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POVZETEK
Zdravstveno zavarovanje zagotavlja ustrezno zdravstveno in socialno varnost v času
bolezni ali poškodbe, saj pokriva stroške za tveganja v primerih, ko zbolimo, se
poškodujemo ali imamo kakršnekoli druge zdravstvene potrebe. Ta definicija
zdravstvenega zavarovanja velja predvsem v Sloveniji. Če povzamemo pomen
zdravstvenega zavarovanja v Združenih državah Amerike, bi lahko rekli, da
zdravstveno zavarovanje predstavlja zgolj ustvarjanje dobička.
V magistrskem delu sta predstavljena zdravstvena sistema v Sloveniji in v Združenih
državah Amerike. Opredeljene so značilnosti posameznih zdravstvenih sistemov in
predstavljene podobnosti ter razlike med njima, kar je bil tudi glavni namen
magistrskega dela.
V prvem poglavju smo predstavili značilnosti zgodovinskega razvoja zdravstvenega
zavarovanja. V drugem poglavju smo se osredotočili na opredelitev in ureditev
slovenskega zdravstvenega sistema, medtem ko smo v tretjem poglavju opisali
ureditev zdravstvenega sistema v Združenih državah Amerike. Zadnje poglavje pa je
namenjeno primerjavi zdravstvenih sistemov posameznih držav med seboj.
Ob nastajanju magistrskega dela smo ugotovili predvsem to, da smo lahko hvaležni
za zdravstveni sistem, kot ga poznamo v Sloveniji. Največja razlika v zdravstvenem
sistemu med državama je v tem, da je vsak državljan Slovenije vključen v obvezno
zdravstveno zavarovanje, v Ameriki pa je to le privilegij starejših od 65 let, vojakov
in vojnih veteranov.
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ABSTRACT
Health insurance provides adequate medical and social security in times of illness or
injury, it covers the cost of risk in cases when we get sick, get injured or have some
other medical needs. This definition of health insurance is particularly true in
Slovenia. To sum up the importance of health insurance in the United States of
America, we could say that the health insurance is only a profit.
In this thesis we present health care system in Slovenia and in the United States of
America. The main purpose of the thesis was to describe the characteristics of health
care systems, the similarities and differences between them.
In the first chapter we presented the characteristics of the historical development of
health care insurance. In the second chapter, we focused on the definition and
arrangements of Slovenian health care system, while in the third section, we
described the organization of the health care system in the United States of America.
The last chapter is devoted to comparison of health care systems between chosen
countries.
While producing this thesis we found in particular that we can be thankful for the
health care system as we know it in Slovenia. The biggest difference in the health
care system between the two countries lies in the fact that every citizen of Slovenia is
included in the compulsory health insurance while in America this is just a privilege
for those that are over the age of 65 years, soldiers and veterans.
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UVOD

1.1

Predstavitev problema

Magistrsko delo

Področje, ki ga bomo v magistrskem delu obravnavali, je področje zdravstva in
prava. Posebej se bomo osredotočili na pravno ureditev zdravstvenih zavarovanj v
Sloveniji in v Združenih državah Amerike (v nadaljevanju ZDA) ter njuno
primerjavo.
Glavni problem, ki ga bomo z raziskavo skušali rešiti, je najti bistveno razliko med
zdravstvenim varstvom v Sloveniji in v ZDA ter ugotoviti, zakaj v ZDA toliko ljudi
nima urejenega zdravstvenega zavarovanja in kako to vpliva na zdravstveni sistem v
ZDA.
Glede na značilnosti lahko razdelimo sisteme zdravstvenega zavarovanja v štiri
osnovne skupine:
 model nacionalnega zdravstvenega varstva (Beveridgeev model);
 model socialnega zdravstvenega varstva (Bismarckov model);
 model socialističnega zdravstvenega varstva (Semaškov model);
 tržni model zavarovanja (Toth, 2003).
Glede na to, da bomo v magistrskem delu raziskovali in analizirali slovenski in
ameriški zdravstveni sistem, se bomo osredotočili na Bismarckov model in na tržni
model zdravstvenega zavarovanja.
Bismarckov model je v 19. stoletju razvil nemški kancler Otto von Bismarck in
predstavlja prvi organiziran zdravstveno-zavarovalni sistem. Temelji na solidarnosti
oziroma vzajemnosti in gre za sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Prispevki se plačujejo tako imenovanim bolniškim blagajnam, ki predstavljajo
nevladne in neprofitne organizacije. Prispevke so dolžni plačevati delojemalci in
delodajalci. Bistvena značilnost je, da država postavi določene okvire in pravila, ki
so zapisana v zakonih, samo izvajanje pa je prepuščeno nosilcem posameznih
skupinskih interesov. Bismarckov model je prisoten še v Avstriji, Belgiji, Franciji,
Luksemburgu, na Nizozemskem in v Sloveniji (Toth, 2003).
Tržni sistem zdravstvenega varstva temelji na tržnem načelu ponudbe in
povpraševanja. Pri teh sistemih gre za obstoj organizacij, v katere se prostovoljno
vključijo zavarovane osebe, zavarovatelji in izvajalci storitev. Izvajalci nudijo
določen paket zdravstvenih storitev zavarovancem. Posebnost je ta, da določene
rizike za tveganja prevzemajo zdravniki oziroma bolnišnice. Vloga države je pri tem
majhna, saj s predpisi le minimalno zagotavlja zdravstveno in socialno varnost za
majhno število ljudi z določenimi socialnimi programi. V tem sistemu zdravstvena
dejavnost predstavlja profitno dejavnost. Tipični predstavniki tega sistema so ZDA,
Južna Koreja in Južnoafriška republika (Toth, 2003).
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Magistrsko delo

Zdravstveno zavarovanje v Sloveniji zagotavlja ustrezno zdravstveno in socialno
varnost v času bolezni ali poškodbe, saj pokriva stroške za tveganja v primerih, ko
zbolimo, se poškodujemo ali imamo kakršnekoli druge zdravstvene potrebe.
Osnovna lastnost zdravstvenega zavarovanja je, da so pravice vsakega posameznika
ali od njega odvisnih družinskih članov vezane na prijavo v zavarovanje in na plačilo
ustreznega prispevka(v obveznem zdravstvenem zavarovanju)ali premije (v
prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju) (Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, 2009a).
V Sloveniji poznamo obvezno zdravstveno zavarovanje (v nadaljevanju OZZ) in
prostovoljno zdravstveno zavarovanje (v nadaljevanju PZZ). OZZ izvaja Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS), ureja pa ga Zakon o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (v nadaljevanju ZZVZZ). PZZ
izvajajo druge zdravstvene zavarovalnice.
Obvezno zdravstveno zavarovanje se izvaja po načelih socialne pravičnosti in
solidarnosti med zdravimi in bolnimi, starimi in mladimi, bogatimi in revnimi.
Zdravstveno zavarovanje je v Republiki Sloveniji obvezno za vse osebe, ki
izpolnjujejo z ZZVZZ predpisane pogoje. Za zavarovance je z ZZVZZ predpisana
obveznost plačevanja prispevkov, pri čemer je predpisano tudi, kdo je zavezanec za
njihovo plačevanje in s tem zavezanec za prijavo osebe v OZZ, vrsta prispevkov in
osnova, od katere se le-ti plačujejo ter tudi obseg pravic. Plačilo predpisanih
prispevkov je vezano na vir, ki zavarovancu zagotavlja osnovno socialno varnost
(zaposlitev, pokojnina, samostojna dejavnost, invalidnine, lastna sredstva, družbene
pomoči). OZZ omogoča zavarovanim osebam uveljavljanje pravic do zdravstvenih
storitev, zdravil, medicinsko-tehničnih pripomočkov ter do denarnih nadomestil, kot
so nadomestilo plače med začasno zadržanostjo od dela, pogrebnina in posmrtnina
ter povračilo potnih stroškov v zvezi z uveljavljanjem pravic do zdravstvenih
storitev. Obseg pravic in vrste pravic so določene z ZZVZZ, podrobneje pa jih
določajo Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, 2009b).
Prostovoljna zdravstvena zavarovanja delimo na:
 prostovoljna zavarovanja za razliko do polne vrednosti zdravstvenih storitev, ki
jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti;
 prostovoljna zavarovanja za večji obseg pravic ali za višji standard storitev.
V mednarodni praksi poznamo več vrst prostovoljnih zavarovanj in jih lahko
razdelimo na štiri skupine:
 nadomestno zavarovanje – za osebe, ki nimajo pravic iz sistema obveznega
zdravstvenega zavarovanja;
 dodatno zavarovanje – nadstandardno, za zdravstvene storitve iz tistih pravic, ki
jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne zagotavlja oziroma ne pokriva doplačila;
 zavarovanje za doplačila – za osebe, ki so na podlagi zakonov in izvedbenih
aktov zavezanci za doplačila pri uporabi zdravstvenih storitev, ki jih do
predpisanega odstotka pokriva obvezno zdravstveno zavarovanje;
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Magistrsko delo

vzporedno zavarovanje – nadstandardno zavarovanje omejitev pri izvajalcih
(Toth, 2003).

Sistem financiranja zdravstvenega varstva v Sloveniji temelji na javno-zasebnem
modelu financiranja. Javna sredstva sestavljajo prispevki iz OZZ in proračunska
sredstva za zdravstvo (država, občina). Sredstva za OZZ se zbirajo na podlagi
prispevkov delodajalcev in delojemalcev ter drugih zavezancev, ki jih določa zakon.
Med zasebna sredstva pa sodijo prispevki iz PZZ in neposredna plačila prebivalcev
(Toth, 2003).
Leta 2009 smo v Sloveniji za področje zdravstva porabili 9,3 % bruto domačega
proizvoda (v nadaljevanju: BDP), leta 2010 pa smo porabili 3,24 mil. EUR, kar
predstavlja 9,06 % BDP. Javne blagajne (ZZZS, proračun Republike Slovenije in
občine) so prispevale 70,7 %, zavarovalnice, ki izvajajo dopolnilno zdravstveno
zavarovanje, so prispevale 13,3 %, 12,9 % pa so prispevala gospodinjstva v obliki
neposrednih plačil ob nakupu zdravstvenih storitev. Izdatki za zdravstvo na
prebivalca so leta 2010 znašali 2428 EUR. Sistem financiranja zdravstvenih storitev
v Sloveniji spodbuja hitro rast zasebnih izdatkov za zdravstvo in uvršča Slovenijo
med države z visokim razmerjem med zasebnimi in javnimi izdatki za zdravstvo. V
letu 2010 je namreč razmerje znašalo že 29,3 : 70,7 v primerjavi z letom 2004, ko je
to razmerje znašalo 26,8 : 73,2. Med zasebnimi izdatki so izdatki za dopolnilno
zdravstveno zavarovanje naraščali po povprečni letni rasti 6,9 %, neposredni izdatki
za zdravstvo pa po stopnji 7,9 % (Ministrstvo za zdravje, b. d.).
Pri zdravstvenem zavarovanju v ZDA gre za profitno usmerjen sistem, za tržno
obliko zavarovanja. Zdravstveni sistem v ZDA nima posebnih zakonskih omejitev,
državno poseganje je minimalno in je usmerjeno predvsem na kontrolo izdatkov v
zdravstvu. To pomeni, da država prebivalcem ne zagotavlja niti minimalnega
zdravstvenega varstva. Povpraševalci po zdravstvenih storitvah si le-te zagotavljajo z
lastnimi sredstvi. Zavarovanci plačujejo premije in izbirajo med različnimi programi,
zavarovalnicami in tveganji, ki jih posamezna zavarovanja pokrivajo (Majer, 2009).
Druga oblika plačevanja za zdravstveno varstvo v ZDA je skupinsko zdravstveno
zavarovanje. Bistvo te oblike je, da delodajalec plačuje delavcem premijo eni od
zdravstvenih zavarovalnic, pri tem pa država podjetju priznava davčno olajšavo.
Delavcu se ta ugodnost ne šteje kot obdavčljivi dohodek (Majer, 2009).
Okoli 80 mil. Američanov pa je zavarovanih v okviru državnih programov Medicare
in Medicaid, ki sta nastala leta 1965. Medicare je namenjen starejšim od 65 let,
Medicaid pa socialno ogroženemu prebivalstvu (Majer, 2009).
Tretji program, ki ga financira država ZDA, je Managed Care, s katerim želijo v
ZDA povečati storilnost in omejiti stroške v zdravstvu. Organizacije Managed Care
imajo vlogo posrednika v zdravstvu – sklepajo pogodbe z zavarovanci in njihovimi
delodajalci in ponudniki zdravstvenih storitev (Getzen, 1999).
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Magistrsko delo

V ZDA je okrog 46 mil. ljudi nezavarovanih, 25 mil. ljudi nezadostno zavarovanih,
80 mil. ljudi pa je zavarovanih v okviru Medicare in Medicaid (Majer, 2009).
ZDA so leta 2010 zdravstvu namenile 17,6 % BDP, izdatki na prebivalca za
zdravstvo pa so bili 6156 EUR (Organisation for Economic Co-operation and
development, 2012)
Delež javnih izdatkov za zdravstvo je bil leta 2010 v ZDA 48,2 %, medtem ko je
zasebno zavarovanje predstavljalo 33 % celotne porabe v zdravstvu (Organisation for
Economic Co-operation and development, 2012).
Najpomembnejša razlika v zdravstvenem varstvu med Slovenijo in ZDA je, da je v
Sloveniji vsak državljan vključen vsaj v OZZ, v ZDA pa to velja le za osebe, ki so
starejše od 65 let. Delež javnih sredstev, ki jih je leta 2010 država namenila za
zdravstvo, predstavlja v Sloveniji 72,8 %, v ZDA pa 48,2 %. Kljub temu pa so v
ZDA zdravstvenemu varstvu namenili več% BDP. Izdatki na prebivalca v zdravstvu
so v ZDA precej višji kot v Sloveniji, kar je posledica zdravstvenega sistema v ZDA,
kjer morajo veliko storitev financirati prebivalci sami, pa tudi zdravstvene storitve so
precej dražje kot v Sloveniji (Organisation for Economic Co-operation and
development, 2012).

1.2

Namen in cilji magistrskega dela

Namen magistrskega dela je predstaviti pravno ureditev zdravstvenega sistema v
Sloveniji in ZDA ter opredeliti razlike in podobnosti med sistemoma.
Cilji magistrskega dela so:
 predstaviti zgodovinski pregled zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji in v ZDA;
 predstaviti modele zdravstvenega zavarovanja;
 proučiti modele zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji in v ZDA;
 predstaviti vlogo države ZDA pri zdravstvenem zavarovanju Američanov;
 primerjati slovensko in ameriško zdravstveno zavarovanje (poiskati podobnosti
in razlike ter prednosti in slabosti).
Vprašanja za raziskovanje:
 Kakšna je politika zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji in v ZDA?
 Ali so med sistemoma zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji in v ZDA
kakršnekoli podobnosti in razlike ter katere so te?
 Kaj je razlog za tako veliko število zdravstveno nezavarovanih v ZDA?
 Katere so prednosti in slabosti zdravstvenega varstva v Sloveniji in katere v
ZDA?
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1.3

Magistrsko delo

Predpostavke in omejitve

Predpostavljamo, da je dostop do zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji ugodnejši
kot v ZDA, zato je v ZDA večje število nezavarovanih ljudi kot v Sloveniji, kar
predstavlja velik problem v zdravstvenem sistemu ZDA. Vpliv na veliko število
nezavarovanih ima tudi sunkovito naraščanje stroškov zdravstvenega varstva.
Omejitev pri raziskovanje teme magistrske naloge je predvsem dostop do informacij,
saj še analize in podatki za leto 2011 na področju zdravstvenega varstva niso na
voljo.

1.4

Metode dela

Za zbiranje, analizo in interpretacijo v raziskovalnem procesu potrebujemo različne
metode. V magistrski nalogi bomo uporabili analitični in deskriptivni pristop. V
okviru analitičnega pristopa bomo uporabili induktivno metodo, v okviru
deskriptivnega pristopa pa bomo uporabili metodo kompilacije. Uporabili smo tudi
primerjalno metodo.




Induktivna metoda: induktivno metodo bomo uporabili pri opisovanju teoretičnih
dejstev o zdravstvenem varstvu v Sloveniji in v ZDA s sklepanji iz posameznih
primerov v splošno;
metoda kompilacije: metoda uporabe izpiskov, navedb in citatov drugih avtorjev;
primerjalna metoda: postopek primerjanja dejstev, pojavov, procesov in odnosov
ter razlik med pravno ureditvijo zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji in ZDA.
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2

ZGODOVINSKI PREGLED
ZAVAROVANJA

Magistrsko delo

ZDRAVSTVENEGA

V mnogih, predvsem gospodarsko razvitih državah so ljudje že tako navajeni na
socialno zdravstveno zavarovanje, da mnogi mislijo, da obstaja že od zmeraj. Ob tem
sploh ne pomislijo in ne vedo, da velik in celo pretežni del svetovnega prebivalstva
takega zavarovanja nima in ne more biti deležen ugodnosti in vrednot, ki jih prinaša.
Resnica je, da nastanek socialnega zdravstvenega zavarovanja ne sega daleč v
zgodovino in preteklost človeštva. Z ustrezno pravno podlago in ureditvijo je
zdravstveno zavarovanje nastalo šele ob polovici 19. stoletja v državah zahodne
Evrope kot dokaz in odsev pomembnih gospodarskih in družbenih dogajanj in
sprememb takratnega časa. V bistvu je nastajanje zdravstvenega zavarovanja samo
po sebi odraz in posledica ter sestavni del dogajanj v takratni družbi v gospodarsko
razvitejših državah ter ena od značilnosti in posebnosti v razvoju gospodarskega in
socialističnega sistema teh držav. Pri tem je šlo za družbeni proces, ki je potekal
daljše obdobje in pod različnimi vplivi drugih področij, tako tudi pod vplivi raznih
idejnih in ideoloških usmeritev ter stališč vodilnih političnih sil, prisotnih v
posameznih obdobjih (Toth, 2012).

2.1

Zgodovinski razvoj zdravstvenega zavarovanja

Določene oblike medsebojne pomoči med različnimi skupinami prebivalstva v
primerih bolezni so obstajale že veliko let pred uvedbo zavarovanja, kot ga poznamo
danes. Že v začetku 14. stoletja so bile v nekaterih državah zahodne Evrope
ustanovljene prve zadruge oziroma organizacije, ki so svojim članom nudile finančno
pomoč, kadar so zboleli ali se poškodovali na delu. Nastale so spontano med
delavstvom. Te organizacije so bile najbolj znane pod imenom bratovske skladnice
in so bile ustanovljene na prostovoljni in neprofitni podlagi, ustanavljale pa so se po
večini znotraj posameznih poklicev. Članstvo je bilo vezano na plačevanje članarine,
nekaterim so plačevali tudi delodajalci, vendar ni bilo obvezno, ampak odraz njihove
dobre volje. Te organizacije so nudile članom skladnice in njihovim družinskih
članom določeno nadomestilo izgubljenega zaslužka zaradi bolezni, kritje pogrebnih
stroškov, pogrebnino, posmrtnino. Ker članstvo v zadrugah oziroma bratovskih
skladnicah ni bilo obvezno, je bilo članov sorazmerno malo, le okoli 5 % vsega
prebivalstva. Posebej velja poudariti, da takšne oblike pomoči ni poznalo kmečko
prebivalstvo in je bilo glede svoje socialne in zdravstvene varnosti povsem
prepuščeno samo sebi (Toth, 2012).
Širše zastavljeni družbeni sistemi socialne varnosti so nastajali vzporedno oziroma
istočasno z zdravstvenim zavarovanjem oziroma sistemi zdravstvenega varstva kot
odziv delavstva na čedalje težje delovne in življenjske pogoje v drugi polovici 19.
stoletja v državah, kjer je prihajalo do razvoja industrializacije in s tem povezanih
ekonomskih in družbenih sprememb (Toth, 2003).
S tako imenovanim delavskim oz. socialnim vprašanjem je postalo jasno, da so po
industrijski revoluciji postali mezdni delavci potrebni mnogo večje zaščite kot
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pridobitno aktivne osebe prejšnjih stoletij. V času industrializacije je prišlo do bega
kmečkega prebivalstva v mesta, s čimer so razpadle velike družine, ki so do takrat
zagotavljale varnost svojim članom. Mezdni delavci niso uživali zaščite iz razmerja z
delodajalcem, saj je bil njihov odnos do delodajalca omejen zgolj na izmenjavo dela
in plačila. Delodajalec ni bil zavezan pomagati delavcem v njihovi stiski, sami pa
niso imel moči premagati življenjskih rizikov z lastnimi močmi zaradi nizkih mezd.
Prav tako niso bili deležni zdravstvenih dajatev, ki jih je prej ponujal vsak kmetijski
obrat, kot tudi ne pomoči velike družine, saj je bila delavska družina praviloma
majhna in odvisna od delavčeve mezde. Posebno nezaščiteno in hitro naraščajočo
skupino so predstavljali tovarniški delavci, ki niso imeli dostopa do rokodelskih
združenj. Mezde v času bolezni delavec ni prejemal in nastala je potreba po njeni
nadomestitvi (Strban, 2005).
Organizacije vzajemne pomoči so v določenem obdobju odigrale pomembno vlogo
pri zagotavljanju pomoči svojim članom, vendar niso mogle zadovoljivo reševati
vseh socialnih težav in stisk zaposlenih, še manj pa preostalega prebivalstva, ki se
celo ni moglo vključiti v takšne organizacije. Z gospodarskim, predvsem pa
industrijskim razvojem, ki je vplival tudi na družbenopolitični sistem, se je začel
povečevati pritisk na vodilne politične strukture, ki se je odražal v vse glasnejših
zahtevah po izboljševanju življenjskih in delovnih pogojev in po večji socialni
varnosti, ki je vključevala tudi zdravstveno varnost. Ti pritiski so silili oblasti, da so
se začele bolj zanimati za vprašanja zdravstvenega varstva in varnosti in ukvarjati z
njimi ter se tudi aktivneje vključevati v urejanje razmer znotraj tega področja (Toth,
2012).
Reševanje socialnih stisk posameznikov, ki so zašli v težave, je trajalo več desetletij
in se je odvijalo hkrati z ekonomskim in družbeno-političnim razvojem celotne
družbe, a je sčasoma ustvarilo sisteme socialne varnosti posamezne države. Ta je bila
v začetku nastajanja namenjena le delavcem, ne pa tudi javnim uslužbencem,
samozaposlenim, obrtnikom, kmetom in drugim. Šele sčasoma so sistemi socialne
varnosti vključili tudi druge skupine prebivalstva. Sistemi imajo svoje pravne in
ekonomske ter organizacijske različice, po katerih se posamezne države medsebojno
razlikujejo. Vse države pa imajo na tem področju nekaj skupnih iztočnic. Najprej jih
spremlja spoznanje, da je družba dolžna pomagati ljudem, ki so v stiski in potrebni
pomoči. To spoznanje je preraslo v sistem, ki takšnim osebam zagotavlja določene
pravice in pomoč, jim omogoča priti do minimalnih dohodkov, s katerimi lahko
preživijo (Toth, 2003).
Socialna varnost je razvejan sistem, ki je pravno razdelan z vrsto različnih pravih
aktov od ustavnih določil do raznih zakonov. Zato se za lažje razumevanje in razlago
sistema poslužujemo raznih temeljnih načel, ki so nekatera splošna, druga pa (lahko
tudi enaka) predpisana v posameznih zakonih. Za socialno varnost velja vrsta načel,
med katerimi so najpomembnejša načela enotnosti, univerzalnosti, zakonitosti,
obveznosti, vzajemnosti in solidarnosti, delitve po delu, demokratičnosti,
neodtujljivosti, nezastarljivosti, spoštovanja pridobljenih pravic in varstva pravic
(Cvetko, Miran, & Pogačar, 2009).

