ZVÄZ AMBULANTNÝCH POSKYTOVATEĽOV
JEDNOTA – SILA - ÚSPECH

TLAČOVÁ SPRÁVA
Zväz ambulantných poskytovateľov vybojoval v Unione lekárom historicky najvyššie
navýšenie platieb
Bratislava (5.12.2017) – V priebehu tohto týždňa podpíšu predstavitelia Zväzu
ambulantných poskytovateľov (ZAP) dodatky k zmluvám s Union zdravotná poisťovňa, a.s.
(Union), vďaka ktorým dôjde k bezprecedentnému navýšeniu úhrad lekárom od tejto
zdravotnej poisťovne za obdobie jedného roka. Pre nie nezanedbateľnú časť členov ZAP
bude toto navýšenie znamenať nárast úhrad až o 25 %. Vyrokované navýšenie je od 1.
decembra 2017 síce účinné len pre členov ZAP, no vedenie ZAP sa snaží dosiahnuť
rovnaké platby aj pre ostatných ambulantných poskytovateľov.
„Snažíme sa v rokovaniach s Unionom dosiahnuť, aby tieto podmienky platili pre všetkých
lekárov, nielen pre našich členov. Žiaľ, garantovať to teraz, napriek prísľubom, nevieme.
Naše skúsenosti z minulosti bohužiaľ hovoria, že reálne navýšenie vieme dosiahnuť len pre
tých poskytovateľov, ktorých zastupujeme, teda pre členov Zväzu,“ hovorí predseda
Správnej rady ZAP Marian Kollár.
K navýšeniu dochádza v dvoch fázach, prvá je platná od decembra tohto roku,
k ďalšiemu nárastu dôjde od začiatku budúceho mesiaca. Celkovo sa tak úhrady
lekárom zvýšia len k 1. januáru 2018 v základných platbách v priemere o 7%, v závislosti
od segmentu a špecializácie.
V prípade, ak lekár spĺňa podmienky na priznanie bonusových cien (program Optimus) je
navýšenie ešte výraznejšie. V tomto prípade hovoríme u všeobecných lekárov o navýšení
v niektorých kapitačných skupinách dokonca až o 28%. Hoci splnenie podmienok projektu
Optimus, a teda aj vyššie úhrady sa celkovo týkajú dnes asi tretiny lekárov, v záujme ZAP je
však nastaviť v blízkej budúcnosti bonusové ceny úplne inak. Tak, aby reálnejšie
odzrkadlovali kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti a jej pozitívny prínos pocítilo čo
najväčšie množstvo lekárov i pacientov. To čo sa ZAP-u podarilo v tomto smere vo VšZP
a Dôvera ZP, budeme presadzovať aj v ZP Union.
K podpisu dodatkov malo dôjsť už začiatkom týždňa, no napriek dohode medzi oboma
stranami sa tak zrejme stane o čosi neskôr. „Podľa informácií, ktoré máme, je dôvodom
tohto zdržania veľká migrácia členov medzi organizáciami, ktoré poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti zastupujú. My sami sme len v ostatných týždňoch zaregistrovali
niekoľko desiatok nových členov, pričom mnohí k nám prešli práve z inej organizácie
určite aj preto, že sme v rokovaniach s poisťovňami omnoho úspešnejší, čo nás teší, ale
zároveň i zaväzuje. Zmeny v stave členov ZAP kladú väčšiu administratívnu záťaž pri
príprave a tlači nových dodatkov. Chcem však všetkých členov ZAP ubezpečiť, že
navýšenie úhrad v Unione je a bude platné od začiatku decembra 2017,“ dodáva M.
Kollár.
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