K listu zástupcu MZ p. Štefanca o navýšení zdrojov zdrav. poisťovňami a k jeho
zhodnoteniu Dr.Teremovou predsedkyňou ZVSLK.
Pozorne som si prečítal oba dokumenty, zaráža ma však minimalna
pozornosť a absolutne skreslené informácie, čo sa týka navýšenia zdrojov a
prijmov amb. špecialistov.
Vysvetlím krátko a stručne: v liste MZ sa hovorí o navýšení zdrojov pre
špecialistov o 2% -rozumej nevýšenie ceny bodu na uroveň 0,018....EUR..., ten
pán z MZSR ani nevie, že napriklad cena bodu v ZP Union je na tejto urovni už
dávno! a VsZP sa tam len teraz dotiahla! Toto navýšenie je však specialistom
k ničomu, nakoľko poisťovne nenavýšili adekvátne mesačný limit na výkony !!!,
Prakticky to znamená,že mesačný limit pre špecialistu v EUR zostáva rovnaký!!!
len za ten limit urobí špecialista menej výkonov-vyšetrí menší pocet pacientov-o 2%
stupla cena jeho práce , ale na navýšenie platu sestry nezískal ani cent!!! Pritom
u mnohých špecialistov od apríla roku 2011 došlo zo strany VšZP ZP Dôvera v
mnohých prípadoch k reštrikcii limitov na výkony až o 30 %!!!,teda až k 30%
poklesu ich prijmov od VšZP a z tohoto prijmu máme vykryť zvýšenie platov
sestier. Toto skreslené podanie nekomentuje a neuvádza na pravú mieru bohužiaľ ani
preds. ZV SLK Dr.Teremová. SLK v mandatnych zmluvách zastupuje PL aj
špecialistov ,ale ako vidím ambulantní špecialisti sú mimo záujmu nielen v Zdravite
/kde to chapem –je ich tam menšina,iba Tí čo dosiaľ nepochopili, že pre Zdravitu su
len do počtu mandantov a posilnenie vyjednávacej sily, nie preto aby pre nich niečo
urobila/, ale špecialisti a ich mandáty sú ako vidno aj mimo záujmu ZV SLK , rsp.
vyjednávacích tímov s poisťovňami.
Čo sa týka predimenzovania siete či už PL alebo špecialistov, zamyslel sa
niekto nad tým kolko ambulancíí PL a špecialistov, poliklinik, vzniklo v
posledných pár rokoch a to hlavne vo vačších a velkých mestách a kolko ich
vlastní Penta a jej dcerske a príbuzné firmy?napr.Pro Care s.r.o. a pod., Do
týchto zariadení sa vo velkom presúvajú limity terajších už dávno v sieti
fungujúcich amb. špecialistov samozrejme pod gesciou terajšieho Penťáckeho
GR VšZP a jeho prisluhovačov na krajských pobočkách. Treba sa orientovať
najma na riešenie tohoto problému /dnes som sa dozvedel potešujucu správnu
o výmene GR VšZP, dúfam,že aj na krajských pobočkách /inak pôjde do krachu veľa
ďalších specialistov. Známe sú aj iné priam výpalnícke praktiky krajských pobočiek
VšZP voči špecialistom najma pri priznávaní limitov na špeciálne vyšetrenia
npr.denzitometrie, ECHO kardiografiu a pod.
Pyrrhovym víťazstvom zdravotníkov možno nazvať aj fakt, že prezident
republiky na svojom jednaní s prezidentom SLK, a prezidentom asoc.malých
nemocníc „mesiac po funuse“ konečne priznal neodbornosť, nepripravenosť
„Pentliarikovho“ zákona o minimálnych platoch zdrav. sestier ,jeho nepokrytie
zdrojmi, čo sa samozrejme týka aj druhej fázy navyšovania platov lekárov
v nemocniciach...Pýtam sa kde p.preziden bol, ked mohol vetovať tento „Zákon
pomsty všetkým zdravotníkom a zdroj sváru medzi zdravotníkmi“, kde boli jeho
poradcovia? , prečo tohoto muža nechal devastovať zdravotníctvo a dezinformovať
občiansku verejnosť až do sameho konca vlády I.Radičovej? Domnievam sa ,že p.
Uhliarik by mal v očiach všetkých občanov ,nielen zdravotníkov a najmä lekárov
niesť trvalú osobnú aspoń morálnu zodpovenosť za súčasný stav finančného ale
aj morálneho úpadku slovenského zdravotníctva. A na tomto marasme má aj p.
prezident svoj neodškriepiteľný podieľ.
MUDr.Ivan Májsky

