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Prečo  potrebujeme  
poznať  politiku  
poskytovania  
zdravotných  služieb?	



Ñ  Zdravotnícke  organizácie  je  často  zložité,  rôznorodé  a  ťažké  
riadiť  a  existuje  veľa  rôznych  typov  manažérov,  ktorí  pracujú  
rôznym  spôsobom,  v  rôznych  organizačných  usporiadaniach  a  
krajinách.  	

Ñ  Potrebujú  pochopiť  faktory,  ktoré  formujú  politiky  (politické  
impulzy)  a  poznajú  rozmanité  odpovede  na  ne  (politické  páky).	

Ñ  Tieto  ovládače  môžu  byť  mimo  vplyvu  väčšiny  manažérov,  ale  
manažér  ich  musí  poznať,  ak  hodlá  správne,  efektívne  a  včasne    
poskytovať  a  spravovať  zdravotnú  starostlivosť.  	

Ñ  Manažéri  musia  spojiť  praktické  skúsenosti  z  každodenného  
riadenia  s  hĺbkou  a  šírkou  vedomostí  a  pochopením  širšieho  
kontextu  zdravotného  systému,  v  ktorom  pôsobia.	

Manažéri  a  politika	



Ñ  Mnoho  z  nedávnych  reforiem  zavedených  vo  verejnom  
sektore  boli  inšpirované  trhovými  prístupmi,  ktoré  v  minulosti  
neboli  spájané  ani  považované  za  relevantné  pre  zdravotnú  
starostlivosť.  	

Ñ  Dnes  sa  teórie  riadenia,  koncepty  a  postupy  vyvinuté  v  
obchodnom  svete  rozšírili  do  "ʺpodnikania“  v  zdravotnej  
starostlivosti.  	

Ñ  V  dôsledku  toho  sme  svedkami  odklonu  od  modelov  
spojených  s  verejnou  správou  voči  tým,  spojené  so  svetom  
podnikania  a  súkromných  podnikov.	

Nový  manažement  vecí  
verejných	



{	Zásadná  otázka	

Znamená  zavádzanie  
trhových  princípov  
pokles  úlohy  štátu  v  
starostlivosti  o  zdravie  
verejnosti?	



Ñ  Zatiaľ  čo  pre  niektorých  trendy  trhového  správania  sú  
spojené  s  klesajúcou  úlohou  štátu,  pre  iných  to  síce  
znamená  posun  a  zmenu  jeho  úlohy,  ale  rola  štátu  napriek  
tomu  zostáva  ústrednou.  	

Ñ  Naozaj  "ʺviac  riadiť,  menej  veslovať"ʺ  môže  byť  úloha  štátu  v  
prostredí  založenom  na  trhových  mechanizmoch,  čím  štát  
môže  nielen  vynakladať  menej  transakčných  a  
administratívnych  nákladov,  ale  môže  tiež  vyžadovať  
prepracovanejšie  prístupy  k  regulácii,  ktoré  vyžadujú  
reštrukturalizáciu  štátnej  byrokracie  a  prerozdelenie  rolí  a  
zodpovedností.	

Steer  more  and    
Row  less	



Ñ  Štáty  sú  významné  hospodárske  subjekty,  ktoré  
zamestnávajú  veľké  množstvo  ľudí.  	

Ñ  NHS  v  Anglicku,  zamestnáva  1,3  mil.  z  populácie  49,1  mil.
(Dixon,  2006).  	

Ñ  Štát  hrá  ústrednú  úlohu  pri  určovaní  pokrytia,  povahe  a  
rozsahu  úžitku,  systémoch  financovania  (vrátane  
užívateľských  poplatkov),  prideľovania  a  distribúcie  
zdrojov,  štruktúre  a  organizácii  služieb.	

Ekonomika  a  zdravie	



Ñ  Zdravotné  systémy  sú  často  popisované  na  základe  toho,  ako  sú  
financované  a  menej  ako  sa  prideľujú  zdroje.  	

Ñ  Príklady  sú  súkromné  zdravotné  poistenie,  zdanenie  (čo  môže  byť  
priame  alebo  nepriame,  všeobecné  alebo  záväzné  a  národné  alebo  
miestnej),  sociálne  zdravotné  poistenie  a  poplatky  a  spoluúčasť.  	

Ñ  V  praxi  systémy  väčšiny  krajín  pracujú  prostredníctvom  
zmiešaného  systému  financovania,  ktorý  zvyčajne  zahŕňa  určitý  
prvok  zdanenia  (Robinson,  2006).  	

