu ngovania zdravotníckych systémov vo svete. Nasleduje popis

a rozbor situácie na Slovensku pred rokom 2003. Rozoberá demografický vývoj, ako dôležitý

dôvod neudržatel'nosti minulého systému.

Uvedené sú fakty a dopady reformy vychádzajúce z dát a informácií za roky 2004 a 2005.

Práca ústi do myšlienky ako zabezpeč i ť racionálne rozloženie výdavkov na zdravotníctvo

v čase, s dôrazom na prevenciu, ako najlacnejší spôsob li ečby , na základe analýzy vplyvu

demografického vývoja (pomocou metódy zoh ľadnujú cej zostávajúci čas jedinca do jeho

smrti) na celkové zdravotné náklady. Pripomína pri tom, že zdravie nie je pre spo l očnosť len

náklad, ale aj investícia.

Abstract:

The thesis deals with the Slovak reťonn of health care system during the years2003 and 2006.

Specifically, it examines the relationship and proportion ofboth the private and public sector

in all aspects of health care system, such as health care police, financing, provision of health

care and patient status. Models of world health care systems are introduced first. The thesis

then describes and analyses the situation in Slovakia before the year 2003 and also pays

attention to the analysis of the demographical development as an important cause of

unsustainability oť the former system.

The thesis also presents facts and consequences of the reform resulting from data and

i nťonnation obtained during the years 2004 and 2005. As an outcome, the thesis concerns

how to secure rational distribution of expenses over the time emphasising that the prevention

is the cheapest way of a treatment, this flows from analyses of demographic impact on health

care expenditures per capita - time to death metodology is used. It reminds us that population

health is for a society not only an expense but also an investment.
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1. Úvod

Zdravotnícka starost livosť je vo svojej podstate obdobou Sizyfovskej práce:

Keď sa nám zdá, že sa nám kamei'! podarilo konečne vytlač i ť na vrch hory, a teda že

sme úlohu splnili, tak sa zošuchne a práca musí začať odznova. Jednoduchým

príkladom je nonnatívne zvýšenie výdavkov na zdravotníctvo. Toto rozhodnutie

pravdepodobne spôsobí zníženie mortality a teda zvýšenie počtu ľud í , ktorí sa dožijú

vyššieho veku. Títo l'udia tak rozšíria súčasný dopyt po zdravotníckej starostlivosti.

Pri ďa lšom alokovaní zdrojov na pokrytie tohto dopytu tak cyklus zač ína odznova.

V prípade, ak by zdravotnícka s tarost l i vosť bola fi nancovaná z prevažnej časti

súkromnými zdrojmi, tak Sizyfovský syndróm by nepredstavoval vážnejší problém.

Zachránení l'udia by jednoducho prispôsobili svoje výdavky a teda priradili väčš iu

časť svojho príjmu na zdravotnícku starostlivosť. Avšak väčšina zdravotného servisu

je na Slovensku hradená z verejných zdrojov, a teda Sizyfovský syndróm spôsobuje

opakujúce sa tvorenie deficitu v zdravotnom sektore.'

Predikcie vývoja tohto defi citu vzh ľadom k demografick ému vývoju' sú však

zväčša nepresné a nadhodnotené, keďže samotný vzťah medzi vekom a výdavkami na

zdravotníctvo per capita nie je signifikantne preuk á zateľn ý' . Naviac väčš i na rastu

výdavkov v minulých obdobiach vo vyspelých krajinách sa pripisuje

technologickému pokroku." Ak teda nemôžme prisúdiť súčasne rýchlo rastúce

výdavky v zdravotnom sektore na Slovensku č isto demografickému vývoju, ale

predovšetkým dobiehaniu technologickej úrovne poskytovanej zdravotnej

starostlivosti vyspelých krajín, tak potom nepredstavuje z dlhodobého hradiska

zdravotníctvo na Slovensku väčší problém ako v iných krajinách OECD.

I Tento predpoklad vychádza zo stavu, keď je garantovaná zdravotná sta rost l i vosť určená rozsahom a
nie rozpočtovým obmedzením.
2 Pod demografickým vývojom mám teraz na mysli predovšetkým vývoj fertility, keďže vývoj druhej
zložky demografie (mortality) je práve podmienený výdavkami na zdravotnú starost li vosť. Teda aj pri
nezmenenej mortalite dochádza kvôli nižšej fertilite k takzvanému starnutiu populácie.
3 Iba dve rnakroekonometrick éštúdie dokázali, že vekováštruktúra populácie v rozvinutých krajinách
je konzistentne signifikantným regresorom: Hitiris and Posnett (1992) a Gerdtham, Segaard, Jônsson
and Anderesson (I 992b).
Ostatné práce nepotvrdili s ign i fikan tnosť tohto vzťahu: Gerdtham, Segaard, Jonsson and Anderesson
(1992a); Gerdtham, Jônsson, McFarlan and Oxley (1998); Getzen (1992); Leu (1986); O'Connell
(1996); OECD (1987); Zweifel, Steinrnann and Euster (2005).
4 Victor Fuchs urobil prieskum medzi 46 poprednými ekonómami zaoberajúcimi sa zdravotníctvom a
42 lekármi. 8 1% ekonómov sa stotožnilo s týmto výrokom ("Hlavným dôvodom pre nárast podielu
zdravotníckych výdavkov na HDP počas posledných 30 rokovje technologický pokrok v medicíne").U
lekárov bolo toto percento na úrovni 68% a II teoretických ekonómov iba na 37%.
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2. Fungovanie zdravotníctva vo svete

2.1. Všeobecná charakteristika zdravotných systémov

Zdravotný systém tvoria užívatelia, platitelia a regulátory. Je determinovan ý

a z á rove ň charakterizovaný vzťahom medzi t ýmito zložkami. Existuje množstvo

zdravotníckych systémov, ktoré sa od seba odlišujú rozsahom a spôsobom, akým do

tohto systému vstupuje verejný a súkromný sektor:

Prvý extrém poskytovania a financovania zdravotnej starostlivosti predstavuje

.Semaškov systém", pri ktorom je poskytovanie a financovanie zdravotníckej

starostlivosti č isto verejné - zaviedol ho v roku 191 8 ruský komisár a minister

zdravotníctva Semaško. Da ň ov é výnosy sa používajú na budovy, servis, vybavenie,

zamestnanosť všetkých pracovníkov a dodávku všetkých liekov. Pacient získava

servis zadarmo, v čase keď ho potrebuje. Niektoré krajiny dokonca postavili všetky

privátne zdravotné služby mimo zákon.

Neexistuje príklad druhého extrému, teda krajiny, kde by bol celý zdravotný systém

privátny. Vo všetkých krajinách existuje aspoň či as točná vládna podpora pre zložky

zdravotného systému, alebo regulácia niektorých servisov - napríklad minimálny

štandard kvalifi kácie lekára, určenie minimálnej siete zdravotníckych zariadení, atď .

Existujú ale úplne privátne podsystémy, napríklad neregulovaný farmaceutický trh.

Zdravotné systémy sú charakterizované poistením. Toto by sa dalo všeobecne

definovať tak, že užívatelia platia do systému poplatky, aby sa vyhli možnému riziku

neúmerných nákladov spojených so zdravotnou starost l ivosťou a aby sa toto riziko

rozložilo medzi poistenú skupinu populácie. Hrubo definované, verejný systém

zdravotného poistenia môže byť považovaný za poistenie s relevantným podielom

dane, efektívne ekvivalentnej k cene zdravotného poistenia.

Častejšie termín zdravotné poistenie je obmedzený na systém, kde existujú separátne

poistky a separátne fondy na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Aj s takýmto

úzkym definovaním poistenia je možné vytvoriť široké spektrum usporiadania

zdravotných systémov.

• Sociálne usporiadanie predpokladá povinné č lenstvo a zvyčaj ne verejné, alebo

kvázi verejné poisťovacie agentúry.
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• Privátne poistenie je ponúkané privátnymi spo l očnosťam i a je dobrovoľné,

(juhok órejsk ý privátny, ale povinný model je výnimkou). ale je zvyčaj ne

objektom podstatnej regulácie. Existuje málo prípadov zdravotných systémov,

ktoré sú touto črtou charakteristické.

Vo väčšine zdravotných systémov dominuje privátne, alebo verejné poistenie, ale

existuje aj množstvo subsektorov s inými typmi.

2.2. Porovnania zdravotných systémov

V roku 1980 Gordon rozdelil svetové zdravotné systémy do 4 typovr'

l . "Traditional sickness insurance" - základom je privátne poistenie so štátnou

podporou: Rakúsko, Belgicko, Francúzsko, Luxembursko, Holandsko,

Nemecko

2. "National health insurance" - opiera sa o národný zdravotný poisťovací

systém: Kanada, Fínsko, Nórsko, Švédsko, Španielsko

3. "National health service" - štát poskytuje zdravotnú starost l ivosť: Dánsko,

Grécko, Taliansko, Nový Zéland, Portugalsko, Turecko, Vel'ká Británia, Peru

4. "Mixed systems" - obsahuje prvky "Traditional sickness insurance" a

"National health service": Austrálie, Island, Írsko, Japonsko, Švajčiarsko ,

Island, USA

2.2.1. Charakteristika vybratých krajin"

"Traditional sickness insurance":

• Nemecko

V bývalej NSR bolo 75% populácie povinne poistených, 13% dobrovol'ne

s obdobným "verejným" fondom, kým I0% populácie bolo poistených privátne. Toto

sa zmenilo zjednotením Nemecka. Existujú verejni a privátni poskytovatelia - 51%

nemocničných lôžok je verejných, ambulantná starost l ivosť, všeobecní lekári

a lekárne sú privátne. Obidva typy prevažne fungujú na základe priameho kontaktu

5 Folland, Goodman, Stano; The Economics of the Health and Health Care, str. 530
6 Folland, Goodman, Slano: The economics of Health and Health Care - 3rd edition, Prentice-Hall ,
lnc., Upper Saddle River, New Jersey, 200 l
Barbara McPake, Lilani Kurnaranayake, Charles normand: Health economics, Routledge, II New
Fetter Lane, London, 2003
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s fondmi, hoci investičné náklady sú hradené priamo vládou. Existujú len minimálne

doplatky platené pacientom.

Nemecko je kolískou povinnej poistnej schémy: V roku 1883 Otto von Bismarc

zaviedol povinné poistenie platené zo mzdy, ktoré bolo založené na princípe

solidárnosti a rovnosti. Všetci pracujúci museli mať zdravotné poistenie vo výške

13,6% zo mzdy, pričom toto zaťaženie znášal napoly zamestnávateľ a zamestnanec.

• Belgicko

Má obdobn ý systém ako Nemecko, ale doplatky sú podstatnejšie a vyšší podiel

zdravotných nákladov sa financuje daňami.

• Francúzsko

99% populácie je poistených v štátnom nemocn i čnom fonde, ale súčasne funguje aj

model preplatenia, kde užívatelia platia za zdravotnú staros t l i vosť priamo

s následným preplatením.

"National health insurance":

• Švédsko

Privátny sektor je iba v stomatológii a v zariadeniach dlhodobej starostlivosti.

• Južná Kórea

Systém predstavuje univerzálne pokrytie zdravotnej starostlivosti. Avšak roku 1977

bolo poistených iba l0% populácie. Do júla 1989 sa však dosiahlo poistenie prakticky

celej populácie, v systéme ktorý si ponechal privátne pokrytie. Vývoj bol postupný od

roku 1977, kedy všetky firm y nad 500 zamestnancov museli platiť poistné v podobe

percenta zo mzdy v rozpätí 3 až 8%. V roku 1988 boli do systému zapojené aj firmy,

ktoré zamestnávali menej ako 5 zamestnancov. Systémje doplnený pre ľud í s nízkymi

príjmami a zároveň obsahuje spo l uúčasť vo forme paušálnych poplatkov. Predstavuje

príklad reformy pre krajiny, ktoré sa snažia rozší riť systém zdravotného poistenia pre

všetkých svoj ich obyvateľov (USA).

"National health service":

• Spojené kráľovstvo

Anglickému zdravotnému systému dominuje rozsiahla verejne hradená starostl ivosť,

fi nancovaná "National Health Service'", ktorý však nezah ŕ ň a poplatky už ívate ľom

7 ďalej NHS
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napríklad za stomatologické ošetrenia, optický servis, nadštandardné služby (privátne

izby), doplatky za lieky. Tento mechanizmus poskytuje zdravotnú s taros t l ivosť pre

85% populácie. 10% populácie využíva služby malých privátnych po i sťovní. Väčši na

zdrojov používaná v rámci NHS sa používa verejne, ale všeobecní lekári sú

zakontraktovaní privátne, alebo filmami. Zmenu priniesli 2 kolá reforiem v 90 - tych

rokoch, ktoré osamostatnili nákupnú a poskytovaciu funkciu, pričom im ponechali

verej ný charakter a zvýšili úlohu privátnych investícií financujúcich systém.

• Nový Zéland

Primárni poskytovatelia sú privátni a systém dopl ň a množstvo doplatkov.

• Dánsko

Mimo nemocničných služieb sú služby privátne a existuje urči tý systém doplatkov.

• Peru

30% výdavkov ide priamo verejným poskytovateľom , 35% výdavkov je hradených zo

sociálneho poistenia a 35% poskytovateľov je hradených priamo.! Priame platby majú

takéto zloženie 20% ide cez privátne poi sťovac i e fondy a 80% je hradené "cash".

Teoreticky verej ný sektor pokrýva 70% populácie, sektor sociálneho zabezpečenia

20%populácie a privátny sektor 2%. Toto rozdelenie však opomína rozdiel v balíkoch

služieb, ktoré sú týmito poisteniami hradené. V praxi, však ako v ostatných

chudobných krajinách, verejný sektor dosahuje menej než zamýšľa a oficiálne

dokumenty pripúšťajú , že iba 1/3 populácie má prístup k zdravotným službám, zatial'

čo privátny sektor obsluhuje omnoho väčšiu časť populácie, ktorá hľadá alternatívu

k verejnému a sociálnemu poisteniu. Tento ja v zahŕňa asi 20% obyvateľstva.

Väčšina latinskoamerických krajín obsahuje 3 dôležité subsystémy: verejný, sociálny

a privátny. Prvé dva sú vo forme poistenia, tretí je založený na priamych platbách.

Napriek tomu, že sa distribúcia mení medzi týmito 3 sektormi, tento model

zdravotného systému platí pre celú latinskú Ameriku, okrem Brazílie, Chile,

Argentíny a Kostariky."

8 Poskytovatelia sú teda v prvom prípade štátnymi zarnestancami, v druhom prípade sú to privátni
poskytovatelia , financovani sociálnym poistením a v treťom pr ípade privátni poskytovatelia hradení
č is t o privátnymi zdrojmi.
9 DATA Ministry ol'Health Peru, 1997a, b; IADB 1996
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'1

.,Mixed sys tems":

• Švajč iarsko

99% populácie pokrývalo privátne poistenie, hoci časť populácie bola už v povinnom

systéme pred tým než sa toto stalo univerzálne v roku 1996. Signifikantné štátne

dotácie pritom predstihli túto reformu. Tento rozsah privátnych poi sťovní je

neekvivalentn ý hocikde na svete. Spolu s USA dosiahol tento systém najvyššie

výdavky a infláciu zdravotníckych služieb.

