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ZVÄZ AMBULANTNÝCH POSKYTOVATEĽOV 

JEDNOTA – SILA - ÚSPECH  

TLAČOVÁ SPRÁVA 

Zväzu ambulantných poskytovateľov 

 

 

Bratislava (11.9.2017) - ZAP = NA PACIENTA ZAMERANÁ ZDRAVOTNÁ 

STAROSTLIVOSŤ 

 

Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP), ktorý združuje cca 2000 poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti, vstupuje do finálnych rokovaní so zdravotnými poisťovňami o podmienkach 

zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti svojich členov účinných od 1.10.2017.  

 

ZAP je presvedčený, že pacient má nárok na kvalitnú a efektívnu zdravotnú starostlivosť, 

ktorú má dostať v čo najkratšom čase. Ďalšia konzervácia súčasného alarmujúceho stavu 

ambulantného sektora je nebezpečná pre poskytovanie kvalitnej a dostupnej ambulantnej 

zdravotnej starostlivosti slovenskému pacientovi. 

 

V súčasnosti sme svedkami dlhých čakacích lehôt, administratívnych obštrukcií, finančných limitov 

a všeobecne nedostatočného, nespravodlivého a neefektívneho financovania ambulantného sektora. 

(Ktorý mimochodom nebolo treba ani raz v jeho histórii oddlžovať). Ambulantní lekári sú 

prestarnutí, unavení a znechutení a takto odchádzajú na dôchodok alebo zomierajú. Kvalitní 

slovenskí lekári stále častejšie odchádzajú kvôli neatraktivite ambulantnej praxe do zahraničia. 

Mnohé ambulancie už boli zatvorené a ukončovanie praxe ambulantných lekárov pokračuje. 

 

ZAP preto prichádza na rokovania so zdravotnými poisťovňami s ponukou a predkladá im 

svoj návrh dodatkov k zmluvám, obsahom ktorého sú detailne spracované zmluvné 

podmienky so  zameraním zdravotnej starostlivosti na pacienta. Predložené návrhy ZAP-u 

predstavujú výrazný krok k zastaveniu súčasnej alarmujúcej situácie v ambulantnom sektore a jej 

postupné zlepšovanie.  

 

V prípade odmietnutia návrhu predložených dodatkov zo strany zdravotných poisťovní bude ZAP 

požadovať a trvať na tom, aby zdravotné poisťovne zabezpečili pre slovenských pacientov 

dočasnú kvalitnú, efektívnu a najmä časovo, miestne a finančne dostupnú zdravotnú 

starostlivosť.  

 

ZAP je presvedčený, že ak súkromná poisťovňa z dlhodobého hľadiska dokáže odčerpať 

z verejných zdrojov každoročne rádovo desiatky miliónov eur, bude zodpovedná i k verejnosti, 

ktorá sa už dostatočne poskladala na jej zisk a bude ústretová uskutočniť zmeny vo financovaní tak, 

aby priniesli riešenie súčasného nelichotivého stavu slovenského ambulantného sektora. 


