ZVÄZ AMBULANTNÝCH POSKYTOVATEĽOV
JEDNOTA – SILA - ÚSPECH

TLAČOVÁ SPRÁVA
Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP)
2000 ambulancií vypovedalo zmluvy Všeobecnej zdravotnej poisťovni
Bratislava (17.09.2018) – Zväz ambulantných poskytovateľov vypovedal v piatok 14.9.2018
zmluvy Všeobecnej zdravotnej poisťovni. Od 1. decembra 2018 nebudú títo lekári pre
poistencov VšZP poskytovať zdravotnú starostlivosť hradenú z verejného zdravotného
poistenia. Dôvodom podania výpovede je skutočnosť, že podľa zákona o zdravotných
poisťovniach je poskytovateľ oprávnený vypovedať zmluvu, ak má možnosť uzatvoriť
zmluvu s inou zdravotnou poisťovňou za vyššiu cenu.
Úzke vedenie ZAP a VšZP sa konečne dnes, po viac ako 2 mesiacoch, stretlo za
rokovacím stolom. Stretnutiu predchádzali tri písomné žiadosti ZAP o rokovanie, ako i
výzvy k rokovaniu adresované VšZP opakovane na tlačových konferenciách, či
prostredníctvom tlačových správ. Písomná reakcia VšZP spred týždňa bola v tom zmysle,
že ponuka VšZP je nemenná, a preto k rokovaniam medzi VšZP a ZAP možno pristúpiť až
koncom roka 2018.
Dnes k dohode medzi ZAP a VšZP nedošlo. VšZP verbalizovalo upravenú ponuku pre ZAP,
avšak papierová forma bude ZAP doručená až zajtra v dopoludňajších hodinách.
Správne rada ZAP sa zajtra na svojom rokovaní bude touto ponukou zaoberať.
Cenové podmienky s Dôverou majú členovia ZAP už od 1. júla 2018 vyššie vo všetkých
segmentoch o 9 až 12 % v porovnaní so súčasným návrhom VšZP. S Unionom sa ZAP dňa
11.9.2018 dohodol na navýšení úhrad v priemere o 9 až 15% s účinnosťou od 1. októbra
2018.
Generálny riaditeľ VšZP, Miroslav Kočan na tlačovej konferencii dňa 7.9.2018 konštatoval,
že VšZP je najväčšia a najlepšia zdravotná poisťovňa, ktorá dáva svojim poistencom
najviac a ktorej cieľom nie je vytváranie zisku. Zároveň VšZP na jar 2018 prezentovala, že
na konci roku 2018 očakáva zisk na úrovni 70 miliónov eur. Ambulantní poskytovatelia
preto právom očakávajú, že zdravotná poisťovňa bude prerozdeľovať všetky prostriedky
z verejného zdravotného poistenia v rámci intersektorálneho členenia medzi
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Máme za to, že VšZP disponuje dostatočnými
zdrojmi na to, aby aj pre všetky segmenty ambulantnej zdravotnej starostlivosti
spravodlivo, rovnomerne a plošne navýšila úhrady minimálne na úrovni oboch
súkromných zdravotných poisťovní.
Všetkých pacientov, vrátane poistencov VšZP však chceme ubezpečiť, že do konca
novembra sa pre nich vo veci poskytovania zdravotnej starostlivosti nič nemení.
O spôsobe poskytovania zdravotnej starostlivosti pre poistencov VšZP od 1. decembra
2018 budeme verejnosť priebežne informovať.
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