• USA
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Amerika je najprominentnejšia krajina, ktorá

sa podstatne spolieha na tento súbor

zdravotného poistenia. Pokrytie zdravotného 1970 ao

systému sa vyžaduje od zamestnávate ľov

pre svoj ich zamestnancov. Systém Je

odkazom 2. svetovej vojny, kedy firmy boli

obmedzované platovým stropom a využívali

zdravotné poistenie, ako spôsob pre

nalákanie pracovníkov. Výsledkom je, že

približne 174 miliónov Američanov získalo

zdravotné pokrytie pre seba, od svojho,

partnerovho zamestnávateľa, alebo

zames tná va te ľa rodi ča . Čo predstavuje 61%

populácie. 27 miliónov obyvatel'ov si kupuje

poistenie individuálne, toto poistenie však

nie je da ň ovo zvýhodnené. Individuálne

poistení obyvatelia predstavujú 13%

populácie. Verejné financovanie pokrýva

23% populácie. Je realizované cez programy

"Medicaid"



miliónov chudobných ľud í a Medicare - zastrešujúci 40 miliónov starých

a hendikepovaných I'udí. Viac ako 20% populácie je nepoistených, čo predstavuje 40

miliónov ľudí.

Majorita poskytovate ľov je privátna, hoci existuje niekoľko verejných inštitúcií, ktoré

boli zriadené v oblastiach, kde privátny sektor zlyhal (inner cites)

Zdravotný systém je jeden z najdrahších systémov na svete vôbec. V roku 2004 strávil

1,9 biliónov USD čo predstavuje 16% HDP. V porovnaní s krajinami OECDje to viac

ako dvojnásobok.IO

Švédska spo l očnosť "Health Consumer Powerhouse" vypracovala na základe

verejných štatistických údajov hodnotenie zdravotníckych systémov v EU podľa

spo treb i te ľského indexu. Podľa tejto správy najlepšie zdravotníctvo má Francúzsko 

technicky výkonný systém, štedrý, s vysokou kvalitou s výč itkou prílišnej

autoritatívnosti . Nasleduje Holandsko, ktorého systém je charakterizovaný ako

otvorený, s viac zdrojovým fi nancovaním a s dobrou kvalitou.

V nemeckom systéme dominuje spotrebiteľ, ale systém nemá presné kritéria na

kvalitu. Naproti tomu švédsky systém vyniká kvalitou, ale je dosť zlý v dostupnosti

a službách. Rakúsko skonč i lo na ôsmom mieste, systém bol teda charakterizovaný

ako dobrý, je tu najnižšia úmrtnosť na onkologické ochoreniach. Česko sa umiestnilo

na 22. mieste, systému bolo vytýkané to, že neponúka moderné lieky a v počte

návštev u lekára - v priemere 15 krát za rok, konkuruje Japonsku ktoré drží svetový

primát.

Slovensko sa umiestnilo v tomto prieskume na 4 mieste od konca.

Systémy boli hodnotené podl'a týchto indikátorov: práva pacientov a ich

i n formovanosť, čakacie lehoty na ošetrenie a li ečbu, výsledky zdravotnej

starostlivosti, úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti, využívané

fannaccutiká. 11

Ako vyplýva z tohto prieskumu nie je kvalita zdravotníckych systémov pnamo

determinovaná Gordonovým rozčlenením .

lOU vede né údaje a grafy súpoužité z: Economist, Special report , American 's health care cris is ,
28. 1.2006, str. 26
II http://www.healthpowerhouse.com/medialEHCI2006.pdf

14
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2.2.2. Krajiny strednej a východnej Európy

12 Išlo zjavne o pokus vlád zmäkč i ť prudký pokles životného štandardu, zapríč i neného transforma čnou

recesiou
13 .Purchasin g power parity" zohľad ň uje rozdielnu cenovú hladinu v rôznych krajinách pri určovani
reálneho výmenn ého kurzu,
14 Kornai a McHale ekonometricky odhadli, že všetky kraj iny tohto regiónu až na Rumunsko utrácali
v polovici 90 rokov zhruba toľko respektíve viac zdrojov, ako by tomu bolo v zabehnutej tržnej
ekonomike s rovnakou ú rovň ou ekonomiky (HDP).
IS World Health Organization: World Health Report 2000 Health Sythems: Improving Performance,
štatistická príloha
16 J. Kornai a McHale, Is Post-cummunist Health Spending Unusual? A comparison with Established
Market Economies, Economics ofTransition 8 (2): 369-3 99

HDP per capita a výdavky na zdravotnictvo per capita v strednej a východnej Európe,
USD 1990 PPP (%HDP) 16

Zdravotnícke systémy tohto regiónu vychádzajú zo socialistického dedičs t va

a preto je vývoj týchto systémov zväčša presne opačný. oproti vývoju v krajinách

s tradíciou privátneho poistenia.

Masívny prepad produkcie, ktorý sprevádzal tieto krajiny v deväťdes iatych

rokoch, predstavoval ich najtvrdšiu recesiu v novodobých dejinách. Na druhej strane

výdavky na sociálne služby, vrátane výdavkov na zdravotníctvo, v priemere klesali

pomalšie než HDP.12 To viedlo k tomu, že v roku 1994 priemerné výdavky na

zdravotníctvo merané pomocou ppp 13 boli na úrovni cca 7%, čo vzhl'adom na úrove!'!

príjmu per capita predstavovalo značný objem prostriedkov vyč l enených na zdravotnú

s tarost l i vosť. 14 V nominálnom vyjadrení však výdavky per capita predstavovali

priemernú úrove!'! krajín OECD z roku 1970, aj to iba u Českej republiky a Slovinska.

Po prekonaní transformačnej recesie a nastúpení konjunktúry priemerné výdavky

týchto krajín na zdravotníctvo vztiahnuté k HDP opätovne poklesli, pri čom pre rok

1997 ich Svetová zdravotnícka organizácia odhaduje na 6,5% HDP.15

,
K RAJINA 1990 199 1 1992 1993 1994

Ceská 9754 527 8363 443 7970 430 7623 556 8058 612

republika (5,4%) (5,3%) (5,4%) (7,3%) (7,6%)

Maďarsko 65 14 436 5657 385 5535 398 5605 415 5756 455
(6,7%) (6,8%) (7,2%) 0 ,4%) (7,9%)

Poľsko 4504 230 4234 246 4206 265 4260 oo. 4605 309
(5,1%) (5.8%) (6,3%) (6,7%)

Slovensko 73 15 393 6273 3 10 5977 304 5829 371 5986 422
(5,4%) (5,0%) (5,1%) (6,4%) (7,1%)

Slovinsko ... . oo 8920 461 8191 608 8520 653 8979 700
(5,2%) (7,4%) (7,7%) (7,8%)

Bulharsko 5296 275 4 157 226 3764 256 3812 196 39 14 185
(5,2%) (5,4%) (6,8%) (5,2%) (4,7%)

Rumunsko 4433 124 3706 122 332 1 11 6 3363 101 3454 114
(2,8%) (3,3%) (3,5%) (3,0%) (3,3%)
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17 Slovinsko bolo pritom v tomto období hodnotené Svetovou zdravotníckou organizáciou tesne za
USA.
18 János Kornai, Karen Egglston: Choice and Solidarity: The Health Sector in Eastern Europe and
Proposals for Reform, Exhibit 3, str. 62
Pocket World in Figures, The Economist, edition 2006
World Health Organization: World Health Report 2004 changing history, štatistická príloha

Samotné vyč lenené prostriedky ešte nezaručuj ú efek tívnosť ich vynakladania

a teda je zauj ímavé porovnať aj výsledky ktoré sú aj pomocou nieh dosahované.

Pritom opäť najlepšie výsledky ktoré sa blížili k tým z Európskej únie dosahovali

Česká repub lika a Slovinsko. l?

Predpokladaná dlžka života pri narodení, .xlisability-adjustcd life expcctancy", hodnotenie zdravotného
é dr WIIO II dl ' d ..18

Dedičstvo socializmu
Základnou črto u, ktorú tieto kraj iny zdedili z takzvaného "klasického

socializmu" a dodnes ju aj zdieľaj ú , bol Sovietsky model verejného poskytovania

zdravotnej starostlivosti. Zdravotný sektor bol integrovanou súčasťou centrálne

plánovanej ekonomiky a bol tak riadený byrokratickou, hierarchicky usporiadanou

štruktúrou inštitúcií, ktoré zodpovedali za všetky aktivity lekárov, sestier

a zdravotníckeho personálu. Všetci pritom pracovali ako štátni zamestnanci v štátnych

nemocniciach, klinikách a ambulanciách.

Distribúcia zdrojov v takomto systéme prebiehala zväčša priamou fyzickou formou na

základe byrokratického rozhodovania, zohľad ň uj úceho počet obyvateľov, personálne

a materiálne kvóty. Všetko to pritom prebiehalo na politickej úrovni, takže obyčajný

občan nemal možnosť zasahovať do chodu systému. Neexistovala totiž možnosť

výberu poskytovateľa, ani priestor pre sťažnost i a dodatočné požiadavky. Klasický

socialistický systém tak predstavoval manifestáciu paternalizmu.

Ako vo všetkých sektoroch klasickej socialistickej ekonomiky, aj

v zdravotníctve, existoval chronický nedostatok, v podobe preplnených čakární a

syst mu po a ." . urnan eve opment 111 ex
disabil ity- Umiestnenie Human

KRAJINA Predpokladanádlžkaživota adjusted life v rebr ičku WHO development
expectancy index

1990 1994 1997 2000 2002 2000 2006

Ceská
republika 71,S 73,2 74, 1 68,0 68,4 48 85,0

Maďarsko 69,4 69,5 70,8 64,1 64,9 66 84,8

Poľsko 71,0 71,8 72,4 66,2 65,8 50 85,0

Slovensko 7 1,1 72,S ... 66,6 66,2 62 84,2

Slovinsko 74,1 74,2 75,3 68,4 69,5 38 89,5

Bulharsko 71,5 70,S 72,8 64,4 64,8 102 79,6

Rumunsko 69,8 69,4 69,1 62,3 63,1 99 77,8
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dlhých čakacích listín na nemocničn ú s taros t l i vosť . špecifi cké prehliadky a výkony

ale i samotné operácie. Dôsledkom bolo predpisovanie a vykonávanie kvalitatívne

horších substitútov, čo v konečnom dôsledku viedlo k chabej celkovej kvalite

zdravotnej starostlivosti a technologickej zaostalosti. Na druhej strane, však

obyvatelia týchto krajín mohli využívať relatívne vyspelý a efektívny systém

základnej zdravotnej starostlivosti, ktorý značne zohľad ň oval solidaritu. rovnosť

a bezpečnosť , hoci pri nízkom štandarde. Tieto atribúty sociálneho zdravotného

systému boli však z čast i podkopávané vysokou korupciou a privilégiami plynúcimi

z politickej príslušnosti.

Toto všetko dodnes vedie prevažnú časť obyvate ľstva k očakávan i u , že štát má s l úžiť

ako "všeobecná zdravotná poisťovňa" poskytujúca všetku zdravotnú starost l i vosť

v základnom poistení.

Niektoré krajiny regiónu, ako napríklad Juhoslávia, Po ľsko , Maďarsko,

pristúpili k č i astočným reformám sovietskeho modelu ešte pred rokom 1989, počas

tzv. trhovej periódy socializmu." Väčš i na krajín však urobila reformy v poslednej

dobe, respektíve v súčasnost i , pričom prešli na Bismarkov povinný poistný syst ém.i"

P l atiteľmi zdravotnej starostlivosti sa tak stali všetci tí, ktorí prispievajú do sociálnych

fondov (sociálna poi sťovňa) : zárobkovo č i nné osoby a štát. Zároveň bola zavedená

určitá forma doplatkov a vylúčenie dentálnej starostlivosti zo základného balíka

hradeného zo všeobecného poistenia.

Financovanie
Financovanie prebieha majoritne, prostredníctvom povinného zdravotného

poistenia, pričom však percentuálne odvody sa signifi kantne odlišujú od miernych

3,4% v Albánsku až po značných 23,5% v Maďarsku . Druhou najdôležitejšou zložkou

je štátny rozpočet , pri čom až následne sú to priame platby, respektíve doplnkové

poistenie. Štátny rozpočet je predovšetkým dôležitý pri financovaní špecializovaných

ústavov (národne onkologické centrá), vzdelávaní personálu a financovaní deficitov

vznikajúcich v systémoch. Maďarsko a Chorvátsko je k tej to poslednej povinnosti

dokonca legislatívne zaviazané, z čoho jasne plynú mäkké rozpočtové kritéria, ktoré

19 Obdoba stavu ktorýje možné v súčasnost i pozorovať v Číne, to jest systém ktorý neposkytuje
vlastnicke práva ale umož ňuj e podnikať .

20 Reformn ýduch v zdravotníctve akceleroval od polovice deväťdesi atych rokov pod víziou č l enstva
krajín v EU.
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následne ústia do rozsiahlych deficitov. Tvrdé rozpočtové obmedzenia sa podarilo

zav iesť iba Slovincorn ."

21 Slovinsko je z krajín tohto regiónu krajinou s najrozšírenejším privátnym doplnkovým poistením,
ktoré má zárove ň najdlhšiu tradfciu. Už v roku 1998 skoro 70% Slovincov nakupovalo dodatočné

poistenie od N árodnej zdravotnej poisťovne buď individuálne alebo prostredníctvom odborových
organizácií. T ieto poistky kryjú približne 12% celkových výdavkov.
22 M. Chawla: Financing Health Service in Poland: New Evidence on Private Expenditures, Harvard
and Jagellonian Consortium for Health, Mimeographed, 1998
23 Pocket World in Figures, The Economist, edition 2006

ažtrojnásobnémuoprotiv hospodárstve,mzdy
. .

priemernejnásobokdvoj

štvorn ásobnému ohodnoteniu ich kolegov v zabehnutých tržných ekonomikách - na

druhej strane je to "folklór" neformálnych platieb spotre bi te ľov, ktorým sa takto

snažia dopracovať k lepšej starostlivosti. Tento fenomén je rozšírený predovšetkým

v Maďarsku, Rumunsku, Poľsku a Bulharsku. Výskumy v Poľsku dokázali, že objem

nelegálnych prostriedkov plynúcich v roku 1994 do vreciek lekárov predstavoval

zhruba rovnakú hodnotu, ako ich oficiálny príjem.22

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti
Jednou zvláštnou črtou nedostatkovej ekonomiky počas plánovaného

socializmu bola existencia nadbytočného tovaru. Relatívne chudobné krajiny, ako

napríklad Bulharsko, majú viac lekárov a nemocničných lôžok per capita ako priemer

OECD.23 Z árove ň však v týchto krajinách existujú dlhé čakacie zoznamy.

Drvivá väčšina inštitúcií poskytujúcich zdravotnú starostl ivosť zostala vo

verejnom vlastníctve. Prvé zmeny vlastníckych vzťahov sa vzťahoval i na praktických

lekárov, keď počiatkom deväťdesi atych rokov všetky krajiny zlegalizovali existenciu

privátnych ambulancií. V niektorých krajinách sa následne odohrala aj ich

privatizácia : Česká Republika (1993), Slovensko (1995), Chorvátsko (1996).

Privatizoval sa pritom v podstate iba dištrikt, keďže ambulancie a ich zariadenie

zostalo v majetku miestnych samospráv. Tie následne prenajali tieto ambulancie

lekárom, ktorí uzatvárali individuálne zmluvy s poisťov ň ami .

