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Ako sme pomohli

Rozdali sme peniaze tým, ktorí ich potrebovali

Nová dovera.sk
Nová vizáž, funkcionality a prehľadnejší
a zrozumiteľnejší obsah.

Šetríme pre vás

Sme na strane pacientov, nie proti nim
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Vedeli ste, že?
... Poistencom, ktorí presiahli zákonom
stanovený limit na doplatky za lieky,
sme vrátili sumu 18-tisíc eur. Išlo o 1 163
klientov DÔVERY, ktorí si svoje lieky
vybrali v poslednom štvrťroku 2011.
Z celkového počtu poistencov, ktorí mali
na vrátenie doplatku nárok, je 1 026
zdravotne ťažko postihnutých, 137 je
dôchodcov. Najvyšší vrátený doplatok
dosiahol výšku 298 eur. Podľa zákona
vzniká poistencovi nárok na vrátenie
doplatku vtedy, ak za kalendárny štvrťrok prekročí svoj limit (45 € v prípade
starobného dôchodcu a 30 € v prípade
zdravotne ťažko postihnutej osoby)
o viac ako tri eurá.
... V minulom roku sme schválili viac
ako 14-tisíc kúpeľných návrhov. Väčšina z pacientov (71 %) patrila do skupiny A, kde hradíme liečbu aj pobyt.
Menšia časť pacientov si hradila iba
pobyt, zdravotnú starostlivosť sme im
preplatili. Najčastejšou diagnózou
v skupine A bola astma, psoriáza
a vysoký krvný tlak. V skupine B to boli
ochorenia chrbtice a platničiek.
... 31. máj je Svetový deň bez tabaku,
vyhlásený Svetovou zdravotníckou
organizáciou. Ide o celosvetovú
iniciatívu, ktorej cieľom je informovať
o negatívnych účinkoch tejto
návykovej látky.

www.dovera.sk
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Milí čitatelia,
rád by som začal dobrými správami, lebo tých
menej dobrých je v poslednej dobe akosi priveľa. Jednou z pozitívnych noviniek je nová
internetová stránka našej zdravotnej poisťovne.
Na začiatku apríla sme spustili jej beta verziu.
Znamená to, že na stránke www.dovera.sk stále
pracujeme, odstraňujeme za behu chybičky,
ktoré nezbadá pozorné oko programátora
nijak inak, len počas prevádzky webu. Aj preto
je v hornom rohu označená červeným trojuholníkom. Budeme radi, ak využijete možnosť zaslať
nám k nej pripomienky a spoločne ju budeme
môcť vyladiť tak, aby ste si na nej našli všetko, čo
potrebujete.
Druhou dobrou správou je, že sa nám podarilo
uzavrieť zmluvy s lekármi, nemocnicami, lekárňami a ostatnými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Napokon sa nám podarilo uzavrieť
zmluvu aj s Nemocnicou Poprad. Mrzí nás, ak
počas prvých dvoch týždňov v apríli museli naši
poistenci na svoj plánovaný zákrok čakať alebo
ho absolvovať v inom zariadení.
Nie však z našej viny sme pre Popradčanov zhá-

ňali náhradné možnosti liečby. Spor s nemocnicou je výsledkom nesúladu medzi zdrojmi
v systéme financovania a legislatívou, ktorá na
papieri zdvihla platy lekárom a sestrám. Hoci
sme na tento problém chýbajúcich peňazí upozorňovali, argumenty poisťovní i Úradu pre
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zostali
nevypočuté. A politici, ktorí tento stav zapríčinili,
sú už po voľbách zapadnutí prachom.
Som rád, že situáciu sme zvládli a poistenci,
ktorí museli na svoj zákrok čakať, sa ho napokon v tejto nemocnici dočkajú. Chcem na tomto
mieste poďakovať aj náhradným nemocniciam,
ktoré boli ochotné poskytnúť starostlivosť našim
klientom. A chcem poďakovať aj vám, milí poistenci, ktorí ste túto situáciu pochopili a hoci sa vás
aj dotkla, zostanete aj naďalej našimi klientmi.

Ing. Martin Kultan
Riaditeľ úseku nákupu zdravotnej starostlivosti
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
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Nebojte sa lesa
kvôli kliešťom

Antibiotiká
na chrípku? Nie!

Ochránime vás pred kliešťovou encefalitídou.
Zaplatíme tretiu dávku vakcíny.

Slováci s chrípkou stále užívajú antibiotiká. Sami lekári pritom
varujú, že na bežnú chrípku nezaberajú. Pacienti tak zbytočne riskujú,
že im antibiotiká v budúcnosti nezaberú. Na nesprávne užívanie antibiotík
v EÚ i na Slovensku poukazuje aj Európska komisia.

Už je to tu opäť. Pekné počasie pozýva do prírody. Tešíte sa, zbalíte rodinu, deti a vonku strávite celý deň. Doma vás ale môže čakať nepríjemné prekvapenie – prisatý kliešť.
Následky na celý život alebo aj smrť. Aj tak
môže skončiť výlet v prírode, ak sa na vás prisaje nakazený kliešť. Ochrániť sa pred nebezpečnou kliešťovou encefalitídou môžete len
očkovaním.
Stačia tri vpichy
Ročne u nás po prisatí chorého kliešťa ochorejú
desiatky ľudí. Aj preto vám hradíme tretiu dávku
z očkovacej vakcíny v plnej sume. Stačí, ak:
si zakúpite na základe lekárskeho predpisu
v lekárni všetky tri vakcíny

V rámci nadštandardnej ponuky môžu poistenci DÔVERY využiť
aj iné očkovania. Okrem ochrany proti kliešťovej encefalitíde
je to aj ochrana proti pneumokokom. Tí poistenci, ktorých sa
netýka zákonné povinné očkovanie, môžu využiť túto vakcináciu
pre poistencov od dvoch rokov. Poistenci od 16 rokov, ktorí radi
cestujú a obávajú sa nákazy žltačky, môžu využiť očkovanie
proti hepatitíde A a B za polovicu ceny. Polovicu vakcíny im
zaplatíme. Na jeseň až do konca januára hradíme v plnej výške
očkovanie proti chrípke pre všetkých našich poistencov. Rodičia,
ktorí majú doma dcéry, ich môžu ochrániť proti rakovine krčka
maternice, ktorú spôsobuje jeden z ľudských papilomavírusov.
Podľa dĺžky poistného vzťahu hradíme našim malým
poistenkám vo veku 11 rokov aj očkovanie proti HPV vírusu.
Viac informácií o nadštandardných očkovaniach
si prečítajte na našom novom webe dovera.sk.

doklad o kúpe predložíte v ktorejkoľvek našej
pobočke.
Vakcínu pre deti uhradíme do výšky maximálne
21,28 € a v prípade vakcíny pre dospelých je
to 22,68 €. Sumu preplatíme bankovým prevodom na základe predložených dokladov
o kúpe. Je nutné absolvovať kompletnú očkovaciu schému, teda nechať sa zaočkovať všetkými
troma dávkami vakcíny. Inak nárok na príspevok
strácate.
Ochrana bez očkovania
Ak ste sa nedali zaočkovať, pobyt v prírode si
môžete vychutnať aj tak. Myslite však na prevenciu skôr, ako budete kliešťa vyberať z tela von.
predtým, ako sa vyberiete do prírody, použite repelenty. Znižujú riziko prisatia kliešťa.
noste dlhé nohavice, ponožky a pevnú obuv,
najmä ak sa chystáte chodiť po trávnatom a kríkovom poraste
do troch dní od pohryznutia kliešťom užite
preventívne imunoglobulín
Ako kliešťa dostať von?
Ísť do prírody so strachom nie je nevyhnutné.
Okrem očkovania myslite aj na repelent –
pokazí kliešťovi chuť prisať sa vám na pokožku.
Ak sa vám aj napriek opatreniam nejaký cudzopasník prisaje na telo, odstránite ho jednoducho
– mydlom a vodou. Kliešťa namydlite a on vyjde

v priebehu niekoľkých sekúnd aj sám.

„Aj my evidujeme tisícky pacientov, ktorí dostávajú na bežnú chrípku antibiotiká. Tie sú však
v takýchto prípadoch neúčinné, používajú sa len
pri komplikáciách, napríklad pridruženom bakteriálnom zápale horných dýchacích ciest. Pacient
s bežnou chrípkou by mal ležať, piť veľa tekutín
a užívať vitamíny, najmä vitamín C,“ upozorňuje
manažérka odboru liekovej politiky zdravotnej
poisťovne DÔVERA Alžbeta Árvaiová. Zbytočné
antibiotiká zaťažujú organizmus a môžu v budúcnosti spôsobiť rezistenciu. Takže keď ich pacienti
budú skutočne potrebovať, nebudú účinné.
Antibiotiká užívame bežne
Vlani sme evidovali 5 807 poistencov s antibiotikami a diagnózou chrípka na recepte. Najviac z nich malo 20 až 40 rokov a pochádzali
hlavne z Nitrianskeho, Košického a Žilinského
kraja. Medzi takmer šesťtisíc pacientmi sa
vyskytlo aj vyše 600 detí do 10 rokov a viac ako
600 ľudí nad 60 rokov.

Obdobie

Tisíce chorých
V chrípkovej sezóne 2011/2012 na chrípku
ochorelo 33-tisíc našich poistencov. Pediatra
navštívilo 19-tisíc detských pacientov, všeobecní
lekári vyšetrili 7 278 dospelých. Presne 45
pacientov muselo byť pre komplikovaný priebeh ochorenia hospitalizovaných. Zdravotná
poisťovňa však nezaplatila najviac za vyšetrenia, najväčšou položkou boli lieky na predpis.
Hoci sa počet chorých na chrípku znížil, znižuje sa aj počet zaočkovaných napriek tomu,
že očkovanie dávame poistencom zadarmo.
Očkovanie odporúčame absolvovať v sezóne
do konca januára.
Najviac chorých na chrípku býva podľa štatistík vo februári, nasledujú marec a október.
Rekordné mesiace z pohľadu počtu chorých
poistencov DÔVERY boli za ostatné tri chrípkové sezóny november 2009, február 2011
a december 2009. Najviac postihnuté boli Nit
riansky, Košický a Banskobystrický kraj.

