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Zvláštnosti trhu zdravotnických služeb
 Nízká cenová transparence
 v zdravotnických zařízeních zpravidla chybí přístupný ceník

 Specifická struktura strany poptávky:
 koncový zákazník (pacient) ---> potřeba
 lékař ---> transformace potřeby pacienta v poptávku po
konkrétním zdravotnickém statku nebo službě
 zdravotní pojišťovna ---> úhrada realizační ceny zdravotnické
služby nebo statku
===> strana nabídky - lékař - tak podstatně ovlivňuje strukturu
a rozsah poptávky
===> koncový zákazník má převážně měkké rozpočtové
omezení

Zvláštnosti trhu zdravotnických služeb

 Vysoká míra informační asymetrie mezi stranou
nabídky (lékaři, zdravotnická zařízení) a stranou
poptávky - koncovými zákazníky (pacienty)
a zdravotními
pojišťovnami
 zdravotní pojišťovny jsou odborně stejně kvalifikované jako
lékaři, avšak informace o pacientech a jejich diagnózách
čerpají od lékařů, na jejichž straně je informační monopol
(analogie "převrácené řídící pyramidy" ve vztahu podnik plánové centrum v CPE)
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Trh zdravotnických služeb shrnutí a doporučení
 Trh zdravotnických statků a služeb je specifický nedokonale
konkurenční trh s informačním monopolem na straně nabídky
a převážně měkkým rozpočtovým omezením koncového
zákazníka
 Řešením této suboptimality je
 posílení konkurence na straně nabídky
 metoda: cenová soutěž mezi lékaři a zdravotnickými zařízeními
ve výběrových řízeních na poskytování zdravotnických služeb a
mezi producenty a distributory zdravotnických statků (léky,
zdravotnické pomůcky)

 regulace a dohled ze strany státní správy a zdravotních
pojišťoven s cílem vyvažovat absenci suverénního spotřebitele
a vyvažovat slabot strany poptávky vůči straně nabídky
(lékařům a zdravotnickým zařízením)
 metoda: standardy dostupnosti zdravotnických služeb,
standardy léčebných postupů, kontrolní činnost

Veřejné zdravotní pojištění:
jedna nebo více pojišťoven?
 1 pojistný plán (všeobecné povinné zdravotní pojištění)
===> 1 pojišťovna
 Možnost rozšíření rozsahu pojištění nad rámec
pojistného plánu všeobecného zdravotního pojištění
a nabídky dalších služeb ===> konkurence
(cenová
i necenová) mezi zdravotními
pojišťovnami, jejichž vznik a zánik (udělení licence,
nucená správa, odejmutí licence a převod pojistného
kmene na jinou pojišťovnu) by měl být umožněn při
splnění zákonným předpisem definovaných podmínek
(jako např. je tomu např. v bankovnictví)
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Rozsah všeobecného
povinného zdravotní pojištění
 Definuje státní správa (zákon a podzákonné normy)
 Mělo by pokrývat závažná a nákladná onemocnění
 "Běžná" a nenákladná onemocnění a další zdravotnické
služby nehrazené v rámci všeobecného povinného
zdravotního pojištění by měly být placeny přímo koncovými
zákazníky mimo systém zdravotního pojištění, nebo
z individuálně sjednaného rozšířeného
zdravotního pojištění
 Situaci nízkopříjmových koncových zákazníků by měla řešit
účelová individuálně testovaná nepojistná sociální dávka
navázaná na životní minimum (v rámci systému státní
sociální podpory)
(příspěvek na zdravotní péči obdobný např. stávajícímu příspěvku
na bydlení)
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