
Riešenia pre zvýšenie efektivity 
poskytovania zdravotnej starostlivosti 
z pohľadu Union zdravotnej poisťovne 
a.s. 



Posilnenie sektora praktických lekárov  
 

Zrušenie výmenného lístka narušilo zámer, aby minimálne 

80% poskytovanej ZS bolo zabezpečené u VLD. Po 

zrušení výmenných lístkov bol zaznamenaný pokles 

návštev u VLD o 8,6%. VLD by mal vykonávať úlohu 

strážcu pre ostatné úrovne zdravotnej starostlivosti 

(Gatekeeper). 

 



Zníženie počtu predpísaných balení liekov 
uvážlivou preskripciou  

    Na Slovensku sa predpisuje asi o 25% liekov viac ako je 
priemer OECD. Union ZP za účelom zníženia nákladov 
na  lieky zaviedol projekt OPTIMUS. 

    U každého VLD sa zohľadňuje rôzna chorobnosť 
pacientov, ktorí Vás navštívili, t.j. je zohľadnená 
diagnóza, ktorá bola liečená. Na ten účel sa vypočítali 
tzv. indexy rizika nákladov, ktorými boli prepočítané Vaše 
skutočné náklady na lieky. Tieto sú porovnávané s 
priemerom nákladov na lieky vo Vašej odbornosti. 

  



Prehľad realizovaných liekov  

    Na internetovom portáli Union ZP sú pre registrovaných 

poskytovateľov (registruje sa na www.unionzp.sk) 

    informácie o tom, aký humánny liek bol nášmu 

poistencovi lekárňou vydaný.  Registrovaný poskytovateľ    

     má možnosť prezerať prehľad realizovaných liekov 

predpísaných lekárom/mi (registrovaného poskytovateľa) 

    vo zvolenom období (od septembra 2011) 

 

http://www.unionzp.sk/


Ďalšie aktivity Union ZP 

    Union ZP dáva veľký dôraz na prevenciu. 

    - Úhrada rozšíreného zoznamu výkonov očkovania a        

očkovacích látok  

    - Úhrada výkonu CRP (zníženie preskripcie   antibiotík)   

    - Úhrada návštev (pre poistencov, ktorí sa nemôžu 

dostaviť do ambulancie, pre regióny kde nie je dostupná 

LSPP,  pre afinitné skupiny) 

    - SMS – preventívna pripomienka 



Záver 

• Medziročný nárast nákladov na VLD je 9,4% 

• Union ZP má najvyššie úhrady pre VLD zo všetkých ZP 

• Union ZP podporuje VLD, v Union ZP od svojej 

existencie neklesli v intersektorálnom vyjadrení náklady 

na VLD, tento rok  intersektorálne medziročne podiel  

nákladov na VLD mierne stúpol  

 



Ďakujem za pozornosť. 

Priestor na Vaše otázky. 
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