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ZADEVA:Nadgradnjazdravstvenegasistema do leta 2020
SpoStovani!
Ministrstvo za zdravjeje objavilo in predloZilo v javno razpravodokument >Nadgradnja
(v nadaljevanju:Dokument).V Dokumentuministrstvo
zdravstvenega
sistemado leta 2020<<
napoveduje spremembev ureditvi sistema zdravstvenegazavarcvanja v Sloveniji, ki
pomembnovplivajo na dopolnilnozdravstvenozavarovanje,ki predstavljakar eno petino
slovenskegazavarovalnegatrga, in na slovensko zavarovalni5tvoter porajajo Stevilna
vpra5anja.
Zavarovalnice, ki izvajamo dopolnilno zdravstveno zavarovanje (v nadaljevanju:
zavarovalnice),pozorno spremljamodogajanjana podrodju ureditve sistemazdravstvenega
zavarovanjav Sloveniji ter pozdravljamorazpravoo nadgradnjifinanciranjazdravstvenega
sistema.Prepridane
smo,daje mogodecelotenzdravstvenisistemin tudi njegovofinanciranje
nadgraditiin izbolj5ati. Zelimo pa si, da bitarazprava potekalakorektno in strokovno- Le
Dokument namreE vsebuje nekatere napaCne ali zavajajoCe navedbe v zvezi z
dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem. O dopolnilnemzdravstvenemzavarovanjuse Ze
nekaj let govori kot o glavnem sistemskemproblemu slovenskegazdravstva.Ponavljajo se
premije zmanj5alenekdanjo solidarnost<<,
zavarovalnicamse oditajo
trditve, da so >>enake
porabijo
veliki stro5kiposlovanja(>velik del sredstev,kar70 milijonov evrov, zavarovalnice
>dopolnilno zavarovanjepovzrodaporabo za nepotrebnezdravstvene
v druge namene<<),
je 5eokrepilatrditevEvropskekomisije,da nekatera
storitve<in podobno.TakSnoprepridanje
dolodila Zakona o zdravstvenemvarstvu in zdravstvenemzavarovanjuglede dopolnilnega
niso skladnaz evropskimpravnimredom,na kar se sklicujetudi
zdravstvenegazavarovanja
Dokument.
Zavarovalnicese z navedenimioditki iz Dokumentane moremo strinjati in menimo, da je
tak5naobravnavadopolnilnegazdravstvenegazavarovanjakvedjemu Skodljiva.Dopolnilno
zdravstvenozavarovaryeje v preteklih letih udinkovito zagotavljalosredstvaza dolodendel
za omejevanjestro5kovzdravstvene
zdravstvenihstoritev,hkrati pa je bilo >prirodnoorodje<<
prispevnestopnje.Prav tako menimo, da dostopnost
blagajnein ohranjanjenespremenjene
omejujejokvedjemu (do)pladilaiz Lepa,dopladilaprek zavarovanjapa ne. Ostali evropski
zdravstvenisistemiimajo manjSostopnjouniverzalnostiin bistvenovedjadopladila>>izLepa<<,
ki predvsemobremenjujejobolne in starej5e(in tudi zmanj5ujejodostopnostdo zdravswenih
storitev za te obdutljive skupine).Bistvena sprememba obstojedegasistema ali celo
ukinitev doplaiil pomeni celovito spremembo v obremenitvah s prispevki vseh
zavarovancev,lahkopa pripelje tudi do bistvenegazmanj5anjasolidarnostimed bolnimi
in zdravimi ter s tem ogrozi zdravstveno najbolj obiutljive skupine zavarovancev.
Povedanjesolidarnostiz vedjim obsegomjavnih sredstevlahko namredbistvenozmanj3a
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oziroma ukine solidamost pri tistih storitvah, ki ne bodo ved predmet obveznega
zdravstvenegazavarovanja.Ob tem bi oditke Evropske komisije brez teLav odpravili s
spremembozakona,ki ne bi imela praktidnonobenihposledic za delovanjezdravstvenega
sistema.
Kako izvajati reformo?
