UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA hospiCOM

HospiCOM je unikátny program, vďaka ktorému v spolupráci s vami, lekármi a zdravotníckymi
zariadeniami, manažujeme hospitalizácie a výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti našich
poistencov. Slúži na online sledovanie hospitalizácií a výkonov jednodňovej ZS a plynulé
manažovanie
naplánovanej
zdravotnej
starostlivosti
v
zmluvných
nemocniciach
a jednodňových ambulanciách.
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorému to vyplýva zo zmluvy, nás prostredníctvom
hospiCOMu rýchlo a jednoducho informuje o výkonoch jednodňovej ZS všetkých našich
poistencov.
Naplánovanú zdravotnú starostlivosť po nahlásení priebežne odsúhlasujeme, zabezpečujeme
jej plynulé poskytnutie a dohliadame na transparentné dodržiavanie poradia pacientov
v každom zdravotníckom zariadení.
V tejto užívateľskej príručke pre hospiCOM nájdete manuál pre zasielanie dávok, kontrolu
odoslaných dávok, riešenia k vzniknutým chybám ako aj návod ako vyhľadať výkony
jednodňovej ZS v Elektronickej pobočke.
Dúfame, že táto užívateľská príručka bude pre Vás užitočná a pomôže Vám zorientovať sa
v systéme hospiCOM.
V prípade akejkoľvek potreby alebo problému sme Vám k dispozícii na e-mailovej adrese

hospicom@dovera.sk
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1. Stiahnutie a nastavenie aplikácie hospiCOM
Dávky hospiCOM sa vytvárajú v aplikácii hospiCOM, ktorú je potrebné nainštalovať do všetkých
počítačov v zdravotníckom zariadení, z ktorých sa dávky budú odosielať. Zasielajú sa vždy
elektronicky.
Každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ“), ktorému zo zmluvy
vyplýva povinnosť nahlasovať do hospiCOMu, musí mať zriadený prístup do elektronickej
pobočky (ďalej len „EP“), aby mohol prostredníctvom aplikácie hospiCOM zasielať elektronicky
dávky.
Aplikácia je dostupná v EP zdravotnej poisťovne ( ďalej len „poisťovňa“) v sekcii [Odoslať
dávky] → záložka „Aktuálne info“. Postup inštalácie sa nachádza v spodnej časti záložky
„Aktuálne info“. Dávky sa vytvárajú podľa platného dátového rozhrania (platné dátové
rozhranie v časti „Aktuálne info“).
Aplikácia je taktiež dostupná na webovej stránke zdravotnej poisťovne www.dovera.sk v sekcii
„SOM
LEKÁR“
→
záložka
„hospiCOM“
http://www.dovera.sk/lekar/tema-hlaseniehospitalizacii/a66/aktualna-verzia-hospicomu

Druhá možnosť ako vytvoriť dávku hospiCOM je priamo v informačnom systéme poskytovateľa
podľa platného dátového rozhrania a odoslania dávky prostredníctvom EP.

Po nainštalovaní aplikácie hospiCOM do počítača poskytovateľa sa v sekcii [NASTAVENIA]
musia nastaviť základné údaje o poskytovateľovi:
-

kód PZS

-

kódy ambulancií jednodňovej ZS, ktoré sú zmluvné
3

Ambulancie sa pridávajú jednotlivo kliknutím na znak [ > ]. Odoberajú sa kliknutím na znak
[ < ].

Keď je nahratý kód poskytovateľa a ambulancie, môže sa pristúpiť k vytvoreniu dávky.

1.1.

Vytvorenie dávky hospiCOM pre naplánovanie výkonov jednodňovej ZS
v aplikácii hospiCOM

Dávka sa vytvára kliknutím na ikonku v ľavom hornom rohu

- vytvoriť.

1. Zvolíme si charakter dávky


NOVÁ (naplánovanie alebo uskutočnenie výkonu jednodňovej ZS). Funkcionalita v
aplikácii hospiCOM je prednastavená na NOVÚ dávku.



ADITÍVNA - doplňujúca (zasielajú sa ňou chýbajúce riadky)



STORNO (stornovanie naplánovaných výkonov jednodňovej ZS). Nie je povolená
funkcionalita uskutočnené výkony jednodňovej ZS, tieto môže stornovať len
poisťovňa.

