Viliam Novotný Ako vyliečiť zdravotníct vo

Úvod
Ako lekár ale aj ako politik prichádzam pravidelne do kontaktu s ľuďmi, ktorí
zažívajú úskalia zdravotníctva v našej krajine. Pred časom ma zastavila pani
v stredných rokoch a so slzami na krajíčku sa mi zdôverila so svojou skúsenosťou s jednou univerzitnou nemocnicou. Jej otec, dôchodca, tam ležal na
pľúcnom oddelení. Oddelenie je už asi 25 rokov, teda minimálne od mojich
študentských čias, situované v nejakých prerobených barakoch. Katastrofálne
prostredie, limitovaná starostlivosť. Končila prosbou, či by som s tým nemohol
niečo urobiť.
Ona hovorila o pľúcnom oddelení a ja som si pritom spomenul na interné
a centrálnu JIS-ku inej koncovej nemocnice. Lekári a sestry tam prednedávnom
podali výpovede nie kvôli nespokojnosti s platom, ale pre stav týchto oddelení.
Ani pri najlepšej snahe nedokážu v takých podmienkach poskytovať kvalitnú
starostlivosť.
Ako je možné, že Česi a Maďari vedia modernizovať svoje nemocnice a my
nie? Prečo dokážu súkromní prevádzkovatelia investovať do svojich zariadení
a štát nie?
Slovenské zdravotníctvo má veľa neriešených problémov: zadlžovanie nemocníc, nespravodlivé ohodnotenie práce zdravotníkov, kvalita poskytovanej
zdravotnej starostlivosti, rastúce poplatky u lekára a mohol by som pokračovať
ďalej.
Neriešenie a odsúvanie týchto problémov vedie k rastúcej nespokojnosti pacientov a zdravotníkov. Niet sa čomu čudovať, veď napriek tomu, že pracujúci
platia stále viac prostredníctvom svojich daní na poistnom či v hotovosti, služby sa nezlepšujú. Pacienti nevedia, na čo majú nárok, kedy a čo dostanú. Každý
má nárok na „všetko“, ale dostať sa k službe je problém.
Účelom tejto knižky je podať zrozumiteľnú informáciu širokej verejnosti
o tom, ako zdravotníctvo funguje. Vysvetliť, prečo sme svedkami vždy tých istých problémov, ktoré sa akoby cyklicky opakovali. Prináša aj návrhy riešení,
ako vyliečiť zdravotníctvo, aby lepšie slúžilo ľuďom.
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Časť I
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Hlavným cieľom zdravotníctva je zlepšovať zdravotný stav ľudí. Zdravie je individuálny statok, teda zodpovednosť za svoje zdravie nesie každý individuálne
– sám za seba. Na naše zdravie má totiž rozhodujúci vplyv životný štýl, ktorým
žijeme. Až 70 % zdravia majú ľudia vo svojich rukách. Zlá životospráva, chýbajúca pohybová aktivita, nevhodné stravovanie, alkohol, fajčenie a chudoba sú
faktory, ktoré ovplyvňujú zdravie 2 a pol-násobne viac ako zdravotníctvo. Ale
zdravotníctvo platíme z našich daní a odvodov preto, aby nám pomohlo zdravie
udržiavať a zlepšovať. Skôr ako začneme hovoriť o stave zdravotníctva, musíme
vedieť, aký je zdravotný stav ľudí na Slovensku.
Slováci v priemere žijú najmenej rokov zdravého života spomedzi 28 krajín
Európskej únie. Päťdesiatnici na Slovensku majú pred sebou už len 10 rokov
života v zdraví. Priemer EÚ sa blíži k 18 rokom, napr. v Holandsku je to 19
rokov a päťdesiatnikov v Nórsku čaká dokonca 27 rokov života v zdraví.
Priemerná očakávaná dĺžka života pri narodení na Slovensku v roku 2012
bola u žien 79,9 roku. To je 3,2 roku pod priemerom EÚ a o päť rokov menej ako
vo Francúzsku, Španielsku, Švajčiarsku či Taliansku.
V prípade mužov bola priemerná očakávaná dĺžka života iba 72,5 roku, čo je
o celých 5 rokov života menej ako priemer EÚ a až o osem rokov menej ako čaká
priemerného Švajčiara.
U oboch pohlaví je Slovensko spomedzi 34 krajín OECD v päťke najslabších. Horšie sú na tom len Mexiko, Turecko, Maďarsko a v prípade mužov aj
Estónsko.
Ľudia, ktorí dovŕšili vek 65 rokov, majú pred sebou v priemere o 3 roky menej
života ako je priemer v OECD. Slovensko je tretie najhoršie spomedzi 34 členov
zoskupenia ekonomicky najvyspelejších krajín sveta. Menej života zostáva seniorom iba v Turecku a Maďarsku.

Žijeme kratšie a sme viac chorí. Obdobie stagnácie strednej dĺžky života,
ktoré je dedičstvom posledných 30 rokov socializmu, sa podarilo v skutočnosti prelomiť len prednedávnom. Vyspelú Európu pozvoľna dobiehame až
od roku 2008.
Napriek obrovským investíciám do liečby v ostatnom desaťročí je stále až
takmer polovica (45 %) úmrtí u nás zapríčinená ochoreniami srdca a ciev. V porovnaní s európskou populáciou je úmrtí na ochorenia srdca a ciev dvoj až trojnásobne viac ako vo väčšine krajín západnej a severnej Európy. Spotreba liekov
na hypertenziu stúpla na Slovensku v uplynulej dekáde 2,3-násobne a liekov
kompenzujúcich vysoký cholesterol až 9-násobne (patrí už k najvyšším v EÚ
i OECD), čo by malo komplikáciám predchádzať. Napriek tomu počty hospitalizácií pre choroby srdca a ciev stúpajú dvakrát rýchlejšie, ako pribúdajú ostatné
hospitalizácie. Slovenské zdravotníctvo, napriek už spomínaným obrovským
investíciám do liečby, zlyháva v boji s najrozšírenejšou civilizačnou chorobou
– Ischemickou chorobou srdca. Je to spôsobené tým, že drahou liečbou sa nahrádza neexistujúca prevencia.
Aj v úmrtnosti na nádorové ochorenia, ktorá predstavuje 25 % všetkých prípadov úmrtí, patrí Slovensko k najhorším v EÚ aj OECD, horšie sú na tom len
Maďari a Chorváti.
Aby toho nebolo málo, slovenskí pacienti majú k dispozícii málo efektívny
systém zdravotnej starostlivosti. Aj keď na tento systém míňame až 7,5 %
HDP, z čoho je 17 % hotovostných platieb, väčšina pacientov aj zdravotníkov
je s ním nespokojná. Dominuje v ňom totiž kvantita nad kvalitou, chýbajúca
motivácia poskytovateľov zo strany zdravotných poisťovní, chýbajúca motivácia zdravotníkov šetriť vzácne zdroje a pacientov správať sa zodpovedne.
V SR pripadá na obyvateľa 11,2 návštev lekára ročne, čo je skoro dvakrát
viac ako je priemer v krajinách Európskej únie. Napriek tomu, že pacienti
navštevujú lekára často a každá návšteva sa spravidla končí predpísaním jedného až dvoch liekov, zdravotný stav ľudí sa zlepšuje len málo.
Dokonca aj údaje, využiteľné na hodnotenie efektívnosti a kvality zdravotnej starostlivosti na Slovensku sú nespoľahlivé alebo úplne chýbajú na celonárodnej úrovni. To znemožňuje porovnávanie práve tam, kde je najpotrebnejšie a mohlo by viesť k užitočnej sebareflexii i dobre cieleným opatreniam.
Dlhé čakanie, nejasný nárok, množstvo zbytočných vyšetrení, nákladná
liečba, ktorou preplácame zanedbávanú prevenciu, predražené a chaoticky nakupované prístroje, obrovský modernizačný dlh v nemocniciach, podráždení a unavení zdravotníci tlačení zamestnávateľom do kvantity a nie
kvality liečby, starnúci ambulantní lekári. Asi takto vyzerá zdravotníctvo
na Slovensku.
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V 8. ročníku európskeho konzumentského indexu zdravotnej starostlivosti sa v porovnaní zdravotných systémov v EÚ za rok 2014 Slovensko umiestnilo na 20. mieste. Podľa aktuálneho rebríčka sa na prvom mieste umiestnilo
tradične Holandsko, za ním opäť Švajčiarsko a tesne za ním na treťom mieste
Nórsko.
Holandsko sa stalo jedinou krajinou, ktorá stále patrí v tomto hodnotení
medzi tri najčastejšie a najlepšie ohodnotené krajiny od roku 2005 bez ohľadu
na sledované aspekty zdravotnej starostlivosti. Keďže ich zdravotný systém je
v mnohom podobný tomu slovenskému, malo by byť pre nás vzorom a motiváciou. V ďalších kapitolách sa tomu ešte budeme venovať.

Kapitola 2

Čo ľudí trápi v zdravotníctve
Keď som v roku 2010 s „modrou sanitkou“ prešiel celé Slovensko, zhovárali sme sa
s ľuďmi pred nemocnicami a poliklinikami o tom, ako funguje zdravotníctvo. Počúvali sme samé ponosy a sťažnosti. V nasledujúcej kapitole ich nielen popíšem, ale aj
vysvetlím, čo sa s nimi za posledných 5 rokov urobilo a aký je súčasný stav.
Doplatky za lieky
Ľudia sa v roku 2010 sťažovali na doplatky za lieky predpísané na recept. Vlastne každý deň sme si vypočuli množstvo veľmi podobných príbehov.
Pani v dôchodkovom veku hovorila: „Mám dôchodok 280 eur a za lieky na recept doplácam každý mesiac 60 eur. Ako mi má potom vyjsť na ostatné?“ Pani vo veku okolo
40 rokov hovorila: „Mám len sociálnu dávku, prišla som o prácu. Za lieky na alergiu
doplácam 40 eur, ja tie lieky neužívam, nemôžem si ich dovoliť.“
Pomerne veľkým prekvapením bolo pre mňa zistenie, že pacienti veľmi málo
vedeli o možnostiach, ako doplácať za lieky menej. Že môžu dostať liek s rovnakou účinnou látkou bez doplatku alebo s minimálnym doplatkom. Často
som počul, že lekár a ani lekárnik nepoučili pacienta.
Čo sa s tým urobilo?
Ešte pred voľbami roku 2010 som navrhol riešenie „10 eur ani o cent viac“.
Teda limit, koľko môžu ľudia doplácať za lieky a za iné oficiálne poplatky
v zdravotníctve. Vtedajší minister zdravotníctva za SMER sa tomu vysmieval. Tvrdil, že asi chcem zavádzať nejaké poplatky, veď zdravotníctvo je bezplatné. Za vlády Ivety Radičovej som bol jej poradcom. V liekovej politike
sme zaviedli druhú najnižšiu cenu liekov v rámci EÚ a zaviedli sme ochranný
limit na doplatky za lieky. A tento limit spoluúčasti na lieky v praxi naozaj
fungoval. Pôvodne vracal peniaze za doplatky nad 30, resp. 45 eur štvrťročne
invalidom a dôchodcom s príjmom do 50 % priemernej mzdy. Každý štvrťrok
od roku 2011 dostalo naspäť peniaze cca 25 tisíc poistencov, spolu cca 400 až
500 tisíc eur. Tento mechanizmus bol natoľko účinný, že sa jeho rozšírenie
stalo súčasťou aj tzv. „druhého“ Ficovho sociálneho balíčka. Rozšíril sa na
všetkých dôchodcov s limitom 25 eur a na deti do 6 rokov s limitom 8 eur.
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Pri takto zoširoka urobenom opatrení sa však do neho dostali aj dôchodcovia
s vilami pri mori či deti milionárov, takže súčasnej vláde sa stratil so zreteľa
rozmer solidarity s tými, ktorí to naozaj potrebujú. Vláda ale aspoň uznala, že
riešenie z roku 2010 bolo naozaj potrebné. Veci sa teda zlepšili, ale doplatky
za lieky sú stále jedným z najpálčivejších problémov zdravotníctva a spôsobujú tlak na zvyšovanie dôchodkov.
Poplatky v ambulanciách
Pacienti sa v roku 2010 sťažovali na rôzne poplatky vyberané v ambulancii lekárom bez toho, aby im rozumeli. Predovšetkým v ambulanciách všeobecných
lekárov a špecialistov sa vyberali poplatky za všetko možné. Platilo sa za objednanie termínu vyšetrenia, za vedenie zdravotnej dokumentácie, za PN-ku, za
podanie injekcie, za injekčnú formu lieku, ktorú lekár rovno podá pacientovi,
za podanie infúzie, za skúmavku do laboratória a pod. Pacienti nerozumeli, prečo v jednej ambulancii musia platiť a v inej nie. Dokonca na tej istej poliklinike
za rovnakú službu jeden lekár nechcel poplatok a druhý ho vyberal.
Čo sa s tým urobilo?
Ešte v roku 2006 SMER po voľbách ako prvé v zdravotníctve zrušil legendárne
Zajacove 20- a 50-korunáčky u lekára a v nemocnici. Tvrdil, že zdravotníctvo už
bude bezplatné, ale nebolo. Napriek tomu, že legislatíva (mimochodom platná
od roku 2005) ustanovuje, že ľudia môžu doplácať u lekára len za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, poplatky začali neuveriteľne
narastať. Kým v roku 2005 aj s 20- a 50-korunáčkami doplácal občan priemerne v zdravotníctve za lieky aj služby 125 eur ročne, v roku 2009 na konci prvej
Ficovej vlády to bolo už 215 eur a v roku 2014 to bolo viac ako 300 eur.
Ficova vláda v roku 2015 už musela priznať, že ich tzv. bezplatné zdravotníctvo
nefunguje. Najprv zaviedla registračné pokladnice v ambulanciách s očakávaným
výnosom do 50 mil. eur. Ak sa za nič neplatí, čo budú pokladnice registrovať?
Potom prišlo ministerstvo zdravotníctva s novelou, že poplatky sa nesmú
vyberať za vypísanie receptu a poukazu, potvrdenie o návšteve lekára, za vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu, za objednanie pacienta a za prednostné ošetrenie. Zoznam výkonov, za ktoré sa budú vyberať poplatky, má byť vyvesený na
viditeľnom mieste v ambulancii.
Paradoxne asi najväčšiu nevôľu vyvolalo zrušenie poplatkov za prednostné
ošetrenie. Ľudia si na to už zvykli a úprava realizovaná za Radičovej vlády, že čas
určený na prednostné ošetrenia nesmie byť viac ako 50 % všetkých ordinačných
hodín, v praxi fungovala. Zrušenie prednostných ošetrení vyvolalo nevôľu tých,
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ktorí nemajú čas čakať, alebo si to jednoducho nemôžu dovoliť – pracujúci, pracujúci sprevádzajúci rodiča, bezvládni platiaci opatrovateľke za sprievod a pod.
Druhý pokus SMER-u odstrániť poplatky tiež nefungoval. Poplatky sa len
premenovali. Netreba podceňovať ambulancie, ktoré aj v minulosti našli tisíc
a jeden inovatívnych spôsobov, ako ich od pacienta dostať. Po prijatí zákona
neplatia pacienti menej. Bol to len čistý marketing, podobne ako zrušenie „zajacoviek“ v roku 2006.
Zajacove poplatky
V roku 2010 sme pacientov často počuli spomínať 20-korunáčky. Niektorí
sa na ne sťažovali a priznávali, že ich zaťažovali. Mnohí pacienti spomínali na
20-korunáčky pozitívne. Predtým si zaplatili a mali pokoj, teraz chce každý lekár nejaký poplatok a oni tomu nerozumejú.
Čo sa s tým urobilo?
20-korunáčky boli nespravodlivé ale účinné opatrenie. Nespravodlivé, lebo
zaťažovali chudobných rovnako ako bohatých, čo mala kompenzovať sociálna
dávka vo výške 50 korún. Bolo to ale opatrenie účinné, zvýšila sa disciplinovanosť návštev ambulancií a došlo k poklesu návštev o 10 % bez toho, aby sa
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Za čo sa dnes oficiálne platí
služby súvisiace so zdravotnou starostlivosťou (reguluje vláda)
návšteva lekára, deň v nemocnici (aktuálne 0€)
recept, poukaz (0,17 €)
doprava (0,07 €/km)
pohotovosť (1,99 €)
 hospitalizácia v kúpeľoch (kategória A – 1,66 €;
kategória B – 4,98 € v zime a 7,30 € v lete)
 výpis zo zdravotnej dokumentácie (max 3 % zo životného minima)
lp
 rednostné ošetrenie (reguluje VÚC - aktuálne 0€)
lv
 yšetrenia na administratívne účely (neregulované, určuje poskytovateľ)
napr. potvrdenie na vodičský preukaz,...
l výkony, ktoré nie sú indikované zo zdravotných dôvodov
(neregulované, určuje poskytovateľ)
l

l
l
l
l
l

l 

Prístup lekárov a sestier
Mnohí sa sťažovali, že sestry a lekári akoby stratili záujem o pacientov. Sú „podráždení“, niekedy aj „arogantní“, snažia sa pacienta zbaviť. Mnohí pacienti
hovorili, že predtým to bolo lepšie. Väčšina sťažností týkajúcich sa úrovne
služieb, vybavenia či personálu sa týkala menších neštátnych nemocníc.
Čo sa s tým urobilo?
Prakticky nič.
Výmenné lístky

l

A inak sa ešte platí
p
 oplatky za to, čo už beztak hradí zdravotná poisťovňa
preventívna prehliadka, návšteva lekára doma, zavedenie zdravotnej karty
l poplatky „od výmyslu sveta“
za klimatizáciu, za vodu v čakárni, za vstup do čakárne, za sedenie
v čakárni, za poskytnutie lekárovho telefónneho čísla
l

l

l 

to prejavilo na zhoršení zdravotného stavu ľudí. Na Slovensku máme pritom
dvakrát viac návštev ambulancií ako je priemer v EÚ (pozri kap. 1). Keď potom
vláda 20-korunové poplatky zrušila, ľudia doplácali do zdravotníctva v hotovosti stále viac na doplatkoch za lieky a poplatkoch u lekára.
Úroveň služieb

Zbytočné preháňanie od ambulancie k ambulancii pre výmenné lístky bolo
v roku 2010, rovnako ako dnes, zdrojom kritiky zo strany pacientov.
Čo sa s tým urobilo?
Výmenné lístky sú krásnym príkladom toho, ako rozdielne vníma ľavica a pravica fungovanie zdravotníctva na Slovensku. Po reforme zdravotníctva v rokoch
2006 až 2010 priniesol SMER množstvo regulačných opatrení pochádzajúcich
z čias pred reformou. Jedným z nich bolo aj znovuzavedenie výmenných lístkov. Ich filozofia bola postavená na tom, že všeobecný lekár musí posielať pacienta na odborné vyšetrenia a manažovať jeho liečbu. Ale keďže pacient nemá
povinnosť priniesť výsledok odborného vyšetrenia všeobecnému lekárovi, ten
naďalej nemá prehľad o liečbe pacienta. Pacient si ale musí vyčkať na poradie
v čakárni medzi chrípkami a hnačkami, keď chce ísť povedzme na ortopedické
vyšetrenie, lebo ho bolí chrbát, neurologické vyšetrenie, lebo má migrény alebo
urologické vyšetrenie pre problémy s močením. Za Radičovej vlády sa tento
nezmysel okamžite zrušil, druhá Ficova vláda ho znovu zaviedla.
Dlhé čakanie

Pacienti sa často ponosovali aj na to, že úroveň služieb v zdravotníctve klesá. Na vyšetrenie u všeobecného lekára či špecialistu čakajú niekedy celý deň a nedočkajú sa.
Často sa pacienti sťažovali na zlé vybavenie v nemocniciach, nízku úroveň sociálnych zariadení, staré vyležané postele a zlú stravu. V sociálnych zariadeniach sme
často počúvali, že pacienti sa po niekoľkých dňoch v nemocnici vracajú do sociálneho zariadenia so začínajúcimi preležaninami a v zanedbanom stave.
Čo sa s tým urobilo?
Prakticky nič.
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Dlhé čakacie doby na operácie, vyšetrenia CT, MRI či mamografiu boli tiež pomerne často spomínané.
Čo sa s tým urobilo?
Radičovej vláda sa snažila postupne rozširovať okruh výkonov, na ktoré sú poisťovne povinné viesť čakacie zoznamy. Po operáciách srdca, šedého zákalu a bedro
vého kĺbu sa na zoznam dostali operácie rázštepov, vyšetrenie rádioaktívnymi
látkami a mamografické vyšetrenia prsníkov. Počas druhej Ficovej vlády sa situácia
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s čakaním začala zhoršovať. Prieskum HPI (Health Policy Institute) ukázal, že na
niektoré plánované výkony sa niekde čaká aj roky. Rozdiely medzi nemocnicami
boli obrovské. VšZP, ktorej sa tento problém dotýkal najviac, začala pod paľbou
kritiky platiť nemocniciam za plánované operácie viac. Evidencia výkonov, na
ktoré musia poisťovne viesť čakacie zoznamy sa však nerozšírila, naopak zúžila
sa naspäť na tri výkony. Poslaneckým návrhom zákona som sa preto opakovane pokúšal zaviesť povinnosť pre zdravotné poisťovne viesť čakacie zoznamy na
všetky plánované výkony a zaviesť maximálnu čakaciu lehotu 1 rok. Navrhoval
som, aby si potom mohol pacient nechať vykonať operáciu kdekoľvek na Slovensku alebo v EÚ a poisťovňa by mu musela liečbu preplatiť. Tento návrh sa nestretol s porozumením vládnych poslancov a stále čaká na realizáciu.

