
VLD ZDRAVITY        +        VLD SLK        +        SSVPL SLS = 

ALIANCIA VLD
JEDNY SPOLOČNÉ POŽIADAVKY

JEDEN SPOLOČNÝ ROKOVACÍ TÍM
(I.Vaverková, J.Šimaljak, P.Makara)

VLD sa spojili do ALIANCIE.
Cieľom ALIANCIE VLD je spoločná stratégia rokovaní so ZP.

Na XV. Kongrese SLS v Žiline 29.apríla 2011 vznikla ALIANCIA VLD. Spojila sa Zdravita, SLK a SSVPL SLS
do jedného rokovacieho tímu VLD so spoločnými požiadavkami voči ZP.

Á aktuálne informácie pre členov Zdravity sú na internetovej stránke Zdravity

SSVPL SLS vyzýva aby tí VLD, ktorí nevstúpili do Zdravity podpísali mandátne zmluvy so SLK.
Je potrebné aby neprepadol ani jeden hlas všeobecného lekára pri rokovaniach so zdravotnými
poisťovňami. Súčasné mandátne zmluvy SLK sa zjednodušili a sú veľmi dobre a zrozumiteľne
spracované. Nikto sa nemusí báť straty samostatnosti, každý môže túto zmluvu kedykoľvek vy-
povedať a rokovať samostatne. Samostatné rokovanie s poisťovňami dnes ale nemá žiadnu
šancu na úspech. Ako vieme, poisťovne sa voči lekárom správajú z pozície sily a ich predstavi-
telia nie sú pri rokovaniach korektní. Iba silná zorganizovaná skupina má šancu na úspech.

Ako sa stať mandatárom SLK?
Je potrebné doplniť a podpísať v dvoch výtlačkoch mandátnu zmluvu SLK a ďalej doplniť svojimi údajmi

a podpísať v troch výtlačkoch plnomocenstvo SLK. Všetky tieto tlačivá potom poslať na adresu:

Slovenská lekárska komora
Račianska 42/A

831 02  Bratislava

Jeden výtlačok mandátnej zmluvy po podpísaní prezidentom SLK zostane na SLK a jeden dostanete po-
štou. Plnomocenstvá sú určené na preukázanie mandátu pri rokovaniach s jednotlivými zdravotnými po-
isťovňami, preto sú potrebné 3x.

Tlačivá Mandátna zmluva SLS a Plnomocenstvo pre SLK sú na stránke SLK, SSVPL SLS a budú
aj v registrácii XXXII. Výročnej konferencie SSVPL SLS.

mandátnu zmluvu vytlačiť/ vyplniť a podpísať 2x
plnomocenstvo vytlačiť/ vyplniť a podpísať 3x (pre 3 zdravotné poisťovne)

Á aktuálne informácie zo Zdravotného výboru SLK sú na internetovej stránke SLK

Všeobecní lekári, zobuďme sa a konajme tak aby neprepadol ani jeden mandát VLD!