2. Vyberieme [typ riadku]:


JZS (jednodňová ZS)

3. Vyberieme [kód ambulancie]
4. Vyberieme [typ hospitalizácie]


N – naplánovanie (naplánovať výkon jednodňovej ZS)

5. [Dátum] – tento dátum sa pre jednodňovú ZS nevypĺňa (vypĺňa sa len pre lôžkové
oddelenia)
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6. [Čas] – čas sa pre jednodňovú ZS nevypĺňa (vypĺňa sa len pre lôžkové oddelenia)
7. Vyplníme pole [Diagnóza] – zadáva sa diagnóza bez interpunkčných znamienok
8.

Vyplníme [MENO] a priezvisko pacienta.

9.

Vyplníme [rodné číslo] - v prípade občana SR alebo [ID] - v prípade poistenca EÚ

10. [Doplňujúci príznak] – vypĺňa sa v prípade, ak ide o novorodenca na rodné číslo
matky, prípadne viacerých novorodencov na rodné číslo matky. Taktiež v prípade, ak
ide o darcu krvi – držiteľa plakety.
11. [Kód] – zadáva sa kód plánovaného alebo uskutočneného výkonu jednodňovej ZS
12. [Cena] – vypĺňa sa zmluvná cena
13. [Množstvo] – počet výkonov (max. povolené množstvo je 2)
14. [Dátum použitia /plánovania] – dátum, kedy sa výkon jednodňovej ZS plánuje
realizovať
15. [Poznámka] – je nepovinný údaj, môžete vyplniť doplňujúce údaje

Vytvorenie riadku s naplánovaním výkonu jednodňovej ZS
1|J|010401|1234567890|Novotná Anna|N|||N978||||||8622|200|1|20121113||||
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1.2.

Vytvorenie dávky hospiCOM pre uskutočnené výkony jednodňovej ZS
v aplikácii hospiCOM

Dávka sa vytvára kliknutím na ikonku v ľavom hornom rohu
1.

- vytvoriť.

Zvolíme si charakter dávky


NOVÁ (naplánovanie alebo uskutočnenie výkonu jednodňovej ZS). Funkcionalita v
aplikácii hospiCOM je prednastavená na NOVÚ dávku.



ADITÍVNA - doplňujúca ( zasielajú sa ňou chýbajúce riadky)



STORNO ( stornovanie naplánovaných výkonov jednodňovej ZS). Nie je povolená
funkcionalita uskutočnené výkonu jednodňovej ZS, tieto môže stornovať len
poisťovňa.

2. Vyberieme [typ riadku]:


JZS

3. Vyberieme [kód ambulancie]
4. Vyberieme [typ hospitalizácie]


U – uskutočnenie výkonu jednodňovej ZS

5.

[Dátum] – tento dátum sa pre JZS nevypĺňa (vypĺňa sa len pre lôžkové oddelenia)

6.

[Čas] – čas sa pre výkon jednodňovej ZS nevypĺňa (vypĺňa sa len pre lôžkové oddelenia)

7.

Vyplníme pole [Diagnóza] – zadáva sa diagnóza bez interpunkčných znamienok

8.

Vyplníme [MENO] a priezvisko pacienta.

9.

Vyplníme [rodné číslo] - v prípade občana SR alebo [ID] - v prípade poistenca EÚ

10.

[Doplňujúci príznak] – vypĺňa sa v prípade, ak ide o novorodenca na rodné číslo
matky, prípadne viacerých novorodencov na rodné číslo matky. Taktiež v prípade, ak ide
o darcu krvi – držiteľa plakety.

11.

[Kód] – zadáva sa kód plánovaného alebo uskutočneného výkonu jednodňovej ZS

12.

[Cena] – vypĺňa sa zmluvná cena

13.

[Množstvo] – počet výkonov (max. povolené množstvo je 2)

14.

[Dátum použitia /plánovania] – dátum, kedy sa výkon jednodňovej ZS realizoval

15.

[Poznámka] – je nepovinný údaj, môžete vyplniť doplňujúce údaje
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Vytvorenie dávky s uskutočneným výkonom jednodňovej ZS
1|J|010401|1234567890|Alica Novotná|U|||N978||||||8622|200|1|20151113||||

Po vyplnení riadku dávky, riadok uložíme kliknutím na ikonku [uložiť]. Ďalšie riadky sa
vytvárajú kliknutím na ikonku [pridať]

. Ak chceme odstrániť niektorý riadok, odstránime ho

kliknutím na ikonku [zmazať]
Dávku pripravenú na odoslanie uložíme kliknutím na ikonku [uložiť]
môžeme odoslať ihneď kliknutím na ikonu [odoslať]

