Tlačová správa Zdravotného výboru SLK

Dnešným dňom sme ukončili rokovania so všetkými zdravotnými poisťovňami a aj na základe
požiadaviek ZV SLK a ponúknutých cenových a iných podmienok zo strany ZP Zdravotný výbor SLK
aj na základe vôle a rozhodnutia členskej základne – mandantov vydáva toto stanovisko:
Slovenská lekárska komora sa so zdravotnými poisťovňami nedohodla na úprave cien za
poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Stanoviská a požiadavky ZV SLK zďaleka neboli naplnené,
napriek tomu, že sme objektívne zdôvodnili potreby pre zvýšené financovanie našich ambulancií, ako
i potrebu udržateľnosti a snahu o zvýšenie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti v týchto
ambulanciách. Dokonca sme boli ochotní aj zľaviť z našich požiadaviek, vrátane ich rozdelenia na
etapy. Chceme len pripomenúť, že mandanti ZV SLK sú v 3-mesačnom výpovednom období so ZP
Dôvera, ktoré končí 31. augustom 2015 a v 2-mesačnom dohodovacom konaní so VšZP a ZP Union,
ktoré končí takisto 31. augusta. Ako už bolo spomenuté, nepodarilo sa nám dospieť k dohode.
Slovenská lekárska komora má však záujem na tom, aby bola zachovaná kontinuita
poskytovania zdravotnej starostlivosti a aby poisťovne nemohli použiť pacienta ako
rukojemníka.
Slovenská lekárska komora plní svoj sľub, ktorý sme opakovane adresovali práve pacientovi,
že spravíme všetko pre to, aby aj od 1. septembra dostal neobmedzenú zdravotnú starostlivosť.
Preto sme sa rozhodli v tejto chvíli prijať navrhované podmienky od všetkých zdravotných
poisťovní na dočasné obdobie, počas ktorého však už budú pokračovať ďalšie rokovania. Týmto
je vyjadrená vôľa poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti na presadenie oprávnených,
nami navrhovaných požiadaviek.
Okrem nedostatočnej úpravy cenových podmienok obsahujú dodatky k zmluvám aj ďalšie
ustanovenia, voči ktorým má Slovenská lekárska komora dlhodobo zásadné výhrady a ktoré
opakovane žiada zo zmlúv vypustiť. Slovenská lekárska komora považuje za vážny problém, že nie
sú legislatívne stanovené pravidlá dohodovania tak, aby bola zabezpečená rovnováha dohodovacích
subjektov. Tento stav vedie k tomu, že sa poskytovatelia pri vyjednávaní dostávajú do polohy
nerovnovážneho stavu, výsledkom čoho potom môže byť, že podpisujú zmluvy pod nátlakom a s
hrozbou zániku zmluvy. Po podpise zmlúv budeme aj naďalej pokračovať v rokovaniach s
poisťovňami, ale aj s ďalšími inštitúciami s cieľom dosiahnuť spravodlivosť a transparentnosť v
systéme zdravotníctva a zlepšenie postavenia lekárov v spoločnosti.
Na záver chceme poďakovať všetkým lekárom - predovšetkým mandantom SLK, ale i
ostatným poskytovateľom ambulantnej zdravotnej starostlivosti za ich podporu, principiálny postoj,
disciplínu, ale predovšetkým odhodlanie aj napriek tomu, že sme v rokovaní a vo výpovediach
nečakane ostali nakoniec sami a pozície sa presunuli v prospech poisťovní. Je to odkaz, ale i výzva na

pokračovanie v zjednotení všetkých ambulantných poskytovateľov s cieľom vytvorenia si čo najlepšej
vyjednávacej pozície so ZP a v záujme dosiahnutia čo najlepšieho výsledku pre poskytovateľov, ale
i pacientov. Jedni i druhí to právom očakávajú.
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