Mojca Pisnik: Pravna ureditev zdravstvenega zavarovanja primerjava med Slovenijo in Združenimi državami Amerike

7

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

Razvoj socialne varnosti je bil zlasti zaznaven v drugi polovici 20. stoletja. Določene
dobrine in sestavine socialne varnosti so se postopoma širile na novo nastajajoče
države in na vse skupine prebivalstva znotraj njih. Pri tem ni šlo le za širitev pravic
na nove skupine ljudi, ampak tudi za nove pravice ali, še pogosteje, za dvig praga, ki
šteje za revščino in ki je merilo oziroma pogoj za pridobitev določenih oblik pomoči.
Najbolj očitna sprememba, ki je nastala v socialni varnosti, je bila njena širitev na
sloje, ki niso bili zaposleni. V začetku je bila namreč ta dostopna le delavcem ali
njihovim družinskim članom, saj je večinoma šlo za pravice, ki so bile povezane z
delom. Največji razvoj v socialni varnosti je bil storjen prav s tem, ko so posamezne
države podobne pravice zagotovile tudi tistim, ki niso bili zaposleni oziroma niso
delali in niso imeli dohodkov. V mnogih državah so bile to ženske, prizadete osebe,
samozaposlene osebe, invalidi, kmetje in drugi. Podobno se je zgodilo z
zdravstvenim varstvom, ki je sčasoma zajelo vse ljudi in je postalo dostopno vsem
prebivalcem brez neposrednega plačila storitev (Toth, 2003).
Povečan interes držav za socialno varnost je povezan z nemškim kanclerjem
Bismarckom. Ta je leta 1881 v parlamentarno razpravo predložil osnutek Zakona o
socialnem zdravstvenem zavarovanju. Dolgotrajnim in nasprotujočim si debatam je
na koncu le sledil kompromis, na podlagi katerega je bil leta 1883 sprejet Zakon o
zdravstvenem zavarovanju delavcev, kmalu zatem pa še Zakon o zavarovanju
delavcev za poškodbe pri delu (leta 1884). To je bil prvi zakon, ki je uvedel obvezno
zdravstveno zavarovanje delavcev (Toth, 2012).
Nemški model so povzele mnoge druge evropske države. Kasnejši razvoj glede
kroga zavarovanih oseb, vrste in vsebine pravic in obveznosti ter organizacije
sistema obveznega zdravstvenega zavarovanja gre predpisati različnim zgodovinskim
okoliščinam v posamezni državi (Strban, 2005).

2.2

Modeli zdravstvenega zavarovanja

Poskusi tipizacije sistemov zdravstvenega varstva se ujemajo z naraščajočim
zanimanjem za boljše zdravje, ki ga čedalje glasneje izraža Svetovna zdravstvena
organizacija, in s časi, ko so države ugotavljale, da zahteva zdravstveno varstvo
čedalje večja vlaganja in so zato začele iskati možnosti njihovega učinkovitejšega
obvladovanja. To so bila petdeseta in šestdeseta leta dvajsetega stoletja, ko so prvi
sistemski analitiki iskali »najboljše« rešitve v sistemu lastne države in drugih
državah. Poznamo več poskusov razvrščanja sistemov po njihovih posebnostih in
značilnostih. Ti temeljijo predvsem na načinu upravljanja sistema, na virih za
njihovo financiranje, na lastnini zdravstvenih zmogljivosti in sredstev, ki jih
uporablja sistem, ter na nekaterih ideoloških osnovah za nastanek in delovanje
sistema (glej tabelo 1) (Toth, 2003).
Glede na to, da bomo v magistrski nalogi obravnavali zdravstveni sistem v Sloveniji
in v ZDA, se bomo osredotočili na opis modelov zdravstvenega sistema v Evropi in v
ZDA.
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Sistemi zdravstvenih zavarovanj so po posameznih državah šli skozi različne
razvojne poti in so tudi posledica političnih odločitev vladajočih političnih struktur
določenega časa. Zato so nastali modeli zdravstvenega varstva, ki jih običajno
poimenujemo po njihovih predlagateljih ali nosilcih njihove ideologije. Nekateri so
navedena načela izpeljali z uvedbo posebnega tipa zavarovanja, ki je temeljilo na
solidarnosti ali vzajemnosti, drugi pa s posebno organizacijo in sistemom
upravljanja, v katerem je osrednja vloga odločitev in financiranja področja
neposredno v rokah države in njenih političnih struktur (Toth, 2003).
Takšni modeli so trije: Bismarckov model zdravstvenega zavarovanja, Beveridgeev
model zdravstvenega zavarovanja in Semaškov model zdravstvenega zavarovanja.
Poleg teh treh modelov pa bomo opisali tudi tržni model zdravstvenega zavarovanja,
ki je prisoten v Združenih državah Amerike.
2.2.1 Bismarckov model zdravstvenega zavarovanja
Ta model zdravstvenega varstva temelji na načelih obveznega, z zakonom
predpisanega javnega zdravstvenega zavarovanja. Za uresničevanje zdravstvenega
varstva morajo v tem modelu vsi državljani, ki imajo dohodek, plačevati prispevke v
ustreznem deležu tega dohodka ustanovi, ki je nosilka zdravstvenega zavarovanja.
Osebe, ki nimajo dohodkov, so po principu solidarnosti prav tako upravičene do
osnovnega zdravstvenega varstva, država ima v tem modelu manjšo vlogo. Naloga
države je v prvi vrsti zagotoviti pravno osnovo za delovanje te oblike zdravstvenega
zavarovanja ter nadzor nad izvajanjem zakonov, poleg tega pa država kot eden od
partnerjev v dogovarjanju skrbi za uresničevanje lastne zdravstvene politike (Zaletel
Kragelj, Eržen, & Premik, 2007).
Obvezno zdravstveno zavarovanje je bilo prvič vzpostavljeno v Nemčiji v času
vladavine kanclerja Otta von Bismarcka z zakonom iz leta 1883, ki je zavezoval vse
delojemalce, da se obvezno zdravstveno zavarujejo. Zavarovanje po tem zakonu je
obsegalo določene pravice do zdravstvenih storitev in do povračil nadomestil za
plače v času nezaposlenosti, začasne zadržanosti z dela zaradi bolezni oziroma
poškodbe. Prav tako je vključevalo nekatere pravice v primeru materinstva, do
otroških dodatkov in nekaterih denarnih povračil. Prispevke za to zavarovanje so
plačevali delojemalci in delodajalci (Business Teacher, b. d.).
Zakon o ureditvi socialnega zavarovanja v takratni Nemčiji je predstavljal osnovo za
urejanje teh vprašanj najprej v srednji Evropi, nato pa tudi v mnogih drugih državah.
Ti sistemi so imeli vrsto socialnih sestavin:
 pred zdravstvenimi tveganji so se morali zavarovati vsi ljudje, za katere je to
določal zakon. Krog oseb, ki se je bil dolžan obvezno zavarovati, se je sčasoma
širil, v zadnjih desetletjih je zajel praktično vse prebivalstvo;
 zavarovanje je pokrivalo stroške zdravljenja vsem ne glede na višino plačanih
prispevkov. Zavarovati se niso mogli ali smeli tisti, ki so s svojimi dohodki
oziroma premoženjem presegali določene dohodkovne okvire;
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v zavarovanje so bile vključene tudi pravice do denarnih nadomestil v primeru
začasne zadržanosti z dela zaradi bolezni ali poškodb, pravice do nadomestil v
času odsotnosti z dela zaradi poroda, v času brezposelnosti itd.;
prispevke za to zavarovanje so morali v višini ocenjenih tveganj za posamezna
področja plačevati delodajalci in delojemalci, praviloma v enakem deležu, lahko
pa tudi v različnem deležu;
je to zavarovanje temeljilo na načelih medsebojne solidarnosti oziroma
solidarnosti zavarovancev, kar se je še posebno odražalo v povprečni prispevni
stopnji zavarovancev od dobljene plače;
materialno šibkejše populacijske skupine so imele posebne ugodnosti v sistemu
zavarovanja, tako da je država privzela za njih obveznosti plačevanja ali pa je za
njihove potrebe predvidela nekatere posebne rešitve;
cene zdravstvenih storitev so uravnavali v modelu »partnerstva« predstavniki
izvajalcev, zavarovancev in oblasti. S tem je bila izključena možnost oblikovanja
cen zdravstvenih storitev, ki jih zagotavlja zavarovanje, po tržnih zakonitostih
(Zaletel Kragelj, Eržen, & Premik, 2007).

Obvezno zdravstveno zavarovanje imajo poleg Nemčije še Avstrija, Francija,
Belgija, Luksemburg, Nizozemska, Japonska pa tudi Slovenija in Češka. V Nemčiji
in na Nizozemskem se niso dolžne zavarovati osebe, ki imajo letne prihodke nad
zakonsko določenim pragom in je zato odstotek prebivalstva, vključenega v obvezno
zavarovanje, nekoliko nižji. Podobno je v Belgiji, kjer imajo podjetniki in
samozaposlene osebe zagotovljeno le kritje za največja (najdražja) zdravstvena
tveganja, pod čimer večinoma razumejo bolnišnično zdravljenje (Toth, 2003).
Po tem sistemu je urejeno zdravstveno zavarovanje tudi v Sloveniji. Začetki
tovrstnega urejanja zdravstvenega varstva segajo v Sloveniji v petdeseta leta 19.
stoletja, ko so se na našem ozemlju ustanovile bratovske skladnice, nekakšne
blagajne, iz katerih so se financirale najnujnejše zdravstvene storitve za delavce.
Bismarckov model se je na našem ozemlju uradno sprejel leta 1889. Avstro-Ogrska
(pod katero je Slovenija takrat spadala) pa je bila tretja država na svetu, ki je sprejela
ta model. Prvi zakon o obveznem zdravstvenem zavarovanju je bil sprejet leta 1892
(Zaletel Kragelj, Eržen, & Premik, 2007).
2.2.2 Beveridgeev model
Beveridgeev model nacionalnega zdravstvenega varstva temelji na predpostavki, da
mora celotno socialno in zdravstveno varstvo svojim državljanom zagotoviti država.
V bistvu gre za sistem, ki omogoča vsem državljanom dostop do zdravstvenih
storitev, ne glede na njihovo »zavarovanje« ali ekonomsko sposobnost. Za
uresničevanje teh pravic tudi ni pomembno plačevanje prispevkov. Teh v bistvu ni,
saj sredstva za financiranje zdravstvenih storitev zagotavlja država iz davkov v
državnem proračunu (Zaletel Kragelj, Eržen, & Premik, 2007).
Beveridgeev model zdravstvenega varstva je poimenovan po Williamu Beveridgeu
(1879–1963) in opisuje Britansko nacionalno zdravstveno službo. William Beveridge
je bil ekonomist in socialni reformator, ki je leta 1942 objavil znano Beveridgeevo
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poročilo, v katerem je bila opisana študija, ki jo je naročil britanski parlament. To
poročilo je služilo kot temelj za reševanje problemov zdravstvenega varstva in
zdravstvenega sistema v Veliki Britaniji in je razgrnilo vse slabosti takratnega stanja
in nakazalo na nujnost po razširitvi vseh programov socialnega zavarovanja na
upokojence, nezaposlene, na invalidsko zavarovanje in na zdravstveno varstvo.
Britanska nacionalna zdravstvena služba je prišla v veljavo 5. julija 1948. To je bil
prvi sistem zdravstvenega varstva v zahodni družbi, ki je nudil brezplačno
zdravstveno oskrbo vsem prebivalcem (Pharmpress, 2011).
Beveridge je izhajal iz stališča, da vse navedene predloge iz njegovega poročila
lahko uresniči le država, ki mora za to zagotoviti dovolj denarja, zmogljivosti,
posebno organizacijo zdravstvene dejavnosti ter posebno upravljanje in organizacijo
področja. Pričakoval je, da bo s to reformo mogoče razrešiti vse zdravstvene težave
prebivalstva in tudi njegovo zdravje. Beveridgeev model zdravstvenega zavarovanja
se tako financira iz proračuna oziroma s plačevanjem davkov. Odločitve o deležu
sredstev za zdravstveno varstvo sprejema parlament na vsakoletni razpravi o
proračunu. V tej ureditvi imajo zavarovanci majhne možnosti soodločanja o razvoju
področja, ker naj bi njihove interese zastopali poslanci posameznih strank v
parlamentu (Toth, 2003).
Večina bolnišnic je v lasti države, zato so tudi zdravniki državni uslužbenci, ki so v
pogodbenem odnosu z NHS. Plačani pa so po številu opredeljenih oseb, za katere
skrbijo. Prav tako obstajajo tudi zasebni zdravniki, ki dobijo plačano provizijo od
vlade, glede na število obravnavanih oseb (Business Teacher, b. d.).
Države, ki uporabljajo Beveridgeev model zdravstvenega zavarovanja, porabijo za
zdravstvo najmanjši delež BDP, saj dajo velik poudarek na zdravstvo na primarni
ravni, kar pomeni večji poudarek na preventivi, to pa doprinese k manjši
hospitalizaciji in posledično k manjšim skupnim stroškom (HealthMatters, 2010).
Beveridgeev model zdravstvenega varstva imajo poleg Velike Britanije še Irska,
Islandija, Norveška, Švedska, Finska in Danska, na drugih celinah pa na primer
Kostarika, Nikaragva, Tanzanija in druge (Toth, 2003).
Kljub temu da je vsaka od teh držav Beveridgeev model v svoj zdravstveni sistem
implementirala drugače, imajo skupne značilnosti, kot so:
 zdravje je človekova pravica in ne privilegij;
 sistem zdravstvenega varstva upravlja vlada;
 državna vlada je odgovorna za izvajanje pravičnega in učinkovitega
zdravstvenega sistema;
 zdravstveno varstvo je dostopno vsem ne glede na plačilno sposobnost;
 velik poudarek na primarni ravni zdravstva (HealthMatters, 2010).
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2.2.3 Semaškov model
Semaškov model se je razvil v prvi polovici 20. stoletja v nekdanji Sovjetski zvezi,
ko so boljševiki v tej državi prevzeli oblast in uvedli socialistično družbeno ureditev.
Slednje je vidno vplivalo na področje zdravstvenega varstva, ki je pred tem že
zastavilo prva jedra modela zdravstvenega zavarovanja (Toth, 2003).
Semaškov model socialistične zdravstvene službe je model zdravstvenega varstva, ki
temelji na socialističnih načelih in je nastal v Sovjetski zvezi kot odgovor na
Beveridgeev model nacionalne zdravstvene službe, razlika med njima pa je samo
ideološka. Semaško je namreč podobno zamisel, kot jo je imel Beveridge, priredil
potrebam socializma. Izhaja namreč iz istega načina razmišljanja, da je država
odgovorna za zdravstveno varstvo svojih državljanov. Semaško je namreč trdil, da je
socialistična družba preko svojih državnih institucij (vlada, parlament, zdravstvene
ustanove ...) dolžna zagotoviti svojim prebivalcem vse dobrine, povezane z
zdravjem, brez doplačil in na najvišji kakovostni ravni. Privatna praksa v tem
pogledu, jasno, ni možna (Zaletel Kragelj, Eržen, & Premik, 2007).
Za ta sistem je značilno, da se zdravstvene storitve financirajo iz proračuna, ki se
polni z davki. Sistem je nastal v času socialistične družbene ureditve v nekdanji
Sovjetski zvezi in je zato izhajal iz družbene lastnine. Vlogo družbene lastnine so
prenesli tudi na področje zdravstva, kjer so zasebno lastnino in pobudo v obliki
zasebnih dejavnosti ali privatnih zavarovanj celo prepovedali. Za vsa vprašanja glede
zdravstvenega zavarovanja je odgovorna država. Pogajanj med interesno
organiziranimi skupinami ni, saj višino sredstev za financiranje izvajalcev določa
vlada (Korošec, 2003).
Sistem je bil značilen za Sovjetsko zvezo, številne prvine pa je bilo prav tako
mogoče zaslediti v drugih socialističnih državah, tudi v Jugoslaviji (Zaletel Kragelj,
Eržen, & Premik, 2007).
2.2.4 Tržni model
V teh sistemih vladajo načela ponudbe in povpraševanja po zavarovanju pred
posameznimi zdravstvenimi in z njimi povezanimi tveganji (Zaletel Kragelj, Eržen,
& Premik, 2007).
V ospredju tega sistema so izvajalci, predvsem zdravniki, ki poslujejo kot podjetniki
na pridobitni osnovi. Zato so temu primerne (visoke) cene zdravstvenih storitev.
Država le neznatno posega na področje zdravstvenega varstva. Celo pri regulaciji
virov (kadri, zmogljivosti) je njena vloga majhna in določene tovrstne naloge
opravljajo agencije, zavarovalnice za prostovoljna zdravstvena zavarovanja in
posamezna podjetja. Sistem ne pozna planiranja, šibko je razvita njegova
regulacijska in upravljavska funkcija, ker ni potrebna (Toth, 2003).
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Zavarovanci v takšnih sistemih plačujejo premije, pri čemer imajo možnost izbrati
programe, zavarovalnice in iz tega izhajajoč obseg rizikov, ki naj bi jim jih pokrilo
zavarovanje. V takšnem sistemu zavarovalec postavlja pogoje zavarovanja, obseg
katerega je lahko zelo različen. Zakonska ureditev je šibka, zavarovalnice pa lahko
tudi zavrnejo sprejem potencialnega zavarovanca (Zaletel Kragelj, Eržen, & Premik,
2007).
Le za majhno število ljudi je poskrbela država, s tem da jim z določenimi socialnimi
programi omogoča kritje stroškov za vnaprej določene storitve in ugodnosti. Ker
med prebivalci ni vzpostavljene solidarnosti, je njihova zdravstvena varnost odvisna
od njihove lastne finančne sposobnosti. Tržni sistemi so v smislu sistemske analize
zdravstvenega varstva slabo razviti in jih nekateri celo označujejo kot sisteme brez
sistema (Toth, 2003).
Najbolj značilni predstavniki takšnega zavarovanja, ki ne pozna socialnih primesi, so
ZDA, Južna Koreja, Južnoafriška republika (Zaletel Kragelj, Eržen, & Premik,
2007).
Opisani modeli zdravstvenih zavarovanj so teoretično čisti. V praksi tako čistih
sistemov ne najdemo, kajti vsaka država je ob razvoju področja postopoma vnašala
nove rešitve, ki so bile izvirne, ali pa je povzela od drugih sistemov. Zato lahko
ugotovimo, v katero skupino sodi posamezni sistem, le po značilnostih, ki v njem
prevladujejo in so po teh najbližje eni od ureditev. Pri tem se najpogosteje
orientiramo po načinu zagotavljanja sredstev za financiranje sistema ter po tem, če
temelji na solidarnosti in vzajemnosti ali na pridobitnosti (Toth, 2003).
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Bismarckov
model

Beveridgeev
model

Semaškov
model

Tržni model

Financiranje

Prispevki
delodajalcev,
delojemalcev in
drugih
zavezancev.

Davki,
proračuni
države, delež
lokalnih
skupnosti.

Centralni,
državni
proračun.

Zasebne
zavarovalnice,
zasebna
sredstva.

Upravljanje

Samoupravno,
v njem
sodelujejo
predstavniki
delodajalcev in
zavezanih oseb.

Državni organi
ali upravni
organi na nižjih
ravneh.

Centralna vlada
Zasebna
oziroma
združenja,
ministrstvo za
agencije.
zdravstvo.

Sprejemanje
odločitev o
pravicah
zavarovancev

Organi
upravljanja
bolniških
blagajn v
okvirih, ki jim
jih določa
zakon.