Uloženú dávku

alebo ju vyberieme z adresára

kliknutím na ikonu [otvoriť]
. Po odoslaní dávky sa automaticky vygeneruje [Názov
súboru dávky] v tvare „kód PZS_dátum vytvorenia dávky_číslo dávky.901“, pod
ktorým predmetnú dávku evidujeme v informačnom systéme poisťovne a taktiež si pod týmto
názvom viete predmetnú dávku skontrolovať na Elektronickej pobočke.
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Po kliknutí na ikonu [pokračovať] sa prejde k prihláseniu do EP cez aplikáciu hospicom. Po
prihlásení sa dávka automaticky odošle s hlásením „Dávka bola úspešne odoslaná do
zdravotnej poisťovne“. Jej prijatie Vám bude potvrdené notifikačným e-mailom na Vami zadaný
e-mail. Dávka prebieha syntaktickou kontrolou v dĺžke trvania 270 minút. Po syntaktickej
kontrole dávky je potrebné na EP skontrolovať, či dávka bola spracovaná a či boli
vygenerované nejaké chyby. Pokiaľ boli vygenerované chyby, je potrebné ich riešiť. Spôsob
riešenia chýb nájdete v kapitole 4.
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Výkony jednodňovej ZS sa do hospiCOMu nahlasujú dávkou 901, vykazujú sa zúčtovacou
dávkou 753n s kódom JZS ambulancie.
Výkony jednodňovej ZS sa vždy plánujú do budúcnosti, prebiehajú procesom schválenia
revíznym lekárom (stav R) a regionálnym riaditeľom nákupu ZS (stav S). Výkony jednodňovej
ZS sa schvaľujú priebežne do 3 pracovných dní. Definitívne schválený výkon jednodňovej ZS je
vždy v stave S (skontrolovať si ho môžete v EP v sekcii OHV – schválené, neschválené,
stornované).
Poskytovateľ oznamuje pacientovi dátum plánovanej realizácie výkonu jednodňovej ZS po
udelení súhlasu poisťovňou. V opačnom prípade, ak poskytovateľ zrealizuje výkon jednodňovej
ZS bez predošlého súhlasu poisťovne, resp. pred dátumom možnej realizácie, ktorý schválila
poisťovňa, výška úhrady za neschválený výkon jednodňovej ZS bude krátená na 10%
zmluvnej ceny výkonu jednodňovej ZS. Pre plnú výšku úhrady je pre poskytovateľa
rozhodujúci dátum možnej realizácie ktorý udelí poisťovňa.
Akútny výkon jednodňovej ZS nie je možné vykázať na ambulancii JZS.

Ako stornovať naplánovaný výkon jednodňovej ZS

1.3.

Naplánovaný, doposiaľ nerealizovaný výkon jednodňovej ZS v stave E;R;S je možné stornovať
zaslaním vytvorenej „STORNO“ dávky.
Podmienkou pre stornovanie naplánovaného výkonu jednodňovej ZS je vyplnenie rovnakých
údajov , ktoré ste zadávali pri naplánovaní, tzn. obsah riadku dávky bude rovnaký, rozdiel
bude len v charaktere dávky – nebude sa vytvárať „NOVÁ“ dávka, ale „STORNO“ dávka.
Zhoda musí byť:
-

typ riadku „J“

-

ambulancia (rovnaká ako sa zadávala pri naplánovaní)

-

hospitalizácia „N“ (naplánovaná)

-

diagnóza (musí sa zhodovať s diagnózou pri naplánovaní)

-

meno a priezvisko poistenca

-

rodné číslo poistenca

-

kód výkonu jednodňovej ZS (rovnaký ako pri naplánovaní)

-

cena ( ak ste uvádzali pri naplánovaní, musí byť uvedená aj pri stornovaní)

-

množstvo

-

dátum (uvedie sa rovnaký dátum ako pri naplánovaní)

Druhá možnosť stornovania naplánovaného (ešte nerealizovaného) výkonu jednodňovej ZS
v stave E;R;S je zaslaním písomnej požiadavky na príslušného regionálneho riaditeľa nákupu
ZS.
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1.4.

Ako stornovať uskutočnený výkon jednodňovej ZS

Poskytovateľovi nie je umožnené stornovať výkon jednodňovej ZS, ktorý je v hospiCOMe
evidovaný ako uskutočnený. Uskutočnený výkon jednodňovej ZS môžu stornovať a opravovať
len kompetentní zamestnanci poisťovne, ktorí riešia požiadavky hospiCOM. V prípade, ak
potrebujete vystornovať alebo opraviť uskutočnený výkon jednodňovej ZS, kontaktujte
písomne hospicom@dovera.sk

1.5.

