Predmet: Keď nejde o život, ide o „nič“
Vážení ZAP-áci!
Po dnešnom stretnutí zástupcov ZAP s ministerkou zdravotníctva a súčasne i vedením VšZP
sa nám nedá prihovoriť sa k Vám inak ako parafrázovaním slov jednej Vašej kolegyne, jednej
našej vernej ZAP-áčky: ,, Keď nejde o život, ide o „nič“... tým našim hore chýba pokora, človek
ležiaci na lôžku, vďačný za každý úsmev, pomoc, pohladenie...“
Možno aj ZAP dnes konečne čakal od pani ministerky aspoň náznak pomyselného
„pohladenia, pomoc, pokoru, spolupatričnosti, aspoň kúsok pochopenia a spravodlivosti
v tomto marazme“, lebo z tej zloby, nenávisti, povýšenectva, arogancie a ignorácie, ktorú
zažil za posledný polrok zo strany vedenia VšZP je chorý, unavený, znechutený.... A pritom
dodnes nevieme prečo to tak je, prečo VšZP pristupovala INAK k lekárom, len preto, že sú
v ZAP-e, ale pritom liečia a poskytujú zdravotnú starostlivosť rovnako ako ostatní ich
kolegovia,
Ani dnes sa ZAP nedočkal odpovede na nezodpovedané otázky nenormálneho INÉHO
prístupu a spôsobu k „rokovaniu“ so ZAP-om zo strany vedenia VšZP.
Nedočkal sa podpory.
Nedočkal sa vysvetlenia INEJ politiky a správania sa k členom ZAP.
Nedočkal sa prostého zdôvodnenia PREČO s inou tretinou ambulantného sektora vedenie
VšZP dokázalo OPAKOVANE sedieť za rokovacím stolom dostatočne včas pred uplynutím
platnosti zmlúv.
NIKTO z VšZP ani MZ SR nevie ZAP-u vysvetliť a odpovedať len JEDNO JEDINÉ „PREČO“?
PREČO s inými sa dá rokovať štandardne a s inými nijako? Alebo neštandardne?
A pritom pani ministerka aj dnes opakovane rozhorčene odmietla politizovanie tejto veci.
Kto ale do obyčajného vyjednávania o zmluvných a cenových podmienkach vniesol politiku?
Kto začal kalkulovať s kým bude rokovať a s kým nie? Kto, keď už nevie kam z konope,
považuje za rokovanie aj zaslanie mailu (to, že mailový návrh je tiež právny úkon, nikto
nespochybňuje, ale v žiadnom prípade to NIE JE ROKOVANIE – to len pre vysvetlenie
kompetentným z MZ SR a VšZP, ku ktorým sa aj tento list nepochybne dostane)?
Kvôli čomu sa dnes pani ministerka so ZAP-om stretla?
Povinná jazda medzi sviatkami vybavená. Chvályhodné však je, že pani ministerka aspoň
veľmi slušne zareagovala na našu žiadosť a pozvala nás, vypočula – narozdiel od VšZP, ktorá
sa na žiadosti ZAP o rokovanie neunúvala ani reagovať. Pani ministerka však pritom počas
rokovania i po ňom „statočne“ držala líniu protichodných vyjadrení VšZP, ktoré nemajú
hlavu ani pätu. A musíme len súhlasiť, že tak ako dnešné stretnutie prezentovali médiá,
podľa vyjadrení zúčastnených to vyzerá tak, že každý bol na INOM stretnutí.
Vedenie VšZP sa odmieta dohodnúť so ZAP preto, lebo VRAJ v zmysle zákona musí efektívne,
účelne a hospodárne nakladať s verejnými prostriedkami a nemôže hradiť nad rámec zmluvy,
lebo nechce a ani nemôže porušovať zákon. Isteže nie. To nikto ani nechce. Avšak jedným
dychom dodáva, že tak ako za december 2018, tak aj za január 2019 uhradí, resp. preplatí
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všetkým svojím poistencom zdravotnú starostlivosť, lieky i laboratórne vyšetrenia
u nezmluvného lekára.
Na základe čoho? Za december podľa „verejného prísľubu“. Budiž.