Ni pravic, vse
temelji na
Državni organi. Državni organ. načelih
ponudbe in
povpraševanja.

Vse
prebivalstvo,
Vključenost
ponekod so
prebivalstva v
izločene le
sistem
nekatere
skupine.

Vse
prebivalstvo.

Vse
prebivalstvo.

Obveznosti
zavarovanja ni.

Solidarnost,
vzajemnost

Absolutna.

Absolutna.

Absolutna.

Ne obstaja.

Planiranje
področja

Država in
nosilci
zavarovanj.

Država.

Država.

Namesto plana
deluje trg.

Tabela 1: Merila za razvrščanje sistemov v modele (Vir: Toth, 2003)
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ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE V SLOVENIJI
Razvoj zdravstvenega zavarovanja skozi leta

Prva izvedba zdravstvenega zavarovanja pri Slovencih je sprejem rudarskega zakona
leta 1854. Leta 1869 so dobili nezgodno zavarovanje tudi železničarji. Obvezno
nezgodno zavarovanje za tovarniške delavce v avstrijski polovici habsburške
monarhije je predpisal zakon leta 1887, naslednje leto pa je bil sprejet še zakon za
bolniško zavarovanje. V Prekmurju je ogrska zakonodaja enake predpise uvedla leta
1891 (Zupanič Slavec, 2005).
Prva okrajna bolniška blagajna po vzoru Bismarckovega modela socialnega
zavarovanja je bila ustanovljena v Ljubljani leta 1889, njej pa so kmalu sledile druge
po vseh slovenskih mestih. Te so z določenimi organizacijskimi in vsebinskimi
spremembami delovale vse do druge svetovne vojne (Toth, Petrič, & Kramberger,
1999).
Dve tretjini sredstev za bolniško zavarovanje so prispevali delavci, tretjino
delodajalci. Bolniško zavarovanje je bilo urejeno s t. i. bolniškimi blagajnami,
nezgodno zavarovanje, ki je bilo ločeno od bolniškega, pa je bilo urejeno po
panogah. Začetek razvoja zavarovalništva kaže torej na več vrst zavarovanja:
bolniško, nezgodno, socialno, pokojninsko (Zupanič Slavec, 2005).
Namen bolniških blagajn je bilo zagotavljanje delavčevih socialnih pravic med
boleznijo in pravice do zdravstvenih storitev. Zavarovanci so imeli pravice do
medicinske oskrbe, porodniške pomoči, zdravil, zdravstvenih pripomočkov,
omenjenega zdravljenja v bolnišnici ter denarne podpore (bolnišnina ali bolniščina in
hranarina za porodnice štiri tedne po porodu) in pogrebnine ali pogrebščine. Bolniške
blagajne so s posameznimi zdravniki sklepale individualne pogodbe za zdravljenje
zavarovancev. Zdravstvena služba je pred prvo svetovno vojno temeljila na zasebni
praksi (Strban, 2005).
Do konca leta 1889 je bilo na Kranjskem in Spodnjem Štajerskem ustanovljenih 65
okrajnih bolniških blagajn z okoli 15.000 zavarovanci, 23 obratnih blagajn z okoli
5500 zavarovanci, 11 zadružnih in ena društvena bolniška blagajna (okrog 1600
zavarovancev). Bolniške blagajne so uspešno poslovale vse do propada AvstroOgrske monarhije ob koncu prve svetovne vojne (Zupanič Slavec, 2010).
Novonastala jugoslovanska država je bila v socialnopolitičnem pogledu še več let po
ustanovitvi neenotna. Prav tako neenotna je bila delavska zaščitna zakonodaja.
Narodna vlada za Slovenijo je že novembra leta 1918 ponovno uvedla socialno
zavarovanje za delavce in v januarju leta 1919 ustanovila Zvezo bolniških blagajn za
slovensko ozemlje. Še v istem letu so bile odpravljene vse dotedanje okrajne in
obratne bolniške blagajne. Nadomestila jih je centralna Okrajna bolniška blagajna v
Ljubljani, ki se je morala hitro preurediti, da je lahko prevzela vse obveznosti do
zavarovancev (Zupanič Slavec, 2010).
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Leta 1922 je bil izdelan in sprejet po vzoru madžarskih predpisov Zakon o
zavarovanju delavcev. Določal je minimalne pogoje zavarovanja vseh delavcev.
Dopuščal je nadaljevanje vsakršnega specialnega zavarovanja, ki je nudilo
zavarovancem boljše ali vsaj enake pogoje. Tako so bili iz kroga zavarovanih oseb
izvzeti državni uslužbenci, rudarji in topilničarji, železničarji, osebje narodne banke
in osebe v nekaterih drugih panogah (denimo poljedelski delavci) (Strban, 2005).
Naloge zavarovanja je izvajal Okrožni urad za zavarovanje delavcev v Ljubljani, ki
ni bil samostojna pravna oseba, temveč le krajevni organ Osrednjega urada za
zavarovanje delavcev v Zagrebu. Ob bolezni so imeli zavarovanci pravico do
brezplačne zdravniške pomoči, zdravil, kopeli, obvezila in pomožne priprave za
zdravljenje. Imeli so tudi pravico do nadomestila plače in pogrebnine. Določene so
bile pravice zavarovank ob porodu in pravice do zdravstvenih dajatev družinskih
članov zavarovanca, če so z njimi živeli v skupnem gospodinjstvu in niso imeli
dohodkov (Strban, 2005).
Leta 1922 je bil sprejet jugoslovanski zakon o zavarovanju delavcev, ki se je
zgledoval po evropskih zakonih in ločeno uredil nezgodno zavarovanje. Z
jugoslovanskim zakonom o zavarovanju delavcev je Dravska banovina dobila
Okrožni urad za zavarovanje delavcev (v nadaljevanju OUZD) v Ljubljani. Njegova
dejavnost se je osredotočila na zavarovanje ob boleznih in poškodbah pri delu.
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje se je začelo izvajati po letu 1937 (Zupanič
Slavec, 2010).
Članstvo in zavarovanje pri OUZD je bilo obvezno in enotno. Tu so bili zavarovani
vsi delavci in nameščenci, razen tistih, ki so bili zavarovani pri bratovskih skladnicah
(rudarji), pri državnem pokojninskem skladu (državne službe) in pri humanitarnih
skladih v okviru direkcij državnih železnic (železničarji), ker so bile pri teh
ustanovah boljše možnosti zavarovanja. Drugih nosilcev zavarovanja zakon ni
poznal. Le umski delavci in trgovski uslužbenci so imeli še nekatere svoje urade, npr.
Trgovsko bolniško in podporno društvo v Ljubljani (Zupanič Slavec, 2010).
Po drugi svetovni vojni so na razvoj zdravstvenega zavarovanja vplivale politične in
gospodarske razmere v Jugoslaviji. Leta 1945 je bil izdan Zakon o izvajanju
socialnega zavarovanja na območju Demokratične federativne Jugoslavije. Zakon je
odpravil vse do tedaj veljavne nosilce bolniškega zavarovanja, vendar so v veljavi
ostali vsi prvotni predpisi, ki so urejali pravice zavarovancev po posameznih
skupinah (delavci, rudarji, nameščenci …). Na osnovi tega zakona je bil z uredbo, s
1. julijem 1954, v Ljubljani ustanovljen Federalni zavod za socialno zavarovanje
Slovenije. Ta je imel podružnice v Celju, na Jesenicah, v Kranju, Mariboru in v
Trbovljah. Leta 1946 pa so sprejeli zakon o socialnem zavarovanju delavcev,
nameščencev in uslužbencev, ki je določil obvezno zavarovanje za vse, ki so v
delovnem razmerju, in še za nekatere druge za primer bolezni, nosečnosti in poroda,
poškodbe na delu, onemoglosti, starosti in smrti (Toth, Petrič, & Kramberger, 1999).
Leta 1962 je bil sprejet Zakon o zdravstvenem zavarovanju, ki je na novo postavil in
učvrstil načela ter temelje zdravstvenega zavarovanja. Zakon je v zavarovanje

Mojca Pisnik: Pravna ureditev zdravstvenega zavarovanja primerjava med Slovenijo in Združenimi državami Amerike

16

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

vključil nekatere skupine, ki do takrat niso imele nobenih pravic iz tega naslova
(Toth, Petrič, & Kramberger, 1999).
Prispevki zavezancev so bili enotno določeni za vso Jugoslavijo. Leta 1965 je bilo v
Sloveniji 15 zavarovalnih zavodov, z njimi pa so se hitro razvijale boljše storitve po
vsej Sloveniji. Socialno in zdravstveno zavarovanje je sredi šestdesetih let prejšnjega
stoletja zajemalo skoraj vse prebivalstvo. Izjema so bili še kmetje, obrtniki in
nekateri svobodni poklici (Zupanič Slavec, 2010).
Leta 1970 so sprejeli povsem nov Zakon o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih
oblikah zdravstvenega varstva. Zdravstveno zavarovanje je bilo financirano s
prispevki delavcev oziroma zaposlenih zavarovancev. Delodajalci niso plačevali
prispevkov, za nezaposlene pa je prispevke plačeval zavod za zaposlovanje, za
upokojence in osebe na poklicni rehabilitaciji pa sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja. V ta zakon so bili vključeni tudi kmetje (Toth, 2003).
Obdobje med letoma 1980 in 1992 velja za obdobje izvajanja koncepta nacionalnega
zdravstvenega varstva, ko naj bi bile vsem zagotovljene vse pravice do zdravstvenih
dajatev. V tem obdobju je mogoče zaslediti mnenje, da je bil sistem zdravstvenih
dajatev predmet nacionalnega zdravstvenega varstva, medtem ko so bile denarne
dajatve predmet socialnega zavarovanja. Ideja socialističnega samoupravljanja je
zahtevala decentralizacijo in samoupravne interesne zdravstvene skupnosti so se
razdrobile iz republiške na medobčinske in občinske. Samoupravne interesne
zdravstvene skupnosti so prevzele vse naloge, vključno s financiranjem. Ta model je
bil ukinjen leta 1990, ko je naloge prevzela Republiška uprava za zdravstveno
varstvo pri Republiškem sekretariatu za zdravstvo in socialno varstvo, ki je delovalo
do sprejetja nove zdravstvene zakonodaje v letu 1992 (Strban, 2005).
Z njo je bil 1. marca 1992 po ZZVZZ ustanovljen ZZZS. Danes deluje kot javni
zavod za izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja, saj je izvajanje
prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj ZZZS na podlagi ZZVZZ 1. novembra 1999
prenesel na Vzajemno zdravstveno zavarovalnico, d. v. z. (Zavod za zdravstveno
zavarovanje
Slovenije,
2012).
Osnovna funkcija ZZZS je izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja –
zagotavljanje učinkovitega zbiranja in razdeljevanja javnih sredstev za kakovostno
uresničevanje pravic iz tega naslova. Pravice iz obveznega zdravstvenega
zavarovanja, za katere se namenja sredstva, zbrana z obveznim plačevanjem
prispevkov, zagotavljajo zavarovanim osebam dve skupini pravic: pravice do
zdravstvenih storitev na primarni, sekundarni in terciarni ravni zdravstvene
dejavnosti, zdravila in medicinsko-tehnične pripomočke ter pravice do nadomestila
plače med začasno zadržanostjo od dela, pogrebnine, posmrtnine in povračila potnih
stroškov v zvezi z uveljavljanjem zdravstvenih storitev; pravice do zdravstvenih
storitev in do nekaterih denarnih nadomestil ("boleznine", potne stroške, pogrebnine
in posmrtnine) (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, b. d. a.).
ZZZS upravlja skupščina, ki jo sestavljajo demokratično izvoljeni predstavniki
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delodajalcev (med katerimi so tudi predstavniki Vlade Republike Slovenije) in
zavarovancev. Skupščina, upravni odbor in generalni direktor v skladu z zakonom,
statutom in drugimi pravnimi podlagami sprejemajo odločitve samostojno, pri drugih
pa morajo pridobiti soglasje Državnega zbora, Vlade ali Ministrstva za zdravje
(Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 2012).

3.2

Sistem zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji

3.2.1 Obvezno zdravstveno zavarovanje
S sprejetjem ZZVZZ je bilo v začetku leta 1992 v Sloveniji ponovno uvedeno
obvezno zdravstveno zavarovanje. Po ZZVZZ so vsi, ki imajo stalno bivališče v
državi oziroma državljanstvo ali opravljajo na njenem območju pridobitno dejavnost,
obvezno zdravstveno zavarovani. ZZVZZ določa kategorije zavarovancev, pri čemer
so družinski člani teh zavarovancev lahko le njihovi otroci ter zakonci, ki sami ne
morejo biti zavarovani. Takšna razmejitev je pomembna zato, ker so vsi zavarovanci
dolžni plačevati prispevke za zdravstveno zavarovanje. Tako je za vsakim
zavarovancem tudi plačnik prispevkov za zdravstveno zavarovanje. To je lahko
zavarovanec sam, njegov delodajalec, osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost,
gospodarsko, kmetijsko, športno ali drugo dejavnost, občina ali država. Slednji dve
plačujeta prispevke za osebe, ki se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo in nimajo
lastnih dohodkov. Med zavarovanci so tudi upokojenci, ki plačujejo prispevke od
bruto pokojnine. Za nezaposlene osebe, ki prejemajo v času brezposelnosti ustrezno
nadomestilo, plačuje prispevke zavod za zaposlovanje (Toth, Petrič, & Kramberger,
1999).
Zbirna prispevna stopnja za obvezno zdravstveno zavarovanje je tudi v letu 2011
znašala 13,45 %. Ta je nespremenjena že od 1. 1. 2002 dalje. Zbirno prispevno
stopnjo sestavljajo prispevne stopnje, ki jo plačujejo:
 zavarovanci za zavarovanje za vse pravice za primer bolezni in poškodbe izven
dela (6,36 %);
 delodajalci za zavarovance za zavarovanje vseh pravic za primer bolezni in
poškodbe izven dela (6,56 %);
 delodajalci za zavarovanje za vse pravice za primer poškodbe pri delu in poklicne
bolezni (0,53 %) (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 2012):.
Za izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja na območju celotne Republike
Slovenije je bil ustanovljen ZZZS kot javni zavod.
13. člen ZZVZZ navaja obsega pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
zavarovanih oseb do:
 zavarovanje za primer bolezni in poškodbe izven dela;
 zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni;
 plačilo zdravstvenih storitev;
 nadomestilo plače med začasno zadržanostjo od dela;
 pogrebnina in posmrtnina;
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povračilo potnih stroškov v zvezi z uveljavljanjem zdravstvenih storitev.

Po 23. členu ZZVZZ je z obveznim zavarovanjem zavarovanim osebam zagotovljeno
plačilo zdravstvenih storitev (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, b. d.):
a) v celoti:
 sistematični in drugi preventivni pregledi otrok, šolske mladine, študentov, ki se
redno šolajo, žensk v zvezi z nosečnostjo in drugih odraslih oseb v skladu s
programom, razen preventivnih pregledov, ki jih na podlagi zakona zagotavljajo
delodajalci;
 zgodnje odkrivanje in preprečevanje bolezni, skladno s programom;
 zdravljenje in rehabilitacija otrok, učencev in študentov, ki se redno šolajo, ter
otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju;
 zdravstveno varstvo žensk v zvezi s svetovanjem pri načrtovanju družine,
kontracepcijo, nosečnostjo in porodom;
 preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje infekcije HIV in nalezljivih bolezni, za
katere je z zakonom določeno izvajanje ukrepov za preprečevanje njihovega
širjenja;
 obvezna cepljenja, imunoprofilaksa in kemoprofilaksa skladno s programom;
 zdravljenje in rehabilitacija malignih bolezni, mišičnih in živčno-mišičnih
bolezni, paraplegije, tetraplegije, cerebralne paralize, epilepsije, hemofilije,
duševnih bolezni, razvitih oblik sladkorne bolezni, multiple skleroze in psoriaze;
 zdravljenje in rehabilitacija zaradi poklicnih bolezni in poškodb pri delu;
 zdravstveno varstvo v zvezi z dajanjem in izmenjavo tkiv in organov za
presaditev drugim osebam;
 nujna medicinska pomoč, vključno z nujnimi reševalnimi prevozi;
 patronažni obiski, zdravljenje in nega na domu ter v socialnovarstvenih zavodih;
 zdravila na recept v skladu z razvrstitvijo zdravil, ortopedski in drugi pripomočki
v zvezi z zdravljenjem pri osebah in stanjih iz prve do desete alineje te točke;
 zdravila na recept iz pozitivne in vmesne liste za otroke, učence, dijake, vajence
in študente ter otroke z motnjami v duševnem in telesnem razvoju.
b) najmanj 90 % vrednosti:
 storitev v zvezi s presaditvijo organov in z drugimi najzahtevnejšimi
operativnimi posegi ne glede na razlog;
 zdravljenja v tujini;
 storitev v zvezi z intenzivno terapijo, radioterapijo, dializo in drugimi nujnimi
najzahtevnejšimi diagnostičnimi, terapevtskimi in rehabilitacijskimi posegi.
c) najmanj 80 % vrednosti za:
 storitve v zvezi z zagotavljanjem in zdravljenjem zmanjšane plodnosti in umetno
oploditvijo, sterilizacijo in umetno prekinitvijo nosečnosti;
 specialističnoambulantne, bolnišnične in zdraviliške storitve kot nadaljevanje
bolnišničnega zdravljenja, razen za poškodbe izven dela;
 nemedicinski del oskrbe v bolnišnici in zdravilišču v okviru nadaljevanja
bolnišničnega zdravljenja, razen za poškodbe izven dela;
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storitve v osnovni zdravstveni dejavnosti, ki niso zajete v 1. točki, ter zdravljenje
zobnih in ustnih bolezni;
medicinske pripomočke, razen v primerih iz 1. in 4. točke tega odstavka.

č) najmanj 70 % vrednosti za:
 specialističnoambulantne, bolnišnične in zdraviliške storitve kot nadaljevanje
bolnišničnega zdravljenja in nemedicinski del oskrbe v bolnišnici in zdravilišču
kot nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja, medicinske pripomočke v zvezi z
zdravljenjem poškodb izven dela;
 zdravila s pozitivne liste za vse druge primere.
d) največ do 60 % vrednosti za:
 reševalne prevoze, ki niso nujni, zavarovanih oseb, ki so nepokretne ali rabijo
prevoz na in z dialize ali v drugih primerih, ko bi bil prevoz z javnim prevoznim
sredstvom ali osebnim avtomobilom za njihovo zdravje škodljiv, ali zaradi
svojega zdravstvenega stanja potrebujejo spremstvo zdravstvenega delavca;
 zdraviliško zdravljenje, ki ni nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja.
e) največ do 50 % vrednosti za:
 zdravila z vmesne liste;
 zobnoprotetično zdravljenje odraslih;
 medicinske pripomočke za izboljšanje vida za odrasle.
45. člen ZZVZZ navaja, da se sredstva za obvezno zavarovanje zagotavljajo s
prispevki, ki jih plačujejo ZZVZZ zavarovanci, delodajalci in drugi s tem zakonom
določeni zavezanci. Prispevki se plačujejo od osnov, določenih s tem zakonom, po
proporcionalnih stopnjah, razen za primere, za katere se po tem zakonu plačujejo
prispevki v pavšalnih zneskih.
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Skupina zavarovancev
1

2
3
4
5
6
7
8

9

Delavci
zaposleni pri pravnih osebah
(v podjetjih, zavodih …)
zaposleni
pri
osebah,
ki
samostojno opravljajo gospodarsko
ali poklicno dejavnost
Osebe, ki samostojno opravljajo
gospodarsko ali poklicno dejavnost
Kmetje
Upokojenci
Upravičenci iz proračuna*
Brezposelni
Občani brez prihodkov**
Ostali***
osebe, ki si same plačujejo
prispevke
drugi
SKUPAJ

Magistrsko delo

2011
725.483

Družinski
člani
2011
406.723

2011
1.132.206

670.042

380.975

1.051.017

55.441

25.748

81.189

76.664

32.098

108.762

13.207
544.282
22.343
30.008
40.595
86.211

7611
29.182
12.302
6613
12.858
17.463

20.868
573.464
34.645
36.621
53.453
103.674

62.211

12.067

74.607

23.671
1.538.793

5396
524.900

29.067
2.063.693

Zavarovanci

Skupaj

Tabela 2: Zavarovanja zavarovanih oseb po kategorijah v Sloveniji na dan 31. 12.
2011 (Vir: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 2012)
Legenda: * upravičenci iz proračuna: upravičenci po predpisih, ki urejajo starševsko
varstvo, prejemniki invalidnin, upravičenci po predpisih o vojnih invalidih in civilnih
invalidih vojne, osebe, ki prejemajo trajno socialno pomoč …; ** občani brez
prihodkov, katerim plačujejo prispevke občine; *** ostali: osebe, ki si same
plačujejo prispevke, in nekateri drugi zavarovanci, kot so tujci, ki se izobražujejo v
RS, osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki so zaposlene pri tujem nosilcu
zavarovanja …
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Brezposelni
2%
Upravičenci iz
proračuna*
2%