Ako opraviť údaje v uskutočnenom výkone jednodňovej ZS

V prípade, že potrebujete opraviť akékoľvek údaje v uskutočnenom výkone jednodňovej ZS
(napr. Dgn., dátum realizácie, príp. kód výkonu) kontaktuje hospicom@dovera.sk.
Ak nastane situácia, že máte na ambulancii jednodňovej ZS schválený výkon
jednodňovej ZS, ale počas realizácie zákroku ste museli vykonať iný výkon ako bol
schválený, je potrebné najneskôr v deň realizácie výkonu požiadať hospicom@dovera.sk
o opravu výkonu. Nezasielajte uskutočnenie realizovaného výkonu jednodňovej ZS, pokiaľ
nebudete vidieť, že je opravený, pretože nebol schválený a úhrada za neschválený výkon
jednodňovej ZS bude v zmysle zmluvy krátená. Zmenený výkon jednodňovej ZS podlieha
schváleniu poisťovňou, ale nakoľko sa jedná o zámenu výkonu, jeho schválenie zabezpečíme
v čo najkratšom možnom čase.
V zmysle prevodového mostíka (samostatná príloha) sú však povolené niektoré výkony
jednodňovej ZS, ktoré je možné zameniť naparovaním na schválený výkon. Ide o podobné
výkony, napr. výkon 8501A je možné naparovať na schválený výkon 9311 a opačne, bez toho,
aby ste museli žiadať poisťovňu o storno, príp. opravu. Stačí, ak na schválený výkon 8501A
pošlete uskutočnenie výkonu 9311 a ten sa prepíše.

2. Vygenerované chyby v odoslaných dávkach
2.1.

Zoznam chýb

Kód

Popis chyby

HCC02 Nesprávna diagnóza
HCC07 Nesprávny kód OHV alebo JZS
HCC08 Neplatný kód vykázanej položky
Pacient už je zaradený do zoznamu plánovaných hospitalizácií/JZS/výkonov na
HCL01
oddelení s rovnakou odbornosťou v inom zariadení
Pacient už je zaradený do zoznamu plánovaných hospitalizácií/JZS/výkonov na
HCL02
rovnakom oddelení s rovnakou diagnózou
HCL05 Hospitalizáciu/JZS/OHV/ŠZM/výkon nie je možné hlásiť do budúcnosti

HCL10

Zaradenie do zoznamu plánovaných hospitalizácií/JZS/výkonov nie je možné robit do
minulosti
Poistenec je neplatičom

HCL13

Duplicitne hlásený riadok

HCL14

Poistenec nie je aktívnym poistencom DZP

HCL23

Neprípustná kombinácia riadiaceho znaku a druhu ambulancie/oddelenia
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HCL06

HCL24

Uskutočnený produkt PZS je iný ako schválený/požadovaný

HCL25

Nezmluvný OHV/JZS výkon

HCL26

Vykázané množstvo OHV/JZS je iné ako 1 alebo 2

HCP10 Údaje neboli zmazané, JZS sa nepodarilo nájsť
HCR01 Neznámy poistenec

2.2.

Riešenie vygenerovaných chýb

HCC02

Nesprávna diagnóza

Nahlásili ste diagnózu, ktorú neevidujeme v číselníku diagnóz. Je potrebné opraviť diagnózu
a poslať riadok dávky znova.

HCC07

Nesprávny kód OHV alebo JZS

Nahlásili ste kód výkonu jednodňovej ZS, ktorý nemáte zmluvný alebo neevidujeme v číselníku
výkonov. Je potrebné opraviť kód jednodňovej ZS a zaslať znova.

HCC08

Neplatný kód vykázanej položky

Nahlásili ste kód výkonu jednodňovej ZS, ktorý neevidujeme v číselníku výkonov. Je potrebné
opraviť kód výkonu jednodňovej ZS a zaslať znova.

HCL01
Pacient
už
je
zaradený
do
zoznamu
plánovaných
hospitalizácií/JZS/výkonov na oddelení s rovnakou odbornosťou v
inom zariadení
Pacient má naplánovaný výkon jednodňovej ZS v inom zariadení na rovnakej odbornosti
s rovnakou diagnózou, preto je potrebné, ak chce byť realizovaný vo vašom zariadení, aby
požiadal zariadenie, v ktorom ho evidujú o vyradenie z evidencie. Následne po vyradení
v predošlom zariadení môžete zaslať opakovane plán jeho výkonu. Pôvodná dávka bola
automaticky odmietnutá, už sa nespracuje.

