Dôvera exportuje
online komunikáciu
do ČR
Interakcie liekov so slnkom
Bojovníci za zdravie
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Online komunikácia s
českými zdravotnými
poisťovňami

Online ZP v EÚ: Vývoj

V roku 2006 za zrodila myšlienka v EÚ riešiť online prepojenie zdravotných poisťovní členských štátov, ktorá
bola zverejnená v Nariadení 883/2004 a jeho Vykonávacieho nariadenia 987/2009

•

Všetky inštitúcie členských štátov sa majú online prepojiť do roku 2019 v rámci projektu EESSI
(Electronic Exchange of Social Security Information ), túto tému začína riešiť aj SR v oblasti sociálneho aj
zdravotníckeho rezortu

•

Z EÚ 28 sa doteraz individuálne nepripojil okrem Dôvera a ZP ČR ani jeden štát
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Online ZP v EÚ: Vývoj
2017 – Dôvera sa online spája so všetkými 7 českými zdravotnými poisťovňami ako prvá slovenská ZP

•

Riešenie umožňuje ľahké a finančne nenáročné prepojenie aj s ostatnými poisťovňami členských štátov EÚ

•

Chceme ho preto ponúknuť aj iným štátom (Rakúsko, Nemecko)

•

Týka sa vydávania dokladov preukazujúcich nárok na zdravotnú starostlivosť v oboch štátoch u občanov:

A) SR, ktorí pracujú alebo podnikajú v ČR (bydlisko na Slovensku) alebo ak sa krátkodobo zdržujú v ČR a
nemajú k dispozícii Európsky preukaz pri poskytnutej akútnej zdravotnej starostlivosti
B) ČR, ktorí pracujú alebo podnikajú v SR (bydlisko v Čechách) alebo ak sa krátkodobo zdržujú v SR a
nemajú k dispozícii Európsky preukaz pri poskytnutej akútnej zdravotnej starostlivosti
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Dôvera

Jún 2016
Rozhodnutie začať pracovať
na online prepojení s ČR
Október 2016
Podpis dohody
s českou stranou

Január 2017
Spustenie testovacej prevádzky

Jún 2017
Ostrá prevádzka

Online ZP v EÚ: Najviac získa poistenec
Prínos online komunikácie s ČR

•

Skrátenie čakacej doby na vybavenie potrebných potvrdení z 30 dní na 3, resp. 24 hodín

•

Rýchle odhalenie chýbajúcich a chybných informácií – eliminácia rizika postihu poistenca

•

Finančná úspora zdravotnej poisťovne – ročne cca 25-tisíc eur

•

Úspora času zamestnancov poisťovní – systémy komunikujú v niektorých tokoch automaticky

•

Zrýchlenie procesu vystavovania Náhradných certifikátov k Európskemu zdravotnému poisteniu
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (ČR alebo SR), ak poistenec nemá pri sebe preukaz
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Online ZP v EÚ: Papier vs. online
Starý spôsob - papier

Nový spôsob - online

Prijatie
V ZP ČR

Prijatie
V ZP SR

Spracovanie
V ZP ČR

Poistenec podá
žiadosť v ČR
Pošta

Poistenec podá
žiadosť v ČR
Spracovanie v podateľni

Pošta

Zamestnanec ZP

Vybavenie žiadosti

Elektronicky

Zamestnanec ZP

Príprava na odoslanie

Elektronicky

Pošta

Odoslanie do SR

Elektronicky

Pošta

Spracovanie v podateľni

Elektronicky

Zamestnanec ZP

Vybavenie žiadosti

Elektronicky

Zamestnanec ZP

Odoslanie potvrdeného dokladu do ČR

Elektronicky

Zamestnanec ZP

Odoslanie preukazu poistencovi

Zamestnanec ZP

Pošta

Spracovanie v podateľni

Elektronicky

Zamestnanec ZP

Spracovanie odpovede

Elektronicky
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Papierová cesta dokladov medzi SR a ČR
Odoslaný doklad z
Dôvery do ČR
24.5.2017

Prijatý doklad v ZP ČR
15.6.2017
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Online cesta dokladov medzi SR a ČR
Žiadosť o potvrdenie poistných dôb:
• odoslanie z Dôvery 20170623 čas 11:10:47
• odpoveď z ČR 20170623 čas 11:12:45

Žiadosť o Náhradný certifikát k Európskemu preukazu zdravotného poistenia:
• odoslanie z ČR 20170623 čas 11:12:44
• odpoveď z Dôvery 20170623 čas 11:12:44
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Liekové interakcie:
Slnko a lieky
Analýza súvisiaca so službou Bezpečné lieky online

Slnko a lieky
•
•

Fotosenzitivita až u 300 druhov liekov (fototoxické i fotoalergické reakcie)
Najväčšie riziko: antibiotiká, voľnopredajné lieky na bolesť a zápaly, diuretiká, retinoidy, lieky proti
plesniam a na liečbu srdcovo-cievnych chorôb
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Kardiaci

Psychiatrické lieky

Antibiotiká

Voľnopredajné lieky

Reakcia na slnko u 30 až 50 %
pacientov užívajúcich
antiarytmiká. Nebezpečná
reakcia najmä pri liečive
amiodarón a pri statínoch
(lieky na cholesterol). Ročne
ich užíva až 100-tisíc
poistencov Dôvery.

Antidepresíva aj
antiepileptiká zvyšujú citlivosť
kože na slnko. Voľnopredajné
antidepresíva môžu obsahovať
ľubovník bodkovaný,
spôsobujúci pigmentové škvrny
zo slnka.

Takmer všetky spôsobujú
fotosenzitívne a fototoxické reakcie!

Pozor na protizápalové lieky
s obsahom ibuprofénu.
Koža nebezpečne reaguje aj
pri užívaní liekov proti bolesti
kĺbov vo forme gélu, náplasti
či masti s účinnou látkou
diklofenak.
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Bojovníci za zdravie 2017

Bojovníci za zdravie 2017
2017 – II. ročník grantového programu
•

V jarnom kole 300 žiadateľov, momentálne prebieha hodnotenie žiadostí

•

V predchádzajúcich kolách sme zvykli darovať cca 150-tisíc eur

•

Výsledky: v prvom júlovom týždni

•

Ďalšie kolo – na jeseň 2017

2016 – podporených 118 a 125 žiadateľov v dvoch kolách - spolu sme im prerozdelili 300-tisíc eur
Najčastejšie využitie grantu: rehabilitácie v špecializovaných zariadeniach doma aj v zahraničí, nákup
zdravotníckych pomôcok a liekov (invalidných vozíkov, načúvacích prístrojov, senzorov pre diabetikov) či na rôzne
terapie a zákroky (operácia očí, kryokomora,...).
Podrobnosti a príbehy bojovníkov: www.bojovnicizazdravie.sk
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Ďakujeme za
pozornosť