Magistrsko delo

Občani brez
prihodkov**
2%

Upokojenci
28 %

Ostali***
5%

Delavci
55 %

Kmetje
1%

Osebe, ki
samostojno
opravljajo
gospodarsko
ali poklicno
dejavnost
5%

Slika 1: Obvezno zdravstveno zavarovanje po kategorijah v Sloveniji na dan 31. 12.
2011 (Vir: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 2012)
3.2.2 Prostovoljno zdravstveno zavarovanje
Glede na to, da obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije stroškov storitev v celoti,
imajo zavarovane osebe možnost, da se po lastni presoji prostovoljno zavarujejo za
širši obseg pravic.
PZZ je bilo v Sloveniji uvedeno leta 1993. Že prvo leto se je za doplačila zavarovalo
pri ZZZS več kot 1,1 mil. zavarovancev. Zavarovanja za doplačila k polni vrednosti
zdravstvenih storitev, ki so sicer pravica iz OZZ, je poleg ZZZS v letu 1993 ponudila
tudi zavarovalna družba Adriatic, d. d. Skupno se je tako za doplačila zavarovalo
okoli 1,3 do 1,4 mil. zavarovancev. To število se je z leti še povečalo, tako da se je
pri obeh zavarovalnicah za doplačila zavarovalo skoraj vse prebivalstvo (Toth,
Petrič, & Kramberger, 1999).
Že od vsega začetka uvedbe PZZ so se med ZZZS in Adriatic, d. d., kazale razlike. V
ZZZS je PZZ temeljilo na načelih neprofitnosti in vzajemnosti med zavarovanci. Po
teh načelih naj bi bile premije enake za vse zavarovance, ne glede na starost, spol ali
bolezensko stanje. Cilj njene ustanovitve in delovanje torej ni bilo ustvarjanje
dobičkov, ampak zadovoljevanje interesov zavarovancev. Adriatic, d. d., pa je
nasprotno in po naravi svoje dejavnosti imela interes ustvarjati dobiček. Tako je
prišlo leta 1998 na področju PZZ do pomembnih sprememb. ZZZS je moral iz svojih
dejavnosti izločiti izvajanje PZZ. S 1. novembrom 1999 je nastala Vzajemna, d. v. z.
Šlo je za vzajemno družbo za PZZ, ki je delovala na načelih vzajemnosti, po katerih
vsi prispevajo enaka sredstva za premijo (Toth, 2003).
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61. člen ZZVZZ navaja, da PZZ krijejo zavarovancem stroške zdravstvenih in z
njimi povezanih storitev, oskrbe z zdravili in medicinsko-tehničnimi pripomočki ter
izplačila dogovorjenih denarnih nadomestil v primeru bolezni, poškodbe ali
posebnega zdravstvenega stanja. Takšna zavarovanja smejo na območju RS izvajati
zavarovalnice, ki izpolnjujejo predpisane pogoje po tem zakonu in po zakonu, ki
ureja.
V skladu z 61. členom ZZVZZ lahko zavarovalnice uvedejo naslednje tipe PZZ:
 dopolnilno zdravstveno zavarovanje (v nadaljnjem besedilu: dopolnilno
zavarovanje) krije razliko do polne vrednosti zdravstvenih storitev, ki jih
obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti, oziroma del te razlike, ko se
doplačilo nanaša na pravico do zdravil iz seznama medsebojno zamenljivih
zdravil in medicinsko-tehničnih pripomočkov;
 nadomestno zdravstveno zavarovanje, krije stroške zdravstvenih in z njimi
povezanih storitev ter oskrbe z zdravili in medicinsko-tehničnimi pripomočki
osebam, ki po predpisih Republike Slovenije ne morejo biti obvezno zavarovane;
 dodatno zdravstveno zavarovanje, ki krije stroške zdravstvenih in z njimi
povezanih storitev ter oskrbe z zdravili in medicinsko-tehničnimi pripomočki in
za izplačila denarnih prejemkov, ki niso sestavni del pravic iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja, in ni niti dopolnilno niti nadomestno zdravstveno
zavarovanje;
 vzporedno zdravstveno zavarovanje, ki krije stroške zdravstvenih in z njimi
povezanih storitev ter oskrbe z zdravili in medicinsko-tehničnimi pripomočki, ki
so sicer pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, a jih zavarovanci
uveljavljajo po drugačnih postopkih in ob drugih pogojih, kot jih predpisuje
obvezno zdravstveno zavarovanje.
PZZ v Sloveniji izvajajo naslednje zavarovalnice: Adriatic Slovenica Zavarovalna
družba, d. d., Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d. d., in Vzajemna zdravstvena
zavarovalnica, d. v. z. .
Kot je razvidno iz tabele 3, je imela leta 2011 največji tržni delež med zdravstvenimi
zavarovalnicami Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, in to kar 58,2 % trga.
Leta 2011 je bilo iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja zbranih okrog
322.060.427 EUR (glej tabelo 4). Največji delež je prispevala Vzajemna zdravstvena
zavarovalnica, d. d., kar 241.857.923 EUR, kar predstavlja več kot polovico.
Prav tako je imela največje odhodke iz naslova izplačil škod Vzajemna zdravstvena
zavarovalnica, d. d., kar 219.797.521 EUR, vendar je še kljub temu na tem področju
zavarovanj imela pozitiven izkaz.
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Število
zavarovancev

Zavarovalnica
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba, d.
d.
Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d. d.
Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d. v.
z.

Tržni delež

379.482

23,40 %

273.189

18,40 %

859.566

58,20 %

Tabela 3: Število zavarovancev in tržni delež zdravstvenih zavarovalnic v letu 2011
(Vir: Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d. v. z., 2012; Triglav, Zdravstvena
zavarovalnica, d. d., 2012; Adriatic Slovenica Zavarovalna družba, d. d., 2012a)

Zavarovalnica

Adriatic Slovenica Zavarovalna družba, d. d.
Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d. d.
Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d. v.
z.
SKUPAJ

Čisti prihodki od Čisti odhodki od
premij v letu škod v letu 2011
2011 (EUR)
(EUR)
100.055
80.102.449

84.237
69.472.688

241.857.923

219.797.521

322.060.427

289.354.446

Tabela 4: Obračunane kosmate premije in tržni deleži zavarovalnic v letu (Vir:
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba, d. d., 2012a; Vzajemna zdravstvena
zavarovalnica, d. v. z., 2012; Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d. d., 2012)
S 1. julijem leta 2012 so se premije zvišale, kar je posledica uveljavitve Zakona o
uravnoteženju javnih financ (Uradni list št. 40/2012), ki je 66 mil. EUR stroškov
zdravstvenih storitev prenesel z OZZ na doplačila in s tem posledično na dopolnilno
zdravstveno zavarovanje. Z uvedbo zakona so se pri najzahtevnejših in najdražjih
zdravstvenih storitvah znižale obveznosti ZZZS, zavarovalnicam pa zaradi tega
zvišala doplačila, ki jih krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje (Adriatic Slovenica
Zavarovalna družba, d.d., 2012b).
Zavarovalnica
Adriatic Slovenica, zavarovalna družba, d. d.
Triglav, zdravstvena zavarovalnica, d. d.
Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d. v. z.

Premija v EUR (brez
popustov)
29,38
29,42
28,62

Tabela 5: Premija za dopolnilno zdravstveno zavarovanje (Vir: Adriatic Slovenica
Zavarovalna družba, d. d., 2012a; Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d. d., 2012;
Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d. v. z., 2012)
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Financiranje zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji

Vire za financiranje zdravstvenega varstva predstavljajo:
 javna sredstva: proračunska sredstva države in proračunska sredstva občin ter
prispevki za OZZ oziroma sredstva ZZZS;
 zasebna sredstva: sredstva PZZ, neposredna plačila prebivalcev, sredstva
dobrodelnih organizacij in donatorjev, del sredstev nezgodnih zavarovalnic
(Toth, 2003).
Največji delež predstavljajo javna sredstva OZZ, ki so zbrana s solidarnostnimi
prispevki različnih kategorij zavarovancev. Aktivni zavarovanci plačujejo prispevek
v odstotnem deležu od bruto plače, enak prispevek plača za njih tudi njihov
delodajalec. Upokojenci plačujejo le prispevek, ki ustreza prispevku delojemalca.
Osnova za določitev prispevkov kmetov je njihov katastrski dohodek. Za druge
kategorije so določeni pavšalni prispevki, ki se gibljejo približno v višini prispevne
stopnje delojemalca, če bi ta imel minimalno plačo. Prispevki se plačujejo
neposredno na račun ZZZS mesečno (Toth, 2003).
Izdatki za zdravstvo (javni in zasebni), ki jih prikazujemo v tabeli 6, ki iz sredstev
OZZ izvzema izdatke za denarna nadomestila (odsotnost od dela, pogrebnine,
posmrtnine, povračila zavarovalnicam za socialno ogrožene ter sredstva
mednarodnega zavarovanja za tuje zavarovance), v javne izdatke za zdravstveno
varstvo pa vključuje dodatek za pomoč in postrežbo, ki je v Sloveniji pravica iz
pokojninskega zavarovanja. Ocena celotnih izdatkov za zdravstveno varstvo v
Sloveniji za leto 2011 znaša 3.239,04 mil. EUR ali 9,05 % BDP. Po teh ocenah se je
delež izdatkov za zdravstveno varstvo v Sloveniji v BDP nekoliko znižal. Javnih
izdatkov za zdravstveno varstvo je bilo v tem letu 2.306,45 mil. EUR ali 6,44 %
BDP, od česar so sredstva za izvajanje OZZ predstavljala 5,79 % BDP. Skupni delež
zasebnih izdatkov za zdravstvo v BDP je ocenjen na 2,58 %, od česar so sredstva
zavarovalnic za PZZ znašala po ocenah 1,23 % BDP ali skupno 441,87 mil. EUR,
neposredna plačila gospodinjstev 1,23 % BDP ali 441,54 mil. EUR, izdatki družb in
neprofitnih izvajalcev storitev gospodinjstvom pa 0,11 % BDP oziroma 40,04 mil.
EUR (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 2012).
Pretežni del sredstev, namenjenih zdravstvu v Sloveniji, se je tako v letu 2011 črpal
iz javnih virov (71,2 % vseh sredstev) in se je nekoliko povišal glede na leto poprej.
Glavnino javnih sredstev so predstavljala sredstva OZZ (64 % vseh sredstev),
preostale javne izdatke so predstavljala sredstva občinskih in državnih proračunov
(3,9 % vseh sredstev) in dodatek ZPIZ za pomoč in postrežbo (2,5 %). Pomemben
delež izdatkov za zdravstveno varstvo so tudi v letu 2011 predstavljala zasebna
sredstva, katerih delež je znašala 29,6 % vseh izdatkov. Zavarovalnice s PZZ so s
plačevanjem škodnih primerov in obratovalnimi stroški preteklo leto zagotovile
skupno za skoraj 13,6 % vseh izdatkov. Največji del teh škod je šel na račun
dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj, s katerimi se pokrivajo tveganja doplačil do
polne vrednosti zdravstvenih storitev, ki so pravica iz OZZ. Po ocenah približno enak
delež zasebnih sredstev za zdravstveno varstvo prispevajo ljudje v Sloveniji
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neposredno s plačili iz lastnega žepa (13,6 %). Preostala zasebna sredstva pa
predstavljajo izdatki družb za zdravstvene storitve in neprofitnih izvajalcev storitev
gospodinjstvom (glej tabelo 6). Tako skupni delež izdatkov za zdravstvo v BDP kot
tudi delež javnih izdatkov za zdravstvo v BDP sta se v letu 2011 v Sloveniji znižala,
medtem ko se je delež zasebnih sredstev zvišal, delno zaradi sprememb odstotnih
deležev, po katerih se zagotavljajo viri plačil iz obveznega zavarovanja, delno pa
zaradi rasti BDP, ki je bila v letu 2011 1,05 % (Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, 2012).

2009
Vir in vrsta izdatkov

mio EUR

Obvezno
zdravstveno
zavarovanje
2.094,71
Obvezno
pokojninsko
zavarovanje
75,38
Centralna država
204,9
Lokalna država
32,09
JAVNI
IZDATKI
SKUPAJ
2.407,08
Prostovoljno
zdravstveno
zavarovanje
408,69
Gospodinjstva
424,38
Družbe in NPISG
38,71
VSA
ZASEBNA
SREDSTVA SKUPAJ
871,78
JAVNA SR. +
ZASEBNA SR.
3.278,86
BDP

35.310,62

2010

2011

%
%
%
mio EUR
mio EUR
BDP
BDP
BDP
5,93

2.096,46

5,92

2.073,75

5,79

0,21
0,58
0,09

77,47
126,4
27,54

0,22
0,36
0,08

79,62
125,54
27,54

0,22
0,35
0,08

6,82

2.327,88

6,57

2.306,45

6,44

1,16
1,2
0,11

434,91
434,59
39,41

1,23
1,23
0,11

441,87
441,54
40,04

1,23
1,23
0,11

2,47

908,91

2,57

923,45

2,58

9,29

3.236,78

9,14

3.229,90

9,02

100

35.415,79

100

35.789,00 100

Tabela 6: Izdatki za zdravstvo v Sloveniji v obdobju 2009–2011 (Vir: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, 2012)
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Nadgradnja zdravstvenega sistema v Sloveniji do leta 2020

Na Ministrstvu za zdravje so mnenja, da je treba sedanji sistem zdravstvenega
varstva spremeniti in nadgraditi. Glavni razlogi za nadgradnjo in korenite
spremembe, ki so jih navedli, so v hitrem razvoju novih zdravstvenih tehnologij,
zdravil in postopkov zdravljenja ter neustrezne kadrovske politike pri nas. Prav tako
so mnenja, da investicije v zdravstvu v Sloveniji ne sledijo v zadostni meri razvoju
zdravstvenih tehnologij in medicinskega znanja, temveč večinoma temeljijo na
izgradnji posteljnih kapacitet v bolnišnicah, ki so s spremembami potreb prebivalstva
sedaj neustrezne ali celo odvečne. Pomemben dejavnik, ki je prav tako vplival na
odločitev o nadgradnji, so demografska gibanja in spreminjajoča se starostna
struktura prebivalstva, spreminjajoče se epidemiologija, globalizacija, ki prinaša na
eni strani informacije in večjo osveščenost ter zavedanje prebivalstva o možnostih
zdravljenja, na drugi strani pa povezanost in večji pretok obolenj, in ne nazadnje tudi
klimatske spremembe, ki spreminjajo vzorce obolevnosti prebivalstva (Marušič,
2011).
S spremembami in nadgradnjo zdravstvenega sistema tako želijo v Sloveniji
zagotoviti pozitivno zdravje prebivalstva. Strateški cilj je vzpostaviti prožen
zdravstveni sistem, ki bo z varnimi in kakovostnimi zdravstvenimi storitvami
učinkovito zadovoljeval potrebe državljanov in državljank (Ministrstvo za zdravje,
2011).
Temeljna načela nadgradnje zdravstvenega sistema so:
 zagotavljanje geografske dostopnosti do zdravstvenih storitev preko
decentralizacije in krepitve regionalizacije ob istočasnem zagotavljanju razvoja
strokovnosti ter prenašanju in povezovanju znanja med ravnmi;
 zagotavljanje kakovostne dostopnosti preko zagotavljanja kakovostnih in varnih
zdravstvenih storitev;
 zagotavljanje finančne dostopnosti s strateškim zagotavljanjem storitev
posameznim kategorijam prebivalstva preko definiranja košarice zdravstvenih
storitev v skladu z načeli klinične in stroškovne učinkovitosti ter sprememb
sistema zdravstvenega zavarovanja (Ministrstvo za zdravje, 2011).
Sistem zdravstva mora zmanjševati neenakosti v zdravju, hkrati pa mora postati
konkurenčen in razvojno naravnan tudi zaradi izzivov, ki jih predenj postavlja
skorajšnji prost pretok pacientov znotraj Evropske unije (Ministrstvo za zdravje,
2011).
Ključni izzivi, ki so pomembni za doseganje in sledenje osnovnim načelom
nadgradnje zdravstvenega sistema, so:
 preventiva in promocija zdravja;
 vzdržnost sistema zdravstvenega varstva v okviru finančnih možnosti;
 učinkovito upravljanje javnih sredstev, ločitev javnega in zasebnega (Ministrstvo
za zdravje, 2011).
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Prvi predlog nadgradnje zdravstvenega sistema predvideva prevetritev košarice
pravic zavarovancev. Osnovna košarica pravic bo v celoti krita iz javnih sredstev in
ne kot doslej, ko je bila večina storitev vsaj deloma krita z doplačili (Hočevar, 2011).
Spremembe se nam obetajo tudi v samem zdravstvenem zavarovanju. Prispevna
stopnja za zdravstvo bo ostala nespremenjena, zaradi ukinitve dopolnilnega
zdravstvenega zavarovanja pa naj bi uvedli splošno participacijo, ki jo bodo uvedli
na dohodek posameznikov po plačilu dohodnine. Ker bo dajatev uvedena po
dohodnini, ne obremenjuje stroškov dela in ne vpliva na konkurenčnost. Splošna
participacija bo obvezna za vse, zbirala pa se bo v javni zdravstveni blagajni, torej na
ZZZS. Tudi tega nameravajo reformirati po vzoru ZPIZ. Tako bi imeli v ZZZS svet,
ki bi ga sestavljalo 15 članov, in generalnega direktorja. Tega bi svet tudi izbral,
soglasja za imenovanje pa ne bi več dajal državni zbor, temveč vlada (Hostnik,
2012).
Ker bo splošna participacija v blagajno prinesla manj sredstev, bodo primanjkljaj
pokrili z novimi trošarinami na zdravju škodljive izdelke. Povišanje cen bo tako
doletelo sladke pijače, sladkarije, ustekleničeno vodo in živila z visokim deležem
nasičenih maščob. Povišale se bodo tudi trošarine na alkohol in tobak (Aktiva HRM,
b. d.).
Namesto sedanjih 25 tipov zavarovancev naj bi po predlogu za nadgradnjo
zdravstvenega sistema imeli le pet skupin: delavce, samozaposlene, družbenike,
kmete in zavarovance po drugih predpisih. Kot družinski člani bodo lahko
zavarovani otroci, partnerji pa le, če povprečni dohodek na člana družine ne bo
presegal zneska minimalne plače. Po novem naj bi bil dobiček zavarovalna osnova za
samozaposlene, družbenike in kmete. Najnižja zavarovalna osnova naj bi znašala 60
%, najvišja pa 3,5-kratnik povprečne letne plače. Kot je povedal nekdanji minister za
zdravje g. Marušič, je socialna kapica, s katero bi omejili zgornjo višino prispevka,
predvidena samo za samozaposlene. Po novem zakonu prispevkov za OZZ ne bo več
mogoče odpisati, odlagati ali obročno odplačevati, delodajalci pa bodo morali
zavarovance mesečno obveščati o plačanih in ne le o obračunanih prispevkih
(Hostnik, 2012).
Po predlogu nadgradnje zdravstvenega sistema bo ZZZS še vedno kril nenujne
reševalne prevoze za prevoze bolnikov na ali z dialize ter onkološke bolnike na ali s
kemoterapije, obsevanja ali radioterapije. Iz zdravstvene blagajne bodo še vedno kriti
nujni prevozi, to so prevozi, pri katerih gre za reševanje življenja. Izločeni pa bodo
preostali prevozi, ki ne bodo ustrezali kriterijem, kot so nekateri prevozi do
rehabilitacije ali fizioterapije. Na ministrstvu sicer opozarjajo, da to za sredstva
ZZZS ne bo pomenilo velikega prihranka, saj obvezno zdravstveno zavarovanje
financira le 10 % cene tovrstnih prevozov, kar letno znaša 1,1 mil. EUR, preostalo se
krije iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Ti prevozi bodo torej poslej
samoplačniški. Po podatkih na spletni strani ZZZS stane kilometer nenujnega
reševalnega prevoza s spremljevalcem 0,75 EUR, kilometer prevoza bolnika brez
spremljevalca pa 0,37 EUR (Ministrstvo za zdravje, 2011).

