ZVÄZ AMBULANTNÝCH POSKYTOVATEĽOV
JEDNOTA – SILA - ÚSPECH

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
PhDr. Ľubica Hlinková, MPH
Generálna riaditeľka
Panónska cesta 2
851 04 Bratislava
V Bratislave dňa 27. novembra 2018

Vec: Otvorený list
Vážená pani generálna riaditeľka,
Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) si Vás týmto otvoreným listom dovoľuje osloviť v mene 2000
ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorým dňa 30. novembra 2018 skončí zmluvný vzťah so
Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s. (VšZP).
Obraciame sa na Vás formou tohto otvoreného listu z dôvodu, že aj napriek preukázateľnému doručeniu 4
listov, ktoré ZAP adresoval na Generálne riaditeľstvo VšZP (list zo dňa 3.8.2018 – doručený GR VšZP dňa 8.8.2018,
list zo dňa 17.8.2018 – doručený GR VšZP dňa 21.8.2018, list zo dňa 28.8.2018 – doručený GR VšZP dňa 31.8.2018
a list zo dňa 9.10.2018 – doručený GR VšZP dňa 11.10.2018), nie sme presvedčení o tom, že ste sa osobne s touto našou
korešpondenciou oboznámili. Inak si totiž nevieme vysvetliť absolútny nezáujem najväčšej štátnej zdravotnej poisťovne
o zdravie svojich poistencov a dopustenie reálnej hrozby nezabezpečenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti po 1.
decembri 2018.
Vážená pani generálna riaditeľka,
vzhľadom k tomu, že žiadnu dohodu nie je možné dosiahnuť bez diskusie a konštruktívneho dialógu, o ktorý
vedenie VšZP so zástupcami 2000 ambulantných poskytovateľov do dnešného dňa neprejavilo záujem, dovoľujeme si
Vás v tejto chvíli požiadať o vyjadrenie sa k postupu a spôsobu zabezpečenia dostupnosti ambulantnej zdravotnej
starostlivosti hradenej z verejného zdravotného poistenie pre našich občanov, poistencov VšZP.
Žiadame Vás, aby ste nás i občanov SR obratom informovali, ako bude hradená nami poskytnutá zdravotná
starostlivosť Vašim poistenom v termíne po 1. decembri 2018, po vypršaní platnosti a účinnosti zmlúv spomínaných
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s VšZP.
S úctou
Zväz ambulantných poskytovateľov
MUDr. Soňa Ostrovská, predseda predstavenstva
Mgr. Zdenko Seneši, člen predstavenstva

Na vedomie:
1. Ministerka zdravotníctva SR, doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD.
2. Predseda vlády SR, Ing. Peter Pellegrini
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