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Všeobecný Praktik č. 2/2012

Vývoj kapitácie VšZP 2011-2012
Lekár je pešiak medicíny, nositeľ liečenia, jedinej

podstatnej funkcie zdravotného systému. Poistenci
a nie poisťovne sú dnes jediným zdrojom financií v zdra-
votnom systéme. Postavenie zdravotných poisťovní je
v našom systéme, vzhľadom k ich reálnej funkcii a významu,
neprimerane silné. Súkromný všeobecný lekár stojí na
strane poistenca, pacienta. Formuluje a je arbitrom aj jeho
požiadaviek voči poisťovniam. V skutočnosti spoločne žia-
dame od poisťovní také finančné zdroje pre primárnu sta-
rostlivosť, ktoré pokryjú nákladové položky našich
ambulancií tak, aby bola nami poskytovaná zdravotná sta-
rostlivosť dostupná a kvalitná a pacient mohol byť spokojný,
že dostal za svoje peniaze to, čo jeho zdravotný stav vyža-
duje. Je rozdiel poskytovať a dostávať zdravotnú starostli-
vosť v primárnej starostlivosti komplexne, alebo byť nútený
neustále za zdravotnou starostlivosťou cestovať. Je rozdiel

dostávať PZS, ktorá je základnou starostlivosťou, v objeme a kvalite za 2,62 € mesačne a za 6,94 € mesačne napríklad u 81
ročných a starších. A to platí aj v ostatných vekových kategóriách. Naša spoločná požiadavka s pacientmi do budúcnosti musí
vychádzať z indexovanej kapitácie odvodenej od skutočných nákladov podľa veku tak, ako je to uvedené v tabuľke nižšie.
Pre úhradu PZS používajú už roky nákladové indexy v ČR. Ľudia platia odvody aby mali spravodlivo dostupnú potrebnú
zdravotnú starostlivosť a preto žiadame vysvetliť, kde sa strácajú ich peniaze, ktoré odvádzajú na svoju starostlivosť
do zdravotných poisťovní. Je povinnosťou poisťovní rozdeliť získané finančné zdroje spravodlivo, podľa skutočných potrieb
pacientov tak, ako to vyjadrujú indexy nákladov. Financovanie zdravotníctva musí byť o čo najefektívnejšom nákupe potrebnej
zdravotnej starostlivosti za peniaze pacientov a nie o ziskoch poisťovní a plytvaní verejnými zdrojmi pri poskytovaní neefek-
tívnej zdravotnej starostlivosti.

Bude spoločná požiadavka VLD a VLDD indexo-
vaná kapitácia odvodená od nákladov podľa
veku? (za jednotkovú kapitáciu sme zobrali súčasnú
kapitáciu u 15-18 ročných)

V súčasnosti je dôležité udržať maximálne jednotný po-
stup lekárov pri rokovaniach s poisťovňami a MZ SR. Nene-
chajme sa rozhádať ani s VLDD ani so špecialistami. Náš
postup musí byť spoločný. Keď sa dáme všetci dokopy, tak
nás a naše požiadavky budú musieť akceptovať i poisťovne!
Váhajúcich opakovane vyzývame k podpísaniu mandátnych
zmlúv so SLK. V SSVPL SLS sme sa rozhodli podporovať spo-
ločný postup so SLK. Prezident Marián Kollár má  našu dôveru
a podporu. Už v novembri sa začne nové kolo rokovaní
o zmluvách so zdravotnými poisťovňami od 1.1.2013. Na mi-
moriadnom sneme SLK, ktorý sa má uskutočniť v termíne
20.10.2012, môžeme spresniť svoje požiadavky a dosiahnuť
aby naše ekonomické záujmy v zdravotnom výbore SLK pri
rokovaniach so zdravotnými poisťovňami, zastupovali volení
zástupcovia, tak ako sme ich volili do sekcie VLD SLK. Kto iný
ako volení zástupcovia sekcií SLK by mali nominovať členov
do zdravotného výboru SLK, tak aby tento výbor presadzoval
naše oprávnené ekonomické požiadavky pri rokovaniach so
zdravotnými poisťovňami? 

Aj tí, ktorí Ste v Zdravite môžete podpísať mandát aj SLK. Aspoň tým zabezpečíte, že  SLK a Zdravita budú postupovať naozaj
spoločne.  

Ďalší tlak SLK by mal smerovať na oslabenie neprimerane silného postavenia zdravotných poisťovní. Veľmi dôležité je pripraviť
a presadiť zákon, ktorý umožní poistencom prehlásiť sa do VšZP hocikedy v priebehu roka a nie iba do konca septembra. A ne-
bojme sa na svojich dverách informovať pacientov, kto je v skutočnosti zodpovedný za súčasné problémy s očkovaním. 

V našej krajine vytrvalo bojujeme o uznanie PZS a za získanie zdrojov potrebných na poskytovanie vysokého štandardu pri-
márnej zdravotnej starostlivosti pacientom. Ak chceme byť úspešní potom v tomto úsilí musíme vydržať. 

25.9.2012,    MUDr. Peter Lipták, predseda sekcie VLD SLK

VšZP VšZP VšZP-SLK zvýšenie
Veková skupina 12/2011 1-6/2012 dohoda  oproti 

od 1.7.2012 12/2011

Do 1  4,95 € 4,95 € 5,73 € 16 %
1 – 5  3,45 € 3,45 € 3,93 € 14 %
6-14  2,56 € 2,56 € 2,92 € 14 %
15 – 18  1,78 € 1,78 € 2,04 € 15 %
od 18 do 18  1,79 € 1,85 € 2,04 € 14 %
od 19 do 40  1,66 € 1,72 € 1,89 € 14 %
od 41 do 50  1,66 € 1,72 € 1,89 € 14 %
od 51 do 60  1,83 € 1,89 € 2,08 € 14 %
od 61 do 80  1,99 € 2,06 € 2,31 € 16 %
od 81  2,06 € 2,13 € 2,62 € 27 %

ČR 2011 ČR SR 7/2012 SR 2012
Veková skupina index indexovaná jednotková  požiadavka 
ČR, SR nákladov kapitácia kapitácia index. kapit.

0-4 3,91 7,73 € 7,98 €

5-9 1,70 3,36 € 3,47 €

10-14 1,35 2,67 € 2,75 €

15-19 1,00 1,98 € 2,04  € 2,04 €

20-24 0,90 1,78 € 1,84 €

25-29 0,95 1,88 € 1,94 €

30-34 1,00 1,98 € 2,04 €

35-44 1,05 2,06 € 2,14 €

45-49 1,10 2,18 € 2,24 €

50-54 1,35 2,67 € 2,75 €

55-59 1,45 2,87 € 2,96 €

60-64 1,50 2,97 € 3,06 €

65-69 1,70 3,36 € 3,47 €

70-74 2,00 3,96 € 4,08 €

75-79 2,40 4,94 € 4,90 €

80-84 2,90 5,74 € 5,92 €

85-99 3,40 6,72 € 6,94 €

Ako ďalej v súčasnej situácii

Ako ďalej v súčasnej situácii


