ZVÄZ AMBULANTNÝCH POSKYTOVATEĽOV
JEDNOTA – SILA - ÚSPECH

TLAČOVÁ SPRÁVA
Zväzu ambulantných poskytovateľov
Ambulantní poskytovatelia nechcú byť už ďalej vazalmi VšZP, ale jej partnermi
pri zabezpečení dostupnej zdravotnej starostlivosti
Bratislava (23.11.2018) – Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) vypovedal dňa 14.
septembra 2018 zmluvy Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a.s. (VšZP). Dôvod? Absolútna
ignorácia zo strany vedenia VšZP rokovať a hľadať spoločné kompromisné a obojstranne
akceptovateľné riešenie v pokračovaní v zmluvnom vzťahu. ZAP dlhodobo a opakovane
deklaruje, že má záujem pokračovať v zmluvnom vzťahu s VšZP, ale za takých zmluvných
a cenových podmienok, ktoré odzrkadľujú súčasnú pozitívne sa vyvíjajúcu ekonomickú
situáciu vo VšZP, ktorá umožňuje adekvátnejšie dofinancovanie kolabujúceho
ambulantného sektora na Slovensku. Ak na takéto dofinancovanie reflektovali obe
súkromné zdravotné poisťovne, je nemožné, aby sa s plnou vážnosťou touto otázkou
nezaoberala aj najväčšia štátna zdravotná poisťovňa.
V septembri VšZP obvinila ZAP, že zneužíva prepoisťovaciu kampaň na nábor nových
členov. Je koniec novembra a od 25.6.2018 si vedenie VšZP stále nenašlo čas nielen na
rokovanie so zástupcami 2000 ambulantných poskytovateľov, ale ani len na odpoveď, že
o rokovanie nemá záujem, resp. na vyjadrenie k protinávrhu ZAP-u. Bývalý generálny
riaditeľ VšZP, Mgr. Kočan, sa pritom na svojej poslednej tlačovej konferencii v septembri
2018 vyjadril, že VšZP pozve na rokovanie o pokračovaní v zmluvnom vzťahu aj ZAP. Dnes
je 23.11.2018 a vedenie VšZP ani napriek štyrom doporučene doručeným žiadostiam
o rokovanie so ZAP-om nerokuje (žiadosti o rokovanie boli posielané dňa 3.8.2018 –
bývalému generálnemu riaditeľovi Mgr. Kočanovi - doručená VšZP dňa 8.8.2018, dňa
17.8.2018 - adresovaná bývalému generálnemu riaditeľovi Mgr. Kočanovi - doručená VšZP
dňa 21.8.2018, dňa 28.8.2018 - bývalému generálnemu riaditeľovi Mgr. Kočanovi doručená VšZP dňa dňa 31.8.2018 a 9.10.2018 – novej generálnej riaditeľke PhDr. Hlinkovej
- doručená VšZP dňa 11.10.2018).
Naopak, vedenie VšZP zvolilo absolútne neštandardný postup a vyslalo všetkých
zamestnancov zo všetkých pobočiek VšZP do ambulancií k poskytovateľom, ktorých
zastupuje ZAP, aby ich presviedčali k podpisovaniu individuálne spomínaných
nevýhodných zmlúv. Tento postup má však aj iný negatívny rozmer a to ten, že úradníci
VšZP navštevujú našich poskytovateľov počas ich ordinačných hodín, v čase plných
čakární a vytrhávajú ich z procesu poskytovania zdravotnej starostlivosti. Ako dôvody
uvádzajú klamstvá a lži a pristupujú nátlaku a vyhrážaniu, že v opačnom prípade zostanú
títo lekári bez zmluvy a že už nebudú môcť poskytovať zdravotnú starostlivosť. Je to
amorálny príklad zneužívania dominantného postavenia štátnej moci.
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Striktne žiadame a vyzývame vedenie VšZP, aby v ďalšom období upustilo od tohto
postupu komunikácie, ktorým mentálne vyraďujú lekárov z poskytovania zdravotnej
starostlivosti. Ak zdravotná poisťovňa považuje riešenie súčasného problému takouto
formou, žiadame ju, aby si pozývala lekárov po ich pracovnej dobe na svoje pobočky.