Mojca Pisnik: Pravna ureditev zdravstvenega zavarovanja primerjava med Slovenijo in Združenimi državami Amerike

28

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

Novosti se obetajo tudi na področju zdravilišč. Zdravstvena blagajna po predlogu ne
bo več krila tistega zdravljenja v naravnih zdraviliščih, ki ne bodo neposredno
nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja. Torej, če bo bolnik operiran zaradi določene
poškodbe in bo po operaciji šel domov, ne bo mogel čez čas na rehabilitacijo v
zdravilišče na račun ZZZS. Enako bo pri bolnikih z revmo, ki so lahko doslej na
račun obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja zdravilišče obiskali
enkrat na dve leti (STA, 2012).
Prav tako se bodo stvari spremenile na področju pogrebnin in posmrtnin. Doslej je
ZZZS za vse zavarovance krila standardne stroške pogreba. Ti stroški po predlogu
niso več kriti ne s strani ZZZS ne s strani državnega proračuna. Krili jih bodo le
socialno šibkim (oz. prejemnikom socialne pomoči), vendar pa se ta storitev prenese
na financiranje iz proračuna ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.
Pogrebnine so ZZZS lani stale 9,15 mil. EUR. Po podatkih ZZZS višina pogrebnine
znaša 507,12 EUR oz. 760,68 EUR za osebe, umrle v tujini in pokopane v Sloveniji.
Iz pravic obveznega zdravstvenega zavarovanja bo črtana tudi pravica do
posmrtnine, do nje bodo še vedno upravičeni socialno šibki. Pravico do posmrtnine
kot enkratne denarne pomoči imajo družinski člani umrlega zavarovanca, ki jih je ta
preživljal do svoje smrti. Višina posmrtnine znaša 100 % zajamčene plače, ki
trenutno znaša 237,73 EUR. Odhodki ZZZS za posmrtnine so, kot je zapisano v
dokumentu nadgradnje zdravstvenega sistema, v letu 2010 znašali 1,5 mil. EUR. Na
ministrstvu za zdravje so izračunali, da bo obseg posmrtnin, ki se bodo poslej
plačevale le socialno šibkejšim, znašal približno 300.000 EUR letno (Ministrstvo za
zdravje, 2011).
Sedanja zakonodaja določa, da v primeru, ko brezposelni zboli, lahko gre na bolniško
in se mu plačuje nadomestilo za začasno zadržanost z dela. Plačevanje tega je bilo
pred leti preneseno na bremena ZZZS, po predlogu nadgradnje zdravstvenega
sistema pa se bo ponovno preneslo na proračun ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve. Na ministrstvu za zdravje poudarjajo, da brezposelni ne morejo biti
odsotni z dela, ker dela nimajo. Če zbolijo v času, ko so brezposelni, kritje
nadomestil plače ne pomeni bremena, ki bi ga zdravstvena blagajna morala odvzeti
delodajalcem. Brezposelnim se doba prejemanja nadomestila v času, ko so bolni, ne
odšteva. Lani so bolniške brezposelnih zdravstveno blagajno stale 6,1 mil. EUR
(A.Č., 2011).
Nadgradnja zdravstvenega sistema bo v Sloveniji prav tako uvedla spremembe na
področju krvodajalstva. Po predlogu krvodajalci ne bodo več upravičeni do
nadomestila plače za dan odsotnosti z dela iz osnovnega zdravstvenega zavarovanja.
Ministrstvo za zdravje svoj predlog ukrepa utemeljuje z evropsko direktivo, ki pravi,
da je krvodajalstvo brezplačna dejavnost. ZZZS to letno stane 4,1 mil. EUR. Ker pa
je krvodajalstvo po mnenju nekdanjega ministrstva v nacionalnem interesu, sta dve
možnosti, kako to urejajo v evropskem prostoru. Ena možnost je, da se dan
odsotnosti delavca zaradi krvodajalstva delodajalcu krije neposredno iz proračuna,
druga pa, da prosti dan krije delodajalec, ki bo nato stroške uveljavljal kot davčno
olajšavo pri plačilu davčnih obveznosti (STA, 2012).
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Dolgoročna nadgradnja zdravstvenega sistema v Sloveniji načrtuje tudi okrepitev
preventivnih programov in promocijo zdravega načina življenja. Kronične
nenalezljive bolezni so najpomembnejši vzrok za prezgodnjo umrljivost in
obolevnost ter zmanjšano kakovost življenja. Projekcije Registra raka RS kažejo, da
bosta v generaciji, rojeni leta 2006, do 75. leta starosti za rakom zbolela skoraj vsak
drugi državljan in skoraj vsaka tretja državljanka, pričakujemo pa tudi več srčnožilnih bolezni, sladkorne bolezni tipa 2 in duševnih bolezni. Z zgodnejšim
odkrivanjem in s preprečevanjem nastanka dejavnikov tveganja lahko večino bolezni
preprečimo. Zato je potreben hiter in ustrezen dostop državljank in državljanov do
vseh informacij, ki jih lahko pravočasno vgradijo v svojo dejavno ter ustrezno skrb
za lastno zdravje (Sindikat-zsvs, 2011).
Ministrstvo za zdravje pri nadgradnji zdravstvenega sistema prav tako opozarja na
želeno boljšo geografsko dostopnost do zdravstvenih storitev, do katere naj bi prišlo
s povezovanjem izvajalcev v regionalne zdravstvene centre oziroma s prenašanjem
znanja med primarno, sekundarno in terciarno ravnjo. S povezovanjem in t. i.
mreženjem zdravstvenih zavodov naj bi bilo po željah pripravljavcev reforme v
sistemu manj osebja v administraciji ter več zdravnikov oz. zdravnic in sester,
učinkoviteje naj bi uporabljali tudi opremo in druge vire, vse prej omenjeno pa naj bi
se odrazilo z boljšo skrbjo za paciente. S tem bi dosegli večjo produktivnost,
učinkovitost in kakovost zdravstvenih storitev (Revija Evropa, b. d.).

3.5

Čezmejno zdravstveno varstvo v EU

Zdravstveni sistemi in zdravstvene politike v EU so vedno bolj povezane, kar je
razvidno iz naslednjih dejstev:
 bolniki imajo dostop do zdravstvenega varstva po vsej EU;
 zdravstveni delavci delajo v različnih državah EU;
 pričakujejo se kakovostnejše zdravstvene storitve;
 razvijajo se nove zdravstvene tehnologije (Evropska komisija, b. d.).
Čeprav bolniki večinoma prejemajo zdravstvene storitve v domači državi, pa je
včasih najboljše zdravljenje zagotovljeno v tujini. To se na primer lahko zgodi pri
zelo specializiranem zdravljenju v obmejnih območjih, kjer je najbližja zdravstvena
ustanova v tujini. Pravila za čezmejno zdravstveno varstvo in povračilo stroškov niso
vedno jasna ali razumljiva, zato je Evropska komisija pripravila predlog pravnega
instrumenta, ki bo jasneje določil možnosti za izbiro zdravstvenih storitev v drugi
državi članici (Zdravje-EU, b. d.).
Direktiva bo zagotovila zadostno jasnost glede pravic do povračila stroškov za
zdravstveno varstvo v drugi državi članici in za uresničevanje teh pravic v praksi v
skladu s sodno prakso sodišča. Direktiva odraža naslednja načela:
 državljani si lahko poiščejo katerokoli nebolnišnično oskrbo, do katere so
upravičeni v svoji matični državi, v katerikoli drugi državi članici brez predhodne
odobritve za povračilo stroškov, in so upravičeni do povračila do zneska, ki bi ga
morali plačati v sistemu matične države;
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državljani si lahko poiščejo katerokoli nebolnišnično oskrbo, do katere so
upravičeni v svoji matični državi, v katerikoli drugi državi članici brez predhodne
odobritve za povračilo stroškov, in so upravičeni do povračila do zneska, ki bi ga
morali plačati v sistemu matične države (Komisija evropskih skupnosti, 2008).

To ne spreminja pravice držav članic do opredelitve ugodnosti, ki jih bodo
zagotavljale. Če država članica določenega zdravljenja ne vključi v pravico, do
katere so upravičeni državljani v matični državi, ta direktiva ne zagotavlja nove
pravice pacientov do takšnega zdravljenja v tujini in do upravičenosti do povračila
stroškov za zdravljenje (Komisija evropskih skupnosti, 2008).
Jasneje bo tudi opredelil odgovornost za kakovost in varnost čezmejnih zdravstvenih
storitev ter okrepil sodelovanje na različnih področjih, kot so denimo evropske mreže
referenčnih centrov za specializirano zdravstveno oskrbo. Tako bo bolnikom
omogočil potrebno zdravstveno oskrbo, države članice pa bodo lahko zagotovile
dostopnost, kakovost in dobro finančno poslovanje svojih zdravstvenih sistemov ter
dobro počutje državljanov (Zdravje-EU, b. d.).
Osnutek direktive o uveljavljanju pravic pacientov na področju čezmejnega
zdravstvenega varstva je bil sprejet 2. julija 2008. Veljati je začel po pregledu in
razpravi na Svetu ministrov in Evropskem parlamentu, kar je bilo 28. februarja leta
2011. Direktiva je bila 4. 4. 2011 objavljena v Uradnem listu Evropske unije št. L
88, na strani 45. S tem dnem pa je začel teči tudi 30-mesečni rok za implementacijo
navedenega akta v zakonodajo posameznih držav članic EU (Ministrstvo za zdravje,
2011b).
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ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE V ZDRUŽENIH
DRŽAVAH AMERIKE

ZDA so med gospodarsko razvitimi državami edine, ki imajo podjetniško oziroma
tržno naravnan sistem zdravstvenega varstva. V njihovi ureditvi je solidarnost in
socialni vidik pomoči ljudem v bolezni ali v drugih stiskah zelo malo zastopan.
Zdravstvene storitve in dejavnosti se odvijajo po načelih ponudbe in povpraševanja,
kjer denar ureja večino odnosov. Na voljo so le nekateri programi, ki se na področju
obnašajo po zakonitosti trga. Poleg tega je za ureditev v ZDA značilna
decentralizacija, pri čemer imajo posamezne države veliko pristojnosti, ki sežejo
velikokrat tudi še na nižje ravni, kot so pokrajine ali mesta. Ob vsem tem
gospodarska moč omogoča, da se okrog zdravstvene in z njo povezanih dejavnosti
vrti izredno veliko denarja, ki pa manj služi zdravju prebivalstva in več zaslužkom
izvajalcem, zavarovalnicam in raznim drugim podjetjem ter zasebnikom. Zaradi
razpršenosti pristojnosti je ameriški sistem zelo raznovrsten z veliko različnimi
rešitvami in ureditvami za posamezne skupine ljudi ali območja države. Zato v ZDA
ni enotnega sistema nacionalnega zdravstvenega varstva in tudi ne zavarovanja. Skrb
za zdravje in za zdravljenje je v veliki meri prepuščena posamezniku in njihovim
zmožnostim plačati zdravljenje ali premijo za enega od prostovoljnih zavarovanj
(Toth, 2003).

4.1

Razvoj zdravstvenega zavarovanja v Združenih državah
Amerike skozi leta

Zametki ureditve zdravstvenega varstva segajo v pozna leta 19. stoletja, se pravi v
precej poznejša leta kot v evropskih državah. V tem času se je v Evropi čedalje bolj
uveljavljalo tržno gospodarstvo, kar je imelo močan vpliv na dogajanje pri razvoju
zdravstvenega varstva ZDA in na prepričanje, da je mogoče zdravstveno varstvo
uravnavati prav tako po istih tržnih zakonitostih, ki veljajo za gospodarske
dejavnosti. Šele gospodarska kriza v tridesetih letih 20. stoletja je prinesla v
ameriško družbo tudi drugačno razmišljanje. Spoznanje, da posamezniki, ki so ali
zaidejo v socialne stiske, niso sposobni plačevati računov za potrebna zdravljenja, so
privedla do pojava prvih zavarovalnic. Njihovi nosilci so bili v začetku upravljavci in
lastniki bolnišnic. Najprej so uvedli vzajemno zavarovanje za bolnišnično
zdravljenje, imenovano Blue Cross. Blue Crossu je sledilo podobno zavarovanje za
izvenbolnišnične zdravniške storitve, znano po imenu Blue Shield. To so bila
zasebna, prostovoljna zavarovanja, za katere ni bilo posebnih predpisov ali ureditev
in jih ni nadzirala država (Toth, 2003).
Blue Cross je neprofitni model vnaprejšnjega plačevanja storitev, ki so ga razvila
državna bolnišnična združenja v času gospodarske depresije, in se je zelo razvil v
obdobju od leta 1935 do leta 1955. Ti sistemi vnaprejšnjega plačevanja, ki izhajajo iz
preteklosti in temeljijo na prostovoljnem predplačilu, so bili 50 let zelo priljubljeni,
sedaj pa vedno slabše obvladujejo postavljene zahteve, se pritožujejo zaradi
proračunske stiske in propadajo zaradi vedno večjega pritiska konkurence (Getzen,
1999).
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Blue Cross in Blue Shield združenje je nacionalna zveza 38 neodvisnih družb v 170
državah in ozemljih po vsem svetu. Približno 100 mil. Američanom nudijo
zdravstvene storitve v vseh 50 zveznih državah Amerike, kakor tudi v Kolumbiji in
Portoriku. Združenje ponuja vsem slojem prebivalstva različne zdravstvene produkte,
vključno velikim skupinam delodajalcev, malim podjetjem in posameznikom. V to
združenje je vpisanih približno 5,2 mil. ameriških delavcev, upokojencev in njihovih
družinskih članov, zaradi česar je Federal Employee Program največji zasebni
upravljavec zdravstvenih zavarovanj na svetu (Blue Cross and Blue Shield
Association, b. d.).
Tem prvim zavarovanjem so kmalu sledila nova. Po pritiskih sindikatov so se začela
pojavljati tudi druga zavarovanja in zavarovalnice. Sindikati so sicer zahtevali
določene socialne pravice v primeru bolezni oziroma poškodbe na delu, vendar so
bili pred tem le polovično uspešni. Namesto pričakovanih socialnih pravic so
pridobili le možnost uvedbe posebnega zavarovanja za zdravstvena tveganja, pri
čemer je bila dana možnost, da del premij za delavce poravna njihov delodajalec. Ob
tem so bila sredstva za plačane premije na osnovi posebnega zakona oproščena
plačevanja davkov. Ta ureditev je sprožila nastanek velikega števila zavarovalniških
družb, ki jih je nekaj čez 1000 in vse poslujejo na pridobitnih načelih. Gre za
kolektivna zavarovanja in police, v katera so vključeni vsi zaposleni pri posameznem
delodajalcu. V takšna zavarovanja je vključen pretežni del zaposlenih v ZDA.
Zavarovalnice določajo premije na osnovi zdravstvenega stanja zavarovancev pri
nekem delodajalcu glede na oceno ali razmere in izkušnje v preteklih letih. Delež, ki
ga pri premiji krije delodajalec, se od primera do primera razlikuje. So primeri, ko
delodajalec plača celotno premijo za svoje delavce ali pa je delež njegove udeležbe
precej manjši, kar je odvisno tudi od rezultatov poslovanja podjetja. Ko se delavec
upokoji, mu zavarovalnica spremeni dotedanje kolektivno zavarovanje v
individualno, kar pomeni zanj zaradi starosti in morebitne bolezni zvišanje premije.
Nekatere zavarovalnice imajo enake premije za vse zavarovance. Da bi se izognili
visokim izdatkom za premije za prostovoljna zdravstvena zavarovanja, so si nekatera
velika podjetja omislila lastna zavarovanja, ki zagotavljajo kritje stroškov za
zdravstvene storitve lastnim delavcem. Takšna oblika zavarovanj, ki jih deloma ali v
celoti krijejo delodajalci, je ena od stvari, ki privablja delavce oziroma jih spodbuja,
da iz takšnega podjetja ne odhajajo drugam. Vendar tudi ta zavarovanja niso obvezna
in so močno odvisna od dobre volje in možnosti delodajalcem. Na voljo je še vrsta
posebnih, predvsem individualnih zavarovanj le za tveganja, povezana s posamezno
boleznijo. Znana so zavarovanja, ki prevzamejo kritja stroškov v primeru raka,
duševnih bolezni itn. (Toth, 2003).