Za január 2019 na základe čoho? Zrejme len preto, lebo to tak pani generálna riaditeľka dnes
verejne deklarovala. A slovo pani riaditeľky je zrejme už nad zákonom. Týmto spôsobom
štatutár VšZP (aj keď tým je predstavenstvo VšZP, nie generálna riaditeľka) môže alebo chce
porušovať zákon? Toto konanie vedenia VšZP nie je protiprávne? Platiť bez právneho
titulu vopred neschválenú zdravotnú starostlivosť je podľa súčasného vedenia VšZP aspoň
v súlade s kostolným poriadkom, ak už nie so zákonom? Ale na druhej strane v rozpore so
zákonom je podľa vyjadrenia vedenia VšZP dohodnúť sa na iných úhradách s časťou
poskytovateľov na dočasné obdobie (aj keď 2/3 lekárov mali celý druhý polrok 2018 iné
úhrady ako zvyšná tretina). Jedno vyjadrenie vedenia VšZP popiera iné alebo kam vietor, tam
plášť?
Pani ministerka sa dnes vyjadrila, že nechápe celú túto situáciu, kedy MZ SR dalo do
ambulantného sektora 50 mil. € a lekári sú nespokojní. Rovnako ZAP nechápe túto
nenormálnu situáciu, kedy MZ SR dalo VšZP prostriedky, ale VšZP ich NEVIE alebo NECHCE
účelne, hospodárne, efektívne a hlavne v súlade so zákonom prerozdeliť poskytovateľom.
Namiesto toho, aby odhodilo svoju pýchu, zakomplexovanosť a tvrdohlavosť, prenáša
účelovo svoju neschopnosť riešiť problémy na plecia svojich poistencov. Na plecia pacientov,
ktorí sú nútení vyhľadať lekársku pomoc a popritom hľadať zmluvného lekára, ak ho nenájdu
ideálne sa dať ošetriť do nemocnice, na pohotovosť a potom utekať do pokladne VšZP
s bločkami. Toto sú spôsoby a dnešná politika VRAJ NAJLEPŠEJ štátnej zdravotnej poisťovne
na Slovensku.
Nevieme sa ubrániť pocitu, bez ohľadu na to, či sa to pani ministerke páči alebo nie, že
„zvláštne“ spôsoby a politiku do tejto hry zavádza niekto iný a nie ZAP. ZAP sa snaží vec riešiť
od júla, pani ministerka možno mesiac, pani generálna riaditeľka VšZP možno dva mesiace...
Pre ZAP je preto nepochopiteľné, doteraz nevysvetliteľné, neštandardné správanie
a postoj oboch týchto dám.
Závery dnešného povinného stretnutia, keď už došli všetky racionálne argumenty na strane
VšZP i MZ SR boli v tom zmysle, že ak sa VšZP nedokáže do prvých januárových dní dohodnúť
s 1000 nezmluvnými poskytovateľmi a uzatvoriť s nimi zmluvy, pani ministerka verejne
deklarovala, že dokáže vyvodiť osobnú zodpovednosť voči vedeniu VšZP. Budeme jej v tom
silno držať palce, aby našla v sebe tú odvahu a odhodlanosť konať tak, ako jej srdce káže.
Aby naozaj zostala ako najvyšší rezortný predstaviteľ stáť, brániť a chrániť záujmy našich
pacientov i lekárov.
Pre nás, odhodlaných a vytrvalých ZAP-ákov, ktorí máme plné zuby toho, ako sa k nám
správajú štátni predstavitelia len preto, že porušujú zákony a zneužívajú svoje postavenie,
sa vlastne na základe dnešných nových udalostí a skutočností ani v januári nič nemení.
Generálna riaditeľka Hlinková deklarovala, že VšZP bude preplácať aj v januári zdravotnú
starostlivosť jej poistencom, a to aj bez zmluvy s nami. Takže my tak ako doteraz liečime,
pričom svoju prácu – poskytovanie zdravotnej starostlivosti môžeme podľa uváženia
poistencom NAJLEPŠEJ zdravotnej poisťovne od januára účtovať – najlepšia poisťovňa dnes
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sľúbila svojim poistencom, že im všetko do 15 dní preplatí, vrátane liekov a laboratórnych
vyšetrení.
Asi sa sami seba pýtate, načo je tu v takomto prípade VšZP? Vyzerá to tak, že jedine na to,
aby iba inkasovala tie milióny, ktoré MZ SR pre nás vyrokovala v takom objeme, aké doteraz
v ambulantnom sektore ešte nikdy neboli, z ktorých ZAP ešte nič na svojich ambulanciách
nepocítil a pri takomto efektívnom, účelnom a hospodárnom nakladaní s nimi už zrejme vo
februári nebude po nich ani chýru, ani slychu. Hlavné ale je, že súčasné zodpovedné vedenie
VšZP vždy koná, konalo a chce konať len v medziach zákona. Predsa keď nejde o život, nejde
o nič.
(uf)
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