konkurencja w ochronie zdrowia

Jak „rywalizuje się” w Europie
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Dwie strony medalu

Konkurencja to instrument pobudzania organizacji do większej wydajności i otwartości na preferencje konsumentów. To proste. Jednak określenie roli konkurencji oraz jej skutków już takie
oczywiste nie jest. Przedstawiamy analizę dobrych i złych przykładów rywalizacji w ramach wybranych europejskich systemów ochrony zdrowia przygotowaną na podstawie raportu „Konkurencja pomiędzy podmiotami udzielającymi świadczeń opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej”.
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Teoretycznie konkurencja w systemach ochrony
zdrowia może przebiegać na wiele sposobów, różnie
wpływając na poszczególne świadczenia. Kluczową
rolę przy określaniu wpływu konkurencji na opiekę
zdrowotną odgrywają jakość oraz informacje dotyczące jakości i cen. Systemy opieki zdrowotnej realizują
wiele celów, wśród których duże znaczenie mają: sprawiedliwy (równy) dostęp do lepszej jakości świadczeń,
efektywność kosztowa (opłacalność) sposobu organizacji i wykonywania świadczeń zdrowotnych, a także
przejrzystość i odpowiedzialność. Efektywna alokacja
zasobów stanowi tylko jeden z większej liczby celów.
Konkurencję postrzega się często jako rozwiązanie
problemów, z którymi nie radzą sobie publiczne i regulowane systemy ochrony zdrowia. Jakkolwiek widziana
w takim ujęciu konkurencja stanowi instrument realizacji celów polityki, to jednak nie znajdziemy w nim
dokładnej odpowiedzi na to, kiedy wprowadzać (lub
zwiększać) konkurencję z korzyścią dla celów realizowanych przez systemy ochrony zdrowia. Nieskuteczność jednego instrumentu nie oznacza automatycznie,
że inny instrument jest lepszy.
Warunki, w jakich konkurencja i mechanizmy rynkowe zapewniają dobrą alokację zasobów w systemie
ochrony zdrowia, stanowią przedmiot dyskusji od (co
najmniej) pół wieku. Istotną część dyskusji na temat
roli konkurencji w systemach ochrony zdrowia poświęcono relacjom pomiędzy pacjentami i zewnętrznymi
płatnikami oraz rozwiązaniom w zakresie ubezpieczeń
(np. ubezpieczenia dobrowolne wobec ubezpieczeń
obowiązkowych, skala, zakres i stopień ubezpieczeń,
a także rola podmiotów prywatnych). Głównym tematem raportu jest konkurencja wśród świadczeniodawców opieki zdrowotnej, autorzy nie omawiają w nim
konkurencji w sektorze ubezpieczeń zdrowotnych.
Konkurencja w teorii
Istotnym czynnikiem, który należy uwzględnić,
wprowadzając konkurencję, jest to, kto podejmuje decyzje w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej. Ponieważ ochrona finansowa przed kosztami chorób oznacza wprowadzenie na rynek płatnika zewnętrznego,
może powstać napięcie pomiędzy prawem pacjentów
do swobodnego wyboru świadczeniodawców a prawem
płatników do wyboru świadczeniodawców, których są
skłonni finansować. W drugim przypadku możemy
mieć do czynienia z sytuacją, w której pacjenci dokonują wyboru świadczeniodawców za pośrednictwem
wybranego przez siebie płatnika, o ile system ochrony
zdrowia daje taki wybór.
Dyskusja o konkurencji wymaga zdefiniowania szeregu pojęć oraz zebrania danych na temat ich roli. Istnieją różne rodzaje konkurencji wśród świadczeniodawców: konkurencja na rynku, konkurencja o rynek oraz
konkurencja porównawcza (benchmarkowa). Konkurencja może dotyczyć szeregu zmiennych równocześnie
czerwiec-lipiec 4-5/2016 
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Rodzaje konkurencji wśród świadczeniodawców
Konkurencja pomiędzy świadczeniodawcami może
przyjmować różne formy w zależności od tego, kto
lub co stanowi jej przedmiot, a także jakiego rodzaju
zmienna lub zmienne występują w procesie rywalizacji.
Świadczeniodawcy opieki zdrowotnej mogą konkuro-

Maciej Majewski
dyrektor do spraw sprzedaży
w firmie Certus
Aktualnie w Polsce około 2/3 środków
przeznaczanych na finansowanie ochrony
zdrowia to środki publiczne, pozostające
w większości w gestii NFZ. W takiej sytuacji
mamy do czynienia nie tylko z konkurowaniem na rynku
(competition in a market, czyli klasyczna sytuacja konkurowania o klienta), ale przede wszystkim z konkurowaniem o dostęp do rynku (competition for the market),
czyli o umowę z płatnikiem. Powoduje to, iż w przypadku placówek funkcjonujących wyłącznie (lub w przeważającej części) na podstawie kontraktu z NFZ (a więc
w realiach permanentnych kolejek, które w znacznym
stopniu utrudniają pacjentowi skorzystanie z prawa do
swobodnego wyboru świadczeniodawcy) po uzyskaniu
kontraktu znacząco maleje presja na działania proinnowacyjne i projakościowe.
Jednocześnie zmieniające się co kontraktowanie zasady przyznawania środków przez publicznego płatnika
utrudniają podmiotom leczniczym prowadzenie długofalowej polityki rozwojowej. Aktualnie jesteśmy na etapie
ustalania nowych zasad kontraktowania, które zdaniem
wielu ekspertów również mają niewiele wspólnego ze
wspieraniem mechanizmów konkurencji. Z kolei krokiem w stronę wzmocnienia konkurencji na rynku jest
wdrażana możliwość dopłacania przez pacjentów do
materiałów lepszej jakości (np. soczewek czy endopro-
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wać o pacjentów ceną lub jakością albo ceną i jakością jednocześnie. Jakość może dotyczyć cech danego
produktu lub usługi, czasu oczekiwania, priorytetu leczenia itp. Świadczeniodawcy opieki zdrowotnej mogą
konkurować o środki budżetowe w systemach ochrony
zdrowia, jak to obserwujemy np. na aukcjach czy licytacjach, których przedmiotem są zamówienia dotyczące
realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów
partnerstwa publiczno-prywatnego. Można wyróżnić
trzy ogólne rodzaje konkurencji, każdy związany z własnym zbiorem warunków wstępnych. To, jaki jej rodzaj
jest najbardziej odpowiedni, zależy od charakterystyki
ekonomicznej (struktury) danego rynku. Najpowszechniejsza jest konkurencja na rynku i ją właśnie omówiono bardziej szczegółowo poniżej.
Uwarunkowania konkurencji jako użytecznego instrumentu polityki różnią się w zależności od kraju,
podsektorów opieki zdrowotnej i czasu. Nie istnieje
złota reguła ani zamknięty katalog możliwych do spełnienia warunków, dzięki którym konkurencja zawsze
prowadziłaby do poprawy realizacji celów systemu
opieki zdrowotnej.

tez). Mam nadzieję, że ustawodawca pójdzie
o krok dalej i dopuści możliwość dopłaty za
zastosowanie nierefundowanej metody leczenia.
Pocieszające jest to, że pomimo braku
ustawy o dodatkowych ubezpieczeniach
zdrowotnych i zachęt podatkowych do ich
wykupywania, rynek ten stale się rozwija,
niejako obok systemu publicznego. Dodatkowo mamy
tutaj widoczne oba mechanizmy konkurencji pomiędzy
świadczeniodawcami, o których mowa w raporcie: zarówno o dostęp do rynku (czyli umowę z ubezpieczycielem), jak i o pacjenta, który może wybierać świadczeniodawcę w znacznie szerszym zakresie niż w przypadku
ubezpieczenia w NFZ.
Wart przypomnienia jest fakt, że dzięki Unii Europejskiej rozwija się możliwość konkurowania pomiędzy
świadczeniodawcami w kontekście międzynarodowym.
Wdrożenie przez kraje członkowskie dyrektywy o prawach pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej
sprawiło, że obywatele każdego kraju mogą – w sytuacji
niemożności skorzystania z konkretnego świadczenia
u siebie – leczyć się w innym państwie członkowskim
i w ramach posiadanego publicznego ubezpieczenia
zdrowotnego otrzymać zwrot części (mniejszej lub większej) poniesionych wydatków. Otwiera to szerokie możliwości konkurowania przez polskie placówki medyczne
przy wykorzystaniu wszystkich dopuszczonych przez
prawo środków marketingowych, w tym ceną, jakością
i dostępnością.
Fot. Archiwum

lub oddzielnie. Szczególnie interesujące są czynniki cen
i jakości, które podlegają różnego rodzaju uregulowaniom w ramach systemu ochrony zdrowia.
Zainteresowanie konkurencją w obszarze opieki
zdrowotnej wynika również ze skutków, jakie mogą
się z nią wiązać dla równowagi pomiędzy różnymi aktorami w trójkącie złożonym z pacjentów, płatników
i świadczeniodawców. Konkurencja może zachodzić
w różnych miejscach przestrzeni wyznaczonej bokami
trójkąta. Do jej głównych form należy konkurencja pomiędzy ubezpieczycielami o decyzję ludności w sprawie
ubezpieczenia zdrowotnego, konkurencja pomiędzy
świadczeniodawcami opieki zdrowotnej o to, by zostać
wybranym, a także konkurencja pomiędzy świadczeniodawcami o kontrakty z ubezpieczycielami zdrowotnymi.
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Wprowadzenie zasad konkurencji w zakresie świadczeń zdrowotnych, jej zwiększenie lub zmiany w tym
zakresie stanowią delikatną materię. Należy zbadać
potrzebę przyjęcia odpowiednich ram regulacyjnych,
a także stworzenia stosownych instytucji i mechanizmów. Za kwestie szczególnie istotne należy uznać
akredytację świadczeniodawców oraz szczegółowe opracowanie kształtu systemów finansowania. Potrzebne
są również odpowiednie badania stosowanych rozwiązań w obszarze polityki, pozwalające określić i ocenić
wpływ konkurencji – to ważne, ponieważ planowane
rozwiązania i związane z nimi faktyczne wyniki zazwyczaj różnią się w zależności od kontekstu. Przeprowadzona ocena powinna stanowić podstawę dla zmian
regulacyjnych, które pozwolą na realizację przyjętych
celów polityki.
Do najważniejszych czynników, które należy
uwzględnić, wprowadzając konkurencję, zmieniając jej
zasady lub zwiększając konkurencyjność, należą: zapewnienie przejrzystości rynku (w tym dostępności do
informacji na temat jakości i cen świadczeń), uważne
monitorowanie sytuacji w zakresie równego (sprawiedliwego) dostępu do opieki zdrowotnej, promowanie
wiedzy o zdrowiu, a także egzekwowanie zasad konkurencji, aby zapobiegać powstawaniu, umacnianiu
i nadużywaniu dominującej pozycji na rynku.
Pacjent wybiera, a świadczeniodawca się stara
Konkurencję wśród świadczeniodawców należy odróżnić od przysługującej pacjentom swobody wyboru.
Swoboda wyboru po stronie pacjentów stanowi istotną
wartość w wielu krajach, zarówno jako zasada leżąca
u podstaw systemu opieki zdrowotnej, jak i instrument, który umożliwia sprawną alokację zasobów tego
systemu zgodnie z preferencjami pacjentów i wzmacnia
pozycję pacjentów. Zasadę wyboru po stronie pacjentów można łączyć z różnym stopniem nasilenia konkurencji wśród świadczeniodawców w systemie opieki
zdrowotnej – tj. wyłącznie pomiędzy świadczeniodawcami publicznymi, pomiędzy świadczeniodawcami publicznymi i prywatnymi, a także ze zróżnicowaniem
ograniczeń w dostępie do rynku. Zasada swobodnego wyboru jest realizowana najskuteczniej wtedy, gdy
pacjenci mogą z łatwością ocenić jakość oferowanych
świadczeń.
Istnieje stała potrzeba gromadzenia dowodów empirycznych w sposób zapewniający ich użyteczność dla
twórców polityki, pamiętając o zachodzących zmianach we wrażliwym na czynniki sytuacyjne otoczeniu,
a wraz z nimi o skutkach wprowadzenia lub zwiększenia konkurencji wśród świadczeniodawców w systemie
opieki zdrowotnej.
Co jest najważniejsze?
Konkurencja stanowi instrument organizujący korzystanie z dostępnych zasobów w celu osiągnięcia
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”

