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S veľkou pozornosťou a záujmom sa stretla najnov-
šia publikácia E. Kováča: Zdravotné poistenie (Bratislava:
Herba 2009, 96 s. ISBN 978-80-89171-62-0). MUDr. Eduard
Kováč, prezident Združenia zdravotných poisťovní Sloven-
skej republiky (ZZP SR) sa v nej podujal na neľahkú úlohu
– pokúsiť sa odstrániť paradox, s ktorým mnohí žijeme
a mnohí si ho neuvedomujeme. Je to paradox z toho, že si
uvedomujeme, že zdravotné poistenie nás sprevádza po celý
život, vieme, že zdravotné poistenie pracuje ročne s viac ako
3,5 miliardami Eur – ale o podstate a princípoch fungovania
zdravotného poistenia toho veľa nevieme. . . Tieto nevedo-
mosti širokej populácie sa často využívajú, alebo až zne-
užívajú. Aj z tohto dôvodu hneď v úvode tejto informácie
o novej knižke chceme konštatovať, že myšlienka priblížiť
podstatu zdravotného poistenia, predstavenie jeho histórie,
vývoja a novodobej podoby je mimoriadne záslužné a prí-
nosné. Autor rozdelil obsah do trinástich kapitol, v ktorých
sa venuje poisteniu ako takému, sociálnemu zabezpečeniu
a zdravotnému poisteniu. Po historickom prehľade, v kto-
rom sa venuje aj histórii zdravotného poistenia na území
Slovenska, Čiech a Moravy, opisuje formy a princípy zdra-
votného poistenia a vysvetľuje dôležité vzťahy a súvislosti
– poistenci, poisťovne, poskytovatelia. Osobitnú kapitolu
venuje financovaniu zdravotníctva (schéma financovania,
tvorba zdrojov, výdavky zdravotných poisťovní na zdra-
votnú starostlivosť). Pre výkon zdravotného poistenia je
nevyhnutný príslušný legislatívny rámec, ktorý autor pri-
bližuje v kontexte s výkonom zdravotného poistenia. Nevy-
hýba sa ani kontroverzným oblastiam pri výkone zdravot-

ného poistenia. Osobitne dôležité je zoznámiť sa so zá-
kladnými charakteristikami jednotlivých platobných me-
tód (platba za výkon, za prípad, „za hlavu“, za ošetro-
vací deň, platba rozpočtom, case-mix systémy, za skupiny
diagnóz a iné). Základom cenotvorby autor venuje ďalšiu
kapitolu. Pre čitateľa – laika v danej oblasti autor citlivo
a presne vysvetľuje základné pojmy, teoretické základy ce-
notvorby a opisuje prostredie pre korektnú cenotvorbu. Dve
najrozsiahlejšie časti tvorí problematika nákupu zdravot-
nej starostlivosti a zdravotné a sociálne poistenie v kraji-
nách Európskej únie. V závere sa autor venuje problema-
tike súťaže zdravotných poisťovní a porovnávaniu ich vý-
konu a problematike reformy zdravotného poistenia. Čita-
teľ sa dozvie o najnovších trendoch vo svete, strategických
princípoch tvorby systémov zdravotného poistenia, ale aj
o najčastejšie diskutovaných otázkach na Slovensku.
Knižočku malú rozsahom, ale bohatú obsahom, napísanú
presvedčivo s hlbokou znalosťou danej problematiky, ktorá
približuje nevyhnutné poznatky pre pochopenie základov
fungovania zdravotného poistenia hodnotím veľmi pozi-
tívne. Odporúčam ju ako nevyhnutný zdroj informácií pre
všetkých pracovníkov v zdravotníctve, pre študentov medi-
cínskych a zdravotníckych odborov. Prihováram sa, aby sa
stala súčasťou povinnej študijnej literatúry na lekárskych
fakultách i fakultách ošetrovateľstva a verejného zdravot-
níctva. Knižku možno objednať na webovej stránke vyda-
vateľstva Herba.
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