


Razlogi za to so:

uvedba javnega,socialnega zavarovanja pred
113 leti in prepričanje, da bo le to krilo vsa
tveganja

dolgo časa smo živeli v socialističnem sistemu,
ko je bila zasebna iniciativa in sredstva za
zdravstveno varstvo celo prepovedana

prepričanje, da bo javni solidarnostni sistem
zagotovil dostopnost in kritje vseh stroškov



V državah s socialnim zdravstvenim
zavarovanjem ali z nacionalno zdravstveno
varnostjo je prebivalstvu zagotovljeno kritje
stroškov v solidarnostnem sistemu.

Le to pa ne krije vseh potreb ali ni vključeno
vanj vse prebivalstvo ali ima določene druge
omejitve (kot so možnosti uveljavljanja pravic
pri zasebnih izvajalcih, v višjem standardu, brez
čakalne dobe, pri zdravniku, ki bi si ga sam
izbral itd.



Javna zavarovanja tudi ne krijejo raznih doplačil, ki so
predpisana ali so nujna zaradi cene izvajalca, ki
presega ceno, ki jo krije javno zavarovanje.

Ne glede na razloge, je dejstvo, da nikjer na svetu
javni solidarnostni sistemi ne krijejo vseh stroškov za
zdravstvene storitve, zdravila in pripomočke. Vedno je
del potreb in zahtev nepokrit.

Vse to so področja, kjer si ljudje lahko zagotovijo
dostopnost do storitev in kritje stroškov v zasebnem
zavarovanju.

V določenih državah je to sploh edina oblika
vzajemnega kritja stroškov za zdravstvene storitve



Zadnje čase je vse več ekonomskih razlogov za
uvajanje in širitev zasebnih zavarovanj. Ti
izhajajo iz spoznanja, da stroški za zdravstvene
storitve/zdravljenje rastejo povsod na svetu
hitreje od rasti ekonomske moči družbe in bruto
domačega proizvoda države. “Medicinska
inflacija” je za 2-3 % prehiteva rast GDP. Zato je
dozorelo spoznanje, da ne bo mogoče kriti vseh
upravičenih izdatkov le z javnimi sredstvi
(prispevki, proračun) in da je kritje dela teh
stroškov potrebno zagotoviti z zasebnimi sredstvi
(iz žepa ali iz zasebnega zavarovanja !)



Ne glede na razlog so zasebna zavarovanja sestavni
del socialne in zdravstvene varnosti prebivalstva
posamezne države. Od javnega sistema se razlikuje
le v tem, da se uresničuje z zasebnimi sredstvi
prostovoljno zavarovanih oseb in v sistemu
vzajemnosti in tako prispevajo k boljšemu počutju
ljudi, njihovemu zadovoljstvu in boljšemu zdravju.
Daje tudi možnost individualne izbire za posamezne
pravice, ki jih javni sistem ne zagotavlja. Zato jih v
mnogih državah tudi spodbujajo z davčnimi
olajšavami, itd.

So pa sestavni del zdravstvene varnosti
prebivalstva vsake posamezne države.



Ker zasebna zavarovanja predstavljajo
sestavino zdravstvene varnosti so tudi z
zakoni posebej urejena.

Predstavljajo pomemben finančni vir za
nemoteno delovanje zdravstvenega
sistema.

Sredstva prostovoljnih/zasebnih zavarovanj
dosegajo v državah OECD 13 %vseh
finančnih virov za zdravstveno varstvo.



V državah, kjer poznajo zdravstvena zavarovanja so ta
obvezna. Za njih je z zakonom določena obveza
vključitve, obseg in vrsta pravic, obveznosti plačevanja
prispevkov in zavarovalnica. Temeljijo na solidarnosti.

Poleg teh imajo v večini držav prostovoljna oziroma
zasebna zavarovanja, za katera se posamezniki sami
odločijo, izbirajo storitve in raven kritja, zavarovalne
pogoje in zavarovalnice. Temeljijo na načelih
vzajemnosti zavarovancev. Nudijo zavarovanje za
pravice, ki niso v obveznem zavarovanju, za doplačila,
višji standard, druge ugodnosti in možnost izbire.



Obvezna zavarovanja se financirajo s prispevki
delodajalcev in zavarovancev in so neprofitna –
predstavljajo javni/splošni družbeni interes.

Zasebna in prostovoljna zavarovanja (dopolnilna,
dodatna, nadomestna, vzporedna) se financirajo s
premijami in iz zasebnih sredstev, nosilci in izvajalci
zavarovanj so vzajemne ali delniške družbe, ki so
lahko pridobitne ali nepridobitne.