Skuteczna konkurencja
to istnienie wielu
świadczeniodawców
i informacja na temat cen

”

celów polityki zdrowotnej. Często wykorzystuje się ją
jako instrument alokacji zasobów w ramach najbardziej cennych zastosowań, a także jako środek poprawy
efektywności. Pod pojęciem konkurencji rozumie się
tutaj rywalizację pomiędzy podmiotami udzielającymi
świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej, która zachęca
do działań dostosowujących świadczenia opieki zdrowotnej do preferencji konsumentów i która w ostatecznym rozrachunku wpływa na ceny, jakość, poziom
świadczonych usług itp.
Ze swobodnym wyborem możemy się spotkać
w systemach publicznej opieki zdrowotnej, a jednocześnie może go brakować w systemach, w których prywatni świadczeniodawcy otrzymują refundacje z zakładów (instytucji) opieki zdrowotnej. Swoboda wyboru
po stronie pacjentów stanowi istotną wartość w wielu
krajach jako zasada leżąca u podstaw systemu opieki
zdrowotnej. Tworzenie warunków sprzyjających swobodzie wyboru wśród pacjentów nie łączy się automatycznie z wprowadzeniem lub wzmocnieniem konkurencji, buduje jednak silną pozycję pacjentów. Niemniej
zwiększanie możliwości wyboru po stronie pacjentów
często jest wynikiem działań poszerzających krąg potencjalnych świadczeniodawców.
Co do zasady skuteczna konkurencja wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu przesłanek, do których
należą: istnienie wielu świadczeniodawców, łatwość
wchodzenia świadczeniodawców na rynek oraz wychodzenia z rynku, a także dostępność wystarczających
informacji na temat cen i jakości oferty świadczeniodawców. Na rynkach opieki zdrowotnej przesłanki te
często nie są spełniane w całości – zazwyczaj istnieje
jednocześnie wiele odstępstw od tak sformułowanych
warunków. Stopień ich spełnienia jest różny dla konkretnych systemów opieki zdrowotnej, a także ulega
zmianie w czasie. Oznacza to, że w poszczególnych
krajach i sektorach opieki zdrowotnej można korzystać
z doświadczeń innych, pamiętając jednak o tym, by
przyjęte gdzie indziej rozwiązania wprowadzać z rozwagą, z uwzględnieniem własnych uwarunkowań i systemu opieki zdrowotnej.
Nie ma zamkniętego katalogu warunków, dzięki
którym konkurencja usprawni działanie systemu opieki
zdrowotnej. W tym zakresie wszystko zależy od konkretnych problemów, z jakimi boryka się dany system
zdrowotny, a także stawianych przed nim celów. Konmenedżer zdrowia
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”

 konkurencja, ani podejście
Ani
ściśle regulacyjne same nie
rozwiążą wszystkich problemów
w systemie opieki zdrowotnej

”

kurencję należy oceniać w odniesieniu do alternatywnych instytucji i mechanizmów realizacji przyjętych
celów w zakresie polityki zdrowotnej.
Wprowadzenie (lub podniesienie poziomu) konkurencji na rynku świadczeń zdrowotnych nie zawsze
stanowi najlepszy instrument realizacji celów systemu
opieki zdrowotnej. Konkurencja nie zawsze rozwiązuje
wszystkie problemy tego systemu, a jej wpływ może
być niekorzystny. Jak każdy inny instrument polityki zdrowotnej konkurencja nie wpłynie na poprawę
wszystkich aspektów funkcjonowania systemu opieki
zdrowotnej jednocześnie. Jest również mało prawdopodobne, aby przy jej użyciu decydenci polityczni mogli osiągnąć kompromis pomiędzy różnymi, nierzadko
sprzecznymi, celami systemów opieki zdrowotnej. Ilustrują to przykłady z różnych krajów europejskich.
W rozważaniach dotyczących stosowania zasad konkurencji wśród świadczeniodawców w obszarze opieki
zdrowotnej decydenci powinni uwzględnić następujące
kwestie:
1. Wprowadzenie zasad konkurencji w zakresie świadczeń zdrowotnych, jej zwiększenie lub zmiany w tym
obszarze stanowią delikatną materię.
2. Wprowadzenie zasad konkurencji wymaga dodatkowych działań w sferze polityki, które umożliwią
prawidłowe funkcjonowanie rynku. Konieczna jest
także uważna i stała ocena skutków ich wprowadzenia.
3. Wprowadzenie zasad konkurencji wymaga również
ich egzekwowania, aby zapobiegać powstawaniu,
umacnianiu i nadużywaniu dominującej pozycji na
rynku.
4. C hoć nie stosuje się żadnego ogólnego założenia
dotyczącego wpływu konkurencji na cele związane
z równością dostępu do opieki zdrowotnej, w ramach przyjętej polityki należy uważnie monitorować jej potencjalnie niekorzystny wpływ w tym
zakresie.
5. Istnieje pilna potrzeba gromadzenia danych empirycznych na temat funkcjonowania i kształtu konkurencji wśród świadczeniodawców. Dowody te muszą
być użyteczne dla celów tworzonej polityki.
Przedstawiamy przykłady ilustrujące pozytywne
i negatywne wykorzystanie konkurencji jako instrumentu na rynkach opieki zdrowotnej. Pochodzą one
z państw członkowskich Unii Europejskiej.
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Hiszpania, czyli centralizacja zakupu produktów
związanych z opieką zdrowotną
System opieki zdrowotnej w Hiszpanii został zdecentralizowany po przyjęciu konstytucji z 1978 r. Wtedy
kompetencje w zakresie realizacji świadczeń zdrowotnych (planowanie, zarządzanie, zamówienia) otrzymało
17 wspólnot (regionów) autonomicznych. Od tej chwili
aż do dzisiaj za zamówienia oraz finansowanie leków
i produktów ochrony zdrowia odpowiadają regionalne
służby zdrowia. Rozmiary i siła ekonomiczna każdej
z regionalnych służb różnią się w zależności od liczby
ludności w regionie – od 8,5 mln mieszkańców w Andaluzji do 350 tys. mieszkańców w La Rioja. Zamówienia centralne na potrzeby 46,5 mln osób (cała ludność
Hiszpanii) mogłyby przynieść określone korzyści dla
systemu ochrony zdrowia.
W kontekście kryzysu i ograniczeń ekonomicznych
w marcu 2010 r. Ministerstwo Zdrowia i wspólnoty
autonomiczne zawarły porozumienie dotyczące szeregu
działań, m.in. stworzenia mechanizmu centralnego systemu zamówień, w którym poszczególne regiony mogłyby uczestniczyć na zasadzie dobrowolności. W 2011 r.
w pierwszym scentralizowanym zakupie szczepionek
przeciwko grypie uczestniczyło 8 regionalnych służb
zdrowia, co przyniosło szacunkowe oszczędności na
poziomie 3,84 mln euro. W akcji zorganizowanej w latach 2012–2013 uczestniczyło już 14 regionalnych służb
zdrowia, a szacowane oszczędności wyniosły 5,2 mln
euro. Ministerstwo Zdrowia i wspólnoty autonomiczne podjęły decyzję o rozszerzeniu przyjętej praktyki
o inne leki i produkty ochrony zdrowia. Postanowiono, że przetargi będą organizowane i administrowane
w ramach jednostki centralnej (INGESA – Instytut
Zarządzania Zdrowiem przy Ministerstwie Zdrowia).
W 2013 r. ogłoszono przetarg krajowy, m.in. na rękawice chirurgiczne, paski do pomiaru glukozy, pieluchomajtki i wkłady chłonne do łóżek. Grupa firm
produkcyjnych (reprezentowana przez Fenin) złożyła
odwołanie w postępowaniu przetargowym, które zawieszono decyzją Trybunału Sprawiedliwości. Ostatecznie przetarg zakończył się pomyślnie (z wyjątkiem
części dotyczącej rękawic chirurgicznych). Centralna
jednostka zamawiająca ogłosiła także przetarg na czynnik rekombinowany VIII, inhibitory TNF i erytropoetyny (EPO). Według producentów kryterium wyboru produktów powinna być nie tylko cena, lecz także
jakość, a ponadto przetargi organizowane na szczeblu
krajowym lub regionalnym wywierałyby presję cenową na producentów, ograniczając ich dostęp do rynku. Szacowane oszczędności na różnych zamówieniach
(nie licząc szczepionek przeciw grypie) wyniosły ponad
50 mln euro. W różnych umowach dotyczących centralizacji zamówień uczestniczyło, w zależności od
przetargu, od 5 do 14 regionalnych służb zdrowia.
Kontynuując podjęte działania, w czerwcu 2014 r. Ministerstwo Zdrowia wyraziło zgodę na włączenie do
czerwiec-lipiec 4-5/2016
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mechanizmu centralnych zamówień dodatkowych 74
produktów, w tym soczewek wszczepialnych, protez
stawów biodrowych, zastawek serca, stentów itp. Wydaje się, że opisany wyżej mechanizm (łączenie zakupów artykułów ochrony zdrowia w ramach przetargów)
wpłynął na poprawę wydajności i ustalenie norm jakości w krajowym systemie opieki zdrowotnej.

W 2013 r. Krajowa Komisja ds. Konkurencji opublikowała raport na temat zamówień i konkurencji w przetargach na świadczenia opieki zdrowotnej
w Hiszpanii, poddając analizie umowy partnerstwa
publiczno-prywatnego (koncesje długoterminowe).
Raport bada pięć aspektów zawieranych w Hiszpanii
umów o partnerstwie publiczno-prywatnym. Są to:

dyrektor Samodzielnego Zespołu
Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Ochota
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Przedstawiony raport w sposób bardzo
syntetyczny i rzetelny odnosi się do kwestii
mechanizmu postępowania różnych uczestników systemów opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej. Moją uwagę zwróciła w szczególności kwestia
potencjalnych zagrożeń wynikających z nieodpowiedzialnego stosowania narzędzia konkurencyjności. Warto
podkreślić, że konkurencja w sektorze opieki zdrowotnej
jest jedynie narzędziem do realizacji celów określonych
przez ustawodawcę. Cele te nie mogą być jednak zbyt
ogólne, ponieważ nie będą miały wtedy charakteru mierzalnego. Raport słusznie wskazuje, że decydenci polityczni muszą przewidywać następstwa podejmowanych
przez siebie działań, np. poprzez redukcję cen konkurencja może powodować silny efekt wolumenowy (wzrost
wykorzystania świadczeń opieki zdrowotnej). Zauważono także, że konkurencję postrzega się jako remedium
na rozwiązanie problemów, z którymi nie radzą sobie
publiczne i regulowane systemy ochrony zdrowia. Nieskuteczność jednego instrumentu nie oznacza jednak,
że inny instrument będzie automatycznie skuteczny. Na
etapie planowania trzeba się bowiem zastanowić nad
potencjalnymi zachowaniami uczestników rynku i ewentualnymi zdarzeniami niepożądanymi.
W polskim systemie ochrony zdrowia, mającym
charakter oligopolu, ustawodawca nie zdefiniował
w sposób racjonalny i przejrzysty celów polityki zdrowotnej i wysyła sprzeczne sygnały co do pożądanych
zachowań podmiotów leczniczych. Obowiązująca ustawa o działalności leczniczej oraz ustawa o swobodzie
działalności gospodarczej, traktująca ochronę zdrowia
jako działalność gospodarczą regulowaną, co do zasady
zrównuje możliwości podmiotów publicznych i prywatnych w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Temu właśnie służą
m.in. otwarte konkursy organizowane przez Narodowy
Fundusz Zdrowia lub ministra zdrowia na określone kategorie świadczeń.
Problemem jest jednak stosowana praktyka, niemająca odzwierciedlenia de iure w przepisach prawnych,

