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Súhrn  

V práci je uvedená základná charakteristika a problémy financovania zdravotnej starostlivosti. 
Podmienky úhrady za poskytnutie zdravotnej starostlivosti v krajinách EÚ sú značne 
rozdielne. Pri zabezpečení voľného pohybu osôb je umožnené každej osobe z krajín EÚ 
čerpať zdravotnú starostlivosť v ktorejkoľvek krajine EÚ.  Podrobnejšie je práca venovaná 
ekonomickým ukazovateľom financovania zdravotnej starostlivosti vo vybraných krajinách. 
V práci je detailne analyzovaná problematika poskytovania a najmä financovania zdravotnej 
starostlivosti vo Švédsku, Rumunsku a Bulharsku. 
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Úvod 

 Z hľadiska členenia ľudských potrieb zaraďujeme zdravie na štvrté miesto základných 
potrieb, teda za potrebu jedenia, odievania a bývania (1). Zdravie je teda zaradené medzi 
najväčšie životné hodnoty, pretože je predpokladom dosiahnutia plnohodnotného života, ako 
aj ľudského a osobnostného rozvoja. Financovanie zdravotníctva je vo všetkých krajinách 
Európskej únie zabezpečované z veľkej časti z verejných zdrojov. Systémy zdravotného 
poistenia, resp. financovania zdravotníckych služieb v európskych krajinách, majú mnoho 
spoločného, ale súčasne sú medzi nimi značné rozdiely. V tomto, na prvý pohľad veľmi 
chaotickom systéme, je mimoriadne dôležitý fakt, že všetky členské krajiny EÚ sú povinné 
uznávať a dodržiavať právne záväzné akty komunitárneho práva uverejnené v oficiálnej 
zbierke predpisov EÚ. Rozdiely v národných legislatívach však spôsobujú, že podmienky 
úhrady za poskytnutie zdravotnej starostlivosti sú značne rozdielne, a v niektorých prípadoch 
môžu byť pre občana aj finančne neprimerane zaťažujúce. Komplikovanosť a rôznorodosť 
systémov dokumentuje aj informácia, že napr. pracovníci Európskych inštitúcii v Bruseli 
a členovia ich rodín majú úplne iný systém zdravotného poistenia ako Belgičania (2). 

 Cieľom práce je porovnať spôsob poskytovania a financovania poskytnutej zdravotnej 
starostlivosti vo vybraných krajinách Európskej únie. Pre účely práce boli vybraté krajiny, 
ktoré určitým spôsobom predstavujú „extrémy“ vo financovaní zdravotníctva v Európskej 
únii. Na jednej strane vyspelá a rozvinutá krajina akou je Švédsko a na strane druhej dva 
najnovšie členské štáty, ktorými sú Rumunsko a Bulharsko, kde sa systém zdravotníctva ešte 
len rozvíja. 
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Švédsko 

 Financovanie zdravotnej starostlivosti vo Švédsku je zabezpečené daňovým systémom 
(Beveridgeov model). Legislatívne je financovanie a poskytovanie zdravotnej starostlivosti 
upravené dvomi zákonmi - Zákonom o národnom poistení z roku 1962 a Zákonom 
o zdravotníckych a medicínskych službách z roku 1982. Základným princípom je daňové 
financovanie verejnej zdravotnej starostlivosti pre všetkých obyvateľov (na základe bydliska) 
a regionálna zodpovednosť. Do systému sú zahrnutí všetci obyvatelia Švédska, neexistujú 
žiadne výnimky z povinného poistenia, ani možnosť dobrovoľného poistenia ako alternatívy 
povinného poistenia.  