Obstajajo pa tudi kvazi zasebna zavarovanja.



Razlike so tudi v premijskih sistemih zasebnih
zavarovanj (“income related”, “risk adjusted” “for
future premium system” itd. )

Sodijo v skupino neživljenjskih zavarovanj in jih
urejajo posebne direktive Evropske komisije.

Ne glede na vse navedeno predstavljajo dopolnilo
oziroma pomembno sestavino sistema
zdravstvenega varstva v večini evropskih in drugih
gospodarsko razvitejših držav.



V Evropi (in v svetu !) prevladujejo mešani javni in
zasebni sistemi zdravstvenega varstva. To pomeni
obstoj in sožitje:

 javne in zasebne zdravstvene dejavnosti;

javno in zasebno zdravstveno zavarovanje

javnih in zasebnih zdravstvenih zmogljivosti

javnih in zasebnih finančnih sredstev.

Čista javna oziroma zasebna zavarovanja so v svetu
redkost !



V mešanih javno-zasebnih sistemih mora biti jasna meja
med javnim in zasebnim glede izvajanja dejavnosti, pravic
iz enega oziroma drugega zavarovanja, koriščenja
kapacitet itd. Zakoni (in praksa!) morata preprečiti pojave
morebitnega ogrožanja splošnega družbenega interesa,
solidarnosti, socialne varnosti ljudi in koriščenje javnih
sredstev v zasebne namene in zaslužke.

Ob izpolnitvi teh pogojev je možno sožitje med javnim in
zasebnim zavarovanjem in dejavnostjo ! Pri nas ravno to ni
dosledno uresničeno !



Isti predpisi morajo preprečiti morebitne deviacije,
ki bi šle v škodo zavarovancev in njihovih pravic v
enem ali drugem zavarovanju, To pomeni, da tudi
nosilci javnih zavarovanj ne smejo nezakonito
posegati v trg prostovoljnih zavarovanj, če ga
smejo izvajati (npr. Francija) in da v tem delu svoje
dejavnosti morajo ravnati po zakonih, ki urejajo
področje zavarovalništva in ne javnega
zdravstvenega zavarovanja.



Največ možnosti mešanja javnega in zasebnega interesa
se pojavlja pri dodatnih in vzporednih zavarovanj. Do
tega pa prihaja zaradi nedorečenosti, kdo sme ali lahko
opravlja storitve teh zavarovanj. Ali naj bi nosilci teh
zavarovanj imeli lastne zdravstvene zmogljivosti ali so to
lahko javne zdravstvene dejavnosti in kako pri slednjih
“pravično” razmejiti stroške.

Z razmejitvijo možnosti izvajanja storitev iz obeh
zavarovanj bi bila rešena glavnina vprašanj o ustreznosti
zasebnih zavarovanj v zdravstvenem sistemu ! Pri nas je
prav to eden od osrednjih problemov !



Prostovoljna zavarovanja znižujejo pritisk na
javna sredstva in obvezno zavarovanje.
Zavarovanci iz tega zavarovanja so praviloma še
vnaprej vključeni v solidarnostne sisteme,
plačujejo prispevke,a si del potreb krijejo z
zasebnimi sredstvi. Z zasebnim zavarovanjem si
zagotavljajo medsebojno vzajemno pomoč.
Nekateri v njem vidijo razloge za “dvorazredno
družbo” in razlikovanje med ljudmi, v nekaterih
primerih (vzporedna zavarovanja) pa tudi
možnost kršenje načel solidarnosti v javnem
sistemu (?!).



Dileme okrog prostovoljnih zavarovanj 
pri nas

Mnenja o njem so različna. Veliko je negativnih, kar
je posledica določenih pravnih/zakonskih
nedorečenosti in pomanjkljivosti področja ali
nekaterih nepravilnosti in neustreznih ravnanj.

V takih razmerah so svoje primaknili nekateri politiki,
ki so ustvarili v pretežnem delu javnosti mnenje, da
je dopolnilno (praktično edino zasebno !)
zavarovanje treba in vse pravice ter obveznosti vrniti
v solidarnostni sistem javnega zdravstvenega
zavarovanja



Razlogi za naj bi bili v tem, :

Dopolnilno zavarovanje ogroža solidarnost

Dopolnilno zavarovanje zaradi enakih premij vnaša
v sistem neenakost med ljudmi in krivičnost

Dopolnilno zavarovanje spodbuja neracionalno
obnašanje zavarovancev in izvajalcev – ker je vse
“zastonj”

Dopolnilno zavarovanje ogroža dostopnost do
zdravstvenih storitev socialno šibkejšim



Za nobenega od navedenih razlogov ni argumentov.

