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Przedmowa
Celem niniejszej książki jest przybliżenie koncepcji kosztów pośrednich,
czyli wartości utraconego przez społeczeństwo produktu z powodu pogorszonego stanu zdrowia jednostki, metod kalkulacji tych kosztów, oraz ich
znaczenia w procesie oceny technologii medycznych.
Dokonano omówienia obecnego stanu wiedzy w obszarze metod obliczania kosztów pośrednich na podstawie istniejącej literatury i badań
empirycznych, opisano metody kapitału ludzkiego, kosztów frykcyjnych
i metodę gotowości do zapłaty. Książka zawiera osiem rozdziałów oraz
wnioski i rekomendacje. Rozdział drugi przedstawia zależność pomiędzy
stanem zdrowia a funkcjonowaniem rodziny w kontekście kosztów pośrednich. W kolejnym, trzecim rozdziale przedstawione zostały wyniki analizy z użyciem symulacyjnego modelu wieloagentowego, dotyczącej wpływu absencji chorobowej pracowników na funkcjonowanie przedsiębiorstw
i rynku. W rozdziale czwartym i piątym opisano metody szacowania kosztów absenteizmu i prezenteizmu i opinie środowiska ekspertów na temat
zasadności uwzględniania kosztów utraconej produktywność z powodu
choroby w analizach farmakoekonomicznych, przygotowywanych na potrzeby decyzji refundacyjnych. Na uwagę zasługuje rozdział siódmy napisany przez profesora Bengt Jönsson z Stockholm School of Economics.
Przedstawiona jest w nim rola kosztów pośrednich w ocenie ekonomicznej
innowacji medycznych. W pozostałych rozdziałach omówiono koszty absencji chorobowej w Polsce w latach 2007–2009, opisy sytuacyjne obrazujące koszty absencji w pracy chorych z nowotworami oraz koszty związane
z nieefektywną obecnością w pracy tych osób, jak również koszty pośrednie związane z nieformalną opieką nad osobami cierpiącymi na chorobę
nowotworową. W rozdziale ósmym oszacowano także koszty związane
z prezenteizmem w astmie. Wyliczenie kosztów pośrednich przeprowadzono z perspektywy społecznej metodą kapitału ludzkiego z użyciem danych
GUS i przeprowadzonej autorskiej ankiety. W kolejnej części książki podjęto próbę oszacowania kosztów pośrednich związanych z ciążą, porodem
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i połogiem oraz zbadania udziału tego typu absencji w całkowitej absencji
chorobowej w Polsce.
W niektórych krajach Europy Zachodniej uważa się, że koszty pośrednie
mogą stanowić nawet ponad połowę całkowitych kosztów, związanych z występowaniem choroby i jej leczeniem. W literaturze fachowej nie istnieje konsensus dotyczący właściwej metody obliczania kosztów pośrednich, dlatego
niezbędne było przeprowadzenie, w ramach grantu MNISzW: „Metody szacowania kosztów pośrednich choroby i wpływu stanu zdrowia na aktywność
zawodową i wydajność pracy – znaczenie w procesie oceny farmakoekonomicznej technologii medycznych”, kierowanego przez prof. dra hab. Tomasza
Hermanowskiego, badań teoretycznych i empirycznych. Mająca pionierski
charakter praca wypełnia lukę, którą był brak w polskim piśmiennictwie
publikacji książkowych, omawiających w kompleksowy sposób problematykę kosztów pośrednich.

Ocena wartości życia i zdrowia, pomiar korzyści związanych…
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Rozdział I

Ocena wartości życia i zdrowia, pomiar korzyści
związanych z technologiami medycznymi,
rodzaje kosztów w opiece zdrowotnej
Tomasz Hermanowski*, Aleksandra Drozdowska*

1. Teoria Kapitału Zdrowia
Tematyka kosztów pośrednich pojawiała się w poglądach ekonomistów
na przestrzeni wieków. Ekonomiści klasyczni wprawdzie nie interesowali się wartością samego zdrowia, ale badali, w jakim stopniu stan zdrowia
pracowników przekłada się na rozwój gospodarczy. Sir William Petty, ekonomista i lekarz, przedstawił plan udoskonaleń w leczeniu zarazy w Anglii
i dowiódł, że poniesione koszty będą mniejsze niż wzrost przychodów podatkowych, spowodowany zwiększeniem liczby osób zdolnych do pracy. Jako
wynagrodzenie za swój nowatorski pomysł zażądał od króla 2% całkowitego
przyrostu sumy podatków, które wpłynęły z tytułu zlikwidowania zarazy 1.
Niestety współcześni ekonomiści znacznie mniej interesują się tym, jakie są
tzw. koszty pośrednie, skupiając się na kosztach bezpośrednich.
Analizę relacji pomiędzy zdrowiem a gospodarką najlepiej zacząć od wyjaśnienia pojęć kapitału ludzkiego oraz kapitału zdrowia. Koncepcja teoretyczna, sprowadzająca wszystkie czynniki produkcji, tj. ziemię, kapitał i pracę,
do jednej zbiorczej kategorii kapitału ludzkiego (ang. Human Capital), łączy
się zwykle z nazwiskiem G.S. Beckera (nagroda Nobla 1992 r.)2. Zasób kapitału ludzkiego jest określany częściowo przez naturalne uzdolnienia, uwarunkowane cechami genetycznymi ludzi, ale przede wszystkim przez poziom wy* Zakład Farmakoekonomiki, Warszawski Uniwersytet Medyczny
1
 T.E. Getzen, Ekonomika zdrowia, Warszawa 2000, s. 64.
2
G.S. Becker, Human Capital, New York 1964.

