
Stimulačné a diferenciačné kritériá pre VAS, ktoré schválil výbor 
SSVPL SLS na svojom zasadnutí vo Vlkanovej 1.7.2007 
 
 
Na schôdzi výboru 24.11.2007 v Hronseku boli tieto kritériá podrobne analyzované a v 
súčasnosti výbor pracuje na ich upresnení. 
 
I1 = Kritérium, index (ukazovateľ) – návštevnosť – počet poistencov, ktorým poskytol lekár 
zdravotnú starostlivosť/ počet kapitovaných poistencov. Čím nižšie číslo tým lepší výsledok.  
Význam: Motivuje lekára aby edukoval a vybavoval svojich poistencov tak aby boli k nemu nútení 
chodiť čo najmenej. Zameranie edukácie na informovanú samostarostlivosť o jednoduché ochorenia, 
organizácia predpisovania liekov u stabilizovaných pacientov . 
Vzhľadom k problematickosti –vek, dostupnosť lekára, počet kapitovaných – váha tohto kritéria 5%. 
I2 = Kritérium, index (ukazovateľ) – odosielateľnosť – počet ošetrení u lekára primárnej 
starostlivosti/ počet ošetrení u lekárov ŠAS. Sledovanie a vyhodnocovanie na jednotlivé originálne 
rodné čísla pacientov. 
Význam: Motivuje lekára primárnej starostlivosti aby vybavoval pacientov vo svojej kompetencii. Je 
ukazovateľom vedomostí lekára a kvality poskytovanej primárnej starostlivosti a teda aj spokojnosti 
pacientov. 
Váha tohto kritéria 30%. 
I3 = Kritérium, index (ukazovateľ) – celkové náklady na poistenca – hodnotí celkové náklady na 
poistenca počítané na jednotlivé originálne rodné čísla. Sledujú sa vynaložené náklady na poistenca 
zdravotnou poisťovňou celkovo, nie osobitne náklady u VLD a u jednotlivých špecialistov a pri 
hospitalizácii. Všeobecný lekár nie je zodpovedný iba za náklady, ktoré sám indikuje (preskripcia 
liekov, SVALZ-y), je zodpovedný aj za manažment pacienta zdravotným systémom. Doterajší 
systém postihuje lekára, ktorý sa stará o pacienta vo svojej kompetencii, neodosiela pacienta do ŠAS 
a má preto vyššie náklady na preskripciu a aj na SVAL-y. V konečnom súčte pacient takto 
manažovaný všeobecným lekárom môže byť pre poisťovňu aj niekoľkonásobne lacnejší.  
Váha tohto kritéria 30%. 
I4 = Kritérium, index (ukazovateľ) – počet vykonaných preventívnych prehliadok u 
kapitovaných poistencov / počet kapitovaných poistencov. 
Význam: Stimuluje lekára primárnej starostlivosti k vykonávaniu preventívnych prehliadok. 

Váha tohto kritéria 35%. 
 
Tieto kritériá výbor odporúča použiť na výpočet kapitácie. 
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