Prvé neštátne nemocnice a kliniky taktiež vznikali v týchto krajinách (Česká

republika, Maďarsko , Poľsko , Slovensko a Slovinsko), pričom ich právnická forma je

Ak by sme však k privátnym výdavkom pripočítali balík neformálnych platieb. tak by

ich objem už nebol zanedbate ľný . Jedným z dôsledkov socializmu v týchto krajinách

je totiž rozšírený sektor šedej ekonomiky. ktorý do značnej miery zasahuje aj

zdravotný sektor a predstavuje značnú časť príjmov lekárov. Je to dôsledok, na jednej

strane ich nízkeho finan č n ého ohodnotenia - ich oficiálne platy predstavujú 1,3 až



zväčša ťormou neziskovej organiz ácie." Celkovo však tento sektor zdravotných

poskytovateľov zostal skoro úplne v štátnom vlastníctve. Z regionálneho priemeru sa

vymyká akurát Česká republika. kde už od roku 1997 bolo 9.4% nemocničných lôžok

v súkromných zariadeniach.

Tok prostriedkov
Poskytovnie zdravotnej starostlivosti vo väčš i ne krajín tohto regiónu prebieha

pomocou sepaprátneho financovania a poskytovania služieb. Nákup zdravotnej

starostlivosti má na starosti prevažne sociálna zdravotná poisťovňa, ktorá ju nakupuje

od poskytovaťcľov na základe zmluvne dohodnutých výkonov. Prvými krajinami

ktoré zaviedli tento systém boli Maďarsko (1991) a Česká republika (1992).

Macedónci, Chorváti a Slovinci zase nahradili regionálne poistné fondy centrálnou

zdravotnou po i st'ov ňou" Poľsko sa k týmto reform ám pridalo až v roku 1999.

Napriek týmto zmenám, iba Slovinsko dokázalo zaviesť transparentný systém,

v ktorom boli definované priority, a teda základný balík služieb hradený z verejného

poistenia. Systém funguje na základe každoročného vyjednávania medzi

Ministerstvom zdravotníctva, poskytovateľmi a poi sťovňami na základe podkladov

o reálnych použitých prostriedkov z minulého roka a dÍžke čakacích zoznamov.

Výsledkom týchto jednaní býva dohoda definujúca množstvo a cenu zmluvn ých

výkonov, pre budúci rok. Pri takto zadefi novanom tvrdom rozpočtovom obmedzení sa

mohol ako v jedinej kraj ine tohto regiónu vytvori ť fungujúci systém doplnkového

zdravotného poistenia.

V Českej republike, bol zase definovaný iba rozsah výkonov, čo však viedlo počas

obdobia rokov 1992 až 1993 k nárastu výdavkov na zdravotníctvo o 40% z 5,4% HDP

na 7,3%. Tento nárast mali na svedomí predovšetkým privátne ambulancie, ktoré si

účtovali signifikantne viac, ako verejné zariadenia . ŕ" Rastúca finančná náročnosť

systému viedla v roku 1997 k jeho zmene na centrálne riadený systém."

24 Neziskov éorganiz ácie boli zakladané predovšetkým cirkevnými inštitúciami a privátnymi fondami. Privátne, na
profit orientované inštitúcie zase vznikali len v hlavn ých mestách il ich klientelu tvoria v značnom rozsahu
zahran ičn ! rezident i,
25 Region álne poi sťovne v týchto kraj inách pretrvali počas Titovej Juhoslávie ešte z obdobia druhej svetovej
vojny.
26 T. Massnro: Health System Reform in the Czech Republic: Policy Lcssons from the Initial Experience of
Genemk Health Insurance Company, "Journal of American Medical Association 271: 1870-74"
27 Každá zdravotná organizácia po novom získala 100% bývalého rozpo č tu po dobu kým dokázala garan tovať
minimálne 70% výkonnosť z predchádzaj úcich období.
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Rozsah základného balíka zdravotnej starostlivosti. financovanie tohto balíka a rozloženie spôsobu financovania

podľa druhu poskytovatel'a (obdobie deväťdesi atych rokO V)17
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Ceská Univerzálnyaž nadentálnu Podľa kategorizácie Doplatky sú

republika starostl ivosť aplastickú 13,5 zoh ľadňujúcej Žiadne doplatky v inštitúciách pre
chirurgiu aktívnu zložku okrem doplatkovza chronických

lieku. V priemere materiál u zubára pacientov
10% odkázaných na

lôžko azahotelový
servis

Maďarsko Univerzálny až na dentálnu 23,5 Podľa kategorizácie Doplatky existujú až Doplatky sú
staros tlivos ť aplastickú zohľadňujúcej na prehliadky v inštitúciách pre

chirurgiu aktívnu zložku rezul tujúce v chronických
lieku. V priemere nasledujúcich pacientov

30% odborných odkázaných na
vyšetreniach lôžkoa za hotelový

servis
Poľsko Skoro univerzálny 7,5 Podľa kategorizácie Doplatky neexistujú Doplatky neexistujú

zohľadň ujúcej

aktlvnu zložku
lieku.

Slovensko Univerzálny až naden tálnu 13,7 Podľa kategorizácie Doplatky neexistujú Doplatkyneexistujú
starostlivosť a plastickú zohľadňujúcej

chirurgiu aktívnu zložku
lieku.

Slovinsko Univerzálny sdoplatkami 12,8 Pod ľa kategorizácie Rodinnll ekári (0- 51 -5%
zohľadňujúcej 25%),dentálna

aktívnu zložku lieku starostlivosť (0-
85%) ,ostatná

sta ros tlivos ť (0-
85%)

Bulharsko Skoro univerzálny 6,0 Doplatky za lieky Doplatky existujú až 2%minimálnej
požlvane mimo naprehliadky mzdy podobu 20

nemocnične lôžko rezultujúcev dni za rok
nasledujúcich

odbor. vyšetreniach
(1 %minimálnej

mzdy za návštevu)
Rumunsko Skoro univerzálny 14,0 Doplatky Doplatky neexistujú Doplatky neexistujú

predstavujú značnú

čas ť ceny lieku
Chorvátsko Doplatky za konzultácie po 16,0 10%

telefóne, návštevu Doplatky
ambulancie a za niektoré predstavujú značnú

preventlvne vyšetrenia časť ceny lieku

17 János Korna i, Karen Egglston: Choice and Solidarity: The Health Sector in Eastern Europe and Proposals for
Reform, Exhibit 4, Exhibit 6 a Exhibit 8
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3.1. Charakteristika systému

Socialistický systém zdravotnej starostlivosti, ktorý Slovenskej republike stále

pretrvával ponúkal servis bezplatne, avšak pacienti boli sústavne ncdo lie č en í

najnovších výdobytkov vo farmaceutick ých

3. Popis stavu v ktorom sa zdravotníctvo nachádzalo
v SR pred rokom 2003

a ochudobnení o využívanie

29 Zdravieje v skutočnost i individuálny statok. Nesp l ňa totiž dve základné podmienky charakterizujúce
verejný statok - podmienku nevy l ú čite ľnosti a nedelitel'nosti. Za svoje zdravie preto mus[me zobrať

vyššiu zodpovednosť a starať sa o neho.
30 Lubomír Mlčoch : Inštitucionálna ekonomie, 1996

technol ógi ách v diagnostike a samotnej li ečbe . Z á rove ň využíval sieť fyzicky

dostupných, ale neefektívnych nemocníc.

Tento fenomén bol naviac deštruovaný vysokou korupciou.

Zdravotnícka s tarost l i vosť na Slovensku fungovala do roku 2003 s č rtam i

verejného statku'" , narážala pri tom na obdobné problémy ako ostatné statky

v štátnom vlastníctve, respektíve v komunálnej správe.

Základný problém je pritom tomuto vlastníctvu vlastný - .Jdeálny typ

komunálneho vlastníctva je totiž ohrozený nadmerným užívaním obmedzených

komunálne vlastnených zdrojov. Ak ktorýkoľvek z príslušníkov komunity usiluje

o maximalizáciu hodnoty svoj ich komunálnych práv, povedie to práve k nadužívaniu

pôdy, č i prírodných zdrojov, pretože časť nákladov na to nesú i ostatní členovia

komunity. Liek spočíva vo vyjednávaní s príslušníkmi komunity, pričom náklady

rastú s rastom komunity. Ďalši e náklady sú spojené s monitorovaním dodržiavania

dohôd. Komplikovaná je aj medzigeneračná spravod l ivosť. Ťažko sa dosahuje, aby

pozitívne a negatívne externality niesli budúce generácie rovnako ako s ú časn é. Y''

Ako v idieť z predošlého citátu, problém verejného zdravotníctva je obzvlášť

vypuklý: Komunita predstavuje celú spoločnosť . Vyjednávanie naráža na fi škálne

záujmy štátu, záujmy poskytovateľov dosahovať "zisk", spotrebitelia zase chcú

vyj ednať čo najlepšie služby. Naviac oproti obdobne financovanému priebežnému

dôchodkovému systému vstupujú do vyjednávania aj záujmy silných zdravotníckych

pracovníkov. Tieto dohody sa obzvlášť ťažko monitorujú a vyhodnocujú kvôli



zložitému. až priam nemožnému ohodnoteniu výkonov v zdravotníctve. Tak vzniká,

dá sa povedať, Missesovký problém ekonomickej kalkulácie.

Zdedená štruktúra zdravotníckeho systému sa stala fi nančne neudržateľn á

z viacerých dôvodov: starnúcej populácii, rozšíreniu nein fekčných a chronických

chorôb, vývoju nových a drahších technológii a rastúcich očakávaní pacientov.

Reforma sa tak stala nevyhnutnou.

3.2. Financovanie systému pred reformou

Systém získaval finančné zdroje značne neprehľadne , takže vznikal problém

určenia samotnej výšky príjmov zdravotníctva. Dôvod týchto komplikácií je na j eclnej

strane plur álna organ i začná forma a rôznorodí vlastníci poskytovateľov , a na druhej

strane viac zdrojové fi nancovanie. Tieto fi nančné zdroje pochádzali z verejných

odvodov ekonomicky aktívnych osôb (tieto odvody sú vo svojej podstate dodatkovou

da ňou zo mzdy), kapitálových a iných transferov, z rozpočtu ministerstva

zdravotníctva, ako aj iných ministerstiev a legislatívne stanovený príspevok štátu za

ekonomicky neaktívnych poistencov."

Spo l uúčasť pacienta bola teda do 31. mája 2003 výlučne vo forme doplatkov

za lieky. Využíval sa aj nesystémový inštitút návratnej finančnej výpomoci, ktorá bola

zvyčaj ne neskôr odpustená a rôzne druhy mimo systémového oddlžovania, a dotácií

na centrálnej a regionálnej úrovni.

Objem prostriedkov plynúcich do zdravotníctva bol tak určovaný

systémovými inštitúciami v podobe odvodov, príspevkov štátu a súkromných

výdavkov. Druhou skupinou boli jednorázové respektíve arbitrárne zdroje v podobe

rozhodnutí vlády pri zhotovovaní štátneho rozpočtu .

Prvú systémovú skupinu môžeme odhliadnuc od novodobých problémov

v podobe demografického vývoja nazvať aj udržatel'nými zdrojmi, keďže tieto zdroje

sú naviazané na makroekonomický vývoj krajiny. Medzi najdôležitejšie zložky

makroekonomických údajov ovplyv ň uj úcich financovan ie zdravotníctva patria trendy

v oblasti zamestnania, miezd, cien a rastu agregátnej produkcie. Rast miezd

a zamestnanosti je z tohto pohl'adu kl'účovým faktorom ovplyv ňuj úcim množstvo

31 Odvod štátu za svoj ich poistencov predstavoval 4% z priemernej mzdy. Kým odvody ekonomicky
aktlvnych I'udl sú stanovené na 14%. Tento odvod je lineárny do trojnásobku priemernej mzdy potom
sa stáva regresívnym. Výsledkomje, že ani nie 2/5 populácie tvorí 2/3 prfjmovsystému priamo. Štát
zabezpečuj e zostávajúcu 1/3 zdrojov, ktorú však op äť ziskava z daní, ktoré platia v nemalej miere aj
ekonomicky aktívne subjekty.
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3.3. Štrukturálna nerovnováha

32 Peter PažiIný, Rudolf Zajac : Ozdravené zdravotníctvo v službách občana. Príbeh reformy od
koncepcie po implementáciu, strana IO
JJ Prednáška viceguvern érky NBS Eleny Kohútikovej v rakúskej centrálnej banke 21.9. 2002
34 Svetová banka, Rozpočtovanie a riadenie výdavkov na Slovensku, máj 2002
35 Pocket World in Figures, The Economist, edition 2006

t 35kd ' . dťF . k ' d

finančných zdrojov plynúcich do zdravotníctva. Odvody pracujúcich sa totiž hradia

z agregátnych miezd. Príspevok štátu je zase legislatívne naviazaný na historický

vývoj priemernej mzdy. Podľa výsledkov regresie robenej na Ministerstve

zdravotníctva SR vyvolá jednopercentná zmena zamestnanosti navŕšenie zdrojov o

1,24% a percentuálna zmena miezd spôsobí zmenu zdrojovo I,14 percent,32

Takto získané zdroje následne prerozdeľovali zdravotné poisťovne medzi

poskytovteľov zdravotnej starostlivosti, na základe zmluvne dohodnutých výkonov,

plus doplatkov za neodkladnú zdravotnú starostlivost: Počas tohto obdobia, teda do

roku 2003 vygeneroval systém dlh voč i súkromnému sektoru na úrovni 21,2 mld. Sk,

ktorý preds tavoval po započ í taní penále sumu 26.6 mld. Sk. Je nutné podotknúť, že

vzhl'adom na obdobnú finančnú reštrukturalizáciu bankovníctva (120 mld. Sk).33

nebolo zdravotníctvo naj väčšou čiernou dierou ekonomiky. V porovnaní s bankovým

sektorom nevyznieva hrozivo ani rastúca intenzita rastu zadlženosti.

V zdravotníckom systéme pred rokom 2002 existoval respektíve existuje

dodnes štrukturálna nerovnováha medzi dopytom a ponukou. Ide síce o odvážne

tvrdenie, ktoré je vo svojej podstate pokusom o odhadnutie trhom generovaných

smenných pomerov, reprezentujúcich preferencie spotreb i teľov .

V zásade sa ale dá povedať, že súčasný stav vytváral prebytočné výkony v podobe

prehustenej siete všeobecných lekárov, lekárni a nemocníc.

"Slovensko má príliš veľa zdravotníckeho personálu, predovšetkým lekárov, čo

znamená nie len záťaž pre zdravotný systém, ale aj potenciálne riziko zvyšovania

výdavkov cez dopyt, vyvolaný samotnými lekármi.,,3-l

'YZIC 'a ostupnost v me zinaro nom 'on ex e
štát Počet lekárov na 1000 Počet nemocni čných lôžok

obyvateľov na 1000 obyvateľov

Slovenská republika 3,3 5,4
Česká republika 3,4 8,8
USA 2,8 3,0
Anglicko 1,6 3,9
Francúzsko 3,3 8,2



Tento prepych je na jednej strane dôsledkom zdedenej socialistickej infraštruktúry

zdravotníckych zariadení, no na druhej strane aj rastom súkromných ambulancií

II lekárni. V pozadí bola myšlienka fyzickej dostupnosti bez dôrazu na kvalitu. Na

druhej strane demografický vývoj, zmena stravovacích návykov populácie

a očakávan i a spo treb i te ľov menia agregáty dopyt po zdravotníckych výkonoch

smerom k l i ečeni u c i vi li začných chorôb - neprenosene choroby (kardiovaskulárne a

onkologické ochorenia). Hlavnou úlohou reformy by teda mala byť optimalizácia

dostupnosti a kvality s prihliadnutím na prevenciu v rámci tvrdého rozpočtového

obmedzenia.