14

Rozdział I

kształcenia, który ma decydujący wpływ na wysokość dochodów. Powiększanie
zasobu wiedzy i umiejętności określonej osoby zwiększa jej produktywność,
tak w sferze rynkowej, podnosząc poziom otrzymywanych przez nią wynagrodzeń, jak i w działaniach pozarynkowych, nakierowanych na wytwarzanie
w gospodarstwach domowych dóbr i usług, korzystnie wpływając na funkcję
użyteczności. Powiększanie zasobu wiedzy i umiejętności wymaga inwestowania w edukację oraz rezygnacji z alternatywnych form wykorzystania czasu
wolnego. Pojęcie kapitału ludzkiego można opisać wzorem:

I (t )
t −r
t = r (1 + i )
T

Vr = ∑

gdzie:
Vr – wartość kapitału ludzkiego w wieku r
I(t) – roczne wynagrodzenie osoby aż do emerytury
t – wiek przejścia na emeryturę
W pracy M. Grossmana, The Human Capital Model of the Demand for
Health, Cambridge 1999, po raz pierwszy zauważono, iż o ile zasób wiedzy
i umiejętności danej osoby określa jej produktywność w działaniach rynkowych
i pozarynkowych, o tyle posiadany przez nią zasób zdrowia określa długość
czasu, przez jaki będzie ona mogła wykorzystywać nabytą wiedzę i umiejętności w celu maksymalizacji dochodów i użyteczności. Zasób zdrowia jest, obok
wiedzy i umiejętności, jedną z form kapitału ludzkiego, którą można nazwać
kapitałem zdrowia. Każda osoba rodzi się z określonym zasobem kapitału
zdrowia, który początkowo rośnie, a po przekroczeniu pewnego wieku zaczyna
ulegać deprecjacji w procesie starzenia się. Kapitał zdrowia danej osoby jest
częściowo określony przez uwarunkowania genetyczne, ale duży wpływ na jego
wielkość i zmiany mają z jednej strony inwestycje w opiekę zdrowotną, zdrową
dietę, czas poświęcony na uprawianie sportu i ćwiczenia fizyczne, a z drugiej
strony niezdrowy styl życia, palenie tytoniu, narkotyki, alkoholizm itp.

2. Wartości życia i zdrowia
Próba określenia wartości pieniężnej życia i zdrowia budzi wiele zastrzeżeń natury moralnej i etycznej, dlatego ekonomiści nie starają się ocenić wartości ludzkiego życia – dokonują natomiast wyceny redukcji ryzyka
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zgonu. Ponieważ nie można określić jednoznacznej ceny rynkowej zdrowia,
ekonomiści szacują wartość, jaką ludzie mu przypisują, oraz badają decyzje
podejmowane przez organy ustawodawcze, rodziny oraz pacjentów, żeby pokazać, iż wszyscy oni wyceniają raczej długość i jakość życia, na które może
wpływać opieka zdrowotna. Ponadto z reguły nie interesują się wartością
samego zdrowia, a tym, w jakim stopniu zdrowsi pracownicy przyczyniają
się do rozwoju gospodarki.
Wszyscy jesteśmy świadomi wysokiej wartości niematerialnego dobra,
jakim jest zdrowie: na hipotetyczne pytanie o to, ile bylibyśmy skłonni zapłacić za jego polepszenie, większość z nas podaje duże kwoty. Jednak w przypadku, gdy chodzi o wybór pomiędzy zdrowiem a dobrami materialnymi,
kwota ta jest wprawdzie duża, ale nie jest nieograniczona. Innymi słowy:
ludzie nie chcą wyrzekać się wszystkiego w zamian za lepsze zdrowie. Niemniej jednak w obliczu śmierci jesteśmy w stanie zapłacić każdą cenę3. Ludzie zapytani wprost deklarują, że nigdy nie zamieniliby swojego życia lub
zdrowia na pieniądze. Jednak w rzeczywistości dokonują wyborów sugerujących, że nie traktują swojego życia jako wartości bezcennej, o czym świadczy
np. zaakceptowanie przez niektórych wyższego ryzyka zawodowego w zamian za wysokie wynagrodzenie, mające zrekompensować zagrożenie życia
w czasie pracy4.
M. Jones-Lee opisał próbę jasnego określenia pieniężnej wartości życia.
Ludzie, przebiegając przez autostradę, narażają się na pewne ryzyko śmierci,
rzędu 0,000002, aby zaoszczędzić 7 minut marszu (0,117 godziny)5. Wartość
życia według przybliżenia M. Jonesa-Lee:
Wartość życia = (wartość czasu) × (wykorzystany czas)/(ryzyko śmierci na
zaoszczędzoną godzinę) = (20 USD × 0,117)/0,000002 = 1 170 000 USD
Ekonomiści nie przypisują wartości życiu i chorobom; mierzą jedynie wartości, które przypisali im ludzie jako konsumenci – o wartościach tych można
wnioskować z ich zachowań. O wycenie ludzkiego życia można wnioskować
także na podstawie odszkodowań (np. w Stanach Zjednoczonych odszkodowaM. Suhrcke, R. Sauto Arce, M. McKee, L. Rocco, The economic costs of ill health in the European
Region, WHO European Ministerial Conference on Health Systems: „Health Systems. Health and Wealth”,
s. 5, dostęp na stronie internetowej: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/83443/E93695.pdf.
4
M. Suhrcke [i in.], The economic costs…
5
 T.E. Getzen, Ekonomika zdrowia...
3