Zvažujeme podanie podnetu na ÚDZS v tejto veci. Je to neakceptovateľné z hľadiska
pacientov, ak sa lekár musí venovať iným veciam ako pacientom počas pracovnej doby.
Prečo považuje ZAP návrh zmlúv VšZP za neprijateľný?
ZAP žiadal od 1. júla 2018 VšZP o dofinancovanie úhrady na úroveň cien v referenčnej
zdravotnej poisťovni, teda od 9 do 12%. Sme presvedčení, že aj v tomto čase, teda
k 1.7.2018 mala VšZP disponibilné zdroje na dorovnanie ponuky súkromnej zdravotnej
poisťovne. V júni 2018 totiž VšZP medializovalo, že na konci roku 2018 očakáva zisk vo
výške 70 mil. €. Právom sa preto pýtame, na čo ho chce VšZP použiť, ak ho nechce
prerozdeliť na poskytovanie zdravotnej starostlivosti aj pre ambulantný sektor?
Od posledného rokovania ZAP a VšZP k návrhu dodatkov od k 1.7.2018, kedy k dohode
nedošlo, uplynulo 5 mesiacov. Počas nich poskytovali členovia ZAP aj pre poistencov VšZP
rovnako kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť. A to aj napriek tomu, že ich zdravotná
poisťovňa s nimi odmieta rokovať o ich adekvátnom dofinancovaní. Je prirodzené, že
nakoľko nedošlo k navýšeniu úhrad členov ZAP od júla tohto roku, sú toho času a zároveň
pre rok 2019 naše požiadavky primerane navýšené. V závislosti od segmentu zdravotnej
starostlivosti žiadame VšZP o jasne špecifikované, transparentné a jednoznačne časovo
termínované navýšenie úhrad minimálne na úrovni od 12 až do 17%.
Máme za to, že nami požadované navýšenie pre tých ambulantných lekárov, ktorí
nechcú ďalej už len poslušne prijímať vágne a nič nehovoriace memorandá alebo
neadekvátne navýšenie úhrad na úrovni cca 4% zo strany poisťovne, ktorá je toho času
v dobrej finančnej kondícii, je pre VšZP zrealizovateľné. Ak však VšZP do 30.11.2018 svoje
reálne možnosti a schopnosti v tomto smere neprehodnotí, deklarujeme, že 2000
ambulancií združených v ZAP vstúpi do nezmluvného vzťahu s VšZP.
ZAP je naďalej pripravený na rokovanie a hľadanie kompromisu pri uzatváraní zmlúv pre
jeho 2000 členov a verí, že nedôjde ku krajnému riešeniu a k 1.12.2018 ZAP nebude
musieť vstúpiť do nezmluvného vzťahu. Dôvodom nepristúpenia k tomuto krajnému
riešeniu je aj to, že si nevieme predstaviť, kto od 1.12.2018 nahradí 2000 ambulantných
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na Slovensku? Kto by ich mohol nahradiť, ak ich
už teraz viac ako 3000 v tomto segmente chýba?
Vyzývame vedenie VšZP, aby urýchlene informovalo občanov, akým spôsobom bude
zabezpečená dostupná zdravotná starostlivosť pre poistencov VšZP hradená z verejného
zdravotného poistenia po 1. decembri 2018?
ZAP vyzýva všetkých svojich členov, aby individuálne nepodpisovali žiadne zmluvy, ale
aby počkali na rokovanie ZAP-u s VšZP. Čo sa týka pacientov, chceme ich ukľudniť, že aj
keby VšZP ignorovala a neuzatvorila zmluvy s ich lekármi, bude im aj v prvých
decembrových dňoch poskytnutá adekvátna zdravotná starostlivosť. O ďalšom
manažmente a postupe budeme našich pacientov dostatočne včas informovať
prostredníctvom médií i na našich ambulanciách.
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