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Strategické scenáre ako nástroj strategického riadenia

• Budúcnosť je nejasná a nedá sa presne predpovedať
• Strategické scenáre možno považovať skôr za mentálne mapy
popisujúce možné scenáre budúcnosti (nejde o predikcie)
• Umožnia nám “premýšľať nad nemysliteľným”
• Plánovanie strategických scenárov nám dáva “nový pohľad na
veci”
• Strategické scenáre testujú našu pripravenosť na budúcnosť
• Pomôžu nám identifikovať veľké príležitosti a tiež riziká
• Pri ich čítaní sa nesmie zabúdať klásť otázku: „ČO AK ...?“

Najvýznamnejšie neistoty definujú 4 strategické scenáre pre 2020

Svet spotrebiteľov

Spotrebiteľ vládne

Vláda slúži

Svet doktorov

Priemysel poháňa

Lekári diktujú

Liberálne
prostredie

Regulované
prostredie

Slabé signály

• Strategické scenáre sú napísané metódou backcastingu
(odzadu, ako keby sa už stali)
• Každý scenár začína rokom 2012 a končí rokom 2020
• Scenár je plynulým textom plným udalostí a slabých
signálov
• Slabé signály sú prediktormi, identifikovanie slabých
signálov nám pomáha dopredu určiť ku ktorému scenáru
smerujeme

Problémy

Nepotrebné
zdravotné služby

Bez problémov

Problém 2.typu
Prehnaná ZS
Nepotrebná ZS
Nebezpečná ZS

Potrebné zdravotné
služby

Problém 1.typu
Nedostatočná ZS
Čakačky
Korupcia

Bez problémov

Nedostatok služieb

Dostatok služieb

Súčasný konflikt

2010
Česká republika

2011
Slovensko

2012
Maďarsko

Rozhodovací strom
Nie

Súčasný konflikt
Doktori vs. štát

Dokáže štát odolávať tlaku
odvetvia?
Áno
Štát

Kto vyhrá?
Doktori alebo štát?

VLÁDA SLÚŽI

Doktori

Technokrati

Kto vyhrá?
Technokrati alebo spotrebitelia?

LEKÁRI DIKTUJÚ
Áno

Spotrebitelia

Dokážu lekári odolávať tlaku
odvetvia?

SPOTREBITEĽ VLÁDNE
Áno

Nie

PRIEMYSEL POHÁŇA

Nie

Dokážu spotrebitelia odolávať
tlaku odvetvia?

KĽÚČOVÉ SLABÉ SIGNÁLY: SPOTREBITEĽ VLÁDNE
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Príbeh lídra na titulnej stránku novín o jeho živote, ktorý spochybňuje tradičný spôsob
poskytovania zdravotnej starostlivosti
Skupina odhodlaných mladých pacientov s rakovinou, ktorí sú schopní významne ovplyvniť posun
paradigmy
Alternatívne vízie fungovania zdravotného systému boli formulované think tankami, univerzitami či
nezávislými sieťami (skupinami)
Nová politická strana, Strana spotrebiteľov zdravotnej starostlivosti (SSZS) vznikla a je operovaná
virtuálne cez internet a sociálne siete
Vznikla aj nová nezávislá pozícia Ambasádora pre spotrebiteľov ZS
Strana spotrebiteľov zdravotnej starostlivosti sa stala lídrom koalície
Ceny za zdravotnú starostlivosť boli verejne publikované a známe
Existovali merateľné výkonnostné štandardy
Existovali koordinátori zdravotnej starostlivosti a zdravotní poradcovia
Nezávislé rebríčky poskytovateľov zostavené na základe spokojnosti spotrebiteľov boli vnímané ako
dôveryhodné a získali obrovskú popularitu medzi širokou verejnosťou
Zdravotné plány sa začali líšiť a konkurujú si navzájom
Asociácia spotrebiteľov zdravotného poistenia sa stala najvplyvnejšou spomedzi skupín obhajcov
spotrebiteľov
Flexibilné finančné usporiadanie zdravotných plánov otvorilo priestor pre veľké inovácie v dizajne
produktov v tejto oblasti
Objavili sa signály komoditizácie veľkej časti zdravotníckych služieb, a to napríklad v oblasti
zobrazovacej diagnostiky či pri jednoduchých liečebných cykloch
Všadeprítomný prístup k elektronickým zdravotným záznamom
Sektor zdravotníctva bol odvetvím, ktoré je plne riadené (poháňané stranou) dopytu
Zdravotnícke asociácie (združenia) nemali viac formálnu úlohu