Poistenci s chrípkou

Zaočkovaní poistenci

78 055

147 666

Sezóna 2010/2011

75 036

109 360

Sezóna 2011/2012

22 386

84 457

Sezóna 2009/2010

Poznámka: Chrípková sezóna sa štandardne počíta od 1. októbra do 30. apríla.Dáta za aktuálnu sezónu obsahujú údaje za október, november a december 2011.
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Myslíme na vás
Počas roka sa na DÔVERU obracia množstvo ľudí so žiadosťou o finančnú
podporu. Športovci, talentovaní umelci, záujmové združenia, ale aj pacienti,
rodiny s chorými deťmi, sociálne odkázaní ľudia. Každoročne im v rámci
spoločenskej zodpovednosti pomáhame pri riešení ťažkej životnej situácie.
Alex s mamou

Poskytnúť pomoc nám minulý rok umožnili, možno trochu paradoxne, naši dlžníci.
Z odmeny pre exekútorov sme venovali určité
percento práve žiadateľom o pomoc. Snažíme
sa pomáhať najmä našim poistencom, ale
podporujeme aj organizácie, ktoré sa starajú
o telesne postihnutých ľudí, detičky alebo ľudí
v extrémnej núdzi, bez ohľadu na to, kde sú poistení. Tipy, komu pomôcť, však získavame nielen
z oficiálnej korešpondencie, ale aj od našich
zamestnancov. Mnohí poznajú vo svojom okolí
niekoho, kto potrebuje podať pomocnú ruku.
Zázrak pre Alexa
Vážna diagnóza dieťaťa je pre rodičov nočnou
morou. Alex sa narodil s detskou mozgovou
obrnou. Jeho mama Janka Zajacová sa odmieta
podriadiť krutému osudu a so synom navštevuje
špeciálne rehabilitačné centrá. Liečbu v nich,

žiaľ, nie je možné zo zákona preplatiť z verejného zdravotného poistenia. Aj vďaka peniazom od DÔVERY, určeným na pomoc našim
poistencom, mohol malý Alex absolvovať rehabilitačný pobyt v zariadení Renona v Surovciach.
Jeden pobyt v súkromnom centre vyjde rodinu
veľa penazí. „ V júli sme absolvovali prvý pobyt
a bola som veľmi milo prekvapená výsledkami.
Alexík sa začal dvíhať na nožičky i po rečovej
stránke sa veľmi posunul vpred. Tvorí už jednoduché vety, dovtedy vôbec nerozprával,“ s nadšením opisuje Janka Zajacová Alexove úspechy.
Zlepšila sa mu i jemná motorika. Odborníci, ktorí
sa mu venovali, mu poskytli masáže, chlapec
absolvoval aj kryoterapiu, terapiu v špeciálnom
obleku, laseropunktúru, oxygenoterapiu, stimuláciu grafomotoriky, reči, priestorového vnímania.
S výsledkom terapií je Alexova mama nadmieru
spokojná. „Začal používať aj pravú ručičku, čo
donedávna nemohol. Jeho telíčko ho konečne
začalo poslúchať! Udrží sa aj pri výťahu a zíde
z váľandy,“ teší sa J. Zajacová.
 Auto pre Petra
Peter má 17 rokov, býva v Bohuniciach neďaleko
Púchova. Trpí detskou mozgovou obrnou a mentálnou retardáciou. Nechodí. Pokiaľ bol menší,
jeho preprava, vozenie k lekárovi či do školy
neboli až taký veľký problém. Peter sa zmestil
do kočíka, ktorý dokázala zložiť, rozložiť a vtesnať do rodinnej felície aj jeho mama Ľubomíra.
Odkedy však Peter podrástol a namiesto kočíka

potrebuje vozík, dochádzanie do špeciálnej základnej školy v Ilave a celkovo preprava autom sa
stali obrovským problémom. „Prepravovať Petra
v našom aute je už pre nás neriešiteľné. Preto
potrebujeme kúpiť väčšie vozidlo, do ktorého sa
pohodlne zmestí môj syn aj vozík,“ opisuje Petrova mama. Hovorí, že so žiadosťou o finančný
príspevok na automobil oslovili mnohé organizácie a nadácie. Bez veľkého úspechu. „Ešte sme
nenašetrili plnú sumu, ale zdá sa, že čoskoro sa
to podarí. Už vyberáme vhodné auto a veľmi sa
tešíme,“ dodáva Ľubomíra.


Peter s mladšou sestrou

V roku 2011 sme ešte podporili
Detský klub zdravotne
postihnutých detí a mládeže
v Košiciach
Klub potrebuje opraviť podlahu
v telocvični, kde rehabilitujú
telesne postihnuté detičky. Toto
polyfunkčné centrum sa zameriava
na sociálnu prevenciu, poradenstvo
a zdravotnícke služby.
Archu, Bánovce nad Bebravou
Nezisková organizácia sa stará
o mentálne postihnuté deti. Teraz
funguje ako denný stacionár, ale
chceli by fungovať na týždennej báze.
Preto potrebujú prerobiť priestory, na
ktoré nemajú dostatok financií.
Rosu, domov sociálnych služieb
pre deti a rehabilitačné stredisko
Organizácia ponúka starostlivosť
pre deti vo veku od 6 do 25
rokov s kombinovaným telesným
a mentálnym postihnutím. Finančnú
pomoc využili na zakúpenie
zdravotníckeho materiálu, najmä váhy
pre imobilných pacientov.
Klub detskej nádeje a deti
s kardiologickými ochoreniami

Príspevok na pomoc deťom s chorým
srdiečkom je určený na zabezpečenie
kardiotábora a iných aktivít počas
pobytu v nemocnici, aby mohli zažiť
podobné veci ako ich zdraví rovesníci.
Diecéznu charitu v Nitre
Finančná pomoc smerovala na
zlepšenie kvality života chorých ľudí
v domácnostiach.
Diagnostické centrum
pre deti, Bratislava
Podporili sme organizáciu, ktorá
zabezpečuje diagnostiku detí
s narušeným alebo ohrozeným
psychosociálnym vývinom. Vďaka
tomu je možné týmto deťom stanoviť
ďalšiu vhodnú výchovno-vzdelávaciu,
resocializačnú alebo reedukačnú
starostlivosť.
Nadáciu Križovatka
Zachraňuje životy dojčiat
zomierajúcich na syndróm náhleho
úmrtia novorodencov. Finančný
príspevok bol určený na nákup
monitorov dychu, ktoré umiestnia
v nemocniciach na novorodeneckých
oddeleniach.

Detský domov, Banská Bystrica
Detský domov rodinného typu,
v ktorom žijú aj deti so zdravotným
postihnutím (chodiace aj veľmi ťažko
postihnuté). Príspevok bol určený na
kúpu rehabilitačných pomôcok.
Denný stacionár Šťastný život,
Mojmírovce
Poskytuje sociálne služby
pre mentálne postihnuté deti
a mládež. Finančnú pomoc využijú
na zakúpenie vnútorného vybavenia
a pomôcok pre klientov.
Rodinu Lazebníkovcov
Podporili sme rodinu, ktorá
potrebovala peniaze na zdravotnú
starostlivosť o malé dieťa.
Domov sociálnych služieb
Hrabiny
Starajú sa o zdravotne postihnutých
vo veku od 3 do 40 rokov, majú
128 klientov. Klienti bývajú buď
v dennom stacionári, tu sa odohráva
denná terapia, pletú košíky, alebo
v dospelosti bývajú v podporovaných
bytoch. Podporu využili na zakúpenie
vybavenia stacionára.
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najčastejšie kladeným otázkam ku konkrétnej
stránke alebo téme. Otázky spracúvajú a odpovede pripravujú odborníci na danú problematiku, čerpajú zo svojich skúseností.
Spracovanie a priraďovanie otázok a odpovedí
nerobí žiaden robot, ale venujeme sa každej
stránke osobitne.

Hlavná stránka oblasti záujmu
Keďže sa venujeme trom odlišným svetom
(poistencom, platiteľom poistného a poskytovateľom), každá z týchto oblastí záujmu má svoju
vlastnú hlavnú stránku, svoj vlastný obsah. Informácie sa tak nemiešajú.

Nová dovera.sk
Nová vizáž, funkcionality a prehľadnejší a zrozumiteľnejší obsah.
Reč je o novom webe DÔVERY. Keďže je to stále len beta verzia,
ďalšie úpravy a novinky budú čoskoro nasledovať.
 Web sme robili tak, aby ste na ňom našli
potrebné informácie čo najrýchlejšie. Paradoxne
nás poteší, ak tu strávite čo najmenej času.
Čo je nové?
Aby ste na novom webe nehľadali dlhšie, ako
vás baví, pomôžu vám nové funkcionality.
Napríklad vyhľadávanie s našepkávaním:
napojené na každé jedno slovo webu, automaticky dopĺňa hľadané výrazy. Obsah sme rozde-

lili podľa typov klientov, takže navigácia je zjednodušená, ak ste lekár, poistenec alebo zamestnávateľ. V jednotlivých sekciách svietia červené
čísla – notifikácie. Upozornia vás na zmenu
alebo aktualizáciu obsahu od vašej poslednej
návštevy. Kontaktovať nás môžete z hociktorého
miesta na webe. Poradenstvo a komunikácia
sú tak oveľa rýchlejšie. Nezabudnite nám pri
otázke nechať na seba aj mailový kontakt – aby
sme vám vedeli zaslať odpoveď.