 Na financovaní sa dominantným spôsobom podieľajú tzv. okresné rady (Landsting) 
analogické naším VÚC, ktorých podiel na financovaní je viac ako 80%. Súkromné výdavky 
predstavujú najmä priame platby občanov. Komerčné poisťovne participujú na financovaní 
systému len zanedbateľným percentom. Dobrovoľné zdravotné pripoistenie v komerčných 
poisťovniach pokrýva väčšinou prednostné vyšetrenie v súkromných (nezmluvných) 
zariadeniach špeciálne preventívne prehliadky a náklady na spoluúčasť. Pripoistenie je však 
drahé a využíva ho len veľmi malé percento bohatej vrstvy Švédov žijúcich vo väčších 
mestách (v roku 2001 predstavovalo ročné pripoistenie napríklad v poisťovni Skandia pre 
osoby vo veku 20-39 rokov cca 150 eur, pre vekové rozmedzie od 40-64 rokov to bolo 212-
287 eur a pre vek nad 65 rokov sa platilo 754–1500 eur). Preferované je skôr pripoistenie na 
náhradu straty príjmu počas ochorenia, alebo pripoistenie detí na náhradu straty príjmu 
sprevádzajúceho rodiča počas ochorenia dieťaťa. 

 Zdravotné poistenie získava finančné prostriedky daňovými odvodmi od 
zamestnávateľov, ktorí odvádzajú 8,78% z výšky platu zamestnanca a od samostatne 
zárobkovo činných osôb vo výške 9,61%.  

 Švédsky zdravotný systém je organizovaný na troch úrovniach: národnej, okresnej a 
miestnej. V rámci tohto systému leží zodpovednosť za zdravotnú starostlivosť na 21 
okresných radách. Švédi oficiálne deklarujú, že zdravotná starostlivosť je poskytovaná 
bezplatne pre všetky osoby s trvalým alebo prechodným pobytom vo Švédsku. Spoluúčasť 
pacienta je chápaná ako paušálne platby a obyvatelia ju nevnímajú ako financovanie 
zdravotníctva (4).  

 Výška spoluúčasti pacienta sa líši v jednotlivých okresoch podľa rozhodnutia okresnej 
rady. Pri konzultácií u lekára primárnej starostlivosti je doplatok pacienta od 9,22 eur do 
18,44 eur, za návštevu u špecialistu pacient zaplatí od 18,44 eur do 27,66 eur. Ak je vyšetrený 
na základe odporúčania všeobecného lekára, je poplatok približne polovičný. Za pobyt v 
nemocnici pacient zaplatí maximálne 7,38 eur za 24 hodín. Platba predstavuje úhradu za 
stravu. Výška platby závisí od konkrétnej okresnej rady a zohľadňuje aj sociálny status 
občana (5). Väčšina okresných rád neúčtuje žiadne poplatky za ošetrenie detí do 12 rokov 
(táto hranica bola v posledných rokoch znížená, pôvodne platila pre deti do 18 rokov). Pre 
výšku spoluúčasti je ale zákonom stanovená maximálna hranica. V prípade, že paušálne 
platby za ambulantné ošetrenia prekročia sumu 83 eur, pacient získava tzv. voľnú kartu a za 
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v nasledujúcich 12 mesiacoch neplatí žiadne paušálne 
poplatky. Obmedzenie sa však netýka poplatkov za lieky a stomatologickú starostlivosť.  

 Výnimočné postavenie vo švédskom zdravotnom systéme má Národná spoločnosť 
švédskych lekární. Je totiž monopolným vlastníkom všetkých lekární vo Švédsku. Spoluúčasť 
na lieky je preto jednotná a je rozdelená do niekoľkých kategórií. V prvej (0-99 eur) 
predstavuje spoluúčasť pacienta 100%, v druhej (100-189 eur) sa pacient podieľa 50%, v 
tretej (190-367 eur) hradí pacient 25% z ceny lieku a v štvrtej (368-478 eur) je doplatok 
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pacienta vo výške 10% z ceny lieku. Lieky s cenou nad 479 eur pacienti nehradia. Maximálna 
ročná spoluúčasť pri liekoch v roku 2000 bola 198 eur (6).  

