SPRÁVA O ROKOVANÍ SO ZDRAVOTNÝMI POISŤOVŇAMI
A ČINNOSTI SPOLOČNÉHO ROKOVACIEHO
Správu predkladá: MUDr. Zuzana Teremová
Posledný Snem SLK, ktorý sa konal v júni 2012, bol snemom volebným. Zmena vedenia
Slovenskej lekárskej komory, prezentovaná nielen zmenou prezidenta SLK ale aj zmenou
Rady SLK, priniesla so sebou aj zmeny spôsobu rokovania so zdravotnými poisťovňami. Na
základe rozhodnutia prezidenta a R-SLK sa rokovaní za SLK zúčastňuje úzka rokovacia
skupina (prezident SLK, právny zástupca, ďalší člen tímu, prizývaný podľa aktuálnej
potreby). Rokovania o cenách od júla 2012 však viedol spoločný rokovací tím (ZV SLK
a Zdravita o.z.) už od apríla 2012. Pre kompletizáciu informácií je preto nevyhnutné vrátiť sa
až do tohto obdobia.
17.4.2012 - rozhodnutie o spoločnom postupe Zdravita o.z. a ZV SLK pri rokovaniach
s VšZP a Union z.p. o cenách od 1.7.2012, prirodzeným spôsobom naviazalo na rokovania vo
februári a marci 2012 so zdravotnou poisťovňou Dôvera, kedy prišlo k čiastočne pozitívnym
výsledkom spoločného postupu oboch rokovacích tímov.
20.4.2012 - rokovania za GE, úprava zmluvy (zmluvné podmienky pri scriningu Ca hrubého
čreva) - MUDr. Bajzík, MUDr. Makara, Mgr. Seneši.
4.5.2012 - spoločné rokovanie Zdravity + ZV SLK: B. Bystrica - sformulované spoločné
požiadavky na rokovanie so ZP, MUDr. Pásztor predkladá k diskusii aj „Návrh na zmenu
platobného mechanizmu“ v neštátnej sfére .
15.5.2012 - rokovanie so zástupcami VšZP, Union z.p.
- požiadavka na úpravu cien, postavená na dlhodobom podhodnotení a nedofinancovaní
ambulantnej sféry (neformulujeme ako požiadavku na zdroje pre zvýšenie platov zdravotných
sestier). Nakoľko ZP neponúkajú okrem úpravy cien, krytú čerpaním rezervy štátu,
predkladáme za mandantov SLK a Zdravity o.z. vlastný návrh zmluvy s 20% navýšením cien
+ zoznam mandantov. Návrhy Zmlúv za poskytovateľov predkladáme aj na ÚDZS, čím
jednoznačne deklarujeme záujem uzatvoriť zmluvy za poskytovateľov, avšak nie ochotu
uzatvoriť zmluvy za podmienok navrhnutých zdravotnými poisťovňami (tento krok bol
vykonaný na ochranu PZS pred hrozbou pokuty zo strany ÚDZS za „neuzatvorenie zmluvy„)
29.5.2012 - opakované rokovania s VšZP a Union z.p.
- poisťovne nepristúpili k požiadavke a úprave zmluvných podmienok.
2.6.2012 - (2. deň rokovania Snemu SLK) – spoločné rokovanie ZV SLK + Zdravita smeruje
k zadefinovaniu minimálnej cenovej hladiny na podpis dodatku k zmluve za jednotlivé
segmenty poskytovateľov.
12.6.2012 - na R-SLK predložený návrh ďalšieho postupu pri rokovaniach, rozdiskutovaná
možnosť nezmluvného vzťahu, rozdiskutovaná problematika mandátnych zmlúv.

22.6.2012 - rokovanie so zástupcami všetkých troch ZP, rokovanie za PZS - za SLK:
prezident MUDr. Kollár, MUDr. Teremová, Mgr. Seneši. Za Zdravita o.z. - generálny riaditeľ
MUDr. Pásztor, MUDr. Lipták D.
VšZP 22.6.2012 - požiadavka spoločného rokovacieho tímu o navýšenie cien o 20 % nie je
zástupcami VšZP akceptovaná, VšZP predkladá opakovane návrh na úpravu platových
podmienok v zmysle rozpustenia finančnej rezervy (legislatívne zmeny: realizácia Zákon
20/2012),čo predstavuje pre VAS navýšenie kapitačných platieb v porovnaní s januárom 2012
(VšZP formuluje finančné podmienky znížením kapitácie oproti 31.12.2011 o 3,5 %
a následným zvýšením kapitácie) o 6,4 % u VLDD a 6,3 % u VLD, ako i zvýšením prevencie
o 8 %. Mimo uvoľnenej „rezervy“ neuvažuje o zvýšení základných platieb pre
poskytovateľov. Na rokovaní 22.6.2012 pristupuje VšZP k minimálnym úpravám výšky
kapitácie pre VLD vo vekovej skupine 61 - 80 rokov a nad 81 rokov - čím celkovo dosahuje
navýšenie kapitácie pre VlD 7,1 %.