Čo môžeme zlepšiť? Napíšte nám
Na konci každej stránky nájdete otázku, či
vám je obsah jasný. Ak kliknete na „Áno“, zaevidujeme to ako bod k dobru, ak „Nie“, bod,
naopak, odrátame. Body budeme priebežne
vyhodnocovať a na základe vašich reakcií
a hodnotení budeme stránky upravovať. Tak,
aby boli pre vás čo najužitočnejšie.
Pýtajte sa – sme tu na to, aby sme vám
pomohli
Ak máte otázku, na ktorú si želáte odpoveď,
použite formulár – nachádza sa dole na každej
stránke. Dostane sa do rúk profesionálovi – či je
to problém zdravotný alebo skôr úradný, zodpovieme tak rýchlo a tak dobre, ako len dokážeme.
Aké otázky vyplývajú z jednotlivých
stránok?
Pod obsahom každej stránky sa venujeme

Chvíľočku budeme beta
V pravom rohu stránky bude chvíľu svietiť červený trojuholník: znamená, že po spustení
nastáva fáza dolaďovania, a preto nám, prosím,
odpustite drobné nedostatky. Ak ste si nejaké
chyby všimli alebo máte návrhy, ako obsah
alebo funkčnosť zlepšiť, napíšte nám z ktorejkoľvek stránky (v spodnej časti každej stránky
sa nachádza kontaktný formulár), budeme vám
veľmi vďační.
Snažíme sa, aby nová dovera.sk bola taká
dobrá, že bez stresu a v čo najkratšom čase náj
dete všetko, čo potrebujete.

Na Zákaznícku linku sa dovoláte skôr
Od apríla pracuje na Zákazníckej linke 0850 850 850
viac operátorov. Umožní nám to lepšie a rýchlejšie vybavovať
požiadavky poistencov, ale aj telefonáty poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti či platiteľov
Počas najvyťaženejšej
prevádzky dokážeme s novými posilami poskytnúť lepší servis.
Najčastejšie to býva v doobedňajších hodinách od deviatej
do jednej popoludní. „Viac operátorov znamená aj viac
vybavených hovorov ako dosiaľ,“ hovorí vedúca oddelenia
zákazníckeho centra v DÔVERE Zuzana Kováčová
Na
Zákaznícku linku volá najviac poistencov v čase, keď zasielame
hromadné výzvy na úhradu nedoplatkov alebo sme listom
požiadali o zdokladovanie nepokrytých období. Platitelia
nás kontaktujú počas celého mesiaca najmä v súvislosti
s odosielaním mesačných výkazov. Poskytovatelia zdravotnej
starostlivosti využívajú pomoc Zákazníckej linky v zvýšenej
miere počas prvého a posledného týždňa v mesiaci.
V týchto termínoch sa môže čas na spojenie
s operátorom predĺžiť.
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Ušetrite si „papierovačky“
s ročným zúčtovaním
Prešiel marec a stále máte pocit, že ste na niečo zabudli?
Ak vás máta ročné zúčtovanie, tak to pokojne vyhoďte z hlavy.
Tento rok ho prvýkrát za vás spravíme my.
Dobrá správa je, že v tomto roku si ročné zúčtovanie za rok 2011 nebude nikto robiť sám.
Vykoná ho za vás zdravotná poisťovňa, v ktorej
ste boli počas tohto roka poistený. V DÔVERE
myslíme aj na ľudí, na ktorých zákon pozabudol.
Túto povinnosť vykonáme za tých, za koho by
sme inak nemuseli. Ide najmä o:
zamestnancov s viacero zamestnaniami,
z ktorých odvádzajú preddavky z maximálneho vymeriavacieho základu,
poistencov, ktorí boli časť roka v zahraničí
a časť roka na Slovensku ako zamestnanci
a zároveň majú viacero zamestnaní a z nich
odvádzajú preddavky z maximálneho vymeriavacieho základu,
samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré
uhrádzajú vyššie preddavky a pritom zo skutočne dosiahnutého príjmu z podnikania v roku
2011 im vznikne nižší vymeriavací základ a mali
by teda preplatok.
Po vyrovnaní pohľadávok a záväzkov im preplatky vrátime.
Ako s peniazmi
Zdravotné poisťovne do konca septembra vykonajú za svojich poistencov ročné zúčtovanie
a zašlú im informáciu o jeho výsledku. Znamená
to, že vám pošleme list, v ktorom vás informujeme buď o preplatku, alebo vám príde výkaz
nedoplatkov – ak ste dlžný. Poistenci majú
potom 15-dňovú lehotu na to, aby zaslali pois-

ťovni nesúhlasné stanovisko alebo námietky. Ak
nesúhlasné stanovisko alebo námietky nepošlete, začína plynúť 45-dňová lehota, dokedy
vám budeme vracať preplatky alebo vy budete
musieť uhradiť nedoplatok. Preplatky a nedoplatky sa budú vracať, ak dosiahnu 5 eur a viac.
Nesúhlasíte? Namietajte
S výsledkom ročného zúčtovania môžete aj
nesúhlasiť. A to nielen vtedy, ak vám príde výkaz
nedoplatkov, ale aj vtedy, ak sa vám nezdá
suma preplatku. Ak máte pochybnosti, uvediete
dôvody a predložíte doklady. Na základe nich
budeme môcť správnosť vypočítaného nedoplatku alebo preplatku opakovane preskúmať.
„Veríme, že k týmto situáciám bude prichádzať
minimálne. No vzhľadom na to, že ročné zúčtovania budeme takto vykonávať prvýkrát,
nevieme to úplne vylúčiť,“ hovorí Anna Vajdová,
manažérka odboru kontroly poistného. Nesúhlasné stanovisko alebo námietky je potrebné
zaslať spolu s dokladmi do 15 dní od doručenia
oznámenia o preplatku alebo od doručenia
výkazu nedoplatkov. Presný návod, ako namietať, vám zašleme v oznámení o preplatku alebo
vo výkaze nedoplatkov.
Čo máme za sebou
Prvý termín v rámci ročného zúčtovania za rok
2011 už uplynul. Týkal sa zamestnávateľov. Tí
mali povinnosť zaslať zdravotnej poisťovni do

JAR 12

28. februára 2012 takzvaný súhrnný ročný
výkaz preddavkov na poistné. Aj z neho bude
zdravotná poisťovňa vychádzať pri výpočte
zúčtovania pre zamestnancov.
Podať tento výkaz je zákonná povinnosť
každého zamestnávateľa. Zamestnávateľ, ktorý v priebehu roku 2011 zamestnával
3 a viac zamestnancov, podáva výkaz elektronicky v rámci bezplatnej služby Elektronická
pobočka. Zamestnávateľ s maximálne dvoma
zamestnancami tak mohol urobiť prostredníctvom Elektronickej pobočky, ale tiež ho mohol
podať v listinnej forme.
Tí, ktorí požiadali o odklad daňového priznania, mali čas oznámiť to zdravotnej poisťovni do
31. marca 2012. V prípade, že ste na túto povinnosť nemysleli, môže vám poisťovňa zaslať
výkaz nedoplatkov, voči ktorému však nebudete
môcť namietať. Do konca marca mali poistenci
povinnosť oznámiť zdravotnej poisťovni aj poistenie v cudzine.
Skontrolujte si poštu a ušetríte
Do 31. mája 2012 oznámte zdravotnej poisťovni, kto za vás platí poistné. Týka sa to najmä
tých, ktorí prišli o zamestnanie, ukončili živnosť
a nemajú stáleho zamestnávateľa alebo začali
poberať dôchodok a podobne. Všetkým týmto
poistencom sme zasielali výzvu na zdokladovanie platiteľa poistného.
Ak nebudeme vedieť, či máte iného zamestnávateľa, či ste živnostník alebo samoplatiteľ,
môžu vás prekvapiť vysoké preddavky na
poistné. A to až do výšky 104,23 eura za jeden
mesiac, resp. polovicu, ak ste osobou so zdravotným postihnutím. Zdravotná poisťovňa vás
totiž môže považovať za samoplatiteľa. A môže
vám vypočítať preddavky podľa sumy priemernej mzdy zistenej štatistickým úradom a nie
podľa minimálnej mzdy určenej nariadením
vlády Slovenskej republiky.

 Nepodali ste ročné zúčtovanie?
Ak ste nepodali ročné zúčtovanie za rok 2010,
zrejme vás čaká vybavovanie s Úradom pre
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Úrad
bude udeľovať pokuty všetkým, ktorí tak nespravili ani po výzve zdravotnej poisťovne Ak vám
príde list s oznámením o sankcii, komunikujte
priamo s úradom. Zdravotné poisťovne nie sú

v tomto prípade účastníkmi konania.

