Mandát revízie výdavkov na zdravotníctvo II.
Revízia výdavkov v rezorte zdravotníctva II. v objeme 5,5 % HDP ročne sa zameria na hľadanie najlepších
možností ako zlepšiť zdravie pacientov zvyšovaním efektívnosti pri dostupných zdrojoch. Dôrazom revízie
budú opatrenia na zvýšenie hodnoty v zdravotníctve, ktoré bude možné realizovať pri pokračovaní
znižovania neefektívnych výdavkov. Revízia zavedie financovanie na základe určenia celkových výdavkov
v zdravotníctve, zároveň zlepší sledovanie výsledkov a zber dát. Cieľom zostáva znížiť počet
odvrátiteľných úmrtí na úroveň priemeru krajín V3. Dodatočné výdavky nad rámec rastu inflácie budú
podmienené pozitívnym vplyvom na lepšie výsledky v zdravotníctve.
Revízia v zdravotníctve I.
V roku 2016 prebehlo prvé kolo revízie výdavkov na zdravotníctvo. Výsledkom bola identifikácia potenciálnych
úspor v hodnote 363 mil. eur a plán usporiť 174 mil. eur v roku 2017. Podľa Súhrnnej implementačnej správy boli
k 31.12.2017 realizované úspory vo výške 80 mil. eur.
Výsledkové ciele
Hlavným výsledkovým cieľom pre rezort zdravotníctva je znížiť úmrtnosť odvrátiteľnú systémom zdravotnej
starostlivosti na úroveň priemeru zvyšných krajín V4 do roku 2020 pri výdavkoch v zdravotníctve rastúcich tempom
inflácie. V roku 2014 dosahovala odvrátiteľná úmrtnosť na Slovensku v prepočte na 100 tisíc obyvateľov 243 úmrtí;
priemer Maďarska, Poľska a Českej republiky (V3) predstavoval 204 úmrtí (viď Tabuľka 1). Súčasťou revízie bude
stanovenie podrobnejších výsledkových ukazovateľov, ktoré budú súčasťou rozpočtu a umožnia lepšie merať
pridanú hodnotu zdrojov vynaložených v zdravotníctve.
Tabuľka 1 – Odvrátiteľná úmrtnosť
Úmrtnosť odvrátiteľná zdravotnou starostlivosťou
(štandardizovaná miera úmrtí na 100 tis obyv.)

SK
V3
EÚ28

2011 2012 2013 2014 2015
262 261 262 243 250
227 222 216 204 205
138 135 131 126 127
Zdroj: Eurostat

Fiškálne ciele
Financovanie zdravotníctva bude zabezpečené na základe plánovania celkových potrebných výdavkov na
zdravotníctvo namiesto financovania za poistencov štátu, ktoré je volatilné a nestanovuje skutočné potreby. Vyššie
výdavky na zdravotníctvo nad úrovňou inflácie budú podmienené preukázaním pozitívneho vplyvu na výsledky v
zdravotníctve. Okrem toho sú hlavnými predpokladmi rýchlejšieho rastu zastavenie zadlžovania nemocníc, zmena
platového automatu zdravotníckych pracovníkov, preskripčné limity, plná funkčnosť DRG a eZdravia.
Tabuľka 2 – Výdavky verejného zdravotného poistenia
Výdavky verejného zdravotného poistenia

2016 S
2017 S
4 539
4 576
-0,5
1,3

Inflácia (%)
S - Skutočnosť, OS - očakávaná skutočnosť, N - návrh

2018 OS 2019 N
2020 N
2021 N
4 714
4 808
4 914
5 027
2,0
2,0
2,2
2,3
Zdroj: MF SR

Zlepšenie väzby medzi výdavkami a výsledkami a ich udržateľnosť budú zabezpečené aktualizáciou programov
a ukazovateľov v rámci programového rozpočtovania.
Oblasti revízie
Napriek pozitívnemu vývoju v ostatných rokoch existuje priestor pre zlepšovanie zdravia pacientov zvyšovaním
alokačnej efektívnosti, nad rámec už prebiehajúcich investícií do výstavby a rekonštrukcie nemocníc. Revízia

výdavkov preto na jednej strane identifikuje úspory v oblastiach kde sú prostriedky využívané neefektívne, na
druhej strane stanoví oblasti pre realokáciu usporených zdrojov.
Oblasti s potenciálom pre úspory
- lieky, zdravotnícke pomôcky a špeciálny
zdravotnícky materiál
- spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVLZ,
napríklad rádiodiagnostické či laboratórne
vyšetrenia)
- hospodárenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne
- nemocnice

Oblasti s potenciálom pre rast hodnoty
- prevencia
- dlhodobá, domáca a následná starostlivosť
- jednodňová starostlivosť
- skrátenie čakacích lehôt

Zodpovednosť a termíny
Za vypracovanie správy je zodpovedné MF SR, ktoré ju vypracuje v spolupráci s MZ SR. Pre potreby vypracovania
analýz sa MZ SR a MF SR zaväzujú k súčinnosti pri poskytovaní kompletných a detailných údajov a informácií.
Priebežná správa s opatreniami do rozpočtu verejných financií na roky 2019-2021 bude zverejnená najneskôr do
konca septembra 2018, záverečná správa bude zverejnená do konca septembra 2019.