KĽÚČOVÉ SLABÉ SIGNÁLY: VLÁDA SLÚŽI
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Vláda sa opakovane odmietla uzmieriť s lekármi
Vláda ohlásila dobrú fiškálnu politiku
Tím poradcov vlády bol zostavený z mladých technokratov
Bol ohlásený 10 ročný strategický plán pre zdravotníctvo
Bol založení prvý "Superúrad", Národný výbor pre štandardy zdravotnej starostlivosti
Narástli právomoci druhého najvýznamnejšieho úradu, Národného úradu zdravotného poistenia pre
implementáciu liečebných protokolov
Vláda založila aj tretí najvýznamnejší úrad, Centrálny úrad kvality
Vznikla potreba existencie zdravotných supervízorov
Špeciálna agentúra pre hodnotenie zdravotníckych technológií vznikla ako v poradí štvrtý “Superúrad”,
jej úlohou bolo vedecky hodnotiť lekárske postupy, technológie, lieky a lekárske pomôcky.
Balík základných služieb (tzv. benefit package) bol precízne zadefinovaný
Úhrady za ZS a platy zdravotníkov boli stanovené centrálne
Vznikla komplexná "Analýza potrieb obyvateľstva v oblasti zdravotnej starostlivosti" s cieľom získať
vedecký základ pre rozhodovanie o prioritách v tejto oblasti
Konflikt medzi "výhodami pre celú spoločnosť" a "individuálnymi preferenciami" bol nevyhnutný
Infraštruktúrne štandardy boli veľmi dobre vypracované a účinne presadzované, v dôsledku čoho
pacienti začali vyhrávať spory v prípade zanedbania povinností zo strany poskytovateľa
Štátne nemocnice, ktoré spoločne riadi skupina “Superúradov“ prevzali zodpovednosť za organizáciu
zdravotnej starostlivosti a začali dominovať nad súkromnými hráčmi
Partnerstvá verejného a súkromného sektora sa stali obľúbenými pri financovaní nemocničnej
infraštruktúry
Vládny cieľ maximalizácie prínosov pre celú spoločnosť viedol k vzniku nadmernej regulácie, veľkého
množstva ohlasovacích povinností a zbytočnej byrokracii
V tomto nastavení neexistoval priestor pre osobnú excelenciu zdravotného
pracovníka, ideálom sa stal zdravotník ktorý správne nasledoval liečebné protokoly
Väčšia bezpečnosť si vyžiadala vyšší obnos peňazí

