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E-zdravotníctvo z
pohľadu zdravotnej
poisťovne
Radomír Vereš, člen predstavenstva
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Trendy v zdravotníctve
Pacient

Znižovanie informačnej asymetrie, asertívnosť, motivácia k
zodpovednosti, zmena životného štýlu, starostlivosť aj o zdravých...

ZS

Od fragmentácie k integrácii, koordinácia starostlivosti, zdieľanie
informácií o pacientovi, štandardné terapeutické postupy,
objednávkový systém, odmeňovanie za výsledky, zmena kompetencií,
falošné recepty, podvodné vykazovanie, závažné liekové interakcie,
duplicitné predpisovanie...

Informácie Digitálna éra, on-line komunikácia, data mining, predikčné modely,
business intelligence, B2C/B2B/G2G integrácia systémov...
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SK / EUROPEAN HOSPITAL SURVEY, PWC 2014

European Hospital Survey: Slovensko (Pwc 2014)
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DK / EUROPEAN HOSPITAL SURVEY, PWC 2014

European Hospital Survey: Dánsko (Pwc 2014)
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Prínosy národného zdravotného informačného systému
Príklady zdravotných prínosov
eHealth

Príklady ekonomických prínosov
eHealth

■ Zníženie radiačnej záťaže odstránením duplicitných RTG

■ Zníženie rozsahu duplicitných vyšetrení
■ Zníženie rozsahu preskripcie (predpisovaných liekov)
■ Zníženie nákladov vyplývajúcich z pochybení a omylov
►Rehospitalizácie
►Nadbytočné vyšetrenia
►Liekové interakcie
►Súdne spory
■ Skrátenie času na administratívne úkony
■ Lepšia alokácia zdrojov na úrovni PZS
■ Zníženie rozsahu fiktívnych výkonov
■ Nižšie celková náklady na poskytovanie ZS
■ Lepšie podklady pre štátnu politiku zdravia, efektívnejšia
alokácia zdrojov
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snímkov

■ Zníženie nepriaznivých účinkov liekových interakcií
■ Zníženie liekovej záťaže
■ Možnosť rýchlejšej diagnostiky
■ Zníženie pochybení a omylov zdravotníkov
■ Zníženie nozokomiálnych nákaz
■ Zvýšenie úrovne verejného zdravia
►Podpora preventívnych programov
►Podpora zdravého životného štýlu
►Lepšia informovanosť pacienta
2
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PRÍKLAD 5.

E-HEALTH
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mil. €

2013

2014

Eurofondy, prvá etapa ESO1

36

7

NCZI (zákonný príspevok ZP)

12

10

NCZI (dotácia MF)

2015

2016

15

15

15?

67

?

?

5

24?

18?

?

42?

150?

150?

165?

307?

Eurofondy, druhá etapa ESO2*
Spolu

48

22

Spolu

43
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Elektronický preukaz
poistenca*

2017?

39?

33?

Náklady označené * sú len predikciou podľa zverejnených verejných obstarávaní.
Poznámka: bez nákladov na úpravu informačných systémov zdravotných poisťovní, poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti, HW upgrade na strane poskytovateľov ZS, nákladov na vypracovanie pacientskych sumárov a pod.

Medzníky v rozvoji elektronizácie
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HOSPICOM (2005)
(2011)

Mobilná Aplikácia (2013)

1. jednoducho

2. ústretovo

Bezpečné lieky online (2014)

3. bezpečne

4. výkonne

Bezpečné lieky 112 (2015)

Bezpečné lieky online
Národný zdravotný informačný systém - 7 rokov bez reálneho výsledku, nie sú
dostupné ani prepojené informácie  slabá efektivita, nízka kvalita a
bezpečnosť pre pacienta

•

03/2014: štart projektu Bezpečné lieky online, prvej online služby
spájajúcej lekára, lekárnika, pacienta a poisťovňu