 Švédsko má málo zdravotných stredísk (asi 1200), a preto sa takmer polovica výkonov 
primárnej zdravotnej starostlivosti vykonáva v ambulanciách nemocníc. Aj špecializovaná 
ambulantná starostlivosť je zabezpečovaná prevažne v nemocniciach. Viac ako 90% 
ambulantných lekárov tvoria lekári, ktorí sú zamestnancami úradov verejného zdravia (súčasť 
okresných rád) a sú odmeňovaní platom. Súkromných lekárov je málo, platení sú podľa 
pevného sadzobníka, ktorý je výsledkom rokovaní medzi okresnými radami a organizáciou 
lekárov. V primárnej aj v špecializovanej ambulantnej starostlivosti existuje rajonizácia, ale aj 
slobodná voľba lekára, ktorá je obmedzená iba územne, na oblasť okresu. Na poskytnutie 
zdravotnej starostlivosti v inom okrese potrebuje pacient odporučenie od svojho lekára. 
Všeobecný lekár vybaví denne približne 14-20 pacientov, špecialista 9-10 pacientov. Pacienti 
sa na vyšetrenia objednávajú (najčastejšie telefonicky). Bežné sú čakacie (objednávacie) 
doby, ktoré sú od niekoľkých dní u všeobecných lekárov až po niekoľko týždňov niekedy aj 
mesiacov u špecialistov. Prednostné vyšetrenie pri neakútnych stavoch sa zvyčajne nerobí 
(ani za priamu úhradu), je možné len v urgentných prípadoch, obyčajne je však poskytnutá len 
základná liečba a privolaná záchranka. Neobjednaní pacienti sú bežne odosielaní na 
pohotovosť, ktorá funguje v nemocnici 24 hodín. Zaujímavosťou je, že v prípade čakania na 
konzultáciu viac ako 30 minút (v niektorých okresoch 45 minút) pacient neplatí žiadnu 
spoluúčasť. Finančné limity na predpísané lieky neexistujú, je však doporučená preskripcia 
generík a sleduje a vyhodnocuje sa preskripcia originálnych liekov. 

 Ústavnú zdravotnú starostlivosť zabezpečuje 79 nemocníc. Zriaďovateľmi verejných 
nemocníc sú okresné úrady, ktoré uzatvárajú dohodu aj s vybranými súkromnými 
nemocnicami. Existuje slobodná voľba regionálnych verejných nemocníc a schválených 
súkromných zariadení. Pacienti vyžadujúci poskytnutie akútnej starostlivosti sú prijatí do 
nemocnice neodkladne, na plánované výkony sú objednávaní. Čakacie doby závisia od 
diagnózy pacienta a od plánovaného výkonu. Na koronarografické vyšetrenie sa čaká napr. 
cca 2 mesiace.  

 Napriek vyššie uvedenému je potrebné zdôrazniť, že Švédsko poskytuje vynikajúco 
vybavené pracoviská, a preto sa tam dá realizovať akýkoľvek výkon na najvyššej svetovej 
úrovni. Dominuje napríklad intervenčná rádiológia v liečbe niektorých ochorení ciev. 
Aneuryzmy aorty, neurologické a aj niektoré chirurgické cievne problémy rieši v prvom rade 
intervenčný rádiológ s najmodernejším možným vybavením. Na svetovej úrovni sú 
transplantačné programy, použitie robotov a počítačovej techniky v medicíne, ale aj evidencia 
dát a prepojenie medicínskej dokumentácie. Na oveľa vyššej úrovni ako na Slovensku je 
komunikácia s pacientom a rešpektovanie jeho práv a integrity. Na Slovensku sú kratšie 
čakacie doby a možno viac flexibility v určitých situáciách, ale v zásade úroveň slovenskej 
medicíny značne zaostáva za Švédskom. Týka sa to najmä kvality technického vybavenia 
a s tým súvisiacich možností vyškolenia sa. Z hľadiska financovania je hlavný rozdiel medzi 
Slovenskom a Švédskom hlavne v ohodnotení zdravotných výkonov. Vo Švédsku sú výkony 
ohodnotené ziskovo pre poskytovateľa, na Slovensku je stále nízka cena za výkony a služby, 
aj keď náklady sú porovnateľné. Platy lekárov vo Švédsku sa pohybujú od 3000 eur 
u začínajúcich lekárov až po 7000 eur u starších kvalifikovaných lekárov. Daňové zaťaženie 
je približne 50-55%. Všeobecní lekári sú ohodnotení približne rovnako ako špecialisti. Platy 
sú dojednávané individuálne, ale je to verejná informácia a každý má právo sa opýtať na plat 
svojho kolegu/kolegov. 
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Rumunsko 

