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Vážení kolegovia, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v odbore FBLR.  

 

Niektorí naši kolegovia sa na nás obrátili listom v súvislosti s novými revíznymi pravidlami 

Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. (ďalej „VšZP“). 

Vo svojich podnetoch poukazujú na skutočnosť, že podľa nových revíznych pravidiel 

nevedia zabezpečiť potrebnú liečbu prostriedkami odboru FBLR, najmä u chronických 

pacientov, ako aj na skutočnosť, že zmena revíznych pravidiel ich ohrozuje 

z ekonomického hľadiska.  

Po preverení situácie výbor SS FBLR zaujal nasledovné stanovisko:  

V auguste 2019 inicioval Zväz ambulantných poskytovateľov (ďalej „ZAP“) rokovania 

s oddelením revíznych a zdravotných činností VšZP z dôvodu nejednotnosti vykazovania a 

výrazných rozdielov v uznávaní počtov a kombinácií výkonov. Zmyslom rokovaní bolo, aby 

boli určené jasné a hlavne rovnaké pravidlá revíznej činnosti uplatňované jednotlivými 

pobočkami v rámci celého Slovenska voči jednotlivým poskytovateľom zdravotnej 

starostlivosti v odbore FBLR (ďalej „PZS“).  

MUDr. Martina Sameková, ktorá pri týchto rokovaniach zastupovala ZAP vyzvala PZS, aby 

písali svoje podnety, týkajúce výkonov, kombinácií a počtov výkonov, ktoré im nie sú 

uznávané, prípadne ktorých kombinácia je zmysluplná z hľadiska liečby pacienta. Na 

poslednom odbornom stretnutí SS FBLR na Jesennej rehabilitačnej konferencii FBLR 

v Nových Zámkoch v novembri 2019 sme informovali účastníkov o  prebiehajúcich 

rokovaniach a vyzvali sme ich, aby nám poslali svoje podnety. Jednotlivé pripomienky 

a návrhy boli spracované a predložené VšZP. 

Od novembra 2019 za výbor SS FBLR sa na vyššie uvedených rokovaniach zúčastňovala 

viceprezidentka SS FBLR MUDr. Katarína Chamutyová. Na rokovaniach sa podarilo 

dohodnúť na výhodnejších podmienkach, čím sa rozšírili možnosti efektívnej liečby našich 

pacientov. Rozhodne zo strany ZAP a SS FBLR nešlo o okliešťovanie počtu výkonov, 

práve naopak, snaha smerovala ich k navýšeniu. 

Niektorí z lekárov vo svojich podnetoch uvádzajú, že mali podľa predchádzajúcich pravidiel 

väčšiu variabilitu v počte výkonov, ako aj v ich frekvencii. Ako príklad uvádzajú 

elektroliečbu, ktorú mohli podávať podľa listov takmer denne počas 1,5 mesiaca. Avšak 

väčšina našich kolegov mala obmedzený počet výkonov fyzikálnej liečby tak, ako je to 

uvedené v Katalógu zdravotných výkonov. “Staré pravidlá“ neumožňovali viaceré 

kombinácie LTV s mäkkými technikami, polohovaním, dýchacou gymnastikou, čo nové 

pravidlá umožňujú.  

V podnete PZS uvádza tiež skutočnosť, že nedostal dodatok k zmluve, ktorý by upravoval 

rozsah hradenej starostlivosti. Podľa nám známych skutočností, neboli ani v minulosti 

revízne pravidlá predmetom zmlúv a ich dodatkov, ani neboli PZS s nimi oboznamovaní.  



 

 

 

V zmluvách je síce uvedený rozsah objednanej (poisťovňou nakontrahovanej) zdravotnej 

starostlivosti, ale len v rámci objemov, či už finančných alebo bodových.  

Domnievame sa, že väčšina PZS má problém v tom, že prekračuje zmluvne dohodnutý 

objem a preto si ani nemôže dovoliť dlhodobú liečbu na dennej báze, lebo by vedeli 

poskytovať zdravotnú starostlivosť len obmedzenému počtu pacientov.  

V súčasnosti stále dostávame od PZS podnety smerujúce k úprave vykazovania. V 

rokovaniach s VšZP budeme určite pokračovať aj v budúcnosti. Všetky opodstatnené 

podnety s argumentáciou, ktoré od Vás dostaneme, sa budeme snažiť na rokovaniach s 

VšZP ale aj s inými poisťovňami presadiť.  

Domnievame sa však, že aj súčasná pandémia COVID-19 a s ňou súvisiace dramaticky 

zvýšené náklady na zdravotnú starostlivosť a súčasne prítomný pokles príjmov cestou 

odvodov na zdravotné poistenie, bude viesť k ďalšiemu sprísneniu pravidiel a podmienok 

poskytovania zdravotnej starostlivosti hradenej z verejných zdrojov. 

 

 

 

 

 

MUDr. Katarína Chamutyová, MPH, v.r. 

           viceprezidentka SS FBLR  