Čo bude s ročným
zúčtovaním za rok 2011?
Do 30. septembra
vykonáme ročné zúčtovanie a platiteľom zašleme:
 výkaz nedoplatkov (ak je výsledkom zúčtovania
nedoplatok)
 oznámenie o výsledku ročného zúčtovania poistného
(ak je výsledkom preplatok)

31. október
Vykonáme ročné zúčtovanie tým, ktorí mali predĺženú lehotu
na podanie daňového priznania, zároveň im zašleme:
 výkaz nedoplatkov (ak je výsledkom nedoplatok)
 oznámenie o výsledku ročného zúčtovania poistného
(ak je výsledkom preplatok)
Do 15 dní odo dňa doručenia výkazu nedoplatkov
alebo oznámenia o preplatku.
Platiteľ poistného v tejto lehote môže podať:
nesúhlasné stanovisko voči oznámeniu o preplatku
námietky voči výkazu nedoplatkov
Do 15 dní odo dňa doručenia námietok sme povinní zaslať
platiteľovi poistného nové oznámenie o preplatku, ak uznáme
vašu námietku a zistíme, že máte dostať iný preplatok.
Do 45 dní odo dňa právoplatnosti výkazu nedoplatkov
uhraďte nedoplatok na účet zdravotnej poisťovne.
Do 45 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na podanie
námietok vám po zúčtovaní vzájomných pohľadávok
a záväzkov vrátime preplatok. Teda v prípade, že nezašlete
nesúhlasné stanovisko voči oznámeniu o preplatku.
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Vyjednávania
o zmluvách sú za nami
Obdobie zmluvných vyjednávaní s lekármi sa skončilo. Podarilo
sa nám zazmluvniť pre vás ambulantnú aj nemocničnú starostlivosť.
Aj naďalej si môžete vybrať svojho lekára či nemocnicu spomedzi takmer
11-tisíc poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
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„Sme radi, že aj v čase stagnácie zdrojov v zdravotníctve sme našli priestor na mierne zvýšenie
cien. Samozrejme, museli sme pristúpiť na kompromis medzi požiadavkami a reálnymi možnosťami nášho rozpočtu. Veríme, že aj toto je jeden
z krokov, ktorý poskytovateľom pomôže riešiť
zvýšené nároky na platy ich zamestnancov,“
vysvetľuje riaditeľ úseku nákupu v DÔVERE
Martin Kultan. Dodáva, že DÔVERA urobila
a urobí všetko pre to, aby mali jej poistenci
zabezpečenú kvalitnú a dostupnú zdravotnú
starostlivosť.
Jednoduché to nebolo
Rokovania o zmluvách boli tento rok poznačené
dusnou atmosférou štrajku a výpovedí lekárov
z konca roka 2011, nedostatkom financií a rozporom medzi prijatou legislatívou o zvyšovaní
platov lekárov a sestier a skutočným stavom
financií v systéme. K prijatiu zákonov prišlo
napriek tomu, že zdravotné poisťovne aj Úrad
pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
verejne upozorňovali na riziká.
Realita verzus sľuby
Výsledok je už zrejmý – ambulantní lekári oznámili, že podmienky na zvyšovanie platov sestier
môže splniť len štvrtina ambulancií. Nemocnice
zareagovali znižovaním pracovných úväzkov
sestier. Takáto situácia sa však dala očakávať.
„Apelovali sme spoločne so zástupcami lekárov
na vládu, aby zvýšila zdroje do zdravotníctva,
a to zvýšením platby za poistenca štátu na päť
percent a uvoľnením rezervy vo výške 50 miliónov eur zo štátneho rozpočtu,“ vysvetľuje M. Kultan. S touto požiadavkou sa na vládu neobrátili
len poisťovne. Tie spolu so všetkými lekárskymi
komorami a zástupcami poskytovateľov podpísali vo februári spoločné vyhlásenie, v ktorom
upozornili na nedostatok financií a na potrebu

pomoci od štátu.

Ako u nezmluvného lekára
Pacient má právo na slobodný výber lekára. Ak si však
vyberie toho, ktorý nemá s jeho poisťovňou zmluvu, riskuje,
že si bude vyšetrenie hradiť sám. Zdravotná poisťovňa plne
prepláca starostlivosť len u zmluvných lekárov a zariadení.
Choďte k zmluvným
Odporúčame vám, aby ste sa nechávali ošetriť u našich
zmluvných lekárov. Ak s niektorým lekárom nemáme zmluvu,
dôvodom môže byť, že neplní zmluvné kritériá alebo máme
v danom regióne už dostatok zmluvných lekárov.
Akútne lieči každý
Môže sa, samozrejme, stať, že lekársku pomoc potrebujete
akútne a najbližší lekár s nami nemá zmluvu. V takých
prípadoch je každý lekár povinný vás ošetriť a my túto
neodkladnú starostlivosť zaplatíme aj nezmluvnému
doktorovi.
Plánované s podmienkou
Iné to je v prípadoch, ak nie ste v akútnom ohrození života
a potrebujete plánovanú, odkladnú starostlivosť. Ak chcete aj
vtedy navštíviť nezmluvnú ambulanciu alebo nemocnicu, je to
vaše právo. Starostlivosť vám však preplatíme len po splnení
podmienok. Preto pred návštevou nezmluvného lekára
myslite na to, že najskôr vám musíme odsúhlasiť vašu žiadosť
o vyšetrenie – žiadosť treba podať písomne aspoň 30 dní
pred predpokladaným poskytnutím zdravotnej starostlivosti
u nezmluvného lekára.
Zároveň si overte, či nie ste neplatič a či vôbec máte nárok na
plánovanú zdravotnú starostlivosť.
Každú žiadosť posudzujeme individuálne na konkrétneho
lekára, prípad aj diagnózu. Ak ju schválime, uhradíme
obvykle 80 % z ceny, akú máme v danom čase dohodnutú
so zmluvnými lekármi. Môže to znamenať, že časť platby si
doplatíte sami. Ak žiadosť nepodáte alebo ju neschválime,
náklady si budete hradiť sami v plnej výške. Nezabudnite,
že nezmluvný lekár vám môže predpísať lieky, zdravotnícke
pomôcky aj dietetické potraviny. Bez schválenej žiadosti si ich
budete platiť vy.
Žiadosť schválená, čo ďalej?
So schválenou žiadosťou máte právo na príspevok
u nezmluvného lekára. Preto si od neho vypýtajte doklady
o zaplatení a ich originály nám pošlite.
Doklady posielajte buď zvlášť za každé jedno vyšetrenie,
alebo spolu za celé obdobie, počas ktorého ste k takémuto
lekárovi chodili. K dokladom nám priložte aj stručnú žiadosť
o refundáciu nákladov.

13

14

JAR 12

Aktuálna téma

www.dovera.sk

Šetríme pre pacienta,
nie na pacientovi
„Celý život si platím a teraz musím doplácať!“ Pacienti a poistenci
sa často sťažujú na doplatky. Za lieky, kúpele či nadštandard u lekára.
Majú pocit, že celoživotné platenie odvodov je ako sporenie
– čo si našetrím, to miniem, keď to potrebujem.
Prečo poisťovňa schvaľuje
vašu liečbu, prečo si priplácate
a aj o finančnej politike hovorila na
pacientskej konferencii v Piešťanoch Alžbeta Árvaiová, poverená
riadením úseku zdravotných činností
zdravotnej poisťovne DÔVERA.
„Ak by bol systém zdravotného
poistenia skutočne sporivý, niektorí poistenci by si museli uhrádzať poistné niekoľko storočí,
aby pokryli úhradu zdravotnej
starostlivosti, ktorá im bola poskytnutá len počas jedného roka,“
hovorí Alžbeta Árvaiová. Prvých
desať najnákladnejších poistencov by uhrádzalo odvody od 296
po 687 rokov. Prečo nemôžeme
hovoriť o sporivom systéme? Aj
preto, že náš súčasný systém je pluralitný a solidárny. To znamená,
že peniaze doň vložené sa priebežne míňajú, no nie podľa výšky
platby, ale podľa potreby pacienta.
Môže sa stať, že ten, kto neodvádzal dosiaľ nič (napríklad malé deti
alebo študenti), čerpá najdrahšiu
zdravotnú starostlivosť (ťažko chorí
pacienti).

Najdrahší platia najmenej
Tento paradox so sebou prináša
solidárnosť systému. Podľa štatistík
nákladov na zdravotnú starostlivosť sú najdrahšími pacientmi deti
do štyroch rokov a ľudia nad 60
rokov. Spotrebujú viac financií, ako
za nich do systému plynie od štátu
(keďže ide o poistencov štátu).
Aby z verejných zdrojov mohli
zdravotné poisťovne uhrádzať
také množstvo liekov a pomôcok, ako uhrádzajú, je potrebná
spoluúčasť pacienta. Teda aby si
pacient za časť liečby doplatil. To,
koľko a za čo, určujú zákony. Rovnako poistencom aj zdravotným
poisťovniam.
Prečo nepreplácame všetko
V niektorých prípadoch zákon
ukladá zdravotným poisťovniam
rozhodnúť na základe stanovených kritérií, či úhradu liečby schvália. Opierajú sa pri tom o indikačné obmedzenia dané zákonom. Tie hovoria, aké podmienky
musia byť splnené, aby sa liek
mohol na danú chorobu uhradiť.

