V Bratislave dňa 29.07.2008

Vážený poskytovateľ lekárenskej starostlivosti,
Union zdravotná poisťovňa, a. s., so sídlom Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava, IČO: 36 284 831,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 3832/B, oddiel Sa, (ďalej
len „zdravotná poisťovňa“) po rokovaní so zástupcami Slovenskej lekárnickej komory zo dňa
28.7.2008 vydáva touto cestou nasledujúce
vyhlásenie
1. Zdravotná poisťovňa si je vedomá skutočnosti, že zákonom č. 661/2007 Z. z. ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe
verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa
menil aj zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o
zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o lieku“) došlo s účinnosťou od 1.1.2008 k
vypusteniu odsekov 2 až 19 z ustanovenia § 40 zákona o lieku, ktorý okrem iného upravuje
vydanie tzv. „dôležitého lieku“, dobu platnosti lekárskych predpisov a poukazov,
splnomocňovacie ustanovenie na vydanie vykonávacieho predpisu k podrobnostiam na
vyhotovovanie tlačív lekárskych predpisov a poukazov. Domnievame sa, že nedodržiavaním
uvedených ustanovení aj po ich vypustení zo zákona o lieku zo strany poskytovateľov
lekárenskej starostlivosti môže dôjsť k ohrozeniu zdravia poistencov zdravotnej poisťovne a k
obmedzovaniu rozhodovacích právomocí poskytovateľov lekárenskej starostlivosti pri výkone ich
činnosti. Zdravotná poisťovňa vyhlasuje, že bude zohľadňovať a akceptovať dodržiavanie znenia
odsekov 2 až 19 ustanovenia § 40 zákona o lieku v znení účinnom do 31.12.2007
poskytovateľmi lekárenskej starostlivosti.*
2. Zástupcovia Slovenskej lekárnickej komory informovali zdravotnú poisťovňu o tzv.
vernostnom systéme bonifikácie uplatňovanom niektorými poskytovateľmi lekárenskej
starostlivosti za výber liekov a za nákup doplnkového sortimentu formou pripísaní rôznych zliav,
bonusov a pod. na kartu zákazníka. Zdravotná poisťovňa akceptuje vernostný systém
bonifikácie zákazníkov poskytovateľmi lekárenskej starostlivosti, avšak len za podmienky, že
tento vernostný systém bonifikácie nie je uplatňovaný pri výdaji liekov alebo zdravotníckych
pomôcok plne alebo čiastočne uhrádzaných z verejného zdravotného poistenia. Uplatnenie
vernostného systému bonifikácie aj na lieky a zdravotnícke pomôcky plne alebo čiastočne
hradené z verejného zdravotného poistenia zdravotná poisťovňa považuje za konanie v rozpore
s platnými právnymi predpismi, a to najmä zákonom č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej
starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby
súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a naňho
nadväzujúcimi Opatreniami MZ SR, ktorými sa vydávajú Zoznam liečiv a liekov, Zoznam
zdravotníckych pomôcok a Zoznam dietetických potravín, platnými v čase výdaja lieku,
zdravotníckej pomôcky a dietetickej potraviny.

3. Zdravotná poisťovňa vyhlasuje, že bude spolupracovať so Slovenskou lekárnickou komorou
pri riešení zistených a preukázateľných etických problémoch a porušeniach platných právnych
predpisov, ktoré zistí zdravotná poisťovňa alebo Slovenská lekárnická komora pri výkone svojej
činnosti u poskytovateľov lekárenskej starostlivosti.
Ing. Elena Májeková
riaditeľka sekcie nákupu zdravotnej starostlivosti
a programov zdravia
Union zdravotná poisťovňa, a. s.

* v súvislosti s novelizáciou ustanovenia § 40 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach,
o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení
zákona č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov zákonom č. 489/2008 Z. z., ktorým bolo doplnené
uvedené ustanovenie o chýbajúcu právnu úpravu (vložením nových odsekov 2 až 19), s účinnosťou od 21.12.2008
je bod 1. tohto vyhlásenia neaktuálny.