Viliam Novotný Ako vyliečiť zdravotníct vo

Kapitola 3

Prečo sa zdravotníctvo
dostalo do krízy

Čo sa s tým urobilo?
Platy nemocničných lekárov sa riešili veľmi neštandardným postupom. Po hromadných výpovediach a zlyhaní ministerstva zdravotníctva vo vyjednávaní, musela vláda Ivety Radičovej na jej sklonku (2011) ustúpiť štrajkujúcim lekárom.
Platy sestier napriek parlamentom schválenému zákonu o minimálnych mzdových nárokoch zastavil Ústavný súd SR. Ficova vláda sa ich na konci roku 2015
snažila riešiť spolu s platmi ostatných zdravotníkov v nemocniciach, ale nestretlo
sa to s pozitívnym prijatím. Ficova vláda odložila na obdobie po voľbách 2016 aj
riešenie spravodlivého systému platby pre nemocnice – tzv. Platba za diagnózu
(DRG), pričom bez jeho zavedenia je ťažké nastaviť spravodlivé odmeňovanie.

Po vzore bývalého Sovietskeho zväzu bol v druhej polovici 20. storočia v Československu zavedený sovietsky, tzv. Semaškov model centrálne riadeného a financovaného zdravotníctva. Po páde komunistického režimu v roku 1989 bol
prehodnotený aj systém organizácie zdravotníctva. Zdravotnícke zariadenia na
Slovensku trpeli už od čias socializmu prehlbujúcim sa vnútorným dlhom. Odkladanie investícií, zastaranie prístrojového vybavenia, to všetko sa hromadilo
v nemocniciach pred rokom 1993, aby nakoniec prispelo k prejaveniu sa „ochorenia“, ktorého sme svedkami dodnes.
Nemocnice neboli ani pred rokom 1993 nastavené či už procesne alebo
finančne tak, aby podávali optimálny výkon. Rok 1993 preto ani zďaleka nemožno považovať za „ideálny“ z pohľadu fungovania a hospodárenia slovenských nemocníc.
Slovensko sa vrátilo v roku 1993 k systému verejného zdravotného poistenia. Ide o tzv. Bismarckov model, ktorý vznikol v Nemecku na sklonku
19. storočia (1883). Slovensko malo s bismarckovským modelom zdravotníctva
skúsenosti. Uhorská časť Rakúsko-Uhorskej monarchie (teda vrátane územia
dnešného Slovenska) bola po Nemecku druhou krajinou na svete, ktorá zaviedla systém verejného zdravotného poistenia (1891). Ten s istými úpravami vydržal až do nastolenia komunistického režimu po druhej svetovej vojne.
V roku 1993 vznikla Národná poisťovňa na financovanie zdravotného, nemocenského a dôchodkového poistenia. Tri poistenia pod jednou strechou sa
ukázali ako problematické a nakoniec bolo toto usporiadanie len prechodné.
V roku 1994 sa zdravotné a sociálne poistenie odčlenili, pričom zdravotné poistenie mohli ponúkať viaceré zdravotné poisťovne. Zákon (č. 273/1994 Z. z.) definoval spôsob financovania verejného zdravotného poistenia ako kombináciu
odvodov od pracujúcej populácie a platieb zo štátneho rozpočtu za nepracujúcu
populáciu.
Táto zmena bola veľmi odvážnym krokom vzhľadom k vtedajším podmienkam. Slovenské hospodárstvo sa nachádzalo v ťažkej depresii. Samostatnosť
štátu, rozpad východných trhov, krach neefektívnych socialistických podnikov, nízka produktivita práce či nekonkurencieschopnosť spôsobili, že slovenská ekonomika dosahovala v roku 1993 iba 76 %-nú výkonnosť v porovnaní
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Pohotovosť
Pohotovosť, ktorá nefungovala nepretržite, zatvárala o šiestej alebo ôsmej
a bolo treba za ňou cestovať, rezonovala takisto v rozhovoroch.
Čo sa s tým urobilo?
Prakticky nič. Akurát stále prebieha boj o to, či majú byť pohotovosti otvorené
do 22.00 hod. alebo celú noc.
Nespravodlivé ohodnotenie
Lekári často vyjadrovali nespokojnosť s nespravodlivosťou medzi štátnymi a neštátnymi zariadeniami, čo sa týka ohodnotenia ich práce. Často sa sťažovali aj na
zlé fungovanie systému a plytvanie v rezorte. Sestry, najmä v malých nemocniciach, sa sťažovali na platy. Sociálne sestry sa okrem nízkych platov sťažovali aj na
zjavnú diskrimináciu v porovnaní s kolegyňami v zdravotníckych zariadeniach.
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s rokom 1990. V krajine vládla vysoká nezamestnanosť (14,4 %) a mzdy
stagnovali. Odvody boli na začiatku jediným zdrojom financovania zdravotníctva a ich úroveň bola 3,3 % HDP. Štát nemal dostatočné zdroje na to,
aby platil zdravotným poisťovniam za ekonomicky neaktívnych poistencov,
ktorí tvoria vyše 60 % všetkých poistencov systému verejného zdravotného
poistenia – cca 3,3 milióna osôb. V roku 1993 štát neprispieval do zdravotníctva vôbec a v roku 1994 len 33,6 Sk ročne za jedného ekonomicky neaktívneho poistenca. V rokoch 1995 a 1996 došlo k výraznejšiemu navýšeniu
platby štátu, avšak v ďalších rokoch nedochádzalo k jej valorizácii. Do roku
2000 sa platba štátu zvýšila len o 5,2 %, kým rast cien v tom istom období
dosiahol 35,4 %.
Štart systému verejného zdravotného poistenia na Slovensku bol teda charakterizovaný nedofinancovaním, ktoré len za prvé dva roky fungovania dosiahlo 23,5 mld. Sk, čo v tom období zodpovedalo 4,8 % HDP.
Od roku 1995 teda začal štát významnejšie prispievať na financovanie zdravotníctva cez platbu za poistencov štátu. Na krytie deficitu z rokov 1993 a 1994
to však nestačilo. „Tlačenie“ tohto problému pred sebou poznačilo slovenské
zdravotníctvo na celé desaťročie. Nedostatočné investície a nízka atraktivita sa
nakoniec premietli do rastúcej nespokojnosti tak pacientov ako aj zdravotníkov.
Zavedenie pluralitného poistného systému do socialistického zdravotníctva
situáciu nezlepšilo. Štát ako vlastník väčšiny zdravotníckych zariadení nebol
schopný prijať opatrenia na zvýšenie efektívnosti a kvality riadenia. Zdravotné poisťovne nemali potrebné kompetencie, aby mohli efektívne nakupovať
služby. O tom, kto bude mať zmluvu s poisťovňou, kto dostane peniaze na
investície a koľko bude za poskytnuté služby platiť poisťovňa, rozhodovalo
centrálne ministerstvo zdravotníctva, bez jasných pravidiel a odôvodnenia.
Poisťovne boli povinné plne uhrádzať všetku poskytnutú zdravotnú starostlivosť, na ktorú nemali zodpovedajúce finančné krytie. Jednotná sadzba poistného
bola stanovená zákonom. Zriaďovatelia poisťovní neniesli zodpovednosť za výsledky hospodárenia zdravotných poisťovní, pričom konečné riziko znášal štát.
V roku 1997 ponúkalo na slovenskom trhu verejné zdravotné poistenie až
13 zdravotných poisťovní. Tento počet sa pomerne rýchlo znižoval.
V prvej polovici 90-tych rokov prebehla privatizácia lekární a ambulantnej
sféry. Dovtedajšie usporiadanie zdravotníctva sa tým rozpadlo a stratila sa
koordinácia medzi ambulanciami a nemocnicami. Vznikol rozdrobený systém
s vysokým počtom poskytovateľov špecializovanej ambulantnej starostlivosti.
Úhradový mechanizmus pre špecialistov založený na bodovom ocenení výkonov, ktorý bol prebratý z Nemecka, viedol veľmi rýchlo k nárastu výdavkov na
zdravotníctvo pre tzv. indukovaný dopyt.

Medzi lekárom a pacientom totiž vládne tzv. informačná asymetria, lekár poskytuje
služby, ktoré pacient možno ani nepotrebuje, ale nevie to posúdiť. Lekár tieto služby
vykáže poisťovni a dožaduje sa úhrady. Je logické, že ak je ambulancia platená za
počet vyšetrení a liečebných úkonov, snaží sa ich urobiť čo najviac, či to už pacient
potrebuje alebo nie.
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To viedlo k inflácii ceny bodu a nakoniec k zavádzaniu limitov na poskytnutú
zdravotnú starostlivosť. Nesprávne nastavené ceny poskytovanej starostlivosti
viedli v nemocniciach k potrebe krížového financovania, pri ktorom ziskové
aktivity dotovali stratové činnosti. Zisk, ktorý mal byť použitý na investície do
zvyšovania kvality, tak bol používaný na krytie strát.
Dohľad nad zdravotným poistením i poskytovaním zdravotnej starostlivosti
vykonávalo ministerstvo zdravotníctva. Rozsah tejto úlohy presahoval odborné a personálne kapacity ministerstva. Byrokratický a formálny prístup k regulácii viedol k neefektívnemu a politicky ovplyvniteľnému dohľadu. Situácia zadlžených poskytovateľov sa naďalej zhoršovala a viedla k vyhláseniu krízového
stavu v zdravotníctve.
Avšak ani krízové opatrenia z roku 1999, ako napr. obmedzenie hospitalizácie neakútnych pacientov alebo financovanie nemocníc na základe tzv. “prospektívnych rozpočtov”, teda každý dostal dopredu toľko peňazí, koľko asi
v minulosti míňal, neriešilo podstatu problému. Rozpor medzi reálne existujúcimi peniazmi na zdravotnú starostlivosť a zákonom garantovaným rozsahom
bezplatnej starostlivosti. Neriešilo to ani chýbajúcu motiváciu pre efektívne
hospodárenie štátnych poisťovní a štátnych poskytovateľov.
Prečo sa mal manažment poisťovne trápiť pre zadlžovanie, keď zodpovednosť za to
niesol štát? Prečo by sa mal riaditeľ nemocnice trápiť pre zle nastavené fungovanie,
prezamestnanosť, neefektívne nákupy a zadlžovanie? Vedel, že nakoniec ho štát podrží a nemocnicu oddlží. A menovaný či odvolávaný bol z politických a nie ekonomických dôvodov.
Na neudržateľnosť široko koncipovaného rozsahu bezplatnosti upozornila
neskôr aj Svetová banka, keď na jar roku 2002 v hodnotiacej správe poukázala
na to, že slovenská ekonomika si nemôže dovoliť poskytovať všetku starostlivosť z verejného zdravotného poistenia. Odporúčala, aby očakávania ľudí boli
korigované jasným a nedvojznačným definovaním, ktoré zdravotnícke služby
budú hradené zo zdravotného poistenia a ktoré nie.
Systém odmeňovania za prácu pre zdravotníkov zdedený z čias socializmu
nebol založený na výkonoch, ale na tabuľkách podľa veku, kvalifikácie a rokov
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praxe. Pri vysokej prezamestnanosti v zdravotníctve nedostatok peňazí prakticky neumožňoval mzdovú diferenciáciu, čo stieralo rozdiely medzi efektívnymi a neefektívnymi zamestnancami. Nespokojnosť s odmeňovaním zdravotníkov v nemocniciach viedla k viacerým štrajkom a protestom.
Až v roku 2001 došlo k formálnemu zvýšeniu tabuľkových platov, avšak
bez krytia dodatočnými zdrojmi. Hospodárenie nemocníc sa tým ešte zhoršilo a vzrástli záväzky voči dodávateľom i fondom sociálneho zabezpečenia.
Zdravotnícke zariadenia boli zákonom vyňaté spod exekúcií, aby neuhradené
faktúry neviedli k exekúcii nemocníc. Splatnosť faktúr často presahovala hranicu 365 dní.
Na sklonku 90-tych rokov sa pod prehlbovanie deficitu podpísal najmä
prudký nárast nezamestnanosti, ktorý bol dôsledkom hospodárskej politiky
kabinetu premiéra Vladimíra Mečiara a jeho pokusu vybudovať slovenskú
kapitálotvornú vrstvu prostredníctvom privatizácie preferovaným záujemcom. Nárast nezamestnanosti totiž znamenal výpadok v odvodových príjmoch zdravotných poisťovní. Namiesto odvodu zo mzdy bola za poistenca
odvedená platba štátu, ktorá dosahovala približne 20-percentnú výšku.
Deficit v zdravotníctve v roku 1999 dosiahol 4,4 mld. Sk, v roku 2000 už
7,9 mld. Sk a v roku 2001 dokonca až 8,6 mld. Sk. V tejto situácii pristúpila
1. vláda Mikuláša Dzurindu k oddlžovaniu nemocníc. Odvtedy sme boli svedkami štyroch oddlžení a sme na prahu piateho.
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Kapitola 4

Opatrenia na zastavenie krízy
Všetky vlády sa snažili riešiť zadlžujúce sa zdravotníctvo a prichádzali
s riešeniami, ktoré mali zlepšiť fungovanie systému, zastaviť vytváranie
dlhu a naštartovať rozvoj. Tieto opatrenia výrazne zmenili tvár slovenského zdravotníctva, ale situáciu riešili len krátkodobo. Mnohé opatrenia použili vlády opakovane v rôznych obmenách, ale vždy s povážlivým
výsledkom.
Privatizácia, prenájom a predaj niektorých činností
V prvej polovici 90-tych rokov prebehla privatizácia lekární a ambulantnej
sféry. Zaviedla sa pluralita (viac zdravotných poisťovní) zdravotného poistenia a slobodný výber pacienta. Kroky mali viesť ku konkurencii a súťaži
medzi poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Boli to kroky správnym smerom, ktoré mali ale aj svoje negatíva. Dovtedajšie usporiadanie zdravotníctva sa tým rozpadlo a stratila sa koordinácia medzi ambulanciami a nemocnicami. Vznikol rozdrobený systém s vysokým počtom
poskytovateľov špecializovanej ambulantnej starostlivosti. Prenájom a predaj niektorých činností bol jedným z mechanizmov na zníženie zadlžovania
nemocníc, realizovaný za prvej aj druhej Dzurindovej vlády. Mal nemocnice zbaviť činností (laboratória, lekárne, hemodialýzy, SVALZy), na ktorých
modernizáciu nemali peniaze. Filozofia bola jednoduchá. Nemocnica nebude mať náklady na prevádzku danej činnosti, iba príjem z prenájmu alebo
predaja. Pomôže to teda jej hospodáreniu. Dnes je tento mechanizmus kritizovaný zo strany odporcov vzhľadom na to, že súkromní prevádzkovatelia
týchto služieb sú po nevyhnutných investíciách do týchto činností v zisku.
Dnes je teda sporné, či by nemocnice takisto dokázali zveľadiť tieto činnosti
a dostať ich do zisku.
Trochu mi to pripomína bývalého majiteľa veľkej chalupy v horách, chátrala a nevedel ju dobre prevádzkovať, znamenala pre neho len náklady. Predal ju známemu a ten zrekonštruoval chalupu, zriadil tam penzión, zvýšil ubytovacie kapacity,
zriadil dobrú reštauráciu, investoval do kvalitných ľudí. Dnes je penzión vyhľadávaný turistami a prosperuje. Bývalý majiteľ sa ale sťažuje, že keby mal tie zisky on,
tiež by vedel dobre fungovať.
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Decentralizácia
Nevýhodou centralizovaných systémov je, že nevedia účinne dohliadať na
praktické doručenie služby klientovi. Nespokojní spotrebitelia musia na vypočutie svojich sťažností prekonať priveľa byrokratických prekážok, čo znemožňuje efektívnu spätnú väzbu, zlepšovanie služieb a zavádzanie inovácií.
Akademická literatúra o zdravotnej politike a ekonómii zdravotníctva uvádza,
že decentralizácia má potenciál zlepšiť fungovanie zdravotného systému. Lokálna kontrola zlepšuje dodávanie služieb – problémy sú viditeľnejšie a adresnejšie,
sú preto aj menej akceptovateľné. Regionálna politická zodpovednosť je podstatne konkrétnejšia, a preto existuje motivácia na problémy reagovať (volebný
úspech). Teoreticky to znamená, že sa zavedú zmeny, ktoré povedú k nižším nákladom a lepšej kvalite. Úspech decentralizácie však závisí od nástrojov, ktorými
môže nový majiteľ alebo správca realizovať svoju nadobudnutú zodpovednosť.
Až na niekoľko výnimiek boli všetky nemocnice až do príchodu milénia
štátne, v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva ako štátne príspevkové organizácie. Trpeli chronickým nedostatkom kapitálových investícií,
vysokou prezamestnanosťou a neefektívnym riadením. Pri obsadzovaní vedúcich postov v nemocniciach prevažovali politické dôvody nad odbornými. Manažmenty preto uprednostňovali krátkodobé ciele – neraz osobné pred dlhodobými – v prospech organizácie.
Štruktúra lôžkového fondu z čias budovania socializmu nezodpovedala potrebám moderného zdravotníctva. V dôsledku pokroku medicínskych technológií sa časť zdravotnej starostlivosti presunula do ambulancií, stacionárov,
zariadení jednodňovej starostlivosti. Významne sa skrátila stredná doba hospitalizácie. Nadbytok akútnych a nedostatok chronických lôžok sa však darilo
meniť len s veľkými ťažkosťami. Snahy o redukciu narážali na odpor ohrozených nemocníc a lokálnych politikov.
V rámci decentralizácie verejnej správy schválil parlament v roku 2001 presun zriaďovateľských práv k väčšine zdravotníckych zariadení z ministerstva
zdravotníctva na samosprávy – obce a vyššie územné celky. Dané ustanovenie
nadobudlo účinnosť k 1. januáru 2003.
V prípade zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti sa tak obce stali
zriaďovateľmi nemocníc s poliklinikou I. typu a samosprávne kraje sa stali
zriaďovateľmi nemocníc s poliklinikou II. typu. V kompetencii štátu zostali nemocnice III. typu, fakultné nemocnice, vysokošpecializované odborné
ústavy, liečebne pre dlhodobo chorých, psychiatrické liečebne a kúpele.
Dialo sa to ako súčasť reformy verejnej správy a fiškálnej decentralizácie.
Malo to však určite vplyv na fungovanie nemocníc.
20
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Samosprávy, ktoré získali od spomínaného 1. januára 2003 zriaďovateľské
kompetencie v zdravotníctve, neboli na nové úlohy a výzvy odborne ani personálne vybavené, nemali zdroje, ktoré by mohli investovať do zvýšenia kvality
a efektivity, ani zdroje potrebné na financovanie prehlbujúceho sa deficitu.
Zlyhala aj centrálna vláda, ktorá po odovzdaní zodpovednosti mala radiť a pripravovať samosprávy a postupne na ne delegovať aj regulačné a stimulačné
nástroje.
Potvrdil sa však predpoklad, že samosprávy pristúpia k problému zdravotníctva zodpovednejšie. Dlh ich nemocníc sa dlhé roky drží približne na rovnakej úrovni (60 – 80 mil. Eur) a teda ich dlhová služba funguje udržateľne.
Mnohé z týchto nemocníc samosprávy dlhodobo prenajali alebo predali
súkromným spoločnostiam. Tieto už dosahujú dobré hospodárske výsledky.
Prakticky sa nezadlžujú a takmer býva pravidlom, že tvoria zisk. Toto konštatovanie vyplýva z pravidelných informácií Sociálnej poisťovne o výške pohľadávok voči zdravotníckym zariadeniam.
Predaj alebo prenájom činnosti a majetku – všetky tieto stratégie však znamenali faktickú privatizáciu zdravotníckeho zariadenia. Zriaďovateľ sa tak
zbavil zodpovednosti za výsledok hospodárenia.
Reštrukturalizácia, redukcia a optimalizácia
Všetky vlády od roku 1998 vykonali do nejakej miery reštrukturalizáciu
a redukciu lôžkového fondu na Slovensku. Znižoval sa počet postelí na oddeleniach, zatvárali sa celé oddelenia, oddelenia sa reprofilizovali, najčastejšie z akútnych na chronické, dlhodobé či sociálne lôžka. Tento proces
bol a je stále nevyhnutný. Napriek opakovaným vlnám znižovania počtu
lôžok, oddelení a ich reprofilizácie, tento mechanizmus nepomohol zastaviť
zadlžovanie nemocníc. Tieto zmeny sa na hospodárení nemocníc prejavili
len prechodne a len v ojedinelých prípadoch mali trvalo pozitívny vplyv.
Problémom je totižto prakticky nemeniaci sa počet nemocníc (okolo 100),
ktorých je na Slovensko veľmi veľa. Riešením je určite znižovanie počtu nemocníc a ich špecializácia na konkrétne činnosti pri zachovaní primeranej
dostupnosti.
Predstavte si električku, ktorej prevádzka je stratová. Namiesto toho, aby sa zvýšilo
cestovné pre cestujúcich alebo znížila hustota jej jázd, aby počas jednej jazdy prevážala viac cestujúcich, pristúpi majiteľ k zníženiu počtu sedadiel. Cestujúcich bude
rovnako, len polovica bude stáť a zhorší sa teda ich komfort. Prevádzka električky
zostane naďalej rovnako stratová.
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zarobíte. Samozrejme, keďže majú poisťovne obmedzené zdroje, zaviedli limity.
To znamená, že na danom oddelení môžete mať povedzme 40 hospitalizácii po
700 eur. Čo ale s komplikovaným pacientom? Menšie nemocnice ich posielajú do
väčších a končia v takzvaných koncových fakultných a univerzitných nemocniciach. Keďže vo veľkej nemocnici liečia komplikovanejších pacientov, platia tam
poisťovne za ukončenú hospitalizáciu viac ako v menších a tiež dávajú limit. To
len zvyšuje motiváciu menších nemocníc posielať pacientov do väčších. Aby bol
chaos dokonalý, ani v dvoch nemocniciach na rovnakej úrovni, povedzme v dvoch
okresných, alebo dvoch fakultných neplatia poisťovne za jedného pacienta na
rovnakom oddelení rovnako.