Je úlohou revíznych lekárov a farmaceutov overiť, či všetky požadované postupy a výsledky vyšetrení
sú doložené, a teda je možné zo
strany zdravotnej poisťovne liečbu
uhradiť.
Rovnako zo zákona rozhodujeme
aj vtedy, ak vám lekár predpíše
kúpeľnú liečbu. Ak spĺňate všetky
podmienky dané zákonom, liečbu
vám preplatíme. Zamietame len
návrhy, ktoré sú v rozpore s kritériami uvedenými v zákone.
Práca pre revíznych lekárov
Ak by revízni lekári a farmaceuti
v zdravotných poisťovniach nekontrolovali náklady na zdravotnú
starostlivosť, mohlo by sa stať, že
peniaze na liečbu by sa veľmi skoro
rozkotúľali. Dosvedčujú to aj naše
skúsenosti, keď naši odborníci zistili viacero „prešľapov“ lekárov. Zistili sme prípad lekárky, ktorá drahý
liek predpisovala tri mesiace po
smrti pacienta. Stretávame sa aj
s prípadmi, keď lekár vykazuje len
predpisy – pričom sa nemôžeme
dopátrať údajov, že pacienta
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videl a liečil. Na druhej strane, ani
pacienti samotní necítia v súčasnosti tlak na šetrenie v oblasti zdravotníctva. Ročne u nás skončí v evidovanom zbere 37 ton liekov.
Tu pritom ide o oficiálnu štatistiku
– nikto nevie, koľko okrem toho
skončí len tak v kontajneri.
Pomôžu pacienti?
Aj samotní pacienti by mohli prispieť k tomu, aby sa vzácne
verejné zdroje nerozkotúľali do
neznáma. Stačilo by, ak lekára
upozornia, aké vyšetrenia už
absolvovali, prípadne aké všetky
lieky užívajú. Plytvanie peniazmi
od poistencov predstavuje aj
prípad, ktorý sme objavili vlani.
Pacient obišiel s jednou diagnózou ôsmich špecialistov. Každý
mu predpísal ten istý liek, pretože
jednotliví lekári nevedeli o tom,
že pacientovi v predchádzajúcej ambulancii už tento liek bol
predpísaný. Jeden poistenec tak
minul peniaze na liečbu iných ľudí.
Nehovoriac o tom, že reálne riskoval predávkovanie.
Šetrenie peniazov na zdravotníctvo zo strany zdravotných poisťovní je často chápané ako šetrenie na nesprávnom mieste. „Nie je
našou snahou šetriť na pacientovi.
Práve naopak. Chceme zabezpečiť potrebnú liečbu pre všetkých,
ktorí ju potrebujú, a preto musíme
dohliadať na tok peňazí v systéme
a ich zmysluplné využívanie,“ uzavrela svoju prednášku v Piešťanoch

A. Árvaiová.
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Po infarkte baľte kufre
do Vyšných Ružbách

Prvé centrum kardiovaskulárnej rehabilitácie

... kúpele pre vaše srdce a dušu...
Dobrá správa pre pacientov po operácii srdca! Už aj u nás funguje
zdravotnícke zariadenie, ktoré vás po tomto zákroku postaví na
nohy. Nájdete ho v Kúpeľoch Vyšné Ružbachy. Je ním Centrum
komplexnej kardiovaskulárnej rehabilitácie.
Kúpele vo Vyšných Ružbachoch už nie sú tým,
čím bývali. V tom najlepšom slova zmysle. Popri
bežnej kúpeľnej liečbe sa naplno venujú aj
následnej kardiovaskulárnej rehabilitácii po
náročných operáciách srdca. Aj pacienti po ťažkých operáciách sa vo svete bežne rehabilitujú.
Pacienti s ochoreniami srdcovocievneho systému nájdu v Ružbachoch jedinečné prostredie. Kúpele po niekoľkoročnom úsilí otvorili
centrum pre komplexnú rehabilitáciu. Liečba tu
zodpovedá odporúčaniam medzinárodných
odborníkov. „Klientom po operáciách srdca je
tu k dispozícii vypracovaný systém rehabilitácie tak, aby sa čo najskôr vrátili do normálneho
života,“ vysvetľuje lekársky riaditeľ MUDr. Viliam
Rus. Následná liečba pre pacientov po infarkte
myokardu a zákrokoch na srdci má najväčší
efekt vtedy, ak sa vykonáva včas a je spojená so
zmenou životného štýlu. Už do 28 dní od chirurgického zákroku môžu klienti nastúpiť na rehabilitačný pobyt.
Kúpele Vyšné Ružbachy ponúkajú jednému z vás wellness
víkend vo Švajčiarských domčekoch s ubytovaním,
polopenziou, vstupom do Termálneho bazéna Izabela a Aqua
thermal wellness v Grand Hoteli Strand**** pre 1 osobu.
Ako pobyt vyhrať? Zašlite nám správne znenie tajničky zo
strany 22. Výhercu vyžrebujeme a jeho meno zverejníme
v letnom čísle časopisu DÔVERA.

Zmena je život
„Pacient musí poznať podstatu svojho ochorenia a naučiť sa zmeniť životný štýl. Iba tak vieme
dosiahnuť zlepšenie kvality života a zníženie
úmrtnosti,“ dodáva MUDr. Viliam Rus. Práve
úmrtnosť na tieto ochorenia je na Slovensku
veľmi vysoká – až 55 percent všetkých pacientov ochoreniu aj podľahne. Kúpele sa preto
nezameriavajú iba na vodoliečbu alebo balneoterapiu. Ide o komplex sofistikovaných postupov – od vyšetrovaní, tréningov až po zmenu
stravovacích a pohybových návykov.
Jedinečné prostredie
Spojenie prírody a vedeckých poznatkov v jednom, to je hlavná sila Vyšných Ružbách. Účinok
prírodných uhličitých minerálnych vôd v oblasti
Vyšných Ružbách skúmali už v minulosti. Ani
iné kardiocentrá v Európe nemajú takú výhodu
prírodných prameňov ako práve tu. V procese
liečby sa spája efekt prírodného liečivého vodného zdroja a príjemného kúpeľného prostredia.
Okrem kardiovaskulárnych chorôb tu liečia aj
nervové ochorenia, choroby z povolania, onkologické ochorenia, choroby tráviaceho ústrojen
stva, ženské aj duševné choroby.
PhDr. Martina Konrádyová,

riaditeľka obchodu a marketingu
Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s.

Hipoterapia
Arteriograf
6 minútový walk test
HRV Biofeedback
CO 2 kúpeľ
Parafín
Psychoterapia
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Zdravotníctvo
by malo byť bezpečnejšie
Viete, čo znamená štandardný diagnostický postup? Bežný pacient to nemá
prečo poznať. Vie však, že ak ho pri jednej diagnóze jeden lekár vyšetruje
tak a druhý celkom inak, tak tu niečo nesedí. Dôvodom môže byť to, že u nás
chýbajú záväzné štandardné diagnostické a liečebné postupy.
O tom, čo slovenskému pacientovi chýba a na čo by sa mala zameriavať nová vláda a ministerstvo
zdravotníctva, sme sa zhovárali s prezidentkou Združenia zdravotných
poisťovní SR Katarínou Kafkovou.
Čo má pacient z toho, že existujú
štandardné diagnostické postupy?
Zabezpečí mu to pohodlnú posteľ
počas hospitalizácie a primeranú
opateru zo strany lekára či sestry?
To, že u nás chýbajú štandardné
diagnostické a liečebné postupy,
moderný katalóg zdravotných
výkonov, nefunguje elektronizácia
zdravotníctva, má priamo vplyv na
pacientovo zdravie a život. Znamená to, že pacient častejšie absolvuje duplicitné vyšetrenia, lekári ho
liečia nesprávne alebo mu predpíšu
nebezpečnú kombináciu liekov. Jednoducho ho zaťažujú zbytočnými
vyšetreniami, medikáciou aj liečbou.
Existujú aj konkrétnejšie
čísla, ktoré mapujú, ako to je
s bezpečnosťou pacientov?
Na základe údajov OECD sa naprí-

klad predpokladá, že veľké množstvo operácií sa vykonáva zbytočne,
v niektorých prípadoch až 80 %.
Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie každoročne trpí komplikáciami
v súvislosti s chirurgickými zákrokmi 7

Priority zdravotníctva
podľa Združenia
zdravotných poisťovní SR
Kvalita a bezpečnosť
pri poskytovaní zdravotnej
starostlivosti
Efektívnosť
pri vynakladaní zdrojov
v zdravotníctve
Súťaž
medzi zdravotnými poisťovňami
Dostatok zdrojov
v zdravotníctve
Dlhodobá
a sociálna starostlivosť

miliónov ľudí, pričom sa odhaduje,
že až 50 % týchto operácií je zbytočných. V USA ročne umrie 100tisíc Američanov v dôsledku medicínskych chýb, sedem percent pacientov dostáva v nemocničnom prostredí
infekcie, jeden zo sto hospitalizovaných podstupuje nesprávnu liečbu.
Na Slovensku odhadujeme, že 10

až 20 % všetkých financií v zdravotníctve pohltí plytvanie – čiže duplicitné výkony, nesprávne indikovaná
liečba a podobne.
Čo môžu zdravotné poisťovne
spraviť pre to, aby bolo
zdravotníctvo pre pacienta
bezpečnejšie?
Súčasťou zvyšovania kvality a bezpečnosti je aj zlepšenie informovanosti pacientov formou zverejňovania
hodnotení poskytovateľov, ideálne
nezávislou renomovanou inštitúciou.
Združenie je pripravené na tom participovať a poskytovať svoje dáta. Podporujeme aj posilnenie pozície všeobecného lekára ako manažéra starostlivosti o pacienta a lepšiu organizáciu starostlivosti o chronicky chorých.
Zdravotné poisťovne si však
kvalitu merajú, DÔVERA
dokonca zverejňuje aj rebríčky.
Áno, robia to, no každá inou metodikou a nezverejňujú ich systematicky
a spolu. Aby mal pacient prehľad
o tom, čo ho kde čaká, kam má ísť
a komu sa radšej vyhnúť, je vhodné
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spojiť informácie všetkých poisťovní
a ponúknuť ich v zrozumiteľnej a prístupnej forme verejnosti. Informovanosť formou hodnotenia poskytovateľov je však až následná forma
kontroly. V prvom rade by mali byť
informovaní lekár a pacient, a to ešte
pred vyšetrením. Preto podporujeme
dobudovanie elektronického zdravotníctva e-Health.
Nie je problémom zdravotníctva
najmä to, že nemocnice
sú finančne podvyživené
a zdravotné poisťovne by mali
platiť viac?
Vážnou a nevyriešenou témou
zostáva udržateľné financovanie
zdravotníctva. Združenie preto presadzuje, aby sa zvýšila platba štátu
a zároveň aj nízka efektívnosť pri
poskytovaní starostlivosti. Podporujeme preto zavádzanie tzv. DRG
systému, kde nemocniciam platia

