ZVÄZ AMBULANTNÝCH POSKYTOVATEĽOV
JEDNOTA – SILA - ÚSPECH

TLAČOVÁ SPRÁVA
Zväzu ambulantných poskytovateľov
Dôvodom nerokovania a pretrvávajúcej nedohody ZAP a VšZP je politické rozhodnutie
Bratislava (20.12.2018) – Z dôveryhodných zdrojov ZAP dnes obdržal informáciu
o skutočných dôvodoch neštandarného postupu vedenia VšZP. Ide o politický príkaz na
nerokovanie s najväčšou organizáciou ambulantných poskytovateľov a „kartelová“
dohoda so zástupcami iných organizácií. Jediným sledovaným cieľom tejto aktivity je
deštrukcia ambulantného sektora na Slovensku. Odborná rovina vyjednávania sa
presunula so roviny politickej. Vedenie VšZP bojkotovalo opakované žiadosti o rokovanie
so ZAP-om len preto, že nebola politická vôľa k tomu, aby k dohode došlo. Takto sa
správa štát k slovenským lekárom, ktorých je na Slovensku absolútny nedostatok? Toto je
úcta a prístup k tým, ktorí sa starajú o zdravie našich občanov a zachraňujú životy?
Na základe vyššie uvedeného preto nemôže dôjsť k dohode medzi ZAP a VšZP. ZAP
vyzýva ministerku zdravotníctva, aby urýchlene aktívne vstúpila do rokovania s vedením
ZAP a zaujala k tejto vážnej a dôležitej situácii v slovenskom zdravotníctve zásadné
stanovisko a vyvodila plnú zodpovednosť za (ne)konanie tých, ktorí za stav nedohody
VšZP s ambulantnými lekármi nesú plnú zodpovednosť
Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) vyjadruje hlboké sklamanie nad nekorektným
a diskriminačným prístupom a neochotou vedenia Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s.
(VšZP) hľadať riešenia možnej dohody so ZAP. Dôsledkom tohto konania NIE lekári, ALE
zdravotná poisťovňa berie za rukojemníka pacientov, svojich poistencov. Lekári, členovia
ZAP nemali možnosť dohodnúť sa na pokračovaní v zmluvných podmienkach, pretože
vedenie VšZP tvrdohlavo odmietlo s vedením ZAP rokovať a ako jedinú alternatívu vidí
v neustálom nanucovaní podmienok zmlúv jednostranne lekárom.
ZAP dôrazne odmieta opakované medializované vyjadrenia pani generálnej riaditeľky
Hlinkovej, že lekári nemôžu odmietnuť pacientov ošetrovať, lebo je to ich povinnosť.
Lekári, členovia ZAP nikdy netvrdili, že svojich pacientov, na rozdiel od ich poisťovne,
opúšťajú, Lekári garantujú, že aj poistencom VšZP budú poskytovať zdravotnú starostlivosť
v potrebnom rozsahu tak ako doteraz. Je však otázne, kto bude lekárom za poskytnutú
zdravotnú starostlivosť poistencom VšZP platiť, resp. kto by platiť mal? Lekár ošetruje stále
rovnako, len poisťovňa nemá dlhodobo záujem hľadať so zástupcami lekárov obojstranne
výhodné a akceptovateľné riešenia a podmienky dohody.
ZAP opakovane vyzýva všetkých lekárov, členov i nečlenov ZAP, aby akýmkoľvek
vhodným spôsobom podporili ZAP, ale najmä seba, svoju česť a postavenie lekára.
Nenormálne konanie vedenia VšZP, politické príkazy a tajné dohody urobili z
ambulantných lekárov len šachové figúrky a hračky v rukách politikov. V rukách tých,
ktorých si lekári, pacienti, vrátane poistencov VšZP zvolili a pre ktorých je lekár na
Slovensku len otrokom, ktorý zachraňuje životy a je bez akýchkoľvek.
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