Nadgradnjazdravstvenega
sistemaobsegapet kljudnih izzivov. Drugi in tretji izziv se
nana5ata
na finandnovzdrZnostzagotavljanjazdravstvenega
varstvain udinkovito upravljanje
z javnimi sredstviter loditevjavnegain zasebnega.
To sta izziva, na katerazavarovalnice
lahko vplivajo in kjer bodo po drugi strani reSitvevplivale na zavarovalnice.Zavarovalnice
menimo, da mora biti v okoliSdinahin pogojih, v katerih deluje javni zdravstvenisistem,
kljudni del reforme obvladovanje delovanja mrele javne zdravstvene sluZbe oziroma
obvladovanjeizdatkov za zdravsfvo in s tem povedanjemikroekonomskeudinkovitosti
j avnegazdravstvenega
sistema.
Tudi nadgradnja sistemazdravstvenegavarstva se zato mora za6etipri obvladovanju
izdatkov in ne pri sistemufinanciranja - ne more biti razlog za spremembofinanciranja
v potrebnih 30 milijonih evrov letno, saj to predstavlja zgolj en odstotekvseh stro5kov
za zdravstvo. Poleg tega bi spremembasistema financiranja z ukinitvijo dopladil in
posledidnoukinitvijo dopolnilnegazdravstvenega
zavarovanjapovzrodila,da seZena zadetku
iz >enadbe<
izkljudi glavni mehanizem,ki je vrsto let omogodalprilagajanjeprihodkovv
zdravstvupotrebam,ki so nastajalev javnem sistemu.Predpostavko,
da se bo v naslednjih
letih lahko vi5alaprispevnastopnjagledena potrebezdravsfra,ocenjujemoza iluzijo. Tako
izku5nje kot strokovna zavarovalni5kaliteratura pripisuje ravno elastidnosti zasebnih
(do)pladil to prednost,da je moZno relativno neproblematidno
dosedi prilagajanj
e brez
pogostihposkusovspreminjanjaprispevnestopnje(ki so navadnoneuspe5ni,ne glede na
>>barvo<<
vlade).
Y zavarovalnicahse, tudi zaradi Stevilnih podatkov o opravljenih storitvah ter stikov z
pomarandesploh 5enismo
izvajalciv zdravstvu,strinjamos tistimi, ki trdijo, da >zdravstvene
zadelistiskati<.Strinjamose s trditvijo, da sev zdravstvenemsistemu5eni zgodil preskok,ki
ga lahko imenujemoobvladovanjestro5kovali racionafizacljadela. Organizacijain interni
procesiso pogosto5e zmerajprilagojenizdravstvenim
potrebamin tehnologiji,ki je bila na
voljo takrat,ko sojih preddesetletjipostavljali.
Na podlaginavedenega
smoprepridani,daje pravilnozaporedjereforme:
1. vzpostavitev sistema za prepoznavanje,analiziranje in obvladovanje stro5kov v
javnemzdravstvu,
2. aktivnostiza zmanjievanjestro5kov,
3. doloditevko5aricepravics standardiin normativi,
4. posledidno spremembe v nadinu financiranja zdravstva, tako s spremenjenimi
obremenitvamimed javnim in zasebnihfinanciranjemkot fidi z razvojem zasebnih
zavarovanj.
Pri obvladovanju skupnih stro5kov v zdravstvu igra pomembno vlogo veija poraba
zdravstvenihstoritev,za njihovo obvladovanjepa je smiselnouporabiti vsa orodja, ki so
za to na voljo. Menimo, da se prav s zdravstvenoanalitiko,ki bi pripeljalado odkrivanja
neudinkovitostiin razkrrla,katerestoritvein v kolikSnemobsegubi lahko izlodili iz ko5arice
pravic, sedajnihdene ukvarja.Tudi ZZZS, ki bi bil najbolj poklican za to, v sedanjemokviru
in s svojimi trenutnimi administrativnimistro5ki tega ne more zagotoviti. Administrativni
stroSkiposlovanjaZZZS v viSini 2,I o od vi5ineprispevkovoziroma50 milijonov evrov
letno so sicermed najniZjimi v EU, vendars temi sredstvini mogodeudinkovito nadzorovati

izdatkov in znlLevatiporabojavnih sredstev- stro3kijavnih blagajn v EU, ki za razliko od
ZZZS tovrstneaktivnosti izvajajo,so v povpredjuvsaj dvakratvi5ji.