Pre PZS ŠAS je stanovené navýšenie ceny bodu o 5 % s rovnakým navýšením zmluvných
objemov. Navýšenie sa týka PZS, ktorí čerpajú plný zmluvný objem, resp. zmluvný objem
prekračujú.
Union z.p. 22.6.2012 - opakovane predkladá návrh na úpravu cien, ktorý predstavuje
navýšenie cien. Trvá na realizácii projektu Optimus, ktorý bol v predloženej forme opakovane
zástupcami poskytovateľov odmietnutý, nakoľko nastavenie podmienok je irelevantné
(zvýhodňuje len poskytovateľov so „zdravým kmeňom“, resp. poskytovateľov nadmerne
šetriacich zdroje poisťovne, čo zvyšuje riziko poskytovania zdravotnej starostlivosti non lege
artis). Navrhnuté zvýšenie kapitácie pre VLD predstavovalo 1,7 %, pre lekárov, ktorí splnili
podmienky Optimus (u VLD 28 % poskytovateľov) zvýšenie kapity o 11 %. U VLDD
zvýšenie o 5,3 %, pre lekárov, ktorí splnili podmienky Optimus (u VLDD 31 %
poskytovateľov) zvýšenie kapity o 8,2 %. U gynekológov zvýšenie o 1,9 %, pre lekárov, ktorí
splnili podmienky Optimus (u GYN 22 % PZS) zvýšenie kapity o 14,2 %. V segmente ŠAS
zvýšenie ceny bodu o 1,3 %, pre lekárov, ktorí splnili podmienky Optimus zvýšenie úhrady
„za nadlimity“ s koeficientom 0,2. Zástupcovia Union zp. nepredložili ani návrh na rozdelenie
financií v rámci čerpania rezervy. Treba ale zdôrazniť, že ceny v Unione pre VLDD a ŠAS
boli ceny na najnižšej úrovni.
Dôvera z.p. 22.6.2012 - rokovanie sa týkalo výlučne naplnenia memoranda uzatvoreného
medzi ZP a MZ SR – realizácia rozpustenia finančnej rezervy.
VAS segment: navýšenie základnej kapitácie o 5 %, bez zmien vo výške a podmienkach na
dosiahnutie Dodatkovej kapitácie. Navýšenie ceny preventívneho bodu o 5 %. Zvýšenie ceny
bodu pre LSPP o 20 %.
Zvýšenie ceny bodu aj zmluvného objemu o 5 % pre poskytovateľov ŠAS, pričom zvýšenie
bodových rozsahov o 5 % sa netýka tých PZS, ktorí bodový rozsah nedočerpávajú, resp. PZS,
ktorí výrazne prekračujú priemerné hodnoty bodov na pacienta a vyšetrenie. Dôvera z.p.
poskytla SLK zoznam upravených bodových rozsahov všetkých mandantov SLK.
25.6.2012 - rokovanie členov P-SLK, ZV SLK, Zdravita o.z. a AVLDD v Nitre.
V úvode rokovania generálny riaditeľ Zdravity informuje o rozhodnutí Správnej rady, že
v prípade nesplnenia požiadaviek zo strany poisťovne vstupuje Zdravita o.z. za svojich
mandantov do nezmluvného vzťahu s VšZP. Po zasadnutí prítomných členov R-SLK sa SLK

k aktivite pripája. Na rokovaní bol zrekapitulovaný priebeh rokovaní a došlo k dohode
o ďalšom postupe – nezmluvný vzťah za mandantov Zdravity, SLK a AVLDD.
1.7.2012 (nedeľa) - zasadnutie koordinačnej rady – SLK, ASLSR, AVLDD – Bratislava.
Koordinačná rada rozhodla o nepodpísaní ponúknutých cenových podmienok VšZP
a vyhlásením pre TASR oficiálne rozhodla o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v
nezmluvnom vzťahu od 1.7.2012. SLK+ Zdravita + AVLDD: spoločne realizujú nezmluvný
vzťah s VšZP, za veľkej komunikačnej agendy (právne zabezpečenie, web informácie, maily,
telefonáty, osobné kontakty).
2. - 4.7.2012 - pokračujú rokovania na VšZP: (MUDr. Kollár, MUDr. Pásztor, MUDr.
Prcúchová)
3.7.2012 – VšZP -navýšenie kapitácie vo vekovej skupine do 1. roka – predstavuje 0,11 %,
Celkové navýšenie kapity VLDD od 1.1.2012 je 6,56 %, pre VLD 7,1 %.
Navýšenie bodu za prevenciu (VLD, VLDD, GYN): 10,59 %
Problém: neudržateľnosť nezmluvného vzťahu (ani pre VAS) – vzhľadom na verejne
proklamované stanovisko VšZP, že k ďalším úpravám cien pre PZS možno pristúpiť len za
podmienky nezazmluvnenia 20 – 25 % ŠAS lekárov.
4.7.2012 - rokovania s VšZP ukončené, podpis Dohody, končí nezmluvný vzťah.
Súčasne s mediálne sledovanými rokovaniami s VšZP a prebiehajúcim nezmluvným vzťahom
s VšZP prebiehajú aj rokovania so zástupcami Union zp.
