Újraindultak a horvát kormány és a gyógyszer-nagykereskedők tárgyalásai
Zdravko Maric pénzügyminiszter és Vili Beros egészségügyi miniszter 2020. október 26-án
újra egyeztettek a gyógyszer-nagykereskedők képviselőivel, hogy az egészségügyi rendszer
tetemes adósságának kezeléséről tárgyaljanak.
A tárgyalást követő sajtótájékoztatón Maric közölte, hogy a múlt pénteken (október 23.)
befizetett 300 millió kuna (39,8 millió euró) mellett, a költségvetés módosításával az
Egészségügyi Minisztérium további 1,34 milliárd kunát (177,9 millió euró) kap majd a
kórházak adósságának részleges törlesztésére. A Horvát Állami Egészségbiztosító (HZZO)
pedig 200 millió kunát (26,5 millió euró) kap az orvosi vényre kiadott gyógyszerekből adódó
adósság egy részének törlesztésére. A 2020. október 19-én félbeszakadt tárgyalások utáni
sajtótájékoztatón elhangzottak szerint, a kórházak összesen 4,3 milliárd kunával (570,7 millió
euró), míg a gyógyszertárak 700 millió kunával (92,9 millió euró) adósak a gyógyszernagykereskedők irányába. A múlt hétfői tárgyalások után a nagykereskedők kijelentették,
hogy képtelenek tovább biztosítani a gyógyszerellátás zavartalanságát, mert kimerült a
hitelkeretük a kereskedelmi bankoknál, és ezért követelik az adósság legalább egy részének a
törlesztését.
Dijana Percac, a gyógyszer-nagykereskedők képviselője szerint a miniszterek által javasolt
részmegoldással elégedettek, de a kórházak hiánytalan gyógyszerellátása csak 2021. elejére
várható. „Tartós megoldásról csak akkor lehet majd beszélni, ha a kórházak és a
gyógyszertárak 60 napos határidőn belül képesek lesznek teljesíteni a fizetési
kötelezettségeiket” – nyilatkozta Percac.
Maric pénzügyminiszter és Beros egészségügyi miniszter is egyetértett abban, hogy az
egészségügyi rendszer fenntartható működésére új megoldást kell találni. Maric szerint az
elsődleges cél, hogy a jelenlegi fizetési határidő 360 napról legalább 180 napra
csökkenjen. A rendelkezésre álló adatok szerint léteznek olyan kórházak is, amelyeknél az
egyes gyógyszerszámlák már 3 éve nem kerültek kifizetésre.
Az egészségügyi miniszter emlékeztetett arra, hogy az egészségügyi rendszer teljes
adósságának összege 2020. szeptember 30-án elérte a 13,83 milliárd kunát (1,84 milliárd
euró). Az adósság jelentős mértékű növekedésének okai között van az egészségügyi dolgozók
béreinek 20%-os növekedése az utóbbi 4 évben, továbbá a különösen drága gyógyszerek éves
költségeinek további emelkedése, amelyek értéke megközelítette a 2 milliárd kunát (265,4
millió euró). A lakosság átlagéletkorának emelkedése miatt folyamatosan emelkednek a
költségek, ugyanakkor az állam bevételei ezzel egyidőben csökkennek a fiatalok kivándorlása
miatt.
„A horvát egészségügy költségeinek 54%-át a munkavállalók bérei, 34%-át a felhasznált
gyógyszerek költségei, és 12%-át a beruházások és egyéb felszerelések beszerzési költségei
teszik ki. A bevételek és kiadások kiegyensúlyozatlansága miatt a rendszer havi szinten 210220 millió kuna (27,9-29,2 millió euró) adósságot generál, aminek elsődleges oka, hogy
Horvátország jelentősen elmarad az EU átlagától az egészségügyi juttatások terén. Ugyanis,
az egy főre eső juttatás összege 861 euró, azaz az egy főre jutó GDP 7,4%-a, míg az EU átlag
3.070 euró, azaz az egy főre jutó GDP 9,9%-a. Beros véleménye szerint a jelenlegi
szolgáltatási szint megtartásához szükség lenne mind a járulékok, mind az állami
költségvetési tételek összegének emelése, hiszen a fenntartható rendszer finanszírozásához a
GDP 9-12%-ra lenne szükség. Az átfogó reform előkészítése már megkezdődött, de jelenleg
mindent felülírt a koronavírus-járvány” – foglalta össze mondandóját a horvát egészségügyi
tárca vezetője.
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