4. DemografickV vVvoj

V poslednom desaťročí pokračoval vývoj charakteristický nízkou

pôrodnosťou a nízkou úmrtnosťou . Tento demografický vývoj transformuj e štruktúru

svetovej populácie pre ktorú bola po druhej svetovej vojne charakteristická vysoká

úmrtnosť a vysoká pôrodnosť. To vedie logicky k rastu podielu starých ľudí na

celkovej populácii.

V súčasnost i je 10% svetovej populácie starších ako 60 rokov, no už v roku

2050 to bude 20% a v roku 2150 vyše 1/3 populácie.

Za posledných 50 rokov sa tak priemerná dlžka života predÍžila o 20 rokov.

Ďalším trendom je, že starí ľudia sú čoraz staršími, zvyšuje sa tak podiel ľudí starších

ako 80 rokov z II % na predpokladaných 19% v roku 2050 v skupine ľudí starších ako

60 rokov. Tento svetový trend je však podstatne vypuklejší na starom kontinente, kde

podiel 60 ročných ľudí vzrastie z 20% na 25 až 50% v roku 2050.36 Ako je vidieť

z týchto číse l , je Európa na prahu obdobia výrazných demografických zmien a s tým

spojenou zmenou spo ločnost i ako celku, (zahrňuj úc zmenu rozdelenia bohatstva,

zmenu dopytu a ponuky) s následnými dopadmi na verejné financie.

Dosah starnutia populácie na spo ločnosť sa najlepšie dá ilustrovať indexom

zaťaženia staršou populáciou (Elderly Dependency Ratio, EDR), index hovorí koľko

ľudí v postproduktívnom veku (nad 65 rokov) pripadne na obyvateľstvo

v produktívnom veku (15 - 64 rokov). V súčasnost i sa tento index pohybuje vo

vyspelých krajinách na úrovni 20 - 25%, na jedného dôchodcu teda pripadajú 3 - 4

36 United nations: Population prospect Database
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Okrem toho sa značná časť zostávajúcej populácie v produktívnom veku

presun ie do vekovej skupiny 50 - 64 rokov, pri čom v minulosti mala táto skupina

naj väčši e problémy uplatnit' sa na trhu práce." Pri klesajúcom počte ľud i

J7 http://esa.un.org/unpp
JR V 90. rokoch minulého s t oroč i a si veľké nadnárodné spoloč nost i vybudovali systém riadenia v
podobe pyramídy. Na vrchole je ni ekoľko dobre platených starších manažérov, ktorí riadia veľký počet

o
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v ývoj pop ulácie v produktívnom veku (15 - 64)

v ývoj zaťaženia s tar šou populaciou

Starnutie populácie ovplyvní ekonomický rast niekoľkými spôsobmi. Rast

počtu obyvate ľov v produktívnom veku sa spomalí a po roku 20 lOsa v mnohých

vyspelých krajinách vrátane Slovenska začne scvrkávať.

ľudi a v produktívnom veku. Do roku 2050 však EDR vzrastie nad 50%) a pomer

dôchodcov a ľudi v produktívnom veku sa vyrovn á."



v produktívnom veku môže dôj sť aj k neúmernému poklesu investícií do vzdelania.

To by sa následne nepriaznivo prejavilo na raste produktivity práce.

Podľa odhadov OECD by starnutie populácie V EU a Japonsku mohlo zníž i ť ročný

rast HDP iba na 0,5%. Pre USA odhadli pokles rastu HDP na priateľnej ších 1,5%, čo

je zhruba polovičná hodnota odhadovaného rastu za roky 2000 až 20IO.

Vzniká tak problém s budúcim fungovaním priebežných systémov

odvodového financovania dôchodkov a zdravotnej starostlivosti. Výnimku

predstavujú iba odvody súvisiace s dávkami v nezamestnanosti, na ktoré by tieto

demografické zmeny mohli mať pozitívny charakter, vplyvom vzniku nových

pracovných miest v sociálnych službách.

5. Reforma

5.1. Ciele reformy

Deklarovaným ciel'om reformy bola implementácia zdravých ekonomických

vzt'ahov do zdravotníctva, ktoré ako jediná obl asť Slovenskej ekonomiky neprešla od

pádu komunizmu zásadnejšou zmenou.

V systéme bezplatného zdravotníctva nie Je zo zdravotného hl'adiska

nezodpovedné správanie potrestané znášaním vyšších l i ečebných nákladov, a súčastne

ani nestimuluje zvyšovanie kvality poskytovaných služieb.

Zároveň reforma zdravotníctva je najnegatívnejšie vnímanou reformou zo strany

verejnosti a to ako odbornej, tak laickej pretože:

• Dotýka sa každého jej č lena

• Vnímaná je dlhodobo nízka kvalita poskytovaných služieb

• Pretrvávanie kultúry neformálnych platieb

• Zavedenie spo l uúčasti vo forme poplatkov

• Zmena systému výrazným spôsobom rozbila existujúce form álne a neformálne

štruktúry a do systému vniesla prvok neistoty

Reforma zá rove ň prináša:

• Stabilizáciu systému

mladších pracovníkov. Pomerne rozsiahle štáby manažérov v stredom veku a na stredných riadiacich
pozíciách sa zredukovali, čo bola odpoveď na volanie akcionárov po znížení nákladov.
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• Súkromné zdroje v zdravotníckom systéme

• Možnosť legitímneho dosahovania zisku. čo môže ovp lyvn i ť dlhodobý

nedostatok kapitálu v tomto odvetví a kvalitu poskytovanej zdravotnej

starostlivosti.

• Decentralizáciu riadenia.

5.2. Medzinárodné porovnanie

Každá spo l očnosť rozhoduje, koľko jej obmedzených zdrojov sa použije na

zdravotnícku staros t l ivosť .

Krajiny OECD dávajú do zdravotníctva v priemere 8,4% HDP, čo je omnoho viacej

ako je Slovenských 6,5% HDP. Zdravotníctvo je však na agregátnej úrovni príjmovo

elastické, to znamená, že s hospodárskym rastom narastajú zdroje určené na

zdravotníctvo nie len v absolútnom, ale aj v relatívnom vyjadrení. Preto je podiel

zdravotníckych výdavkov vyšší v bohatších krajinách. Pomocou regresnej analýzy je

však možné na základe medzinárodných údajov odhadnúť, aké sú priemerné výdavky

na zdravotníctvo pre každú ú rove ň hospodárskeho rozvoja. Výsledkom takejto

analýzy robenej Sanigestorrr" je, že v súčasnosti by bola pre Slovensko odpovedajúca

úroveň 7% HDP. Tento podiel bol takmer dosiahnutý v rokoch 2004 a 2005 (6,8%),

čo bolo ale spôsobené hlavne jednorázovými príjmami systému. V roku 2006 tak

dôjde k poklesu reálnych príjmov, za predpokladu nezmenenia sa koncepcie

financovania. Vzhľadom na fakt, že sa na Slovensku v júni 2006 konali parlamentné

voľby je veľm i pravdepodobné, že dôjde minimálne k zmene v jednorázových

finančných transferov .ŕ"

Z hľadi ska reformy je však podstatnejšie porovnanie, akým spôsobom sa tieto zdroje

do systému zdravotníctva dostávajú. Krajiny OECD v priemere hradia výdavky na

zdravotnú starost l i vosť zo 72% z verejných rozpočtov , kým Slovenská Republika

až z 89%. Zo spomínanej príjmovej elasticity potom vyplýva neudržatel'nosť

39 • .
Urad pre dohlad nad zdravotnou starost l i vosťou, Správa o stave vykonávania verejného

zdravotného poistenia za rok 2005, strana 12
40 Zač iatkom roku 2007 naviac štát zvýšil za svoj ich poistencovodvody do zdravotných poisťovní o
l%, aj keď tieto prostriedky sú v štátnom rozpočte garantované len pre prvý štvrťrok . Počas tohoto
obdobia, však vláda vyžaduje od ministra Va lentov iča prevedenie úsporných opatrení a celkové
zefektívnenie systému.

27



28

5.3. Zdravotná politika
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42 MZ SR, analýza Sanigestu
43 Richard B. Saltman zástupca WHO , Ľubliana 1996
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"Štát by mal menej ves lovať a viac korm id lovať'ť '

Zdravotná politika sú konkrétne systémové aktivity zákonodarnej moci, výkonnej

moci, aktivity procesných organizácií, združení a asociácií v oblasti legislatívy,

financovania, organizácie a riadenia zdravotníctva, vzdelávania, vedy a výsku mu,

Bázu pre zdravotnú politiku tvoria postoje k fundamentom, ako je: vlastníctvo, s úťaž,

motivácia a ľudské zdroje, organizácia a riadenie. Subjekty podieľajúce sa na tvorbe

zdravotnej politiky musia poznať trendy v zdravotníctve, vyrovnať sa s tlakom

hodnotových kritérií a makroekonomickej reality, zostav i ť strategické materiály,

realizovať ich a zabezpeč i ť kontinuitu.

verejných rozpočtov financujúcich zdravotnícku staros t l i vosť z dôvodu rýchlejšieho

rastu nákladov na zdravotnú starost l ivosť ako je rast HDP .41

v ývoj ukazovate ľov prijm ov"



David Bime - komisár pre zdravotníctvo Európskej komisie v roku 200 I prezentoval

ciele zdravotnej politiky takto:"

• Lepšie s l úži ť klientom

• Zvyšovať kvalitu služieb

• Zvyšovať e fek tívnosť

• Rozvíjať informačné technológie

• Zvyšovať transparentnosť

• Zlepšovať medzinárodnú spoluprácu

Od októbra 1988 riadilo na Slovensku zdravotnú politiku 12 ministrov zdravotníctva.

P rehľad rozhodujúcich momentov v zdravotnej politike:

1990 - 199 I - príprava na zmenu alokácie štátno-rozpočtových zdrojov

1991 - 1992 - regionálne zdravotnícke finančné správy a príprava na zdravotné

poistenie - 1.1 .1 992 bol zriadený Ústav pre zavedenie zdravotného poistenia

1993 - naštartovanie zdravotného poistenia - Národná poisťov ňa zo Správou Fondu

zdravotného poistenia, Správou Fondu nemocenského poistenia a Správou Fondu

dôchodkového poistenia.

1994 - osamostatnenie zdravotného poistenia a zavedenie plurality v zdravotnom

poistení.

Október 2002 naštartovanie "refonny zdravotníctva"

1.1 .2003 decentralizácia nemocníc prvého a druhého typu

l . j ún 2003 zavedenie spo luúčast i pacientov vo forme paušálnych poplatkov

2003 - nová lieková politika

2004 - legislatíva umožnila vznik individuálneho zdravotného poistenia

2004 - zriadenie a.s. Veriteľ pre vysporiadanie sa s pohľadávkami

2005 - zriadenie úradu pre dohľad nad zdravotnou staros t l ivosťou .

Jednou zo základných úloh ZP je definovanie zákonného nároku na

definovaný štandard. Toto definuje zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti hradenej

z verejného zdravotného poistenia. Zákony nárok je daný presným vymedzením v § 3

až 7 zákona č ís lo 576/2004. Tento zákon určuj e takzvané prioritné diagnózy, pri

ktorých je spo l uúčasť vy l účená a ostatné diagnózy pri ktorých môžeme uvažoval' so

spo l uúčasťou. Navrhovaný rozsah zdravotnej starostlivosti hradených z verejných

zdrojov je odvodený z princípu, že poistená osoba má právo na rovnakú starostl ivosť

44 Zasa dnutie výbo ru Európske ho parlamentu pre zdravo tníctvo, máj 200 l
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v rovnakých prípadoch. Vzh ľadom k nekonečnej povahe potrieb je nutné definovať

určitý maximálny rozsah - fl exibilný základný balík odvodený od zoznamu priorít."

Jedným z nástrojov zdravotnej politiky je stanovenie li ečebného poriadku,

ktorý musí vychádzať z ústavy SR. Táto umož ňuje vymedzi ť v li ečebnom poriadku

služby plne hradené nákupcami v rámci . basic benefit package" (nepoi stiteľné riziko)

a č i astočne, alebo vôbec nákupcami nehradené výkony v rámci rôznych balíkov

nepovinných služieb. "Basic benefit package':" by mal obsahovať v princípe tieto

služby:

l . Všetky preventívne č i nnost i, ako sú očkovan i a, povinné preventívne

prehliadky a skríningové metódy vedúce k prevencii, alebo včasnej

diagnostike závažných ochorení - by mali byť fi nancované per capita

za vykonanú č innosť fixne stanovenou čiastkou za jednotlivé č innosti.

2. Všetky diagnostické č innosti vedúce k správnej diagnostike ochorení

vedených v kategórii BBľ - budú financované priamou úhradou ceny

diagnostického výkonu

3. Všetky liečebné úkony pre určené diagnózy - budú financované podra

poskytovateľov .

Teda konkrétne do BBP majú patriť hlavne tieto ochorenia:

l . Všetky akútne ochorenia

2. Všetky onkologické ochorenia

3. Všetky kardiologické ochorenia

4. kompletná traumatológia

5. všetky chronické ochorenia

6. cena základnej molekuly lieku v DDD47

7. cena zákonom predpísanej prevencie

8. základné stomatologické ošetrenie, vrátane najlacnejších protetických

náhrad

9. preprava

Nepovinný balík služieb bude prevažne obsahovať :

urýchlenie plánovaných operácií, alebo honorár pacientom vybraného

operatéra

H Podobne ako v štáte Oregon (USA), Novom Zélande, Švédsku a Veľkej Británii
46 ďa lej BBP
47 DDD = denná definovaná dávka pod ľa WHO
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príplatok za iného ako zmluvného poskytovate ľa

príplatok za drahší liek, ako je v základnom balíku

príplatok za kvalitnejšiu náhradu, alebo pomôcku, ako je v základnom

balíku

príplatok za prepravu, ak tá nebola zahrnutá v BBP

príplatok za kvalitnejšiu stravu, ubytovanie a služby na lôžku

príplatok na prevádzku v oddeleniach pre dlhodobo chorých

a rehabil itačných strediskách'

kozmetické a skráš ľovac i e operácie

antikoncepcia a interrupcie

fert i l izačné operácie a výkony

príplatok za kúpele a rehabilitáciu, nad rámec li ečby akútneho ochorenia

dobrovo!'ná prevencia

5.3.1. Lieková politika
Lieková politika je neustále sa meniaci proces vyplývajúci z rapídneho pokroku vo

farmaceutickom priemysle na jednej strane a medzinárodného patentového systému

na druhej strane (zahŕ ňaj úceho problematiku generických liečiv verzus originálov).