Zmeny úhradových mechanizmov
Spôsob platby zo strany zdravotných poisťovní pre nemocnice bol tiež jedným
z mechanizmov, ktorý mal znížiť zadlžovanie nemocníc a nastaviť ich efektívnosť.
Osobitným pokusom o riešenie vysokého dlhu a zlého stavu v nemocniciach
bol prospektívny rozpočet, pri ktorom nemocnice vopred vedeli, koľko peňazí
dostanú bez ohľadu na vykonanú prácu. Viedol síce k prechodnej stabilizácii nemocníc v rokoch 1998 – 1999, ale strednodobo bol neudržateľný a problém zadlžovania nevyriešil.
V 90-tych rokoch platili poisťovne nemocniciam podľa toho, koľko dní tam
pacient ležal. Jeden deň – paušálna platba. Logicky mali poskytovatelia snahu
nechávať pacientov v nemocniciach čím dlhšie. Poisťovne preto prešli na systém platenia za výsledok – teda platbu za ukončenú hospitalizáciu zohľadňujúc
tzv. „case mix“, ktorý funguje dodnes.

Výsledkom je, že systém je nepochopiteľne deformovaný. Za operáciu žlčníka zaplatia okresnej nemocnici napr. 700 eur a fakultnej 1400 eur, pritom to
urobia úplne rovnako. Za náročnú operáciu pankreasu zaplatia jednej fakultnej
nemocnici napr. 1400 eur a druhej 2000 eur. Ako sa mohol vyvinúť takýto deformovaný systém? Všeobecnou odpoveďou je, že platba sa určuje na základe
zváženia náročnosti všetkých vykonávaných výkonov v danej nemocnici, teda
mixu všetkých prípadov (case mix). V skutočnosti tieto ceny vznikli kombináciou každoročného prepisovania (s malým inflačným zvýšením), politických
a lobistických zásahov.
Samozrejme, tento systém má víťazov, ktorí si vybavili tie najlepšie platby
a porazených, ktorí chcú robiť dobrú medicínu a nechcú im za ňu zaplatiť. Tí prví
konzervujú tento stav a tí druhí sa dožadujú spravodlivého systému platieb.
Zvyšovanie objemu peňazí

Je jedno, či máte na oddelení pacienta s odreninami a otrasom mozgu, alebo
mnohopočetnými zlomeninami. Prvého prepustíte za tri dni, druhého po dvoch
operáciách za tri týždne, platba je rovnaká. Logicky, chcete mať na oddelení
ľahšie prípady, menej miniete na liečbu a skôr ich môžete prepustiť, teda viac

V slovenskom zdravotníctve prežíva veľa stereotypne používaných argumentov. Jedným z nich je aj tvrdenie, že nemocnice by sa nezadlžovali, keby im
zdravotné poisťovne platili viac a keby do zdravotníctva dával štát viac peňazí.
Pravdou je, že od 90-tych rokov bola výška platby štátu do zdravotníctva
úplne v rukách politikov a nie vždy pokrývala skutočné potreby zdravotníctva.
Bolo to spôsobené transformujúcou sa spoločnosťou a objektívnymi ekonomickými problémami Slovenska.
Od roku 2001 sa zvýšila sadzba odvodov pre ekonomicky aktívnych, teda
pracujúcich poistencov z 13,7 % na 14 %.
Minister zdravotníctva Roman Kováč po dlhých prípravách presadil
v roku 2002 vo vláde nový poistný zákon. Poistné sa malo deliť na základné (72 % zdrojov) a povinné doplnkové (28 %) s možnosťou dobrovoľného
pripoistenia. O  možných dopadoch tohto zákona môžeme rozmýšľať len
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v hypotetickej rovine. Pred voľbami v roku 2002 sa návrhom parlament odmietol zaoberať.
Úspešnejší bol jeho nástupca Rudolf Zajac, ktorému sa podarilo presadiť
komplexnú reformu celého zdravotného systému, vrátane prijatia nového
poistného zákona. Naviazanie platby štátu na priemernú mzdu umožnilo
lepšie plánovanie objemu peňazí v zdravotníctve. Zavedenie platieb za služby súvisiace so zdravotnou starostlivosťou zvýšilo objem súkromných zdrojov v zdravotníctve. Od roku 2005 sa zaviedlo ročné zúčtovanie zdravotného
poistenia.
Hoci vo financovaní zdravotníctva ešte stále nevládne tzv. „odvodová neutralita“, veľký potenciál už v rozširovaní bázy odvodov nie je. Možnosťou je
zvyšovať sadzbu odvodov, čo však zvýši cenu práce a zhorší konkurencieschopnosť našej pracovnej sily v medzinárodnom porovnaní.
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Kapitola 5

Reforma zdravotníctva
V rokoch 2002 – 2006 priniesla reforma zdravotníctva systémové zmeny, ktoré
boli odbornou verejnosťou považované za skôr správne a smerovali k riešeniu
pálčivých problémov zdravotníctva. Zdravotnícka reforma obstála aj napriek
tomu, že mala od začiatku ako každá reforma veľa odporcov. Prešlo už 10 rokov od schválenia kľúčových zákonov, ktoré platia dodnes. Aj keď ich vlády po
roku 2006 upravovali, najmä vnášaním prvkov z predchádzajúceho systému,
dodnes fungujú. Problémom reformy nebolo, že neriešila dostatočne problémy
zdravotníctva, ale že sa nedokončila.
Raz sa ma v Prahe na konferencii pýtali, ako sme mohli urobiť tak rozsiahlu reformu. Pýtali sa preto, že v Čechách sa o zmeny omnoho menšieho rozsahu pokúšala
vláda po roku 2006 a stretla sa s nepochopením. Keď som sa nad tým zamyslel,
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odpovedal som: „lebo v slovenskom zdravotníctve sme v roku 2002 už nič nemali“.
Pamätám sa, keď som ako oddelenský lekár v piatok na JIS-ke počítal lieky, aby
sme vyšli s liečbou pacientov do pondelka a vymieňali sme si tabletky medzi oddeleniami. Splatnosť faktúr dosiahla 900 dní a nikto nikomu nič neplatil. Keď sa
pokazila röntgenová lampa v CT-čku, vozili sme pacientov v ťažkom stave starou
sanitkou 1203-kou do druhej nemocnice, kde CT-čko fungovalo. Lebo firma chcela
za servis peniaze hneď na drevo. Doba bola zrelá na zásadnú a radikálnu zmenu.

k vzniku neziskových organizácií, najprv zo štátnych nemocníc, neskôr aj zo samosprávnych (po delimitácii v roku 2003). Táto transformácia prispela k zlepšeniu hospodárenia týchto nemocníc. Hospodárenie nemocníc, ktoré sú neziskovými organizáciami, je totiž zo zákona vyrovnané, aj keď za cenu náročnej
dlhovej služby a odpisu vlastného majetku.
Druhá Dzurindova vláda a Radičovej vláda presadzovala transformáciu štátnych nemocníc na akciové spoločnosti. Priama zodpovednosť manažmentu,
povinnosť vytvárať zisk či prehľad v hospodárení prostredníctvom auditov boli
výhody akciových spoločností, od ktorých sa očakávalo, že zlepšia hospodárenie a zastavia zadlžovanie nemocníc. Dzurindovej vláde sa na jej sklonku podarilo transformovať 5 štátnych nemocníc na akciové spoločnosti, Radičovej
vláde sa v dôsledku jej predčasného pádu napriek príprave nepodarilo transformovať ani jednu nemocnicu. Treba konštatovať, že všetkých 5 štátnych nemocníc, ktoré boli doteraz transformované na akciové spoločnosti, funguje v zisku.
Je to teda praxou overený model.

Cieľom reformy bolo vytvoriť prostredie motivácie pre pacientov k zlepšovaniu zdravia, zabezpečiť rovnakú starostlivosť pre rovnakú potrebu a garantovať ochranu pre nezaplatiteľné riziká. Motorom reformy mali byť zdravotné
poisťovne, ktoré mali nakupovať služby od nemocníc a ambulancií na základe
kvality a ceny. Po skončení reformy mala teda nastať skutočná súťaž medzi nemocnicami, medzi ambulanciami a poisťovňami a stredobodom ich záujmu mal
byť pacient, ktorý mal dostávať kvalitné služby za konkurenčné ceny. V princípe sa to doteraz nepodarilo naplniť.

10 krokov reformy zdravotníctva
1. Spoluúčasť
Jedným z najrevolučnejších prvkov reformy, ktorý sa dodnes nepodarilo
sfunkčniť, bol mechanizmus tzv.: inteligentnej schémy spoluúčasti v zákone o rozsahu zdravotnej starostlivosti. Mal slúžiť na výpočet, koľko sa môže
v zdravotníctve doplácať. Nariadenie vlády upravilo rozsah starostlivosti plne
hradenej z verejného zdravotného poistenia. Dodnes ale chýba zoznam výkonov, za ktoré je možné vyberať poplatky a určenie spoluúčasti.
V slovenskom zdravotníctve prežíva veľa mýtov, jedným je aj bezplatnosť. Podľa
čl. XX Ústavy SR má každý nárok na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a jej rozsah určí zákon. Ľavica chce vždy predstierať, že všetkým zabezpečí všetko bezplatne.
V skutočnosti to ale nefunguje a ľudia polooficiálne aj načierno doplácajú do zdravotníctva stále viac, aby sa dostali k službe. Zákon o rozsahu z roku 2004 chcel zaviesť
poriadok, zatiaľ neúspešne.

3. Dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Až do roku 2005 vykonávalo ministerstvo zdravotníctva dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Ak sa niekto sťažoval, najskôr to posúdil riaditeľ
nemocnice alebo polikliniky, neskôr lekár samosprávneho kraja a na záver ministerstvo zdravotníctva. Kontrola bola skoro nefunkčná. Ak ministerstvo zriaďuje
nemocnicu a má samo seba kontrolovať, zjavne to nemôže fungovať. Preto sa zriadil nezávislý kontrolný orgán pre zdravotníctvo – Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou (ÚDZS). Ten kontroluje nielen správnosť poskytovania zdravotnej
starostlivosti, ale aj fungovanie zdravotných poisťovní. Či zaplatia to, čo im zákon
predpisuje, a či sú solventné. V minulosti sme totiž boli svedkami krachu poisťovní
(Perspektíva, Apollo), po ktorých zostali dlhy na strane nemocníc a ambulancií.

2. Transformácia nemocníc
Všetky tri stredopravé vlády, ktoré sme na Slovensku mali, teda obe Dzurindove a Radičovej vláda, presadzovali model transformácie nemocníc na akciové
spoločnosti či neziskové organizácie. Od tohto riešenia si sľubovali zastavenie zadlžovania a efektívne fungovanie nemocníc. Od roku 2001 dochádzalo

4. Transformácia zdravotných poisťovní na akciové spoločnosti
Až do reformy boli poisťovne akési verejnoprávne fondy s povážlivou zodpovednosťou manažmentov a večným zadlžovaním sa štátnych poisťovní – Všeobecnej
zdravotnej a Spoločnej zdravotnej poisťovne. V roku 2005 sa transformovali na
akciové spoločnosti. Dnes pôsobia na Slovensku tri zdravotné poisťovne. A aj keď
ozdravovanie štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (zlúčila sa so Spoločnou
zdravotnou poisťovňou) prebiehalo komplikovane, napríklad v roku 2010 ju Radičovej vláda prebrala s veľkým dlhom, dnes všetky tri fungujú viac-menej v zisku.
Zisk je často kritizovaný zo strany socialistov, lebo je vraj v zdravotníctve nemorálny. Čisto filozoficky, poisťovne spravujú naše peniaze z poistiek. Vy by ste
chceli mať svoje peniaze v krachujúcej alebo prosperujúcej banke, či poisťovni?
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5. Lieková politika
Ceny liekov sú na Slovensku podobne ako v ostatných krajinách EÚ regulované. Kategorizačná komisia na ministerstve zdravotníctva určuje, koľko bude
zdravotná poisťovňa platiť za danú účinnú látku v lieku. Keďže výrobcov liekov
s danou účinnou látkou je registrovaných na Slovensku viac, ak predajú svoj
liek v lekárni, dostanú zaplatenú rovnakú úhradu od poisťovne, zvyšok doplatí
v hotovosti pacient.
Na lieky minieme na Slovensku rovnú tretinu výdavkov v zdravotníctve.
Teda asi 1,3 mld. eur. Tie peniaze samozrejme chýbajú ambulanciám, nemocniciam, pacientom na lepšie lôžka či kratšie čakanie.
Reforma zdravotníctva preto priniesla rad opatrení v liekovej politike, aby sa
šetrili zdroje poisťovní, ale aj aby pacienti menej doplácali. Keď bol predtým medziročne nárast nákladov na lieky viac ako 10 %, po reforme sa blížil k nule.
Najdôležitejšia pre pacientov však bola generická substitúcia. V každej skupine liekov bol jeden s nulovým alebo minimálnym doplatkom. Pacient v lekárni mal právo pýtať si liek s rovnakou účinnou látkou s nulovým alebo najnižším
doplatkom.

10. Verejná minimálna sieť a verejná sieť
V snahe zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti v regiónoch, zaviedla
reforma tzv. verejnú minimálnu sieť, teda najmenší počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorý musí byť zachovaný v danom regióne. Túto minimálnu sieť musia so zákona zdravotné poisťovne zazmluvniť. Všetci ostatní
poskytovatelia môžu, ale tiež nemusia mať zmluvu so zdravotnou poisťovňou.

6. Poplatky za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Legendárne 20-korunáčky a 50-korunáčky boli pôvodne opatrením na elimináciu nadspotreby ambulantnej starostlivosti, neskôr sa stali symbolom reformy.
Svoj efekt však splnili, návštevnosť ambulancií klesla asi o 10 %.

Kde sa v reforme spravili chyby
Napriek tomu, že riešenia, ktoré priniesla reforma zdravotníctva boli odbornou
verejnosťou hodnotené ako správne, stretli sa s veľkým odporom verejnosti. Znamená to, že jej autori spravili pri presadzovaní reformy chyby. Reforma totiž nebola s verejnosťou dobre komunikovaná. Vláda a ministerstvo zdravotníctva nedokázali čeliť masívnej protikampani zo strany vtedajšej opozície s množstvom
zavádzajúcich a tendenčných tvrdení. Minister zdravotníctva nedokázal uspokojivo vysvetliť pacientom a zdravotníkom, že nutné zmeny sú v ich prospech a nie
naopak. Reforma zdravotníctva mala aj technické problémy, minimálne jeden
rok meškala. Zákony neboli schvaľované v prvom, ale až na sklonku druhého
roku vládnutia. Boli teda zavádzane do života až v treťom roku funkčného obdobia, a keď sa na začiatku volebného roku 2006 ukázali aplikačné problémy,
vláda vo výrazne menšinovom postavení už nedokázala konať. Reforma sa preto
nestihla dokončiť. Pravdou je, že pozitívne efekty reformy sa v praxi ani nestihli
prejaviť. Pacienti ani zdravotníci ešte zmenu k lepšiemu nepocítili.

7. Zdravotné poistenie
Reforma zaviedla 4-percentný odvod štátu za svojich poistencov s väzbou na
priemernú mzdu v hospodárstve v predminulom roku. Bol to stabilizačný prvok financovania zdravotníctva. Spolu s ročným zúčtovaním zdravotného poistenia mal znamenať istotu a predpoklad príjmov pre zdravotníctvo, ktoré by
tak bolo menej závislé od dobrej vôle politikov.
8. Záchranná zdravotná služba
Jej modernizácia a vytvorenie viac než 200 bodov na Slovensku, kde je 24 hodín
denne pripravená sanitka vyštartovať k pacientovi, boli obrovským úspechom.
Aj keď súťaž o body bola aj za Dzurindovej aj Ficových vlád spojená s vážnymi
klientelistickými podozreniami, efekt pre pacientov je jednoznačný.
9. Slobodný výber lekára
Reforma ho zachovala tak, ako bol zavedený v rokoch 1990 – 1992, navyše sa
zrušili zdravotné obvody, ktoré následne Ficova vláda opätovne zaviedla.
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Kapitola 6

Ficova vláda nemá riešenia
Opozícia vedená socialistickým SMER-om v rokoch 2002 až 2006 reformu zdravotníctva ostro kritizovala. Jej heslá ako „zdravie nie je tovar“, alebo „obchod
so zdravím“ doslova zľudoveli. Zdravotníctvo sa žiaľ stalo politickým bojiskom
a zostáva ním doteraz. SMER sľuboval ihneď po voľbách rozsiahle systémové
zmeny, výrazné zlepšenie ohodnotenia práce zdravotníkov a návrat k bezplatnosti. Krátko po voľbách sa ale ukázalo, že ani odborne, ani personálne nebola
nová vláda vybavená na to, aby nahradila reformné zákony niečím iným a zmenila systém fungovania zdravotníctva. Vládna koalícia teda politicky chcela,
ale odborne nemala čím nahradiť reformné zákony. Snažila sa aplikovať svoje
ideologické predstavy oživovaním prežitých prvkov systému a deformovaním
pravidiel zavedených reformou. Kombinácia reformy a starého modelu však
nefungovala dobre.
Výmenné lístky
V zdravotníctve sa tak znovu objavili výmenné lístky, ktoré neobyčajne obťažovali pacientov alebo zdravotné obvody, ktoré komplikovali prípadným záujemcom zriadenie ambulancií všeobecných lekárov. Výmenné lístky sa stali
akýmsi symbolom ľavicových vlád, zavádzajú ich vždy keď prídu k moci. Chcú,
aby pacient, aj keď vie, že chce ísť na očné, najprv prišiel k svojmu praktickému
lekárovi po papierik, na ktorom je napísané – prosím o odborné vyšetrenie. Má
sa tým regulovať pohyb pacienta po špecializovaných ambulanciách. Bohužiaľ
to ale nemá ten správny efekt (pozri kap. 2). Preto vždy, keď príde k moci pravica, toto regulačné opatrenie zruší.