co do rzeczywistej równości podmiotów.
W szczególności dotyczy to możliwości pobierania opłat od pacjentów poza systemem
tzw. ubezpieczenia zdrowotnego, co jest
dopuszczalne i akceptowane w przypadku
przedsiębiorców, zaś realnie utrudnione np.
w przypadku SP ZOZ. Innym przejawem tego
problemu jest wybieranie przez podmioty
prywatne atrakcyjnych segmentów rynku
i przeszacowanych przez NFZ procedur.
Tak więc pełna konkurencja w dostępie do środków
publicznych degraduje system jako całość w kontekście
ponoszenia przez podmioty publiczne kosztów kompleksowości usług, częstego przerzucania kosztów diagnostyki i przypadków powikłanych z sektora prywatnego.
Niewątpliwie konkurencja wśród podmiotów leczniczych jest elementem podnoszącym jakość świadczeń
(poprzez zatrudnianie personelu o wyższych kwalifikacjach), umożliwia lepszą alokację zasobów wewnętrznych oraz zmniejszanie kosztów w skali mikro – przedsiębiorstwa. Jednocześnie, co słusznie zauważono
w raporcie, konkurencja może powodować większe
koszty w skali makro.
Obecny minister zdrowia stwierdził: „Publiczny system ochrony zdrowia to nie jest miejsce do osiągania
zysku. Jeśli ktoś jest na niego nastawiony, powinien
funkcjonować w innym miejscu, gdzieś na obrzeżach”.
Pozwolę sobie częściowo nie zgodzić się z tą tezą – zysk
w przypadku publicznych podmiotów leczniczych nie
jest niczym nagannym, gdyż muszą go alokować w swoją działalność statutową – np. dopłaty do nierentownych
działalności. Z kolei podmioty prywatne, dysponujące
kapitałem rynkowym, mogą być zniechęcone do inwestowania w ochronę zdrowia ze względu na ograniczone
możliwości zwrotu inwestycji – vide założenia projektu
ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej, który
już na etapie planowania jest ewidentnie niekonstytucyjny.
Reasumując – konkurencyjność w sektorze ochrony
zdrowia należy rozumieć jako narzędzie, które powinno
być stosowane tam, gdzie jego skutki przyniosą pozytywny i mierzalny efekt dla dobra pacjentów. Samo myślenie magiczne i życzeniowe: „konkurencja to wszystko załatwi”, „niewidzialna ręka rynku”, nie sprawdza
się w sferze tak wrażliwej społecznie, jak opieka zdrowotna.

Krzysztof Marcin Zakrzewski
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dyrektor do spraw medycznych,
członek zarządu Medicover Sp. z o.o.
Ochrona zdrowia w Polsce wymaga poprawy efektywności, a jednym ze skuteczniejszych narzędzi do osiągnięcia tego celu jest
wprowadzenie mechanizmów konkurencji
między podmiotami świadczącymi usługi zdrowotne.
Doświadczenia europejskie wskazują, że wdrożenie
konkurencji może przynieść wymierne korzyści. Kluczem w tym podejściu pozostaje zachowanie właściwej
równowagi rynkowej, która powinna być zdefiniowana
przez najistotniejsze cele polityki zdrowotnej danego
kraju. Dyskusja na ten temat pozostaje bardzo ważna,
szczególnie w kontekście zbliżających się konkursów
ofert na świadczenia zdrowotne. To w końcu dzięki
konkurencji pomiędzy podmiotami leczniczymi możliwe
jest wypracowanie działań, które skutecznie podnoszą
jakość świadczeń, jednocześnie nie wpływając na ograniczenie ich dostępności. Cieszą więc zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia, iż w nadchodzącym konkursie ofert
najistotniejsze będzie wyłonienie placówek o najwyższym standardzie i jakości wykonywanych usług zdrowotnych oraz największej kompleksowości dla pacjenta.
Wiąże się to bezpośrednio z większym bezpieczeństwem dla chorego, jego szybszym powrotem do zdrowia i bezpośrednią oszczędnością dla całego systemu
ochrony zdrowia. Obie perspektywy – świadczeniodawców i świadczeniobiorców – są spójne w swoich celach.
Dla chorego płacącego składkę najistotniejsze jest, czy
otrzyma świadczenie o najwyższej jakości oraz czy zostanie zaopatrzony kompleksowo w szybkim terminie.
• konstrukcja postępowania przetargowego,
• opracowanie specyfikacji technicznych,
• opracowanie kryteriów wyboru,
• wybór i wagi kryteriów udzielenia zamówienia,
• zmiany zamówień.
Stwierdzono występowanie różnych elementów,
które mogły wpłynąć na zakłócenie konkurencji. Były
to: nieodpowiednia wielkość i konstrukcja zamówień
udzielanych w częściach, brak wystarczających informacji (głównie o skutkach finansowych) – z 19 zamówień obejmujących świadczenia medyczne tylko
w 4 złożono więcej niż jedną ofertę, nadmierny czas
realizacji zamówień, niedostateczne przewidziane mechanizmy kontroli jakości – w przypadku 24 zamówień (na łączną liczbę 38 zamówień) po ich udzieleniu
wprowadzono istotne zmiany, nadmierna uznaniowość
zamawiających, potrzeba wdrożenia rygorystycznie
nadzorowanej usługi bilingowej pomiędzy ośrodkami
w przypadku wynagrodzeń w formie stawki kapitacyjnej.
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System zaś, dobierając podmioty świadczące usługi, kieruje się tymi samymi kryteriami, dodając do tego efektywność – zarówno
funkcjonalną placówki, jak i ekonomiczną,
wyrażoną w sposobie zarządzania. Każdemu podmiotowi udzielającemu świadczeń,
bez względu na formułę własności, zależy na
tym samym, czyli zdrowiu pacjenta. W tym
kontekście całkowicie niezasadne pozostaje
kryterium podziału na świadczeniodawców publicznych
i prywatnych.
Właściwie zastosowane mechanizmy konkurencji
nie ustalają rywalizacji ze względu na pochodzenie kapitału. W końcu rozwój polskiego rynku medycznego
był katalizowany właśnie przez konkurencję, również
z udziałem placówek prywatnych. Planowane zwiększenie dostępu obywateli do usług medycznych nie może
być osiągane przez wyłączanie podmiotów prywatnych,
pod warunkiem że spełniają najwyższe standardy i realizują wysoko specjalistyczne świadczenia. Właściciele
niedokapitalizowanych placówek są największym przegranym braku konkurencji pomiędzy świadczeniodawcami, pozostając w ciągłej matni konieczności inwestycji
i ich finansowania. Właściwe stosowanie instrumentów
konkurencji naturalnie prowadzi do oszczędności, które
w perspektywie niedofinansowania systemu ochrony
zdrowia w Polsce wydają się kluczowe.
Prawidłowe zastosowanie mechanizmów konkurencji
to wysoka jakość i dostępność usług przy jednoczes
nym zachowywaniu właściwej efektywności. W końcu
wszystkie podmioty – także prywatne – udzielające
świadczeń w zakresie lecznictwa publicznego funkcjonują w tej samej rzeczywistości prawnej oraz finansowej,
którą reguluje państwo.
Fot. Archiwum

Piotr Soszyński

Szwecja, czyli konkurencja
wśród świadczeniodawców
Dyskusja na temat konkurencji w szwedzkiej służbie
zdrowia rozpoczęła się już we wczesnych latach 70. XX
wieku w związku z prowadzoną debatą o konieczności ograniczenia rosnących kosztów opieki zdrowotnej.
Przyczynkiem do niej stało się wzrastające zainteresowanie ekonomiką zdrowia i szereg artykułów opublikowanych przez nieżyjącego już prof. Ingemara Ståhla
(podsumowanie głoszonych przez niego idei zawarto
w dwóch artykułach z 1980 i 1981 r.). Inspirację dla
debaty stanowiła ogłoszona w 1980 r. książka Alaina Enthovena pt. „Health Plan: The Only Practical
Solution to the Soaring Costs of Medical Care”. Ent
hoven skupił się na konkurencji pomiędzy firmami
ubezpieczeniowymi, które w tym czasie kontrolowały
świadczeniodawców. W 1985 r. opublikował książkę
na temat zastosowania jego koncepcji w brytyjskiej
służbie zdrowia – NHS. Idee Enthovena dotyczące
„koordynowanej konkurencji” zostały zawarte w kolejczerwiec-lipiec 4-5/2016
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zakresu usług bez uwzględniania kosztów i korzyści
krańcowych. W efekcie doszło do rozrostu koszyka
świadczeń zdrowotnych przy jednoczesnym braku mechanizmów decyzyjnych w sprawach dotyczących optymalnego poziomu nakładów na zdrowie. Ståhl, który
wywodził się z systemu publicznej opieki zdrowotnej,
dostrzegł podobny wzrost nakładów na zdrowie i –
korzystając z teorii wyboru publicznego – tłumaczył
go politycznym naciskiem na zwiększanie nakładów
powyżej optymalnego poziomu. Większość wyborców
opowie się za wzrostem wydatków publicznych, jeśli

Zbigniew Kowalski

z prywatnej kieszeni, do prywatnych placówek trafia mnóstwo pieniędzy na procedury,
których trudno uświadczyć w placówkach
publicznych. Wyzwaniem nie jest jakość, bo
ta jest taka sama (ci sami lekarze, ten sam
sprzęt, często te same procedury), ale dostępność. Konkurencja w dostępności działa
na całego i nagradza lepiej zorganizowanych,
bez oglądania się na koszty.
My, polscy pacjenci niewiele wiemy o konkurencji
w ochronie zdrowia. Teoretycznie organizator systemu
zapewnił nam wolność wyboru świadczeniodawcy, ale
autorzy raportu wyraźnie zwracają uwagę na to, aby
nie traktować tego na równi z myśleniem o konkurencji. Nie możemy czerpać wzorców z innych segmentów
gospodarki, bo zdrowie jest po prostu czymś innym. Nie
idźmy drogą wyznaczoną przez dyskonty spożywcze, dla
których wyznacznikiem konkurencyjności jest promocja cenowa. Także mechanizm zamówień publicznych
w praktyce ogranicza konkurencyjność do walki cenowej, co odczuliśmy np. przy budowie autostrad.
Warto pochylić się nad konkurencją w jakości i dostępności usług. Warto poszukać mechanizmów, które będą tak rozumianą konkurencję nagradzać. Gdyby
szpitale jako pracodawcy walczyły między sobą o najlepiej wykształcone i zaangażowane w pracę pielęgniarki? Gdyby płatnik refundował te leki, które pozwalają
najszybciej i najskuteczniej wyleczyć pacjenta, a nie te,
które są najtańsze w zakupie?
Autorzy raportu zwracają uwagę na fakt, że problemem jest sprzeczność celów w ochronie zdrowia. Pozwolę sobie uprościć nieco widzenie problemu i wskazać, że głównym celem działania systemu ochrony
zdrowia jest (jak sama nazwa mówi) utrzymanie pacjentów w zdrowiu. Takie podejście do celów może stanowić podstawę do tworzenia przejrzystych, jawnych
i sprawiedliwych warunków dla konkurencji. Mam jednak pełną świadomość, że dla polskiego pacjenta brzmi
to równie idealistycznie i nieprawdopodobnie, jak dla
każdego decydenta. I na tym polega nasze główne wyzwanie.