Rumunsko, podobne ako aj Slovensko, má za sebou od revolúcie v roku 1989 obdobie 
rýchlych a zásadných zmien vo všetkých oblastiach, vrátane zdravotníctva. V rokoch 1949 až 
1989 bolo poskytovanie a financovanie zdravotnej starostlivosti založené na tzv. 
Semaškovom modeli. Hlavné reformy začali v roku 1989, ale až do roku 1998 pretrvával 
centralizovaný systém založený na daniach. Demografické trendy od roku 1989 ukazujú 
kontinuálny úbytok obyvateľstva spôsobený emigráciou, klesajúcou pôrodnosťou a zvýšenou 
úmrtnosťou. Zdravotný stav obyvateľov Rumunska je nevyhovujúci, v porovnaní s ostatnými 
európskymi krajinami.  

V rokoch 1992 až 1994 sa prostredníctvom projektu Svetovej banky zrealizovala prvá 
pilotná štúdia rôznych platobných mechanizmov a decentralizácia v štyroch okresoch. V roku 
1994 bola zahájená pilotná reforma zdravotníctva v 8 zo 41 okresov (týkala sa štyroch 
miliónov ľudí), ktorá zaviedla zmeny v poskytovaní a financovaní služieb praktického lekára 
a pokračovala až do roku 1997, kedy bol novou vládou prezentovaný cieľ zaviesť systém 
zdravotného poistenia. V roku 1998 došlo k transformácii na decentralizovaný sociálny 
systém zdravotného poistenia.  

Financovanie zdravotníctva v Rumunsku je zabezpečené prostredníctvom jednej 
zdravotnej poisťovne. Systém je založený na princípe decentralizácie a autonómii zdrojov 
poistenia. Povinné zdravotné poistenie pokrýva celú populáciu. Niektoré kategórie 
obyvateľov sú oslobodené od platby poistného: nezamestnaní, osoby vykonávajúce vojenskú 
službu, väzni, práceneschopné osoby, ženy na materskej dovolenke, osoby majúce nárok na 
dávky sociálneho zabezpečenia a deti mladšie ako 18 rokov, príp. osoby vo veku 18-26 rokov 
zapísané v akejkoľvek forme vzdelávania. Určitou kuriozitou je, že do kategórie obyvateľov, 
ktoré sú oslobodené od platieb zdravotného poistenia  patria aj osoby prenasledované 
komunistickým režimom,  osoby vyhlásené za hrdinov revolúcie z roku 1989 a tiež vojnoví 
veteráni. Za tieto skupiny obyvateľov platí príspevky štát vo výške 6,5% z dvojnásobku 
minimálnej mzdy. Na podklade zdravotného poistenia môžu čerpať zdravotnú starostlivosť 
všetci občania Rumunska, občania z krajín EÚ a cudzinci z krajín, s ktorými má Rumunsko 
uzavreté príslušné zmluvy. Dobrovoľne sa môžu poistiť členovia diplomatických misií, 
cudzinci a osoby, ktoré dočasne žijú v Rumunsku a Rumuni žijúci v zahraničí. Dávky je 
možné čerpať neobmedzene pokiaľ je preukázaný štatút poistenca a už od prvého zaplatenia 
príspevku. Daň z príjmov právnických aj fyzických osôb je 16% (3).  

Tabuľka č. 1: Výška odvodov na sociálne poistenie v Rumunsku 

Zdroj: Autor (údaje spracované z rôznych prameňov na internete) 

Celkové výdavky na zdravotníctvo je ťažké merať, pretože záznamy o súkromných 
výdavkoch sú neúplné. Ide najmä o priame platby požadované súkromnými poskytovateľmi 
a neoficiálne platby občanov poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (tzv. „všimné“). Z 
dostupných údajov vyplýva, že v rokoch 2000-2005 sa podiel hrubého domáceho produktu 
(HDP) na zdravotnú starostlivosť zvýšil zo 4,1% na 4,4%. Aj napriek tomuto, zvýšeniu 
výdavkov je podiel stále výrazne nižší, ako vo väčšine krajín EÚ. Od roku 1998, kedy sa 

  Zamestnávateľ  Zamestnanec 
Sociálne zabezpečenie 
(penzijný fond) 

24,5% 9,5% 

Zdravotný fond 7% 6,5% 
Fond nezamestnanosti 3,5% 1% 
Úrazový fond 0,4%-3,6% -- 
Pracovná komora 0,25%-0,75% -- 
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zdravotné poistenie stalo hlavným mechanizmom financovania zdravotnej starostlivosti, sa 
neustále zvyšuje podiel verejných zdrojov, a to zo 64,6% v roku 1998 na 82,7% v roku 2004. 