poisťovne podľa toho, aké výkony
uskutočnia.
Bude potrebná aj spoluúčasť
pacienta?
Dlhodobo je potrebné financovanie
zdravotníctva zásadnejšie zmeniť.
Inak nebudú stačiť financie na krytie
toho, čo dnes pacientom, ale aj zdravotníkom garantujú ústava a zákony.
Riešenie vidíme v určení základného
balíka zdravotnej starostlivosti, z ktorého budú liečbu uhrádzať zdravotné
poisťovne. Ostatná starostlivosť mimo
tohto balíka by mala byť pokrytá
zo spoluúčasti pacienta. Samozrejme, myslieť treba aj na sociálne
najslabšie skupiny poistencov, aby
boli chránení pred prípadnou finančnou záťažou.
Jednou z vašich priorít je
aj zavedenie programu
poskytovania a financovania

dlhodobej kombinovanej
zdravotnej a sociálnej starostlivosti.
Je to oblasť, ktorej sa dosiaľ
zdravotné poisťovne vyhýbali.
Tento druh kombinovanej starostlivosti sa týka najmä osôb vo vyššom,
ekonomicky neproduktívnom veku,
ktoré sú napríklad umiestňované
aj do zariadení sociálnych služieb.
Keďže sú často postihnutí mnohými
vážnymi chorobami a sú v mnohých
prípadoch pripútaní na lôžko, vyžadujú okrem opatrovateľskej aj ošetrovateľskú starostlivosť. Keďže nie
je vyriešený proces kombinovanej
starostlivosti poskytovanej v týchto
zariadeniach alebo doma a podiel
jednotlivých rezortov na jej financovaní, využíva sa podstatne drahšia
nemocničná starostlivosť. Vzhľadom
na neustále sa zhoršujúce demografické ukazovatele však už musíme
tento druh starostlivosti riešiť za účasti

obidvoch rezortov.
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Na dlžníkov rýchlejšie
Vymáhanie dlžného poistného bude znova o niečo rýchlejšie. Upomienky
či výkazy nedoplatkov spracovávame elektronicky a zasielame už dnes
hromadne. Onedlho budeme elektronicky spracovávať a hromadne
zasielať aj návrhy na exekúcie. Získame tak pre poistencov viac peňazí
na úhradu zdravotnej starostlivosti.
„Pre dlžníkov táto správa znamená, že ich
oslovíme skôr, pre tých poistencov, ktorí si platia riadne poistné, to znamená, že v systéme
sa bude za spoločné peniaze viezť čo najmenej čiernych pasažierov,“ hovorí manažérka
odboru vymáhania Ela Lierová. Celý proces

Hľadá sa platiteľ poistného
V marci sme poistencom posielali výzvy,
aby nám zdokladovali platiteľa poistného.
Čo to znamená?
Pravidelne kontrolujeme, či majú naši poistenci v registri
správne údaje, či platia správnu výšku poistného aj kto za
nich odvádza odvody. Ak nájdeme takých poistencov, kde
nám niektoré z údajov chýbajú, požiadame ich o doplnenie.
Jednou z týchto žiadostí je aj uvedená výzva pre poistencov
na oznámenie platiteľa poistného – teda toho, kto mal za
nášho poistenca platiť odvody. V prípade, že sa vás takáto
situácia týka, predložte nám doklady o tom, kto za vás
v období uvedenom v liste platil preddavky na poistné. Ak tak
nespravíte a na výzvu nezareagujete, môže vás poisťovňa
evidovať ako dlžníkov. Aby ste sa takejto situácii vyhli,
oznámte nám bezodkladne platiteľa poistného. Ako? Doručte
doklady, ktoré to potvrdia.

Doklady nám môžete doručiť:
e-mailom s priloženým skenom príslušných dokladov
na info@dovera.sk, poštou na adresu DÔVERA zdravotná
poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra alebo
osobne v ktorejkoľvek našej najbližšej pobočke.

vymáhania sa totiž ešte zrýchli, pohľadávky
voči dlžníkom budú na stole u exekútora skôr
a bude ich dokonca viac.
Dlžníkov sa snažíme zachytiť čo najskôr. Ak
ste nezaplatili preddavok na poistné v predchádzajúcom mesiaci, v pošte si môžete nájsť
upomienku. Zábudlivcov upozorní na splnenie
si povinnosti. „Odporúčam platiteľom reagovať už na upomienku, ušetria si tak zvýšené
náklady,“ upozorňuje E. Lierová.
Poistenec, ktorý nereaguje na upomienku
a dlžnú sumu neuhradí, môže očakávať výkaz
nedoplatkov. Za jeho vydanie si zdravotná
poisťovňa účtuje poplatok 10 eur. Dlžné poistné
sa najviac predraží v prípade exekúcie. Trovy
a poplatky za prácu exekútora môžu dokonca
prevýšiť samotné dlžné poistné. Napríklad ak je
dlžná suma 41 eur, minimum poplatkov na trovy
exekútora dosiahne až 59 eur.
Ako sa nestať neplatičom
V prvom rade je potrebné plniť si svoje povinnosti a riadne a včas platiť preddavky na
poistné. Medzi najväčšie problémy vo vymáhaní patria chýbajúce doklady od poistencov.
Ak nevieme, že poistenec je zaevidovaný na
úrade práce alebo ukončil podnikanie, evidujeme ho ako dlžníka. Pritom stačilo tieto skutočnosti oznámiť v zdravotnej poisťovni. „Ak nám
tieto údaje chýbajú, zbytočne komplikujeme
život klientom,“ hovorí E. Lierová.
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Nezabudnite na správne čísla účtov

V roku 2011
sme neplatičom
zaslali

402 012
upomienok

18 715

návrhov na
vykonanieexekúcie

192 316
výkazov
nedoplatkov

Mandátna správa ukončená
DÔVERA už v minulom roku začala intenzívne
vymáhať pohľadávky od neplatičov. Čo sme
nemohli vymôcť vlastnými silami, to sme postúpili do mandátnej správy spoločnosti SAF
Investment. Títo odborníci na vymáhanie dlžôb
v našom mene vymáhali staršie dlhy – vzniknuté
do roku 2008. Zaplatiť svoj dlh bol posledný
spôsob, ako sa dlžník mohol vyhnúť exekúcii
a ďalším nákladom. V mandátnej správe sa totiž
nenavyšuje istina, na rozdiel od exekúcie, kde
dlžník platí trovy aj odmenu súdneho exekútora.
Získané peniaze DÔVERA použije na financovanie zdravotnej starostlivosti. Mandátnu
správu pohľadávok využívajú aj iné inštitúcie
verejnej správy. V tomto roku sa bude DÔVERA
sústreďovať na dlhy, ktoré vznikli po roku 2009,
a na súčasných dlžníkov. Proces plánujeme
organizovať vo vlastnej réžii. Mandátna správa

pohľadávok teda aktuálna nie je.

Platíte preddavky na verejné zdravotné poistenie?
Skontrolujte si, či na správny účet a so správnymi
identifikačnými údajmi! Ak posielate mesačné výkazy
alebo hromadné oznámenia, odporúčame vám bezplatnú
službu Elektronická pobočka.

Čísla účtov
Číslo účtu pre hromadných platiteľov je
7000747747/8180.
Číslo účtu pre individuálnych platiteľov je
7000464464/8180.
V prípade úhrady regresov používajú
individuálni aj hromadní klienti číslo účtu
7000170052/8180.
Typové označenie účtu pre platby zo zahraničia
v prípade úhrad platobných výmerov, prirážok,
poplatkov, regresov a pokút je:
IBAN: SK2381800000007000170052,
SWIFT: SUBASKBX.
Názov banky: Všeobecná úverová banka, a.s,.
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava.

Identifikačné údaje
Individuálni platitelia používajú ako variabilný symbol svoje
rodné číslo. Pre hromadných platiteľov platí ako variabilný
symbol ich osemmiestne IČO plus dvojmiestne poradové číslo
organizačnej jednotky. Ak firma organizačnú jednotku nemá,
použije 00. Aby bola platba priradená k správnemu obdobiu,
je potrebné uvádzať špecifický symbol v tvare MMRRR,
napr. 062011. Pozor! Bez špecifického symbolu je platba
priradená k najstaršiemu neuhradenému obdobiu platiteľa
podľa údajov v systéme zdravotnej poisťovne. Nezabudnite
uviesť aj správny konštantný symbol 3558.

Jednoducho. Elektronicky
Pre zamestnávateľov, ktorí odvádzajú poistné za troch a viac
zamestnancov, existuje zákonná povinnosť predkladať
mesačné výkazy a hromadné oznámenia v elektronickej
podobe. Najjednoduchším spôsobom, ako tak môžete urobiť,
je použiť našu bezplatnú službu Elektronická pobočka.
Nájdete ju na stránke www.dovera.sk. Je dostupná nielen
tým platiteľom, ktorým elektronická komunikácia vyplýva zo
zákona. Využívať ju môže každý jeden platiteľ poistného –
živnostník aj zamestnávateľ.
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Pomôcky:
Aisa, Saiko,
Tua, alela, le,
maki, aulos

Meno
Olympie

Stredoafrický
strom

Rozrývali

1. časť
tajničky

Koralový
ostrov

Riedka vlnená
tkanina

Rod lemurov
Španielsky
člen

Vlastnila som
Pokľaknutie
Párový gén,
alelomorfa

Morský vták

Časť tváre
Rím.49
2. časť
tajničky

Starogrécky
dychový
nástroj
Príjemne
(prísl.)

Nočný vták

Starogrécka
bohyňa osudu

Príbytky včiel

Semita

Opera
G. Verdiho

Olejnatá
plodina

MPZ
áut Iránu

Cukrovka?