•
•

06/2014: prvé podpísané dohody o spolupráci s dodávateľmi SW pre PZS
8.10.2014: služba spustená v prvej nemocnici a lekárňach v Humennom,
historický prvý e-recept na Astmasan predpísal pneumológ pre 61

ročného astmatika

•

3/2015: spustenie nadstavby BL 112 pre záchranárov
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E-recept
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Prínosy pre pacienta a poskytovateľa
•
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Pacient
Bezpečnejšia a účinnejšia liečba

Aktuálne informácie o svojich liekoch, ich interakciách a lacnejších alternatívach

•

Lekár
Väčšia istota pri diagnostike a nastavení liečby
Prístup k liekovej knižke a zdravotnej karte pacienta priamo vo svojom softvéri
Možnosť overenia si pacienta aj zmluvných lekárov v aktualizovaných registroch

•

Lekárnik
Automatické nahratie receptu
Prístup k úplným, aktualizovaným a garantovaným informáciám z registrov
Eliminácia rizika falošných receptov a garancia úhrady
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Bezpečné lieky 112
•

Služba vyvinutá zo záchranármi
pre záchranárov

•

Najdôležitejšie dáta o
diagnózach pacientov, o ich
hospitalizáciách, liekoch,
vyšetreniach aj výjazdoch
záchranky + dáta z SOS karty

•

Pre akékoľvek smartfóny a
tablety

•

Prehľadná, rýchla, bezpečná
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Bezpečné lieky online - štatistiky
•
•
•
•
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4000 PZS (85 nemocníc, 730 lekární, 3185 lekárov)
14 900 zdravotníkov s reálnou skúsenosťou so službou
19 softvérov so zabudovanou a prístupnou funkcionalitou
december 2015: 557 tis. online preskripčných záznamov (44%), 610 tis. online

dispenzačných záznamov (48%), 101 tis. online načítaných online preskripčných
záznamov (19%)

•

denne spracujeme približne 340 tis. volaní, doteraz prebehlo 34 mil. overení

poistencov a 3,6 mil. overení liekových interakcií, lekári si 26 tis. krát zobrazili
kompletnú liekovú alebo zdravotnú kartu poistenca
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Online návrhy
 Jednoznačne lepšia informovanosť pacientov o ich liečbe viazanej na návrh
(znižovanie informačnej asymetrie ako predpoklad pre väčšiu spokojnosť

pacientov a elimináciu prípadných fraudov)
 Rýchlejší a efektívnejší proces evidencie a schvaľovania návrhov v DZP, čím sa
môžu adekvátne znížiť lehoty na poskytnutie schválenej liečby pre pacientov

 Nižšia byrokratická záťaž a vyšší komfort práce pre lekárov, viac času na liečbu
namiesto papierovania
 Aktuálne online informácie o stave návrhu a poskytnutej ZS
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Cesta nie je jednoduchá ...
 Limitované ľudské zdroje na implementáciu inovácií
 Zvládnutie zmeny vo firemnej kultúre a nastavení ľudí
 Obmedzené zdroje do investícií v inováciách
 Nevyhovujúce existujúce pracovné postupy a procesy

 Prijatie lekármi a ostatnými zamestnancami
 Obmedzenia informačných systémov a infraštruktúry
 Regulačné obmedzenia (legislatíva, dozorujúce orgány)
 Bezpečnosť a ochrana osobných údajov
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VÍZIA

... ale cieľ dáva zmysel




lepšie, rýchlejšie a lacnejšie služby
spokojnejší a zdravší klient
krajší svet 

A preto odporúčame:

1.
2.
3.

Elektronizujte
Inovujte
Jednoducho a účelne
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Ďakujem za pozornosť

Video k službe BL112 - https://www.youtube.com/watch?v=01BxwVoEzjc
Video k službe BL online - https://www.youtube.com/watch?v=sJnV4Htyg_o
Video k mobilnej aplikácii - https://www.youtube.com/watch?v=NhNEvTTKvpk
Video k mobilnej aplikácii - https://www.youtube.com/watch?v=ay86X2tHeeY
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