Poistená populácia má nárok na dávky tzv. základného balíka, ktorý zahŕňa 
definované zdravotnícke služby, lieky a zdravotnícke pomôcky. Finančné prostriedky sa 
prideľujú podľa vzorca, ktorý vychádza z počtu poistených osôb a indexu populačných rizík. 
Vláda stanovuje výšku výdavkov pre každý typ zdravotnej starostlivosti (primárna zdravotná 
starostlivosť, odborná ambulantná starostlivosť, nemocnice, lieky a pod.). Platby za 
zdravotnícku starostlivosť sú závislé od výšky získaných finančných prostriedkov. 

Väčšina poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti je už odštátnená a 
platená na základe zmluvných podmienok. Primárna starostlivosť je zabezpečovaná 
všeobecnými lekármi, ktorým boli pridelené nové úlohy "rodinných lekárov". Sú platení 
kombináciou kapitačnej platby (85%) a platbou za výkony (15%). Špecializovaná ambulantná 
starostlivosť je sústredená v bývalých poliklinikách, ktoré sú dnes nezávislými 
zdravotníckymi zariadeniami. Špecialisti pracujúci v ambulantnej starostlivosti vrátane 
stomatológov sú platení platbou za výkony. V stomatológii sa z fondu zdravotného poistenia  
uhrádzajú výkony: 

• 100% ceny pre deti do 18 rokov a pre osoby určené osobitnými zákonmi, 
• 40% až 60% z ceny pre osoby staršie ako 18 rokov, 
• 100% nákladov na zubnej pohotovosti pre všetkých, 
• zo zdravotného poistenia sa uhrádzajú aj niektoré akrylátové zubné protézy, a to 

v rozpätí od 40 do 100%. 

Nemocnice sú financované prostredníctvom tzv. prospektívnych rozpočtov 
stanovených na základe kombinácie platobných metód podľa typu poskytovanej zdravotnej 
starostlivosti. Začal sa zavádzať systém financovania nemocníc na základe diagnostických 
skupín (DRG), ale zatiaľ ešte nebol vyhodnotený. Nemocnice si môžu oficiálne účtovať 
platby za nadštandardné ubytovanie, alebo služby uvedené na zozname neštandardných 
služieb. Zdravotnícky personál pracujúci v nemocniciach je stále odmeňovaný platom, ale 
nemocnice majú možnosť osobitne stanoviť platy podľa individuálnych schopností a 
pracovnej záťaže zamestnanca. Väčšina nemocníc je stále vo verejnom vlastníctve štátu. 
Pacient si slobodne môže zvoliť nemocnicu na základe odporúčania rodinného lekára alebo 
lekára špecialistu.  

Primárne zdravotnícke služby sú poskytované približne 10 000 všeobecnými lekármi. 
Občania nad 18 rokov majú nárok na bezplatnú preventívnu prehliadku raz za rok. 
Sekundárna ambulantná starostlivosť je poskytovaná prostredníctvom siete ambulantných 
oddelení nemocníc, centier pre diagnostiku a liečbu a súkromných špecialistov. Rumunsko má 
pomerne vysoký počet hospitalizovaných pacientov. To je výsledkom nielen nízkej 
efektívnosti a nedostatočného využívania primárnej a špecializovanej ambulantnej 
starostlivosti, ale aj roztrieštenosti služieb a nedostatočného rozvoja rôznych úrovní 
starostlivosti, vrátane integrovanej zdravotnej a sociálnej starostlivosti, pretože mnohí pacienti 
sú hospitalizovaní zo sociálnych a nie zo zdravotných dôvodov. Nemocnice sú organizované 
na geografických princípoch na krajskej, okresnej a miestnej úrovni. Špecializovaná 
starostlivosť je poskytovaná v špecializovaných nemocniciach, ústavoch a klinických 
centrách, na pracoviskách kardiovaskulárnej chirurgie a oddeleniach fakultných nemocníc. V 
roku 2004 bolo v Rumunsku približne 6,5 nemocničných lôžok na 1000 obyvateľov, z toho 
pre akútnu starostlivosť len 4,4 na 1000 obyvateľov (11).  