Predstavte si malé mesto, v ktorom sú dve pekárne. Jedna prosperuje, pečie výborný
chlieb a rožky, ľudia ju vyhľadávajú. Druhá krachuje, pečie nekvalitne a draho, ľudia
tam neradi chodia, sú nespokojní. Dobrý hospodár by urobil všetko pre rozhýbanie
stratovej pekárne, lepšie hospodárenie, lepší pekári, lepšia ponuka. Slovenská vláda však chcela zavrieť ziskovú a dobrú pekáreň, aby všetci museli chodiť do tej zlej
a stratovej, aby sa jej hospodárenie zlepšilo. Ale prečo by sa malo? Ak máte zaistených zákazníkov a istotu platieb, prečo by ste zvyšovali kvalitu?
Keď tento plán nevyšiel, vláda sa snažila zaviesť tvrdé rozpočtové opatrenia
v štátnych nemocniciach. Teda aby hospodárili ako akciovky bez toho, aby boli
akciovky, lebo proti akciovkám SMER ideologicky bojoval. Tempo zadlžovania
štátnych nemocníc, ktoré sa dokonca zvyšovalo, dokazuje, že sa to nepodarilo.
Koncová sieť
Vláda vymyslela aj tzv. koncovú a pevnú sieť. Boli to v podstate menovite definované nemocnice (koncová, resp. spádovým územím pevná), ktoré mali istotu
zmluvy so zdravotnými poisťovňami. V prípade koncovej siete vláda nariadením zadefinovala 37 nemocníc, z toho 36 štátnych, ktoré musia byť zazmluvnené. Bez ohľadu na dosahovanú kvalitu a efektivitu, môžu tieto zariadenia
vyžadovať uzatvorenie zmluvného vzťahu so zdravotnou poisťovňou. Štátne
(predovšetkým fakultné) nemocnice túto príležitosť v nasledujúcich rokoch
plne využili. Viedlo to k deformácii cien ústavnej starostlivosti, fakultným nemocniciam bolo dokonca protimonopolným úradom preukázané zneužívanie
postavenia na trhu.
Boj so súkromnými poisťovňami

Ficova vláda vyhlásila vojnu súkromným nemocniciam. Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa im znižovala zmluvy a mnohé z nich chcela vláda
v rámci znižovania počtu lôžok zavrieť. Boli to však nemocnice, ktoré fungovali a hospodárili lepšie ako štátne. Plán bol jednoduchý. Ak sa zavrú
úspešné nemocnice, alebo sa im vezmú peniaze, zostane viac peňazí na dofinancovanie štátnych stratových nemocníc. V praxi to ale nefungovalo a ani
nemohlo.

Ficova vláda vyhlásila vojnu súkromným poisťovniam. Preto sa v rokoch 2006
– 2010 snažila zmeniť systém fungovania zdravotných poisťovní. Najprv chcela vyvlastniť súkromné poisťovne, potom prinútiť poistencov, za ktorých platí
poistné štát, aby sa prepoistili do štátnej poisťovne a nakoniec zakázala zisk.
Výsledok na seba síce nechal čakať, ale prišiel. V roku 2010 vyhlásil Ústavný
súd SR, že zákaz zisku je protiústavný a Slovensko prehralo arbitráž v Londýne.
Druhá Ficova vláda sa usilovne súdila, až Slovensku zablokovali 29,5 mil. eur
v Luxembursku a na právnikov sa minuli ďalšie desiatky miliónov eur.
Pritom riešenie je omnoho jednoduchšie. Ak po niekoľkých rokoch stabilizácie majú poisťovne príliš veľké zisky, treba im dať ďalšie povinnosti. Dnes
musia poisťovne zaplatiť celú akútnu zdravotnú starostlivosť, vytvoriť rezervy
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pre čakajúcich pacientov na tzv. čakacích zoznamoch na tri výkony a byť solventné. To je všetko. Ak by sme im dali nové povinnosti, napríklad skrátiť
čakacie lehoty na celú plánovanú zdravotnú starostlivosť, o čo som sa opakovane pokúšal návrhmi zákonov, ich zisky by sa znížili (pozri kap. 2). V prospech pacientov.
Skutočným problémom slovenského zdravotného poistenia nie sú zisky, ale
príliš veľká Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ovláda 65 % trhu. Ministerstvo
zdravotníctva, ktoré je 100 % vlastníkom poisťovne tak vlastne určuje, čo sa
komu zaplatí a koľko dostane. Politika riadi fungovanie nemocníc a ambulancií
a tak to aj vyzerá. Všetci sú nespokojní. Najväčšia štátna poisťovňa samozrejme
najlepšie platí a uprednostňuje štátne nemocnice. Predsa len mama dá najskôr
najesť svojim deťom, a až potom zvyšky rozdá deťom na ulici. Preto hlavne
liberáli často prehlasujú, že štátnu poisťovňu treba sprivatizovať. Odvážne, ale
politicky veľmi citlivé riešenie.
Zrušenie poplatkov
Jediným hmatateľným výsledkom pre pacienta bolo zrušenie niektorých poplatkov za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Tie znamenali v roku 2007 priamy výpadok 1,9 mld. Sk (63 mil. eur) pre ambulancie
a nemocnice, ktorý nebol nijako kompenzovaný. Poskytovatelia preto začali vymýšľať iné poplatky a vyberať ich pololegálne od pacientov, aby dofinancovali
svoju prevádzku (pozri kap. 2). Kým 20-korunáčky znížili zbytočné návštevy
u praktických lekárov o 10 % a teda aj predpisovanie zbytočných liekov, po ich
zrušení už nadspotrebu neobmedzovalo nič. Dve tretiny respondentov rok od
zrušenia poplatkov potvrdilo, že v dôsledku zrušenia poplatkov sa kvalita zdravotnej starostlivosti nezvýšila.

Viliam Novotný Ako vyliečiť zdravotníct vo

Kapitola 7

Radičovej vláda
Radičovej vláda zdedila zdravotníctvo v zlej ekonomickej kondícii. Reálne mala
k dispozícii rok a pol na realizovanie svojich zmien. Potom padla, keď jej poslanci koaličnej strany SaS v parlamente vyslovili nedôveru pre tzv. Euroval.
Veľa toho teda nestihla.
Zadlžené zdravotníctvo
Ako prvé musela Radičovej vláda riešiť finančnú stabilizáciu štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP). V polovici roku 2010, keď boli parlamentné voľby, ju nový manažment prevzal v strate 54 miliónov eur. Tempo
jej zadlžovania bolo na úrovni 5 – 7 mil. eur mesačne. Napriek okamžitým
opatreniam sa do konca roku 2010 jej strata vyšplhala na 70 mil. eur. Koncom roku 2009 pritom Všeobecná zdravotná poisťovňa dostala 65 mil. eur
návratnú finančnú výpomoc od Ficovej vlády, aby nebola v cross-defaulte do
volieb.
O nič lepšia nebola ani situácia v štátnych nemocniciach, ktoré napriek
návratnej finančnej výpomoci z roku 2009 vo výške 128 mil. eur a ochranárskym opatreniam (pozri kap. 6), vykazovali na konci roku 2010 stratu vo
výške 200 mil. eur.
Transformácia štátnych nemocníc
Ministerstvo zdravotníctva preto muselo okamžite prikročiť k riešeniu situácie
štátnych nemocníc. Riešilo ich finančnú stabilizáciu a prípravu transformácie
na akciové spoločnosti. Vedenie ministerstva zdravotníctva si osvojilo tézy reformy zdravotníctva z rokov 2002 – 2006. Presadzovalo tak oddlženie spojené
s riešením príčin zadlžovania a chcelo realizovať transformáciu na akciové spoločnosti, ktorá sa v praxi už osvedčila.
Na oddlženie štátnych nemocníc ministerstvo zdravotníctva a ministerstvo
financií využilo štátne finančné aktíva v celkovej výške 310 mil. eur (celkový
dlh bol vyčíslený na 350 mil. eur a tieto prostriedky boli aj pripravené, len
sa nestihli vyčerpať). Zároveň Národná rada Slovenskej republiky zákonom
odpustila tzv. návratnú finančnú výpomoc z čias predchádzajúcej vlády z roku
2009 vo výške 128 mil. eur.
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Lieková reforma
Ministerstvo zdravotníctva si uvedomovalo, že v čase hospodárskej krízy, ktorá
sa naplno začala prejavovať v slovenskej ekonomike od roku 2009, bude nárast
vonkajších zdrojov do zdravotníctva minimálny. Začalo tak hľadať vnútorné rezervy. Okrem riešenia zlého hospodárenia nemocníc najmä v liekovej politike.
Bol som v tom čase predsedom zdravotníckeho výboru parlamentu a poradcom premiérky, ktorá veľmi citlivo vnímala skúsenosti z kampane z rokov 2009 a 2010. Pacienti sa
sťažovali na drahé lieky. Cítil som jej silnú podporu, keď som do programového vyhlásenia vlády, či priamo do zákonov v parlamente presadzoval riešenia, ako ochranný
limit na doplatky za lieky pre dôchodcov a invalidov, či systém zliav v lekárňach.
Zákonmi o lieku a rozsahu bola za vlády Ivety Radičovej realizovaná význam
ná lieková reforma. Nastavenie kategorizácie určovania cien liekov na druhú
najnižšiu cenu v EÚ, znamenalo dramatické zlacnenie liekov. Žiaľ, sprevádzané aj neduhmi, ako vývoz distribučnými firmami do štátov únie, kde sú vyššie ceny. Pri voľnom trhu je tomu možné zabrániť len komplikovane. Ďalším
revolučným opatrením bolo predpisovanie liekov názvom účinnej látky – tzv.
generická preskripcia, ktorá mala takisto viesť k výraznému šetreniu nákladov
na strane doplatkov za lieky. Ak totiž lekár predpíše liek názvom účinnej látky,
lekárnik vydá liek s danou účinnou látkou, ale s najnižším doplatkom. Napriek
tomu, že sa to pre obrovský odpor lekárov nakoniec upravilo tak, že lekár môže
napísať aj výrobný názov odporúčaného lieku, zmena pomohla pacientom dostať sa k lacnejším liekom.
Ďalšou výraznou zmenou bol ochranný limit na doplatky za lieky – tzv. limit spoluúčasti (pozri kap. 2), ktorý som presadzoval od roku 2009. Dostal sa aj do programového vyhlásenia vlády a nakoniec aj do zákona. Od roku 2011 v praxi funguje.
Novinkou bol aj vernostný systém v lekárňach, ktorý umožňoval dávať lekárňam zľavy z ceny lieku pre pacienta. Celková zľava sa delila medzi pacienta
a poisťovňu, aby sa tak zabránilo nekalej súťaži.
Tieto zmeny v liekovej politike vytvorili predpoklad na šetrenie nákladov na lieky v zdravotných poisťovniach. Podľa odhadu ministerstva zdravotníctva vo výške
100 mil. eur. Realita bola však skromnejšia, ale významná, okolo 40 – 50 mil. eur.
Zdravotnícke protesty
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zdravotníkmi. Rokovania s odborármi na jar 2011 skončili do stratena a dve najsilnejšie zdravotnícke skupiny vyrazili svojou cestou – sestry petíciou, lekári v štátnych
nemocniciach na čele s radikálnym lekárskym odborovým zväzom výpoveďami.
Minister zdravotníctva katastrofálne podcenil komunikáciu, nevysvetlil
transformáciu a nechal mzdové požiadavky lekárov bez povšimnutia silnieť.
Transformácia nemocníc, ktorá bola ešte za prvej Ficovej vlády označená ako
privatizácia, sa vrátila Radičovej vláde ústami odborárov ako boomerang. Lekárski odborári žiadali dramatické zvyšovanie miezd a zároveň mali politické
požiadavky – zákaz transformácie zákonom, čím sa ich ciele náramne podobali
programu opozičného SMER-u.
Sestry postupovali separátne a omnoho slušnejšie. V júni 2011 prišli do
parlamentu s petíciou, pod ktorou bolo podpísaných 250 tisíc občanov. Obsahovala 7 konkrétnych požiadaviek. Vláda a Výbor NR SR pre zdravotníctvo, ktorému som vtedy predsedal, zareagovali veľmi ústretovo. Vláda prijala
uznesenie, ktorým okrem iného zaviazala ministra zdravotníctva pripraviť
legislatívny návrh minimálnych mzdových nárokov.
Na jeseň skutočne ministerstvo zdravotníctva aj pripravilo návrh zákona
o minimálnych mzdových nárokoch sestier, ktorý NR SR vo februári 2012 aj
schválila. Náklady na platy sestier vo všetkých nemocniciach a ambulanciách
predstavovali 50 až 65 miliónov eur v roku 2012. Vykryté mali byť šetrením na
liekoch. Pre istotu vláda nechala pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2012 rezervu
50 miliónov eur pre zdravotníctvo.
A kým prebiehala táto selanka so slušnými sestričkami, udreli radikálni lekárski odborári.
Skoro bez povšimnutia zo strany ministerstva zdravotníctva, až na platonické mediálne výmeny názorov, plynuli výpovedné lehoty obrovského počtu
nemocničných lekárov, ktoré mali skončiť posledný novembrový deň.
Minister začal byť aktívny 17. novembra – na Deň boja za slobodu. Sľúbil
odborárom 300 eur pre každého nemocničného lekára k výplate, ak stiahnu
výpovede. Tí odmietli a dráma začala.
Zúčastnil som sa toho v priamom prenose ako poradca pani premiérky a kľudne mi
povedzte, že Memorandum podpísané s lekárskymi odborármi by nikto z Vás nikdy
nepodpísal. Ani ja nie, ale inú možnosť sme nemali.

Napriek tejto záslužnej robote, ktorú vtedy ministerstvo zdravotníctva vykonávalo, zároveň hromadilo aj chyby. Predovšetkým trestuhodne podcenilo prácu so

Čerstvo padnutá vláda s obmedzeným mandátom od prezidenta a s ministrom zdravotníctva, ktorý s riaditeľmi nemocníc nemal pripravený skoro
žiadny záložný plán, bola prakticky v kúte. A keď nefungoval ani núdzový
stav, ktorý musela rada obrany štátu vyhlásiť, vláda kapitulovala.
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Dohrávka v decembrovom parlamente bola snahou zachrániť čo sa dalo.
Lenže pravicová vládna koalícia bez SaS bola už bezmocná.
Došlo teda ku schváleniu „kompromisného zvýšenia miezd v roku 2012“ a požadovaným zmenám Zákonníka práce. Ale prešiel SMER-ácky pozmeňovací návrh na vypustenie transformácie nemocníc.
Neplánované zvýšenie platov lekárov v roku 2012 malo stáť 32 mil. eur. Samozrejme, nemocnice si vyššie platy pre lekárov a sestry a ambulancie pre sestry
žiadali zaplatiť vyššími platbami od zdravotných poisťovní. Napriek šetreniu na
liekoch, vyšším príjmom cez ročné zúčtovanie a rezerve, ktorú druhá Ficova vláda po nástupe v roku 2012 ihneď rozpustila, rozpočet poisťovní začal byť napätý. Predznamenalo to ďalšiu platovú drámu.
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Kapitola 8

Fico sa vracia
V roku 2012 sa po predčasných parlamentných voľbách do vládnych kresiel
vrátila strana SMER, ktorá tentoraz vládla sama bez koaličných partnerov. Už
programové vyhlásenie vlády predznamenalo, že nič zásadné v zdravotníctve
nemožno očakávať a budeme svedkami akéhosi opakovania obdobia prvej Ficovej vlády.
Odsúvanie riešení
Veľmi rýchlo sa do systému vracali prvky zrušené Radičovej vládou, ako výmenné lístky či koncová sieť nemocníc (pozri kap. 6).
Vláda chápala, že zdravotníctvo sa bude zadlžovať a zdravotníci budú nespokojní, ale nedokázala prísť s ničím zásadným na riešenie situácie. Bála sa zaviesť
systém platba za diagnózu (DRG), teda spravodlivý mechanizmus platenia pre
nemocnice. Jeho zavedenie bolo pôvodne pripravované na rok 2014. Radičovej
vláda však padla a Ficova presunula DRG za parlamentné voľby 2016. Podobný
osud stihol aj eHealth – teda elektronické zdravotníctvo, ktoré by významne pri
spelo k informovanosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, šetreniu nákla
dov na zbytočné vyšetrenia či lieky a k ochrane pacientov. Napriek tomu, že sa na
neho postupne minulo 50 mil. eur z eurofondov, odsunulo sa po voľbách 2016.
Príčiny posunutia týchto modernizačných projektov sú dve. Strach zo zavedenia, lebo každá zásadná zmena prináša aplikačné problémy a tie SMER
nechcel znášať. A potom snaha silných skupín profitujúcich zo zdravotníctva
nič na súčasnom systéme nemeniť. Potvrdením tohto tvrdenia boli kauzy tunelovania zdravotníctva, ktoré sa po polčase vlády začali prevaľovať na povrch.
Jedna zdravotná poisťovňa
Ficova vláda však vedela, že zdravotníctvo nefunguje dobre, a preto prichádzala s veľkými riešeniami. S odstupom času môžeme pokojne konštatovať, že slúžili hlavne ako odpútavanie pozornosti od neriešenia skutočných problémov
pacientov a zdravotníkov. Najprv to bol projekt jednej zdravotnej poisťovne,
ktorý sa objavil už na jeseň roku 2012. Tentoraz to vyzeralo, že to Ficova vláda
myslí naozaj vážne a má aj všetky prostriedky na realizáciu. Od parlamentnej
väčšiny na kľúč, cez financie, ktoré mala získať predajom podielu v Slovenských
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telekomunikáciách. Začali sa písať štúdie, ktoré mali odôvodniť opodstatnenosť
projektu. Obe z dielne Inštitútu finančnej politiky to nedokázali preukázať. Dokonca druhá štúdia konštatovala, že sa nedá jednoznačne povedať, ktorý systém
či pluralita zdravotných poisťovní, či jedna poisťovňa je výhodnejší. Problémom
bola aj ústavnosť prípadného riešenia. Jednoducho pri vyvlastnení súkromných
zdravotných poisťovní by sa len veľmi ťažko preukázal verejný záujem. A cítim to
tak, že vláda sa zľakla podobného fiaska ako pri zákaze zisku (pozri kap 6). Hneď,
ako bolo v priebehu roku 2014 jasné, že okrem platonických politických deklarácií premiéra nič nebude, prišlo ministerstvo zdravotníctva s ďalšími plánmi.

predsedu a podpredsedníčky parlamentu v krátkom slede pred koncom roku
2014 síce malo situáciu ukľudniť, lebo veď politická zodpovednosť bola vyvodená, ale opak bol pravdou. Odvtedy skoro so železnou pravidelnosťou vychádzali na denné svetlo nové a nové odhalenia tunelovania zdravotníctva skoro
v týždenných intervaloch. Týkali sa štátnych nemocníc či poisťovne a firiem
blízkych predstaviteľom vládnej strany.
Všetko spustila kauza piešťanského CT-čka, ktoré bolo kúpené skoro trikrát
drahšie, ako rovnaký prístroj v Čechách. Následný poslanecký prieskum v niektorých nemocniciach priniesol ďalšie dôkazy o organizovanom tunelovaní zdravotníctva nominantmi v štátnych nemocniciach cez vopred vybrané firmy. A je jedno,
či sa to týkalo nákupov prístrojovej techniky, stravovania v nemocniciach či tendra
na výstavbu urgentného príjmu z eurofondov. Biznis plán bol stále len jeden!
V prípade CT-čiek bolo všetko ako cez kopirák. Známa firma zrealizovala verejné obstarávanie, firmy dali ponuky omnoho vyššie, ako sú ceny porovnateľných prístrojov v susedných krajinách a potom zahrali verejné obstarávanie.
Kauza výstavby urgentného príjmu v Košickej nemocnici z eurofondov len
dokazovala, že víťaz a ceny sa naozaj dohadujú. Dvaja podnikatelia sa totiž
prostredníctvom firmy, ktorá realizovala verejné obstarávanie dohadovali, kto
z nich vyhrá verejnú súťaž a kto dá akú ponuku.
Špeciálna prokuratúra prípad vyšetrovala pre podozrenie z machinácií vo verejnom obstarávaní a potom strčila hlavu do piesku. Napriek úplne jasným dôkazom a nahrávkam konštatovala, že skutok sa vlastne nestal. Protimonopolný úrad však mal iný názor a rozhodol sa dať rekordnú pokutu všetkým trom
„podnikateľom“. Kauza však stále nie je ukončená.
Najdôležitejšie ale bolo, čo s tým ministerstvo zdravotníctva robilo. Minister
síce oznamoval opatrenia, ktoré mali zabrániť tunelovaniu zdravotníctva, ale
prakticky sa neurobilo nič.
Biznis plán v zdravotníctve bol už taký zabehnutý a prerastený do najvyšších
kruhov, že minister konať ani nemohol. A tak ministerstvo dookola opakovalo,
že čaká na vyšetrenie kauzy piešťanského CT-čka. A tunelovanie zdravotníctva
medzitým pokračovalo ďalej.

