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tokrat bi začel z zgodbo iz daljnega zahoda…
• Po osvojitvi ozemlja Indijancev so se želeli ameriški vojaki
prepričati o vremenu ob prihajajoči zimi…
• Poglavar jih je pomiril, da zima ne bo huda…
• Vseeno so vojaki pripravili večje zaloge drv in po 14 dneh
ponovno vprašali poglavarja. Tokrat jih je opozoril, da bo
zima hujša…
• Vojaki so se hitro lotili dela in povečali zalogo drv in se
ponovno odpravili do poglavarja. Ta jih je prestrašil: „Take
zime še ni bilo!“
• Vojaki so seveda zahtevali pojasnilo ob stalnih
spremembah napovedi. Poglavar jim je takoj navedel
razlog:
• „BELI ČLOVEK PRIPRAVLJA ZELO VELlKE ZALOGE DRV!“

nadaljujmo - kje smo bili?

Izdatki za zdravstvo v Sloveniji po metodologiji OECD
za 2013:
3,245 mil EUR (8,68% BDP)
javna sredstva 6,16% BDP (ali 71,0 %)
neposredna zasebna 1,1% BDP (ali 12,6 %)
1.572 EUR na prebivalca

kje pa smo?
Izdatki za zdravstvo v Sloveniji po metodologiji OECD za 2018:

3,65 mil EUR (7,98 % BDP)
javna sredstva 5,82% BDP (ali 72,9 %)
neposredna zasebna 0,96% BDP (ali 12,6 %)
1.825 (2.023 PPP) EUR na prebivalca
2018 EU28
9,6% BDP (Slo 15. mesto)
2.773 EUR PPP (Slo 16. mesto)
2010
EU 27= Slo: 9,0% in 73% javnih sredstev (15. mesto)

še malo primerjajmo …
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Porast javnih izdatkov 2018/2017 absolutno 132,7 mio (2017/2016 42,34 mio EUR)!?

KJE SO „SANACIJSKA SREDSTVA“?
OECD (2018). Health at a Glance 2018. OECD indicators, OECD Publishing, Paris.

kaj šteje ?
• Delež BDP (Lux in Severna Makedonija: 6,0%)
– rezultat ali
– cilj (2%: znanost in izobraževanje ter vojska, ? zdravstvo)

• Absolutna sredstva
– Slovenija v 2019 prvič presegla 3 milijarde EUR OZZ

• Delež javnih sredstev
– 1% najbogatejših ima 50% svetovnega bogastva

• Plačilo iz žepa – metodologija!?
– delež
– absolutno
– vsebina

za koga šteje …
•
•
•
•
•
•

politika
plačnik
izvajalci
nosilci
bolniki
občani

Kam gre samoplačniški denar?

Anketa o porabi gospodinjstev za leto 2015:
za blago in storitve s področja zdravstva 436 EUR (2018: 440 EUR)
farmacevtski proizvodi 151,5 EUR
zobozdravstvene storitve 119,8 EUR
zdravstvene storitve 24 EUR

Obljuba dela dolg(ove)
Napovedi aktualne koalicija:
Zagotovili bomo postopno povečanje skupnih
sredstev za zdravstvo na povprečje EU

(v tem mandatu na 9 % BDP!),
od tega mora biti

delež javnih sredstev za zdravstvo
najmanj 85 %.
(veljavna Koalicijska pogodba, avgust 2018)

vprašanje: ali je ukinitev PZZ pravi cilj?
• Dejstva:
– PZZ = zavarovanje za participacijo!
– Osnova košarica pravic = mreža zdravstvenega sistema (vsi
izvajalci s svojimi kapacitetami ter kakovostjo izvedenih storitev po predpisanih metodah
zdravljenja)

• Zato je potrebno:
1. najprej definirati košarico pravic
2. pokriti z JAVNIMI sredstvi (ukiniti participacijo!)
3. zagotoviti dolgoročno vzdržnost

morda je ob tem koristno vedeti …
• V obdobju 2010 do 2018 so se izdatki povečati
– OZZ 370,2 mio EUR (17,7%; povpr. letna rast 2,06%)
– DZZ 98,2 mio EUR (24,2%; povpr. letna rast 2,74%)

• Področja oz. zdravstvene dejavnosti, kjer se je pomen
doplačil DZZ v primerjavi z OZZ povečal (2013 – 2018) so:
–
–
–
–
–

reševalni prevozi: za 5,5 mio EUR (25,6%)
zobozdravstvene storitve (protetika): za 7,7 mio EUR (17,3%)
zdraviliško zdravljenje: za 9,3 mio EUR (44,6%)
Ostalo: za 4 mio EUR
Skupaj: za 26,5 mio EUR

zato naj nas ne preseneti, da nosimo s seboj
bremena…
•

Ocena vrednosti čakajočih, ki čakajo na storitve, ki jih spremlja
NIJZ, v obdobju 2012-2017.

•

Neplačane zapadle obveznosti izvajalcev v EUR v obdobju 20122018.