Potrebna reorganizacijadela na ZZZS z uvedbo kontrole in spremljanja stro5kov po
zavarovancubi iz narodnogospodarskega
vidika zaradidejstva,da te aktivnostizavarovalnice
2e izvajajo,na nek nadinpomenilapodvajanjestro5kov,vendarbi sejim z ustreznimiukrepi
lahko izognili. Ker tovrstna tehnologija z usposobljenimi strokovnjaki Ze deluje v
zavarovalnicahin ne bi zahtevaladodatnihvlaganj,je treba le vzpostaviti sodelovanjemed
ZZZS in zavarovalnicamina viSji ravni. To bi pomenilo,da bi se lahko zavarovalnicetakoj in
neposrednovkljudile v >>reformoobvladovanjastro5kov<v javnem zdravstvu, s dimer bi
realizirali vedletno zahtevo (in pridakovanje)zavarovalnicpo aktivni vkljuditvi v sistem
nadzorain >usmerjanja<zdravstvenegasistema.Ob tem velja dodati, da so tudi skupni
obratovalnistro5kitreh zavarovalnic
in ZZZS v viSini 100milijonov evrov oziroma3,7 o/ood
skupnihpremij in prispevkov5e vednoniZji od povprednihstroSkovza podobnesistemev
najbolj naprednihdrZavahEU.
Razmi5ljanjapa gredo lahko tudi napreJ- monopolni sistemi so praviloma okoreli in teZje
prilagodljivi dinamiki dogajanj v okolju in mnogi so prepridani,da velja podobno fidi za
ZZZS. V okviru nadgradnjezdravstvenegasistemabi zato kazalo resno razmisliti tudi o
vzpostavitvi konkurence na tej ravni - tudi s podelitvamikoncesij za izvajanjeobveznega
ga zavarov anjazasebnimzdravstveni
zdravstvene
m zavarovalnicam.
Sevedapa so tudi 5e druge poti. Lahko se izvedejo postopne spremembev obstojedem
dopolnilnem zavarovanju,dodatnih moZnosti pa je 5e nekaj - tudi na primer uvedba
>participacije<v vi5ini enegaevrapri prvem obiskupri zdravnikuali pri izdaji zdravila,kot to
poznajov drugih drtavah in kar bi nekoliko znlLalo izdatke za zdravstvenestoritve in v
dolodeni meri vplivalo tudi na rabo storitev. Glede na vzpostavljenion-line sistem
zdravstvenega
zavarovanjabi bilo dokaj preprostovgraditi tudi omejitve (kot je na primer
najvi5ja skupna detrtletna ali letna >participacija<).Ob vzpostavljenemdopolnilnem
zavarovanju tudi pri izvajalclh zdravstvenih storitev ne bi bilo treba izvesti nobenih
sprememb,ker bi lahko zaradunavanjein pladevanjepotekalo preko zavarovalnic ob
mesednih
radunih.