ekspert relacji lekarz – pacjent,
dyrektor programowy spółki
Komunikacja z Pacjentem.pl
Kluczowym wnioskiem zespołu ekspertów pracujących nad raportem jest to, że
konkurencja nie musi być czynnikiem usprawniającym
funkcjonowanie systemów ochrony zdrowia. Choć raport podaje przykłady pozytywne, zwraca także uwagę
na potencjalne zagrożenia. Zgadzam się z taką opinią,
aczkolwiek uważam ją za zbyt ostrożną. Jestem zwolennikiem konkurencji w świadczeniu usług, również tak
wrażliwych, jak usługi zdrowotne. Być może moje zdanie wyda się niektórym czytelnikom nadto krytyczne,
jednakże chciałbym zauważyć, że w naszym systemie
mamy do czynienia z dość niską świadomością ekonomiczną wielu osób podejmujących decyzje. Miałem
okazję prowadzić setki zajęć dla menedżerów placówek
zdrowotnych, szefów klinik, ordynatorów czy wręcz
właścicieli prywatnych placówek medycznych, a dzięki
temu poznałem wiele punktów widzenia. Farmaceuci
uważają, że konkurują pomiędzy sobą cenami produktów, rzadko myślą o ich dostępności i jakości fachowej
porady. Stomatolodzy także myślą, że konkurują pomiędzy sobą cenami oraz wystrojem wnętrza gabinetu,
a nie wspominają, że walka, którą toczą, dotyczy tej samej grupy pacjentów – tych, którzy już się leczą. Podczas gdy ogromna rzesza Polaków w ogóle nie korzysta
z usług stomatologicznych. Dlaczego więc nie konkurować z niską świadomością zdrowotną?
Generalizując – za co przepraszam – dość powszechne jest zdanie, iż o środki (finanse) konkurują między
sobą podmioty publiczne, które wykonują najmniej
opłacalną „czarną robotę”, oraz prywatne, które „spijają śmietankę”. Nie będę się silił na rozstrzyganie tego
sporu, aczkolwiek poziom współpłacenia za usługi medyczne z prywatnej kieszeni pacjenta jest w Polsce dramatycznie wysoki, o czym donosi m.in. głośny raport
Health at Glance z końca 2015 r. To z kolei oznacza, że
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nej wpływowej książce jego autorstwa. Co ważne, o ile
impuls do debaty dały rosnące nakłady na służbę zdrowia, należy wspomnieć, że genezę problemu wiązano
z efektywną alokacją zasobów (tzn. z jej odpowiednim
poziomem i przeznaczeniem nakładów na zdrowie).
Skutki dla budżetu nie stanowiły głównego celu polityki, uznano je za efekt optymalnych bodźców w sferze
kształtowania decyzji dotyczących alokacji zasobów.
Enthoven zauważył, że wzrastające znaczenie finansowania opieki zdrowotnej w USA ze źródeł zewnętrznych zachęciło świadczeniodawców do powiększenia
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nia możliwości wyboru. Dzięki temu pacjenci otrzymywali też informacje dotyczące jakości świadczeń,
w tym takich aspektów, jak dostęp do opieki i jej przebieg, i na tej podstawie mogli podejmować stosowne
działania. Tym samym wybór można postrzegać jako
instrument poprawy tych aspektów wartości, które
bez niego mogą być zaniedbywane. W trakcie debaty zastanawiano się, czy konkurencja wśród publicznych świadczeniodawców jest w stanie sprostać celom
związanym ze wzmacnianiem pozycji pacjentów oraz
czy w kontekście zapewnienia pacjentom pożądanej
swobody wyboru konieczne jest otwarcie rynku na
prywatnych świadczeniodawców. Zapewnienie pacjentom wyboru stanowiło główny przedmiot debaty,
ale pośrednio – w kontekście „wzmacniania pozycji
pacjentów” – objęła ona także temat roli konkurencji
w realizacji innych celów politycznych (np. kontroli
kosztów i efektywności).

Feliks Bentkowski

świadczeń, zaliczyłbym: czytelny dla pacjenta
koszyk świadczeń gwarantowanych, transparentność i jawność cen płaconych przez
ubezpieczyciela za poszczególne świadczenia
medyczne, współpłacenie przez pacjenta za
podstawowe świadczenia (na tyle niskie, aby
nie stanowiło to realnej bariery w dostępie
do nich, ale ograniczało procedury medycznie
nieuzasadnione), możliwość wykupywania przez pacjentów świadczeń ponadstandardowych oraz konkurencję
wśród ubezpieczycieli, umożliwiającą pacjentom wybór
droższych pakietów ubezpieczeniowych.
Z drugiej strony, przy wyborze świadczeniodawców
płatnik musi uwzględniać czynnik jakościowy. Tymczasem zdefiniowanie właściwych kryteriów jakościowych
jest dużym wyzwaniem, gdyż część z nich, np. poczucie bezpieczeństwa pacjenta czy empatia personelu
medycznego, jest trudna w ocenie i skwantyfikowaniu.
Efekty mierzalne i dobrze świadczące o jakości leczenia
na poziomie całego systemu, np. wskaźnik nawrotów
czy śmiertelność, nie sprawdzają się przy ocenie pojedynczych świadczeniodawców. Wysokospecjalistyczny
szpital może mieć te wskaźniki wyższe, gdyż podejmuje
się leczenia najtrudniejszych, a przez to najbardziej ryzykownych przypadków. Z tego względu najlepsze wydają się pośrednie czynniki jakościowe, a mianowicie
kompleksowość świadczonych usług (w tym możliwość
kontraktowania pakietowego), jakość kadry medycznej,
możliwości diagnostyczne oraz gotowość całodobowego
świadczenia usług. Te podstawowe czynniki jakościowe,
uzupełnione o możliwość samodzielnego wyboru przez
pacjenta świadczeniodawcy z grona zatwierdzonych wykonawców, są sposobem na uwzględnienie czynników
niemierzalnych.

dyrektor kredytowy do spraw sektorów,
Departament BI i Zarządzania Ryzykiem
Portfela Korporacyjnego i Globalnego,
Bank Zachodni WBK
Różnorodność rozwiązań stosowanych
w systemach ochrony zdrowia, różniących się w zależności od kraju, a także zmieniających się z biegiem czasu, bardzo dobrze ilustruje, jak złożonym zagadnieniem
jest finansowanie służby zdrowia, i potwierdza, że nie
ma jednego, idealnego rozwiązania tej kwestii. Opisany w raporcie przykład Szwecji pokazuje, że problemy
występują także w krajach, gdzie wydatki na ochronę
zdrowia są wysokie. Według danych OECD na opiekę
zdrowotną w Szwecji wydaje się 11 proc. PKB i nawet
po uwzględnieniu parytetu siły nabywczej w przeliczeniu
na jednego mieszkańca wydatki te są ponad 3-krotnie
wyższe niż w Polsce. Samo zwiększenie finansowania
służby zdrowia nie jest więc wystarczające. Musi ono
iść w parze z poprawą wydajności systemu, czyli maksymalizacją jakości przy jednoczesnej kontroli kosztów.
W warunkach typowego rynku konkurencyjnego
konsument będący jednocześnie płatnikiem dokonuje
wyborów z uwzględnieniem jakości i ceny. W ochronie zdrowia mamy do czynienia z rozdzieleniem roli
konsumenta, czyli pacjenta zainteresowanego przede
wszystkim jakością świadczonych usług, i roli płatnika
dążącego do ograniczania kosztów. W takiej sytuacji,
aby poprawić wydajność systemu, działania regulacyjne
powinny prowadzić do zbliżenia punktów widzenia pacjenta i płatnika. Do posunięć, które skłoniłyby pacjentów do uwzględniania czynnika kosztów przy wyborze
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uzna, że korzyści z tego płynące przewyższają obciążenia podatkowe. Za remedium na niedomagania systemów opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych
i Europie uznano konkurencję pomiędzy różnymi „programami ubezpieczenia zdrowotnego”, dzięki której
konsument dokonywałby wyboru pomiędzy ofertami
przewidującymi różny poziom świadczeń i kosztów.
W latach 80. XX wieku do debaty przyłączyli
się socjologowie i politolodzy, którzy podchodzili do
niej nie tyle z perspektywy rosnących kosztów opieki
zdrowotnej, ile wyboru pacjentów. Zauważono, że przy
coraz bogatszej ofercie sektora prywatnego obywatele
nie mieli najmniejszego wyboru w ważnych obszarach
sektora publicznego. „Przypisywano” ich do określonego ośrodka zdrowia w zakresie opieki podstawowej,
a w zakresie świadczeń specjalistycznych – do określonego szpitala. Tym samym konkurencja nie była
celem samym w sobie, lecz wynikała z chęci zwiększe-
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Debata nad alternatywnymi sposobami organizacji
opieki zdrowotnej wymusiła na samorządach terytorialnych w Szwecji (radach regionów) eksperymentalne
działania w poszukiwaniu nowych form organizacyjnych. Reformy oparto na koncepcji podziału ról płatników i świadczeniodawców w strukturze samorządów,
rozbijając tym samym w pełni zintegrowany system
opieki zdrowotnej, w którym dotychczas środki budżetowe przydzielano bezpośrednio świadczeniodawcom.
Wypróbowano także nowe mechanizmy finansowania,
na przykład płacąc szpitalom za każdą leczoną osobę
zgodnie z klasyfikacją jednorodnych grup pacjentów.
Tym samym w gronie świadczeniodawców wprowadzono współzawodnictwo o zasoby. Ponieważ jednak wybór pacjentów był ograniczony (zwłaszcza w regionach
o mniejszym zaludnieniu), konkurencja ta również
miała ograniczony charakter. Niemniej powstało wrażenie, iż w początkowym okresie po jej wprowadzeniu
nastąpił wzrost wydajności, która stanowiła, choć nie
wprost, jeden z celów wprowadzanych reform. Jako że
w Szwecji rady regionów podejmują decyzje dotyczące
wysokości podatków na finansowanie służby zdrowia,
a także dysponują dużą swobodą co do wyboru sposobu jej organizacji, powstało wiele różnych „modeli” bez
centralnego nadzoru.
Z myślą o przyszłości pod koniec lat 80. XX wieku
administracja rządowa uznała za konieczne podjęcie
gruntownych badań nad alternatywnymi formami organizacji opieki zdrowotnej w Szwecji. Publiczny proces
badania zapoczątkowała komisja parlamentarna (HSU
czerwiec-lipiec 4-5/2016 

2000), do której kompetencji należała ocena wszystkich aspektów szwedzkiego systemu opieki zdrowotnej
w latach 90. XX wieku. Swój raport końcowy komisja opublikowała w 1999 r. W początkowej fazie HSU
2000 ocenie poddano raport komisji eksperckiej „Trzy
modele przyszłej służby zdrowia w Szwecji”, badając
różne ramy organizacyjne szwedzkiego systemu opieki
zdrowotnej. Konkurencja między świadczeniodawcami stanowiła jeden z aspektów oceny, ale w stosunku
do innych aspektów o charakterze strukturalnym jej
rola była niewielka. Za najważniejsze uznano zalety
i wady centralizacji i decentralizacji różnego rodzaju
świadczeń, a także zasadność zmiany funkcjonującego
w Szwecji systemu opartego na ubezpieczeniach.
Na początku nowego stulecia sformułowano dwa
istotne wnioski. Po pierwsze uznano, że w Szwecji nie istniały praktyczne możliwości funkcjonowania lub wspierania konkurencji wśród ubezpieczyciel zdrowotnych. Po
drugie stwierdzono, że podział na nabywców i świadczeniodawców stał się normą w systemie opieki zdrowotnej,
czego skutkiem było otwarcie na prywatnych świadczeniodawców, którzy w ramach systemu mogli współzawodniczyć z publicznymi. Tym samym uwagę przeniesiono z konkurencji na swobodę wyboru pacjentów.
W 1999 r. przeprowadzono prywatyzację jednego z większych szpitali sztokholmskich (Capio Sankt
Görans), który wcześniej, w 1994 r. przekształcono
w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z własnością skarbu państwa. Prywatyzacja wywołała ożywioną
debatę na temat jej skutków. Z dokumentów rachunmenedżer zdrowia
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kowych wynika, że w porównaniu ze świadczeniodawcami publicznymi Sankt Görans zapewnia efektywną kosztowo opiekę, ale również to, że niższe koszty
można tłumaczyć specyficznymi korzyściami z punktu
widzenia zasad ustalania cen i kosztów. Dostępne in-