Nová nemocnica
Po zlyhaní projektu jednej zdravotnej poisťovne ohlásilo ministerstvo zdravotníctva výstavbu novej nemocnice v Bratislave. Vláda v lete 2014 schválila
utajenú štúdiu uskutočniteľnosti tohto projektu. Nemocnica by mala stáť na
Patrónke.
Musím vyjadriť potešenie nad tým, že Ficova druhá vláda o štyri roky neskôr
pochopila, čo som tvrdil od roku 2010. Dostavba rozostavanej nemocnice Rázsochy je nezmysel. Iste sa pamätáte, že prvá vláda R. Fica v roku 2010 oznamovala, že sa chystá dobudovať Rázsochy za 480 mil. eur.
Od čias, keď sa rodil projekt Rázsochy (čo je už vyše 30 rokov) sa medicína,
technológie i zdravotnícka architektúra zasadne zmenili a preto by bola dostavba
Rázsoch nevýhodná nielen z medicínskeho, ale aj z ekonomického hľadiska.
Zároveň je nesporné, že Bratislava potrebuje modernú nemocnicu, tak ako
ju potrebujeme vo všetkých 8 regiónoch Slovenska.
Obávam sa ale, že PPP projekt (private public partnership) novej nemocnice
bol len ďalší sen v podaní SMER-u v zdravotníctve. Podľa neho by novú nemocnicu mal postaviť a prevádzkovať súkromník. Nová nemocnica by mala byť
natoľko efektívna, že si dokáže zarobiť nielen na prevádzku, ale aj na odpisy
investičných nákladov projektu. Ako to chcú urobiť, keď si v súčasnosti Bratislavská univerzitná nemocnica nevie zarobiť ani na prevádzku? Ministerstvo
zodpovedanie otázky a hľadanie riešenia nechávalo na súkromníka. Ale pre istotu nevylučovalo, že štát môže aj niečo doplácať cez tzv. platbu za dostupnosť.
Skrátka, od začiatku do konca nepremyslené.

Poplatky v ambulanciách

V druhom polčase vládnutia začali zdravotníctvom otriasať škandály spojené s pre
draženým nakupovaním prístrojov a služieb. Odchod ministerky zdravotníctva,

Aby sa kauzy v zdravotníctve prekryli, s blížiacimi sa voľbami začalo ministerstvo predsa len riešiť aj skutočné problémy pacientov, napr. poplatky u lekára.
Ministerstvo zdravotníctva sa preto rozhodlo vymenovať 5 výkonov, za ktoré sa nesmú vyberať poplatky. Poplatky to ale neodstránilo. Niektoré sa len
premenovali a ambulancie ich vyberajú ďalej (pozri kap. 2).
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Biznis plán v zdravotníctve je len jeden
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Rozšírenie limitu spoluúčasti
V roku 2011 vláda I. Radičovej zaviedla limit spoluúčasti na doplatky za lieky. SMER v roku 2011 hlasoval proti. Napriek tomu sa tento mechanizmus
stal súčasťou druhého Ficovho sociálneho balíčka. Aj keď plošné rozšírenie
je nesolidárne (pozri kap. 2), aspoň vláda uznala, že riešenie z roku 2011
funguje.
Platy zdravotníkov
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Po troch rokoch, s blížiacimi sa voľbami zrazu nový minister predstavil zákon o minimálnych mzdových nárokoch všetkých zdravotníkov. Teda všetkých
tých, ktorí pracujú v štátnych a neštátnych nemocniciach. Vypočítali akési koeficienty pre jednotlivé povolania a vyšlo im, že sestry by mali v štátnych zariadeniach zarábať o 100 eur menej ako zarábajú dnes.
Nielenže nevyriešili najpálčivejší problém, teda platy sestier v ambulanciách a sociálnych zariadeniach, ale dokonca ohrozili aj platy, ktoré si aspoň
niektoré sestričky vybojovali v roku 2011. Platy zdravotníkov tak stále nie sú
vyriešené.

Radičovej vláda sa postavila veľmi ústretovo k požiadavkám sestier a pôrodných asistentiek na lepšie mzdové ohodnotenie. V septembri 2011 bol pripravený zákon o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek. Poslanci všetkých politických strán zákon vo februári 2012 odhlasovali.
Napätý rozpočet zdravotných poisťovní po neočakávanom zvýšení platov nemocničných lekárov predznamenával problémy na strane krytia zvýšených
miezd (pozri kap. 7).
Skúsenosti po zavedení mzdovej regulácie v roku 2012 ukázali, že ak poskytovatelia nemajú dosť prostriedkov na krytie navýšených miezd, reguláciu
kreatívne obchádzajú. Redukujú či skracujú služby, časť úväzkov preklasifikujú na administratívnu prácu a podobne. V niektorých prípadoch došlo k prepúšťaniu sestier.
Zahrmelo však nakoniec z inej strany. V júli 2012 Ústavný súd SR za rekordných 16 dní od podania Generálnej prokuratúry SR dočasne pozastavil
účinnosť zákona. S nezmyselnými argumentmi. Vraj ide o diskrimináciu. Podľa súdu nemožno jednej skupine zdravotníkov plat zákonom určiť a druhej nie.
Pritom platy lekárov v nemocniciach sú v zákone upravené celoplošne. A vraj
nie sú na to peniaze – paradoxne, práve vtedy parlament uvoľnil 50 miliónov
eur z rezervy vlády na platy sestier.
O rok neskôr, v júni 2013, Ústavný súd SR vyhlásil zákon o minimálnych
mzdových nárokoch sestier za protiústavný. V odôvodnení vyslovene povedal,
že nepovažuje za ústavne nesúladnú podstatu zákona, ale kombináciu konkrétneho ekonomického a časového tlaku, ktorý v súčasnom modeli zdravotníctva pôsobí na niektorých neštátnych poskytovateľov.
Po obrovskom sklamaní a obviňovaní, kto je za neuplatnenie zákona vlastne zodpovedný, sa sestry upäli na rokovania s ministerstvom zdravotníctva.
Najprv to nešlo vôbec, ministerstvo len analyzovalo a analyzovalo. Potom to
nešlo ani po zlom, na sesterskú stanovačku pred úradom vlády na jeseň 2013
doniesla ministerka čaj a nie riešenie platov.
40
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Kapitola 9

Prečo sa slovenské
zdravotníctvo zadlžuje
Je skoro neuveriteľné, že napriek opakovaným vlnám oddlženia a opatreniam,
ktoré vlády proti zadlžovaniu robili, sa slovenské zdravotníctvo stále zadlžuje.
Pochopenie príčin zadlžovania je zároveň pochopením zlého nastavenia zdravotníctva. Zdravotníctvo totiž sľubuje zabezpečiť všetkým všetko, ale v skutočnosti hospodári s uzavretým koncom, teda s viac menej na začiatku roku
známym objemom peňazí.
Technickou príčinou vzniku dlhu je nerovnováha medzi peniazmi, ktoré
sú k dispozícii a reálnymi nákladmi. Táto definícia zvádza ku konštatovaniu,
že dlh je dôsledkom nedostatku peňazí v rezorte. Bolo by ale veľmi povrchné
uspokojiť sa s takýmto vysvetlením.
Dlh sa v súčasnosti vytvára skoro výlučne v štátnych nemocniciach. Nemocnice transformované na akciové spoločnosti, neziskové organizácie, samosprávne a súkromné nemocnice pritom dokážu hospodáriť omnoho lepšie.
Podobné je to aj so zdravotnými poisťovňami, ambulanciami či lekárňami a laboratóriami – dlhy netvoria, naopak často vykazujú zisk. Teda okrem vonkajších príčin je potrebné si všímať aj vnútorné príčiny vzniku dlhu. Tie zväčša
vôbec nesúvisia so zdrojmi, ale organizáciou, reguláciou a manažmentom.
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mu zdrojov v dôsledku rastu nezamestnanosti a znižovania platby štátu výrazne spomalil, ale stále je prítomný. Podľa medzinárodných porovnaní dáva
v súčasnosti Slovensko do zdravotníctva 7,5 % HDP, včítane hotovostných
platieb. Je to porovnateľné s úrovňou výdavkov na zdravotníctvo vo väčšine
krajín s porovnateľnou ekonomickou silou.
Napriek každoročnému nárastu zdrojov do zdravotníctva v období 2002 –
2012, ktorý nemá obdobu v iných rezortoch, nedošlo k zastaveniu ani spomaleniu zadlžovania štátnych nemocníc. Mohli by sme konštatovať, že čím viac
peňazí do nemocníc pritieklo, tým viac nemocnice minuli, ale až na výnimky
svoje hospodárenie nezlepšili.
Nemocnice versus ambulancie
Privatizácia ambulantnej sféry a laboratórií a spôsob úhrady ich výkonov zo
strany poisťovní vytvorili priestor pre rast dopytu po ich službách. Rovnako
na prelome milénia začali stúpať výdavky na lieky – medziročne v dvojciferných percentách. A tak hoci celkový objem zdrojov v zdravotníctve stúpal,
vďaka zlému členeniu výdavkov väčšiu časť tohto rastu odčerpávali mimonemocničné služby.

Nedostatok peňazí v zdravotníctve
Od roku 2005 je vďaka reformným zákonom platba za poistencov štátu viazaná
na priemernú mzdu v národnom hospodárstve a na jeho reálny výkon. Tento
mechanizmus zabezpečuje jej každoročné zvyšovanie (pozri kap. 4).
Slovensko vďaka reformám 2002 – 2006 začalo ekonomicky prudko rásť.
Stúpla zamestnanosť ako aj priemerná mzda, čo sa prejavilo v celkovej výške
zdravotných odvodov ľudí, ktorí pracujú – ekonomicky aktívnych poistencov.
Sadzba poistného štátu (platba štátu za ekonomicky neaktívnych poistencov
– dôchodcov, deti a nezamestnaných) sa každoročne zvyšovala, zo 4,0 % priemernej mzdy v roku 2005 až na 4,9 % v roku 2009. Medziročný nárast zdrojov
do zdravotníctva tak napríklad v roku 2008 dosahoval až 12,5 %. S nástupom
hospodárskej recesie v roku 2010 opätovne klesala sadzba poistného štátu
v nasledujúcich rokoch na úroveň tesne nad 4 %. Od roku 2010 sa rast obje42
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Mäkké rozpočtové obmedzenia
Predstavte si, že zarábate 700 eur mesačne, Vaša manželka je na rodičovskej dovolenke a má príjem 200 eur. Z Vášho príjmu 900 eur musíte zaplatiť nájomné, inkaso,
možno aj hypotéku a leasing, prípadne poistky. Zostane Vám 500 eur na jedlo, palivo
do auta, ošatenie, lístky do kina, či na pivo s kamarátmi. Musíte jednoducho vyjsť
a ešte aj trochu ušetriť na letnú dovolenku. Preto prísne dodržiavate rodinný rozpočet. Tomu sa hovorí tvrdé rozpočtové obmedzenia.
Predstavte si, že by ste rodinný rozpočet nekontrolovali, ak by ste niečo potrebovali, tak by ste si na to zobrali úver a nestarali sa, ako ho zaplatíte, ani koľko to bude
stáť. Požičiavali by ste si a sľubovali, že raz to zaplatíte. Alebo by ste si jednoducho
zobrali niečo na dlh. Robili by ste to s vedomím, že štát to za Vás raz zaplatí. Toto sa
volá mäkké rozpočtové obmedzenia.
V slovenských nemocniciach do roku 2005 platili mäkké rozpočtové obmedzenia. A dodnes stále platia v štátnych a niektorých krajských nemocniciach.
Zdravotné poisťovne a nemocnice, ktoré sa v rámci reformy zdravotníctva
v roku 2005 transformovali na akciové spoločnosti, dnes hospodária s vyrovnaným rozpočtom a dokonca sú v zisku. Fungujú ako rodinný rozpočet, nad
ktorým dohliadajú zodpovední manažéri.
Pri mäkkých rozpočtových obmedzeniach nie sú jasne nastavené mechanizmy riadenia a zodpovednosti, chýba priama zodpovednosť manažmentu za
hospodárenie. Vytvára sa živná pôda pre neefektívne a predražené nákupy.
Nekryté zvyšovanie miezd
Problematickým javom v našom zdravotníctve sa ukazuje centrálna regulácia
a nekryté skokovité zvyšovanie miezd zdravotníckych pracovníkov. Nemocnice sa zadlžujú a nemajú peniaze na priebežné zvyšovanie miezd zdravotníkov
s výnimkou každoročnej minimálnej valorizácie. Zdravotníci sa však cítia byť
nedocenení a porovnanie ich miezd so zdravotníkmi v iných krajinách, najmä
vyspelej Európy, nevyzerá dobre.
Zdravotníkov vždy po čase prejde trpezlivosť a odborári začnú často aj politicky motivovaní bojovať za prudké a skokovité zvýšenie miezd. Boli sme toho
svedkami za Mečiarovej, oboch Dzurindových, aj Radičovej vlády. Vlády vždy
po čase vyjednávania nájdu nejaký kompromis, ktorý je ale stále postavený na
prudkom etapovitom zvyšovaní miezd zdravotníkov. Problematickým ale zostáva krytie týchto zvýšení miezd. Je postavené väčšinou na vyššom výbere poistného, vyššej platbe za ekonomicky neaktívnych poistencov zo strany štátu,
44

očakávaných štrukturálnych zmenách v nemocniciach alebo systémových zmenách v rezorte. Tieto zmeny ale väčšinou neprebehnú v celom rozsahu, alebo
ich efekt mešká či nesplní očakávania. A tak nemocnice väčšinou nedostali krytie zvýšenia miezd od zdravotných poisťovní v celom rozsahu, čo len zhoršilo
a prehĺbilo ich zadlžovanie.
Centrálne zvýšenia miezd lekárov, ktoré presadili ministri zdravotníctva
Ľ. Javorský a neskôr R. Kováč, sa aspoň udiali v situácii nárastu disponibilných zdrojov v systéme (v prvom prípade začal štát platiť za svojich poistencov, v druhom prípade došlo k zvýšeniu sadzby poistného). Centrálna regulácia
a zvyšovanie miezd v rokoch 2011 – 2014 sa odohrávali v situácii stagnujúcich zdrojov, takže išli takmer bezprostredne na vrub hospodárskeho výsledku
zdravotníckych zariadení.
Nevhodné a nadmerné kapacity
Slovensko malo v 90-tych rokoch zlú štruktúru lôžkového fondu. Jednak bolo
veľa nemocničných lôžok (viac ako 50 tisíc) a v zlej štruktúre. Skoro všetky
lôžka boli akútne a len zlomok (niekoľko tisíc) chronických. Vyplývalo to zo
spôsobu poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti za socializmu. Pacienti boli často hospitalizovaní v trvaní týždňov aj za účelom bežnej diagnostiky, ktorá sa mohla realizovať ambulantnou formou. V 90-tych rokoch došlo
45
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k výraznému posilneniu ambulantnej sféry, príchodu a presadzovaniu nových
liekov a liečebných postupov ako aj diagnostických metód. Zvyšoval sa tlak zo
strany zdravotných poisťovní na skrátenie hospitalizácie a došlo tiež k nárastu
dopytu po chronických a dlhodobých lôžkach v súvislosti so starnutím obyvateľstva (pozri kap. 4).
Tieto faktory vyvolali spolu s potrebou zvýšenia efektivity hospodárenia nemocníc potrebu optimalizácie lôžkového fondu. Takéto zmeny však narážajú
na odpor miestnych politických štruktúr, čo je problémom nielen na Slovensku,
ale prakticky všade na svete.
Práve počas obdobia vysokej zadlženosti môže oddlžujúci subjekt zvážiť zastavenie ďalšieho zadlžovania redukciou kapacít. Takéto riešenie použilo vedenie VšZP v roku 2011 pri rozsiahlom prehodnocovaní zmlúv s nemocnicami
a návrhu na odzmluvnenie a teda zatvorenie takmer 150 oddelení na celom
Slovensku.

fondu, transformácia nemocníc na akciové spoločnosti), ktoré sa však podarilo
realizovať len čiastočne alebo vôbec nie vzhľadom k politickým zmenám. Ficova prvá vláda sa uspokojila len s tzv. ozdravným plánom, v ktorom nemocnice
deklarovali opatrenia, aby sa už nezadlžovali. Nefungovalo to.
Na základe doterajších skúseností a zistení možno konštatovať, že samotné
oddlženia ako nástroj na zastavenie ďalšieho zadlžovania nefungujú. Krátkodobo znížia dlh a zlepšia náladu dodávateľov a veriteľov. Ak ale nenastanú zásadné štrukturálno – organizačné zmeny v nemocniciach, tieto sa začnú znovu
zadlžovať. Oddlžovanie samotné – zbavenie dlžníka jeho dlhu – na ozdravenie
organizácie nestačí. Sú potrebné systémové opatrenia, ktoré zabránia vzniku
nového dlhu a prípadne umožnia splácať dlhy minulé. V opačnom prípade je
oddlženie len symptomatickou liečbou, ktorá odkladá nevyhnutnú kauzálnu
terapiu. Pretože žiadne systémové riešenia na zavedenie tvrdých rozpočtových
obmedzení doposiaľ neboli dotiahnuté do konca, stojíme zrejme na prahu piatej vlny oddlžovania. Každé oddlženie je pritom len podporou mäkkých rozpočtových obmedzení, pretože „odpúšťa“ zodpovednosť za vytvorený dlh. Trestá
tých, ktorí prijímali bolestivé opatrenia a nezadlžovali sa, pretože na rozdiel od
nezodpovednejších konkurentov nedostanú pri oddlžení nič.

Netransparentné platby zo strany zdravotných poisťovní
Medzi príčiny zadlžovania nemocníc môžeme zaradiť aj nedostatočné a netransparentné platby zo strany zdravotných poisťovní (pozri kap. 4).
Keď som v roku 2007 uskutočnil poslanecký prieskum v zdravotných poisťovniach,
snažil som sa zistiť, ako je možné, že za tú istú služby poskytnutú na internom oddelení jednej nemocnice platia viac ako v druhej. Pritom sa jednalo o nemocnice rovnakého typu fakultné nemocnice. Odpoveďou bolo, že je to obchodné tajomstvo.
Úhradové mechanizmy prinášajú so sebou rad motivácií, ktoré ovplyvňujú charakter a štruktúru poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Pre malé a stredné
nemocnice to znamená, že sa im ani neoplatí robiť náročné výkony, nedostanú
za to zaplatené. Pre veľké štátne nemocnice to znamená, že im každý posiela
pacientov, ktorí potrebujú náročnú liečbu. Ale za ňu zase poisťovne až tak dobre neplatia. Nakoniec teda nikto nie je spokojný. Ak nie sú platby nastavené
spravodlivo a transparentne, nevzniká potrebný tlak na efektivitu nemocníc.

Vplyv oddlženia na budúce zadlženie

Krytie dlhu

„Mäkké
rozpočtové obmedzenia“

Prečo oddlženie nefunguje
Napriek opakovaným oddlženiam počas 1. a 2. Dzurindovej vlády, Ficovej a Radičovej vlády, sa zadlžovanie nemocníc nepodarilo zastaviť. Hneď po oddlžení
začal dlh znovu narastať. Je pravdou, že pravicové vlády pripravovali hneď po
oddlžení zásadné štrukturálne zmeny (reštrukturalizácia a redukcia lôžkového
46
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Časť II
Kapitola 10

Ministerstvo zdravotníctva –
agentúra na sny
Ak chceme ponúkať riešenia pre slovenské zdravotníctvo, musíme najskôr dobre poznať aktuálnu situáciu, v ktorej sa nachádzame. Situácia súčasného zdravotníctva na prelome rokov 2015 – 2016 je totožná s odpoveďou na otázku, aké
výsledky zostanú po súčasnej vláde (pozri kap. 8).
Všetko potrebné, čo vláda v rokoch 2012 – 2016 mala realizovať, odložila na
potom. Čiže všetko je naplánované na realizáciu po skončení jej mandátu.
Kde začať? Tak napríklad elektronické zdravotníctvo eHealth sa posunulo na
rok 2017.
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aby sa mu vrátili vstupné investície. Postaviť ju má na mieste, ktoré je z urbanistického hľadiska asi o polovicu menšie, ako sú požiadavky na 900-lôžkovú
komplexnú nemocnicu. Má to byť univerzitná nemocnica, ale s univerzitami
(Univerzita Komenského, Slovenská zdravotnícka univerzita) sa o tom nikto
neradil. A mohol by som pokračovať ďalej. Tento projekt sa s určitosťou nezrealizuje, čo je zlá správa pre pacientov, lebo tí potrebujú novú modernú nemocnicu a nielen v Bratislave. V najhoršom prípade sa zrealizuje zle a skončí ako
Rázsochy.
Integrované centrá zdravotnej starostlivosti nemajú od tohto projektu ďaleko. Za eurofondy sa má postaviť sieť nových polikliník, kde majú pôsobiť
ambulantní lekári. Čo bude so súčasnými súkromnými ambulanciami a schátranými poliklinikami? Či budú súkromní lekári zamestnancami týchto centier a kto ich vlastne bude prevádzkovať, nikto netuší. Oba tieto projekty
spolu s jednou zdravotnou poisťovňou môžeme smelo označiť za sen, ktorým
ministerstvo zdravotníctva odpútavalo pozornosť od reálnych problémov pacientov a zdravotníkov.