Solidarnost velja le v javnem zavarovanju, zato ga zasebno
zavarovanje ne more ogrožati.

Enake premije za vse zavarovance lahko komu niso všeč, vsak
trenutek je možna sprememba premijskega sistema , če je to
problem ?!

Socialno šibkejši in za nekatere kategorije pozna ZZVZZ
oprostitve in se jim ni treba zavarovati

Dokazov o neracionalnem koriščenju storitev v javnem sistemu
ni nobenega dokaza, medicinska inflacija pri nas ni nič večja
kot drugje v svetu.



s

Razprave kažejo, da problem ni dopolnilno zdravstveno
zavarovanje, temveč doplačila. Ta pa imajo praktično vse
države sveta ! Ideja o odpravi dopolnilnega zavarovanja
oziroma doplačil je poskus vrnitve na nekdanji socialistični
model zdravstvenega varstva.

Predlagatelji sprememb ne upoštevajo ekonomskih realnosti
ali posledic, kot so povečanje prispevnih stopenj ali
zmanjšanje pravic, neposrednih doplačil, poslabšanje
dostopnosti do storitev, slabši materialni položaj izvajalcev.

Sredstva dopolnilnega zavarovanja znašajo namreč
1% BDP, ki bi jih bilo potrebno nekje nadomestiti.



Vse “grehe” dopolnilnega zavarovanja naj bi
nadomestili z uvedbo neke nove “splošne
dajatve”. Ta naj bi bila obvezna za vse (?) in bi
se plačevala iz neto dohodkov, torej iz zasebnih
sredstev. Če bi šlo za zasebna sredstva
namenjene za zdravstveno zavarovanje, je to
spet zasebno zavarovanje, le da ne znano, kaj
naj bi krilo. Tako smo s spremembami zasebnih
zdravstvenih zavarovanj spet na začetku in brez
jasnega koncepta.



Predlog za odpravo dopolnilnega zavarovanja/doplačil
ne upošteva nekaterih zakonitosti kot so napovedi o
rasti stroškov zaradi demografskih in sociodemografskih
sprememb (staranje, zmanjševanje deleža aktivne
populacije, večanje števila vzdrževanih oseb), nove
medicinske tehnologije in dejstva.

Tudi pravice v obveznem zdravstvenem zavarovanju ne
presegajo ravni pravic v primerljivih državah EU. Torej je
nerealno pričakovanje, da bi jih lahko zmanjšali.



Pri nas so tudi slabi pogoji za uvajanje dodatnih
zavarovanj, če bi npr. zmanjšali pravice iz javnega
zavarovanja.

Ta zavarovanja nimajo tradicije in bi njihovo uvajanje
bilo vprašljivo,,

Za opravljanje storitev iz dodatnega zavarovanja tudi
nimamo zadostnih kapacitet, saj so skoraj vse
vključene v javno mrežo zdravstvene dejavnosti.
Izvajalce slednjih pa nimajo posebnega interesa za
opravljanje takšne dejavnosti, če se od njih zahteva
stroga ločitev dejavnosti, prihodkov, stroškov itd.



1. Vse države sveta imajo mešane javno-zasebne 
sisteme in poznajo sožitje javnih in zasebnih 

zdravstvenih zavarovanj. Zakaj bi morali biti mi 
izjema ?

2. Nobeden sistem ne more delovati le na podlagi 
javnih sredstev. Potrebna so tudi zasebna sredstva, 
med katerimi imajo pomembno sredstva zasebnih 

zavarovanj. 
3. Obe področji morata biti pravno in organizacijsko 

jasno definirani, transparentni in razmejeni. Zasebno 
zavarovanje ne sme ogrožati javnega interesa in 

njegove solidarnosti ! 



4. Zasebna zavarovanja lahko prispevajo k 
obvladovanju vse večjih potreb in stroškov v 

sistemu zdravstvenega varstva
5. Zasebna zavarovanja je potrebno uskladiti z 
direktivami EU, jih prenoviti in razširiti z novimi 

produkti in ponudbami
6. Ob spremembah zakonodaje na novo opredeliti 

področje, njegove izvajalce ter zagotoviti jasno 
razmejitev med obveznim in zasebnimi zavarovanj 

ter  izvajalci storitev iz enega in drugega 
zavarovanja.    