KĽÚČOVÉ SLABÉ SIGNÁLY: PRIEMYSEL POHÁŇA
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Obrovský odliv zdravotníckych pracovníkov v kombinácii so starnutím lekárov
Mnohí silný hráči v zdravotníctve vnímali “slabú vládu“ ako ľahký cieľ svojich lobistických síl
Čas štúdia pre lekárov bol skrátený na 4 roky namiesto 6
Trh zdravotnej starostlivosti sa otvoril pre zahraničných lekárov a zdravotné sestry
Orientácia na východ (The Easternalization) začala v zdravotníckych univerzitách
Vláda sa rozhodla zaviesť liberálne právne predpisy na uľahčenie vstupných kritérií pre zdravotnícky
personál: Otvorenie praxe všeobecného lekára sa v roku 2014 stalo veľmi jednoduchým
Mladí lekári otvorili svoju prax, mnoho cudzincov pochádzajúcich z Ázie otvorilo svoje lekárske
pracoviská, zdravotné sestry doplnili prácu lekárov
Žiadne platné údaje o výkonnosti, výsledkoch alebo nákladoch poskytovateľov
Počet Doktorov s technickými zručnosťami (Doc-Techs) sa každoročne výrazne zvýšil
Obrovský nárast aktivít u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Neexistovala presná definícia balíka základných služieb ani šanca na spravodlivý prístup k ZS
Procesy boli dôležité, nie pacienti. Aktivita bola dôležitá, nie výsledok.
Vlády silne liberalizovali poistný trh.
Financovanie systému zdravotnej starostlivosti sa stalo viac regresívnym.
Risk selection (výber podľa rizikovosti pacienta) bol hlavnou obchodnou stratégiou zdravotných
poisťovní.
Poskytovatelia poskytli veľa služieb, ktoré neboli potrebné resp. mali pre spotrebiteľa nulovú hodnotu
Žiadne verejné dôkazy o tom, že pacient vyhral spor pri zanedbaní starostlivosti
Neexistujúce mechanizmy, ktoré by vyhodili nekvalifikovaných lekárov a kvalitatívne slabých
poskytovateľov zo systému
Inšitucionalizovaní makléri slúžili ako sprostredkovatelia pre špičkových lekárov a poskytovateľov
Neexistovali stimuly na koordináciu starostlivosti alebo zlepšenie výsledkov. Poskytovatelia poháňaní
silou odvetvia Doc-Techs tvorili podstatnú časť trhu
Pre zdravotné poisťovne bola dominantnou stratégiou nákup starostlivosti nízkej
kvality (za nízke náklady) plus snaha vyhnúť sa rizikovým poistencom
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Lekárske štrajky: spolu s Čechmi a Slovákmi vytvorili maďarskí a poľskí lekári spoločný odborový
zväz V4 ako koordinačný orgán
Masívny tlak lekárov v médiách, ktorí hlásali, že "zdravotná starostlivosť nemá mať trhový
charakter", "zdravotníctvo nie je o peniazoch" a "život je neoceniteľný"
Lekári obviňovali ekonómov, že zničili systém. Okrem toho dokázala skupina ambicióznych lekárov
presvedčiť verejnosť ako aj vládu, že len doktori dokážu vyriešiť situáciu
Iba lekári ovládali systém: túto situáciu je možné charakterizovať výrazom “biely klan“
Zdravotnícke univerzity umiestnili obmedzenia na počet študentov (numerus clausus), ako aj na
absolventov prijatých na špecializáciu v odbore
Vysoké prekážky vstupu na trh pre lekárov zo zahraničia
Pacienti považovali za mimoriadne ťažké vyhrať spory v prípade zanedbania ZS
Lekári chránili lekárov
Zdravotné poisťovne boli zrušené, nakoľko lekári ich považovali za nadbytočných
sprostredkovateľov, ktorí čerpali peniaze zo systému
Zdravotné poistenie bolo nahradené daňovo financovanou Národnou lekárskou službou (NLS)
S cieľom pokryť zvýšené platy lekárov vláda zvýšila DPH
V zdravotníctve viac neexistovalo miesto pre voľný trh a konkurenciu
Vláda zvýšila dane z nehnuteľností s cieľom finančne dorovnať systém
Organizácie pacientov reprezentujúce pacientov s chronickými ochoreniami sa pokúšali
zorganizovať svoje sily, ale boli zosmiešňované v odbornej lekárskej tlači. Boli považované za
neprofesionálnu skupinu ľudí, ktorí nemali žiadne lekárske vedomosti a nemali právo hovoriť o
komplikovaných zdravotných záležitostiach
Neexistoval žiadny nezávislý dohľad nad lekárskym povolaním ani žiaden inštitucionálny dohľad
nad klinickou kvalitou poskytovanej ZS
Čierny trh prekvital a korupcia rástla
Systém zažíval nedostatok stredného a nižšieho zdravotníckeho personálu

Súprava na prežitie (Survival kit)

SPOTREBITEĽ VLÁDNE
• Získaj prístup na internet
• Zožeň si smartphone
• Zožeň si licencovaného zdravotného
konzultanta
• Oboznám sa so svojím zdravotným
plánom
• Oboznám sa s novými spoločnosťami
koordinujúcimi/kupujúcimi ZS

VLÁDA SLÚŽI
• Staň sa predstaviteľom jedného zo
“Superúradov“
• Staň sa členom Ligy pacientov
• Staň sa zdravotníckym supervízorom
• Získaj 2. vydanie “Sprievodca pre
pacientov 2019”

PRIEMYSEL POHÁŇA
• Zožeň si telefonický kontakt na
dobrých lekárov
• Zožeň so makléra
• Get a vital functions observer
connected to your doc-tech
• Získaj poistenie pre prípady korupcie

LEKÁRI DIKTUJÚ
• Staň sa doktorom!
• Vydaj/Ožeň sa za doktora
• Daj svoje dieťa na štúdium medicíny
• Staň sa členom výkonných orgánov
národnej lekárskej služby

Divoké karty

Divoké karty - alebo tzv.
Black Swan udalosti:
• Ide o udalosti s
extrémne malou
pravdepodobnosťou
vzniku ale s extrémne
silným dopadom

Čo ak?

Ďakujem veľmi pekne za Vašu pozornosť!
Strategické scenáre 2020 sú dostupné na stránke www.ceehpn.eu

