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Súčasný stav ambulantnej starostlivosti 
VLD a VLDD v r.2018

VLD VLDD

Počet LM 
(UDZS,Dôvera,2017

2 142 (-16,2017) 1 037 (-19,2017)

Odhadovaný počet 
pacientov celkovo

4 100 000 1 000 000

Počet pacientov na 
ambulanciu

1 900 945

Náklady na ZS celkovo 141 906 684 € 82 733 017 €

Priemerná platba za 
pacienta na mesiac

2,88 €  (2,65 €,2017)
V roku 2008:2,17€

6,80 (6,40 €,2017)
V roku 2008: 3,71€

Priemerný príjem na LM/ 
„ambulanciu“

5 520 € 6 648 €



Financovanie

• Nárast úhrad pre VLD v r.2017  bol cca    1,7%
• Nárast úhrad pre VLD  v r.2018  bol cca   3,16 %
• Nárast kapitácie v roku 2019 by mal dosiahnuť 

cca 20% po náročných rokovaniach a 6 mesačnom 
nezmluvnom vzťahu lekárov ZAP

• Od r.2018 výraznejší tlak na variabilnú zložku 
kapitácie a výkonnostné platby čo pomôže 
niektorým ambulanciám, ale nie segmentu

• Pri celkovom vyťažení nedokážu dnes VLD 
dostatočne využívať výkonnostnú zložku



Príjem ambulancií VLD a VLDD v 
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• ambulancie VLD zaostávajú v príjme oproti VLDD o 17%, 
• potrebujeme minimálny nárast o 20%, čo činí ročne +28 mil € 
• z celkových zdrojov na zdravotnú starostlivosť ide iba 3,16 %, ( 

v roku 2005 bol podiel 3,2% a ani ten ZP neudržali)
• Potrebujeme zvýšiť podiel VLD na ZS  aspoň  3,7% z celkových 

zdrojov
• Nie je potrebné iným brať, je potrebné viac pridať sektoru 

VLD pri významných nárastoch príjmov ZP 



FINANCOVANIE

• Aj napriek dostatočným zdrojom:
• medziročný rast disponibilných 

zdrojov na ZS
• Medziročný rast príjmov ZP a ich 
• pozitívnom hospodárskom 

výsledku (zisk ZP)
• nie je ochota zlepšiť financovanie 

segmentu VLD aspoň na úroveň 
oprávnených nákladov, 

• iba mzdové náklady na 1 sestru+1 
lekár sú okolo 4 000 €, ak sa majú 
vyrovnať s lekármi a sestrami v 
nemocniciach

Trexima, 2Q 
2018

Prieme
rná
hrubá 
mzda v 
€

Náklady 
na prácu

Zdravotná 
sestra

883 1 200

Zdravotný 
asistent

791 1 030

Lekár 
špecialista 
(„atestácia“)

2 119 2 754

Všeobecní  
lekári 
(absolventi)

1 661 2 159



Zdravotné poisťovne

• Je zvýšený tlak na výkonnostné platby a 
„bodovanie“ a vykazovanie výkonov

• Sú zaradené nové výkony

• Podmienky „bodovania“ sú komplikované a 
vykazovanie náročné

• Systém začína byť zložitý a neprehľadný



Ľudské zdroje

Do 10 rokov môže „zmiznúť“ až 1 000 LM, čo je    
50 % všeobecných lekárov



Veková štruktúra celkovo

• 8019 lekárov ≥ 55 
rokov (43%)

• 5244 lekárov ≥ 60 
rokov (28%)



VLD podľa registra SLK
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V roku 2016 pracuje na Slovensku viac ako 1100  VLD 
starších ako 60 rokov, čo je prakticky 50% všetkých 
VLD, celkový úbytok 2016/2005 je 114 lekárov



Počet lekárskych miest VLD v SR    
2013-2017 podľa UDZS

VŠZP vykázala pokles za 5 rokov až 90 LM/ „ambulancií“
LM: počet zmluvných lekárskych miest, Zdroj:UDZS
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Kto nás nahradí?

Rezidentský program



REZIDENTI

• Podpora zabezpečenia vzdelávania VLD a 
VLDD

• Plat a štúdium dotované štátom

• Vek prihlásenia do veku 40 rokov

• Pribudli nové odbory: urgerntná medicína, 
detská psychiatria, interná medicína

• Ročne je potrebných 90 VL



REZIDENTI

• 2014-2019: spolu  217 
rezidentov

• 2019:               iba      4
• Ročná potreba je     90 

rezidentov
• Cieľ bol 900 do 10 rokov

4



Príčiny nezáujmu?

• Neustále zmeny podmienok

• Vysoké sankcie, návrh zákona v roku 2018 
sprísňoval podmienky:  „zákaz materskej a 
rodičovskej dovolenky počas programu“, 
prerušiť program bolo možné max na 3 roky, 
po skončení programu musela byť súvislá prax 
5 rokov bez prerušenia



Príčiny nezáujmu?

• Po intervencii LOZ a SSVPL:

• Nebude prerušenie program obmedzovať

• Rozšírili sa aj možnosti prerušenia o dôvody 
hodné osobitného zreteľa

• Novinkou je, že rezident musí v žiadosti 
označiť kraj kde bude po skončení pôsobiť

• Sankcia 5 000€ za každý rok štúdia ak ho 
nedokončí (pred úpravou úhrada celého štúdia 
čo bolo viac ako 50 000€)



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ


