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Vyhlásenie výboru SSVPL
1. Výbor vyzýva k zjednoteniu všetkých ambulantných lekárov.
Schvaľuje platformu zjednotenia všetkých ambulantných lekárov postavenú na stanovení
reálnych nákladových cien, presadzovaní rovnakých personálnych nákladov pre všetky
segmenty starostlivosti a na manažmente efektivity založenom na hodnotení celkových
nákladov pacienta v systéme. Poveruje svojich zástupcov v ZAP (Združenie ambulantných
poskytovateľov) aktívne presadzovať túto líniu zjednotenia.
2. eZdravie. Žiadame elektronizovať zdravotníctvo na báze dobrovoľnosti a postupnosti, aby
neboli vyháňaní lekári dochodcovia z ordinácií. Stovky lekárov nemá kto nahradiť a koniec
ich ambulancií bezprostredne ohrozí zdravotnú starostlivosť. Preto výbor vyzýva MZ SR
zastaviť a prehodnotiť neefektívnu elektronizáciu v terajšej podobe, ktorá súčasne ohrozuje aj
diskrétnosť informácií o zdravotnom stave pacientov.
Pre praktickú realizáciu eZdravia odporúča zabezpečiť priame pripojenie poskytovateľov do
eZdravia cez portál NCZI. Podporuje rokovania ZAP s NCZI o zmluvnom zakotvení
podmienok priameho pripojenia tak, aby boli pokryté náklady eZdravia v ambulanciách.
3. Prehlbuje sa nedofinancovanie ambulancií VLD (Všeobecný lekár pre dospelých), oproti
iným segmentom. Napríklad na priemernú ambulanciu VLD s 1700 dospelými pacientmi ide
dnes mesačne ešte o 1000€ menej ako na priemernú ambulanciu VLDD (Všeobecný lekár pre
deti a dorast) s 1000 deťmi. Výsledok rokovaní VLD s VšZP je neuspokojivý, nezabezpečuje
poskytovanie ani základnej zdravotnej starostlivosti v potrebnej kvalite a rozsahu.
Výbor podporuje požiadavku navýšenia zdrojov pre VLD o 8%, keďže o toto percento boli
navýšené zdroje pre zdravotníctvo v štátnom rozpočte na rok 2018 a toto navýšenie o 8% pre
VLD zakotvuje aj memorandum, ktoré bolo uzatvorené medzi ZAP a VšZP.
4. Prehliadky mŕtvych tiel. Prehliadka zosnulého má minimálnu nákladovú cenu á 60€ +
náklady na dopravu. V iných krajinách a v BSK (Bratislavský samosprávny kraj) ich
vykonávajú profesionálni špecialisti koroneri. Pre bežného lekára znamená táto veľmi
náročná činnosť nezaplatenú prácu vykonávanú po pracovnej dobe z donútenia. Ak by štát
vyčlenil na túto službu dostatok zdrojov, nikdy by nevznikol problém s prehliadkami
zosnulých. Za situácie ak nebudú lekárom pokryté náklady prehliadok zosnulých, nevieme
garantovať spoluprácu VLD. Lekári sa oprávnene búria proti nútenej, nezaplatenej práci.
5. Podpora petície. Výbor podporuje petíciu „Za záchranu zdravotníctva“ a vyzýva všetkých
VLD, VLDD ale aj špecialistov, aby organizovali jej podpisovanie svojimi pacientmi.
6. Aktuálna neuspokojivá situácia so zavádzaním eZdravia, nedoriešená situácia so
zavádzaním APS (Ambulantná pohotovostná služba), nedoriešená situácia so zavádzaním
systému prehliadok mŕtvych tiel, terajšia neuspokojivá situácia jednania VLD s VšZP
znamenajú taký súčet problémov, ktorý vážne ohrozuje fungovanie segmentu VLD.
Vyzývame MZ SR postaviť sa za zlepšenie financovania našich praxí tak, aby boli pokryté
náklady poskytovania kvalitnej primárnej zdravotnej starostlivosti. Vieme sa zaručiť, že
takúto podporu MZ SR budeme vedieť pretaviť do reštartu dobrých vzťahov v celom
zdravotnom systéme, čo umožní zvýšiť dostupnosť a kvalitu starostlivosti o pacientov.
Bystrá, Nízke Tatry, 17.2.2018
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