Požiadavka ZAP VLD na rokovania s VšZP, aktualizácia 15.12.2018
Naša zásadná požiadavka na navýšenie od 1.1.2019 je dorovnanie cien na úroveň, akú sme
dosiahli v Dôvere od 1.7.2018 a ďalej je našou podmienkou dorovnať nám platby, ktoré
žiadame od 1.1.2019, spätne od 1.7.2018. Oproti doterajším platbám žiadame zvýsiť o cca
40%. Až o toľko Dôvera 1.7.2018 predbehla v segmente VLD VšZP. Do zdravotných
poisťovní rovnako platiaci poistenci majú predsa právo na zabezpečenie zdravotnej
starostlivosti u PZS v rovnakom finačnom objeme.
(1.) Žiadame dorovnať kapitáciu u 65-85 ročných na úroveň Dôvery, t.j. zvýšiť o 10-44
centov (tabuľka 1).
(2.)Žiadame dofinancovať komplexnú starostlivosť o chronicky chorých pacientov (CHCHP).
V Dôvere máme na to výkon č. 10, v hodnote dva krát do roka 8€, teda spolu 16 € ročne na
CHCHP, zatiaľ s týmito vybranými diagnózami: J45, J44, I10, E78, R73, E11.90. V prepočte to
je príjem 1,33€ na mesiac ku kapitácii CHCHP. To je naozaj veľký rozdiel oproti VšZP!
Preto žiadame od VšZP minimálne +1,00€ príplatok k mesačnej kapitácii u CHCHP s týmito
dg., alebo predefinovať už existujúci výkon 10 aj vo VšZP na „Komplexná starostlivosť
o CHCHP“ vo výške minimálne 2x6 € ročne, t.j. zvýšenie príjmu minimálne o 12 € ročne na
CHCHP, s podmienkami úhrady a pre dg. ako má poisťovňa Dôvera. Komplexná starostlivosť
o CHCHP, sa musí stať základným výkonom VLD, ktorého úhradu žiadame rozhodne zaviesť
v zmysle v súčasnosti vo svete prebiehajúceho astanského procesu garantovaného OSN.
(3.)Zavádzanie výkonov, ktoré zavádza VšZP nad rámec kapitácie, sme privítali. Pre lekárov,
ktorí majú potrebné prístrojové vybavenie to umožňuje, aby mohli financovať náklady na
obstaranie týchto prístrojov, ich údržbu a kalibráciu. Aby bola zabezpečená aj akútna
starostlivosť, tak žiadame doplniť aj CRP bez limitácie počtu vyšetrení a úhradu INR
stanoviť na minimálne 20x do roka, aby bola garantovaná bezpečnosť pacientov pri
monitorovaní antikoagulačnej liečby v rámci POCT.
(4.)Požiadavky na navýšenie ceny bodov na úroveň Dôvery sú v tabulke 2. Jedná sa
o dorovnanie preventívneho bodu, bodu za očkovanie, bodu za nekapitovaných, bodu za
poistencov EU a návštevného bodu. VšZP nemôže donekonečna ignorovať základnú
ekonomiku a platiť o toľko menej ako sú reálne náklady tejto starostlivosti uhrádzanej nad
rámec kapitácie.
(5.)Posledná zásadná požiadavka VLD ZAP je, že žiadame zrušiť doterajšie koeficienty
„efektivity“, ktorých podstatou je obmedzovanie diagnostiky a liečenia v ambulanciách.
Tak ako to akceptovali v poisťovni Dôvera a UNION, žiadame zaviesť nami navrhované
koeficienty, ktoré hodnotia ambulancie podľa celkových nákladov v systéme na jednotlivého
pacienta a majú preto potenciál zabezpečiť efektívne správanie sa každého ambulantného
poskytovateľa. Presun starostlivosti do ambulancií povedie k výraznej finančnej úspore
v zdravotnom systéme.
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Tabuľka 1: Požiadavka VLD ZAP na zvýšenie kapitácie a ohodnotenia starostlivosti o CHCHP

Tabuľka 2: Požiadavka ZAP VLD na ceny výkonov nad rámec kapitácie
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