formacje nie pozwalają na wyciągnięcie ostatecznych
wniosków, co może wskazywać, że potencjalne różnice są stosunkowo nieduże. Jeśli nawet obserwowane
ex post różnice mają ograniczony charakter, być może
funkcjonowanie jednego szpitala prywatnego w ramach
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Konkurencja jest nieodłącznym elementem każdego rynku. Również na rynku usług
zdrowotnych, pomimo jego specyficznych cech, proces
ten jest obecny. Tę specyfikę opisują autorzy dokumentu
zatytułowanego: „Konkurencja pomiędzy podmiotami
udzielającymi świadczeń opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej. Możliwe warianty polityki”. W opinii autorów
opracowania konkurencję w sektorze ochrony zdrowia
należy rozpatrywać w kontekście celów, jakie są przed
nim stawiane. Eksperci wyrażają sceptycyzm wobec
tezy, że wszystkie z tych celów są możliwe do pogodzenia z ideą konkurencyjnego rynku. Trudno się z nimi nie
zgodzić, jesteśmy bowiem w stanie wskazać cały szereg
obszarów w ochronie zdrowia, gdzie cele i priorytety
zdrowotne ustalone przez państwo stoją w sprzeczności
z mechanizmami otwartej konkurencji. Z drugiej strony
nie sposób zaprzeczyć oczywistej ekonomicznej prawdzie, że konkurencja pomiędzy podmiotami wymusza
poszukiwanie rozwiązań obniżających koszty produkcji
i poprawę jakości oferowanych dóbr i usług. Dotyczy
to również usługodawców w sektorze ochrony zdrowia. W tym kontekście należy zgodzić się z wyrażonym
przez autorów poglądem, że konkurencji musi towarzyszyć: zapewnienie przejrzystości rynku (informacja na
temat jakości i cen), monitorowanie sytuacji w zakresie
równego dostępu do opieki zdrowotnej, niedopuszczanie do uzyskania przez niektóre podmioty dominującej
pozycji na rynku. Autorzy raportu wyraźnie oddzielają
konkurencję pomiędzy świadczeniodawcami od swobody wyboru przez pacjenta, która jest w ich ocenie istotnym elementem systemu. Z drugiej strony dopuszczają
różne modele tego swobodnego wyboru, a więc wybór
pomiędzy świadczeniodawcą prywatnym i publicznym,
ale również tylko pomiędzy publicznymi. Wydaje się, że
jest w tym spora doza niekonsekwencji, gdyż wariant,
w którym do konkurencji dopuszczamy tylko jeden rodzaj podmiotów, trudno nadal nazywać pełną swobodą
wyboru dla pacjenta.
Reasumując – zapisy dokumentu wskazują, że konkurencja, która jest nieodłącznym elementem sektora
zdrowotnego, nie jest remedium na wszystkie jego bo-

lączki. Z drugiej strony autorzy nie kontestują oczywistego faktu, że w wielu obszarach
ochrony zdrowia jest ona korzystna dla pacjenta. Jak powszechnie wiadomo, powoduje podnoszenie jakości świadczonych usług,
a także optymalizację kosztową świadczeniodawców, a tym samym większą efektywność
systemu jako całości.
Biorąc raport za punkt odniesienia dla sytuacji w polskim sektorze zdrowotnym, nie sposób nie zauważyć
wyraźnej tendencji do zaburzania obecnie funkcjonujących mechanizmów konkurencji na rynku. Jeżeli weźmiemy pod uwagę najnowsze doniesienia na temat
projektu ustawy o dekomercjalizacji szpitali czy planach
repolonizacji ubezpieczeń, zakładających, że wszystkie
podmioty publiczne będą musiały ubezpieczać się (także
w zakresie ubezpieczeń i abonamentów zdrowotnych)
tylko w PZU, rysuje nam się obraz jednoznacznego promowania wszystkiego, co publiczne, kosztem sektora
prywatnego. Jest to wyraźne zaburzenie mechanizmu
konkurencji poprzez nakazowe promowanie dostawców publicznych i wykluczanie podmiotów prywatnych
z sektora zdrowotnego. Oczywiście powstają pytania:
Czy ta tendencja będzie utrzymana? Jakie skutki dla pacjentów i jakości usług będzie miało zdominowanie rynku przez podmioty publiczne? I wreszcie: jak odbije się
to na efektywności gospodarowania środkami publicznymi? Czas z pewnością odpowie na większość z nich.
Martwi niestety to, że polscy decydenci najczęściej prezentują dwa skrajne podejścia do problemu. Z jednej
strony jednoznacznie deklarują promowanie wolnej
konkurencji i udziału sektora prywatnego w systemie,
czasem w sposób pozbawiony całkowicie krytycznego
spojrzenia na efekty tych działań, a z drugiej strony daleko idącą rezerwę wobec wszystkiego, co nie jest publiczne.
Tymczasem, analizując treści zawarte w raporcie,
jasno widzimy, że konkurencja niesie ze sobą zarówno
szanse, jak i zagrożenia. Czy stać nas na to, aby rezygnować z szansy, jaką daje np. wprowadzenie dodatkowych
środków do systemu poprzez dodatkowe ubezpieczenia
zdrowotne? Czy możemy sobie pozwolić na ignorowanie
zagrożenia, jakim jest tzw. spijanie śmietanki z funduszy
NFZ przez część podmiotów prywatnych kosztem jednostek publicznych? Wydaje się, że naszego kraju nie stać
na żadne z tych rozwiązań, dlatego warto dyskutować
o roli konkurencji w systemie ochrony zdrowia.

prezes EconMed Europe,
adiunkt w Zakładzie Ekonomiki Zdrowia
i Zabezpieczenia Społecznego
Collegium Medicum UJ
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systemu zdominowanego przez świadczeniodawców
publicznych samo w sobie również przynosi określone
korzyści. Należy odnotować, że skutkiem przekształcenia szpitala w spółkę w 1994 r. była znacząca poprawa wydajności, co ograniczyło przestrzeń do dalszych
ulepszeń wynikających z prywatyzacji. W ostatnim
czasie Capio Sankt Görans zawarł umowę z radą regionu na udzielanie świadczeń do 2021 r., co można
uznać za oznakę sukcesu.
Konkurencja a prywatna służba zdrowia
Większość reform w ostatnim dziesięcioleciu skupiła się na koncepcji vàrdval (wybór świadczeniodawcy)
w ramach systemu z jednym płatnikiem. W Szwecji
osoby chore mają swobodę wyboru świadczeniodawcy
podstawowej opieki zdrowotnej. Istnieje także swoboda
dostępu dla świadczeniodawców spełniających ustalone
kryteria. Kwestię swobody wyboru pacjentów reguluje ustawa uchwalona w 2010 r. i można ją postrzegać
jako cel sam w sobie (wzmocnienie pozycji pacjentów),
a także jako instrument poprawy wydajności oraz jakości opieki. Jednym z celów przyświecających ustawie
jest także zapewnienie swobodnego dostępu prywatnych świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej, którzy spełniają wymagania związane z prowadzeniem działalności i refundacją kosztów ze środków
publicznych. Dwa pozostałe cele ustawy to zwiększenie
różnorodności oraz poprawa jakości i wydajności w obszarze opieki zdrowotnej. Skutki wprowadzenia ustawy
poddano wszechstronnej ocenie pod nadzorem Szwedzkiego Urzędu Ochrony Konkurencji. Opublikowano
szereg raportów i choć podkreśla się w nich brak istotnych danych, z oceny wynika jeden podstawowy wniosek – rosnąca liczba świadczeniodawców podstawowej
opieki zdrowotnej. Do obszarów budzących niepokój
zaliczono różne warunki funkcjonowania prywatnych
i publicznych świadczeniodawców, a także skutki związane z wpływem ustawy na wydajność i równość (sprawiedliwość) dostępu do opieki. W najbliższym czasie
należy się spodziewać nowego raportu, uwzględniającego doświadczenia ostatnich 10 lat. Nowy rząd złożył
projekt ustawy, która uchyli ustawę o nałożonym na
rady regionalne obowiązku wprowadzenia swobody
wyboru i dostępu do rynku, co wskazuje na nie tylko
techniczny, ale także polityczny charakter wprowadzanych reform.
Choć z pewnymi ograniczeniami, dotyczącymi
głównie długości czasu oczekiwania, swoboda wyboru świadczeniodawcy obejmuje również opiekę specjalistyczną. Wdrożenie zasady swobodnego wyboru
i zwiększenie liczby prywatnych świadczeniodawców
opieki specjalistycznej okazało się trudne, przede
wszystkim ze względu na dwie kwestie: nadzoru nad
wolumenem i całkowitymi kosztami świadczeń. Aspekty strukturalne i potrzeba zintegrowanego podejścia do
kwestii opieki zdrowotnej to kolejne czynniki, które
czerwiec-lipiec 4-5/2016 
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Wzmacnianie konkurencji
na rynkach, na których
świadczeniodawcy opieki
zdrowotnej już skutecznie
ze sobą konkurują,
najprawdopodobniej przyniesie
nieliczne korzyści dodatkowe

”