Trenutni primanjkljaj v košarici pravic znaša
0,25% BDP oz. 160,1 mio EUR (2025: 210 mioEUR)

Kaj pa oprema?
•

Razlika med porabljeno in obračunano amortizacijo v vseh JZZ 2018
37,9 mio EUR (34,5 mio EUR 2017)

Vir: Tatjana Jevševar, (Ne)investiranje kot razvojni zaostanek, Novis 7/8 2019

Obseg izvedenega programa v bolnišnicah;
2008-2015

Vir: NIJZ

pa še to o preseganju dogovorjenega
programa …

15,6 %

Vrednost opravljnega, a neplačanega programa zdravstvenih storitev
naj bi v bolnišnicah znašala 580 milijonov EUR (2008 - 2016)

Vrednost realiziranih neplačanih storitev v OZZ v
bolnišnicah v milijonih EUR v obdobju 2008-2016
2012-2016:
• zniževanja cen zdravstvenih storitev,
• omejevanja obsega zdravstvenih
storitev s strani izvajalcev, za katere
niso prejeli plačila.

morda pa so projekcije ugodne…

lani smo skočili do 2025,
zato dajmo letos do 2030

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) do leta
2030 - 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

projekcije 2030 …
• Ocenjeni prihodki ob nespremenjenih pogojih: 7,58% BDP
• Projekcije izdatkov za zdravstvo: med 8,39 in 10,20% BDP

V kolikor AWG projekcije držijo bo 2030
primanjkljaj 0,8% GDP ali 548.7 mio EUR

Projekcija prihodkov in izdatkov vrednosti
košarice pravic v obdobju 2015-2030 v % BDP

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

Kdaj bo strateško naročanje ugledalo luč sveta v
Sloveniji?
Ali vsaj postavila mersko enoto usmerjeno na
bolnika? Dobiš kar plačaš!

Naročamo in kupujemo točke, SPP in BOD …

NBO – storitve

SVZ - primeri

Ni
podatka

ABO – SPP primeri

SAD (prvi/ponovni) kurativni pregledi

Ni
podatka

Primarna raven (prvi/ponovni) kurativni pregledi

Podatki ZZZS: primarna, sekundarna in terciarna raven ter socialno varstveni zavodi, Slovenija; 2013-2018
Vir: Mag. M. Kuhar & Prim. mag. D. Marušič, september 2018/2019; lastni izračuni po podatkih ZZZS.

Gibanje števila pregledov (prvi/ponovni) v
SAO po letih

Podatki ZZZS: sekundarna raven, Slovenija; 2013-2018 (v 1.000)
Vir: Mag. M. Kuhar & Prim. mag. D. Marušič; Lastni izračuni po podatkih ZZZS, september 2018/2019.

kaj pa čakajoči nad dopustno čakalno dobo
(hitro/redno) – NaČas in eNaročanje

75.597

5.633

40.832

34.765

9.300
SAD storitve (13 NaČas; 25 eNaročanje)

DP in TP (48 NaČas = 373/379 eNaročanje)

11.700
Skupaj (61 NaČas = 408/404 eNaročanje)

Čakajoči nad dopustno ČD hitro/redno NaČas na dan 1. 1. 2013
Čakajoči nad dopustno ČD zelo hitro/hitro/redno eNaročanje na dan 1. 8. 2019
Vir: NIJZ, podatki NaČas na dan 1. 1. 2013 in eNaročanje na dan 1. 8. 2018 in 1. 8. 2019.

Vir: mag. M. Kuhar in prim. mag. D. Marušič; Lastni izračuni po podatkih ZZZS, september 2018/2019.

Vztrajanje na retro načrtovanju …
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Zadnji december za naslednje leto

-52

Prospektivno samo 2x
(leta 2011/12)

-24

„Če izhodišča … niso sprejeta do konca decembra za naslednje leto, odloči o
njih najpozneje v enem mesecu arbitraža …Vlada RS“
(2. odstavek 63. člena ZZVZZ)
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Vir: Mag. Marjeta Kuhar, oktober 2019 (podatki ZZZS; 2010-2019; https://partner.zzzs.si/wps/portal/portali/aizv/zdravstvene_storitve/splosni_dogovori_in_aneksi).

Retrospektivno/prospektivno planiranje (v dnevih)

V katero smer načrtujemo: pro ali retro?
SD in aneksi k SD od 2010 dalje: SAO in veljavnost vzpodbud
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Vir: mag. M. Kuhar in mag. prim. D. Marušič, oktober 2019 (po podatkih ZZZS; 2009 – 2019)
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preden zaključim in se zahvalim, naj
ponovno spomnim
do 25% zdravljenja ni potrebno ali je potencialno škodljivo*

do 20% zdravstvenih stroškov je zaman (wasteful)**

* European Comission – Public Health – Patient safety
**Health at a Glance: Europe 2018 STATE OF HEALTH IN THE EU CYCLE

iskrena zaHvala za posluh

dorjan.marusic@gmail.com