Na občanov Slovenskej republiky, ktorí pracujú v Rumunsku sa vzťahujú rovnaké 
práva a povinnosti vyplývajúce z úpravy sociálneho zabezpečenia ako na občanov Rumunska. 
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Bulharsko 

 Bulharsko začalo celkovú reformu zdravotníckeho systému zdedeného zo 
socialistickej éry iba v roku 1999. Do tej doby bol systém financovaný predovšetkým zo 
všeobecných daní prostredníctvom štátneho rozpočtu a komunálnych rozpočtov. Od roku 
1990 sa postupne začala rozvíjať privátna lekárska prax, ale väčšina Bulharov sa spoliehala na 
verejné nemocnice z komunistickej éry, a zároveň platila vysoké ceny za osobitnú 
starostlivosť. Počas tohto obdobia sa zhoršili viaceré ukazovatele zdravotného stavu 
obyvateľstva, a to najmä v dôsledku hospodárskej krízy, ktorá mala dopad aj na financovanie 
zdravotníctva. Následný program zdravotníckych reforiem zaviedol povinné zdravotné 
poistenie zamestnancov prostredníctvom Národného fondu zdravotného poistenia (NHIF). 
Zamestnanci a zamestnávatelia začali platiť povinné poistenie stanovené percentom zo mzdy 
s cieľom, postupne znižovať podporu štátu v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Súkromné 
zdravotné poistenie zohrávalo a zohráva len doplnkovú úlohu. Systém sa decentralizoval 
aj tým, že aj obce prevzali zodpovednosť za poskytovanie a financovanie zdravotnej 
starostlivosti.  

 Bulharsko má zmiešaný systém financovania zdravotnej starostlivosti, na ktorom sa 
podieľa povinné poistenie (NHIF), súkromné poistenie (VHI), dane a formálne a neformálne 
platby pacientov. Od roku 1998 výdavky na zdravotníctvo postupne narastajú a to 
v absolútnych hodnotách, ako aj v % HDP. V roku 2003 predstavovali najväčší podiel vo 
výdavkoch na zdravotníctvo priame platby pacientov (až 44,8%) nasledované príspevkami 
z povinného zdravotného poistenia (28,1%), výdavkami zo štátneho rozpočtu (26,4%) 
a príspevkami z VHI (0,7%) (7). Príspevky na povinné zdravotné poistenie sa začali odvádzať 
v roku 1999 za zamestnávateľov a zamestnancov, a to vo výške 6% z príjmu v pomere 80:20 
(8). Zmenami zákona bol tento pomer postupne upravovaný a od roku 2009 je 50:50. Od roku 
2009 bol zvýšený aj odvod na povinné zdravotné poistenie na 8%. 

 V súčasnosti je do systému povinného zdravotného poistenia zahrnutých cca 92% 
obyvateľov krajiny. Z tohto systému sú vylúčené etnické menšiny (Rómovia) a dlhodobo 
nezamestnané osoby. Trend výdavkov na zdravotníctvo je uvedený v tabuľke č. 2. Napriek 
tomu, že výdavky na obyvateľa sú stále hlboko pod priemerom krajín EÚ, trend odráža 
výrazný nárast v dôsledku zlepšovania ekonomiky, nárastu pracovných miest a znižovania 
nezamestnanosti. 