komplikują prywatyzację usług specjalistycznych w porównaniu z opieką podstawową.
Obywatel bierze „sakiewkę z pieniędzmi” i…
Skutki reform w obszarach zasad wyboru i prywatyzacji są przedmiotem debaty. Choć tytuł książki Laury
Hartman brzmi „Consequences of Competition”, jej
uwaga kieruje się ku „prywatyzacji”, tj. roli prywatnych
świadczeniodawców w systemie usług opieki społecznej, którego częścią jest opieka zdrowotna. W początkowej fazie prywatyzację oparto przede wszystkim na
modelu kontraktowym, w którym zamawiający z sektora publicznego oraz podmioty finansujące (samorządy terytorialne, rady regionalne i państwo) nabywają
świadczenia od firm prywatnych zgodnie z zasadami
i warunkami podpisanych umów. Obecnie stopniowo
przechodzi się na modele swobody wyboru, w ramach
których konsumenci mogą dokonywać samodzielnego
wyboru świadczeniodawcy z grona zatwierdzonych
wykonawców. Tym samym obywatel bierze „sakiewkę
z pieniędzmi” z kasy publicznej i zanosi ją do wybranego przez siebie usługodawcy. Dotychczasowe badania
nie wskazują, aby większa konkurencja przekładała
się na wyraźne zyski lub straty dotyczące wydajności, np. w postaci niższych wydatków publicznych na
świadczenia społeczne. Obszarem, który nieznacznie
odbiega od nakreślonego wyżej ogólnego obrazu sytuacji, jest opieka podstawowa, w której – jak się wydaje – zaobserwowano wzrost dostępności rozumianej
jako miernik jakości opieki. Brak istotnych korzyści
z wprowadzenia konkurencji (prywatyzacji) tłumaczy
się na dwa sposoby. Po pierwsze omawiane rynki nie są
rynkami prawdziwymi, a stanowią quasi-rynki, na których siła konsumentów jest ograniczona. Na przykład
wielkość popytu kształtuje przede wszystkim budżet
państwa, a organy publiczne w różnym zakresie regulują spektrum świadczeniodawców. W funkcjonowaniu omawianych rynków występuje także szereg innych nieprawidłowości, które uniemożliwiają skuteczną
konkurencję. Po drugie świadczenia opieki społecznej
stanowią szczególny rodzaj usług ze względu na swoją
menedżer zdrowia
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złożoność i powiązanie z wieloma efektami zewnętrznymi. W związku z tym zmiana raz podjętej decyzji
jest często niemożliwa.
W rozdziale o prywatnej opiece zdrowotnej („Private health services”) sformułowany jest wniosek, że
istniejące dane nie wystarczą nawet do opisu rozwoju „prywatyzacji” w obszarze opieki zdrowotnej, a jej
skutki omawiają nieliczne szwedzkie badania. Zasadniczo społeczeństwo wyżej ocenia jakość świadczeniodawców prywatnych, występujące różnice są jednak
nieduże i świadczeniodawcy w obu grupach uzyskują
wysokie oceny. Nie ma dowodów na to, że efektywność
i wydajność w różnych radach regionalnych są związane ze stopniem prywatyzacji. Trudno tego oczekiwać, zważywszy na jej względnie niewysoki poziom.
Stosowne porównania możliwe są jedynie w przypadku opieki podstawowej. Część rozdziału poświęcono
skutkom komercyjnego udzielania świadczeń ( for-profit
provision), głównie na podstawie danych z USA. We
wniosku stwierdzono, że ważniejsze od podziału na
świadczenia komercyjne i niekomercyjne są stosowane
mechanizmy płatnicze.
Dokumentowanie wzrostu zadowolenia wśród pacjentów, jakości opieki lub kontroli kosztów w wyniku
reform zwiększających wybór w obszarach opieki zdrowotnej i świadczeń społecznych okazało się niełatwym
zadaniem. Niewykluczone, że wystąpiły także niekorzystne skutki dla równości dostępu do opieki. Przez
wzgląd na duże zróżnicowanie w ich wdrożeniu trudno jednak o jednoznaczne konkluzje. Wstępnie można
stwierdzić, iż wprowadzenie konkurencji przebiegało
łatwiej w obszarze opieki podstawowej niż w zakresie
usług specjalistycznych. Te ostatnie są w Szwecji wykonywane głównie w placówkach szpitalnych, których
wybór poza większymi miastami jest ograniczony.
Wyniki empiryczne z Norwegii sugerują, że konkurencja ma albo nieistotny, albo nieznaczny pozytywny
wpływ na skierowania. Wyniki nie uzasadniają założeń
polityki, z których wynika, iż większa liczba lekarzy
podstawowej opieki zdrowotnej zmniejsza popyt na
świadczenia opieki specjalistycznej i ich wykorzystanie.
Bez empirii, ale z perspektywy kontraktów
i kosztów transakcji
Rolę konkurencji w służbie zdrowia i jej prywatyzację w Szwecji omawia także inny, opublikowany niedawno raport. Nie zawiera on nowych danych
empirycznych, lecz do badanych zagadnień podchodzi z perspektywy kontraktów i kosztów transakcji.
Przede wszystkim opracowanie wskazuje rynki świadczeń zdrowotnych, które mogą funkcjonować dobrze,
a także konieczne uregulowania prawne. Przedmiotem
analizy jest zarówno model zamówień publicznych, jak
i model, którego podstawę stanowi prawo pacjentów
do wyboru. W modelu zamówień publicznych publiczni nabywcy oraz płatnicy nabywają świadczenia
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od prywatnych lub publicznych wykonawców, działając
w tym zakresie zgodnie z przepisami o zamówieniach
publicznych i postanowieniami zawieranych umów.
W modelu, którego podstawę stanowi wybór po
stronie klienta (wybór opieki zdrowotnej), o wyborze
świadczeniodawców (wcześniej zatwierdzonych przez
nabywcę) decyduje pacjent. Podmioty oferujące świadczenia medyczne pochodzą zarówno ze sfery prywatnej,
jak i publicznej. Oznacza to, że poprzez dokonywane
wybory pacjent zawiaduje przepływem zasobów do
usługodawcy.
Zdaniem autorów prywatnym wykonawcom zlecane
są częściej działania, które cechuje mała nietypowość
transakcji, duża częstotliwość, mniejsza niepewność
oraz możliwość ich późniejszego nadzoru i oceny. Dotyczy to w szczególności takich obszarów, jak podstawowa opieka zdrowotna i zabiegi planowe, z którymi
wiąże się stosunkowo niski stopień niepewności oraz
możliwość ich oceny. Oprócz kluczowego czynnika
pomiaru jakości autorzy podkreślają także wagę akredytacji świadczeniodawców prywatnych oraz specyfikę
systemu finansowania (rozliczeń), uznając je za istotne
czynniki określające efekty konkurencji na rynkach
opieki zdrowotnej.
Prawo wyboru świadczeniodawcy jest obecnie trwałym elementem szwedzkiego systemu opieki zdrowotnej. Prowadzona dyskusja nie koncentruje się już na
konkurencji, lecz na obserwowanych różnicach w dostępie do opieki i na różnicach w wynikach leczenia
pomiędzy poszczególnymi regionami. Wprawdzie nie
dowiedziono, że różnice w dostępie do opieki stanowią
główną przyczynę zróżnicowania wyników, niemniej
nacisk w polityce zdrowotnej przeniesiono na różnice
w dostępie i wynikach, nie uznając konkurencji za najważniejszy instrument poprawy jakości w obu tych obszarach. Przedmiotem najżywszej dyskusji jest reforma
przewidująca większą centralizację poprzez zastąpienie
rad regionalnych ogólnokrajowym systemem opieki
zdrowotnej. Rozwiązanie to miałoby według oczekiwań
ułatwić koordynację zarządzania zasobami i procesami
leczenia, tak aby „wybór każdego świadczeniodawcy
był dobrym wyborem”, a świadczenia były realizowane
efektywnie, z zachowaniem zasady równego (sprawiedliwego) dostępu i w oszczędny sposób.
W krajach nordyckich nadal toczy się debata nad
możliwościami konkurencji wśród ubezpieczycieli, która mogłaby stanowić rozwiązanie niektórych problemów (reglamentacja świadczeń przy użyciu otwartych
priorytetów, stopniowa likwidacja list oczekujących)
jako instrument alokacji zasobów w ramach systemu
opartego na swobodnym wyborze świadczeniodawców.
Portugalia, czyli konkurencja sposobem
na skrócenie czasu oczekiwania
Długi czas oczekiwania na zabiegi chirurgiczne od
dawna stanowi bolączkę portugalskiej służby zdrowia.
czerwiec-lipiec 4-5/2016
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Grzegorz Ziemniak

Po wdrożeniu szeregu specjalnych programów finansowania pod koniec lat 90. XX wieku i na początku
pierwszej dekady XXI wieku w 2004 r. zaczęto pracę nad nowymi rozwiązaniami. Zamiast przekazywać więcej funduszy na dodatkowe świadczenia, które pozwalałyby szpitalom na leczenie większej liczby
oczekujących pacjentów, w służbie zdrowia wdrożono
scentralizowany program działań interwencyjnych,
obejmujący centralny system komputerowej rejestracji
wszystkich pacjentów na liście oczekujących, docelowe
terminy realizacji świadczeń przez szpitale oraz swobodę wyboru przez pacjentów miejsca wykonania zabiegu
w przypadku upływu 75 proc. docelowego terminu.
Program wprowadza konkurencję w leczeniu pacjentów w przypadku przekroczenia wskazanego progu.

Konkurencję ograniczono do pacjentów zbyt długo
czekających na zabieg. Pacjenci nie ponoszą żadnych
opłat, a szpital który „utracił” pacjenta na rzecz innej
placówki w pierwszych latach programu nie ponosił
w związku z tym żadnych kosztów finansowych – tego
rodzaju przypadki nie wpływały na płatności z globalnego budżetu. Obecnie szpital, z którego pacjent
odszedł, ponosi z tego tytułu określony koszt finansowy. Zespoły chirurgiczne, które przyjmują pacjentów
po przekroczeniu wskazanego progu, otrzymują opłatę
za wykonaną usługę, a same zabiegi są przeprowadzane poza normalnym grafikiem publicznych świadczeń
w szpitalu docelowym. Konkurencja w zakresie dodatkowych wykonań przyczyniła się do skrócenia czasów
oczekiwania w placówkach szpitalnych. Ze wstępnych
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Fot. Archiwum

Czy konkurencja w zdrowiu to zjawisko
dobre, pożądane, a może szkodliwe i niechciane?
Czy „zdrowie” powinno podlegać zasadom
swobody gospodarczej i konkurencji, czy też
we współczesnej doktrynie socjalnej ma być uprzywilejowaną domeną państwa?
Niestety w zakresie najlepszego, najbardziej efektywnego i skutecznego systemu ochrony czy jak kto woli
– służby zdrowia nie ma na świecie czegoś na kształt
wzorca metra z Sèvres. To samo dotyczy oceny dopuszczalności, reguł czy też ograniczania zasad konkurencji
w tym obszarze. Każdy kraj i system ma historyczne naleciałości, funkcjonuje w kontekście zagadnień natury
demograficznej, epidemiologicznej, związanej także silnie z kulturą, poziomem rozwoju i samoświadomością
zdrowotną społeczeństw.
Polska po dekadach mizerii komunizmu – także w zakresie opieki zdrowotnej – w latach 90. ubiegłego wieku
zachłysnęła się technologicznymi nowinkami, niekiedy
drogimi zabawkami, które były w zasięgu tylko nielicznych inwestorów posiadających środki finansowe
i pacjentów mających możliwość zapłacenia za lepszy
standard i jakość usług medycznych. Z biegiem lat sytuacja zmieniła się jak w każdej dojrzewającej strukturze
państwowej, a i oczekiwania społeczne spotęgowane
powszechnością dostępu do informacji medycznej (Internet) i wzrostem wskaźników zamożności społeczeństwa zaczęły wpływać na to, iż obecnie nie jest istotna
struktura własności szpitali ani ośrodków medycznych
czy diagnostycznych – zaczęła liczyć się po prostu jakość i komfort obsługi. Ten stan, gdy przeciętne i nie
tak dawno dość anachronicznie wyposażone szpitale
publiczne podciągnęły się w jakości świadczeń, kwali-

fikacjach personelu i inwestycjach w jakość
leczenia, zawdzięczamy właśnie etapowi konkurencji, tworzenia standardów i narzucaniu
całemu rynkowi przyjętych na świecie norm
świadczenia usług medycznych.
Jak piszą autorzy raportu, konkurencyjność nie tworzy stałego i niezmiennego katalogu czynników i warunków prowadzących
zawsze do poprawy efektywności opieki zdrowotnej.
Niemniej to konkurencyjność i brak formalnych ograniczeń administracyjnych (oczywiście przy zachowaniu
norm i standardów powszechnych dla specyfiki branży
medycznej) prowadzi do zmiany paradygmatu rozliczania procedur na system mierzenia efektów leczenia,
wdrażania nowych technologii medycznych i innowacyjnych terapii, które przestają być „wisienkami na torcie”
dla wybranych, a stają się normą i standardem. To także
konkurencyjność wymusza położenie większego nacisku
na działania profilaktyczne, na utrzymanie pacjenta jak
najdłużej w zdrowiu i komforcie samodzielnego życia,
pracy, funkcjonowania w społeczeństwie.
Dlatego też z punktu widzenia ochrony zdrowia
w Polsce tak ważne jest, by na dzisiejszym etapie rozwoju naszego państwa nie zniszczyć inicjatyw konkurencyjnych działających inspirująco i aspiracyjnie na rzecz
całego rynku usług zdrowotnych. Zaciąganie ręcznego
hamulca w postaci administracyjnych zakazów czy nakazów podporządkowanych filozofii koncentracji decyzji
politycznych w obszarze zdrowia finalnie odbije się na
poluzowaniu dyscypliny, szukaniu oszczędności finansowych funkcjonowania systemu kosztem jakości świadczeń, zaniechaniu działań profilaktycznych i świadomościowych. Zastanówmy się – póki nie jest za późno,
czy gdziekolwiek na świecie w modelach i przykładach
przytaczanych przez autorów raportu takie eksperymenty administracyjnego „wyłączenia” konkurencyjności
w ochronie zdrowia przyniosły pozytywne efekty.
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”

Z ostrą konkurencją mamy
do czynienia w obszarze
świadczeń opieki zdrowotnej
dla pracowników

”

danych wynika także, iż dzięki niej wzrosła wydajność
zarówno w zakresie zabiegów normalnych (wykonywanych w ramach regularnych grafików szpitali publicznej służby zdrowia), jak i nadmiarowych.
Finlandia, czyli konkurencja pomiędzy
publicznymi świadczeniodawcami jest znikoma
Podstawę systemu opieki zdrowotnej w Finlandii
stanowią świadczeniodawcy publiczni. Lokalne ośrodki zdrowia są prowadzone przez gminy, z kolei szpitale
publiczne działają w ramach wyznaczonych rejonów
(za które odpowiadają gminy). System uzupełniają lekarze prywatni, którzy udzielają świadczeń pacjentom
gotowym do poniesienia związanych z tym kosztów.
Wydatki pacjentów podlegają częściowej refundacji
z krajowego systemu ubezpieczeń, który pokrywa także koszty zwolnień lekarskich (np. utratę wynagrodzenia). Trzeci element w systemie opieki zdrowotnej sta34
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nowią świadczenia zdrowotne dla pracowników, które
po połowie finansują pracodawcy i pracownicy i które
są dofinansowywane z krajowego systemu ubezpieczeń
(do 50 proc. dopuszczalnych kosztów).
Dotychczas konkurencja pomiędzy publicznymi
świadczeniodawcami opieki zdrowotnej w Finlandii była
znikoma. Jednakże od 1 stycznia 2014 r. nowa ustawa o opiece zdrowotnej umożliwia pacjentom swobodny wybór publicznego świadczeniodawcy. Dotychczas
z możliwości tej skorzystało jednak niewielu pacjentów.
Niektóre szpitale zaczęły reklamować oferowane przez
siebie świadczenia, szczególnie dla mieszkańców obszaru metropolitalnego Helsinek, w którym czasy oczekiwania na świadczenia opieki specjalistycznej bywają
dłuższe niż w innych miastach kraju. Pacjenci mają niewiele informacji na temat jakości oferty w szpitalach, na
których mogliby opierać swój wybór. Ponadto w związku z tym, że rachunki opłacają gminy, cena świadczenia
nie odgrywa dla pacjentów większej roli.
Z ostrą konkurencją mamy za to do czynienia w obszarze świadczeń opieki zdrowotnej dla pracowników.
Firmy nabywające świadczenia zawierają nowe umowy
w odstępie 3–5 lat. Na terenie Finlandii działa 3–4
świadczeniodawców, którzy obsługują większość kraju i są w stanie zawierać umowy na świadczenia zdrowotne dla pracowników z największymi przedsiębiorstwami. Obecnie większość sieci świadczeniodawców
czerwiec-lipiec 4-5/2016
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Tabela. Rodzaje konkurencji
Rodzaj konkurencji