4.2

Sistemi zdravstvenega zavarovanja v Združenih državah
Amerike

Teoretično bi lahko ameriško zdravstveno varstvo označili kot splet različnih
ureditev, ki vključujejo posamezne skupine prebivalcev, pri čemer so tudi pogoji in
pravila uveljavljanja zahtev po zdravstvenih storitvah zelo različni. V bistvu gre za
štiri različne sisteme: zdravstveno varstvo za revne, za vojake, za nekdanje
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pripadnike vojske in za srednji razred. Za revne skrbi program Medicaid, ki naj bi
jim omogočil vsaj določene zdravstvene varnosti. Težave se pojavljajo pri srednjem
razredu oziroma pri skupini prebivalstva, ki je tik nad dohodkovno mejo za
pridobitev socialnih dajatev in s tem ni vključena v Medicaid. Ta skupina ljudi po
navadi tudi nima sredstev za zasebna zavarovanja in niso zavarovani, razen če so
zaposleni in za njih plačuje premijo delodajalec. Medicare tudi ne plača celotnih
stroškov zdravljenja. Pri zdravljenju pri zdravnikih mora posameznik doplačati 20 %
cene, prav tako pri fizioterapiji. Zdravil in zobozdravstvenih storitev ta program ne
zagotavlja. Pri bolnišničnem zdravljenju je določeno doplačilo z odbitno franšizo, ki
je različna za prvih 60 dni in nad tem rokom. Poleg tega izvajalci pri obeh socialnih
programih po navadi zahtevajo doplačilo uporabnikov, kar za ta del populacije
predstavlja dodatno obremenitev. Zato sta približno dve tretjini oseb, ki so v oskrbi
Medicara, še dodatno zavarovani za doplačila nad določeno odbitno šifro. Težave so
še večje zaradi obnašanja izvajalcev. Ti namreč neradi sprejemajo v zdravljenje
osebe, za katere naj bi račun poravnal Medicaid. K temu jih vodi dejstvo, da so cene
storitev v tem programu nižje, hkrati morajo storitve obračunavati in nekaj časa
počakati na plačilo računa. Zato je raven oskrbe za revnejše dokaj nizka (Toth,
2003).
Posebnost ameriškega zdravstvenega varstva je posebno varstvo za vojake in vojaške
veterane. Ti so deležni oskrbe na najvišji ravni, ki jo financira zvezni proračun. Pri
tem ima vojska na voljo lastne zdravstvene zmogljivosti, vključno z bolnišnicami,
klinikami in terenskimi enotami. Te delujejo v mirnem času in v vojni. V njih
obravnavajo pripadnike vojske med njihovimi aktivnim delovanjem kot tudi, ko se
upokojijo. Osebje v vojaških zdravstvenih zmogljivostih prejema plače po predpisih
vojske in glede na njihov čin oziroma položaj v vojski. Zelo podobne možnosti imajo
vojni veterani, za katere deluje cela vrsta zmogljivosti, ki jih upravlja posebna
veteranska uprava, stroške njihovega zdravljenja plača zvezni proračun (Toth, 2003).
Izvajalci ambulantne dejavnosti so zdravniki zasebniki, ki se zadnje čase čedalje bolj
povezujejo v manjše skupine. Med zdravniki na prvi ravni je zelo veliko specialistov.
Ti opravljajo svoje delo za osebe, ki si storitve plačajo sami, in za zavarovance
raznih zavarovalnic, s katerimi ne sklepajo pogodb. Sami določajo cene storitev, pri
čemer je glavno ali edino vodilo povpraševanje po njihovih storitvah. Zavarovanec
plača račun neposredno zdravniku, nato zahteva povračilo od svoje zavarovalnice.
Če gre za osebo, ki je vključena v program Medicare, ima vsak zdravnik možnost, da
ji neposredno zaračunava storitve po svojem ceniku ali jo sprejme v zdravljenje pod
pogoji, ki jih predpisuje program. V slednjem primeru dobi sicer nižje plačilo, ima pa
zagotovo delo in plačilo, ki ga določa Medicare. Tudi komercialna zavarovanja ne
plačujejo celotnih stroškov zdravljenja in je skoraj vedno treba zdravniku plačati še
določen znesek (Toth, 2003).
Z vidika sistemske analize bi ameriško zdravstveno varstvo in zavarovanje zelo težko
označili kot sistem. V njem je sicer izredno veliko udeležencev, za katere pa bi težko
ugotovili, da je zanje glavni ali edini cilj boljše zdravje. V ospredju njihovih
prizadevanj tudi ni socialna in zdravstvena varnost prebivalstva, kot je to evropskih
in mnogih drugih državah sveta. V bistvu gre za proizvodnjo in trgovino
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zdravstvenih storitev, ki se odvija podobno kot druge gospodarske dejavnosti v
državi. Sicer pa je za ameriško ureditev najbolj značilno:
 skoraj vsi odnosi med izvajalci storitev in njihovimi uporabniki se vzpostavljajo
povsem liberalno in na ponudbi in povpraševanju po storitvah. Zavarovalnice,
zdravniki, bolnišnice in lekarne se obnašajo kot podjetniki s ciljem ustvarjanja
primernega dobička;
 država je zagotovila minimalno zdravstveno varnost le socialno najšibkejšemu
delu prebivalstva in osebam, starejšim od 65 let. Tudi te osebe, ki so vključene v
posebne socialne programe, nimajo zagotovljene takšne ravni pravic in kritja
stroškov, kot ga imajo v državah z Bismarckovim ali Beveridgeevim ali celo
Semaškovim modelom zdravstvenega varstva;
 skrb za zdravje in za zdravljenje je po ameriški miselnosti zadeva posameznika in
ne družbe. Izjemo predstavljajo le pripadniki vojske, vojni veterani in Indijanci v
posebnih rezervatih, katerim omogoča država zdravljenje iz zveznega proračuna.
Zato je velik odstotek ameriškega prebivalstva prostovoljno zavarovan pri
komercialnih zavarovalnicah. Za zaposlene plačujejo pretežni del ali kar celotno
premijo njihovi delodajalci, preostalo prebivalstvo pa samo iz lastnih sredstev;
 komercialna zavarovanja ne plačajo zavarovancem vseh stroškov zdravljenja, saj
morajo ti še vedno plačati določen znesek neposredno zdravniku. Na visoke
premije za prostovoljna zavarovanja ter skoraj obvezna doplačila so se odzvale
posebne vzajemne organizacije, ki zagotavljajo zavarovancem za določen letni
znesek kritje vseh stroškov v primeru zdravljenja. Te organizacije, ki vključujejo
tudi izvajalce, prevzemajo tveganje in odgovornost za svoje poslovanje v okviru
prihodkov od premij zavarovancev;
 zdravstvene zmogljivosti so v pretežni meri zasebne in se financirajo s sredstvi,
ki jih ustvarijo z zdravljenjem zavarovancev raznih zavarovalnic ali
samoplačnikov. Bolnišnice morajo tudi same skrbeti za investicije. Njihovo
poslovanje je povsem enako kot v drugih gospodarskih družbah in prav tako
ustvarjajo dobičke ali izgube. Bolnišnico lahko ustanovi kdorkoli, če le zadosti
predpisanim standardom, saj v ZDA ni posebnega plana bolnišničnih
zmogljivosti in postelj. Posebnost ameriških bolnišnic je veliko število
zaposlenega osebja (v katero niso všteti zdravniki), hitro menjavanje bolnikov in
kratke povprečne ležalne dobe zdravljenih;
 področje je pravno le neznatno regulirano. Odnos pri in med udeleženci so skoraj
povsem prepuščeni njim samim, kar velja za zavarovanja, za vzajemne
organizacije in druge odnose, za katere ni zakonov, kakršne pogosto srečamo v
evropskih državah;
 ureditev zdravstvenega varstva je decentralizirana in ga vsaka zvezna država
ureja samostojno, federalna administracija ima le določene regulatorne funkcije;
 zaradi tržne naravnanosti namenjajo ZDA za zdravstvene storitve in zavarovanja
največji odstotek bruto domačega proizvoda, kar pa se ne odraža ustrezno tudi v
zdravstvenem stanju njihovega prebivalstva;
 zaradi težav, ki jih povzroča nizka zdravstvena in socialna varnost prebivalstva,
in velikih izdatkov za zdravstveno varstvo, od katerih se precejšen del pretopi v
dobičke zavarovalnic in zdravnikov, se čedalje pogosteje pojavljajo zahteve po
reformi (Toth, 2003).
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Posebnost ameriškega zdravstvenega sistema je tudi združenje »Risk Pooling«.
Zdravstveno zavarovanje »Risk Pooling« je oblika zasebnega zdravstvenega
zavarovanja v ZDA. V te programe se lahko vključujejo ljudje, ki imajo težave s
sklepanjem konvencionalnih zdravstvenih zavarovanj, zaradi obstoječih zdravstvenih
stanj, starosti, »nevarnega« delovnega mesta, »nevarnih« hobijev … Pri »Risk
Poolingu« gre za skupino ljudi, ki plačujejo premijo za zdravstveno zavarovanje v
nekakšno skupno blagajno. Takšno združenje zagotavlja, da tveganje zdravstvenega
financiranja posameznika prevzamejo vsi člani združenja. Njen glavni namen je torej
deliti finančno tveganje. Člani teh združenj so mnenja, da ni pošteno, da bi moral
vsak posameznik nositi to tveganje povezano z njihovim zdravstvenim varstvom, in
da taka združenja doprinesejo k izboljšanju zdravja prebivalstva, lahko poveča
produktivnost in zmanjša negotovost, povezano z zdravstvenimi odhodki. Premije v
takšnih združenjih so po navadi 125–200 % višje od povprečnih premij za zasebno
zdravstveno zavarovaje. Vzrok višjih premij je predvsem sama potreba po denarju v
zdravstvenem primeru, za dobiček zdravstvenih zavarovalnic, za administracijo in
kot zagotovilo pri nepričakovanih stroških (Allen & Getzen, 2007).
Večina bolnišnic v ZDA je zasebnih. Te opravljajo dejavnost za zavarovalnice in
njihove zavarovance. Pretežni del zdravnikov, ki delajo v bolnišnicah, so zasebni
zdravniki, ki zdravijo bolnike tudi v svojih zasebnih ordinacijah in v bolnišnicah,
zato niso zaposleni v bolnišnicah. V delovnem razmerju z bolnišnicami je le
preostalo osebje. Več bolnišnic je v lasti določenih humanitarnih in cerkvenih
organizacij, ki so neprofitne. Prav tako je na voljo določeno število državnih oziroma
javnih bolnišnic, kot na primer za vojne veterane ali za zdravljenje oseb iz programa
Medicaid. Zaradi visokih cen zdravljenja ima Amerika sorazmerno majhno število
akutnih bolnišničnih postelj in kratko ležalno dobo zdravljenih. Financiranje
bolnišnične dejavnosti poteka po različnih načinih. Dolgo časa je prevladovalo
plačevanje njihovega dela glede na opravljene storitve. Ta način velja še vedno za
zavarovance komercialnih in vzajemnih zavarovanj, za katere bolnišnice
obračunavajo poleg cene oskrbnega dne še posamezne zdravstvene storitve.
Medicaid in Medicare sta v osemdesetih letih prejšnjega stoletja uvedla pomembne
novosti v financiranju bolnišnic, ki so imele vpliv na financiranje bolnišnične
dejavnosti tudi drugje po svetu. Medicare je nehal plačevati posamezne storitve,
namesto tega pa je uvedel plačevanje pavšalnih zneskov za posamezne diagnoze.
Medicaid pa je prešel na prospektivni način financiranja bolnišnic, pri čemer je
uveljavil vnaprejšnje načrtovanje oskrbnih dni in določanje njihovih cen. Ob tem, da
je še vedno plačeval opravljene bolniško-oskrbne dni, je poostril nadzor nad stroški,
ki so jih bolnišnice poskušale vračunavati v ceno storitve. Plačevanje bolnišnic je
različno glede na to, če je zdravnik v bolnišnici tudi zaposlen ali ne. Zdravniki, ki
niso zaposleni v bolnišnicah in v njih zdravijo svoje zasebne bolnike, le-tem
izstavljajo račune na osnovi opravljenih storitev, katerih cene prosto oblikujejo. Te
račune plačajo bolniki neposredno zdravnikom, nato pa zahtevajo povračilo od
zavarovalnic, pri katerih so zavarovani. Morebitne višje cene storitev, kot bi jih
poravnal Medicare, si plačajo ljudje sami, ali dodatno zavarovanje, če ga imajo.
Investiranje v bolnišnice poteka deloma prek vzajemnih organizacij, v mnogo večjem
delu in še zlasti v zasebnih bolnišnicah pa z njihovimi lastnimi sredstvi ali krediti, ki
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si jih najamejo. Država investira le v javne bolnišnice, kot so vojaške bolnišnice,
bolnišnice za vojne veteran itn. (Toth, 2003).
Tudi področje dolgotrajne nege je v ZDA podvrženo tržnim načelom. Zagotavljanje
nege za siromašne, ostarele in bolne iz socialnih programov je zelo omejeno, mogoče
pa je z zasebnimi sredstvi. Na tem področju je tudi ponudba komercialnih
zavarovalnic skromna in nezadovoljiva. Na področju nege sploh ni enotne
vseameriške ureditve, ampak rešuje ta vprašanja vsaka zvezna država po svoje.
Medicare sicer omogoča upravičencem povračilo za nego, vendar do 150 dni, in še to
za ljudi, ki potrebujejo neprekinjeno 24-urno nego. V drugih primerih si morajo nego
plačevati ljudje sami ali pa svojci. Pač pa zagotavlja Medicare nego na domu in
bivanje v hospicih za osebe, katerih bolezni niso ozdravljive. Zavarovanje na način,
da bi si oseba sama zagotovila nego in za to dobila določeno denarno dajatev od
nosilca zavarovanja, velja le v nekaterih državah. V nekaterih delih ZDA
zagotavljajo nego tako, da z negovalci sklenejo pogodbo o delu z nosilci socialnih
programov ali s plačevanjem storitev nege s sredstvi socialnega varstva (Toth, 2003).
Zdravila, predpisana na recepte, so le v redkih primerih zagotovljena v ponudbah
komercialnih oziroma vzajemnih zavarovanj, zato si jih morajo zavarovanci plačati
sami. Le pri HMO's so pod določenimi pogoji vključena v kritje. Tudi pri Medicaidu
si morajo upravičenci iz tega programa sami plačati 50 % cene zdravila, ki jim ga
predpiše zdravnik. Pa še to se nanaša le na skupino zdravil, ki jo določi Urad za
nadzor hrane in zdravil. Pač pa imajo lekarne pooblastila, da smejo predpisano
zdravilo zamenjati za cenovno sprejemljivejše oziroma cenejše (Toth, 2003).
Posebnost in značilnost ameriškega zdravstvenega varstva je tudi upravljanje
področja. Glede na osnovno usmeritev, ki postavlja tudi zdravstvenemu varstvu v
ospredje pravila tržnega obnašanja, je področje slabo pokrito s predpisi, ki jih
poznamo v večini evropskih držav. K temu sta prispevala svoje komercializacija in
liberalizacija odnosov med izvajalci zdravstvenih storitev in njihovimi uporabniki, v
enaki meri pa tudi decentralizacija pooblastil, po katerih vsaka zvena država ali celo
provinca ureja določena vprašanja povsem po svoje. Ustrezno vsej raznolikosti
teoretičnih in praktičnih možnosti raznovrstnih zavarovanj in prisotnosti določenih
državnih in socialnih programov so razpršeni tudi nosilci odgovornosti in
upravljavskih funkcij na področju zdravstvenega varstva. Sistem upravljajo zvezna
administracija, razne državne agencije, zasebne zavarovalniške družbe, podjetja in
združenja, ki se ukvarjajo z zdravstveno dejavnostjo, in ne nazadnje zasebni trg
zdravstvenih storitev. Med vsemi navedenimi imajo najpomembnejšo upravljavsko
vlogo zasebne zavarovalniške družbe in trg zdravstvenih storitev, po čemer se ZDA
najbolj razlikujejo od evropskih držav. Zato ne obstaja nacionalni program
zdravstvenega varstva ali zavarovanja, niti plan razvoja bolnišnic ali drugih ožjih
področij zdravstvenega varstva. Naloge, ki jih imajo zvezni organi, opravljajo
različna ministrstva ali agencije, kot so Oddelek (pri nas bi bilo to ministrstvo) za
zdravstvo, izobraževanje in socialno varstvo, Oddelek za zdravstvo in kadrovska
vprašanja, Oddelek za delo zdravje in varstvo pri delu, Oddelek za notranje zadeve,
poljedelstvo, obrambo itn. Njihove funkcije so v prvi vrsti regulatorne in manj
upravljavske. Med najosnovnejšimi akti, ki jih ti sprejemajo, so predpisi, ki urejajo
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izobraževanje za zdravstvene poklice, pridobitev diplome in državne izpite. Te
funkcije zajemajo predpise o licencah, specializacijah in podiplomskem
izpopolnjevanju zdravnikov, kar je v celoti v pristojnosti države. Tudi za licenciranje
bolnišnic skrbi država. Drugo tako področje so predpisi o medicinski etiki, o nadzoru
nad proizvodnjo in prometom zdravil ter o drugih standardih zdravstvene dejavnosti.
Zelo pomembno vlogo ima država pri nadzoru nad epidemiološkimi razmerami, na
področju zdravstveno-statističnih raziskav in raziskovalnega dela. Med regulatornimi
funkcijami države so pomembni tudi predpisi o varstvu naravnega okolja in o varstvu
in zdravju pri delu. Njena funkcija je tudi skrb za zagotavljanje možnosti zdravljenja
revnejših oseb ali drugih skupin in njihovo vključevanje v razne socialne programe.
Ponovno pa je treba povedati, da imajo ZDA federalno ureditev, v kateri ima vsaka
država svojo samostojnost, in da ima zlasti na področju zdravstvenega varstva vsaka
od njih svojo ureditev, ki je le redko podobna drugim državam. Zato je težko podati
opis njihove ureditve, ki bi veljal za vseh 52 zveznih držav. Ta heterogenost in
odsotnost enotne zvezne ureditve je ena od značilnosti ameriškega zdravstvenega
varstva (Toth, 2003).
4.2.1 Vloga države pri financiranju zdravstvenega zavarovanja v Združenih
državah Amerike
Zgoraj opisani način zavarovanj delavcev pri komercialnih zavarovalnicah ni dal
možnosti zagotavljanja zdravstvenih storitev za precejšni del ameriškega
prebivalstva. To je še posebno veljalo za revnejši sloj, nezaposlene, upokojence in
nekatere druge. Zato je Kongres leta 1965 sprejel zakon, s katerim je uvedel
določene socialne programe za področje zdravstvenega varstva.
Medicare
Medicare je namenjen osebam, starejšim od 65 let. Je največji zavarovalni sklad v
ZDA, saj njegova plačila predstavljajo okoli 20 % vseh osebnih stroškov za
zdravstveno varstvo. Medicare se deli na del A (za bolnišnice) in del B, ki je
prostovoljen in dostopen proti plačilu (za obiske pri zdravniku), le zato ker sta bila v
šestdesetih letih tako organizirana tudi Blue Cross in Blue Shield. Danes zdravniki
svoje storitve zaračunavajo tako v delu A kakor tudi v delu B in kar precej bolnišnic
ustvari večji promet v delu B kot A, tako da te delitve pravzaprav ni mogoče več
utemeljiti ne z gospodarskega vidika in ne z vidika financiranja. Tudi viri
financiranja so ločeni. Sredstva za del A se skorajda v celoti zbirajo z davkom od
plač (prispevajo ga delodajalci in delojemalci), sredstva za financiranje dela B pa se
stekajo iz premije, ki jo morajo kriti koristniki sami, in iz splošnih prihodkov iz
davkov. Izvajanje nalog Medicara poteka po zveznih državah in zanj skrbijo razne
finančne službe, ki poravnavajo račune na račun zveznega proračuna (Getzen, 1999).
V sklopu Medicare je bilo leta 2011 zavarovanih 46,9 mil. Američanov oziroma 15,5
% (DeNavas-Walt, Proctor, & Smith, 2012).
Medicaid
Za socialno slabo priskrbljene ljudi naj bi v ZDA poskrbel program Medicaid.
Upravičenci do storitev iz tega programa so osebe, ki prejemajo kakšnega od
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socialnih prejemkov. Program financira deloma zvezna vlada deloma pa posamezne
zvezne države, upravljajo pa jih zvezne države same. Te dobijo od zvezne vlade
povrnjene stroške za ta program, če ga izvajajo po vnaprej določenih merilih. Imajo
pa države možnost dobiti določena sredstva od zveze tudi za druge izdatke, ki jih
namenijo za druge skupine ljudi, ki potrebujejo nujno zdravljenje, a si jih iz
finančnih razlogov ne morejo privoščiti. Bolniki lahko te storitve uporabljajo le kot
nujne medicinske storitve, nimajo pa kontinuiranega zdravstvenega varstva. Sistem
je precej neučinkovit zaradi odpora zdravnikov in bolnišnic. Neradi namreč
sprejmejo te bolnike zaradi nižjih honorarjev, administrativnega dela in zamud pri
povračilih stroškov (Bodenheimer & Grumbach, 2009).
V sklopu Medicaid je bilo v letu 2011 zavarovanih 50,8 mil. Američanov oziroma
16,5 % celotne populacije (DeNavas-Walt, Proctor, & Smith, 2012).
V ZDA upajo, da bodo te nelogične modele financiranja zamenjala bolj logična
pravila financiranja in uveljavljanja zdravstvenih storitev. Zato je država ustanovila
Managed Care.
Managed Care
Managed Care sestavljajo povsem različna, toda vedno celostna izhodišča za
organizacijo in vodenje izvajanja storitev ter financiranje v zdravstvu. Tradicionalna
oblika načela tretje strani na zdravstvenem področju je obstajala v tem smislu, da je
bilo treba račun zdravnika in bolnišnice plačati brez odlašanja. Tako zavarovalne
pogodbe, ki so jih sklenila velika podjetja za svoje sodelavce, kakor tudi Medicare so
na ta način dopustili oziroma celo spodbujali uveljavitev sistema, katerega posledica
je bilo neomejeno naraščanje stroškov. Ta eksplozivni razvoj stroškov v zadnjih
dvajsetih letih je bil prvotni motiv za poskus, da bi tvegali upravljanje storitvenih
procesov v zdravstvu. V ZDA so tako začeli iskati vzorec, ki bi zdravstvenemu
sistemu dodal elemente načrtovanja in nadzora, nujno potrebne za večjo storilnost in
zajezitev stroškov (Getzen, 1999).
Ker je organizacija Managed Care tudi finančno odgovorna za zdravljenje, je
zainteresirana, da se storitve izvajajo čim bolj učinkovito. Da bi lahko preživela,
mora biti konkurenčna ne le pri stroških, temveč tudi glede kakovosti. Med kontrolo
stroškov, administracijo in medicinskim tveganjem mora tako vedno vladati zelo
občutljivo ravnotežje (Getzen, 1999).
Organizacije Managed Care imajo v zdravstvu vlogo posrednikov in so kot take
»udeležena tretja stran«, ki po eni strani sklepa pogodbe z zavarovanci ali njihovimi
delodajalci, po drugi strani pa z ustreznimi ponudniki zdravstvenih storitev (Getzen,
1999).
Na strani povpraševalcev so v pogodbi predvidene nekatere omejitve in dolžnosti, ki
jih mora pacient izpolnjevati. Tako mu je dodeljeno, da se posvetuje le z določenimi
zdravniki in obišče le določene bolnišnice, zdravila sme kupovati le iz določenih
virov, obiskati sme le določene terapevtske zavode, izpolnjevati mora vprašalnike in
obrazce, pridobiti soglasja po telefonu in na različne načine sodelovati s sistemom,
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da bi tako imel dostop do zdravstvenih storitev. Bolniki na ta način praktično
opravijo že določen del nalog managementa. Prednost za zavarovance oziroma
bolnike, ki izhaja iz njihove pripravljenosti, da sprejmejo »birokracijo« in navedene
omejitve, obstaja prav v tem, da jim po obisku zdravnika ali bivanju v bolnišnici ni
treba plačevati računov ter voditi papirnate vojne, ko je zdravljenje končano.
Tradicionalne zavarovalnice plačujejo brez posvetovanj, so dražje, imajo visoke
upravne stroške in pogostokrat traja mesece, preden opravijo vsa plačila in obračune
(Getzen, 1999).
Na strani ponudnikov morajo biti za načrt Managed Care sklenjene pogodbe z
zadostnim številom zdravnikov, bolnišnic itd., da lahko nastane mreža izvajalcev
zdravstvenih storitev, ki nudi bolniku čim bolj popolno ponudbo zdravstvenih
storitev. Pogosto je posameznik zdravnik, v vlogi »vratarja«, odgovoren za dostop do
bolnišnice ter za načrt bolnišničnega ali specialističnega zdravljenja, vključno z
nadzorom stroškov, včasih prevzame celo določeno finančno tveganje. Rezultat
pogajanja s ponudniki so popusti, določen je stroškovni okvir oziroma jamstva za
izdatke, zagotovijo se statistični podatki o uporabi in izkoriščenosti zmogljivosti ter
poročila o kakovosti, zahtevajo se jamstva za določene storitve. Takega upravljanja
storitev tradicionalna zavarovanja za nadomestilo stroškov preprosto ne poznajo:
zavarovanec plača predložen račun, ima komajda stik z zdravnikom, nima pravice do
nadzora, prav tako pa nima pravice zahtevati poročil ali pridobitve ustreznega
soglasja (Getzen, 1999).
Poglavitne oblike Managed Care so danes organizacije za ohranjanje zdravja
(»Health Maintenance Organizations« – HMO), prednostne izvajalske organizacije
(»Preferred Provider Organizations« – PPO) in pogodbe »storitveno mesto« (»Point
of Services« – POS) (Getzen, 1999).
HMO's so organizacije, ki zagotavljajo svojim članom zdravstveno oskrbo in
združujejo zavarovalnice in izvajalce zdravstvenih storitev. Te organizacije
predstavljajo določene oblike vzajemnega zavarovanja, ki hkrati zagotavljajo članom
dostopnost do potrebnih zdravstvenih storitev, tako da jih izvajajo z lastnimi
zmogljivostmi ali pa si jih zagotovijo s sklenitvijo pogodb z drugimi izvajalci. Za
včlanitev v organizacijo plačajo zavarovanci vnaprej določen znesek, za katerega
imajo zagotovljene vse storitve, ki so določene v pogojih članstva oziroma
zavarovanja. Zavarovanci lahko uveljavljajo zahteve po zdravstvenih storitvah le pri
zdravnikih, ki so vključeni v HMO, v katero so se včlanili, ali pri izvajalcih, s
katerimi ima slednja pogodbo. Zaradi takšne ureditve je sicer omejena njihova
možnost proste izbire zdravnika ali bolnišnice, vendar so premije za to zavarovanje
nižje kot pri komercialnih zavarovalnicah. Izvajalci v HMO's so dolžni članom
zagotoviti vse storitve na primarni ravni tudi v bolnišnicah. Zato imajo lastne
zdravnike in bolnišnice, v določenih primerih pa sklenejo z izvajalci pogodbo za
opravljanje storitev za člane HMO. Poleg zdravnikov so člani HMO's tudi sindikati,
razna potrošniška združenja in neredko tudi zasebne zavarovalnice. V njih imajo
zdravniki oziroma izvajalci zdravstvenih storitev posebno odgovornost. Poleg
ponudbe zdravstvenih storitev mora prevzeti odgovornost za financiranje programa
organizacije, kar je mogoče le v okviru vplačanih premij. Če so namreč stroški
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previsoki, ker so npr. preveč napotovali v bolnišnice ali na razne preiskave ter
predpisali preveč zdravil, se jim znižajo honorarji. HMO's namreč ne poznajo
poslovanja z izgubo. Ta finančna odgovornost se nanaša na vse izvajalce znotraj
organizacije, pri čemer je ta med njimi lahko različno razporejena. Zato plačujejo
izvajalce na različne načine, glede na opravljene storitve, po načelu glavarine ali
prejemajo fiksno mesečno plačo. Lahko pa gre za kombinacijo različnih metod
plačevanja njihovega dela. Velikost HMO's je, kar zadeva število članov s strani
zavarovancev ali izvajalcev, zelo različna in glede tega ni nobenih pravil (Toth,
2003).
PPO's niso organizirane tako strogo kot HMO. Tudi pri teh organizacijah si morajo
bolniki izbrati zdravnika ali bolnišnico z določenega seznama, vendar tukaj ni
»vratarja«, bolnik si tudi ni dolžan priskrbeti soglasja za napotitev v bolnišnico. Te
organizacije prevzamejo kritje celotnih stroškov za vse storitve, ki so opravljene v
omrežju pogodbenih strank. Nekatere tudi prevzamejo delne stroške zdravljenja pri
zdravnikih ali v bolnišnicah, ki niso del njihove mreže (Getzen, 1999).
POS pa je program, ki ima več vzorcev. Predvsem jamči za kritje celotnih stroškov
znotraj določene HMO ali PPO, ki tvori jedro, pa tudi za kritje delnih stroškov
(običajno gre za 60–80 %), ki so nastali pri zdravljenju zunaj lastnih ustanov. Ta
program svojim bolnikom tako daje dodatno svobodo, s tem da jim ne ponuja le
celotne storitve HMO, temveč tudi – četudi le deloma – zavarovanje za primer, ko z
delom ponudbe ne bi bili zadovoljni ali bi se jim zdelo pomembneje, da se pri
določeni bolezni zdravijo v najboljši univerzitetni bolnišnici. Ta svobodna izbira ima
seveda svojo ceno, to pa so višje premije, pa tudi popona ni. Če so zdravniki POS
mnenja, da načrtovano zdravljenje ni resnično potrebno, lahko soglasje odklonijo. V
takem primeru POS ne plača in se tako močno razlikuje od tradicionalne »povračilne
bolniške blagajne«, ki bi v takem primeru zagotovo plačala (Getzen, 1999).
HMO's in deloma tudi PPO's so nastale kot odgovor na komercializacijo
zdravstvenega varstva v ZDA in na tržne ekonomske razmere. Ljudem, ki ne
zmorejo bremen zasebnih profitnih zavarovanj, dajejo možnost zagotovitve določene
stopnje zdravstvene varnosti, saj so zneski, ki jih vplačujejo HMO's, nižji od premij
pri komercialnih zavarovanjih. Izvajalci, med katerimi obstaja tudi konkurenca, pa si
na ta način zagotovijo delo in zaslužek. Glede na to, da se njihovo število povečuje,
se pojavlja tudi med njimi konkurenca, ki prinaša zavarovancem določeno korist.
Osnovna naravnanost HMO's in z njo povezana odgovornost izvajalcev za finančno
poslovanje v okviru letnega finančnega plana organizacije vsebuje nevarnost, da bi
izvajalci nudili zavarovancem manj ali slabše storitve in s tem slabšo zdravstveno
oskrbo, kot bi bilo sicer utemeljeno. Tako bi npr. zavestno omejevali napotovanja na
preiskave, v bolnišnico ali zdravila, predpisana na recepte. S pojavom novih HMO's
pa poleg višine premije stopa čedalje bolj v ospredje tudi raven oskrbljenosti članov
v posamezni organizaciji in odnos do njih. Posledica nižje oskrbljenosti in
pretiranega omejevanja pri uresničevanju zahtev ljudi po zdravljenju je njihov beg v
druge organizacije, ki nudijo glede tega boljše pogoje (Toth, 2003).
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4.2.2 Prispevki delodajalcev za zdravstveno zavarovanje Američanov
V ZDA je najpogostejša oblika plačevanja zdravstvenega zavarovanja s strani
delodajalcev. Trenutno je tako zavarovanih 149.000.000 Američanov. Povprečna
letna premija v letu 2012 za zdravstveno zavarovanje, ki jo delodajalec plača za
svojega zaposlenega, znaša 5615 USD (glej sliko 1), za zavarovanje njegove celotne
družine pa 15.745 USD. V primerjavi z letom 2011 se je ta premija zvišala za
posameznika za 3 %, za družinsko zavarovanje pa za 4 %. Če pogledamo primerjavo
z letom 2002, pa se je višina premije za družinsko zavarovanje zvišala za 97 %.
Posledično so se zato znižale plače delavcev: leta 2011 za 1,7 % in leta 2002 za 33
%. Prav tako se je posledično povečala inflacija, leta 2011 za 2,3 % in leta 2002 za
28 %. Povprečna premija za družinsko zavarovanje se razlikuje tudi od tega, ali je
delavec zaposlen v velikem (15.980 USD) ali malem (15.253 USD) podjetju. Prav
tako so premije v primerjavi z drugimi regijami višje na SZ države in na jugu. Višine
letnih premij pa se med seboj razlikujejo tudi glede na to, kakšno je delovno mesto
zavarovanca in v katerem plačilnem razredu je. Zaposleni sami za to zavarovanje
prispevajo 18 % premije za zavarovanje posameznika in 28 % premije pri
družinskem zavarovanju. Te številke so v zadnjih desetih letih ostale nespremenjene.
Razlika je prav tako tudi med delavci v manjših podjetjih in večjih podjetjih. Delavci
manjših podjetjih doplačajo 16 % premije za zavarovanje posameznika in 35 %
premije za družinsko zavarovanje (The Kaiser Family Foundation, 2012).
Za ZDA velja, da imajo največje število ljudi brez zdravstvenega zavarovanja med
razvitimi državami sveta. To število je predstavljalo leta 2011 48,6 mil. oziroma 15,7
% prebivalstva ZDA. Nezavarovani posamezniki, ki potrebujejo zdravstveno nego,
poskušajo plačati za zdravstvene storitve iz lastnega žepa, se poskušajo vključiti v
kakšen vladni zdravstveni program (najpogosteje Medicaid) ali pa zaprosijo za
brezplačno zdravstveno storitev. Tri četrt nezavarovanih Američanov je mlajših od
35 let, predvsem zaradi slabih plač in zaradi obiska fakultete, ki je precej drag (Allen
& Getzen, 2007).
Trend naraščanja ljudi brez zdravstvenega zavarovanja se je začel leta 2000, ko je
nastopila gospodarska kriza in so se posledično zvišale zavarovalne premije.
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Slika 2: Povprečni letni prispevki leta 2012 za premijo zdravstvenega zavarovanja za
posameznika in družinsko zavarovanje (Vir: The Kaiser Family Foundation, 2012)
Najpogostejši model zdravstvenega zavarovanja v ZDA je PPO (56 % delavcev). 19
% delavcev je zavarovanih preko HDHP/SO, 16 % v HMO in 9 % v POS (The
Kaiser Family Foundation, 2012).
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Slika 3: Povprečni letni prispevki delavcev in delodajalcev za različne oblike
zdravstvenih zavarovanj v ZDA za leto 2012 (Vir: The Kaiser Family Foundation,
2012)
Kljub temu da imajo delavci in njihove družine plačana zdravstvena zavarovanja, še
morajo v veliki večini (73 %) plačati zdravstvene usluge. Ta znesek je na primarni
ravni 23 USD in 33 USD za posebno nego. 58 % zavarovanih delavcev in njihove
družine morajo prav tako plačati 22 % zneska zdravljenja na urgenci, kar znaša v
povprečju 118 USD. Če je pacient kasneje zadržan v bolnišnici, je v 75 % ta
»dodatni« strošek povrnjen (The Kaiser Family Foundation, 2012).
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4.2.3 Izdatki za zdravstvo v Združenih država Amerike
Izdatki za zdravstvo so v ZDA leta 2010 predstavljali 17,6 % BDP (15.200 milijard
USD), kar je daleč največ v skupini 33 držav sveta, ki so zajete v raziskave OECD
(glej tabelo 7 in 8). Prav tako pa je ta odstotek skoraj 8 odstotnih točk višji od OECD
povprečja, ki znaša 9,5 % BDP. V zadnjih desetih letih se je ta % povečal za kar 4 %
(Organisation for Economic Co-operation and development, 2012).
ZDA so leta 2010 za zdravstvo porabila 8233 USD na prebivalca (glej tabelo 7 in 8),
kar je 2,5-krat več od OECD povprečja, ki znaša 3.223 USD. Če pogledamo 10 let
nazaj, je ta številka znašala 4.791 USD, kar je skoraj enkrat manj (Organisation for
Economic Co-operation and development, 2012).