Pacienti sa o tejto chorobe dozvedajú len negatívne správy.
Pritom je v silách človeka s diabetom držať svoju chorobu
nakrátko a nedovoliť jej ohrozovať život.

Pútnické
miesto
s kaplnkou

Značka
abvoltu
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Nemusí mať nad vami vyhraté

Okul

Autor:
Jozef Blaho

Zdravý život

www.dovera.sk

Rieka
v Portugalsku

Štvorček
(typ.)

3. časť
tajničky

Skr.súhvezdia
Baran(Aries)

Liatím
naplnili
Jestvuje

Meno
Ľudovíta

Drením
poškodil

Menšie
sídlisko,
dedina

Rakúsky
prozaik

Milí čitatelia! Správne znenie tajničky z minulého čísla znie: Prežite zdravé Vianoce
Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali Miroslavu Jurekovú z Liptovského Mikuláša, ktorá vyhárava darčekový
predmet. Znenie novej krížovky nám môžete zasielať do 30.júna 2012 na adresu:
DÔVERA zdravotná poisťovňa, odbor PR, DIGITAL PARK II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 5.
Na výhercu čaká zaujímavá cena, tentokrát to bude wellness víkend v kúpeľoch
Vyšné Ružbachy s ubytovaním, polpenziou a vstupom do bazénu Izabela
a Aqua thermal wellnes pre jednu osobu.

Meno Emila

Diabetes je ochorenie, ktorému sa dá predísť
alebo aspoň oddialiť jeho začiatok. Dlhodobé
vymiznutie príznakov je možné dosiahnuť
dokonca aj u niektorých pacientov s už rozvinutým ochorením. A to včasnou diagnostikou
a dobrou glykemickou kontrolou od samého
začiatku liečby.
Prečo ísť k lekárovi včas
Čím skôr máte cukrovku pod lekárskym dozorom, tým lepšie. Dobrá glykemická kompenzácia počas prvých desať až pätnásť rokov
od skorej diagnózy znamená významné spomalenie rozvoja chronických komplikácií aj
v neskoršom období. A naopak, ak sa na chorobu prišlo neskôr a pacientova glykemická
kompenzácia počas prvých rokov nebola
dostatočná, jeho prognózu sa už nemusí podariť zlepšiť. Ani neskoršia dôraznejšia liečba
a najmodernejšie postupy už nezvrátia komplikácie, ktoré so sebou cukrovka prináša. Intenzívnou kontrolou diabetu možno totiž komplikáciám predísť, nie však zvrátiť ich pokročilejšie štádiá.
Týka sa ma cukrovka?
Klasickými prejavmi diabetu sú časté močenie,
smäd, fyzická slabosť, psychická únava. Pri diabete 2.typu, ktorý sa začína u dospelých, môže
byť začiatok nenápadný. Aby sa nestanovila

Diabetes mellitus 2. typu sa vyznačuje niekoľkými NAJ.
Je to najčastejšie, najzávažnejšie a finančne najnáročnejšie
ochorenie. Pokiaľ nie je dostatočne kontrolované, môže skrátiť
očakávanú dĺžku života o 15 až 20 rokov. Je hlavnou príčinou
slepoty, zlyhania obličiek s potrebou dialyzačnej liečby
a tiež amputácií na dolných končatinách. Veľmi závažnou je
problematika srdcovocievnych ochorení, ktoré sú u pacientov
s diabetom 4- až 8-krát častejšie, sú náročnejšie na liečbu
a v porovnaní s populáciou bez diabetu majú
aj horšiu prognózu.

diagnóza príliš neskoro, mal by každý človek
po 45.roku života mať vyšetrenú hladinu krvného cukru aspoň raz za dva až tri roky. Kto je
obézny, má vysoký krvný tlak, vysoké hladiny
krvných tukov alebo prekonal infarkt či cievnu
mozgovú príhodu, prevenciu by mal absolvovať
každý rok až dva. Rizikové sú tiež ženy, ktoré
prekonali počas tehostenstva tzv. tehotenskú
cukrovku.
Minimalizujte riziká
Najefektívnejším prístupom, ako predísť ochoreniu, je ozdravenie životného štýlu. To spočíva
v racionalizácii stravovania, zvýšení fyzickej
aktivity, úprave telesnej hmotnosti, odstránení
zlozvykov (fajčenie) a nájdení psychickej rovnováhy. Pokiaľ sa podarí dosiahnuť všetky tieto
požiadavky, riziko ochorenia sa zníži na mini
mum.
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Zdravý život

Ako epidémia
Výskyt diabetu veľmi rýchlo narastá a nadobúda rozmery epidémie.
Na Slovensku v súčasnosti evidujeme približne 400 000 pacientov
s týmto ochorením a mnoho ďalších v nerozpoznanej forme.
Diabetes 2. typu je ochorenie podmienené
geneticky a nositeľmi predispozičných rizikových génových variácií je pravdepodobne väčšia časť populácie. Či sa u nás táto predispozícia prejaví, závisí od nás samotných. Spúšťačom
ochorenia sú naše zlozvyky – nadmerný energetický príjem a priberanie hmotnosti, nevhodné
druhy potravín, sedavý spôsob života, stres,
chyby v životospráve matky počas tehotenstva,

JAR 12

www.dovera.sk

nevhodná výživa dieťaťa vo včasnom období
života a mnohé iné. Vplyv správneho stravovania sa uplatňuje už od prvého obdobia vývoja
organizmu. Veľmi dôležité je zloženie stravy
matky, ale tiež dojčiacej ženy a stravovanie
počas prvých období po narodení, kde sa
dôraz kladie na dostatočne dlhé dojčenie.
Fyziologicky aktívne látky v mlieku matky sú
veľmi dôležité pre dozrievanie a vývoj niektorých systémov organizmu, predovšetkým pre
imunitný systém. Mnohé zložky potravy ovplyvňujú expresiu niektorých génov, a to v pozitívnom, ale aj negatívnom smere. Je veľmi dôležité,
aby sa pravidlami racionálnej výživy riadila
celá rodina. Jedálny lístok sa totiž veľmi ťažko
mení pacientom z rodín, kde sa konzumuje veľa
tukov, údenín, sladkostí či bieleho pečiva a kde
je málo zeleniny a ovocia. Pokiaľ sa takáto
„kuchárska kniha“ dedí z pokolenia na pokolenie, môže byť racionalizácia stravovania skutočne problematická.
Zatiaľ čo genetickú predispozíciu neovplyvníme, ozdravenie životného štýlu, a teda aj prevenciu alebo včasnú diagnózu ochorenia má
v rukách každý z nás.
Ako schudnúť a cvičiť
Racionálna strava je súčasťou liečby cukrovkára. Ak ju chorý nedodržiava, zhoršujú sa možnosti metabolickej kontroly, urýchľuje sa potreba
inzulínu, zhoršuje sa prognóza pacienta
a významne narastajú aj náklady na liečbu.
Pacient s diabetom má okrem správneho výberu

potravín správne odhadnúť aj množstvo sacharidov. Na zjednodušenie sa používa systém
tzv. sacharidových jednotiek (SJ) v potrave,
kde jedna sacharidová jednotka obsahuje 10
g sacharidov. Jedna SJ predstavuje napr. pol
krajca chleba, pohár mlieka, jablko, 2 lyžice
varenej ryže a pod., teda pacient sa naučí
pohľadom na tanier posúdiť množstvo sacharidov alebo poskladať si jednotlivé potraviny
a ich množstvo tak, aby zodpovedali odporučenému príjmu sacharidov. Ďalším dôležitým parametrom potravy pre diabetika je glykemický
index, čo je parameter, ktorý charakterizuje
rýchlosť uvoľňovania sa glukózy z konkrétnej
potraviny. Všeobecne sú preferované potraviny
s nízkym glykemickým indexom (celozrnné
potraviny). Významne prispievajú k zlepšeniu
kontroly glykémií po jedle a ich väčšej stabilite
(bližšie informácie sa pacient dozvie na stránke
www.nedu.sk).
Stačí aj mierny pohyb
Držať chorobu pod kontrolou pomôže aj mierne
cvičenie. Postačuje už 30-45 minút pohybu
denne, s frekvenciou pulzu okolo 100-120/min.,
pri ktorej už spaľujete tuky! Pravidelné cvičenie
má priaznivý efekt nielen na kontrolu glykémie,
ale aj na zlepšenie citlivosti na inzulín, pokles
hmotnosti, krvného tlaku, zlepšenie spektra
krvných tukov a ďalšie. Môže to byť turistika,
rýchlejšia chôdza, bicyklovanie, korčuľovanie, plávanie a podobne. U pacientov s diabetom 2.typuje pravidelné cvičenie strednej

Zamerajte sa na stravu
Odborníci odporúčajú kvalitnú, energeticky vyváženú stravu.
Ako zdroj energie a živín sa využívajú tzv. zdravé potraviny
v optimálnom zložení sacharidov, bielkovín a tukov.
Vyberte si svoj typ potravín – za optimum považujeme tzv.
stredomorský typ stravy, kde ako zdroj sacharidov a vlákniny
slúžia celozrnné potraviny (celozrnné chleboviny, cestoviny,
ryža) s dostatkom zeleniny a ovocia. Preferovaným zdrojom
bielkovín sú ryby, morské živočíchy, hydina a ako zdroj tukov
rastlinné oleje, obzvlášť surový olivový olej, orechy. Súčasťou
by mali byť aj domáce omáčky s obsahom cesnaku, cibule.
Nevhodné (nezdravé) sú „fast foody“, vysokoenergetické
nápoje, údeniny či biele pečivo, ale tiež nadbytok
mlieka a mliečnych výrobkov.