Všetci o ňom intenzívne diskutujú už desaťročie a minulo sa na neho viac ako 50
miliónov eur z eurofondov. Zdravotné poisťovne na neho ročne vynakladajú 10
mil. eur napriek tomu, že nefunguje. A čím dlhšie sa o elektronickom zdravotníctve diskutuje, tým viac začína pripomínať Yetiho. Všetci o ňom hovoria a nikto ho
nevidel.
Aj systém spravodlivého ohodnotenia práce nemocníc – platba za diagnózu
(DRG), ktorého spustenie pripravovala predchádzajúca vláda na rok 2014, sa
posunul za horizont parlamentných volieb 2016.
Prechod na systém jednej zdravotnej poisťovne, akási vlajková loď druhej
Ficovej vlády, sa posunul na neurčito.
V druhej polovici funkčného obdobia prišli ďalšie „veľké projekty“, či už nová
univerzitná nemocnica v Bratislave, alebo integrované centrá zdravotnej starostlivosti, samozrejme všetko po voľbách.
Nová univerzitná nemocnica v Bratislave, ktorá sa má postaviť ako PPP projekt, je od začiatku nezvládnutá. Podľa predstáv ministerstva zdravotníctva má
súkromný investor postaviť za 250 mil. eur nemocnicu, 30 rokov ju prevádzkovať za rovnakých podmienok ako ostatní poskytovatelia, dosahovať zisk tak,
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Situácia v slovenskom zdravotníctve sa za uplynulé 4 roky nezlepšila, skôr
naopak. Dlh štátnych nemocníc presiahne na konci roka 2015 výšku 400 mil.
eur a nerušene narastá ďalej, pretože vláda nemá žiadne riešenia na jeho zastavenie.

Vládu v rokoch 2012 – 2015 poznačili korupčné škandály v zdravotníctve.
Rozrástla sa korupcia a klientelizmus, ktoré nabrali rozmery organizovaného tunelovania zdravotníctva nominantmi štátu v štátnych nemocniciach či
štátnej poisťovni cez vopred vybraté spriaznené firmy. Prezident SR Andrej
Kiska nazval tento mechanizmus organizovaného rozkrádania veľmi priliehavo –„zdravotníckou mafiou“.

Dlh v zdravotníctve
v mil. €

k 31. 12. k 31. 12. k 31. 12. k 31. 12. k 31. 12.
2010
2011
2012
2013
2014

k 31. 12.
2015
(odhad)

Príspevkové organizácie
v pôsobnosti MZ SR*

209,36

69,44

141,75

246,81

334,18

420,00

Zdravotnícke zariadenia
v pôsobnosti MV SR
a MO SR

-

9,46

11,28

18,11

19,61

20,00

Zariadenia delimitované
na obce a VÚC
a transformované na
neziskové organizácie

75,76

80,93

71,40

72,11

76,74

80,00

Zariadenia
transformované na
akciové spoločnosti

0,05

0,13

0,14

0,01

0,00

0,00

Zdravotné poisťovne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

285,17

159,96

224,57

337,04

430,53

520,00

Záväzky po lehote
splatnosti spolu

* V
 priebehu roka 2011 boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 300 mil. € na stabilizáciu
nemocníc v pôsobnosti MZ SR a MO SR

Vláda sa na druhýkrát pokúsila zakázať poplatky v ambulanciách, ale tie sa
presne podľa môjho predpokladu vyberajú ďalej, akurát sa niektoré premenovali. Aby som podčiarkol, že vláda to so zrušením poplatkov ani nemyslela
vážne, v tom istom roku 2015, keď ich akože rušila, zaviedol minister financií
P. Kažimír povinnosť mať v ambulanciách registračné pokladnice.
Po troch rokoch od škandalózneho rozhodnutia Ústavného súdu SR, ktorý
najprv pozastavil a po roku aj zrušil zákon o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek, prišlo ministerstvo zdravotníctva s riešením „platovky“ pre všetkých zdravotníkov (okrem lekárov, tí už v zákone
riešení sú) vo všetkých nemocniciach. Osud tohto zákona bude závislý od
reálneho finančného krytia a Ústavného súdu SR.
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Kapitola 11

Ako vyzerá zdravotníctvo
v súčasnosti
Slovenské zdravotníctvo nefunguje dobre. Napriek tomu, že v porovnaní podielu výdavkov na zdravotníctvo z HDP sme pred Poľskom či Maďarskom, pri
existujúcich zdrojoch nie sme schopní poskytovať lepšiu zdravotnú starostlivosť pre veľký rozsah korupcie.
Žijeme najmenej rokov zdravého života v EÚ. Máme k dispozícii málo efektívny systém zdravotnej starostlivosti – vo všetkých porovnaniach v rámci EÚ
sme na chvoste. Drahou liečbou nahrádzame neexistujúcu prevenciu a zlyhávame preto v boji s najrozšírenejšou civilizačnou chorobou – Ischemickou chorobou srdca. Väčšina pacientov aj zdravotníkov nie je so zdravotníctvom spokojná, no stojí nás stále viac prostredníctvom daní, odvodov aj v hotovostných
platbách (pozri kap. 1). Dlhé čakanie, nejasný nárok, množstvo zbytočných
vyšetrení, nákladná liečba, ktorou preplácame zanedbávanú prevenciu, predražené a chaoticky nakupované prístroje, obrovský modernizačný dlh v nemocni-
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ciach, podráždení a unavení zdravotníci tlačení zamestnávateľom do kvantity
a nie kvality liečby, starnúci ambulantní lekári. Asi takto vyzerá zdravotníctvo
na Slovensku.
Ak s tým nezačneme niečo robiť, situácia sa bude v budúcnosti len zhoršovať.
Okrem relatívne zlého zdravotného stavu obyvateľstva a neefektívnosti zdravotníckeho systému bude v budúcnosti zvyšovať tlak na rast zdrojov v zdravotníctve starnutie obyvateľstva.
Reálne narastajúca potreba zdrojov je odhadovaná na 2 % HDP do roku 2060
(Rada pre rozpočtovú zodpovednosť).
Ak sa nezmení súčasný systém nastavenia odvodov, nasledujúce vlády budú
nútené zvyšovať spoluúčasť pacientov v zdravotníctve spolu so zvyšovaním
sadzieb odvodov alebo daní. Čo je veľmi zlá správa pre pracujúcich ľudí.
V ďalších častiach tejto knihy sa preto pokúsim pomenovať a navrhnúť riešenia, ktoré by mohli takémuto nepriaznivému scenáru predísť.
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Kapitola 12

Ako vyliečiť nemocnice z dlhov
Zadlžovanie slovenského zdravotníctva sa ukazuje ako jeden z hlavných príznakov jeho zlého „zdravotného stavu“. Príčiny zadlžovania som podrobnejšie
popísal v kapitole 9. V tejto kapitole sa pokúsim navrhovať riešenia, ktoré by
v budúcnosti mohli viesť k udržateľnému hospodáreniu nemocníc.
Medzi hlavné príčiny zadlžovania nemocníc patria nedostatočné zdroje financovania a mäkké rozpočtové obmedzenia. Z  nich vyplývajú neefektívne
a predražené nákupy, nejasne nastavené mechanizmy riadenia a zodpovednosti, chýbajúca priama zodpovednosť manažmentu za hospodárenie, nadmerné
kapacity, či netransparentné platby zo strany zdravotných poisťovní.
Pri hľadaní dôvodov, prečo sa všetky doterajšie riešenia zadlžovania v strednodobom horizonte minuli účinku, sa ukazuje ako najzávažnejšie, že po oddlžení nenastali také systémové zmeny v nemocniciach, ktoré by zabraňovali
vytváraniu ďalších dlhov.
Možné riešenia zadlžovania nemocníc, na ktorých sa zhodujú renomovaní odborníci a ktoré vychádzajú z objektívnych skúseností s doterajšími riešeniami
zo Slovenska aj zahraničia, sú štyri. Pre dosiahnutie najlepšieho efektu je ich
najvhodnejšie uplatniť v kombinácii.
Transformácia nemocníc na akciové spoločnosti
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mechanizmus samotné zadlžovanie nevyrieši, ale mohol by veľmi transparentne odlíšiť nemocnice, ktoré dokážu efektívne poskytovať kvalitnú a náročnú
zdravotnú starostlivosť od tých, ktoré ju poskytujú neefektívne alebo poskytujú menej náročné a teda lacnejšie výkony. Jednoducho povedané, DRG by
malo byť nástrojom na zlepšenie financovania kvalitných nemocníc, ktorým by
pri efektívnom hospodárení mohol pomôcť v dobrom hospodárení. A naopak,
neefektívne a nekvalitné nemocnice by po zavedení tohto mechanizmu mohli
byť konkurenčným tlakom vytláčané z trhu zdravotníckych služieb. Keďže
DRG umožní objektivizovať náročnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti, prispeje tak k spravodlivejšiemu prerozdeleniu peňazí. Bude motivovať ku
kvalitatívnym zmenám na strane riadenia nemocníc.
Zníženie počtu akútnych nemocníc
Hoci sa počet akútnych postelí v slovenských nemocniciach za posledných 25
rokov znížil takmer o polovicu, stále patríme medzi krajiny s príliš veľkou akútnou lôžkovou kapacitou. Naopak, chýbajú nám chronické lôžka, určené predovšetkým na ošetrovateľstvo a opatrovateľstvo dlhodobo a terminálne chorých
pacientov. Títo pacienti dnes obsadzujú drahé akútne kapacity. Zníženie počtu
akútnych nemocníc neznamená preto zníženie objemu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ale zmenu jej štruktúry reprofilizáciou lôžkového fondu.
Zmena vlastníckych vzťahov

Diskriminácia nemocníc rozličnou výškou úhrady za rovnaké alebo podobne
náročné výkony pomáha konzervovať nevhodnú štruktúru slovenských nemocníc. Veľké očakávania sa kladú do pripravovaného úhradového mechanizmu
platba za diagnózu (DRG), ktorý by mal fungovať na Slovensku od roku 2016
a mal by zabezpečiť spravodlivé ohodnotenie práce a výkonov nemocníc. Tento

Pre efektívne fungovanie zdravotníckeho zariadenia je potrebný zodpovedný
vlastník. Ukazuje sa, že zdravotnícke zariadenia, ktoré prešli do súkromných
rúk, hospodária efektívnejšie – vyrovnane, resp. so ziskom. Noví prevádzkovatelia prinášajú investície, ktoré dovtedajší vlastník – štát či samospráva – neboli schopní alokovať.
V záujme rozvoja zdravotníckych zariadení – nemocníc novej generácie, je
potrebné hľadať kapitálovo silných zodpovedných vlastníkov. Štát opakovane
preukázal, že túto rolu plniť nedokáže.
„Vláda má kormidlovať, nie veslovať“, povedal kedysi britský premiér Tony
Blair. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti patrí k činnostiam, ktoré nemusí
vykonávať vláda a môže ich prenechať neštátnemu alebo súkromnému sektoru.
V Európe pôsobia desiatky profesionálnych prevádzkovateľov nemocníc,
ktorí by dokázali investíciami, nastavením a optimalizáciou procesov, manažérskym know-how priniesť toľko očakávanú kvalitu a efektivitu do slovenských
nemocníc.
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Toto riešenie vychádza z predpokladu, že zavedenie tvrdých rozpočtových
obmedzení prinúti nemocnice uskutočniť potrebné hoci bolestivé reštrukturalizačné zmeny, ktoré dosiaľ odkladali. Zároveň to znamená zvýšenie transparentnosti ich hospodárenia – napríklad v podobe povinnosti podrobovať sa
nezávislému vonkajšiemu auditu. A v neposlednom rade znamená akciová spoločnosť transparentnú vlastnícku štruktúru.
Spravodlivé úhradové mechanizmy – platba za diagnózu
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Kapitola 13

Ako zabrániť tunelovaniu
zdravotníctva
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Porovnávanie cien
Pri určovaní ceny zákazky vo verejnom obstarávaní je nevyhnutné zaviesť povinnosť pre ministerstvo zdravotníctva žiadať porovnanie s cenami podobnej
prístrojovej techniky v ČR, Maďarsku a Poľsku.
Elektronické trhovisko

Nemocnica riadená nominantom štátu sama alebo cez firmu blízku vládnym
politikom zrealizuje verejné obstarávanie. Firmy, ktoré sa súťaže zúčastnia,
dajú ponuky omnoho vyššie ako sú ceny v neštátnych nemocniciach či susedných krajinách za rovnaké tovary či služby. Potom „zahrajú“ verejné obstarávanie. Víťaz a ceny sa naozaj dohadujú.
Takto funguje biznis plán v zdravotníctve, ktorý poznamenal 2. Ficovu
vládu (pozri kap. 8). A je úplne jedno, či sa jedná o nákup stravy cez schránkovú firmu z Luxemburska, upratovacie služby za astronomické ceny, CT-čka
od firmy blízkej bývalému predsedovi parlamentu, či eurofondový centrálny
príjem v štátnej nemocnici. Za necelý rok odstúpilo zo svojich funkcií 9 verejných funkcionárov pre závažné podozrenia z klientelizmu a nehospodárneho nakladania s verejnými prostriedkami. Polícia obvinila celkom 8 osôb
z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku.
Ministerstvo zdravotníctva pod tlakom verejnosti nakoniec aj navrhlo
niekoľko riešení, ale v praxi sa nezrealizovali, resp. minuli účinku. Pritom
riešenia sú pomerne jednoduché.

Využiť elektronické trhovisko v čo najširšom rozsahu na verejné obstarávania v zdravotníctve. Odstránilo by to možnosť dohadovania sa firiem o výške
zákazky a konečnom víťazovi. Určite by to viedlo k zníženiu cien, za ktoré
nemocnice nakupujú.
Nárokovateľnosť eurofondov
V prípade eurofondov nastaviť systém ich nárokovateľného čerpania, aby
sa do maximálnej možnej miery zúžil priestor pre ich zmanipulovanie
a predraženie.

Zvýšiť transparentnosť súťaží
Je potrebné urýchlene zaviesť povinnosť zverejňovať verejné obstarávanie
v nemocniciach na webovej stránke ministerstva zdravotníctva, ktoré na ne
vydáva súhlas, a taktiež na webovej stránke nemocnice, ktorá sa chystá nakupovať.
V súčasnosti sa verejné obstarávanie zverejňuje „len“ na stránke Úradu
verejného obstarávania (ÚVO). A túto stránku sledujú len firmy, ktoré sa
verejnými obstarávaniami zaoberajú, resp. sa ich zúčastňujú. Pre širokú
verejnosť je teda celý proces dlho utajený a dozvie sa o ňom až po prevalení
škandálu. Väčšou transparentnosťou by sa zvýšila verejná kontrola, lebo
webová stránka nemocnice a ministerstva zdravotníctva je predsa len viac
známa a navštevovaná širokou verejnosťou. O  nákupoch za vysoké ceny
by sa tak mohla verejnosť dozvedieť skôr, kým proces prebieha a nielen po
jeho skončení.
56

57

Viliam Novotný Ako vyliečiť zdravotníct vo

Kapitola 14

Ako platiť za lieky menej
V slovenskom zdravotníctve vydávame na lieky jednu tretinu výdavkov zdravotných poisťovní. Aby sme si to vedeli možno lepšie predstaviť, je to každý rok približne 1,3 mld. eur, ktoré minieme na lieky. To ale nie je ešte všetko, lebo ľudia
za lieky predpísané na recept doplácajú v hotovosti alebo si celý liek, ktorý nie je
viazaný na lekársky predpis, kúpia za hotové v lekárni. V hotovosti ľudia zaplatia
za lieky ročne ďalších približne 350 mil. eur (údaj za rok 2013 – NCZI).
Lieková politika je v každej krajine regulovaná. To znamená, že ministerstvo zdravotníctva kategorizuje lieky podľa účinnej látky a určuje výšku úhrady
z verejných zdrojov (pozri kap. 5). Všetky vlády sa v minulosti snažili regulovať
a tlačiť ceny liekov nadol. Napriek tomu sa pre pacientov zdajú vysoké predovšetkým ich doplatky.
Všetky opatrenia, ktoré mali šetriť náklady na lieky či už zdravotných poisťovní ale aj peňaženky pacientov, fungovali vždy len dočasne. Potom tá istá, alebo ďalšia vláda musela prísť s niečím novým. Problémom je, že pacienti veľmi
často doplácajú za lieky, lebo nevedia, ako platiť menej, ako jednoducho ušetriť.
Na základe dnes platných pravidiel preto v ďalšej časti uvediem niekoľko rád,
ako neplatiť za lieky zbytočne veľa.
Dôverujme generickým liekom
Až jednu tretinu doplatkov za lieky tvoria zbytočné doplatky, ktoré by mohol
pacient ušetriť, ak by si vybral rovnocenný generický liek s nižším doplatkom.
Generický liek má pritom rovnaké zloženie a aj rovnaký účinok ako originálny
liek. Tieto lieky majú len odlišné obchodné názvy. Podstatné však je, že liečia
rovnako dobre.
Lekári predpisujú liek názvom účinnej látky, čo uľahčuje ich prácu pri predpisovaní lacnejších, pritom však rovnako kvalitných liekov. Nemusia si pamätať
názvy všetkých dostupných liekov, ich ceny a doplatky. Stačí, že poznajú účinnú liečebnú látku. Na recepte môže lekár okrem generického názvu napísať aj
názov konkrétneho lieku, ktorý odporúča. V opodstatnených prípadoch môže
lekár na recepte vyznačiť, že zakazuje vydanie iného lieku než je uvedené na
recepte. Lekárnik vydá pacientovi najlacnejší liek, ktorý obsahuje predpísanú
účinnú látku. Pacient si môže vybrať, či si vyberie lekárom odporúčaný liek,
alebo ktorýkoľvek s danou účinnou látkou.
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Vernostný systém v lekárni
Vernostný systém znamená zľavu z ceny uskutočneného nákupu v lekárni alebo poukaz na budúcu zľavu. Pacient sa môže informovať vo svojej lekárni, či
v nej môže získať zľavy alebo výhody. Môžu sa týkať tak liekov na recept, ako
aj voľnopredajných liekov. Vzťahovať sa môžu aj na zdravotnícke pomôcky,
špeciálny zdravotnícky materiál alebo dietetické potraviny. Zľava pri liekoch
na recept môže byť až do výšky polovice doplatku pacienta. Vernostný systém
môže pacientom ponúkať aj viacero lekárni spoločne. Nie je dôležité, v ktorej
zdravotnej poisťovni je pacient poistený. Lekáreň poskytuje zľavy za rovnakých
podmienok poistencom všetkých zdravotných poisťovní.
Limity na doplatky za lieky
Ochranný limit na doplatky za lieky bol od roku 2011 pre držiteľov preukazu ZŤP
30 eur za štvrťrok a pre dôchodcov 45 eur za štvrťrok. Hranicou na získanie nároku na ochranný limit bol dôchodok vo výške do 50 % priemernej mzdy.
Od 1. novembra 2015 sa ochranný limit na doplatky za lieky rozšíril na
všetkých dôchodcov a invalidov bez obmedzenia príjmu vo výške 25 eur za
štvrťrok. Od 1. novembra 2015 sa ochranný limit na doplatky za lieky rozšíril
aj pre všetky deti do 6 rokov vo výške 8 eur za štvrťrok a v prípade detí so zdravotným postihnutím vo výške 0 eur.
Do limitu sa počítajú len najlacnejšie lieky na ochorenie, pre ktoré pacient podstupuje liečbu. Zdravotné poisťovne automaticky evidujú výdavky občanov na doplatky za lieky. Ak zaplatia viac, zdravotná poisťovňa im automaticky vráti peniaze
priamo na ich účet alebo ich pošle poštovou poukážkou na adresu trvalého pobytu.
Budúcnosť liekovej politiky
Na základe doterajších skúseností s liekovou politikou na Slovensku sa do budúcnosti javí ako potrebné:
Zachovať ceny liekov na súčasnej úrovni
Teda na úrovni priemeru troch najnižších cien, resp. druhej najnižšej ceny v EÚ.
Zabrániť reexportu liekov
Pri voľnom pohybe tovarov v rámci Schengenského priestoru mnoho firiem
lieky nakúpi u nás za nižšie ceny a vyvezie ich do západoeurópsky krajín, kde sú
ich ceny vyššie. Nie je to preto jednoduché riešiť.
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Môžeme zvýšiť ceny liekov na nemeckú úroveň, stratí sa tak motivácia ich
vyvážať, ale zdravotné poisťovne nebudú mať na úhradu zdravotnej starostlivosti pre nemocnice a ambulancie. Nezabudnime, že už dnes dávame na Slovensku jednu tretinu výdavkov pre zdravotníctvo na lieky.
l Elektronické predpisovanie liekov

V prípade reexportu by výrazne mohlo pomôcť elektronické predpisovanie
liekov s priamou kontrolou v poisťovni, v lekárni, aj na strane pacienta - tzv.
ePreskripcia. Predstavte si, že by ste dostali mail, kde by ste mali uvedené, aké
lieky Vám boli predpísané a na Vás vybraté v lekárni. Výrazne by to zabránilo
možným podvodom, zbytočným duplicitám v predpisoch liekov, ale aj zvýšilo
bezpečnosť liečby.

l Zákaz predaja

Ďalšou možnosťou je zakázať lekárňam predať liek dodaný do lekárni inému
distribútorovi.