Medzi hlavné ciele liekovej politiky v súčasnost i patrí:

efektívne a racionálne využívanie liekov, aby sa zabránilo zbytočnej

nadspotrebe liekov

- efektívne využívanie verejných zdrojov vytváraním tlaku na konečné ceny

liekov, zavedením trhových mechanizmov do stanovovania cien

Tieto ciele mali byť naplnené pomocou týchto zmien v liekovej politike:

- zmena v cenotvorbe liekov - presun kompetencií stanovovania

maximálnych cien liekov na MZ SR s dereguláciou vybraných skupín

liekov

zavedenie poplatkov za recept

zmeny v kategorizácií liekov: nové zloženie kategorizačnej komisie,

dohodovanie cien v kategorizácii liekov, fi xný pomer medzi úhradou

zdravotnej poisťovne a doplatkom pacienta, zrýchlené zaradenie, alebo

zmena ceny, ak žiadate!' ponúka výrazné zníženie ceny, transparentné

pravidlá pre stanovovanie úhrad v jednotlivých skupinách liekov
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finančné limity pre lekárov411

Tlakom na konečné ceny liekov, určením referen čneho lieku, cenovo a účinnosťou

najvýhodnejšieho lieku v rámci skupiny, sa vytvoril nástroj na efektívne

predpisovanie liekov. Tento stav je výsledkom nasledovných opatrení:

l. Lieky s rovnakou účinnou látkou, rovnakou cestou podania, prípadne

rovnakou liekovou formou a množstvom účinnej látky sú z hľadiska účinnosti

považované za rovnocenné.

2. Úhrada pri rovnocenných liekoch sa stanovuje pre účinnú látku. Liek s nižšou

cennou má potom nižší doplatok pacienta

Zavedením novej kategorizácie liekov49 sa stabilizovala situácia v liekovej politike.

Zdravotné poisťovne totiž vydali na lieky v roku 2002 až 37,3% rozpočtu, pričom

v roku 2003 to bolo iba 35%. Pozitívny trend pokračova l aj v roku 2004 ked' výdavky

na lieky v prvom polroku poklesli až o 12% oproti rovnakému obdobiu v roku 2003.50

Podl'a Štatistického úradu SR v máji 2004 sa na Slovensku spotrebovalo 11,3 milióna

balení liekov, čo predstavuje medziročný pokles o 9,7% v hodnote 1,4 miliardy SK,

čo je medzi ročný pokles o 14,1%. Za prvých 5 mesiacov roku 2004 boli spotrebované

lieky za 6,9 miliardy SK čo je pokles o 13,7% v porovnaním s rovnakým obdobím

roku 2003. Dostupnosť liekov pritom zostala zachovaná. Pričom 30% z celkového

počtu liekov hradených zo zdravotného poistenia je bez doplatku pacienta a ďalších

30% má doplatok do 50 SK. Výrazne sa taktiež spomalil rast finančnej spo l uúčast i

pacienta z 19% na 8% ročne .

5.4. Zmena financovania:

Termín financovanie zodpovedá všetkým procesom a inštitúciám, ktoré sú

oprávnené vyberať finančné prostriedky na krytie všetkých aktivít spojených

s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Zahŕňame tu dane, odvody zo zdravotných

poi sťovn í , komerčné poistné, č i priame úhrady či poplatky od pacientov. l-Havnou

úlohou systému financovania zdravotníctva je zabezpeč i ť každému občanov i

spo ločensky dohodnutú a primeranú finančnú ochranu, to znamená taký systém, ktorý

každému občanovi garantuje, že pri platení za služby poskytované v rámci zákonného

48 Existovala bežná prax odme ňovan ia lekárov farmaceutick ými firmami za predpisovanie liekov v čo
najvyšších hodnotách a objeme.
49 15. 11.2003 čo umožnila novel izácia zákona o li ečebnom poriadku z 1.6.2003
so Pharm Dr. Ján Mazág a MUDr. Angelika Szalayova
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nároku za stanovený štandard, základný balík, nebude konfrontovaný

s katastrofickými nákladmi. Systém má byť dlhodobo stabilný, nezávislý od štátu.

nastavený tak, aby prilákal súkromne zdroje. Stabilita systému je zabezpečená

z dlhodobého hľad i ska jasne .xlefinovan ými pravidlami hry" a tým, že štát bude za

svoj ich poistencov - 3,3 milióna ľudí p l atiť 4% z priemernej mzdy mesačne .

Nezáv i s losť od štátu znamená, že o rozdelení zdrojov budú rozhodovať j edine

zdravotné po i sťovne .

Prilákanie súkromných zdrojov sa deje na základe zavedenia poplatkov za služby,

individuálnym zdravotným poistením a jasnou špecifikáciou základného balíka a

ostatných služieb.

Celý systém sa tak stáva autonómnym, pri čom štát bude pln i ť 6 základných funkcii:

l. Stanoví v l i eče bnom poriadku princípy solidárnosti a to tak, že urč í

zákonný nárok

2. Stanoví percentuálnu výšku odvodu pre povinné zdravotné poistenie

3. Preberie funkciu finančného zaistenia v prípade mimoriadnych udalostí

4. Môže za presne definovaných podmienok, na dobu určitú, zas iahnuť

v prípade zlyhania systému v regióne (inštitút dočasného núteného

dohľadu )

5. Bude financovať nadregionálne č i nnost i zahrnuté v úrade pre kontrolu

a dohľad

6. Bude uhrádzať poistné iba za svoj ich zamestnancov tak ako každý iný

subjekt.

Teda jeden zo základných atribútov financovania systému je poistenie. V princípe

rozlišujeme 2 rozdielne systémy zdravotného poistenia:

l . Používaný v Spojených štátoch - je založený na č is tom zdravotnom riziku.

Výška poistenia je stanovená individuálne na základe zdravotného stavu,

veku, genetiky a rôznych iných faktorov. Tento systém sa však borí s 2

základnými problémami:

- "adverse selection"

- "risk selection"

Výsledkom je síce systém efektívny a kvalitný, avšak 20% podielom

nepoistenej populácie, extrémne rastúcimi výdavkami, pri čom miera

solidárnosti je veľm i nízka.
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2. Používan)' v Európe - je založený nn výške mzdy. Výška poistného nie je

stanovená podľa zdravotného rizika, nic na základe výšky mzdy, ktorá

väčš i nou býva z hora i zdola ohraničená. Pre tento systém je charakteristická

nižšia miera efektivity. ale vysoká miera solid árnosti, ústiaca do problému

morálneho hazardu. Zároveň oba systémy trpia problémom s indukovaným

dopytom.

Slovcnské zdravotníctvo používa druhý model. ktorý je založený na výške mzdy.

Príspevok aktívnych osôb tvorí 14% zo mzdy, je lineárny až do určitej miery, čo je

trojnásobok priemernej mzdy a potom je regresívny.

Štát platí poistenie za zran i te ľné skupiny vo výške 4% z priemernej mzdy. Z toho

vyplýva, že ani nie 2/5 populácie tak tvorí 2/3 prímov systému, kým štát tvorí zvyšnú

1/3 pre 3/5 populácie. Zavedenie príspevku plateného na základe ročného prímu

vytvorilo rovnosť medzi samozames tn á vate ľm i a zamestnancami a je prevenciou pred

podvodmi.

Systém je doplnený o individuálne zdravotné poistenie, ktoré dovoľuje preplatenie

l i ečby, ktorá nie je hradená verejným poistením. Vznik individuálneho poistenia je

možný len za týchto podmienok:

1. Jasné definovanie solid árneho balíka financovaného verejnými zdrojmi

2. poisti teľnosť rizika, teda poistený jav ešte nenastal

3. Dostatočne široká zákl adňa diagnóz a poistení pre možnosť vzniku

dobrého rozloženia rizika.

Individuálne poistenie je produkt, ktorý by mal byť poskytovaný komerčnými

po i sťovií.am i a na tie by dohľadal dohľad nad fi nančným trhom.

Reforma v zdravotnom poistení znamená zavedenie tvrdých rozpočtových

obmedzení, transparentné finančné vzťahy a presun zodpovednosti manažmentu

pacientov na poi sťovne . Zdravotné poi sťovne by mali byť inštitúcie spadajúce pod

legislatívu privátneho sektora. Profit a jeho využitie sú zálež i tosťou poi sťovne , avšak

ak existuje čakacia listina, potom 50% zisku musí byt' použité na benefity pre ľudí

z čakacích listín. Štát má možnosť poskytovať verejné zdravotné poistenie pomocou

verejnej zdravotnej poi sťovne .

Reforma sa dotýka legislatívy, ktorá umožňuj e vyššiu súťaž a uplatnenie trhu

v operáciách so zdravotným poistením a jeho poskytovaním. Doteraz všetci zdravotní

poskytovatelia žiadali peniaze od poi sťovn í za poskytnuté služby, bez ohľadu na ich

kvalitu, efektívnosť alebo konkurencieschopnosť .
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Ak by sme prijali predpoklad, že rcformy, a nic vstup do Európskej únie, bol

hnacím motorom rastu slovenskej ekonomiky, potom už tento samotný fakt zmenil

fi nancovanie zdravotníctva a to smerom od nesystémových transferov fi nanč ných

prostriedkov zo štátneho rozpoč t u, k financovaniu prostredníctvom odvodov. Za

posledné obdobie sa totiž makroekonomická výkonnosť slovenskej ekonomiky

značne zlepšila, čo ovplyvnilo aj celkovú sumu finan čn ý ch prostriedkov plynúcich do

zdravotníctva . Tento nárast zdrojov je však nominálny, čo neznamená automaticky

vyššie reálne financovanie, aj keď v tomto prípade sa až na rok 2006 jedná

o najvýšenie reálnych zdrojov.

Spomenuté trendy výstižne zachytáva nasledujúci graf:

Relatívny podiel (% HDP) zdrojov financovania zdravotníctva"

51 Úrad pre dohľad nad zdravotnou s t a rost l i vosťou , Správa o stave vykonávania verejného zdravotného
poistenia za rok 2005, analýza Sanigestu

Manažment pacientov by mal prini esť vyššiu konkurenciu a zmen i ť mechanizmus

platieb s dôrazom na individuálny prístup. nic na poskytnutý servis.

Selekcia poskytovateľov , rešpektovanie minimálnej siete zdravotníckych zariadeni

a kvalitatívnych štandardov. spolu so zavedením rýchlejších platobných

mechan izmov, by mali byť principi álnyrni n ástrojmi konkurencie.

Zdravotné po isťovne by nemali sú ťa ž i ť pri vybere príspevkov na verejné poistenie,

ale v efekt ivite nákupu zdravotnej starostlivosti.



Za ozajstnú zmenu financovania však môžeme považovať, až zavedenie

spo l uúčasti pacienta v podobe poplatkov za služby súvisiace s poskytovaním

zdravotnej starostlivosti: návšteva lekára, lôžkovú starost l ivosť , vypísanie receptu,

preprava, lekárska služba prvej pomoci.

Na týchto poplatkoch sa v roku 2005 dostalo do zdravotníctva 3. mld. korún, ktoré

konkrétne zvýšili príjem lekára prvého kontaktu o 7000 až 9000 Sk za mesiac.

Primárnou úlohou týchto poplatkov pritom nebolo získať do zdravotníctva ďalšie

zdroje, ale presunúť časť nákladov na s kutočných užívateľov zdravotníckych služieb.

Išlo o úsilie obmedziť nadmernú spotrebu obyvateľstva a motivovať jednotlivca

k zodpovednosti za vlastne zdravie. Systém zdravotníctva totiž v roku 2002 dostával

prostriedky v hodnote 6,4% HDP, ale vzhľadom na široko definovanú zákonom

garantovanú s tarost l i vosť spotrebúval prostriedky na úrovni 7,2% HDP.

Výsledkom zavedenia týchto poplatkov bol v druhom polroku 2003 pokles

návštevnosti lekárov prim árnej zdravotnej starostlivosti oproti rovnakému obdobiu

roku 2002 o 10%, lekárskej služby prvej pomoci o 13%, čo sa dá považovať za

štatisticky signifikantný jav. Len minimálny pokles nastal u návštev lekárov

špecialistov - o 2% a v nemocniciach - takisto o 2%. Príčinou nižšieho poklesu

u tejto skupiny poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je fakt, že ich navštevujú

pacienti so skutočnými problémami a na odporúčan ie lekára prvého kontaktu. Tieto

dáta dokazujú ex post platnosť hypotézy o existujúcej nežiadúcej nadspotrebe, ktorá

vytvárala dodatočné náklady aj v podobe prezamestnanosti.f

Toto tvrdenie potvrdili aj výsledky reprezentatívneho kvantitatívneho prieskumu

v januári 2004, v ktorom sa agentúra FOCUS pýtala otázku: "V priebehu minulého

roka bol zavedený poplatok za návštevu u lekára - 20 korún. Ovplyvnilo zavedenie

tohto poplatku Vaše návštevy u lekára?" Na túto otázku odpovedalo len l ,5% ľudí , že

kvôli týmto poplatkom prestali navštevovať lekára.

Ďal ším prínosom poplatkov Je, že rnerua hodnoty správnym smerom.

V zdravotníckych zariadeniach vyvolali požiadavku na vyššiu kvalitu poskytovanej

starostlivost i a servisu. .Zavedením poplatkov sa naplnil aj substitučný efekt a ľudia

prestali plat iť neformálnou formou v predchádzajúcom rozsahu. V novembri 2002

52 S ú časťou reformy zdravotnlctva však bol i vznik úradu pre dohľad nad zdravotnou starost l i vosťou,

čo znamenalo zvýšenie kontroly kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, spolu so zavedením
inštitútu postihov. Následkom toho mohli lekári prvého kontaktu zvýš i ť redistribúciu zodpovednosti na
špecialistov a nemocnice.
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32% respondentov spájalo zdravotnú starostlivosť s korupciou. no v januári 2004 to

bolo iba 10%. Nastal pokles vo frekvencii poskytovania úplatkov a darov:

• Špecialisti v lete 2002 - 18%, na j ese ň 2003 - 14%

• Nemocnice v lete 2002 - 14%, na j ese ň 2003 - II %53

Zavedenie poplatkov za recept a nová kategorizácia farmaceutík znamenala taktiež

zníženie ročného rastu výdavkov na farmaceutiká na 3%, kým v rokoch 2000 - 2002

to bolo 10%. Náklady na fannaceutiká u poskytovateľov klesli dokonca o 30%, kým

dodatočne platby pacientov stúpli iba o 6%. Na tento pokles mal vplyv aj už

spomínaný pokles návštev lekára prvého kontaktu, keďže 95% týchto návštev

rezultuje predpísaním receptu.

Nezanedbate ľným pozitívnym prínosom bol aj pokles ceny liekov, ako

následok zníženého dopytu, a tým aj pokles nárastu dlhu zdravotníckych zariadení.

Počas rokov 1997 až 2002 nový nepokrytý dlh v zdravotníctve rástol ročným

tempom 4,3 mld. SKK, napriek finančnej injekcii 10,5 mld. SKK.

Oddlžovanie do roku 2002 bolo teela neefektívne:

"Vláda jed i nečné a neopakovateľné výnosy z privatizácie nepoužila na transformáciu

systému, ale na nelogické oddÍženie. Dlh sa zvyšoval a cirkulácia pe ň az í sa

predlžovala, finančná disciplína a stabilita rezortu sa zhoršila. Opatrenia zamerané na

redukciu dlhu poskytli síce krátkodobé finančné riešenie, ale nie fundamentálne

riešenie dnešného systému, ktorý si vyžaduje komplexnú reforrnu.v' "

V roku 2003 sa systémovými opatreniami dosiahol nulový nárast dlhu. Najväčším

úspechom pritom bola redukcia generovania dlhu decentralizáciou poskytovateľov

a zavedením monitorovacieho programu efektivity ri aditeľov vo veľkých

zariadeniach.

5.5. Transformácia a decentralizácia poskytovatel'ov

Úlohou transformácie je zvýšil' rozhodovaciu autonómiu a zodpovednosťou

všetkých poskytovatel'ov zdravotnej starostlivosti. Súčasne posilniť kontrolnú

a dohľadnú funkciu štátu. Transformácia je založená na niekoľkých princípoch:

• Pri udel'ovaní licencie e l im inovať umelé bariéry vstupu, ktoré sú dané

profesnými komorami.