HCL02
Pacient
už
je
zaradený
do
zoznamu
hospitalizácií/JZS/výkonov
na
rovnakom
oddelení
diagnózou

plánovaných
s
rovnakou

Pacient má naplánovaný výkon vo vašom zariadení na rovnakej odbornosti s rovnakou
diagnózou, tzn. že ste nahlásili duplicitný plán. Pacient môže mať naplánovaný len jeden výkon
s rovnakými údajmi.

HCL05
Hospitalizáciu/JZS/OHV/ŠZM/výkon nie je možné hlásiť do
budúcnosti
Zaslali ste dávku s dátumom realizácie výkonu jednodňovej ZS s vyšším ako je reálny
dátum/čas. Realizácie výkonov sa nesmú zasielať do budúcnosti (výnimka je len naplánovaný
výkon – ten sa nahlasuje vždy do budúcnosti).
Dátum a čas realizácie výkonu jednodňovej ZS musí byť vždy nižší alebo rovný ako je reálny
čas. Vždy sa zasiela reálny čas uskutočnenia výkonu jednodňovej ZS.

HCL06 Zaradenie do zoznamu plánovaných hospitalizácií/JZS/výkonov
nie je možné robiť do minulosti
Výkon jednodňovej ZS sa plánuje vždy do budúcnosti (dátum naplánovanej realizácie) musí
byť vyšší ako aktuálny dátum.
11

HCL10

Poistenec je neplatičom

V prípade, ak dôjde k nahláseniu naplánovaného výkonu jednodňovej ZS pre poistenca, ktorý
je neplatičom podľa § 9 ods. 2 zákona 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, je takýto riadok
automaticky odmietnutý. V zmysle zákona má nárok na naplánovanú ZS len poistenec, ktorý
je riadnym platiteľom zdravotného poistenia.
Poistenec, ktorý nezaplatil zdravotnej poisťovni preddavok na poistné (§ 16) za tri mesiace v
príslušnom kalendárnom roku, nedoplatok za poistné (ďalej len "nedoplatok"), riadne poistné;
má právo len na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti; to neplatí, ak poistenec je
zamestnancom, za ktorého nezaplatil preddavok na poistné zamestnávateľ. Neodkladnú
starostlivosť uhrádza príslušná zdravotná poisťovňa.
V prípade vyhodnotenia chyby HCL10 je nutné informovať pacienta, ktorý je neplatičom podľa
§ 9 ods. 2 zákona č. 581/2004 z.z. o zdravotnom poistení o tom, že jeho naplánovaný výkon
jednodňovej ZS bol odmietnutý z dôvodu neuhradeného poistného.
Naplánovaný výkon je potrebné opätovne zaslať do hospiCOMu, ale až potom, ako poistenec
uhradí dlžné poistné a nefiguruje v zozname dlžníkov, príp. bude mať správoplatnenú dohodu
o splátkach.
Túto
skutočnosť
si
overíte
na
stránke
http://www.dovera.sk/aplikacie/dlznici/zoznam-dlznikov, ktorá je denne aktualizovaná.
Spracovanie úhrady môže trvať 1 až 3 dni v závislosti od lehoty medzibankového prevodu.
Pokiaľ poistenec figuruje v zozname dlžníkov, nahlásenie a schválenie naplánovaného výkonu
nebude možné.

HCL13

Duplicitne hlásený riadok

Zaslali ste duplicitné hlásenie. Každý riadok sa zasielala iba raz, aby sa predišlo hromadeniu
duplicít. V prípade, ak sa vyskytne na riadku dávky chyba, je potrebné ju riešiť, zasielaním
duplicít sa chyba neodstráni a riadok sa nezapíše.

HCL14

Poistenec nie je aktívnym poistencom DZP

Poistenec, ktorého ste zaslali v dávke má ukončený poistný vzťah v zdravotnej poisťovni
(dôvodom môže byť odchod do cudziny, zmena ZP, atď.). Je potrebné overiť jeho poistný vzťah
na stránke ÚDZS https://portal.udzs-sk.sk, príp. na stránke zdravotnej poisťovne Dôvery
http://www.dovera.sk/aplikacie/overit-poistenca. Ak aj po overení sa bude javiť ako poistenec
zdravotnej poisťovne Dôvera, je potrebné obrátiť sa na hospicom@dovera.sk

HCL23 Neprípustná
kombinácia
ambulancie/oddelenia

riadiaceho

znaku

a druhu

Zaslali ste kombináciu riadiaceho znaku na ambulanciu, ktoré sa vzájomne vylučujú.
Napr: naplánovanie „N“ výkonu jednodňovej ZS namiesto ambulancie JZS 010401 ste
poslali s kódom 010201 (lôžko).