Rozšíriť generickú preskripciu
Generická preskripcia je predpisovanie lieku názvom účinnej látky. Dnes
je ale možné do zátvorky uviesť firemný názov lieku. Väčšina lekárnikov
teda vydá liek podľa jeho firemného názvu. Ak by sa táto možnosť zátvorky
odstránila, pri „čistej“ generickej preskripcii by vydali liek s najnižším doplatkom.
Obnoviť pravidlá pre vernostný systém
Obnoviť jasné pravidlá pre vernostný systém tak, aby sa zľava z ceny lieku
predpísaného na recept rozdelila na zníženie doplatku aj sumy hradenej poisťovňou, teda medzi pacienta a poisťovňu. Zabránilo by to nekalej súťaži
medzi lekárňami a pomohlo pacientom. Dnes totiž lekárnik môže dať zľavu
zo svojej marže na liek predpísaný na recept až do výšky polovice doplatku.
Poisťovňa a pacienti však o tom ani nemusia vedieť. Jasné pravidlá vernostného systému by znamenali, že pacienti by získali väčší prehľad o zľavách vo
svojej lekárni.
Rozšíriť ochranný limit
Postupne rozširovať ochranný limit na doplatky za lieky aj na ďalšie skupiny
pacientov a postupne znižovať jeho strop.
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Kapitola 15

Ako vyliečiť zdravotníctvo
Na Slovensku sa ciele a nástroje zdravotníckej politiky veľmi často zamieňajú.
Preto počúvame, ako chce vláda zrušiť poplatky, opozícia transformovať nemocnice a všetci spoločne zvýšiť platy zdravotníkov. To ale nie sú ciele zdravotníckej politiky, ale jej nástroje. Cieľom zdravotníctva je zlepšenie zdravotného stavu ľudí, zvýšenie spokojnosti so zdravotnou starostlivosťou a zlepšenie
finančnej ochrany pacientov. Ak teda chceme vyliečiť zdravotníctvo, mali by
sme sa na neho pozerať z pohľadu týchto cieľov. Samozrejme, slovenské zdravotníctvo má svoje špecifiká. Ak chceme dosiahnuť tieto ciele, najprv musíme
zastaviť neuveriteľné plytvanie a rozkrádanie verejných zdrojov, urobiť doslova
poriadok a zaviesť transparentnosť. To je nultá podmienka akýchkoľvek potrebných zmien.
Potrebujeme prebudovať zdravotníctvo na transparentne financované, manažované v prospech pacienta a dosahujúce výsledky na európskej úrovni pri
ochrane verejného zdravia. Chceme, aby pacienti vedeli, na čo majú za svoju
poistku nárok a za čo sa koľko dopláca, aby poisťovne zabezpečovali pacientovi
kvalitnú starostlivosť a zdravotníci boli za kvalitnú starostlivosť o pacientov
spravodlivo ohodnotení.
Poriadok a transparentnosť
Ako som už vyššie spomínal, zaviesť poriadok a transparentnosť je doslova
nultou podmienkou akéhokoľvek zlepšenia v zdravotníctve. Počnúc poplatkami u lekára, až po transparentnosť v hospodárení nemocníc. V prípade poplatkov je potrebné stanoviť, za čo je ich možné vyberať a v akej výške.
Ak chceme zaviesť poriadok v nemocniciach, je nevyhnutná ich transformácia,
s ktorou máme na Slovensku už reálne skúsenosti a dobré výsledky (pozri kap.
5 a 12). V čo najkratšom čase je potrebné zaviesť spravodlivé ohodnotenie práce
zdravotníkov v nemocniciach – systém platba za diagnózu (DRG). Urýchlene
rozbehnúť elektronické zdravotníctvo (eHealth), ktoré zvýši bezpečnosť pacientov a odstráni nepotrebné predpisovanie liekov a vyšetrení. Zaviesť porovnávanie cien nakupovanej prístrojovej techniky so susednými krajinami, aby
CT-čko nestálo u nás dvakrát viac. Povinne zverejňovať verejné obstarávania na
webových stránkach obstarávateľov aj ministerstva, či zverejňovať zmluvy medzi
poisťovňami a poskytovateľmi (nemocnice, ambulancie) v celom rozsahu.
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Zdravotnícka kobra
Keď prezident Andrej Kiska vystúpil v novembri 2014 po prvý raz v parlamente,
venoval sa pomerom v zdravotníctve, o ktorých tak veľa hovoril aj vo svojej predvolebnej kampani.
Zvlášť ma oslovil jeho nápad vytvoriť „zdravotnícku kobru“. Tak ako finančná
kobra odhaľuje podvody s DPH, zdravotnícka kobra by odhaľovala tunelovanie verejných zdrojov v zdravotníctve. Skvelý nápad. Návrh som verejne podporil a oslovil
som kvôli nemu aj ministra financií. Média sa ma pýtali, či to naozaj treba, či orgány
činné v trestnom konaní nestačia. Očividne nestačia – inak by korupcia bola minimálna a rozkrádanie by bolo potrestané, veď máme na to zákony. Okrem zákona je
však dôležitá aj vôľa aplikovať ho v praxi.
Ako rozumné aj potrebné sa preto ukazuje posilnenie nezávislosti a kompetencií Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ak by bol napríklad jeho predseda na návrh parlamentu menovaný prezidentom SR, zvýšila
by sa jeho nezávislosť od vlády a najmä ministra zdravotníctva. Úrad by okrem
doterajších kompetencií mohol kontrolovať aj zmluvy medzi poisťovňami
a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Dohliadať nad opodstatnenosťou
a efektivitou nákupu zdravotnej starostlivosti z verejného zdravotného poistenia. Úrad by mohol tiež riešiť podnety súvisiace s efektivitou a hospodárnosťou
využívania verejných finančných zdrojov pri nákupoch zdravotníckej techniky, liekov, zdravotníckych pomôcok a komodít potrebných ku komplexnému
zabezpečeniu prevádzky zdravotníckeho zariadenia. Jednak by mohol porušenia sankcionovať, jednak zistenia posúvať Úradu verejného obstarávania, Najvyššiemu kontrolnému úradu či orgánom činným v trestnom konaní.

1. cieľ: Zlepšenie zdravotného stavu
Prevencia je prioritou
Zdravotný stav ľudí ovplyvňuje predovšetkým životospráva a životný štýl.
Zlý zdravotný stav ľudí na Slovensku je spôsobený hlavne zlyhávaním osvetových programov vo verejnom zdravotníctve, zameraných na zdravý životný
štýl a prevenciu civilizačných ochorení. Tieto programy potrebujeme urýchlene
posilniť, rozbehnúť a najmä motivovať ľudí k starostlivosti o svoje zdravie a záujem o zdravý životný štýl. Tu je nezastupiteľná úloha zdravotných poisťovní,
ktoré majú záujem na dobrom zdravotnom stave svojich poistencov. Motivácia ľudí k prevencii by zahrňovala napríklad niektoré nadštandardné výkony
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zadarmo pre tých, ktorí budú pravidelne absolvovať preventívne prehliadky
či bonifikáciu v rámci poistného plánu. Efektívnym sa javí aj podmieniť plnú
výšku rodinných dávok absolvovaním preventívnych prehliadok a povinného
očkovania detí.
Štandardy poskytovaných služieb
Veľmi často počujeme, že toto je štandard a toto nadštandard v zdravotnej starostlivosti. Problémom je, že to nikde nie je takto zadefinované a viac menej sa
to používa podľa odhadu, či pri snahe vybrať od pacienta poplatok za niečo, čo
nehradí zdravotná poisťovňa. Pokúsiť sa ale zadefinovať, čo je štandardná starostlivosť, sa javí ako nevyhnutné. Jednak pre bezpečnosť pacienta, jednak na
posilnenie jeho nároku, jednak na výpočet reálnej úhrady zo strany zdravotných
poisťovní.
Cesta k štandardnej starostlivosti vedie cez určenie štandardných diagnostických a liečebných postupov odbornými medicínskymi spoločnosťami, ktoré
by sa mali pretaviť do klinických protokolov. Klinický protokol jasne určí, čo
musí pacient s danou diagnózou dostať v nemocnici. Musí byť vytvorený v súlade s platbou za takúto diagnózu (systém DRG), aby bola táto liečba efektívna
ako pre nemocnicu tak aj pre poisťovňu. Pacient musí dostať liečbu podľa protokolu, ak sa od neho lekár odchýli, musí žiadať súhlas poisťovne.
V tej chvíli sa môže zaviesť zrozumiteľný systém merania kvality a akreditácie poskytovateľov. Nemocnica či ambulancia, ktorá vie podľa liečebného protokolu poskytnúť kvalitnú merateľnú starostlivosť, bude na ňu akreditovaná.
Kto to nedokáže, nemôže pacienta s takou diagnózou liečiť.
Všetky tieto opatrenia prispejú k zvýšeniu efektivity a kvality starostlivosti
ako aj bezpečnosti pacientov.
Zverejňovanie kvality lekárov a nemocníc
Nie je to len o meraní kvality poskytovanej starostlivosti, ale aj o jej zverejňovaní. Pacienti majú právo na informácie o kvalite lekárov a zdravotníckych
zariadení, ktoré navštevujú. Zavedenie povinného zverejňovania indikátorov
kvality jednotlivých lekárov i oddelení nemocníc prispeje k posilneniu postavenia pacienta pri jeho výbere zdravotnej starostlivosti.
Zlepšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti
Zlepšenie prístupu k zdravotnej starostlivosti v odľahlejších regiónoch sa stáva stále aktuálnejšou témou. Ambulantní lekári starnú a v niektorých regiónoch
je doslova problémom získať lekára na ambulanciu všeobecného lekárstva či
stomatológie. Zlepšenie dostupnosti ambulancií v regiónoch sa dá dosiahnuť
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zatraktívnením všeobecných ambulancií pre mladých lekárov zmenou spôsobu
ich financovania. Lepšie a spravodlivejšie ohodnotenie všeobecných lekárov by
malo byť postavené na kombinácii kapitácie a výkonovej zložky spolu s bonusom za účelnú farmakoterapiu a prevenciu. Podobne závažným sa javí zabezpečenie nepretržite dostupnej lekárskej pohotovosti. Potrebné je preto vytvoriť
také motivačné mzdové nástroje pre lekárov a zdravotné sestry, aby lekársku
službu prvej pomoci slúžili dobrovoľne, a nie zo zákonného donútenia.

2. cieľ: Zvýšenie spokojnosti pacientov aj zdravotníkov
Poistenie podľa výberu
Akékoľvek zmeny v zdravotníctve musia byť určené pre pacienta, ktorý svojou
poistkou, daňami a v hotovosti platí všetky služby v zdravotníctve. Ako kľúčové sa preto ukazuje posilnenie jeho nároku na zdravotnú starostlivosť. V praxi
by to malo fungovať tak, že každý poistenec si vyberie poistný plán, ktorý
najviac vyhovuje jeho potrebám. Za rovnaké peniaze, aké platí do poisťovne
v súčasnosti, bude mať pacient v zmluve s poisťovňou uvedený nárok – čo,
kedy a v akej kvalite má dostať, koľko bude čakať a za čo musí doplácať (pozri
kapitolu 16). Zdravotné poisťovne by sa teda konečne mohli v ponuke svojich
služieb odlišovať. Svojim poistencom budú môcť ponúkať rôzne poistné plány.
Poistenci si vyberú taký poistný plán, ktorý najväčšmi zodpovedá ich osobným
preferenciám a potrebám.
Stanoviť maximálne čakacie lehoty
Pacient musí vedieť, koľko musí čakať na plánovanú operáciu či hospitalizáciu v nemocnici, alebo vyšetrenie v ambulancii. Je potrebné rozšíriť reguláciu
maximálnej dĺžky čakacích lehôt na celú plánovanú zdravotnú starostlivosť.
Zaviesť maximálne čakacie doby na jednotlivé zdravotnícke služby (pozri kap.
2). Stanoviť jasné pravidlá na tvorbu poradovníkov na odkladnú starostlivosť.
Prehľadné čakacie zoznamy zrovnoprávňujú pacientov, odbúravajú nespravodlivosť a znižujú priestor pre korupciu.
Spravodlivé ohodnotenie zdravotníkov, nemocníc a ambulancií
Je potrebné konečne presadiť spravodlivé ohodnotenie zdravotníckych výkonov a spravodlivé úhradové mechanizmy pre nemocnice a ambulancie. Zaviesť
systém platby za diagnózu v nemocniciach. Presadzovať také odmeňovanie
zdravotníckych pracovníkov, ktoré bude naviazané na náročnosť poskytovanej
starostlivosti, jej kvalitu a spokojnosť pacientov.
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Zdroje na modernizáciu zdravotníctva
Slovenskému zdravotníctvu chýbajú zdroje na potrebné investície. Možnosti
štátneho rozpočtu sú obmedzené, je preto nevyhnutné maximálne efektívne
využiť eurofondy, ale aj hľadať priestor na užšiu spoluprácu so súkromným sektorom. Strategickí investori môžu zlepšiť fungovanie štátnych nemocníc i trhu
verejného zdravotného poistenia. Pod dohľadom regulátora je preto potrebné
umožniť investičné projekty vo forme PPP (public-private partnership – verejno-súkromné partnerstvá).

3. cieľ: Ochrana pacientov pred rastúcimi doplatkami

Slovenskí pacienti platia v „bezplatnom“ zdravotníctve takmer jednu pätinu
všetkých výdavkov v hotovosti. Systém tak nenapĺňa svoju základnú úlohu –
solidaritu. Dostupnosť zdravotnej starostlivosti je sťažená pre sociálne najzraniteľnejších – pacientov s ťažkými a chronickými ochoreniami, dôchodcov, deti
zo sociálne znevýhodneného prostredia.
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Ochrana pacientov pred rastúcimi doplatkami v zdravotníctve by mala mať
v budúcnosti tri základné línie:
1. R
 ozumnú liekovú politiku vedúcu k zlacneniu liekov a znižovaniu doplatkov za lieky (pozri kap. 14).
2. R
 ozširovanie a znižovanie ochranného limitu na doplatky za lieky pre
ďalšie sociálne skupiny.
3. Riešenie poplatkov v ambulanciách.
Ako riešiť poplatky v ambulanciách
Existujú 3 možnosti, ktoré je možné vzájomne kombinovať.
1. Zaviesť zoznam legitímnych poplatkov s reguláciou ich ceny.
2. Zaviesť ochranný limit na poplatky u lekára – podobne ako je to u liekov predpísaných na recept.
3. Umožniť pacientom neplatiť v ambulanciách v hotovosti.
Čo sa týka tretej možnosti, v praxi by fungovala tak, že poplatky by neplatil
pacient v hotovosti, ale lekár by ich účtoval zdravotnej poisťovni. Tá by ich následne lekárovi preplatila v celom rozsahu. Poisťovňa by tieto náklady zúčtovala s pacientom v rámci ročného zúčtovania zdravotného poistenia. Výhodou
tohto modelu je podstatne lepšia kontrola priamych platieb v zdravotníctve
než registračné pokladnice. Ak chce lekár za poskytnuté služby dostať peniaze,
musí ich vykázať a fakturovať zdravotnej poisťovni. Poisťovňa dokáže najlepšie
posúdiť, či je služba súčasťou platby za zdravotný výkon, alebo či nie je hradená
z verejného zdravotného poistenia.
Sociálno-zdravotné služby pre dlhodobo chorých
Nepriaznivý demografický vývoj zvyšuje tlak na vytvorenie efektívneho systému starostlivosti o dlhodobo chorých. Štát bude musieť podporiť vytvorenie
siete zariadení, ktoré ľuďom zabezpečia na jednom mieste potrebnú zdravotnú
aj sociálnu starostlivosť. Využiť sa na to môžu predovšetkým kapacity existujúcich sociálnych a zdravotníckych zariadení, v ktorých sa vytvoria podmienky
na poskytovanie sociálnych a zdravotných služieb. Dôležitá je aj podpora dlhodobej starostlivosť v rodinnom prostredí.
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Kapitola 16

Nové zdravotníctvo
Slovenské zdravotníctvo má teda veľa problémov, ale tým najväčším sa javí nejasný nárok pacienta. Keďže máme všetci nárok na všetko, v skutočnosti sa
takto nejasne zadefinovaný nárok nedá vymôcť. Dostať sa k službe je preto
problém. Pacienti sú nespokojní, lebo nevedia, na čo majú nárok, kedy a ako to
dostanú.
Koľko musia čakať na operáciu umelého kĺbu či chrbtice, kedy musia dostať
alergologické vyšetrenie? Aká je výška poplatku, ktorú majú zaplatiť, aby dostali službu? Pacient nevie, za čo platí. Dostáva služby, ktoré nepotrebuje a dopláca za tie, ktoré potrebuje.
Zdravotníctvo pre doktorov
Jediný, kto pozná odpovede na tieto otázky, je lekár. Aj keď nárok na všetko
nám zabezpečuje štát podľa zákona a poisťovňa zmluvou s ambulanciou či nemocnicou. V skutočnosti to, či pacient pôjde na operáciu tento mesiac alebo až
o pol roka, určí lekár. Aj to, kto ho bude operovať a akú bude mať izbu. Aj to, či
dostane dobrú pooperačnú starostlivosť.

Ako to dnes funguje?
lekári
diktujú
a určujú
nárok

pacienti
hľadajú
známych

pacienti
motivujú
lekárov

Zdravotníctvo pre doktorov
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V skutočnosti v slovenskom zdravotníctve diktujú a určujú nárok lekári. Ak
sa ku službe chceme dostať, hľadáme známych. Mnohí sa snažia motivovať lekárov, čo otvára priestor na tzv. malú korupciu.

V Holandsku sa to volá nominálne poistenie (nominal premium) a znamená
to veľmi konkrétnu poistku podľa potrieb pacienta, ktorú si pacient vyberie.
Jeho nárok je zákonne riešený a konkurenčné prostredie medzi zdravotnými
poisťovňami produkuje ponuku.

Zdravotníctvo ako v Holandsku
Jednou z kľúčových výziev je prebudovať zdravotníctvo tak, aby bolo nielen
kvalitné a dostupné, ale hlavne aby dobre slúžilo tým, ktorí ho platia – pacientom. Je potrebné jasne zadefinovať, na čo majú nárok, kedy to dostanú, koľko
a za čo doplácajú. Potrebujeme jednoducho novú koncepciu – zdravotníctvo
pre pacientov.