Tabuľka č. 2: Výdavky na zdravotníctvo v Bulharsku v rokoch 1998 až 2004 

Parameter/rok 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Celkové výdavky na obyvateľa 
v USD 

278 342 381 476 561 573 635 

Výdavky vyjadrené v % HDP 5,1 6,0 6,2 7,2 7,9 7,5 7,7 

Verejné výdavky vyjadrené v 
% HDP 

3,5 3,9 3,7 4,0 4,5 4,8 4,3 

Verejné výdavky v % 
z celkových výdavkov 

67,9 65,4 59,2 65,1 56,6 54,5 55,8 

Súkromné výdavky v % 
z celkových výdavkov 

32,1 34,6 40,8 34,9 43,4 45,5 44,2 

Ročná reálna miera rastu HDP 
v % 

 2,3 5,4 4,1 4,9 4,3 5,5 

Zdroj: World Health Report 2006 (9) 
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 Podľa odhadov WHO je podiel súkromných výdavkov jeden z najvyšších v krajinách 
EÚ a dvojnásobne vyšší ako je priemer týchto krajín. V roku 2004 predstavoval v Bulharsku 
takmer 45%. Pre porovnanie: na Slovensku to bolo približne 12%, v Česku menej ako 10%, 
v Nemecku a Slovinsku 22% (čo zodpovedá aj priemeru v krajinách EÚ), v Poľsku 
a Maďarsku do 30%. Bulharsku sa približuje len Rumunsko s približne 40% podielom 
súkromných platieb. V absolútnom vyjadrení predstavujú súkromné výdavky v Bulharsku 
priemerne viac ako 50 eur na obyvateľa ročne. Tieto údaje pritom nezahŕňajú neformálne 
platby (platby za služby, ktoré majú byť zadarmo), ktoré predstavujú značnú časť príjmov 
zdravotníckych zariadení. Predpokladaná výška takýchto platieb sa pohybuje až vo výške 
okolo 400 miliónov eur ročne. 

 Vysoká spoluúčasť pacientov a vhodný legislatívny rámec umožnili rozvoj 
súkromného zdravotného poistenia. Poisťovne ponúkajú rôzne balíky služieb zahŕňajúce 
najmä úhradu spoluúčasti pacientov za poskytnutie zdravotnej starostlivosti a za lieky. Výška 
poistného závisí od individuálnej rizikovosti klienta resp. skupiny klientov a pohybuje sa 
v rozpätí od 80 do 350 eur ročne pre ambulantnú starostlivosť a až do 13 000 eur pre 
nemocničnú starostlivosť. 

 Financovanie nemocničných zariadení je zabezpečené z troch zdrojov. Platby z NHIF 
predstavujú asi 20% z celkových platieb a sú založené na princípe platieb za prípad a 
diferencované aj podľa diagnostických skupín. V roku 2001 bolo 158 diagnóz zoskupených 
do 30 skupín, pričom počet diagnóz a skupín sa v nasledujúcich rokoch postupne rozširoval. 
Úhrada za diagnostickú skupinu sa vypočítala na základe nákladov na medicínske činnosti, 
vrátane ambulantných a konziliárnych služieb. V roku 2003 predstavovala priemerná úhrada 
za diagnostickú skupinu cca 189 eur, čo nepokrylo ani reálne náklady. NHIF navyše, zaviedol 
aj systém degresívnych platieb v prípade prekročenia objednávky nad 20%. Platby 
z ministerstva zdravotníctva predstavujú cca 60% príjmov nemocníc a časť príjmov ide 
z obecných rozpočtov. Nezanedbateľnou položkou je aj spoluúčasť pacientov. Platby pre 
ambulantných lekárov, SVaLZ-ové pracoviská a lekárne zabezpečuje výhradne NHIF. 
Všeobecní lekári sú financovaní formou mesačnej kapitačnej platby (kapitačná platba je 
diferencovaná podľa veku a je približne na úrovni 0,4-0,6 eur za pacienta) a špecialisti formou 
platby za výkon. Platba za výkon je rozdielna podľa poskytnutej zdravotnej starostlivosti 
a pohybuje sa na úrovni približne 6 eur pri prvej návšteve pacienta a 3 eurá pri opakovaných 
návštevách pri tej istej diagnóze. Stomatologická starostlivosť je uhrádzaná prevažne 
v hotovosti samotným pacientom, a to platbou za výkon.  

