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linearnost (ne)razmišljanja

• Koliko davka bi zbrala država ob davčni stopnji 0%?
• NIČ (0%)
• Koliko davka bi zbrala država ob davčni stopnji 100%?
• NIČ (0%)

• Ob enakih vrednostih (0%) v obeh ekstremnih točkah je
LINERNOST povezave obeh točk nemogoča!

vprašanje: ali je cilj pravi?

Zagotoviti DOLGOROČNO finančno (samo?)
vzdržnost in stabilnost zdravstvenega sistema!

Dejstvo: mreža zdravstvenega sistema
(vsi izvajalci s svojimi kapacitetami ter kakovostjo izvedenih
storitev po predpisanih metodah zdravljenja)

je vsebinsko del osnovne košarice pravic!

to sem pokazal že leta 2010: Kanada že desetletja
zdravstvo financira anticiklično…
Anticiklično investiranje Kanade v zdravstvo
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Kaj pravijo mednarodne analize*…
•

pretežno financiran iz OZZ z enim ponudnikom

•

izbrani osebni zdravnik predstavlja vratarja v zdravstvenem sistemu

•

dobro zasnovano primarno zdravstveno varstvo za reševanje
spreminjajočih se zdravstvenih potreb, ki pa se sooča z izzivi razpršenosti
organizacije in zagotavljanja storitev

•

trendi hospitalizacij, ki bi jih bilo mogoče preprečiti za izbrane kronične
bolezni (2009 – 2013) kažejo na izboljšanje na nekaterih področjih

•

obstaja vrsta ovir za boljšo koordinacijo med prim. in sek. ravnijo

•

pomanjkanje standardizacije procesov ključni izziv za izboljšanje
kontinuitete in sodelovanja med ravnmi

•

nekoordinirano zagotavljanje dolgotrajne oskrbe med sektorji in ravnmi

•

obstaja veliko priložnosti za širitev dobrih praks

*WHO analiza zdravstvenega sistema v Sloveniji, januar 2016
**Spremljanje primarnega zdravstvenega varstva s 77 kazalniki (upravljanje, razvoj kadrov, dostopnost, kontinuiteta, koordinacija in obseg) za 2009 in 2010

Pojdimo na projekcije
•

•

Eden glavnih ciljev ekonomske politike
EU je zagotavljanje dolgoročne
vzdržnosti javnih financ.
Najnovejši izračuni EK:
– Slovenija je edina država z visokim
tveganjem dolgoročne vzdržnosti javnih
financ
– prav tako pa je v skupini držav s srednje
visokim tveganjem srednjeročne vzdržnosti
javnih financ

Zdravstveni sistem pomemben del javnih financ:

2017 javni izdatki 5,88 % BDP
(vsi izdatki 8,07 %)
*The 2018 Stability and Covergence programmes, str. 48, VIR:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip088_en.pdf)

Izhodišče projekcij
•
•

Uradni podatki zdravstvenih računov z dodanimi izdatki za bolniške
odsotnosti z dela in ostali izdatki ZZZS
Uporabljena ocena izdatkov AWG (Ageing Working Group) iz leta
2015 - referenčni scenarij izdatkov (predpostavlja, da je polovica
pridobljenih pričakovanih življenjskih let preživeta v dobrem zdravju in da je
dohodkovna elastičnost izdatkov za zdravstvo 1.1.):
– celotna populacija je razdeljena v skupine z določenimi lastnostmi (npr. po
starosti, spolu, zdravstvenem statusu…)
– projekcije populacije temeljijo na projekcijah Eurostat
– specifični stroškovni profili, ki jih priskrbijo države članice, glede na definirane
skupine prebivalstva
– stroškovni profili so pomnoženi s številom v vsaki skupini

•

Analiza predvideva:
– dejavniki javnih izdatkov za zdravstvo (npr. zdravstvena politika) nespremenjeni
– privatni del izdatkov bo naraščal enako kot javni del
– rast prihodkov raste skladno z rastjo BDP

sedaj pa skok ali pogled nekaj mesecev,
let … naprej
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Majcen B. (2015). Ocena dolgoročnih projekcij izdatkov in prejemkov zdravstva ter dolgotrajne oskrbe. Ljubljana, 3.11.2015.
Dosegljivo na: http://www.mz.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_javnost/analiza_zdravstvenega_sistema/

KOALICIJSKI SPORAZUM O SODELOVANJU V VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA MANDATNO OBDOBJE 2018 – 2022:
DOSTOPNO, KAKOVOSTNO, UČINKOVITO IN FINANČNO VZDRŽNO ZDRAVSTVO
IZZIVI

• Skrajševanje čakalnih dob v zdravstvu
• Opredelitev standardov in normativov v zdravstvu
• Reševanje problema kadrov v zdravstvu
• Zagotovitev finančne vzdržnosti in stabilnosti zdravstvenega sistema
• Definiranje košarice pravic zdravstvenih storitev
• Povečanje učinkovitosti javne zdravstvene mreže
• Zagotavljanje kakovosti in varnosti v zdravstvu
• Dolgotrajna oskrba starejših in dostojna starost

Finančne potrebe in projekcije
• Reorganizacija sistema financiranja za zagotovitev cilja: od leta
2019 dalje skupni izdatki za zdravstvo ne bodo pod 9% BDP,
najkasneje leta 2022 bo delež javnih sredstev dosegel 80%
skupnih izdatkov. (predlog DM za progam SD, februar 2018)
V 2020 dodatnih 0,63% BDP ali pribl. 250 mio EUR na letni ravni! (2016)

V kolikor AWG projekcije držijo bo 2022
primanjkljaj 0,8% GDP
V 2020 ukinitev PZZ in dvig zasebnih sredstev na 15% brez dodatnih sredstev!

