Prečo všeobecní lekári pre dospelých v ZAP odmietli návrh VšZP od 1.7.2018?
VšZP predložila VLD v ZAP ponuku, ktorú považujeme za nedostatočnú. Návrh počíta s
navýšením kapitácie iba o 5,44%, aj to formou iba IDK (o 0,17€) a v bodovaných výkonoch
nad rámec kapitácie je ich ponuka nižšia oproti Dôvere o cca 200 € mesačne na vzorovú
ambulanciu 1800 poistencov.
My žiadame navýšenie kapitácie o 11,5% ako sa nám to podarilo dosiahnuť v Dôvere.
Všeobecní lekári žiadajú zvýšiť proporciu úhrady kapitácie vo vyšších vekových kategóriách,
pretože náklady na túto vekovú kategóriu sú reálne vyššie a to odpovedá aj vyššej alokácii
finančných zdrojov na týchto pacientov do VšZP, ktorá dostáva peniaze na starých
a polymorbídnych každý mesiac z prerozdelenia z poisťovní Dôvera a Union navyše, ale my
v platbách za týchto pacientov tieto peniaze z prerozdelenia nedostávame. V súčasnom
kontrakte s Dôverou sa nám podarilo na poistencov nad 55 rokov dosiahnuť o 0,50€ vyššiu
kapitáciu ako nám dnes ponúkajú vo VšZP.
V IDK žiadame odstránenie eZdravia z kontraktu. Namiesto toho zaviesť parameter
vybavenosť prístrojmi, čo je pre rozsah a kvalitu poskytovania starostlivosti jeden
z rozhodujúcich parametrov. Napríklad jeden prístroj 50% plnenia parametra, dva prístroje
100%. (výber z POCT prístrojov- INR, HBA1C, + ostatné dg. prístroje ABI, TK holter,
spirometria a pod.).
VLD opakovane žiadajú zaviesť hodnotenie efekltivity - manažment na pacienta nie na
lekára. Tak sa nám to podarilo dosiahnuť v Dôvere. Hodnotenie efektivity parametrami na
úkor pacientov, ktoré obmedzujú dostupnosť potrebných vyšetrení a liekov odmietame.
Ďalšie požiadavky VLD:
•
•
•
•

Frekvencia úhrady výkonu H0007 na 12x ročne a frekvenciu vykazovania výkonu
H0004 na 2x ročne v súlade s odporúčaniami odborných spoločností.
navýšiť bod starostlivosti o nekapitovaných a zahraničných poistencov na 0,08€odpovedá to reálnym nákladom, keďže lekár za týchto poistencov nedostáva kapitáciu.
navýšiť návštevný bod na 0,07 €, čo zodpovedá to reálnym nákladom a presunutie
zdravotnej starostlivosti do domáceho prostredia ušetrí zdroje zdravotnej poisťovne.
zaviesť úhradu CRP vo výške 5 €. Už iba VšZP toto dôležité vyšetrenie neuhrádza
hoci je veľmi potrebné nielen pre obmedzenie ATB liečby, ale je dôležité aj pre
bezpečnosť pacientov.

Nezabúdajme, že prvá ponuka Dôvery na navýšenie základnej kapitácie bola tiež 0%
a nakoniec sa nám podarilo vyrokovať dnešné reálne navýšenie kapitácie v Dôvere o 11,5%
(keď sčítame navýšenie základnej kapitácie o 9% a IDK o 47%) a celkovej hodnoty kontraktu
až o 12%. Sme radi, že takéto navýšenie platieb sme vyrokovali aj pre ostatné skupiny VLD.
Aj napriek uvedenému túto hneď prvú ponuku VšZP pre VLD, ktorú my v ZAP hodnotíme
ako neprijateľnú, už ZVLD, ale aj VLD Zdravity a VLD v aliancii MUDr. Paluškovej bez
pripomienok prijali a podpísali do konca septembra 2019. No prečo to tak urýchlene urobili,
nevieme. Opäť to zostalo na nás v ZAP, aby sme zosúladili platbu VšZP s potrebami jej
poistencov a s požiadavkami nás poskytovateľov na dofinancovanie zdravotnej starostlivosti.
Myslíme si, že keď poisťovňa Dôvera sa môže správať efektívne a dala zdroje do ambulancií,
tak aj s poisťovňou VšZP dospejeme k akceptovateľnej dohode.
1

Tak ako sme si preverili pri našich krajských stretnutiach po Slovensku, situácia je v mnohých
oblastiach už veľmi vážna a mnohí kolegovia sú naladení už veľmi ostro. Myslíme si, že to je
tak z objektívnych príčin. Nie je možné donekonečna ignorovať ekonomicky oprávnené
požiadavky ambulantného sektora. Preto cítime váš mandát a budeme naše spoločné záujmy
rozhodne presadzovať. V tomto čase sa nenechajte zaviesť a nepodpisujte žiadne zmluvy,
ktoré by Vám mohla distribuovať poisťovňa VšZP, či už poštou alebo svojimi zamestnancami
a žiadať Vás o ich podpísanie pod nátlakom. Ihneď nás informujte a pošlite zmluvy na ZAP.
Minulý rok sme si to vyskúšali s Dôverou a boli sme úspešní. Budeme posielať SMS-ky keby
niečo a aj vy si zvyknite nás včas kontaktovať. Náš vyjednávací tím v ZAP pracuje aj cez
prázdniny.
Znova sa budeme vidieť v regiónoch. Termíny stretnutí Vám včas oznámime. Budeme riešiť
kontrakt vo VšZP, naše spoločné kroky a tiež budeme vysvetľovať ako treba vykazovať
podľa nových zmlúv v Dôvere, aby v nej naše peniaze nezostali. Iba vtedy, keď sa všetci
zjednotíme, môžeme byť úspešní!
Tešíme sa na stretnutia!
Váš ZAP
za VLD
MUDr. Peter Lipták, MUDr. Soňa Ostrovská, MUDr. Peter Pekarovič, MUDr. Peter Makara
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