Celotni izdatki za zdravstvo
(v % BP)
Izdatki za zdravstvo na
prebivalca (v USD)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

13,7

14,3

15,1

15,7

15,8

15,8

4.790,5 5.141,6 5.575,8

5.993

6.354,8 6.727,7

Tabela 7: Izdatki za zdravstvo v ZDA med leti 2000 in 2010 (Vir: Organisation for
Economic Co-operation and development, 2012)

Celotni izdatki za
zdravstvo (v % BDP)
Izdatki za zdravstvo
na prebivalca (v
USD)

2006

2007

2008

2009

2010

OECD
povprečje

15,9

16,2

16,6

17,7

17,6

9,5

7.107,2

7.482,5

7.760,5

7.989,9

8.232,9

3.265

Tabela 8: Izdatki za zdravstvo v ZDA med leti 2000 in 2010 (Vir: Organisation for
Economic Co-operation and development, 2012)
V večini držav se izdatki za zdravstvo financirajo iz davkov ali prispevkov za
socialno varnost, z zasebnimi zavarovanji ali s plačevanjem »iz lastnega žepa«.
Vendar to ne velja za ZDA, ki je skupaj z Mehiko in Čilom edina država, v kateri
ima država najmanjšo vlogo pri financiranju zdravstva. Delež javnih izdatkov za
zdravstvo je bil v letu 2010 kar precej pod povprečjem, ki je znašalo 72,2 %, in sicer
48,2 %. Vendar pa je raven izdatkov za zdravstvo v ZDA tako visoka, da so javni
(vlada) izdatki za zdravstvo na prebivalca večji od vseh preostalih članic OECD,
razen Norveške in Nizozemske. V letu 2010 je tako vlada ZDA zagotovila
zavarovanje za starejše in invalidne osebe preko Medicare in za nekatere revne preko
Medicaid, Državnega programa za otroško zavarovanje (The State Children’s Health
Insurance Program). Javna poraba za zdravstvo je v ZDA naraščala hitreje kot
zasebne potrošnje od leta 1990, predvsem zaradi večje dostopnosti. Iz slike 4 je
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razvidno, da se je med leti 2000 in 2010 delež zasebnih sredstev zmanjšal, po drugi
strani pa so se povečala javna sredstva. Leta 2001 je bila gospodarska recesija, ki se
je odrazila na porastu zasebnih in upadu javnih sredstev za zdravstvo. Delež zasebnih
sredstev se je leta 2010 glede na leto 2005 zmanjšal za 4 % in glede na leto 2000 za
kar 5,2 %. Prisotnost vlade ZDA na trgu zdravstvenih storitev sicer narašča, kljub
temu pa so izdatki države v primerjavi z drugimi državami nizki (Organisation for
Economic Co-operation and development, 2012).
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Slika 4: Delež zasebnih in javnih sredstev, namenjenih zdravstvu v ZDA (Vir:
Organisation for Economic Co-operation and development, 2012)
Visoke izdatke za zdravstvo povzroča daljšanje življenjske dobe prebivalstva.
Poročilo navaja, da je v letu 2010 pričakovana življenjska doba v ZDA znašala za
ženske 80,9 let in za moške 76,2 leti. To predstavlja v povprečju podaljšanje
življenjske dobe za dve leti glede na leto 1990 in deset let glede na leto 1980. Tudi
prebivalci preostalih razvitih držav dosegajo v povprečju takšno starost, pri manjših
vložkih v zdravstvo. Pri tem si lahko zastavimo vprašanje, ali je ameriško zdravstvo
tako neučinkovito ali pa imajo le dražje zdravstvene storitve v primerjavi z drugimi
državami (Organisation for Economic Co-operation and development, b. d. ).
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PRIMERJAVA SLOVENSKEGA IN AMERIŠKEGA
ZDRAVSTVENEGA SISTEMA
Prednosti in slabosti zdravstvenih sistemov v Sloveniji in v
Združenih državah Amerike

5.1.1 Slovenija
Opisani sistem zdravstvenega varstva in zavarovanja v Sloveniji, ki je veljal od leta
1992, je z večjimi ali manjšimi spremembami v veljavi še danes. Na tem področju je
bila Slovenija ena redkih držav v tranziciji, ki je uspešno opravila reformo tega
pomembnega področja socialne varnosti. Vedeti pa moramo, da na področju
zdravstvenega varstva reforma ni nikoli končana, saj gre za zelo dinamičen družbeni
sistem, pred katerim so vedno novi izzivi in zahteve po prilagajanju družbenim in
gospodarskim spremembam. To nam nazorno kaže naša lastna zgodovina razvoja
zdravstvenega varstva in zavarovanja, ko se je vsakih deset let dogodila določena
sprememba v sistemu. V takšnem obdobju se običajno pokažejo vse dobre in slabe
strani veljavne ureditve, kar velja tudi za zakone iz leta 1992. Analiza razmer in
ugotovitve o dobrih straneh in pomanjkljivostih v sistemu bi morale biti osnova za
dograditev sistema.
Slovenski zdravstveni sistem ima kar nekaj vrednot. Poudariti moramo predvsem
solidarnost kakovostnega slovenskega zdravstvenega sistema, kjer vsi prebivalci
Slovenije prispevajo glede na njihov dohodek ter imajo enako pravico do storitev
zdravstvenega sistema. Slovenski zdravstveni sistem naj bi odlikovala tudi
univerzalnost in enakost, s čimer imajo vsi pravico do zdravstvene oskrbe, enak
dostop do storitev glede na potrebe in ne glede na etičnost, spol, starost, socialni
status ali plačilno sposobnost. Menimo, da se univerzalnost in enakost vedno bolj
oddaljujeta od odlik slovenskega zdravstva, vsaj kar se tiče dostopnosti glede na
družbeni status in premoženje posameznika.
Toth (2003) poudarja, da ima sedanja ureditev zdravstva v Sloveniji veliko
pozitivnih dosežkov, med katerimi so predvsem:
 finančna in siceršnja stabilnost sistema, ki je deloval od leta 1998 brez večjih
pretresov. Ta stabilnost je sicer iz leta v leto slabša zaradi primanjkljaja v državni
blagajni, kar je posledica gospodarske krize;
 demokratičnost v upravljanju sistema zdravstvenega zavarovanja, po katerem so
o pravicah in obveznostih v okviru zakonskih pooblastil odločali predstavniki
zavarovancev in delodajalcev, torej tistih, ki potrebujejo zdravstvene storitve, in
tistih, ki zanje plačujejo prispevke;
 uveljavilo se je upravljanje programa zdravstvenih storitev po interesno
organiziranih partnerjih;
 od leta 1992 je ustaljen tudi delež BDP za obvezno zdravstveno zavarovanje na
ravni okrog 6,6 % (leta 2010 6,4 %). Skupaj s sredstvi prostovoljnega
zdravstvenega zavarovanja in ocenjenimi drugimi zasebnimi sredstvi za
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zdravstvene storitve je ob koncu 20. stoletja imela za te potrebe na voljo nekaj
več kot 8 % BDP (leta 2010 9 %);
od leta 1992 dalje so se plače zaposlenih v zdravstvu realno povečale za več kot
80 %;
zdravstvene zmogljivosti, ki jih financira obvezno zavarovanje, se kljub znižanju
prispevnih stopenj niso bistvene zmanjšale;
obseg pravic v obveznem zavarovanju je širok v primerjavi z večino evropskih
držav ali pa jih na gotovih področjih celo presega.

Slovenski zdravstveni sistem pa se tako kot tudi vsi drugi sooča s številnimi
težavami. Velik problem v slovenskem zdravstvenem sistemu predstavljajo čakalne
dobe. Kot posledica je vse več koruptivnih dejanj, saj premožnejši in vplivni
posamezniki s pomočjo podkupovanja pridejo do storitev hitreje in brez čakalnih
vrst. Prav tako je eden od večjih problemov slovenskega zdravstva, da se vedno več
zdravnikov odloča za delo v zasebnem sektorju, kar povzroča še večje pomanjkanje
zdravnikov v javnih sektorjih in posledično tudi večanje čakalnih dob. Prav tako bo
vedno več zdravnikov odhajalo na delo preko meje zaradi krčenja finančnih sredstev,
ki so namenjena za njihove plače, kot tudi za izgradnjo novih objektov in
modernizacijo infrastrukture ter zdravstvene opreme je vedno premalo.
Temeljni problemi slovenskega zdravstva:
 koncesije so v slovensko zdravstvo prinesle povečevanje sive ekonomije in
korupcije ter povečale propad pacientov na sekundarno raven zdravstvenih
storitev. Koncesionarjem nihče ni predpisal tehničnih standardov in zato so v
strokovnih odločitvah omejeni (oprema za diagnosticiranje ter druga medicinska
oprema), pri negotovih odločitvah pa se pacienta najlaže znebijo z napotnico za
specialistični pregled. Tudi nadzor koncesionarjev je pomanjkljiv. Prav tako pa
se je s podeljevanjem koncesij resno ogrozilo finančno in vsebinsko poslovanje
zdravstvenih domov. Vedno več ordinacij je praznih in neizkoriščenih, težave so
pri financiranju skupnih funkcij (laboratoriji, skupni prostori in storitve),
nemogoče je organizirati dežurstva, storitev primarne zdravstvene oskrbe pa je s
tem za paciente postala bistveno bolj zapletena, težje dostopna in manj
zadovoljiva;
 v slovenskem zdravstvu nimamo potrebnih standardov učinkovitosti in zato
prihaja med posameznimi medicinskimi ustanovami ter tudi med zdravniki do
velikih razlik pri obsegu opravljenih storitev;
 v slovenskem zdravstvenem sistemu je preveč administracije. Vsak zdravstveni
dom in bolnišnica imata svoje administrativno vodstvo, kar pa izrazito prispeva k
povečevanju stroškov dela v skupnih stroških slovenskega zdravstva in tudi
konkretne primerjave kažejo, da je v tujini strošek dela kumulativno za skoraj
polovico manjši;
 nabava materialnih sredstev v Sloveniji poteka za vsak medicinski objekt posebej
in posledično so cene potrošnega materiala znatno višje od tistih, ki bi jih dosegli
v primeru centralizirane nabave materialnih sredstev. Obstoječi sistem dodatno
povečuje stroške slovenskega zdravstva in obenem ponuja idealne možnosti za
različna koruptivna dejanja;
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v Sloveniji prav tako nimamo profila menedžerja v zdravstvu. Običajno to vlogo
prevzemajo kar zdravniki, ki se nato na položaju izmenjujejo. Deloma je njihovo
delo oteženo zaradi pomanjkanja standardov, vendar to ni zadostno opravičilo za
dogajanje. Sistem je popolnoma brez ustreznega nadzora, saj tu odpovejo vsi
potencialni nadzorniki: ministrstvo, sveti zavodov in plačniki storitev (ZZZS in
zdravstvene zavarovalnice);
v zdravstvenih zavodih ni skoraj nobene akumulacije sredstev za vlaganja v
infrastrukturo in novo medicinsko opremo. Korekten prikaz amortizacije bi
veliko večino zavodov potisnil v globoko izgubo. Pomanjkanje lastnih
investicijskih virov povečuje pritisk na proračunska sredstva, slednja pa so v
svojem obsegu omejena;
ZZZS opravlja zgolj funkcijo računovodje, saj tekoče zbira prispevke in jih deli
zdravstvenim zavodom. ZZZS ne investira, ne nadzira storitev, ki jih kupuje, ne
kreira optimizacijskih sprememb in v celoti gledano, ne opravičuje svojega
primarnega namena;
interna logistika v sistemu je na porazni ravni. V sprejemnih pisarnah ne
razpolagajo s centralnimi podatki o čakalnih vrstah pri različnih javnih izvajalcih
iste zdravstvene storitve in tako je pacient prepuščen samostojnemu preverjanju
stanja. Informacijska sinhronizacija in centralizacija sta pomembni komponenti
učinkovitosti zdravstvenega sistema;
digitalizacija podatkov je v Sloveniji na popolnem začetku. Tako imenovani ezdravje sistem je v tujini že kar nekaj časa v uporabi, pri nas pa še vedno
poslujemo papirno in na način, ki ni primeren za sodobno urejen zdravstveni
sektor;
težava se kaže tudi v pomanjkanju števila potrebnega osebja ter še zlasti v
dejstvu, da mladi specialisti vse pogosteje odhajajo iz Slovenije v okolja, kjer so
za svoje delo bolje nagrajeni, večje pa so tudi njihove možnosti za nadaljnji
razvoj. Brez sprememb na segmentu nagrajevanja bo postopoma upadla tudi
strokovna raven slovenskega zdravstva (Aver, b.d.).