53 Pr ieskum verejnej mienky, Jún 2002 a Ok tóber 2003
54 OEC D,Economicm Surveys, Slova k Republic, Jún 2002
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• Predstaviť nové typy poskytovat'eľov (jednod ňov á s tarost l i vosť. domáca

starostiivosť)

• Regu l ovať počet , pozíciu a úlohu procesných organizácií zdravotnej

starostlivosti. Povinná registrácia a č lenstvo v komorách, ako podmienka

vykonávania praxe by mala byť zrušen á. ale súčasne by mala byť povinná

registrácia u dozornej autority na zabezpečenie kontinuálneho udržiavania

a obnovovania procesnej kompetencie.

• Verejná sieť poskytovaťe l'ov zdravotnej starostlivosti by mala byť definovaná

zdravotnými po i sťov ňam i a s ieť licencovaných zamestnancov komorami.

Poskytovatelia by mali podpi sovať kontrakty priamo s po i sťov ňami , ktoré

mUSIa rešpektovať minimálnu dostupnosť zdravotnej starostlivosti

z geografického a demografického hl'adiska (dozorná autorita ma kontrol ovať)

• Budú existovať zakontraktovaní a nezakotraktovaní poskytovatelia

zdravotníckej starostlivosti. Kým, tí prví, sa dohodnú na cene priamo so ZP

a pacient zaplatí iba fix ný poplatok, nezakontraktovaní, budú účtovať plnú

sumu pacientovi. Ak sa táto návšteva konala po konzultácii so ZP pacient

môže požiadať ZP o preplatenie nákladov do výšky zvyčaj nej ceny.

• Transformovanie zdravotných zariadení, ktoré existovali ako príspevkové

organizácie na akciové spo ločnosti so zmiešanou vlastníckou štruktúrou,

Zariadenia by mali byť decentralizované do dištriktov, regiónov a iných entít.

Ako vyplýva z č íse l v kapitole o demografickom vývoji je Európa na prahu

obdobia s enormným potenciálom nárastu služieb, ktorých ciel'ovým subjektom nie je

mladá generácia (babyboomers), ako to bolo doteraz, ale dominantou sa stane staršia

generácia. Z tohto pohl'adu je podnikanie v segmente týchto služieb lukratívnym

a hlavne rastúcim biznisom.

Asi najperspektívnejšie sa z tohto pohľadu javia zdravotné a asi stenčné služby. Je teda

pravdepodobné, že sa na tomto trhu bude snaži ť uplatniť súkromný kapitál

agresívnejšie a v čoraz väčšom rozsahu, t lačiac pritom na liberalizáciu tohto trhu a

narážajúc na nepochopenie a nevôľu spotrebitel'ov a zdravotníkov.

Reformy zdravotníctva, ktoré momentálne prebiehajú v Európe obsahujú významne

prvky, ktoré sa vzťahujú aj na systém poskytovania lôžkovej starostlivosti. Tento

dôraz má viacero príči n :
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• Spotrebujú značnú časť zdravotníckeho rozpočtu, v niektorých európskych

kraj inách až 70%

• Zamestnávajú až 50% lekárov a ~ stredného zdravotníckeho personálu

• Medzi jednotlivými krajinami v Európe existujú rozdiely v systéme

zdravo tníctva, pri čom nemocnice prevažujú viac vo východnej Európe

Postavenie nemocníc na vrchole zdravotníctva znamená že politika a prax fungovania

nemocníc má obrovský dosah na zdravotnú s taros t l i vosť.

"Z hľadiska korporátnej správy sú akciové spoločnost i lepšou organ izačnou

formou ako neziskové č i príspevkové organizácie. Vlastnícke práva aj povinnosti

manažmentu sú jasnejšie, rozpočet , ekonomické aktivity aj účtovníctvo sa lepšie

kontrolujú a rozhodovanie a riadenie je promptnejšie (bez nutnosti schvaľovať všetky

významnej šie aktivity nemocnice regionálnymi parlamentmi).

Paradoxne existuje viacero ekonomických teórií neziskových organizácií

v zdravotníctve. Niektoré obhajujú ich existenciu zlyhaním trhu, iné naopak,

poukazujú na to, že nezisková nemocnica slúži v prvom rade záujmom lekárov.

Zahraničné skúsenosti a štúdie preferujú neziskové organizácie - li eč ia lepšie

a lacnejšie. No Slovenské status quo na druhej strane vytváralo nutnosť zaviesť do

systému tvrdé rozpočtové obmedzenia .

Na Slovensku existovali len dve skutočne súkromné, pôvodne štátne

nemocnice : Milosrdný bratia ako spoločnosť s ručením obmedzeným ktorú vlastní

rovnomen ný rád a akciová spo ločnosť Košice-Šaca. Približne desiatka ďal ších

vznikla trans form áciou na miestnej a regionálnej úrovni. V poslednom období k nim

pribudli kardiocentrá - národne i regionálne - a dve ďalšie zariadenia v

stopercentnom vlastníctve štátu. Vo väčšine prípadov sú to prestížne, etablované

a z investi čnej perspektívy lukratívne zariadenia.

Dilema ohľadom transformácie spočíva, č i je štruktúra akciovej spoločnos ti

vhodná aj pre bežnú nemocnicu. Najmenšie štátne ozdravovne majú obrat totiž okolo

päť miliónov korún, najmenšie všeobecné nemocnice asi 20 miliónov. Hoci podiel

transakčných nákladov spojených s transformáciou v takomto prípade iste nie je

zanedbate ľný, pn vyššej efektivite tvrdých rozpočtových obmedzení Je

zdôvodnitel'ný, keďže sa aj týmto krokom podarilo zabrán iť tvorbe nových deficitov

ktoré dosahovali v posledných rokoch až 30 percent celkových rozpočtov nemocníc.

Ďalším problémom a rizikom je chronicky deficitné hospodárenie a naakumulovan á

dlhová služba. Tieto dlhy často prevyšovali vlastné imanie zdravotníckych zariadení.
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V takýchto prípadoch by akciové spoločnost i museli zo zákona na seba vyh lás i ť

konkurz. Hoci sú nemocnice v súčasnost i oddlžené. bankrot by ich v budúcnosti

nemusel minúť. Z pohľadu spomínanej štrukturálnej nerovnováhy sa však jedná

dokonca o žiadanú korekciu trhu. Ku korekcii prostredníctvom bankrotov však

nemusí dôj sť, ak by liberalizácia - usmernená zákonnou forrnou - pokroč ila do takej

miery, že by bolo pre vlastníkov a manažment výhodné pri stúpiť k fúziám. 55

Ako vyplýva z inštitucionálnej ekonómie sú funkčné vlastnícke vzťahy nutnou

podmienko u fungovania každej organi začnej formy, teda aj akciovej.

Dôverujem teórií Ronalda Coaseho: "Ak sú vlastnícke práva voľne prevod i teľné

a t ransakčné náklady nulové, potom východzie rozdelenie vlastníckych práv nie je

podstatné pre alokáciu zdrojov."

Ministerstvo Zdravotníctva Slovenskej republiky a vyššie územné celky, ako doterajší

vlastníci, neboli v minulosti dos tatočne efektívne a neup l atňoval i voč i manažmentu

zdravotníckych zariadení adekvátne svoje vlastnícke práva. Preto je pravdepodobné,

že dôjde k privatizácii i týchto transformovaných zariadení, obdobne ako došlo

k udeľovaniu licencií na prevádzkovanie rýchlej zdravotnej služby. Existuje

množstvo pozitívnych príkladov, kde transformácia neziskových organizácií viedla

k zastaveniu navyšovaniu dlhu a k dosiahnutiu rozpočtového prebytku. Tieto

nemocnice prešli signifikantnou reštrukturalizáciou a v súčasnost i majú prístup ku

konvenčným p ô ži čk árn na nákup zdravotnej technológie, tak aby zvyšovali kvalitu

servisu. Transformácia nemocníc do regiónov viedla k lepšiemu monitorovaniu ich

č innost i a manažmentu.

S poločnosť Sannigest spracovala pre ministerstvo zdravotníctva projekt v ktorom

hodnotila nemocnice za obdobie rokov 2002 až 2004. V prvom kole boli do

hodnotenia zaradené všetky štátne a niektoré neštátne ústavné zdravotnícke zariadenia

- celkovo 63, v druhom kole ďal ších 7 zariadení Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Hodnotenie sa sústredilo na dve hlavné oblasti: hodnotenie riadenia a klinických

údajov a hodnotenia infraštrukt úry a vybavenia.

Na základe tohto hodnotenia bola vypracovaná analýza súčasného stavu. Prístupy

použité na hodnotenie sa zamerali na identifi káciu a meranie premenných, ktoré sú

dôležité pre hodnotenie a organizáciu merania výkonnosti zdravotníckeho zariadenia.

Metodológiu hodnotenia znázorňuje hodnotiaci diamant:

ss Hospodárske noviny 29. marec 2006, strana 6 názor
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$6 Hodnoteni e nemocníc na Slovensku, Sanigest 2004

Základom výkonnosti nemocnice sú ľudské zdroje . Kľúčom k úspechu sú klinický

a neklinický zamestnanci. Čoraz viac sa potvrdzuje že vysoká výkonnosť

zdravotníctva je závislá od zručností, motivácie a oddanosti pracovníkov, teda

efektívne využívanie I'udských zdrojov, možno považovať za kľúčový prvok

efektívneho manažmentu. A je nevyhnutnou podmienkou na dosahovanie cieľov

zdravotníctva, ktorými sú zlepšovanie zdravia a reakcia na oprávnené očakávania

obyvateľs tva (Svetová zdravotnícka organizácia 2000).

Celý systém v zdravotníctve je manažovaný lekármi, to znamená využívanie

základných manažérskych nástrojov ako strategický manažment, manažment zmeny,

finančné a ekonomické plánovanie a manažment zdravotníckej technológie je stále

zriedkavým javom.



Vzhľadom k týmto zistenia si dovolím vysloviť tvrdenie. že v súčasnost i je na

Slovensku, hlavne v oblasti vrcholového manažmentu, hlboko podcenené ekonomické

a manažérske vzdelanie.

Efektivitu každého zariadenia riadi fi nančný manažment.

Funkcie v tejto oblasti vykonáva ekonomické oddelenie ktoré zahŕň a účtovníctvo ,

fakturáciu a mzdy. Úlohy ktoré sú v ekonomickom oddelení časovo najnáročnej ši e sú

účtovníctvo a fakturácia čo je spôbené nedokonalosťou informačných systémov, ktoré

by zabezpeč i l i dostatočné , presné a aktuálne informácie z oddelení. Tým pádom

ekonomické oddelenie venuje väčš i n u času prevádzkovým úlohám a vedúcim

pracovníkom tohto oddelenia nezostáva čas na strategické plánovanie a analytické

aktivity. Túto skutočnosť potvrdzuje analýza, ktorej výsledkom bolo že 65%

riaditeľov fi nančných oddelení sa venuje krátkodobým úlohám, ako je nákladov á

stratégia, reportovania a štatistika, riadenie dlhov, účtovníctvo , len 12% respektíve

9% odpovedí tvrdí, že sa venuje strednodobým a dlhodobým úlohám ako je určenie

finančných plánov, alebo určenie rozpočtových pravidiel."

5.5.1. Finančné hospodárenie slovenských nemocníc
Nemocnice vo vlastníctve štátu poskytli rôznorodý obraz hospodárenia -

existujú viac menej úspešne hospodáriace subjekty.

V roku 200 l a 2002 boli účtovne uzávierky výrazne ovplyvnené vládnymi dotáciami.

V rokoch 2003 a 2004 bolo oddlženie riešené spo ločnosťou Verite ľ a.s., čo významne

sprehľadni l o finančné výkazy. Napriek tomu prezentácia finančných výsledkov je

slabá, pretože nemocnice nemali povinnosť uskutočn iť na potvrdenie informácii

externý audit.

Ziskovosť Slovenských nemocníc je veľm i kritická , v roku 2004 dosiahli kladnú

ziskovú maržu iba 3 nemocnice. Navyše k 31.1 2.2004 dosiahlo 10 nemocníc

negatívne vlastné imanie.

57 Sanigcs t International analysis - Hospital Assessment Slovak ia, 2004
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Marža zisku podl'a typov po kyt ovatcl'ov, 2001 až 200458

Marža zisku v % Rokv
Tvp 200 1 2002 2003 2004 2001- 2004
Národne ústavy -17% -21% -25% - 12% -19%
Fakultné nemocnice -18% -21% -46% -34% -29%
Regionálne nemocnice -14% -26% -27% -26% -23%
Psvchiatrie -4% -27% -23% -35% -22%
Centrá dlhodobej starostiivosti 1% -11% -4% -8% -5%
Spolu -17% -22% -38%) -29% -26%

Na základe týchto dát sa dá odvod i ť, že záporná ziskovosť nebola dosiahnutá len

subje ktívnym prístupom, ale bola vynútená objektívnymi príč inami.

Pre elimináciu tohto stavu je potrebné i ni ciovať súbor programov, ktorých c ie ľom je

posi lni ť vnútorné riadenie nemocníc, s ťaži skom na decentralizáciu, zodpovednosť

a kvalitu. Vzhľadom na finančné hospodárenie subjektov je nutné zvo l i ť takú

o rgan i začn ú formu, ktorá by umo ž ň ova la zníženie prevádzkových strát spejúce

k vyrovnanému hospodáreniu a celkovému zvýšeniu poskytovaného servisu.

Z ce lospo ločenského hradiska je potrebné zmenši ť rozdiely medzi nemocnicami

rovnakej kategórie, nede finovať úlohy nemocnice v integrovanom systéme zdravotnej

starostlivosti, zvýš iť podiel ambulantnej chirurgie a ostatných moderných a

efektívnych foriem li eč enia .

5.5.2. Urgentná starostlivosť

Urgentná starost l ivosť sa v posledných 15 rokoch stále viac dostáva do

popredia záujmu aj kvôli lavírovaniu medzi dvoma základnými typmi Jej

prevádzkovania - anglosaským alebo paramedickým. Anglosaský argumentuje, že

prí tomnosť lekára v záchrannej službe je nevyhnutná teda systém funguje tak, že lekár

je vezený za pacientom a zač i atok li ečby prebieha priamo v teréne. Druhý typ

argumentuje zbytočnými vysokými nákladmi na poistenie lekára a organizačne

záchrannú službu zabezpečuj e paramedikorn, ktorý je presne zacvi čený v ni ekoľkých

presne odborne ohranič ených a charakterizovaných postupoch, za ktoré preberá

zodpovednosť prevádzkovateľ záchrannej služby, v tomto prípade je pacient vezený

za lekárom.

58 Stratovost' nemocníc je do značnej miery ovplyvnená faktom, že nemocnica v miernej strate má
lepšiu vyjednávac iu pozíciu voč i VšZP ako nemocnica zisková. Tento názor je neoficiáln ým
stanoviskom mnohých poskytovate ľov , Rozdiel medzi rokmi 2002 a 2003je spôsobený tým, že v r.
2003 boli poskytovatelia oddlžení celoplošne, narozdiel od r. 2005 , kedy sa oddlžovanie týkalo iba
nemocníc v zri aďovate l's kej pôsobnosti MZSR. V roku 2003 sa týkalo oddlžovanie všetkých
poskytovatel'ov (v zr i aďo vate l'skej pôsobnost i miest a vyšších územnyh celkov).Štatistický úrad SR
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Slovensko sa rozhodlo skombinovať tieto systémy a to v snahe zabezpeč iť základný

fenomén hodnotenia kvality t.j. príjazdový čas5 '1 na jednej strane a minimálnu sieť

poskytovateľov tejto služby na druhej strane.