• Zagotovili bomo postopno povečanje skupnih sredstev za
zdravstvo na povprečje PPP EU (v tem mandatu na 9 % BDP), od
tega mora biti delež javnih sredstev za zdravstvo najmanj 85 %.
(veljavna Koalicijska pogodba, avgust 2018)

vrnimo se v sedanjost in košarico…
•

•

•
•

Vrednost čakajočih (Načas):
– 1.1.2013: 60,2 mio EUR
– 1.1.2017: 91,9 mio EUR
– povečanje za 31,7 mio EUR oz 52,6%
– 2025: 164 mio EUR (0,3% BDP)
Nezadostno plačevanje izvajalcev:
– 2013: 88,3 mio EUR
– 2016: 115,6 mio EUR
– povečanje za 27,3 mio EUR oz. 30,9%
– 2017: 32 mio EUR
– 2025: 45,5 mio EUR (0,1% BDP)
Iztrošenost opreme?
Ali vse to (skupaj z oceno AWG) izravna (12,%BDP) korupcija!?

Čakajoči nad dopustno čakalno dobo
(hitro/redno) – NaČas in eNaročanje
Vir: NIJZ, podatki NaČas na dan 1. 1. 2013 in eNaročanje na dan 1. 8. 2018

Vir: Lastni izračuni po podatkih NIJZ, januar 2013 in september 2018.

Kako do preboja, kako izstopiti iz kletke?
Struktura - vložki (input)
Proces - izhod (output)
Rezultat (outcome)

•

Nadgraditev ORGANIZACIJSKE STRUKTURE* od temeljnih v vrednot
(univerzalnost, dostopnost, solidarnost in enakost) in zagotaviti
o
o
o
o

Preglednost (transparency)
Razumnost (reasonableness)
Odgovornost (accountability)
Sodelovanje (participation)

Ali je produktivnost (učinkovitost) vprašljiva?
Število zdravnikov na 1,000 prebivalcev
v letu 2015: 2,8 Slo (3,4 OECD)

Število pregledov pri zdravniku na
prebivalce leta 2015: 6,8 Slo (6,9 OECD)

Porazdelitev zdravnikov z mednarodnimi očmi…

Gibanje števila pregledov/primerov po letih
ZZZS
Podatki ZZZS: primarna, sekundarna in terciarna raven ter socialno varstveni zavodi,
Slovenija; 2013-2017
Primarna raven (prvi/ponovni) kurativni pregledi

ABO – SPP primeri

NBO – primeri

Vir: Lastni izračuni po podatkih ZZZS, september 2018.

SAD (prvi/ponovni) kurativni pregledi

SVZ - primeri

Gibanje števila pregledov (prvi/ponovni) v
SAO po letih
Podatki ZZZS: sekundarna raven, Slovenija; 2013-2017 (v 1.000)

Leto
Ponovni kontrolni
Prvi pregled (E0273)
evidentiranja
pregled (E0274)
2013
1.710
2.130
2014
1.716
2.196
2015
1.630
2.217
2016
1.237
2.189
2017
1.208
2.179
Vir: Lastni izračuni po podatkih ZZZS, september 2018.

Prvi in ponovni skupaj
3.840
3.912
3.848
3.425
3.387

Delež prvih (v %) Delež ponovnih (v %)
44,5%
43,9%
42,4%
36,1%
35,7%

55,5%
56,1%
57,6%
63,9%
64,3%

ZZZS kupuje točke, a (zelo) slabo naroča preglede
• Primer: „standardiziran“ program kardiologije SAO:
– Standard točk: 48.053 točk
– Časovni standard za prvi pregled (Zelena knjiga): 18 minut (11 minut
razširjen pregled in 7 minut začetna obravnava)
– Razpon (NESTADARDIZIRANEGA) plana prvih pregledov med vsemi
ANTIDOSTOPNOSTNI PROGRAM!?
izvajalci: od 207 (pribl. 1 dnevno) do 1269 (pribi. 6 dnevno)

„STANDARD“ PRVIH PREGLED SE SPREMINJA:
povprečno
točk na opravljene
• 17,5 do 38,7število
povprečno realiziranih
točk na pregled
• 0,7 do 5,1 razmerje prvi/kontrolni pregled
prve preglede določi plan prvih pregledov
– Kazalniki:

Trend naraščanja preiskav: magnetna
resonanca (MR) in računalniška tomografija
(CT) po letih
Podatki ZZZS: število plačanih storitev – preiskav, Slovenija; 2010-2017

Opomba: *za leto 2014 so prikazane vrednosti iz poročila ZZZS za leto 2015 - v poročilu ZZZS za leto 2014 so navedene manjše vrednosti, in sicer za
MR 69.067 preiskav in za CT 83.448 CT preiskav.

KOMPETENCE NAPOTOVANJA in AVTORIZACIJA
Vir: Lastni izračuni po podatkih Poslovna poročila ZZZS za obdobje 2010 – 2017, september 2018.

Priceov zakon:
50% dela opravi koren vseh, ki so
vključeni v delovni poces.
Derek John de Solla Price
(1922 –1983)

Primer podjetja s 100 zaposlenimi

• Življenje ni simetrično in ne linearno: za polovico rezultatov je
odgovorno le malo ljudi v vsaki domeni.
• Poiščite domeno, kjer ste lahko pomembna manjšina – tako
boste najbolj koristni.

naj zaključim kot sem začel
iskrena zaHvala za posluh

dorjan.marusic@gmail.com