Pri spremembahje treba vsekakor izhajati iz cilja, da se pri zasebnih sredstvih za
zdravstvo doseZeiim 5ir5o vzajemnostin se v zavarovanja po moZnosti vkljuii vse
prebivalce.V tem smisluje velikapenetracija
dopolnilnegazavarovanja
v Slovenijiodlikain
ne nekaj, kar bi bilo treba grajati. Nekatere drZave so Sle pri tem 5e korak naprej z
obveznimpogodbenimzavarovanjem- torej zasebnimzdravstvenimzavarovanjem,ki
ga je dolZanskleniti vsak. Tak5ensistemje z reformoleta 2006uvedlaNizozemskain kar
nekajevropskihdrZavvidi v tak5nire5itvi resnomoZnosttudi pri spremembilastnegasistema
financiranjazdravstva.Nizozemskareforma iz leta 2006 je spremenilanadin financiranja
najvedjega segmenta zdravstvenegasistema, ki knje storitve akutne obravnave. Cilj
spremembje bil zagotoviti univerzalnozdravstvenozavarovanjeza vse, vzpostaviti trZne
mehanizmena strani zakupazdravstvenihstoritev,kar bi povedaloudinkovitostin kakovost
storitev, ter povedati odgovomostposameznikovza lastno zdravje in za racionalnorabo
javnegazavarovanja,ki so ga do uvedbereformnih
zdravstvenihstoritev.Namestoobveznega
posegovizvajalezdravstvene
prostovoljnega,
blagajne,oziromazasebnega
ki so ga izvajale
je bilo z reformoza celotnopopulacijouvedenoobveznozasebnozavarovanje,
zavarovalnice,
ki ga izvajajo zavarovalnice.Pomembnasprememba,ki jo je prineslareforma,je tudi nadin
dogovarjanja z izvajalci zdravstvenihstoritev- zavarovalnicenamredniso ved dolZneskleniti
pogodbz vsakobolnico, padpa se lahko aktivno pogajajoza cenoin kakovoststoritev.Tudi
to je edenod razlogov, da so stro5ki zdravstvenihstoritev pri zavarovalnicahv prvih dveh
letih po uvedbi reforme rasli zgolj z l,5-odstotnoletno stopnjonamestos predvideno5-

odstotno. Tudi Irska je v februarju 2011 najavila reformo zdravstvenegasistema v smeri
nizozemskegamodela do leta 2016.

Makroekonomskiin drugi vplivi
Kot finandneustanovese moramodotaknititudi makroekonomskih
in nekaterihdrugih
vplivov predlaganereforme.Vsi trije scenarijinadgradnjezdravstvenega
sistemasenaslanjajo
na dvig pripevne stopnje delojemalca kot osnove za prenos sredstev iz dopolnilnega
zdravstvenegazavarovanjav obvezno. Vendar pa 2e analiza In5tituta za ekonomska
raziskovanjaz naslovom >Ocenaposledic uvedbe zgomje meje za osnovo prispevkov za
socialnovarnost,<<
ki je bila podlaga za dokument,jasno opoza4a,da so v Sloveniji vi5je
pladezelo obremenjene:
>>Neomejena
osnovaje tudi razlog,da se Slovenijapotem,ko se
prispevkomdoda 5e progresivnodohodnino,pri davdni obremenitvi visokih plad uvrSdav
svetovni vrh.< Ministrstvo za zdravje se s predlogom o dodatni obremenitvi plad, kar 5e
dodatnoposlab5uje
sedanjestanje,oditnonezavedateZe
inposledicpredloga.
posledicuvedbezgornjemejeza osnovoprispevkovza socialnovarnost,<<
Analiza>>Ocena
ki
je bila podlaga za predlaganescenarije,opozarjatudi naslednje:>>Slovenska
ureditev
plaievanja prispevkov, pri Cemer neomejenaosnova za prispevke ne velja za vse
kategorije zavarovancev,je nekonsistentna,mednarodnonekonkurendnater povzroia
davino izogibanje - iskanje tak5nih oblik izplaiila dohodkov, ki s prispevki niso
obremenjeni.<<
Gredena tak5ensklepanalize,ki jo je narodilosamoministrstvoza zdravje,bi
moral predlogreforme nujno vsebovatitudi predlogureditev obremenitves prispevki, ki ga
mora izpeljatiMinistrstvoza finance.Edenod moZnihnadinovbi bila tudi zgornjaomejitev
prispevkov.Analizaocenjuje,da bi to imelo dolgorodnepozitivneposledice:>Kapicatorej v
nobenemprimeru ne prina5adodatnih sredstev,po na5emmnenju pa bi imela dolgorodno
pozitivne posledice na zagotavljanjehorizontalne davdne izenadenostiter mednarodno
konkurendnostslovenskegagospodarstva.