Ñ  Systém  Spojeného  kráľovstva  NHS  je  prevažne  financovaný  
prostredníctvom  všeobecného  zdanenia  a  prevažne  na  trhu  
založený  systém,  charakterizovaný  súkromným  poistením  ako  
zdrojom  financovania,  ktorý  zosobňuje  americký  systém.  	

Ñ  To  môže  byť  zavádzajúce,  pretože  pri  bližšom  skúmaní  štatistík  
OECD  pre  2006  sa  ukazuje  podstatná  úlohu  štátu  rovnako  pre  Veľkú  
Britániu  ako  aj  pre  USA.	

Financie  a  štát	



{	 {	US	

Ñ  15,3  	
Ñ  Celkové  výdavky  na  
obyvateľa  6714  $	

Ñ  45,8  %  celkových  
výdavkov  na  
zdravotníctvo  
pochádza  z  verejných  
zdrojov	

UK	

Ñ  8,4  %	
Ñ  Celkové  výdavky  na  
obyvateľa  2760  $  	

Ñ    87,3%  celkových  
výdavkov  na  
zdravotníctvo  
pochádza  z  verejných  
zdrojov	

Celkové  výdavky  na  
zdravotníctvo  ako  %  HDP	



Ñ  Za  týmito  údajmi  sa  skrývajú  nerovnosti  v  zdravotnom  
stave  a  v  prístupe  k  zdravotníckym  službám  v  rôznych  
sociálnych  a  etnických  skupinách,  najmä  v  USA,  kde  je  
prístup  k  zdravotnej  starostlivosti  pre  väčšinu  závislý  na  
zamestnaní  a  životnom  poistení  a  kde  až  pätina  populácie  
nie  je  poistená.  	

Ñ  Napriek  tomu  dokumentujú  významné  investície  štátu,  
ktorý  aj  v  takom  zdanlivo  laissez-‐‑faire  zdravotníckom  
systémov  ako  je  USA  predstavuje  významný  podieľ.	

Nerovnosti  v  zdraví  a  
zdrojoch	



Základnou  charakteristikou  súčasnej  zdravotnej  politiky  je  
centrálna  úloha  štátu  pri  návrhu  a  riadení  efektívneho  
systému  zdravotnej  starostlivosti.  Táto  základná  
charakteristika  platí  aj  pre  systémy  založené  na  výbere  daní,  
financované  na  základe  sociálnych  poistení,  ako  aj  
financovaných  zo  súkromného  poistenia.  To  platí  aj  pre  
rozvinuté  rovnako  ako  rozvíjajúce  sa  krajiny  a  tiež  pre  krajiny  
s  rôznymi  demografickými  charakteristikami  a  výrazne  
rozličným  geografickým  umiestnením.  
	

Centrálna  úloha  štátu	



Ñ  Manažéri  zdravotných  služieb  by  preto  mali  byť  
oboznámení  s  tým,  ako  štát  určuje  politiku,  vymedzuje  jej  
obsah,  realizuje  ju  a  potom  reaguje  na  dôsledky  -‐‑  ako  
zamýšľané  tak  nechcené.	

Ñ  Štát  môže  byť  zároveň  aj  poskytovateľom  starostlivosti,  
spolu  so  súkromnými  alebo  dobrovoľnými  poskytovateľmi  
a  tiež  regulátorom  organizácií,  ktoré  poskytnúť  
starostlivosť  a  služby.  	

Ñ  Na  ústredný  význam  úlohy  štátu  tiež  poukazuje  politická  
povaha  zdravia,  odohrávajúca  sa  najvýraznejšie  
prostredníctvom  medializácie  zdravotných  príbehov,  a  to  
najmä  v  čase  volieb.	

Štát  ako  manažér  aj  ako  
poskytovateľ  služieb	



Ñ  Reforma  zdravotníctva  zo  socialistického  na  
trhové  a  úloha  štátu	

Ñ  Porovnanie  US  a  UK	
Ñ  Čo  by  mal  vedieť,  či  poznať  manažér  služieb  
pre  zdravie	

Súhrn	



Ñ  Nájdite  porovnanie  výdavkov  Slovenska  voči  susedným  
krajinám  a  interpretujte  ho	

Ñ  Popíšte  dôsledky  rozdielov  vo  financovaní  služieb  pre  
zdravie  medzi  Slovenskom  a  Rakúskom  v  zmysle  
nerovností  pre  zdravie	

Ñ  Nájdite  údaje  o  nerovnostiach  vo  financovaní  služieb  pre  
zdravie  medzi  krajmi  na  Slovensku,  napr.  Bratislavským  
a  Prešovským  a  popíšte  dôsledky	

Ñ  Pripravte  krátku  esej  (2-‐‑3  normostrany)  so  zhrnutím  
uvedených  výsledkov	

Úlohy	