HCL24

Uskutočnený produkt PZS je iný ako schválený/požadovaný

Zaslali ste uskutočnenie výkonu jednodňovej ZS s iným kódom ako bol naplánovaný a
schválený. Systém riadok dávky automaticky odmietol. Je potrebné zaslať uskutočnenie
schváleného výkonu alebo požiadať o opravu schváleného výkonu na uskutočnený výkon.

HCL25

Nezmluvný OHV/JZS

výkon

Zaslali ste uskutočnenie alebo naplánovanie nezmluvného výkonu jednodňovej ZS. Plánovať
alebo realizovať môžete len tie výkony jednodňovej ZS, ktoré sú zmluvne dohodnuté, teda
zadefinované v prílohe č. 11 Zmluvy. Riadok dávky bol automaticky odmietnutý.

HCL26 Vykázané množstvo OHV/JZS je iné ako 1 alebo 2
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Táto chyba sa vyhodnocuje vtedy, ak zašlete naplánovanie alebo uskutočnenie výkonu
jednodňovej ZS s množstvom väčším ako 2. Povolené množstvo výkonu jednodňovej ZS je 1
alebo 2, nikdy nie viac.

HCP10

Údaje neboli zmazané, JZS sa nepodarilo nájsť

Zaslali ste storno dávku „X“, ktorou ste sa pokúsili vystornovať naplánovaný alebo
uskutočnený výkonu jednodňovej ZS. Storno dávkou nie je možné vystornovať už uskutočnené
výkony jednodňovej ZS. V prípade, že potrebujete stornovať uskutočnený výkon jednodňovej
ZS, je potrebné kontaktovať hospicom@dovera.sk.
Storno naplánovaného výkonu jednodňovej ZS bolo automaticky odmietnuté z dôvodu, že
tento výkon už bol vystornovaný a nebol nájdený iný naplánovaný výkon jednodňovej ZS.

HCR01

Neznámy poistenec

Zaslali ste riadok dávky s rodným číslo poistenca, ktorého neevidujeme v registri poistencov
zdravotnej poisťovne. Riadok bol automaticky odmietnutý. Je potrebné skontrolovať správnosť
rodného čísla a v prípade, ak je Vami zadané rodné číslo správne, overiť ho na stránke
zdravotnej poisťovne http://www.dovera.sk/aplikacie/overit-poistenca, príp. na portáli ÚDZS
https://portal.udzs-sk.sk. Ak sa rodné číslo nachádza v registri poistencov na ÚDZS a je
vedené pod zdravotnou poisťovňou Dôvera, kontaktuje nás na hospicom@dovera.sk.
V prípade, že ste sa pomýlili pri vypĺňaní dávky, je potrebné riadok dávky opraviť a poslať ho
znova správne.

3. Elektronická pobočka
Každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ“), ktorému zo zmluvy
vyplýva povinnosť nahlasovať do hospiCOMu, musí mať zriadený prístup do EP.
Registrácia do EP je bezplatná, jednoduchá, na stránke www.dovera.sk v pravom hornom
rohu, po kliknutí na okienko „Elektronická pobočka“ budete automaticky presmerovaný na
prihlásenie/registráciu nového užívateľa.
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Pre registráciu je potrebné mať pripravené IČO a kód poskytovateľa. Po zaregistrovaní Vám
bude zaslaná Zmluva o elektronickej komunikácií, ktorú je potrebné podpísať a spolu
s preberacím protokolom doručiť do Zdravotnej poisťovne. Pri splnení týchto podmienok bude
užívateľovi aktivovaný prístup do EP.
Sekcia hospiCOM na EP poskytuje poskytovateľovi:
-

možnosť odosielať dávky hospiCOM

-

možnosť prezerať zoznamy všetkých odoslaných dávok hospiCOM
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-

detailný prehľad riadkov dávky hospiCOM

-

prehľad nahlásených výkonov s detailnými informáciami

Sekcia obsahuje podsekcie:


Hospicom – Odoslať dávky



Hospicom – Prehľad dávok



Hospicom – Riadky dávok



Hospicom – Hospitalizácie



Hospicom – Čakacie listiny



Hospicom – Osobitne hradené výkony (pre JZS výkony jednodňovej ZS)

3.1. Odoslať dávky
Cez EP môže poskytovateľ odoslať dávku hospiCOM. Dávku podľa aktuálne platného dátového
rozhrania, odošle prostredníctvom formulára Odoslanie dávky hospiCOM.