Čo chceme pre pacientov?
akú
starostlivosť
dostanú
a kedy

vedia
na čo majú
nárok

koľko
a za čo
doplácajú

Zdravotníctvo pre pacientov

Podobne ako je to s potravinami. Štát povie, čo je zdravá potravina, ale potraviny
produkuje niekto iný.
Ľudia si vedia vybrať
Keď som o holandskom modeli rozprával laikom aj odborníkom na Slovensku, často
som počul otázku, či si ľudia budú vedieť vybrať. Ja som o tom presvedčený, že áno.
Ľudia si vedia vybrať banku, životnú poisťovňu, leasing, hypotéku aj paušál
na mobil. Budú si vedieť vybrať aj svoje zdravotné poistenie.
Ľudia musia mať možnosť vybrať si za svoje peniaze také poistenie, ktoré najviac vyhovuje ich potrebám. 20-ročný športovec, 40-ročný manažér a 75-ročná
dôchodkyňa majú predsa úplne rozličné požiadavky na zdravotnú starostlivosť
a poskytnuté služby. Poistenec má mať možnosť vybrať si, čo potrebuje. Zaplatiť za to, čo chce, a nie za to, čo je.
Poistenie podľa výberu
Ako by to mohlo v praxi vyzerať? Verejné zdravotné poistenie, ako ho poznáme
dnes, sa modifikuje na Poistenie podľa výberu (PPV). Jeho základom bude
posilnenie nároku pacienta, ktorého vyjadrením bude zmluva so zdravotnou
poisťovňou. Tá bude obsahovať jeho nárok a záväzok plnenia zo strany zdravotnej poisťovne. Poistenec by neplatil do zdravotného poistenia viac, ako platí
dnes. Poistenie by si zachovalo svoj solidárny charakter.
Ako to bude fungovať?

Takýto systém funguje napríklad v Holandsku a v mnohom bol pre mňa inšpiráciou k príprave potrebných zmien slovenského zdravotníctva. Jednak preto,
lebo tam funguje veľmi podobný systém viacerých zdravotných poisťovní ako
na Slovensku, ktorý sa vytvoril po reforme v roku 2004. Holanďania urobili
svoju reformu v roku 2006, ale išli ďalej ako na Slovensku. Jasne zadefinovali
nárok pacienta a umožnili poisťovniam ponúkať konkrétne poistné produkty
pre poistencov. Systém funguje ku všeobecnej spokojnosti a Holanďania sú
opakovane prví v spokojnosti pacientov v celoeurópskych porovnaniach zdravotných systémov (EHCI) (pozri kap. 1).

Model A
Každý pracujúci si povinne kúpi svoju poistku. Kúpi si ju za tie isté peniaze,
ako je jeho odvod do zdravotného poistenia v súčasnosti – 14 % z jeho mzdy.
Odvádzať bude teda pravidelne mesačne 14 % zo svojej mzdy (4% zamestnanec
– 10% zamestnávateľ) do svojej poisťovne, tak ako doteraz.
Vždy do 30. septembra podpíše so svojou poisťovňou zmluvu na celý rok.
Vyberie si produkt, ktorý bude obsahovať jeho poistný plán. V zmluve bude
napísané na čo, v akom rozsahu a dokedy má nárok a koľko má za čo doplácať.
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Poistenec bude mať nárok na celý solidárny balík zdravotnej starostlivosti
a svoj výber. Ak by sa v priebehu roka stal nezamestnaným, alebo za iných
okolností prestal platiť, začne za neho ako poistenca štátu platiť štát, ale jeho
zmluva zostane platnou.
Jeho 14 %-ná platba sa v rámci poisťovne rozdelí nasledovne:
10 % bude smerovať povinne do tzv. solidárneho balíka a prerozdeľovať sa
medzi poisťovňami podľa rizikovosti pacientov.
4 % si ponechá zdravotná poisťovňa na krytie výberovej časti poistného plánu.
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Model A

Poistenci štátu (dôchodca, nezamestnaný, dieťa)

Solidárny balík
bezplatne

Poistenie podľa výberu
=
solidárny balík + výber

Model A

Výber za platbu štátu
za svojich poistencov

Ekonomicky aktívni poistenci (pracujúci)

10 % povinne do
solidárneho balíka
Poistenie podľa výberu
- za 14% odvod

4 % podľa výberu
poistenca

Model B
Je to akoby druhá alternatíva zabezpečenia financovania Poistenia podľa výberu, pri zachovaní pravidiel solidarity aj výberu podľa potrieb poistenca.
Pracujúci ľudia by si rovnako do 30. septembra vybrali svoj produkt – poistný plán vo svojej zdravotnej poisťovni. Platili by za neho mesačne svojím
odvodom do zdravotnej poisťovne vo výške 14 % svojej mzdy (4% zamestnanec
– 10% zamestnávateľ). Tieto finančné prostriedky by sa znovu delili medzi tzv.
solidárny balík a výber poistenca.

Poistenci štátu – t. j dôchodcovia, nezamestnaní, deti, matky na materskej
a rodičovskej, invalidi budú mať rovnaký nárok na poistenie podľa výberu ako
ekonomicky aktívni poistenci. Štát platí za tzv. poistencov štátu v súčasnosti
niečo nad 4 % priemernej mzdy predminulého roka (v ostatných rokoch sa to
pohybovalo okolo 33 – 35 eur/mesačne) do zdravotnej poisťovne, ktorú si sami
vyberú.
Zmenou by bolo, že do 30. septembra si vyberú vo svojej poisťovni také Poistenie podľa výberu, ktoré najviac vyhovuje ich potrebám. Platil by ho za
nich štát pravidelnou mesačnou platbou ako v súčasnosti. Alternatívnou možnosťou je sociálna kompenzácia vo výške 33 – 35 eur mesačne pre každého
a potom by si to platil poistenec sám.
Táto platba vo výške 4 % by sa v zdravotnej poisťovni nedelila. Poistenci štátu by
mali nárok v rámci solidarity na celý tzv. solidárny balík a celá platba vo výške 4 %
priemernej mzdy by sa použila v rámci poisťovne na krytie výberu poistenca.

Finančné prostriedky zaplatené poistencom by sa delili nasledovne:
14 % mínus platba štátu za svojich poistencov (33 – 35 eur) by smerovalo do
prerozdelenia na krytie tzv. solidárneho balíka.
Druhú časť platby rovnajúcu sa aktuálnej platbe štátu za svojich poistencov
vo výške 33 – 35 eur by použila poisťovňa na krytie výberu poistenca.
Čo sa týka ekonomicky neaktívnych poistencov, vybrali by si svoj produkt – poistný plán v zdravotnej poisťovni a štát, resp. oni sami by to zaplatili zo sociálnej kompenzácie štátu.
Celá ich platba vo výške 33 – 35 eur by sa použila v rámci poisťovne na krytie
výberovej časti poistného plánu a na tzv. solidárny balík by mali nárok v celom
rozsahu v rámci solidarity.
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Model B

Ekonomicky aktívni poistenci (pracujúci)

Solidárny balík
=
14% odvod mínus 33 Eur

Poistenie podľa výberu
za 14% odvod

Výber
za 33 Eur
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Jasný nárok, plánovanie zdrojov, istota platby
Poistenie podľa výberu by tento problém riešilo vyskúšaným holandským
modelom. Pacient by priamo vo svojej zmluve s poisťovňou mal uvedené na
čo, kedy a v akom rozsahu má nárok. Vybral by si poistný produkt podľa svojich reálnych potrieb. Zdravotná poisťovňa by vedela v zmluve s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti veľmi presne vyšpecifikovať, čo potrebujú jej
poistenci a kedy v akej kvalite to majú dostať. Dokázala by omnoho presnejšie plánovať svoje zdroje. Pretože okrem kompletného solidárneho balíka, na ktorý ma každý nárok, by si jej poistenci vybrali služby v konkrétnom
rozsahu. Poskytovatelia by zase vedeli, že ak dodržia zmluvu s poisťovňou
a poskytnú poistencom ich nárok, dostanú bezo zvyšku zaplatené. Žiadne nepreplatené limity by neexistovali a kompenzácie polooficiálnymi poplatkami
od pacientov by nepotrebovali.
Poistné plány – produkt poisťovne

Model B

Poistenci štátu (dôchodca, nezamestnaný, dieťa)

Solidárny balík
bezplatne

Poistenie podľa výberu
=
solidárny balík + výber

Výber
za platbu štátu
za svojich poistencov

Poistné plány, ktoré by poisťovňa ponúkala, budú určené pre poistencov podľa
toho, čo by preferovali a potrebovali dostať v najbližšom roku v zdravotníctve.
Bol by to skutočný produkt, ktorým by sa uchádzala o priazeň poistencov. Medzi poisťovňami by tak začal skutočný konkurenčný boj. Pacienti aj zdraví ľudia
by mali na výber medzi rôznymi produktmi poisťovní. Posilnilo by to pluralitu
a záujem o skutočné potreby ľudí. Problémom v súčasnosti je, že poistný plán je
len jeden, rovnaký pre všetkých. Všetci majú nárok na všetko, ale dostanú, čo je.
Keďže sú zdroje obmedzené a požiadavky neobmedzené, vzniká strata na strane
poskytovateľov, ktorú sa snažia kompenzovať pomocou dodatočných oficiálnych
aj neoficiálnych poplatkov.
Ako by mohli vyzerať poistné plány?

Výhody poistenia podľa výberu sú oproti súčasnému stavu nesporné. Zhrňme
si, čo je problém nášho zdravotníctva. Každý má nárok na všetko, a teda na nič.
Dostať sa k službe je problém. Pacienti sú nespokojní, lebo nevedia na čo majú
nárok. Ak sa chcú dostať k službe, hľadajú známych a motivujú lekárov.

Senior, diabetik, kardiak, manažér, štandard, komfort, dieťa, športovec, junior
– to sú len opisné kategórie rôznych poistných plánov, tak ako fungujú v Holandsku. Každá poisťovňa si samozrejme nastaví svoju ponuku tak, aby súťažila
o poistencov. Nech si ale poistenec vyberie akýkoľvek poistný plán, vždy v ňom
bude mať nárok na neodkladnú a finančne náročnú zdravotnú starostlivosť –
tzv. solidárny balík. Zabezpečí to prístup k zdravotnej starostlivosti všetkým
ľuďom bez rozdielu ich platby do poisťovne, vybratého poistného plánu, či
schopnosti doplácať. To, čo ale môže byť súčasťou poistných plánov vo výberovej časti, sú také služby, za ktoré sa aj dnes dopláca.
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Solidárny balík
Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti by definoval, čo je to solidárny balík,
do ktorého by patrila celá neodkladná a finančne náročná zdravotná starostlivosť. Na túto starostlivosť by mali všetci občania nárok z verejného zdravotného poistenia ako doteraz. Na diagnostiku aj liečbu.

Riadená starostlivosť
Ide o spôsob zabezpečenia zdravotnej starostlivosti pre poistenca riadením jeho
pohybu medzi ambulanciami a nemocnicami priamo zdravotnou poisťovňou.
Ak pacient potrebuje očné vyšetrenie, zavolá na určené číslo do svojej poisťovne a ona vyšetrenie zabezpečí. S presným časom a bez čakania. Alebo pacientovi zavolá priamo jeho zdravotný asistent z poisťovne a pripomenie mu, že
má absolvovať vyšetrenie, na ktoré ho objednali. Podmienkou tohto poistného
plánu však je, že sa poistenec musí riadiť iba odporúčaním poisťovne ohľadom
výberu lekárov a služieb. Ak to dodrží, získa bonus na budúci rok. Tento systém
veľmi efektívne odstráni duplicity v predpisovaní liekov a zbytočné návštevy
lekárov. Pre pacienta riadená starostlivosť šetrí čas a zabezpečuje pohodlný nárok na službu bez zbytočného čakania a možnosť bonifikácie. Zároveň by boli
motivovaní aj poskytovatelia v systéme riadenej starostlivosti. Lepšie výsledky
liečby a zlepšovanie zdravotného stavu pacienta by znamenalo vyššie ohodnotenie od poisťovne.

Výberová časť poistenia
Lieky
Až jedna tretina prostriedkov zdravotných poisťovni sa míňa na lieky, pritom
je známa ich nadspotreba a nadmerné predpisovanie, ako aj zbytočné doplatky
(pozri kap. 14). Z peňazí, ktoré poisťovni odvedieme v rámci výberovej časti poistenia podľa výberu, by sa hradili náklady na lieky. Súčasťou výberovej časti poistného plánu by mohlo byť, že napr. dostaneme len generické lieky s najnižším
doplatkom, alebo poisťovňa doplatí akýkoľvek doplatok do limitu, ktorý si dohodneme, alebo doplácame prvých 10 eur vždy a potom poisťovňa všetko. Bolo
by to súčasťou výberu, aby sme si vedeli nastaviť odhadované výdavky na lieky.
Preventívne prehliadky
Majú nízku navštevovanosť napriek tomu, že na mnohé majú poistenci nárok
zo zákona (gynekologická, urologická, gastroenterologická,...). Naopak, tam
kde sú ľudia motivovaní, je návštevnosť vyššia. Napr. pri pravidelnej stomatologickej preventívnej prehliadke raz ročne máme liečbu zubného kazu hradenú z verejného zdravotného poistenia. Mnohí však majú záujem o pravidelné komplexné prehliadky, ktoré dnes vykonávajú len niektorí súkromníci a za
vysoké priame platby. Takže viac prevencie by mohlo byť súčasťou výberu, ale
zároveň aj s bonifikáciou pacientov za pravidelné zákonnom predpísané prevencie (pozri kap. 14).
Stomatologická starostlivosť
Výberovou časťou by mohlo byť aj poistenie na vysoké náklady na liečbu a náhrady zubov, samozrejme pri pravidelných stomatologických preventívnych
prehliadkach.

Žiadne platby v hotovosti
Súčasťou výberu by mohlo byť prenesenie všetkých hotovostných platieb u lekára na zdravotnú poisťovňu. Platby za všetky poskytnuté služby by zaplatila
lekárovi zdravotná poisťovňa. Ak niektoré poskytnuté služby nemal poistenec
poistené, respektíve boli by spojené s nejakým poplatkom v ambulancii, vznikla by pohľadávka zdravotnej poisťovne, ktorá sa vysporiada v rámci ročného
zúčtovania.
Komfort
Teda nadštandardné služby, ktoré sa doplácajú aj dnes. Takisto by mohli byť súčasťou výberovej časti poistného plánu. Čo by do balíčka komfort mohlo patriť?
Objednávanie na čas, manažment zdravotnej starostlivosti zo strany zdravotnej poisťovne, sieť vybraných poskytovateľov, druhý názor iného lekára, nadštandardná izba, konzultácia s primárom,…

Pobyty v kúpeľoch a rehabilitácia
Niečo by samozrejme zostalo súčasťou následnej zdravotnej starostlivosti pri
neodkladnej a finančne náročnej starostlivosti. Tak napríklad po operácii chrbtice, alebo implantácii umelého kĺbu by bol nárok na doliečenie liečebným pobytom v kúpeľoch súčasťou solidárneho balíka. Ale pobyty v kúpeľoch, rekondičné pobyty, pravidelné rehabilitácie by mohli byť súčasťou výberu.

Bonifikácia pacienta
V systéme poistenia podľa výberu bude z pohľadu platiteľa poistného najdôležitejšia jeho motivácia vybrať si poistný plán, ktorý mu najviac vyhovuje.
Z pohľadu poisťovne motivácia poistenca dodržiavať tento poistný plán. Na
to bude slúžiť bonifikácia. Teda možnosť dávať pacientovi výhody za dodržiavanie poistného plánu a spoluprácu s poisťovňou. Mohla by to byť výhoda
niektorých nadštandardných výkonov zadarmo, alebo nižšie poistné v najbližšom roku.
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Solidarita a zmena poistného plánu
Solidarita bude v Poistení podľa výberu zachovaná. Balík neodkladnej a finančne náročnej starostlivosti bude zabezpečený pre všetkých bez ohľadu na to,
aký poistný plán si vybrali či koľko platia poistného. Bude sa tak ako doteraz
prerozdeľovať vo výške 95 % medzi poisťovňami na základe zdravotných rizík poistencov a naďalej to bude vykonávať ÚDZS. Každý občan bude mať zo
zákona zabezpečené aj Poistenie podľa výberu, ak si ho aj sám nevyberie do
30. septembra. Ďalší rok mu zostane pôvodný poistný plán z predchádzajúceho kalendárneho roka, resp. poistný plán, ktorý mu vyberie jeho poisťovňa na
základe toho, aby najviac vyhovoval jeho anamnéze chorôb a predpisovaných
liekov. Poistný plán si bude môcť poistenec zmeniť aj v priebehu roka po dohode so zdravotnou poisťovňou v určitých odôvodnených prípadoch, stratí tak ale
možnosť bonifikácie v danom roku.

doplatky do limitu
len 10 € doplatku

PREVENTÍVNE
PREHLIADKY
STOMATOLOGICKÁ
STAROSTLIVOSŤ
KÚPELE
A REHABILITÁCIA
výber

Pacientovi sa výrazne zväčší komfort pri čerpaní zdravotnej starostlivosti, lebo
bude vedieť na čo má nárok a kedy a v akej kvalite to dostane. Posilní sa teda
jeho nárok voči poisťovni aj poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Tento
komfort mu zabezpečí jeho zdravotná poisťovňa. Poisťovňa bude vedieť lepšie
plánovať svoje zdroje pre svojich poistencov a motivovať ich k zodpovednému
správaniu pri čerpaní zdravotnej starostlivosti. Poisťovňa bude musieť dohodnúť s poskytovateľmi v zmluve detaily starostlivosti pre svojich poistencov.
Poskytovateľ tak bude presne vedieť, že ak poskytne čo poisťovňa objednala,
dostane zaplatené všetko bez nadlimitov.

LIEKY

Solidárny BALÍK

Čo prinesie Poistenie podľa výberu?

generiká

RIADENÁ
STAROSTLIVOSŤ
ŽIADNE
HOTOVOSTNÉ
PLATBY

komplexná preventívna prehliadka
zubné náhrady
liečba zubov
kúpeľné a rekondičné pobyty
zdravotný asistent
návšteva určených
lekárov
neplatiť v hotovosti
objednanie na čas
manažment zdravotnej starostlivosti
vybraná sieť

KOMFORT
druhý názor
nadštandardná
starostlivosť
konzultácia
s primárom

BONUS ZA
DISCIPLINOVANOSŤ
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nadštandardné
výkony zadarmo
nižšie poistné
budúci rok
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Záver
V slovenskom zdravotníctve už desaťročia súperia dve koncepcie. Systém centrálneho riadenia proti koncepcii slobodného výberu a súťaže. Podľa prvej vízie
by mal štát nielen zabezpečiť, ale priamo poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Vlastniť poisťovne, nemocnice, ambulancie, sanitky. Do tejto koncepcie patrí aj snaha o jednu zdravotnú poisťovňu či zákaz zisku. Problémom centrálne
riadených systémov je však nevymožiteľnosť nároku. Pacient je rukojemníkom
štátnej mašinérie. Štát síce garantuje všetkým všetko, ale dostať sa ku kvalitnej
službe je problém. Zdravotníkov nemotivujú paušálne platby a výplaty, systém
je náchylný na korupciu a klientelizmus.
Koncepcia slobodného výberu a súťaže je postavená na decentralizácii systému zdravotníctva. Štát určuje nárok pacientov a pravidlá fungovania, ale poskytovanie zdravotnej starostlivosti nie je na štát viazané. Môže ju poskytovať
každý, kto splní zákonné požiadavky.
Samosprávy, súkromníci, cirkvi aj tretí sektor. Poisťovne súťažia medzi
sebou o poistencov svojimi produktmi, nemocnice a ambulancie súťažia
o pacientov kvalitou služieb. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti súťažia
o zmluvy s poisťovňami kvalitou a cenou. Nevýhodou tohto systému je čiastočná strata koordinácie medzi jednotlivými zložkami poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Tieto dva modely na Slovensku už dve desaťročia prežívajú popri sebe. Štát
si udržuje dominantné postavenie cez štátnu poisťovňu a veľké nemocnice.
Popri tom ale v zdravotníctve funguje aj neštátny sektor, čiastočne slobodný
výber a limitovaná súťaž. Tento hybrid však neslúži dobre. Stojí nás stále viac
peňazí, pacienti aj zdravotníci s ním nie sú spokojní. Cieľom tejto knihy nebolo
len popísať situáciu v zdravotníctve a jej príčiny. Navrhuje riešenia, ako napriek
zlému demografickému vývoju nezvyšovať odvody a hotovostné platby, ale ponúknuť pacientom výber poistenia podľa ich reálnych potrieb.
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