Spremembe v našem zdravstvu so še kako potrebne, saj mora biti zdravstvo
učinkovito in dostopno vsem prebivalcem, ne glede na njihov status. Te spremembe
se dosežejo z različnimi reformami, ki jih je treba čim prej izvesti. Temeljni problem
slovenskega zdravstva je tudi premajhna učinkovitost. Gre za vprašanje finančnih
vložkov v zdravstvo in z njimi povezane kvalitete zagotavljanja zdravstvenih
storitev. Premajhno učinkovitost po navadi poskušajo razložiti s pomanjkanjem
sredstev, v bistvu pa gre le za slabo organiziranost.
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5.1.2 Združene države Amerike
Prednosti ameriškega zdravstvenega sistema:
 ljudem z dobrim zdravstvenim zavarovanjem so nudene visokokakovostne
storitve;
 ZDA so v ospredju na področju medicinskih raziskav;
 v ZDA imajo veliko število specialistov (Donohue, 2007).
Največji problem v ameriškem zdravstvu predstavljajo:
 stroški: v ZDA imajo najdražji zdravstveni sistem na svetu, saj ravno temu
področju namenijo največji delež BDP med razvitimi državami, leta 2010 kar
17,6 %. Problem ameriškega zdravstva pa predstavlja prav tako nenehno
povečevanje vladnih izdatkov za zdravstvo;
 medicinske napake oziroma nesreče: v ZDA je ta številka nesprejemljivo visoka.
Po nekaterih ocenah v ZDA letno zaradi zdravniških napak umre 98.000
Američanov, skupno pa prizadene 1,5 mil. ljudi;
 zdravstvena informacijska tehnologija: večina ponudnikov zdravstvenih storitev
nima informacijskih sistemov, potrebnih za uskladitev bolnikove oskrbe z
drugimi ponudniki, kot je pretok informacij med ponudniki o pacientovem stanju,
o njegovem zdravljenju in o možnostih preventive. Zato je nemogoče
zagotavljanje najvišje stopne kakovosti zdravstvenih storitev, kar posledično vodi
v višanje stroškov;
 odgovornost bolnikov oziroma pacientov: v ZDA imajo državljani premajhno
stopnjo osebne odgovornosti, kar se tiče njihovega zdravja. Državljani bi morali
bolje razumeti posledice svojih odločitev, ki neposredno in posredno vplivajo na
njihovo zdravstveno stanje, stroške zdravljenja …;
 nezavarovani: v ZDA je med razvitimi državami sveta največje število
nezavarovanih ljudi, kar 48,6 mil. ljudi (leta 2011), kar predstavlja 15,7 %
celotne ameriške populacije. Glavni vzrok za tako veliko število nezavarovanih
ljudi so predvsem pregrešno drage zavarovalne premije in nedostopnost
zdravstvenega zavarovanja zaradi obstoječega oziroma preteklega slabega
zdravstvenega stanja;
 delodajalcem ni nujno plačevanje zdravstvenega zavarovanja za svoje delavce,
kar vpliva na visoko število nezavarovanih ljudi;
 administracija: povprečna ameriška bolnišnica nameni četrtino svojega proračuna
za stroške izdaje računov in administracije. Povprečen ameriški zdravnik se s
papirji ukvarja osem ur na teden in ima zaposlenega 1,66 pisarniškega
pomočnika;
 bolnišnice manjšim plačnikom zaračunavajo dražje storitve, da bi nadoknadili
izgubljen dohodek zaradi nezavarovanih;
 število zdravnikov: ZDA ima več zdravnikov na prebivalca kot večina drugih
industrializiranih držav, vendar so neenakomerno geografsko razporejeni. Na
nizko dohodkovnih območjih ZDA so zdravstveni delavci na primarni ravni že
skoraj izginili (Donohue, 2007).
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Podobnosti in razlike med sistemoma zdravstvenega
zavarovanja Slovenije in Združenih držav Amerike

Za začetek bomo podali primerjavo podatkov glede števila zdravnikov, medicinskih
sester in posteljnih kapacitet med izbranima državama.
Leta 2010 sta bila v ZDA, kakor tudi v Sloveniji, na 1000 prebivalcev registrirana
2,4 zdravnika (Organisation for Economic Co-operation and development, 2012).
Leta 2010 je bilo v Sloveniji na 1000 prebivalcev 8,2 medicinskih sester, medtem ko
je bilo v ZDA to število večje, 11 medicinskih sester (Organisation for Economic
Co-operation and development, 2012).
Tudi število posteljnih kapacitet se med ZDA in Sloveniji znatno razlikuje. Leta
2009 je bila v Sloveniji na razpolago 4,1 postelje na 1000 prebivalcev, medtem ko je
bilo v ZDA število postelj na 1000 prebivalcev 3,1 (Organisation for Economic Cooperation and development, 2012).
Kot smo že omenili v zgornjem poglavju, se v ZDA zgodi ekstremno veliko
zdravniških napak. Po nekaterih ocenah v ZDA letno zaradi zdravniških napak umre
98.000 Američanov, skupno pa prizadene 1,5 mil. ljudi. Za Slovenijo smo našli le
podatke, koliko pritožb se zglasi na Zdravniški zbornici. Od približno 800.000
bolnikov, kolikor jih vsako leto zdravijo v Univerzitetnem kliničnem centru v
Ljubljani, jih je odškodninski zahtevek leta 2001 vložilo 25, leta 2011 pa 64. Največ
zahtevkov za odškodnino so v zadnjem desetletju bolniki oz. njihovi odvetniki vložili
leta 2008, in to 76. Od skupaj 265 vloženih odškodninskih zahtevkov v zadnjih petih
letih so se v 36 primerih odločili izterjati odškodnino na sodišču. V drugi največji
bolnišnici, UKC Maribor, kjer vsako leto zdravijo približno 450.000 bolnikov, pa so
v zadnjih petih letih (od 2008 do 2012) prejeli 61 zahtevkov za odškodnino, 13
bolnikov je zaradi tega iskalo pravico na sodišču (Zupanič, 2012).
5.2.1 Delež izdatkov za zdravstvo
Pretežni del sredstev za zdravstvo se v Sloveniji črpa iz javnih virov. V letu 2010 je
to bilo 71,9 % vseh sredstev. Pomemben delež izdatkov za zdravstveno varstvo v
Sloveniji so v letu 2010 predstavljala tudi zasebna sredstva, katerih delež je znašal
28,1 % vseh izdatkov. V Sloveniji so vsi prebivalci vključeni v OZZ, medtem ko v
ZDA poznajo OZZ samo za določene skupine prebivalstva: za starejše od 65 let, ki
so vključeni v program Medicare, za socialno šibke, ki so vključeni v program
Medicaid, posebnost ameriškega zdravstvenega varstva pa je posebno varstvo za
vojake in vojaške veterane. Ti so deležni oskrbe na najvišji ravni, ki jo prav tako
financira zvezni proračun. ZDA je ena redkih držav, v kateri ima država najmanjšo
vlogo pri financiranju zdravstva. Delež javnih izdatkov za zdravstvo v ZDA je znašal
v letu 2010 48,2 %, zasebnih pa 51,8 %. Vendar pa je raven izdatkov za zdravstvo v
ZDA tako visoka, da so javni izdatki za zdravstvo na prebivalca večji od vseh
preostalih članic OECD, razen Norveške in Nizozemske. Ta znaša v ZDA 8233 USD
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na prebivalca, medtem ko v Sloveniji 2428 EUR (Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, 2012); (Organisation for Economic Co-operation and development, 2012).
Ocena celotnih izdatkov za zdravstveno varstvo (glej sliko 5) v Sloveniji za leto 2010
znaša 3.236,78 mil. EUR ali 9,14 % BDP, v ZDA pa predstavlja 17,6 % BDP
oziroma 15.200 milijard USD. Od tega je bilo v Sloveniji javnih izdatkov za
zdravstveno varstvo 2.327,88 mil. EUR ali 6,57 % BDP, v ZDA pa so javni izdatki
predstavljali 7.326,40 milijard USD oziroma 8,5 % BDP. Skupni delež zasebnih
izdatkov za zdravstvo v Sloveniji je ocenjen na 2,57 % BDP, od česar so sredstva
zavarovalnic za PZZ znašala po ocenah 1,23 % BDP ali skupno 441,87 mil. EUR,
neposredna plačila gospodinjstev 1,23 % BDP ali 441,54 mil. EUR, izdatki družb in
neprofitnih izvajalcev storitev gospodinjstvom pa 0,11 % BDP oziroma 40,04 mil.
EUR. Delež zasebnih sredstev namenjen zdravstvu pa je v ZDA v letu 2010
predstavljal 7.873,60 milijard USD oziroma 9,1 % BDP (Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, 2012); (Organisation for Economic Co-operation and
development, 2012).

Delež izdatkov
Delež javnih
sredstev za
Država za zdravstvo
(EUR)
zdravstvo (EUR)

Delež zasebnih
sredstev za
zdravstvo (EUR)

Izdatki na
prebivalca
(EUR)

SLO

3.236,78 mil.

2.327,88 mil.

923,45 mil.

2.428

ZDA

11.370 milijard

5.480 milijard

5.890 milijard

6.156

Tabela 9: Delež izdatkov za zdravstvo v Sloveniji in ZDA za leto 2010 (Vir:
Organisation for Economic Co-operation and development, 2012)
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Slika 5: Delež celotnih izdatkov za zdravstvo v % BDP v Sloveniji in ZDA od leta
2004 do leta 2010 (Vir: Organisation for Economic Co-operation and development,
2012)
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Slika 6: Delež javnih in zasebnih izdatkov za zdravstvo v Sloveniji in v ZDA od leta
2003 do leta 2010 (v % od celotnih izdatkov (Vir: Organisation for Economic Cooperation and development, 2012)
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Ugotovimo lahko, da je delež izdatkov za zdravstvo v % BDP ZDA približno dvakrat
večji kot v Sloveniji (glej tabelo 9). Je pa zato razlika med deležem javnih sredstev v
primerjavi z zasebnimi sredstvi veliko večja. To razmerje je v ZDA skorajda na
polovici, medtem ko je v Sloveniji razmerje približno 2 : 1. Prisotnost vlade na
zdravstvenem trgu v Ameriki sicer narašča, vendar so še kljub temu izdatki države
nizki v primerjavi s Slovenijo in preostalimi razvitimi državami sveta (glej sliko 5).
Tudi če pogledamo izdatke za zdravstvo na prebivalca, vidimo, da je le- ta v ZDA
trikrat večji kot v Sloveniji. To je predvsem posledica zdravstvenega sistema v ZDA,
kjer morajo državljani veliko financirati sami, pa tudi zdravstvene storitve so precej
dražje kot pri nas.
5.2.2 Demografski podatki
Demografski podatki, ki jih bomo primerjali med seboj iz posameznih držav, so:
pričakovana življenjska doba, splošna umrljivost, umrljivost dojenčkov.
Demografske podatke lahko uporabimo kot kazalnike za ugotavljanje zdravstvenega
stanja države.

Država

Pričakovana
življenjska doba

Splošna umrljivost
(št. umrlih na 1000
prebivalcev)

Umrljivost dojenčkov
(št. umrlih na 1000
živorojenih)

Ženske

Moški

SLO

82,3

76,3

9,1

2,5

ZDA

80,9

76,2

7,9

6,1

Tabela 10: Primerjava demografskih podatkov za leto 2010 (Vir: Organisation for
Economic Co-operation and development, b.d.; Center for Disease Control and
Prevention, 2010; Statistični urad Republike Slovenije, b. d.)
Leta 2010 je bil delež starejših v Sloveniji 16,5 %. Staranje prebivalstva, nova in
učinkovitejša zdravila ter sodobne zdravstvene tehnologije so velik izziv –
preizkušnja in priložnost – tudi za Slovenijo, hkrati pa pomenijo tudi večji pritisk na
zdravstveni sistem. Nove metode odkrivanja in zdravljenja bolezni zagotavljajo
posamezniku večjo možnost preživetja in ozdravitve, naraščajoče potrebe in vse
večja pričakovanja prebivalstva pa za zdravstveni sistem pomenijo vrtoglavo večanje
stroškov. Zdravje prebivalcev Slovenije se v zadnjih desetletjih opazno izboljšalo.
Do tega je pripeljalo več dejavnikov, še posebno pa višja povprečna raven izobrazbe
prebivalstva (ta vpliva tudi na spremenjene življenjske navade posameznikov), boljše
življenjske in delovne razmere ter večja socialna varnost in izboljšane zdravstvene
storitve.
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Pričakovano trajanje življenja v Sloveniji se je podaljšalo, tako da lahko dečki, rojeni
leta 2010, pričakujejo, da bodo v povprečju dočakali nekaj več kot 76 let, deklice pa
82 let. To je skoraj deset let več kot tisti, ki so bili rojeni pred petimi desetletji.
Pričakuje se, da se bo v Sloveniji celotna stopnja rodnosti enakomerno dvigovala.
Delež otrok (mlajših od 15 let) se bo dobrih 10 let še nekoliko zviševal, nato pa bo
začel upadati. Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu se bo daljšalo in dečki, rojeni
v Sloveniji leta 2060, bodo živeli 84 let, deklice pa skoraj 89 let. Glede na rezultate
Eurostatovih projekcij prebivalstva bo imela Slovenija leta 2035 kar dvakrat toliko
starejših kot otrok, 2060 pa bi naj bila slaba tretjina starejših od 64 (Statistični urad
Republike Slovenije, 2012b).
Pričakovana življenjska doba se je v ZDA med leti 1960 in 2010 povečala za 8 let, za
ženske na 80,9 let in za moške na 76,2 leti. Med letoma 2009 in 2010 pa se je
pričakovana življenjska doba povečala za en mesec (Organisation for Economic Cooperation and development, b. d.).

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003
68

70

72

ZDA/ženske

74

76

SLO/ženske

78
ZDA/moški

80

82

84

SLO/moški

Slika 7: Pričakovana življenjska doba po spolih v Sloveniji in v ZDA med leti 2003 in
2010 (Vir: Organisation for Economic Co-operation and development, b. d.)
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V ZDA pa so velike razlike v pričakovani življenjski dobi tudi med Američani in
Latinskoameričani (ang. »Hispanic population«). Najdlje v ZDA živi latinoameriška
ženska, v povprečju kar 83,8 let. Tej »skupini« sledijo (ang. »non-Hispanic white
females«) nelatinoameriške belke s pričakovano starostjo 81,1 leta, latinoameriški
moški s 78,8 leti, nelatinoameriške črnke s 77,7 leti, nelatinoameriški belci 76,4 let in
nelatinoameriški črnci s pričakovano življenjsko dobo 71,4 leta. Razlika med
pričakovano življenjsko dobo med nelatinoameriškimi belci in nelatinoameriškimi
črnci je padla za 6,8 % med letoma 2009 in 2010 na 4,1 leta razlike. Razlika v
pričakovani življenjski dobi med belimi Latinskoameričani in Nelatinskoameričani je
bila leta 2010 2,5 let. Razlika v pričakovani življenjski dobi med črnimi
Latinskoameričani in Nelatinskoameričani pa je bila leta 2010 6,6 let (Center for
Disease Control and Prevention , 2012).
Največje zmanjšanje smrtnosti v ZDA med leti 2000 in 2010 je bilo v starostni
skupini do 25 let za 15,8 % in v starostni skupni nad 65 let za 13,3 %. Umrljivost se
v ZDA razlikuje tudi po zveznih državah. Najmanjša umrljivost je bila leta 2010 na
Havajih, za kar 21 % nižja od ameriškega povprečja (746,2 na 100.000 prebivalcev).
Najvišja umrljivost, za 28,9 % višja od ameriškega povprečja, pa je bila v zvezni
državi Misisipi. Če pogledamo na splošno, je večja umrljivost v jugovzhodnih
državah (Center for Disease Control and Prevention, 2012).
Najpogostejši vzroki smrti v ZDA so bolezni srca in ožilja, rak, kronične bolezni
spodnjih dihal, možganska kap in nesreče. V ZDA so v 63 % te bolezni glavni vzrok
smrti (Center for Disease Control and Prevention, 2012).
Najpogostejši vzroki smrti v Sloveniji pa so bolezni srca in ožilja, novotvorbe,
zunanji vzroki umrljivosti (samomor, transportne nezgode), bolezni dihal, bolezni
prebavil (Statistični zrad Republike Slovenije, 2012a).
Umrljivost dojenčkov je bila leta 2010 v Sloveniji 2,1 %, medtem ko je bila v ZDA
6,1 %, kar je zgodovinsko najnižja vrednost. Ta se je med leti 1990 in 2010 znižala
za 33,4 % (Center for Disease Control and Prevention, 2012).
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ZAKLJUČEK

Zdravje je v razvitih državah sprejeto kot univerzalna vrednota in človekova pravica.
Je temelj socialnega in gospodarskega razvoja in je odsev razmer v družbi v
posameznem zgodovinskem obdobju. Je odsev preteklih in sedanjih dogajanj,
učinkov dednosti in okolja ter človekovega odzivanja. Na zdravje vplivajo biološke,
socialne, kulturne, tehnološke, psihološke, demografske, politične in civilizacijske
razmere ter odzivanje zdravstvenega sistema na zdravstvene potrebe ljudi.
Zdravje omogoča in zagotavlja kakovostno življenje in je temeljni vir razvoja vsake
družbe. Vsa področja družbenega življenja neposredno ali posredno vplivajo na
zdravje. Skrb za zdravje je skrb posameznika, država pa je v sodelovanju s stroko
pristojna in odgovorna za ustvarjanje pogojev, v katerih lahko ljudje uresničujemo
skrb za zdravje. Ob tem mora država zagotoviti dostopno, kakovostno in učinkovito
zdravstveno oskrbo.
Spremembe zdravstvenega stanja v zadnjih štiridesetih do petdesetih letih, vlaganja
in napori za njegovo izboljšanje ter priporočila in strateški načrti posameznih držav
in mednarodnih organizacij kažejo, da postaja v sodobnem svetu zdravje več kot le
dobro počutje posameznika. Dobro zdravje postaja nepogrešljiva sestavina in zahteva
človeštva sodobnega časa, ki bo v naslednjih letih samo še večje. Ljudje so čedalje
bolj obveščeni o možnostih, kako biti in ostati zdrav, hkrati pa tudi o svojih pravicah
do najboljšega dosegljivega zdravja.
Sistem zdravstvenega varstva je zapleten organizacijski sistem, ki povezuje številne
politične, administrativne, družbene in zasebne proizvodne ter storitvene dejavnosti.
Deluje v spremenljivem družbenopolitičnem okolju in je v medsebojni odvisnosti z
razvitostjo gospodarstva in političnih opredelitev glede doseganja globalnih ciljev
sistema zdravstvenega varstva.
Države po svetu so razvile različne sisteme zdravstvenega varstva. Sistem, kot ga
poznamo v Sloveniji, bi lahko opisali z besedami solidarnost, vzajemnost in
predvsem dostopnost. Zdravstveni sistem v ZDA pa bi lahko opisali z besedo
zaslužek. Iz tega lahko izpeljemo, da je ameriški zdravstveni sistem profitno
naravnan in dostopen predvsem samoplačniško, medtem ko so v Sloveniji ugodnosti
zdravstvenega varstva deležni tako rekoč vsi, brez prevelikih stroškov oz. doplačil.
Glavna razlika med sistemoma zdravstvenega varstva v Sloveniji in v ZDA je torej
vpletenost države v sam zdravstveni sistem. Sistem financiranja zdravstva v Sloveniji
temelji na javno-zasebnem modelu financiranja, medtem ko je v ZDA zgolj profitno
usmerjen. Državno poseganje v sistem zdravstvenega varstva je minimalno. Delež
javnih sredstev, ki sta jih državi leta 2010 namenili za zdravstvo, predstavlja v
Sloveniji 72,8 %, v ZDA pa 48,2 %. Kljub temu pa so v ZDA za zdravstvo na
prebivalca namenili več % BDP. Izdatki na prebivalca v zdravstvu so v ZDA precej
višji kot v Sloveniji, kar je posledica zdravstvenega sistema v ZDA, kjer morajo
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veliko storitev financirati prebivalci sami, pa tudi zdravstvene storitve so precej
dražje kot v Sloveniji.
Glavna posledica vpletenosti oz. nevpletenosti ZDA v zdravstveni sistem je
predvsem (pre)veliko število nezavarovanih oseb, ki je leta 2011 predstavljajo 15,7
% celotnega ameriškega prebivalstva oz. 48,6 mil. ljudi. ZDA sicer nudijo revnejšim
in starejšim od 65 neke vrste zdravstveno zavarovanje (Medicaid, Medicare), vendar
morajo ti kljub temu velikokrat doplačati za zdravstvene storitve, ki so zelo drage.
Sistema zdravstvenega varstva v ZDA in v Sloveniji se razlikujeta po dostopnosti.
Veliko Američanov se sploh ne more zavarovati, če imajo velik % možnosti za
razvoj kakšne dedne bolezni. Prav tako imajo težave s sklenitvijo zdravstvenega
zavarovanja, če se ukvarjajo z adrenalinskimi in ekstremnimi športi, pri katerih so
velike možnosti za poškodbe.
Tudi v Sloveniji se vse več srečujemo s samoplačniškim zdravstvenim sistemom,
predvsem zaradi predolgih čakalnih dob in krčenja zdravstvenih storitev, kritih iz
OZZ in PZZ, vendar smo še daleč od razmer, ki jih poznajo v ZDA. V Sloveniji
imamo v primerjavi z ZDA dober zdravstveni sistem, v katerem je prisotna
solidarnost. Vendar pa se zdravstvo iz leta v leto srečuje z vse večjimi težavami
glede financiranja. Pričakujemo lahko, da se bo Slovenija v prihodnosti soočala z vse
večjimi težavami z ureditvijo, organizacijo in financiranjem zdravstvenega sistema.
K večanju stroškov bo doprineslo tudi staranje prebivalstva. Glede na to, da se že
danes v zdravstvu srečujejo z vprašanji o zmožnostih plačila zdravstvenih delavcev,
lahko v prihodnosti pričakujemo vse večje težave. Težave primanjkovanja denarja v
zdravstveni blagajni bodo najverjetneje vodile k podražitvam zdravstvenih
zavarovanj, tako za delodajalce kot za delodajalce. Vendar mnogi ne bodo sposobni
plačevati, kar lahko privede do razmer, kot jih trenutno najbolje poznajo v ZDA.
Spremembe zdravstvenega sistema so torej nujno potrebne, da bodo solidarnost,
dostopnost in vzajemnost ostale vrednote zdravstvenega varstva v Sloveniji. Kot smo
že omenili v magistrski nalogi, se nam v Sloveniji obeta nadgradnja zdravstvenega
sistema, s katerim bi lahko ponovno vzpostavili stabilen sistem, saj ZZZS v trenutni
ureditvi ne more več delovati in poslovati pozitivno.
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KRATICE IN AKRONIMI
Ang.

Angleško

BDP

Bruto domači proizvod

EU

Evropska unija

EUR

Evropska denarna enota evro

HDHP/SO

High-deductible health plans with a savings options

HMO

Health Maintenance Organizations

Mil.

Milijon

NPISG

Nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva

OECD

Organisation for Economic Co-operation and development

OUZD

Okrožni urad za zavarovanje delavcev

Oz.

Oziroma

OZZ

Obvezno zdravstveno zavarovanje

POS

Point of Services

PPO

Preferred Provider Organizations

PZZ

Prostovoljno zdravstveno zavarovanje

RS

Republika Slovenija

Št.

Število

T. i.

Tako imenovani

USD

Ameriška denarna enota dolar

ZDA

Združene države Amerike

ZZZS

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

ZZVZZ

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

ZPIZ

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
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