Kliknutím na tlačidlo [Prehľadávať] poskytovateľ vyberie súbor vo svojom počítači, ktorý
chce odoslať. Ak súbor vybral, klikne na [Odoslať dávku].
Dávka je hneď po odoslaní kontrolovaná na prítomnosť syntaktických chýb. EP vypíše o tom
informáciu, zašle poskytovateľovi notifikačný email a zobrazí aktívny link na Protokol
syntaktických kontrol dávok sprievodného listu. Kliknutím na tento link sa daný protokol
poskytovateľovi zobrazí.
Syntakticky nesprávnu dávku je potrebné opraviť a znovu odoslať.

3.2.

Prehľad dávok

Je prehľad odoslaných dávok od užívateľa EP.
Prehľad obsahuje stĺpce:
ID – identifikačné číslo
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Názov
Odoslané
Spracované
Stav
Chybné riadky
Protokol

Dátum “Odoslané od” je prednastavený na hodnotu 01.dňa, aktuálneho mesiaca, príslušného
kalendárneho roka.
Význam stavov dávky:
E – Dávka je evidovaná v systéme, pripravená na syntaktickú kontrolu
(Syntaktická kontrola overuje, či je odoslaná dávka štruktúrovaná podľa správneho
dátového rozhrania podľa typu dávky.)
U - Dávka obsahuje syntaktické chyby, je potrebné danú dávku opraviť a odoslať ešte
raz
(Syntaktické chyby sú spôsobené tým, že odoslaná dávka nie je syntakticky
správna podľa platného dátového rozhrania. Chyby boli zobrazené hneď po odoslaní
dávky.)
S - Dávka je syntakticky správna, pripravená na vygenerovanie údajov
V - Spracovanie dávky prebehlo úspešne, boli z nej vygenerované údaje
Kliknutím na hodnotu stĺpca “Názov” (aktívne pole) sa zobrazí formulár Detail dávky, s
chybnými riadkami v dávke ak je stav spracovania dávky „V“- úspešne spracovaná
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v informačnom systéme zdravotnej poisťovne a ak takéto chybné riadky dávka obsahuje. Ak sú
dávky v systéme zdravotnej poisťovne v stavoch E – evidovaná, S – syntakticky správna
nezobrazujú sa v detaile dávky chybne riadky, keďže tieto ešte neprešli sémantickými
kontrolami. Dávka v stave U je syntakticky nesprávna a poskytovateľovi sa zobrazí v stĺpci
Protokol zoznamu dávok aktívne pole Protokol, kliknutím na ktoré sa v novom okne zobrazí
na Protokol syntaktických kontrol.

Ak dávka ostane v stave S viac ako 24 hodín, znamená to, že na niektorom z jej riadkov je
chybný obsah (napr. preklep v rodnom čísle a pod.) a treba overiť stav, resp. dávku
v informačnom systéme poisťovne.

3.3.

Riadky dávok

Sekcia Hospicom – Riadky dávok zobrazuje prehľad riadkov dávok vytvorených
v informačnom systéme poisťovne z dávok zaslaných poskytovateľom v dávkach hospiCOM.
Zoznam vybraný poskytovateľom obsahuje stĺpce:
ID(identifikátor riadku dávky)
Poistenec
Typ
Dátum
Stav riadku
Dgn
Oddelenie
Chyby
Akcia
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V zozname je možné filtrovať podľa viacerých kritérií. Pole “Obdobie odoslania” je povinné.
V prípade, že ho poskytovateľ nenastaví, prednastaví sa aktuálny mesiac. Pole “Má chyby” je
prednastavené hodnotou „Áno“. Pri vyhľadávaní podľa rodného čísla filter obdobie neberie do
úvahy, aby bolo možné vyhľadať všetky záznamy za poistenca naraz. Po nastavení výberových
kritérií poskytovateľ klikne na tlačidlo [Hľadať].
Kliknutím na číslo počtu chýb v stĺpci „Chyby“ (aktívne pole) zobrazí sa detail chýb
odosielaného riadku.
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Kliknutím na Zobraziť dávku (aktívne pole) sa zobrazí poskytovateľovi detail dávky.
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Kliknutím na TU sa zobrazí detailná informácia o štruktúre odoslanej dávky

3.4.

Osobitne hradené výkony (OHV) – (pre JZS sú to výkony jednodňovej
ZS)
3.4.1.