Z drugimi besedami,ob predpostavki,da bi bili v
razlirjeno osnovo zajeti vsi dohodki, ki v tem trenutku predstavljajo obvod pladevanja
prispevkov,bi se breme prispevkovenakomernejeporazdelilomed zavarovance,slovensko
davdnookoljepa bi s kapicopostalobolj zanimivoza izpladilavisokihdohodkov<
Opozoriti pakaLetudi na nekateradrugaLe zapisanadejstva.AnalizaIn5titutaza ekonomska
posledicprenosadopolnilnegazdravstvenega
v
raziskovanja
v porodilu>>Ocena
zavarovanja
obveznozdravstvenozavarovanje<<
kahe,da bi pri dvigu prispevnestopnjeza 2,0 % (drugi
scenarij,ki je po besedahministra za zdravjenajbolj verjeten)preko prispevnih stopenjv
sistemuzbrali 356,7milijonov EUR novih prispevkov,zaradiniZje dohodninskeosnovepa bi
izpad dohodninev proradunuzna1al76,4milijonov EUR. Skupenpriliv v javne financebi
znalal280,3milijonov EUR. To pomeni,da bi seodpovedali356,7milijonom na radun280,3
milijonovEUR, ta operacijapa bi naj letnostala76,4milijonov EUR.
Vendarpa ta izradlunne upo5tevavseh vplivov. Na podlagi bilandnih podatkov in analize
obratovalnih stro5kov zavarovalnic izhaja, da prihaja pri delovanju dopolnilnega
zdravstvenegazavarovanjado neposrednegavradanla sredstev iz sistema dopolnilnega
na raduneZZZS in izvajalcevv viSini 20 milijonov EUR letno. To pa pomeni,da
zavarovanja
je treba zgomji >ceniprenosa<dodati 5e20 milijonov EUR letno. Ali drugade:z ukinitvijo
dopolnilneg^z^varov^nja in povi5anjemprispevnestopnje za dve odstotni toiki bi se
odpovedali356,7milijonom na raiun 280,3milijonov EUR, ta operacija pa bi naj letno
stalaokrog 100milijonov EUR.
pa je trebaomenititudi vpliv na samezavarovalnice
Pri zapisanem
in zaposlenev njih, ki ga
dokumentne obravnava.Po prvem in drugemscenarijuspremembefinanciranjazdravstvabi
se prihodki iz naslova premij za dopolnilno zavarovanjepri zavarovalnicah,ki izvajajo

zdravstvena
zavarovanje,
zmanj5aliza pribliZno98 %. Obsegdrugihzdravstvenihz-avarovanj,
kot je dodatnoali vzporednozavarovanje,ne dosega2% skupnepremije za zdravstvena
zavarovanja.
Popolnomarealenje zakljudek,da bi specializiranizdravstvenizavarovalniciv
primeru ukinitve dopolnilnegazavarovanjaprenehaliz delovanjem,pri zavarovalnici,ki
pa bi morali odpustiti delavcev soraznemem
inraja tudi drugapremoZenjskazavarovanja,
Steviluglede na prihodek.V zavarovalni5tvuje tako pod vpra5ajem pribliZno 500
delovnihmest.
Sodelovanjezavarovalnic
sistema,s ciljem, da
nadgradnjezdravstvenega
Nekaterividiki finandnegadela napovedane
nadinaza frnanciranjezdravstvav
konstruktivnoprispevamok iskanju najudinkovitej5ega
prihajajodihletih, so strnjeniv zborniku,ki ga poiiljamo v prilogi kot sestavnidel na5ih
pripombin predlogov.
Ker sezavarovalnice,ki izvajamodopolnilnozdravstvenozavarovanje,zavedamo,da je
financiranje zdravstvenegasistema zapleteno,menimooda morajo biti spremembe
postopnein premi5ljene,da celotnedruZbene bodo stalevei, kot bi bilo koristi, hkrati
pa ne smejo privesti do poveianja plaiil za zdravstvene storitve >>izilepa<<.Zato
Ministrstvoza zdravjepozivamo,da nam pri pripravi bododihspremembureditve sistema
zdravstvenega
zavarovanjav Sloveniji in nove zdravstvenezakonodajeomogodi aktivno
v koristvsehzavarovancev.
sodelovanje

Lepo pozdravljeni.
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v imenuzavarovalnic,ki izvajajodopolnilnozdravstveno
zavarovanje:
- ADRIATIC SLOVENICA,zavarovalna
druZbad.d.
- TRIGLAY, Zdravstvena
zavarovalnica,
d.d.
- VZAJEMNA zdravstvenazpvaroyalnica
d.v.z.
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