záťaže základnou súčasťou terapeutického
plánu. Súvis medzi obezitou a diabetom je veľmi
vysoký. Niekedy sa hovorí aj o takzvanej diabezite a jej epidémii. Zatiaľ čo v bežnej populácii máme asi 7 – 10 % diabetikov, v populácii
obéznych je ich niekoľkonásobne viac. Už zníženie hmotnosti o 5 percent pomôže znížiť riziko
vzniku cukrovky, ale aj kardiovaskulárnych
ochorení u obéznych ľudí.
Ideálny postup je prirodzená redukcia nadváhy.
Ako? Znížením príjmu o približne 500 kcal
denne a pravidelnou fyzickou aktivitou. Zníženie hmotnosti zlepšuje glykemickú kontrolu,

upraví krvný tlak, krvné tuky...
doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.,

predseda Slovenskej diabetologickej spoločnosti

Hlavný zdroj energie – sacharidy (50 – 60 %). Zdroj energie z tukov by nemal
presiahnuť 30 %, pričom nasýtené mastné kyseliny (obsiahnuté v nezdravých
potravinách) by mali byť eliminované na minimum (do 7 až 10 %). Vláknina
(cca 15 g na 1 000 kcal, pričom priemerná energetická potreba u 80 kg vážiaceho človeka
sa pohybuje okolo 2 200 až 2 500 kcal). Podiel bielkoviny by nemal presahovať
1 g/1 kg telesnej hmotnosti, resp. by mal tvoriť 10 až 20 % podielu energie.
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Nehľadajte pobočku.
Vybavujte z domu
Predstavte si, že by ste každú platbu v banke vybavovali osobne
pri okienku. Určite využívate modernejší a rýchlejší spôsob.
Sadnete si k počítaču, zadáte PIN kód a vybavíte, čo potrebujete,
aj z domu, kedykoľvek máte čas.
Podobne môže vyzerať vaša komunikácia so
zdravotnou poisťovňou. Služby elektronického
zdravotníctva neustále zlepšujeme. Elektronickú
komunikáciu môžu využívať poistenci, živnostníci, samoplatitelia, zamestnávatelia a aj lekári.
Poviete si: čo také potrebujem riešiť elektronicky? No predsa všetko, kvôli čomu by ste
museli ísť na pobočku.
Plus pre poistenca
Zmenili ste rodinný stav, adresu alebo zamestnávateľa. Všetky údaje môžete potvrdiť aj
overiť v Elektronickej pobočke. Môžete nás aj
požiadať o vydanie nového preukazu poistenca, ak ste starý stratili. Alebo požiadajte
online o európsky preukaz, ak sa tomu súčasnému skončila platnosť.
Čoraz väčšej obľube sa teší výpis zo zdravotnej karty poistencov. Každý, kto má prístup do
svojej Elektronickej pobočky, vidí, akú zdravotnú starostlivosť sme za neho uhradili, aj to,
akú starostlivosť si na neho vykázali lekári. Ak
máte deti do 18 rokov, môžete si pozrieť aj ich
absolvovanú a vykázanú zdravotnú starostlivosť. Môže sa stať, že objavíte vyšetrenia
či návštevy lekárov, ktoré ste neabsolvovali.
Alebo lieky, ktoré ste nikdy nemali predpísané.
V takom prípade sa na nás obráťte a my postup
lekára preveríme.

Na prevenciu nemusíte myslieť, termín preventívnej prehliadky vám pošleme SMS. V Elektronickej pobočke si môžete službu SMS preventívna pripomienka nastaviť.
Vďaka prehľadu o vašich predpísaných liekoch
vám vieme vypočítať, koľko by ste ušetrili, keby
ste si v lekárni vyzdvihli lacnejší liek. Presnú
sumu úspory za ostatných 12 mesiacov nájdete
v jednom z panelov na hlavnej stránke vašej
Elektronickej pobočky. Zobraziť si môžete aj
možnú úsporu za 6, 12 alebo 24 mesiacov.
Vďaka kalendáru povinností máte prehľad
o tom, kedy je splatný preddavok na poistné.
Zobrazujeme vám aj informácie o tom, kto za
vás a v akej výške platí poistné.
Na stránke Moji platitelia si môžete spätne
alebo dopredu splniť svoju zákonnú povinnosť
– oznámiť nám, kto je vaším platiteľom poistného. Bez návštevy pobočky či vypisovania
nám dáte vedieť, kto za vás odvádza alebo
bude odvádzať zdravotné poistenie. Odporúčame tak urobiť najmä tým, ktorí začnú podnikať, zaevidujú sa na úrade práce, nastúpia na
materskú dovolenku a podobne.
Ak chcete vyskúšať Elektronickú pobočku
prvýkrát, nájdete ju na našom novom webe
na hlavnej stránke vpravo hore. Ak si ju chcete
uložiť do obľúbených adries, jej sídlo je https://
ep.dovera.sk/.
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Plus pre lekára
Zbytočné papierovanie musí byť otravné aj pre
lekárov. Každý mesiac zasielajú do zdravotnej
poisťovne zúčtovacie dávky, faktúry, dobropisy,
ťarchopisy... Ak nemajú Elektronickú pobočku,
čaká ich návšteva pošty alebo osobne našej
pobočky. Dá sa to aj inak.
Umožňujeme našim zmluvným lekárom, zdravotníckym zariadeniam a ostatným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti vybaviť nielen
zúčtovanie, ale aj fakturáciu elektronicky. Je to
pohodlné, rýchle, jednoduché a v neposlednom rade lacnejšie. Ušetríte na poštovnom aj
na cestovaní a tlači papiera, všetko vybavíte
z pohodlia ambulancie alebo z domu. Stačí
si aktivovať bezplatnú službu Elektronická
pobočka.
Plus pre platiteľa
Platitelia môžu s Elektronickou pobočkou
zabudnúť na papiere, či už pri zasielaní mesačných výkazov alebo hromadných oznámení.
Novinkou pre zamestnávateľov je možnosť
získať potvrdenie o záväzkoch online do jednej
hodiny. Stačí oň požiadať v sekcii Moje žiadosti.
Prehľadne vám zobrazíme prioritne nedoručené alebo chybné mesačné výkazy. Môžete
ich priamo doručiť alebo opraviť. Takisto sa
môžete rýchlo prekliknúť do kompletného prehľadu všetkých vašich mesačných výkazov.
Rýchlo zistíte, či ste nám zaslali chybné hromadné oznámenia, ktoré by ste mali čo najskôr
opraviť. Upozorníme vás totiž na ne aj s možnosťou priamo na tieto chybné oznámenia kliknúť. Pohodlne sa dostanete aj do kompletného
zoznamu všetkých vašich hromadných oznámení.
Zobrazíme vám prioritne chybné dávky, ktoré
by ste mali čo najskôr opraviť a zaslať nám ich
znova. Jednoducho sa prekliknete aj do archívu

všetkých vašich odoslaných dávok.

Elektronická pobočka pre lekára
je užitočná, najmä keď:
si chcete overiť správnosť vašej dávky
Overenie zúčtovacej dávky nie je povinné, ale je pre vás
výhodné. Zistíte tak, či nemáte v dávke formálne chyby,
ešte pred tým, ako nám ju pošlete. Výsledok overenia aj
s prípadnými chybami vám zobrazíme obratom. Chyby
môžete odstrániť a poslať nám opravenú dávku. Jej
spracovanie je potom rýchlejšie. Overenie nie je limitované
– môžete overiť neobmedzené množstvo dávok, rovnako tak
jednu dávku môžete overiť aj opakovane. Pozor, toto overenie
nenahrádza štandardnú revíznu kontrolu.
nám chcete zaslať dávku
Dávku z vášho počítača jednoducho nahráte do Elektronickej
pobočky a nemusíte nám už nič posielať poštou ani nosiť
osobne. Vašu dávku spracujeme a na 19. deň od jej prijatia
vám dáme vedieť výsledok. Na to, že výsledok máte vo vašej
Elektronickej pobočke, vás upozorníme e-mailom alebo vám
zašleme SMS správu na váš mobil.
treba dokončiť fakturáciu
Ak ste nám poslali len dávku, spolu s výsledkom kontroly vám
v Elektronickej pobočke zobrazíme dobropis alebo ťarchopis.
Stačí, keď ich potvrdíte napísaním vášho mena a variabilného
symbolu. Ak ste nám poslali len faktúru, no na nesprávnu
sumu, v Elektronickej pobočke vám zobrazíme správnu faktúru
po revíznej kontrole. Aj tú potvrdíte vypísaním vášho mena
a variabilného symbolu. Do 10 dní od potvrdenia dobropisu,
ťarchopisu alebo faktúry vám zašleme peniaze.
si chcete pozrieť protokol sporných dokladov
V Elektronickej pobočke si môžete pozrieť protokol sporných
dokladov. Presne vidíte, čo sme pri revízii opravili a prečo.
Na základe toho nám môžete poslať, opäť elektronicky,
reklamačnú dávku. Nezabudnite vyplniť medicínske
zdôvodnenie reklamácie.
chcete skontrolovať pacienta, či nie je dlžníkom
Špeciálne pre lekárov sme v Elektronickej pobočke sprístupnili
rýchlejšie a pohodlnejšie overovanie dlžníkov, ako je
dostupné na webe. Zadáte len rodné číslo alebo meno
pacienta a obratom zistíte, či nemá nárok len na neodkladnú
zdravotnú starostlivosť.
Aktivácia Elektronickej pobočky je jednoduchá
– podpíšeme spolu zmluvu o elektronickej komunikácii
a vytvoríme vám prístupové údaje, ktoré si dôsledne strážte.
Ak si chcete aktivovať Elektronickú pobočku alebo sa chcete
o nej dozvedieť viac, sme vám k dispozícii na poskytovatel
@dovera.sk alebo na tel. číslach +421(37)6413343,
+421(37)6413364, 0911 679 668, 0911 679 593.
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