2.7.2012 - Union predkladá ďalší návrh úpravy cenových podmienok so zapracovaním
rozdelenia finančnej rezervy (k realizácii zákona 62/2012 ), predložený návrh obsahuje údaje
„priemerného Optimusu„ avšak pri komunikácii zástupcovia Unionu uvádzajú, že
nepristupujú k žiadnym zmenám v nastavení projektu. Návrh odmietame, nakoľko úprava
kapitačných platieb (rozpustenie rezervy) nemá oporu v logických nápočtoch (napr. pre
poistencov vo vekovej kategórii 61 - 80 rokov je nula, v kategórii nad 81 rokov 0,04€,
v kategórii 51 - 60 ročných 0,03€ a pod.).
6.7.2012 - návrh Unionu rešpektuje naše pripomienky - upravuje príplatok ku kapitácii
(zahŕňajúci navýšenie kapitačnej platby rozpustením financií z projektu Optimus
a rozpustenie „rezervy„). Týmto je dosiahnuté priemerne 10% navýšenie kapitačných platieb.
11.7.2012 - po zasadnutí prezídia zasielame na Union stanovisko, kde konštatujeme, že
napriek skutočnosti, že návrh nezabezpečuje dostatočné disponibilné zdroje nevyhnutné pre
poskytovateľov, pristupujeme na úpravu cien Dodatkom len na obdobie 2.polroka 2012, pri
dorovnaní cien vo všetkých vekových kategóriách minimálne na úroveň VšZP.
17.7.2012 - rokovanie s Union zp. vedie k dohode, poisťovňa upravuje ceny kapitácie na
úroveň minimálnej požiadavky, čo predstavuje navýšenie kapitačných platieb o 10 – 11 % pre
jednotlivé segmenty poskytovateľov. V segmente ŠAS prišlo k navýšeniu ceny bodu a dohode
o úhrade bodov nad zmluvný objem s koeficientom 0,5. Zástupcovia poisťovne súhlasili
s podpisom Dodatkov len do 31.12.2012. Na rokovaní bolo tiež dohodnuté, že rokovania
o cenách od 1.1.2013 budú realizované v 4. štvrťroku K požiadavke úpravy ceny bodu za
prevenciu pre gynekológov si zástupcovia vyžiadali čas na kalkulácie, na druhý deň sme
obdržali súhlasné stanovisko aj k tejto požiadavke.

K podpisu zmlúv so ZP Union za mandantov SLK a Zdravity prišlo až v posledné dni júla
2012.
Zdravotná poisťovňa totiž najprv pripravila a podpísala Dodatky k zmluvám s novými cenami
nemandantom, ktorí už mali podpísané Dodatky v mesiaci jún 2012. Až následne boli
poisťovňou expedované zmluvy pre mandantov. Pre rokovací tím bolo prekvapením, že
v expedovaných zmluvách boli prvky, ktoré neboli predmetom rokovania - zníženie
zmluvných objemov pre poskytovateľov ŠAS, realizácia „plošného“ rozdelenia prostriedkov
z projektu „Optimus“ medzi všetkých poskytovateľov, avšak pri súčasnom ponechaní
vyhodnotenia poskytovateľov = nemandantom v projekte. Pre PZS Zdravita o.z. –
psychológov a logopédov, neprišlo k navýšeniu ceny bodu.
4.9.2012 sa uskutočnilo ďalšie rokovanie s Union zp. s cieľom zjednať úpravy
zmluvných vzťahov.
Pre mandantov ŠAS bol dohodnutý výber typu zmluvy s rozdielnou úhradou nadlimitných
bodov (s koeficientom 0,5 event. 0,1) a rozdielnou výškou základných zmluvných objemov
(92 % event. 100 %), pri súčasnom dorovnaní úhrady plných zmluvných objemov v rámci
polročného zúčtovania. Pre mandantov VAS - VLD, VLDD bolo dohodnuté zvýšenie ceny
kapitácie o 10 centov, pre gynekológov o 8 centov, čo v prevažnej miere kompenzuje
navýšenie cien u časti nemandantov (projekt Optimus).
14.9.2012 - spoločné rokovanie členov P-SLK a Zdravita o.z. v Banskej Bystrici.
Vyhodnotené rokovania, diskusia o ďalšom postupe pri rokovaniach o cenách na rok 2013.
Na záver:
Vo všetkých poisťovniach sú Dodatkami k zmluvám dohodnuté ceny na obdobie 2.polroka
2012. SLK opakovane požaduje navýšenie platieb do zdravotného poistenia prostredníctvom
navýšenia platieb za poistencov štátu. Treba však priznať, že je reálne hrozba poklesu cien za
poskytnutú zdravotnú starostlivosť od 1.1.2013. Každý z nás je presvedčený, že sa tak
nemôže stať. Ale nikto z nás – ako jednotlivec – nič nedosiahne. Rokovania o financiách,
rokovanie o primeranom ohodnotení našej práce, má nádej na úspech len ak spojíme svoje
sily.

