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Zvy‰ovanie efektívnosti verejn˘ch v˘davkov na zdravotníctvo vyÏaduje potrebu rie‰enia viacer˘ch
problémov. Pre implementáciu odporúãaní renomovan˘ch zahraniãn˘ch in‰titúcií pre Slovensko
(napr. odporúãania OECD v oblasti redukcie klasick˘ch nemocniãn˘ch lôÏok), je potrebné kaÏdé
rozhodnutie na úrovni ‰tátu podporiÈ rozsiahlymi viacdimenzionálnymi anal˘zami. Len tak˘to
postup v rámci rozhodovacieho procesu nám pomôÏe zabrániÈ zniÏovaniu kvality a dostupnosti
zdravotnej starostlivosti, dôsledne ochráni samotného spotrebiteºa zdravotn˘ch sluÏieb
a v koneãnom dôsledku zv˘‰i aj prestíÏ Slovenskej republiky u racionálnej‰ie sa správajúceho
externého zahraniãného prostredia. V období prebiehajúcich diskusií o transformácii systému
verejného zdravotného poistenia, odhaºovania rezerv v procese zvy‰ovania efektívnosti, ako aj
optimalizácie lieãebn˘ch a s nimi súvisiacich ekonomick˘ch procesov v zdravotníckych
zariadeniach predstavuje recenzovaná publikácia vysoko aktuálny kon‰truktívny príspevok.

Jednou z moÏností úspor finanãn˘ch prostriedkov zdravotn˘ch poisÈovní je zavedenie
jednodÀovej zdravotnej starostlivosti (JZS) v˘hodnej aj pre pacientov. JZS funguje vo svete uÏ viac
ako tri desiatky rokov, priãom zaujímav˘ je jej podiel na celkov˘ch chirurgick˘ch v˘konoch aÏ do 
90 %, k˘m na Slovensku je to iba okolo 7 %. Na Slovensku JZS na‰la podporu u zdravotn˘ch
poisÈovní, ako aj u MZ SR vo forme podpory konkrétnych cieºov Programov˘ch vyhlásení
jednotliv˘ch vlád, Ïiaº za 15 rokov sa nám ju nepodarilo dostatoãne rozvinúÈ. Existuje mnoho
dôvodov, ktoré bránia jej ‰ir‰iemu zavádzaniu a vyuÏívaniu, ãím by sa mohli u‰etriÈ znaãné
finanãné zdroje zdravotníckeho systému, ktoré by bolo moÏné vyuÏiÈ v urgentn˘ch oblastiach.
Nedostatoãnému rozvoju JZS bráni neadekvátne nastaven˘ a ekonomicky demotivujúci systém.
Na Slovensku úplne absentujú v˘skumné ‰túdie zamerané na rozvoj JZS, jej efektívnosÈ,
rizikovosÈ, cenové stratégie zdravotn˘ch poisÈovní, ako aj funkãnosÈ JZS. Bez t˘chto anal˘z nie je
moÏné odhaºovaÈ cesty zvy‰ovania efektívnosti zdravotníckeho systému a zabezpeãovania
spokojnosti v‰etk˘ch aktérov systému zdravotníctva.

Vedeck˘, ekonomick˘ i hospodárskopolitick˘ prínos recenzovanej publikácie spoãíva v tom, Ïe
fundovane prispieva k prekonaniu tejto medzery. Prezentované poznatky poskytujú metodologick˘
rámec pre realizáciu nevyhnutn˘ch anal˘z pre systém slovenského zdravotníctva a pre tvorcov
finanãnej a zdravotnej politiky priná‰a konkrétne návrhy k plánovanej kon‰trukcii modelu finanãno-
ekonomického zhodnotenia procesu zavádzania a vyuÏívania JZS a kvantifikácie vyvolan˘ch
viacdimenzionálnych úspor v slovenskom zdravotníctve. Prínos publikácie je aj v tom, Ïe umoÏní
obohatiÈ aj pedagogick˘ proces pre ‰tudentov medicíny aby si popri medicínskej osvojili aj
ekonomickú stránku systému JZS.
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