
 Mimoriadne rokovanie výborov Sekcií VLD RLK Prešov a Košice dňa 7.12.2007 
 
Jediným bodom programu bol postup ZV SLK pri vyjednávaní o zmluvách pre poskytovateľov 
ZS s vedením Všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s. dňa 4.12.2007. 
 So znepokojením a obavami prijali členovia výborov sekcií VLD informácie o priebehu rokovania 
členov zdravotného výboru SLK s riaditeľkou nákupu zdravotnej starostlivosti VšZP a.s. pani Ing. Bakovou. 
Napriek rešpektovaniu zásady intersektorálneho členenia pri navyšovaní finančných prostriedkov z rozpočtu 
VšZP, táto nebola dodržaná zástupcami ostatných segmentov v ZV SLK. 
           Objektívne parametre o systéme primárnej zdravotnej starostlivosti, ktoré sme opakovane prezentovali 
na pôde RLK Prešov, a taktiež  pred zástupcami VLD v zdravotnom výbore SLK ( MUDr. Zuzana Nedelková, 
MUDr. Peter Lipták, MUDr. Peter Makara ) neboli rešpektované a predložené návrhy VšZP a.s. pre VLD 
nereflektujú nasledovné:  
 

0

1000

2000

3000

4000

5000

počet kapitovaných v r. 2006 x 1000

VLD VLDD

0

500

1000

1500

2000

zdroje v r.2006 x milion

VLD VLDD

 
1. všeobecní praktici zabezpečujú zdravotnú starostlivosť pre cca 4.205.000 dospelých pacientov pri 

úhradách od ZP za rok 2006 v objeme 1,819 mld Sk, zatiaľčo VLDD ošetrujú cca 1.192.000 detí pri 
úhradách od ZP za rok 2006 v objeme 1, 192 mld Sk to znamená že všeobecní praktici ošetrujú 78 % 
slovenskej populácie, pričom obdržali od ZP v roku 2006 iba 60% finančných prostriedkov z 
rozpočtu VAS, zatiaľčo VLDD ošetrujú 22 % slovenskej populácie, pričom obdržali od ZP v roku 2006 
40 % finančných prostr. z rozpočtu VAS a obdoný pomer sa dá očakávať aj po ukončení r.2007  

2. žiadame poisťovňu preukázať objektívne fakty (medicínske, ekonomické) pre takto výrazne 
rozdielny prístup pri financovaní VLD a VLDD 

3. starnutie populácie zvyšuje nároky na prácu VLD a neistota ktorú vnáša poisťovňa pri 
podmienkach financovania VLD ohrozuje primárnu starostlivosť o starnúce obyvateľstvo 
v nasledujúcich oddobiach 

4. odmietame niesť zodpovednosť za nárast nákladov na lieky  pre pacientov, ktorý súvisí 
s nepriaznivým demografickým vývojom, vyššou záchytnosťou civilizačných ochorení pri 
preventívnych prehliadkach ktoré sú jedným z kritérií hodnotenia našej práce a príchodom nových 
liekov, minimálne do uskutočnenia rokovaní so VšZP a.s., ktorá preukázateľne objektivizuje,v akých 
skupinách liekov dochádza k enormnému zvyšovaniu nákladov ( onkológia,dialýza...? )  

5. podiel na zvyšovaní nákladov na lieky v preskripcii VLD majú odporúčania terapie pre pacientov po 
hospitalizácii v nemocnici a odporúčania z ambulancií špecialistov na lieky aj bez preskripčného 
obmedzenia 

6. významným faktorom je taktiež zrušenie prekripčných obmedzení na dôležité kardiovaskulárne lieky, 
predpisované všeobecným praktikom v každodennej praxi 

7. nezvratný nepriaznivý demografický vývoj v SR reflektuje i súčasné programové vyhlásenie  
vlády SR v oblasti podpory primárnej zdravotnej starostlivosti, nakoľko počet pacientov 
vo veku nad 60 rokov vzrastie počas nasledujúceho desaťročia do roku 2016 o cca 457.539, 
tzn. nárast o takmer 60 %  

8. odmietame úvahy o zrušení kapitačnej platby a jej náhradu bodovým hodnotením považujeme za 
nesystémový krok, vnášajúci do systému financovania ZS neistotu pre lekárov i VšZP a.s. vzhľadom na 
to že primárna zdravotná staroslivosť má byť pacientovi vždy dostupná a teda nezávislá na výkonoch, 
obdobne ako sieť RZP 



9. žiadame o objektívne porovnávanie navyšovania kapitačných platieb v primárnej zdravotnej 
starostlivosti od 1. januára 1998, so zohľadnením cenového skoku od 1. júna 2000 

10. úhradu preventívnych výkonov, vrátane EKG vyšetrenia s popisom žiadame uhrádzať 
v reálnej výške a nie dumpingovou sadzbou, pretože musí pôsobiť pre lekárov motivačne  
 
Nerešpektovanie dohodnutých pravidiel vyjednávania v ZV SLK môže vyvolať negatívne 
atomizačné trendy s tendenciou potreby vytvoriť ďalšiu autonómnu platformu mimo Slovenskej 
lekárskej komory. 
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