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Dozrel čas pre efektívnosť – peňazí nie je málo

Martin Kultan
15. október 2014

1

Efektivita
• Dostatok financií = večná téma, večná snaha ako zlepšiť celkovú
efektivitu
• Ak bude systém skutočne efektívny, otázka, či je v ňom dostatok
peňazí nebude namieste
Slabá efektivita (rezervy):
• Zbytočne/ málo efektívne vynaložené náklady na zdravotnú
starostlivosť (cca 1 mld. €)?
• Zisk? V poisťovniach (desiatky mil. €)? U iných subjektov v
zdravotníctve/podnikajúcich na zdravotníctve (stovky mil. €)?
• Pololegálne platby / šedá ekonomiky (desiatky mil. €)?
• Nezodpovednosť pacientov (stovky mil. €)?
• Zlé rozhodnutia štátu / zlá regulácia (desiatky až stovky mil. €)?
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Rola štátu – negatívne dopady






Štát nie je dobrý hospodár –- opakujúce sa oddlžovanie štátnych
nemocníc
Trojitá pozícia štátu: regulátor - najväčší poskytovateľ – najväčší
poisťovateľ –- prirodzená deformácia trhu
Nekonzistentnosť prístupu štátu -- nepremyslené excesy so
zavádzaním a rušením opatrení

Úloha štátu – správny prístup
 Prestať veslovať a začať kormidlovať zdravotnícky systém
 Regulovať v prijateľnej miere – nechať priestor pre tvorivosť
účastníkov trhu
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Rola poistenca – negatívne dopady



Pseudoinformovanosť pacienta – neoverené informácie z google
„Arogancia“ pacienta – nenáležité nároky na služby v
zdravotníckych zariadeniach (pomýlený benchmark hotelových a
reštauračných služieb, dostupnosť ZS na úrovni
telekomunikačných služieb, atď.)

Práva poistenca – kvalitná a cielená ZS, prístup k informáciám
 Dôvera podporuje pacientsku informovanosť ohľadom
poskytnutej a vykázanej ZS (právo byť informovaný a právo
reklamovať ZS)
 Pozícia pacienta sa bude posilňovať spolu s osvetou jeho práv,
pochopením zodpovednosti za vlastné zdravie (prevencia) a
geografickým vývojom (starostlivosť o chronikov)
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Chorý vs. Zdravý


Dnešné zdravotníctvo sa zameriava na chorého jedinca
(výnimkou je očkovanie), v budúcnosti by mal byť v centre
pozornosti a starostlivosti zdravý jedinec

Rozdrobenosť vs. Integrácia


Dnes pacient blúdi v systéme, v budúcnosti však musí prísť
integrácia pacientskej starostlivosti zo strany všetkých
zainteresovaných (napr. integrovaná starostlivosť PZS o
konkrétny kmeň v okrese, regióne)

Poznaj svoju nemocnicu vs. Poznaj svojho pacienta
 Od liečby prejdeme k manažmentu pacienta. Nastupuje digitálna
éra s dôrazom na prácu s dátami o pacientovi: zber – analýza vyhodnocovanie
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Ďakujem za pozornosť
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