Przesłanki konkurencji

Potrzeby informacyjne

konkurencja pomiędzy
świadczeniodawcami
na rynku

– wielu świadczeniodawców
– zasadnicza zastępowalność towarów lub usług
– swoboda świadczeniodawców w zakresie istotnych aspektów
udzielanych świadczeń
– swoboda wyboru świadczeniodawcy po stronie pacjentów
– rywalizacja świadczeniodawców o pacjentów
– wynagrodzenie świadczeniodawców ustalane na podstawie liczby
leczonych pacjentów

– informacje na temat
miejsca działalności
świadczeniodawców,
ich jakości oraz cen –
dostęp do informacji
mają pacjenci
i zewnętrzni płatnicy

konkurencja o rynek
(np. przetargi)

– o prawo do wykonywania świadczeń (usługi lub towary) konkuruje
wielu świadczeniodawców (mniej niż w przypadku konkurencji
pomiędzy świadczeniodawcami na rynku)
– do udzielania określonych świadczeń na danym obszarze
(np. dostarczania leków, zawierania porozumień PPP na potrzeby
szpitali) wybiera się jednego lub kilku świadczeniodawców
– wybór świadczeniodawcy następuje przy użyciu mechanizmu
przetargów, aukcji, licytacji

– zdolność opisania towaru
lub usługi w dokładny
i możliwy
do zweryfikowania
sposób

konkurencja benchmarkowa, – bodźcem dla świadczeniodawców są informacje porównawcze na
porównawcza
temat ich efektywności
– forma konkurencji bardziej użyteczna w przypadku geograficznego
rozproszenia świadczeniodawców, którzy nie rywalizują ze sobą
w bezpośredni sposób

należy do spółek inwestycyjnych, a w kraju toczy się
ożywiona dyskusja na temat uchylania się od podatków
i związanych z tym problemów. Pomimo konkurencji
w ostatnich kilku latach odnotowano wzrost kosztów
pracowniczej opieki zdrowotnej.
W tradycyjnym systemie prywatnej opieki zdrowotnej poszczególni lekarze rywalizują ze sobą o pacjentów. Konkurencja w tym obszarze jest dość skromna,
a Krajowe Stowarzyszenie Lekarzy w Finlandii stosuje określone reguły dotyczące reklamy i marketingu.
W praktyce dobrze znane „gwiazdy” środowiska medycznego nie muszą zabiegać o pacjentów i pobierają
od nich (choć nie zawsze) nieco wyższe opłaty.
Po holendersku, czyli o przetargach na leki
generyczne
1 lipca 2005 r. pięć dużych firm holenderskich
z sektora ubezpieczeń zdrowotnych uruchomiło przetarg nieograniczony na trzy cieszące się ogromną popularnością leki generyczne obniżające poziom cholesterolu i zapobiegające chorobom układu krążenia
– omeprazol, simwastatynę i prawastatynę. Wspólna
strategia zakupowa trzech firm była bardzo prosta:
w przypadku każdego z wymienionych generyków
preferowano dostawców oferujących najniższą cenę
w określonej dacie referencyjnej (1 lipca i 1 grudnia
w każdym roku kalendarzowym) lub dostawców, których cena mieściła się w przedziale do 5 proc. powyżej najniższej ceny oferowanej przez innego dostawcę
na określonym rynku. W związku z wyznaczeniem
przedziału nie obowiązywały żadne ograniczenia co do
liczby dostawców, którzy mogli uzyskać uprzywilejowany status. Jako że ubezpieczyciele nie refundowali
czerwiec-lipiec 4-5/2016 

– rzetelne informacje
o świadczeniodawcach,
określenie wskaźników
efektywności

Pozycja dominująca – pojęcie szeroko stosowane
w polityce konkurencji i prawie konkurencji. Oznacza
siłę ekonomiczną przedsiębiorstwa, która umożliwia
mu powstrzymanie skutecznej konkurencji na rynku
właściwym, zapewniając możliwość zachowania się
w znacznej mierze niezależnie w stosunku do konkurentów, klientów i wreszcie konsumentów.
Skuteczna konkurencja – warunki rynkowe, w których
podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej nie
są w stanie stale utrzymywać cen na poziomie znacząco
przewyższającym koszty produkcji (przy czym w pojęciu
kosztów mieści się zwrot z inwestycji dokonanych przez
właścicieli tych podmiotów), a tym samym nie osiągają
nienaturalnie wysokich zysków. W ujęciu mniej formalnym skuteczna konkurencja ma miejsce, gdy podmioty
udzielające świadczeń opieki zdrowotnej znajdują się
pod silną presją, która nakazuje im poszukiwać najtańszych sposobów realizacji świadczeń opieki zdrowotnej
i zaspokojenia potrzeb pacjentów.
Wskaźnik Herfindahla-Hirschmana (HHI) – miara koncentracji rynku, tj. wielkości udziału niewielkiej liczby
firm w znaczącej części całkowitej produkcji. Używa się
go m.in. jako wskaźnika siły rynkowej lub konkurencji
pomiędzy przedsiębiorstwami. Wskaźnik HHI mierzy
koncentrację rynku, obliczając ją jako sumę kwadratów rynkowych udziałów wszystkich firm w branży. Dla
przykładu, jeśli pięć spółek na rynku ma po 20 proc.
udziału w rynku, wskaźnik HHI wynosi 400 + 400 + 400
+ 400 + 400 = 2000. Im wyższa wartość HHI na określonym rynku, tym większa część produkcji koncentruje się
w niewielkiej grupie firm. W ujęciu ogólniejszym przy
wskaźniku HHI poniżej 1000 koncentrację rynku można scharakteryzować jako niską, przy HHI w przedziale 1000–1800 jako umiarkowaną, a powyżej 1800 jako
wysoką.
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W tradycyjnym systemie
prywatnej opieki lekarze
rywalizują ze sobą o pacjenta
na wszelkie sposoby

”

leków od dostawców nieuprzywilejowanych, ich strategia przewidywała stosowanie zamkniętych list leków
zawierających omeprazol, simwastatynę i prawastatynę.
Początkowo efekty cenowe wspólnej strategii zakupowej były dalekie od oczekiwań. Ceny się nie zmieniły
i z wyjątkiem jednego podmiotu preferencyjny status
otrzymali wszyscy dostawcy generyków zawierających
omeprazol, simwastatynę i prawastatynę, oferowane
przez nich ceny nie były bowiem wyższe niż 5 proc. od
najtańszego dostępnego na rynku leku. Z zamkniętej
listy preferowanych leków wyłączono jedynie leki oryginalne.
W 2007 r. sytuacja uległa jednak gwałtownej zmianie. Jeden z dostawców leków generycznych, który dopiero wszedł na rynek holenderski, zaoferował cenę simwastatyny o ok. 15 proc. niższą od dotychczas najniższej
ceny na rynku. Ponieważ wszystkie pozostałe ceny znalazły się poza 5-procentowym przedziałem, w styczniu
2008 r. dostawca ten jako jedyny otrzymał status preferowanego dostawcy wspomnianego leku. Następnie
wszyscy pozostali dostawcy simwastatyny obniżyli swoje ceny jeszcze bardziej. Wynikająca z tego ostra konkurencja doprowadziła do ogromnego (bo przekraczającego 90 proc.) spadku przeciętnej ceny simwastatyny.
W 2008 r. ubezpieczyciele w Holandii zrezygnowali ze wspólnych procedur przetargowych i zastąpili je
indywidualnymi listami preferowanych leków generycznych. Wskutek zaostrzonej konkurencji cenowej
na rynku leków generycznych ceny dziesięciu najlepiej
sprzedających się leków uległy redukcji strukturalnej
o 76–93 proc.
Po słoweńsku, czyli o przetargach na programy
świadczeń zdrowotnych
W 2009 r. Instytut Ubezpieczeń Zdrowotnych Republiki Słowenii (IUZRS) podjął decyzję o wprowadzeniu krajowych przetargów na programy świadczeń
zdrowotnych. Wprowadzenie przetargów o zasięgu
krajowym miało na celu zwiększenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej poprzez konkurencję cenową
wśród świadczeniodawców w ramach określonych programów. Poza kryterium ceny warunkiem przetargu
była współpraca mająca zapewniać jakość programów
opieki zdrowotnej. Pomimo oczekiwanych obniżek cen
jednocześnie wprowadzono pomiary jakości świadczeń
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zdrowotnych. W pierwszym roku wyboru wskaźników
dokonał każdy świadczeniodawca, w kolejnym roku
planowano ich standaryzację. Jednym ze stosowanych
wskaźników był EQ-5D, którym mierzy się subiektywną jakość życia zależną od zdrowia. W ten miękki
sposób starano się przyzwyczaić świadczeniodawców do
kryteriów jakości i bezpieczeństwa jako celów świadczeń udzielanych osobom chorym.
Fundusze na potrzeby krajowego przetargu pochodziły z już podpisanych rocznych kontraktów pomiędzy
świadczeniodawcami a IUZRS, w których planowaną
czerwiec-lipiec 4-5/2016
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Ponieważ pierwszy ogólnokrajowy przetarg zwiększył dostępność świadczeń zdrowotnych (dzięki niższym cenom w ramach tego samego budżetu wykonano o 13 proc. więcej świadczeń), IUZRS podjął decyzję
o jego powtórzeniu również w 2010 r. Drugim przetargiem objęto 10 programów zdrowotnych, wśród których znalazły się także 4 programy objęte pierwszym
przetargiem. Powtórzone programy w 2010 r. dotyczyły wymiany stawów biodrowych, operacji przepukliny,
operacji żylaków i zabiegów usunięcia zespołu cieśni
nadgarstka.
Jakie są wnioski?