Všeobecne možno konštatovať že táto služba je funkci ou času a kvality

poskytnutej služby. Ide o typické nepoisti teľné riziko. ktoré bezpochyby patrí v celom

rozsahu do základného balíka. Z tohto hľadiska má táto služba lukratívny charakter aj

pre privátnych poskytovateľov. Služba sa zároveň organizovala ako samostatná forma

poskytovateľa, tak aby pri prípadnej konsolidácii siete nemocníc bolo zachované

územné pokrytie. Financovanie siete je centrálne hradené zo špeciálneho fondu, ktorý

povinne vytvorili nákupcovia - po i sťovne.

Druhou časťou urgentnej starostlivosti Je nernocn i čn á neodkladná

s tarost l i vosť, to znamená urgentný príjem ("Emergency Department"), Na Slovensku

sa za t i aľ ani len neuvažovalo o tomto fenoméne, na rozdiel od Českej republiky, kde

sa už druh ý rok táto realita napl ň a, Pritom podmienkou zaradenia nemocnice do

zdravotníckej siete v Európe je prítomnosť urgentného príjmu.

6. Reflexia reformy

6.1. Vplyv starnutia populácie na zdravotnícke výdavky

Ako som naznačil v štvrtej kapitole o demografickom vývoji, Slovensko čel í

v najbližších dekádach rapídnemu starnutiu populácie. Tento argument bol pritom

naj častej ši e spomínaným odôvodňovan ím nutnosti reformovať zdravotníctvo na

Slovensku.6o Táto myšlienka síce vychádza zo silného "cross-section" vzťahu medzi

vekom a výdavkami na zdravotníctvo per capita, avšak, ako som napísal v úvode tejto

práce, vek me Je preukázateľne konzistentne signifi kantným regresorom.

Signifikanc ia zrejme padá kvôli dôležitej chýbajúcej vysvetľovanej premennej, ktorá

je síce zahrnutá v samotnom "veku", ale multikolinearita nie je dostatočná na

vypustenie premennej z modelu."

S9 Tento prij azdový čas bol zákonom stanovený na J5 minút.
60 Jedná sa o empirické zistenie autora na základe sledovania médií: Hospodárske noviny, televízne
noviny stanice Markíza a spravodajskej stanice TA3.
61 Existencia multikolinearity neznamená, že parametre sú stranné (biased), ale vedie k podstatnému
nárastu odhadovanej odchýlky (standard error). Riešenie multikolinearity vypustenímskoro závislej
premennej, zase vedie k podstatnému nárastu " z" hodnoty.
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predstavuje úroveň

Zdá sa že závis losť výdavkov na zdravotníctvo od veku je determinovan á meniacou

sa kompozíciou poistenej populácie. Vo vyššom veku. totiž rastie podiel ľudí

blížiacich sa smrti. A práve podľa mnohých štúdií je "blízkosť smrti" úzko spojená

so zdravotnými v ýdavkami/" Preto v populácii zahrň uj úcej väčš í podiel

"umieraj úcich ľud í" priemerné výdavky na zdravotníctvo rastú s vekom.

V danom časovom momente je síce čas do smrti korelovaný s vekom, ale

v časovej rade to už nemusí platiť . Tento fakt podporuje skutočnosť , že

predpokladaná dÍžka života vo vyspelých krajinách sa neustále predlžovala. To

znamená, že náklady na jednotlivé vekové kategórie sa menia, a že dnes 40 ročný

muži pri pr iemernom veku dožitia 70,2 rokov (2004) nepotrebujú v tomto období

svojho života až takú s tarost l i vosť, ako tomu bolo napríklad pred sedemdesiatimi

rokmi, kedy v rokoch 1929 až 1932 bol priemerný vek dožitia u mužov iba 48,9

a u žien 50,9 rokov.'"

Zdá sa tak pravdepodobné, že pri predlžovaní predpokladaného veku dožitia, môžu

byť budúce výdavky na vekové skupiny dokonca nižšie ako sú dnes, a teda starnutie

populácie spôsobí nižšiu súčasnú hodnotu (present value) výdavkov na zdravotníctvo.

Je teda nutné, pri dlhodobom predikovaní vývoja nákladov v zdravotníctve,

rozl išovať medzi preventívnymi nákladmi (cost of morbidity) a nákladmi na "smrt'"

(cost of mortality) a v náväznosti na to rozlíši ť tri koncepty času :

• Historický čas (rok pozorovania)

technologického pokroku v medicíne.

• Vek, ako čas ktorý uplynul od narodenia jedinca - determinuje

skutočný vplyv veku.

• Čas do smrti (TI'D) - je to determinant výdavkov, ktorý je určovaný

exogénne.

Prvá ekonornetrická štúdia rozlišujúca tieto 3 časy bola prevedená vo Švajčiarsku, na

panelových dátach z 2 zdravotných poi sťovní zahŕňa l a obdobie rokov 1983 až 1994.64

Jej výsledkom bolo potvrdenie nesignifikancie veku v determinovaní nákladov na

62 Lubitz and Riley (1993) odhadli že 5, l% zomierajúcich príjemcov pomoci Medicare v USA
spotrebuváva 29% celkových nákladov
6 Uvedené predpokladané dlžky života sú relevantné pre jedincov narodených v danom roku, keďže
predpokladaný zbytok života pre vekovú skupinu 40 ročných som v historických dátach nenašiel. Pre
rok 2004 by bol tento údaj u mužov dodatočných 35,8 rokov.
William C. Cockerham: Health and Social Change in Russia and Eastern Europe, p. 174
http://www3.who.intlwhosis/life/life_tables/life_tables.cfm?path=whosis,bod,life,lifc_tables&language
=cnglish
64 Zweifel, Felder and Meicr: Ageing of population and health care expenditure: A red herring?,1999
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kde PI je počet živých ľud í v čase t, pozostávajúcich z II = 17 vekových skupín,

v ktorých je P C,I ľudí , z ktorých dCJ zomrie v perióde t. Premena CA/ORB cJ predstavuje

65 V modeli boli vysve t ľuj ú c im i premenn ými: pohlavie, typ zdravotného poistenia, vek, čas do smrti
a rok pozorovania,
66 Lukas Steinmann, HarryTesler and Peter Zweifel: The lmact of Aging on future Healthcare
Expenditure
61 Zweifel and Ferrari (1992), Zweifel (2005)
68 vyjadruje predpokladanúdÍžku života v ekvivalentnom plnom zdraví
69U žien je toto porovnanie obdobné: pre slovenky 8,9 a pre švaj č i arky 8, l rokov,
World Health Organization: World Health Report 2004 changing history, štatisticá príloha
10 Predikcia týchto premenných je založená na dvojitom ekonometrickorn modeli:
p,.(HCE' J > D duelilie) =·1· {cl -I- .\U -I- l', -I- ( ' J }

JlC E,JIH 'E I J > Dl! lfu eťbl = Cl ·I-1Xu +V, ·H 'J'

CII/ORTc,I

IMORT e,/

__ 1 n _ 1 TI

H tE, = fi: L P e,t :+: CMORBe,t + p, L d e,t *
t c= l t = 1

predpovedané hodnoty nákladov per capita na "prevenciu", kým

predpovedané náklady spojené s umieraním j edinca . ŕ'

vzťahu :

zdravotnú s taros t l i vosť prinajmenšom u jedincov nachádzajúcich sa v posledných

dvoch rokoch ich života. Naproti tomu rcgresor T'I'D sa ukázal vysoko signifi kantný

s konzistentne rastúcim eľektom pri približovaní sa k smrti." .

Moja predikcia dlhodobých výdavkov heuristicky vychádza z neskoršej štúdie Petra

Zweifla66 vykonanej opäť vo Švajč iarsk u, ktorá naviac zohľadňuj e Sizyfovský efekt

a teda fakt, že T rO je endogénnym determinantom l-I CE. S izyľov syndróm (objem

I-I CE) totiž pozitívne ovplyvňuje zostávajúci vek dožitia (predovšetkým vo vekovej

kategórii 60 ročných) . Keďže na Slovensku som nezískal tak podrobne agregované

dáta s akými pracovali Švajčiari, predpokladám že TID je obdobne signifikantným

regresorom aj v tomto prostredi." Táto moja úvaha plynie z naivného porovnania

predpokladaného veku dožitia (life expectancy) s predpokladaným vekom dožitia

upraveného o kvalitu života (disability-adjusted life expectancy'"). Z tohto porovnania

vyplýva, že slovenskí muži vstupujú do fázy náročn ej šej na zdroje v zdravotnej

starostlivosti cca 6,7 rokov pred svojou smrťou, čo približne zodpovedá 6,6 rokom vo

Švaj č iarsku.ľ"

Moja predikcia výdavkov v zdravotníctve tak vychádza z nasledujúceho
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Vzhľadom na fak t, že mojou snahou je zis t i ť č istý vplyv starnutia populácie na l-I CE,

tak C/ORII.-.t a C'.1/ORli".t urč ujem ako konštanty a to z d át z roku 2005.71 Takto sa

vyhnem zmenám v preferenciách a technológií, ktoré ovp lyv ň uj ú prcdikovan é

hodnoty C I /ON/k,1 a C l f() Rl i '.I'

TTD predikcia verzus naivnú predikcia?:!

~ ~ď ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~~~~~~~~~~~~~~~~~

Časová rada (roky)

71 Konkrétne ide o dáta Všeobecnej zdravotnej po i s ťov ne . ktorá má3 451 829 poistencov a tak
predstavuje dostatočnú vzorku. Dáta boli spracované pre túto prácu sekciou informatiky GR VšZP
a priklad ám ich v prílohe,
72 Demografickú predikcia bola č e rpaná z www stránok OSN, World population prospects:
hlt l:IICSlI.Un.llr '/un II a zo spomínaných údajov VšZP. Vzh ľadom na fakt, že predikciu mortality som
si musel dopoč ítať z "predikcie populácie pod ľa vekových skupín", tak v nižšom veku mi vychádzala
čas to nulová. Tento problém však minimalizuje fakt, že mladí ľud i a často umierajú pri nehodách a teda
tieto dáta by som pri podrobnejšej analýze tak č i tak musel vypus t i ť.

73 COD=CMo/n /Pr(M), kde Pr(M) predstavuje pravdepodobnos!' smrti.

Rozsah, v akom naivná prognóza zoh ľadň uj ú cu iba starnutie populácie diverguje

respektíve konverguje ocl mojej prognózy, je závislý od vývoja nákladov na

"smrC"(COD - cost or death)73 pod ľa vekových skupín. Ak by COD boli nízke, vo

vyššom veku, tak HCE by kopírovali vývoj C lfORfl a naivná prognóza by sa nelíšila ocl

prognózy zo h ľadň uj ú c ej TTO. Pri vyšších nákl adoch na smrť vo vyššom veku, by

zase spolu s rastom budúcej rn ortality TTO prognóza podstatnejšie divergovala ocl
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74 V USA rástla celková osobnú spotreba po č a s rokov 1970-2004 priemerným tempom 3,3 % pri
ročnej zmene ecnovej hladiny o 4,23%. Naproti tomu v zdravotníckych službách bol rast spotreby
v tomto obdobi na úrovni 3,96% pri zmene cenovej hladiny o 5,99% ročne .

hristine Berger, Thomas F. Gregory Y. Won: Projectin Long tcrm Medical Spending Growth, tabu ľa

na strane 27

Ako je z tohto grafu zrej mé, je vplyv starnutia populácie minimálny. a teda nemôže

byť zodpovedný za rast spotreby v zdravotnom sektore, ktorý dlhodobo rastie

rýchlejším tempom ako celková spotreba, aj ked' inflácia v tomto sektore je väčš ia než

I . k 'k 74v cc cJ C ono rru ' eo

Keď ž e moja predikcia nezoh ľad ň uj e technologický pokrok, dovolím si ešte

spomenú ť prácu Christine Berger, Thomas F. Gregory Y. Won: Projectin Long rerm

Medical Spending Growth, ktorá sa zaoberá dynamickým všeobecne equilibrickým

modelom americkej ekonomiky a medicínskeho ektoru. pričom jej súčasťou je aj

predikcia výdavkov na zdravotnú s taros t l ivosť v USA na najbližších 75 rokov. Tento

výpo če t pritom taktiež vychádza signifikantne nižšia v porovnaní s naivnými

prognózami vychádzajúcimi z historických dát. Ak by som totiž pri svojej predikcii

vychádzal z historického trendu, tak by moja predikcia pre rok 2050 zodpovedala

úrovni 733 153 SKK per capita. Za posledných pät' rokov totiž rástli výdavky VšZP

"isté prispcn ic starnutia populácie na rast výdavkov preh ľadne zobrazuje nasledujúci

graf:



per capita priemerným ročným tempom 9.4%. Tu si dovolím vyslov iť tvrdenie. že

tento enormný rast je zapríč i nený predovšetkým technologickým dobiehaním

vyspelejších krajín a v tomto duchu sa nesíe aj zbytok mojej práce.7s

Technologická zmena má pri tom dve dimenzie: procesné inovácie (vproccss

inovation"), ktoré produkciu zdravotnej starostlivosti zefektivujú a inovácia

produktov ("product inovation"), ktorá prináša nové liečebné postupy." Inovácia

produktov môže náklady zn ižovať. ale aj zvy šova ť. " Ak by som to teda zhrnul, tak

inovácie umožňujú lekárom liečiť viac chorôb a to následne spôsobuje rast dopytu po

zdravotníckej starostlivosti." Avšak rozsah, v akom rastú výdavky na zdravotnú

s tarost l i vosť relatívne k zmene príjmu závisí predovšetkým od preferencií

spotreb i te ľov medzi spotrebou zdravotníckych služieb a spotrebou ostatných statkov

plus od schopnosti subs t i tuovať súčasné l i ečebné postupy novými.

6.2. Prevencia:

Prevencia, ako najlacnejšia li ečba, bola v minulom systéme podcenená hlavne

kvôli slabej motivácií spotreb i teľov starať sa o svoje zdravie, napríek spomínanej

širokej fyzickej dostupnosti zdravotníckej starostlivosti. V tejto oblasti sa podľa mňa

urobilo čo sa týka reformy najmenej. l-loci sa autori reformy snažili preniesť diel

zodpovednosti aj na pacientov samotnou zmenou fi nancovania. Heuristika spočíva

v myšlienke, že pacient sa začne správať racionálne, teda že sa začne zaujímať a

starať aktívnejš ie o svoje zdravotný stav, akonáhle pocíti aspoň čiastočne náklady

spojené so zdravotnou starostl ivosťou . Problém vzniká v tom, že pacient sa vo svojej

podstate nemôže správať racionálne, keďže nemá dostatok informácií o svojom "tele"

(teplomer a merač tlaku, naj častej ši e využívané diagnostické prístroje

v domácnostiach sú v boji s ci v ili začnými chorobami značne nepo stačujúce) a ani

adekvátne vzdelanie, aby mohol tieto informácie vyhodnocovať. Dôkazom tohto

75 Newhouse ( 1992)odhadol, že 112 až 2/3 nárastu zdravotných výdavkov v USA počas obdobia rokov
1940 až 1990 boli spôsobené technologickou zmenou, ostatné regresory boli: rast príjmu.
inštitucionálne zmeny a zmena kompozície populácie. Culter (1995) obdobnou metodológiou odhadol
vplyv technológie na 50%. Peden a Freeland (1998)odhadli, že približne2/3 rastu výdavkov nn
zdravotníctvo per capita je spôsobené technologickou zmenou.
76 Toto rozdelenie urobil Newhouse (1978)
77 Medzi produktovú inováciu, ktorá znížila náklady môžeme zaradit' napr. očkovanie proti obrne, ktorá
eliminovala náklady spojené so starost li vosťou o celoživotných "kriplov". Príkladom produktovej
inovácie zvyšujúcej náklady sú vo všeobecnosti všetky nové terapie zachraňuj úce život.
78 Zdravie a zdravotná s tarost l i vosť zrejme predstavuje ideálnu obhajobu Sayovho zákona.