 Jednou z priorít reforiem v roku 2000 bolo zvýšiť význam a postavenie všeobecných 
lekárov. Dôraz bol kladený na zmenu prípravy na zdravotníckych školách a piatich lekárskych 
fakultách s cieľom prekonať nedostatky z komunistického systému v primárnej starostlivosti 
a v dlhodobejšom horizonte klásť dôraz na vzdelávanie špecialistov (10). V súčasnosti 
funguje všeobecný lekár ako „gatekeepers“ na regulovanie poskytovania špecializovanej 
a lôžkovej zdravotnej starostlivosti. NHIF zaviedla aj mesačné kvóty na počet odborných 
vyšetrení odporúčaných všeobecnými lekármi (11). 

 

Prehľad spôsobov financovania jednotlivých segmentov zdravotnej starostlivosti je uvedený 
v tabuľke č. 3. 

Tabuľka č. 3: Financovanie jednotlivých segmentov zdravotnej starostlivosti v Bulharsku 

Typ starostlivosti Ministerstvo 
zdravotníctva 

NHIF Súkromné 
poisťovne 

Spoluúčasť 
pacienta 

Štátne a obecné Dotácia a platba za Paušálna platba za Platba za výkon 2% z minimálnej 
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nemocnice ošetrovací deň 
v psychiatrických 

nemocniciach 

prípad podľa 
diagnózy 

mzdy alebo 
priama platba 

Súkromné 
nemocnice 

0 Platba za prípad Platba za výkon 
2% z minimálnej 

mzdy alebo 
priama platba 

Špecializované 
ambulancie 

0 Platba za výkon Platba za výkon 
1% z minimálnej 

mzdy alebo 
priama platba 

Všeobecní lekári 0 Kapitačná platba Platba za výkon 1% z minimálnej 
mzdy 

SVaLZ 0 Platba za výkon 
Platba za 

výkon 

Cca 1eur za 
návštevu alebo 
priama platba 

 

Zdroj: http://www.euro.who.int/ (upravené autorom) 

 

Záver 

 Peňazí v zdravotníctve stále nie je dosť. Zdravotnícka exekutíva na celom svete 
prichádza s novými a novými nápadmi, ako zabezpečiť svojmu rezortu dostatok finančných 
prostriedkov, ale žiaden z nich akoby nefungoval. Náklady na lieky stúpajú do 
astronomických výšok, čoraz sofistikovanejšie prístroje, si okrem vysokých obstarávacích 
nákladov, vyžadujú čoraz kvalifikovanejší a nákladnejší servis. Budovy zdravotníckych 
inštitúcii podliehajú stále prísnejším štandardom a po čase sa ich údržba stáva nerentabilnou. 
Zdá sa, že jediným článkom tejto „mašinérie“, na ktorom sa dá takpovediac bezbolestne 
ušetriť, je cena práce a niet pochýb, že práve na tú sa sťažujú zdravotníci na celom svete. 
V takejto situácii je plne namieste vyhlásenie, že „zdravotníctvo treba vyliečiť“. 

 Z dôvodu neustáleho rastu nárokov obyvateľov i z dôvodu nepriaznivej demografickej 
situácie sú takmer všetky európske krajiny nútené pristupovať k reformám svojich 
zdravotníckych systémov a presúvať určitú časť bremena financovania z verejných zdrojov do 
súkromných, aby zamedzili rastúcim deficitom vo verejných financiách. 

 Zložité a rôznorodé financovanie zdravotnej starostlivosti, ako môžeme vidieť aj vo 
vyššie spomínaných  krajinách, má v súčasnosti aj pozitívne efekty pre občanov. Pri 
zabezpečení voľného pohybu osôb je im umožnené čerpať zdravotnú starostlivosť v každej 
krajine EÚ obdobne, ako domácemu občanovi. 

 Zdravotníctvo je otvorený systém, ktorý nesmierne citlivo reaguje na zmeny v 
prostredí, v ktorom sa nachádza, teda na zmeny politické, ekonomické, sociálne a 
technologické. Na objektívne posúdenie treba zohľadniť faktory, ako je výkonnosť 
ekonomiky, rozsah a kvalita zdravotníckych služieb, stupeň efektívneho využívania zdrojov a 
pod. Preto neexistuje žiadny vzorový systém, ktorý by štátom garantoval ideálne fungovanie 
zdravotného sektora. 
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