wielkość programów zdrowotnych na 2010 r. zmniejszono o 30 proc. dla każdego świadczeniodawcy realizującego programy objęte przetargiem. Aby zapewnić
stabilność finansową świadczeniodawców, planowana
redukcja nie mogła przekraczać 3 proc. całkowitego
budżetu świadczeniodawcy na świadczenia dla pacjentów stacjonarnych i ambulatoryjnych. Po zakończonym
przetargu wśród świadczeniodawców przeprowadzono
redystrybucję objętych nim programów stosownie do
złożonych przez nich ofert w zakresie ceny i daty wykonania świadczeń opieki zdrowotnej.
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Punktem wyjścia dyskusji o skutkach dla polityki
wynikających z wprowadzenia lub zwiększenia konkurencji pomiędzy świadczeniodawcami opieki zdrowotnej jest stwierdzenie, że konkurencja stanowi instrument organizacji procesu decyzji o wykorzystaniu
zasobów. Jej celem jest poprawa wydajności (tj. stosunku wartości do ceny). Ani konkurencja, ani podejście
ściśle regulacyjne same nie rozwiążą wszystkich problemów w systemie opieki zdrowotnej. Próby uniknięcia
lub usunięcia zawodności rynku mogą się zakończyć
zawodnością państwa (government failure) i na odwrót.
Uwarunkowania konkurencji jako użytecznego instrumentu polityki różnią się w zależności od kraju,
podsektorów opieki zdrowotnej i czasu. Nie istnieje
zamknięty katalog możliwych do spełnienia warunków, dzięki którym konkurencja zawsze prowadziłaby
do poprawy realizacji celów systemu opieki zdrowotnej.
Można jednak wskazać przesłanki, które uprawdopodobnią pozytywny wpływ konkurencji w sferze wykorzystania dostępnych zasobów w systemie ochrony
zdrowia. Są to: zapewnienie odpowiednich informacji
o cenach i jakości oferty świadczeniodawców, standaryzacja produktów (lub usług), istnienie wielu świadczeniodawców, łatwość wchodzenia świadczeniodawców
na rynek oraz łatwość wychodzenia z rynku, a także
istnienie wielu nabywców (zamawiających). Zespół ekspertów podkreśla znaczenie informacji na temat jakości
jako szczególnie ważnego warunku poprawy dostępu
do wysokiej jakości opieki dzięki konkurencji.
Warunki skutecznej konkurencji spełnia zazwyczaj
segment produktów leczniczych. W segmencie świadczeń nieklinicznych możliwa jest stosunkowo łatwa
standaryzacja „produktów”, nie istnieją bariery wejścia
i wyjścia z rynku dla wielu świadczeniodawców, relatywnie łatwo można uzyskać informacje o świadczeniodawcach i jakości oferowanych usług. Segment świadczeń klinicznych stwarza więcej trudności, przez co jest
mniej otwarty na wprowadzenie konkurencji. W przypadku badań laboratoryjnych skłonność do spełnienia
warunków skutecznej konkurencji jest dobra. W tym
wypadku można łatwo spełnić wymogi związane ze
standaryzacją produktów oraz dostępnością informacji
na temat jakości i cen. To, czy warunki konkurencji są
menedżer zdrowia
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jednocześnie wzrost kosztów w skali makro), podnosić
jakość opieki w sytuacji, gdy dostępne są odpowiednie i rzetelne informacje na jej temat, a także nie musi
szkodzić zasadzie równego dostępu do opieki. Jak
wspomniano wyżej, skutki te nie muszą występować
jednocześnie. Brak ogólnego domniemania o prawdopodobnym wpływie konkurencji na poszczególne cele
systemu opieki zdrowotnej odzwierciedla wagę szczegółowych informacji, które każdorazowo uwzględniają
specyfikę sytuacji.
Rynek, kraj i czas

”

Rywalizacja w obszarze
świadczeń zdrowotnych może
być niekorzystna

”

spełniane, może ujawnić jedynie szczegółowa analiza
każdego segmentu rynku w określonym kraju i czasie.
Konkurencja wśród świadczeniodawców może poprawić jakość realizowanych świadczeń zdrowotnych,
w tym względzie jednak kluczowe są szczegółowe informacje o tym, gdzie, kiedy i w jaki sposób można ją
wprowadzić. Konkurencja w obszarze świadczeń zdrowotnych nie rozwiąże wszystkich problemów systemu
opieki zdrowotnej, a jej wpływ może być nawet niekorzystny. Teoria ekonomiczna i dowody empiryczne
nie uzasadniają wniosku o konieczności promowania
konkurencji we wszystkich obszarach służby zdrowia.
Konkurencja nie jest lekiem na całe zło
Jest także mało prawdopodobne, aby konkurencja
wpłynęła na poprawę wszystkich aspektów funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej jednocześnie. Nie
rozwiąże ona dużej liczby problemów, przed jakimi stają decydenci polityczni, którzy muszą dążyć do kompromisu pomiędzy różnymi, nierzadko sprzecznymi,
celami systemów opieki zdrowotnej.
Nie uogólniając przedstawianej tezy na każdy kraj,
służbę zdrowia lub okres, twórcy raportu stwierdzają, że konkurencja może zwiększać dostępność opieki zdrowotnej, przyczyniać się do obniżenia kosztów
jednostkowych w skali mikro (choć często powoduje
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Zważywszy na powiązanie skutków konkurencji
z kontekstem sytuacji, o jej występowaniu będą świadczyć dowody empiryczne, a wnioski w tym zakresie
mogą się różnić w zależności od rynku, kraju i czasu.
Choć mała, baza danych związanych z wprowadzaniem
konkurencji w środowisku świadczeniodawców opieki
zdrowotnej wciąż rośnie, mimo że jej przedmiotem jest
ograniczona liczba krajów (głównie USA i Wielka Brytania, jeśli chodzi o konkurencję pomiędzy szpitalami,
kraje nordyckie w zakresie opieki podstawowej oraz
m.in. Holandia, Hiszpania i Portugalia w wypadku
leków generycznych), a dostępne analizy koncentrują
się jedynie na kilku wskaźnikach jakościowych (głównie wskaźniki śmiertelności w wypadku konkurencji
wśród placówek szpitalnych). Nacisk na śmiertelność
w szpitalach jako jedyny właściwie wskaźnik nie pozwala na uogólnienie wyników, nie mówiąc już o dyskusji metodologicznej dotyczącej sposobów uzyskiwania danych empirycznych. W kwestii cen dostępne
dane ze źródeł europejskich dotyczą gównie cen leków
generycznych (w wielu krajach Unii).
W pewnych okolicznościach, z których najważniejsze z ekonomicznego punktu widzenia to dostęp do
odpowiednich informacji rynkowych (tj. informacji
o jakości opieki) oraz niewystępowanie pozycji dominujących, konkurencja zmusza organizacje do większej
wydajności i innowacyjności, co może prowadzić do
obniżenia cen jednostkowych.
Ilekroć da się zaobserwować czynnik jakościowy
i korzysta się zeń przy kształtowaniu popytu na świadczenia w systemie opieki zdrowotnej, konkurencja
pomiędzy świadczeniodawcami, którzy działają w warunkach cen regulowanych, tworzy szansę na poprawę
jakości. Jeśli pacjent (lub jego przedstawiciel) kieruje
się kryterium jakości, z dokonywanego wyboru wyłączane są standardy o niskiej jakości. W systemie cen
nieregulowanych nie istnieje domniemanie o wpływie
konkurencji na jakość opieki zdrowotnej.
Więcej rywalizacji to więcej odpłatnego leczenia
Konkurencja może zwiększać liczbę udzielanych
odpłatnie świadczeń, powodując niepewność co do
ogólnego poziomu kosztów opieki zdrowotnej. Innymi
słowy – wprowadzenie konkurencji może skutkować
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wzrostem kosztów, zwiększając presję fiskalną. Uzasadnieniem wyższych kosztów mogą być (lecz nie muszą)
dodatkowe korzyści zdrowotne dla ludności lub niektórych jej grup.
Dostęp w znaczeniu geograficznym można postrzegać jako jeden z ważnych wymiarów jakości. Wspomniane wyżej czynniki mają zastosowanie i w tym
wypadku, tzn. silniejsza konkurencja może zwiększać
dostęp w znaczeniu geograficznym, umożliwiając wejście na rynek większej liczbie świadczeniodawców lub
prowadząc do rozwoju sieci już działających. Dzięki
konkurencji można skutecznej radzić sobie ze zróżnicowaniem pacjentów w sposób zdecentralizowany,
przyczyniając się do uelastycznienia systemu opieki
zdrowotnej.
Wpływ konkurencji na system opieki zdrowotnej
i świadczenia medyczne po stronie popytu i podaży,
a w ostatecznym rozrachunku na stan zdrowia ludności zależy od uwarunkowań środowiska, w którym
wprowadzane są zasady konkurencji. Wpływ ten zależy także istotnie od tego, jak wielu aktorów w systemie
dostosuje się do warunków konkurencji. Wzmacnianie
konkurencji na rynkach, na których świadczeniodawcy
opieki zdrowotnej już skutecznie ze sobą konkurują,
najprawdopodobniej przyniesie nieliczne korzyści dodatkowe.
Swoboda wyboru
Decydenci polityczni muszą przewidywać następstwa podejmowanych działań. Na przykład, poprzez
redukcję cen konkurencja może generować silny efekt
wolumenowy (wzrost wykorzystania świadczeń opieki
zdrowotnej), a także ewentualny wzrostu nakładów.
W przypadku produktów i usług medycznych, na których popyt mogą wpływać świadczeniodawcy, efekt
zwiększenia wolumenu wynikający z pobudzania popytu i wyższych nakładów na zdrowie może także wystąpić w sytuacji ograniczenia konkurencji (i związanego
z tym wzrostu cen). Tym samym identyczny skutek
w postaci wzrostu wydatków może wypływać z dwóch
zupełnie różnych źródeł (i uwarunkowań rynkowych),
a społeczna ocena zwiększenia wolumenu może w dużym stopniu zależeć od jego przyczyny.
Ponieważ konkurencja stanowi środek do celu, potrzebne są odpowiednie badania stosowanych rozwiązań w obszarze polityki pozwalające określić i ocenić
skutki konkurencji. Empiryczne badania w tym zakresie są obecnie rzadkie, a w niektórych krajach nie ma
ich w ogóle.
Co do zasady zjawiska te mogą występować niezależnie od siebie. Ponieważ historycznie obie koncepcje

zaistniały w debacie publicznej i politycznej w jednym
czasie, uznaje się je za dwie strony tego samego medalu. W istocie są one od siebie odrębne. Koncepcja
wyboru po stronie pacjenta pojawia się w dyskusjach
rzadziej i stanowi istotną wartość w wielu krajach jako
zasada leżąca u podstaw systemu opieki zdrowotnej.
Wybór po stronie pacjenta nie implikuje konkurencji pomiędzy świadczeniodawcami opieki zdrowotnej.
Do ważnych przesłanek, które warunkują ten wybór,
a także pozwalają na bezpośrednią konkurencję, należą informacje na temat jakości świadczeń oraz wiedza
o zdrowiu. Obszar wiedzy o zdrowiu wymaga poprawy.
Świadomi konsumenci mogą decydować o kształcie systemu z korzyścią dla wszystkich.
Konkurencja a polityka
Poglądy wyrażone w treści niniejszego opracowania
sugerują szereg konsekwencji w sferze polityki. Przede
wszystkim wprowadzenie lub zwiększenie konkurencji w zakresie świadczeń zdrowotnych stanowi delikatną materię polityczną, z którą wiąże się konieczność
uważnej oceny uwarunkowań sukcesu lub ryzyka niepowodzenia. W odpowiednim kontekście wprowadzenie konkurencji może sprzyjać realizacji niektórych
celów systemu opieki zdrowotnej, choć jest mało prawdopodobne, aby mogła ona wpływać korzystnie na
wszystkie cele jednocześnie. Po drugie, wprowadzenie
konkurencji w zakresie świadczeń zdrowotnych wymaga najpierw dodatkowych działań w sferze polityki,
które umożliwią prawidłowe funkcjonowanie rynku.
Konieczna jest także uważna i stała ocena skutków
oraz realizacji stosownych działań (jakość, ceny itp.).
Tworzeniu warunków do wprowadzenia konkurencji
powinny towarzyszyć działania wpływające na przejrzystość rynku, w tym zapewnienie dostępności informacji na temat jakości, cen itp. Po trzecie, wprowadzenie konkurencji wśród świadczeniodawców opieki
zdrowotnej wymaga m.in. egzekwowania zasad konkurencji, aby zapobiegać powstawaniu, umacnianiu i nadużywaniu dominującej pozycji na rynku. Po czwarte,
w ramach przyjętej polityki należy monitorować sytuację po wprowadzeniu (lub zwiększeniu stopnia) konkurencji wśród świadczeniodawców opieki zdrowotnej.
Nie stosuje się żadnego ogólnego założenia na temat
wpływu konkurencji na cele związane z równością dostępu do opieki zdrowotnej. Co do zasady konkurencja nie stanowi najlepszego instrumentu zapewnienia
równego i sprawiedliwego dostępu do opieki, a każdą
sytuację należy omawiać – wcześniej, aby przewidzieć
jej rozwój, i później, by go monitorować.
Opracowanie raportu: Krystian Lurka

W tym numerze „Menedżera Zdrowia” publikujemy również inne artykuły dotyczące konkurencji: „Konkurencja – to brzmi
pozytywnie” autorstwa Beaty Małeckiej-Libery, „Jak województwo dba o ochronę zdrowia” Romana Kolka i „Konkurencja
moderowana współtworzeniem” Tomasza Szelągowskiego.
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