49



SO

správania spo trebi te ľov je i klasická štúdia RAND Corporation" zo 70. rokov

minulého storoč ia na amerických spo t reb i te ľoch . Jej záverom je. že znižovanie

k proporcionálnemu poklesu potrebných ako aj nepotrebných výdavkov na zdravotnú

starost l ivosť . Ak zoberieme do úvahy, že prevencia jc lacnejší ajednoduchší spôsob

li ečenia potom, náklady sa síce v krátkodobom horizonte nonnalizujú, no

v dlhodobom môžu neúmerne narásť .

pacientov) vediespo l uúčast izvyšovania(prostredníctvom

79 The Economist, Special report, America's health-care crisis, 28.1.2006
80 Čo sa týka morálnej dilemy dvojitého zdanenia, ktorá by mohla nasta ť v dôsledku zavedenia
penalizácie v odvodovom zaťa ž en í pre spo t reb i te ľov alkoholických nápojov a cigariet, myslímsi, že
z pohľadu zdravia je menej úč inná práve spotrebná da ň , keďže hlavne u alkoholu nedokáže regu lovať

množstvo spotrebovaného materiálu v čase.

81 Lalonde, Marc, A new Perspective on the Health of Canadian, Office of the Canadian Minister of
national Health and Welfare, Ottawa,1974

Vzniká tak problém, ako nastav iť motiváciu spotreb i te ľov racionálne. To jest

tak, aby z dlhodobého hľadi ska nedošlo k poklesu preventívnych vyšetrení. A teda

racionálne rozvrhnúť výdavky na zdravotnú starost l ivosť v čase. Cesta, ktorou sa

vydalo MZ SR, bola v ô ľa garantovať bezplatnosť zdravotných služieb súvisiacich

s prevenciou (preventívne prehliadky, očkovanie) v rámci pripravovanej kategorizácie

výkonov (j ún 2006).

V tomto kontexte si myslím, že paušálne poplatky v zdravotníctve pôsobia

kontraproduktívne a neboli šťastnou systémovou zmenou. Adekvátnejší by mohol byť

systém dop lnený o penalizáciu nezdravého spôsobu života (alkoholizmus, drogovú

závislost', faj čenie, obezituľ", respektíve pozitívne diskriminujúci poistencov

zaujímajúcich sa o svoj zdravotný stav. Je totiž nutné si uvedomiť, že zdravotníctvo

má veľm i obmedzené možnosti pri ovplyvňovaní zdravotného stavu občanov . Marc

Lalond odhadol tento vplyv v rozpätí 10 až 20 percent."

dostupnosti



Faktory ovplyv ňuj úce zdravotný stav občana (Lalondov model) :

Takýto systém by sa dal dos iahnuť zmenou odvodov. Tie by podl'a mila

nemali byť určované primárne na základe výšky príjmu, ale aj na základe prehliadok

revíznym lekárom. Po i sťovne by tak mohli navzájom súťažiť o poistenca

nielen doplnkovými službami, ale aj cenou poistného pre jednotlivé skupiny

poistencov. Najjednoduchším spôsobom, ako by sa toto dalo do systému začlen i ť je

znižovanie a navyšovanie percentuálneho odvodového zaťažen i a v rámci zákonom

stanovených pravidiel. Obdobne, ako sa reformovalo povinné zmluvné poistenie

automobilov, kde sú pozitívne diskriminovaní vod i či s nízkym počtom nehôd.

Cieľom tohto opatrenia, obdobne ako u paušálnych poplatkov, by nebolo získať do

systému dodatočné zdroje, ale motivovať ľudí k aktívnemu prístupu v starostlivosti

o svoje zdravie. Toto opatrenie by sa z á roveň dotklo iba ekonomicky aktívneho

obyvatel'stva, čo by do značnej miery zachovávalo ako generačnú so l idárnosť, tak

solidaritu s postihnutými ľuďmi . 8 2

82 Tento systém by nemal vplyv na dôchodcov a ostatné skupiny obyvateľstva za ktoré platí odvody
štat
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Závis losť očakávanej dlžky života od HDP na obyvatel'a'"

83 International Monetary Fund, World Economic outlook Database, April 2006

Medzi ekonomickým rastom a zdravím obyvateľov krajiny existuje nespochybn i te ľný

vzťah , ktorý som prezentoval v kapitole Medzinárodné porovnanie. Aká je však

kauzalita? Spôsobuje lepší zdravotný stav vyššiu výkonnosť ekonomiky alebo,

naopak, ekonomický rast zlepšuje zdravie obyvateľstva? Oba faktory sa navzájom

determinuj ú a majú svoj ich zástancov. Prezident Harvardovej univerzity Lawrence

Summers a ekonóm Svetovej banky Lant Pritchett tvrdia, že vďaka ekonomickému

rastu sú ľudi a zdravší, kým David E. Bloom (Harvard), David Canning (tiež Harvard)

a Dean T. Jamison (Kalifornská univerzita) naopak, že zdravšie obyvatel'stvo

znamená výkonnejš iu ekonomiku, preto by sme mali podľa nich investovať do

6.3. Zdravie nie je len náklad, ale aj investícia, ako pre

jednotlivca, tak aj pre spoločnosť

Zdravotný stav obyvate ľstva do veľkej miery ovplyvň uje nielen kvalitu života,

ale aJ pracovnú výkonnosť, ktorá v konečnom dôsledku ovplyvňuje agregá tne

ve l ič i ny . Krajiny so zdravšou populáciou dosahujú vyšší HDP na obyvateľa . Ukáže sa

to, ak sledujeme vzťah medzi HDP na obyvateľa a indikátormi zdravotného stavu

populácie, ako priemerná očakávaná dlžka života, prípadne úmrtnosť novorodencov.

Existuje medzi nimi ve ľm i silná závis l osť, pričom výraznejšie to platí pre

nízkopríjmové krajiny.



zdravotníctva, čím stimulujeme ekonomický rast. Kto má teda pravdu? Zjednodušene

by sa azda dalo konštatovať , že obaja. Je zrejmé, že v bohatších krajinách sú ľudia

zdravší, pretože jednoducho žijú v prijateľnej š ích podmienkach, majú prístup ku

kvalitnej zdravotnej starostlivosti, najkvalitnejším liekom. Ešte významnejší je vplyv

kvalitnej vody a výživy, bezpečnejších pracovných podmienok a lepšieho bývania. V

takomto prípade ťažko hovoriť o investíciách do zdravotníctva, ktoré by priamo a

pozorovateľne podporili ekonomický rast. Minimálne by bol ich príspevok pre rast

ve ľm i malý.

Trochu iný prípad sú najchudobnejšie krajiny, povedzme v subsaharskej Afrike, kde

sú desiatky percent populácie nakazených vírusom HIV/AIDS a malária znemožňuje

využívanie významnej časti ornej pôdy. V takomto prípade môže byť cielenie

ekonomického rastu pomocou peňazí na zdravie ľudí efektívne. Takáto investícia

môže byť vysoko efektívna, napríklad v prípade spomínanej malárie a HIV/AIDS,

kde sú k dispozícii relatívne lacné a účinné zdravotnícke intervencie.

Podľa Blooma každý dodatočný rok očakávanej dlžky života zvýši celkovú

produkciu na obyvateľa o štyri percentá. Ako teda zdravie vplýva na HDP? Zdraví

pracovníci sú produktívnejší, ako ich okrem zdravotného stavu porovnateľn í

kolegovia. Jedným z faktorov podporujúcich celkové bohatstvo je zmena v

rozhodovan í medzi spotrebou a úsporami. Č lovek začne uvažovať o sporení na

dôchodok len v prípade, že môže reálne očakávať, že sa ho dožije, teda dosahuje

relatívne vysokú očakávanú dlžku života. To rozhodne nie je prípad najchudobnejších

kraj ín, kde v niektorých prípadoch dlžka života nepresahuje 40 rokov. Rastúca dížka

života v týchto krajinách vytvára pre súčasnú generáciu motiváciu začať spori ť, s

dramatickým efektom na národné úspory.

Ďa l š ím kanálom je podpora priamych zahraničných investícií. Investori sa vyhýbajú

krajine, kde pracovná sila trpí vysokou chorobnosťou. Zdravý č l ovek dosahuje vyššiu

produktivitu veľaka väčš iemu počtu dní strávených v práci, zvyšuje sa aj motivácia a

snaha podávať dobré výkony. V neposlednom rade sa podporuje ľudský kapitál cez

vzdelanie. S rastúcou očakávanou dížkou života sa zvyšuje aj motivácia vzdelávať sa.

Evidentné prepojenie medzi zdravím a ekonomickou prosperitou vedie k potrebe

vn ímať výdavky na zdravotníctvo, ako investíciu, nie ako náklady, čo je bežné

vnímanie v krajinách nášho regiónu.

Úloha vlády by sa teda nemala zamerat' len na regulovanie zdravotníctva, ale

aj vytvárať prostredie, ktoré podporí investície do inovatívnych technológií, bude
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reagovať na meniace sa potreby v starostlivosti a povedie k ekonomickému rastu.

Domnienka, že ide len o náklady bez ďa l šíc h prínosov, podporuje fakt. že benefity sú

pomerne ťažko v id i te ľné a vy č i s lite ľ n é a najmä ide o dlhodobú investíciu. Výsledky

efektívneho vynaloženia zdrojov v zdravotníctve sa prejavia po n i e koľkých rokoch,

vyžadujú teda dlhodobé stanovenie ci eľov namiesto krátkodobých rozpo č t ových

škrtov. ktoré síce prinesú dočasné zlepšenie rozpočtovej situácie, ale idú na úkor rastu

a rozvoja spo l očnost i v stredno- a dlhodobom horizonte.
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v

rok 2005

h kZS lé

Náklady VŠZP na zomrelých poistencov v roku 2005 za posledný rok života poistenca
d I é d~ hl ' k k 6 'I

Ná I dk a ty na ce ho ooistné o meňa U P rozdelen é podra pohlavia a vek. katea6nl

ŽENY MUŽi SPOLU

Vekovéskupiny
Počet Počet Náklady naZS v Počet

poistencov NákladynaZS v Sk
poistencov Sk poistencov

Náklady na ZS v Sk

1. od OO do 04 rokov 81726 702 ,668,03S 86,446 876 ,040,41' 168,172 1,578,708452

2. od 05 do 09 rokov 92,18~ 516 ,384,041 97,062 641 799,733 189 24E 1158,183,780

3. od 10 do 14 rokov 111 12C 657709501 116904 743,277,496 228 024 1 400 986 998

4. od 15 do 19 rokov 127,011 818 ,535 ,001 132,99'1 762,878,47 260005 1581413,484

5. od 20 do 24 rokov 134,52C 872 ,103,849 1298lE 606,852,76C 264 39<; 1478956609

6. od 25 do 29 rokov 137,19C 1,133,021,659 1 38 , 74~ 749,364,18 275933 1,882 385 84 1

7. od 30 do 34 rokov 119 888 1 021 ,582 35<; 120281 702645151 240169 1 724227501

8. od 35 do 39 rokov 106,33C 915 682,576 105 ,93E 699134 589 212 265 1 614817 16"

9. od 40 do 44 rokov 115,455 1,151 ,385,476 116 ,161 906,809,819 231 ,62~ 205819529<;

10. od 45 do 49 rokov 124 52C 1,573 407,576 123804 1 284581,268 248 324 2 857 988,844

11. od 50 do 54 rokov 127,984 2,102,044,050 121,169 1,736,105,20C 249 152 3,838,149,250

12. od 55 do 59 rokov 107,93C 2,158 451891 92,386 1 853 943,856 200316 4012 395 75~

13. od 60 do 64 rokov 93,82<; 2,192 ,180,948 70 ,601 1,743,118,224 164,432 3,935 299,172

14. od 65 do 69 rokov 88,786 2,412,549,672 58,035 1,665,512,737 146,821 4,078,062,40S

15. od 70 do 74 rokov 86,20C 2564 909 022 53711 1 722212,339 139911 4287121 361

16. od 75 do 79 rokov 73 426 2,234,479,584 39,948 1,351,236,98' 113,374 358571656E

17. od 80 rokov 81 452 2,222 ,583047 38,21C 1 113,137,558 11966 3 33572060e

Spolu 1,809,546 25,249 ,678,306 1 ,642,28~ 19,158,650,786 3,451,829 44,408 ,329 ,091

roz e en oo a po evte a ve . ateQe n

ŽENY MUŽi SPOLU

Vekové skupiny Počet Náklady na ZS za Počet Náklady naZS za Počet Náklady na ZS za
zomrelých posl, rokživota zomrelých posl, rokživota zomrelých post. rokživota
poistencov poistenca v Sk poistencov poistenca v Sk poistencov poistenca v Sk

1. od OO do 04 rokov 61 20,265 ,43~ 70 7,4 13,801 131 27679 239

2. od 05 do 09 rokov 1,761,04S 23 3,200,095 30 4961,144

3. od 10 do 14 rokov 1C 1,847,22S 19 2,285,77;: 29 4,1 33 ,OO~

4. od 15 do 19 rokov 35 4,896,54S 61 6,416,32~ 96 1131 2,873

5. od 20 do 24 rokov 2<; 1,506,629 10C 6,676,421 12<; 8,183,050

6. od 25 do 29 rokov 48 9,437,256 125 11,822,556 173 21,259 ,812

7. od 30 do 34 rokov 58 9,046,513 16E 12,830,416 224 21,876,92S

8. od 35 do 39 rokov 91 17,288,892 241 18,134,027 332 35,422 ,9 1S

9. od 40 do 44 rokov 181 27389,418 441 38,354,940 622 65,74435E

10. od 45 do 49 rokov 338 62,261,190 89< 88,577,231 1,233 150,838,421

11. od 50 do 54 rokov 526 89,543,786 1 296 132,734,484 1822 222,278 ,271

12. od 55 do 59 rokov 676 108,751,88' 1,55S 177,156 ,819 2,235 285,908,702

13. od 60 do 64 rokov 923 148,690,178 1,758 192,538,811 2681 341,228,988

14. od 65 do 69 rokov 1,341 166,118,718 2,081 212 ,891,792 3,422 379 ,010,51C

15. od 70 do 74 rokov 2,341 230,394,44E 2,84<; 268 ,073,949 5,186 498,468,396

16. od 75 do 79 rokov 3,584 271 ,432,11~ 3,143 256 ,849 ,201 6,727 528 ,281 ,320

17. od 80 rokov 9,69 455 ,965,296 5,25~ 275,450,839 14,94E 731,416,135

Spolu 19,938 1,626 ,596,580 20,076 1,711,407,48S 40,014 3,338 ,004 ,069