Všetky

V tejto časti má poskytovateľ možnosť prezrieť si všetky nahlásené výkony jednodňovej ZS
(realizované, čakajúce na potvrdenie, potvrdené, ale aj neschválené a stornované).
Pre zobrazenie záznamov musí poskytovateľ nastaviť aspoň jednu podmienku do filtra.
Filtračné polia sú:
Typ
Kvartál
Rodné číslo
Priezvisko
Kód OHV (výkonu jednodňovej ZS)
DGN (kód diagnózy)
Oddelenie
Riadiaci znak
Dátum realizácie od
Dátum realizácie do
Poistenec EU – (áno/nie)
Schválené – (áno/nie)
Realizované – (áno/nie)
Odbornosť
Vyhľadávanie môže poskytovateľ spustiť
stlačením klávesu ENTER.

kliknutím na tlačidlo [Vyhľadať] alebo

Tlačidlo [Reset] obnoví pôvodné hodnoty formulárových polí.
EP zobrazí zoznam osobitne hradených výkonov
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Kliknutím na aktívne pole Exportovať údaje do MS Excel-u, poskytovateľ môže zobrazené
údaje vyexportovať.
Zoznam všetkých OHV obsahuje stĺpce:
R (riadiaci znak) určuje či ide o OHV alebo výkon jednodňovej zdravotnú starostlivosť ,
nadobúda hodnoty O – OHV, J - JZS
T (typ) - typ výkonu (N - naplánovaný nerealizovaný, U - Uskutočnenie (OHV, JZS,
použitie ŠZM)
Priezvisko a meno
Rodné číslo
Stav - U - uskutočnené, S – schválená / potvrdená naplánovaná, E,R – na schválenie)
DGN - diagnóza
Kód NZ- posledných 6 znakov kódu PZS pre oddelenie
Kód OHV - kód výkonu jednodňovej ZS
Realizácia – dátum realizácie výkonu jednodňovej ZS
Mož. realiz. - dátum možnej realizácie výkonu jednodňovej ZS
Ticket – poradové číslo pre riadiaci znak J

3.4.2. Na schválenie
Prehľad obsahuje OHV a výkony jednodňovej ZS, ktoré zariadenie plánuje realizovať ale ešte
nie sú schválené zo strany zdravotnej poisťovne, teda čakajú na schválenie. (v prehľade
všetkých výkonov stavy E a R). Pre zobrazenie záznamov musí poskytovateľ nastaviť aspoň
jednu podmienku do filtra.
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Filtračné polia sú:
Riadiaci znak
Kód OHV (výkonu jednodňovej ZS)
Rodné číslo
Oddelenie
Odbornosť
Doplnené poisťovňou

Vyhľadávanie môže poskytovateľ spustiť
klávesu ENTER.

kliknutím na tlačidlo [Vyhľadať] alebo stlačením

Tlačidlo [Reset] obnoví pôvodné hodnoty formulárových polí.

Kliknutím na aktívne pole Exportovať údaje do MS Excel-u, poskytovateľ môže zobrazené
údaje vyexportovať.
Zoznam OHV na schválenie obsahuje stĺpce:
R (riadiaci znak) určuje či ide o OHV výkon resp. výkon jednodňovej ZS, nadobúda
hodnoty O – OHV, J - JZS
T (typ) - typ výkonu (N - naplánovaný nerealizovaný, U - uskutočnenie (OHV, JZS,
použitie ŠZM)
Priezvisko a meno
Rodné číslo
DGN - diagnóza
Kód NZ- posledných 6 znakov kódu PZS pre oddelenie
Kód OHV - kód osobitne hradeného výkonu, výkonu jednodňovej ZS
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Ticket – poradové číslo pre riadiaci znak J, poradové číslo hospitalizácie pre riadiaci
znak O
Hospitalizácia - aktívne pole hosp. kliknutím na ktoré sa zobrazí formulár Detail
hospitalizácie, ktorej OHV prislúcha so zobrazenými riadkami dávok

3.4.3. Schválené
Prehľad obsahuje osobitne hradené výkony a výkony jednodňovej ZS, ktorým bol udelený
súhlas DZP, ale ešte neboli zrealizované (v prehľade všetkých hospitalizácií stav S). Pre
zobrazenie záznamov musí poskytovateľ nastaviť aspoň jednu podmienku do filtra.
Filtračné polia sú:
Riadiaci znak
Kód OHV (výkonu jednodňovej ZS)
Rodné číslo
Oddelenie
Odbornosť
Vyhľadávanie môže poskytovateľ spustiť
klávesu ENTER.

kliknutím na tlačidlo [Vyhľadať] alebo stlačením

Tlačidlo [Reset] obnoví pôvodné hodnoty formulárových polí.

Kliknutím na aktívne pole Exportovať údaje do MS Excel-u, poskytovateľ môže zobrazené
údaje vyexportovať.
Zoznam potvrdených OHV obsahuje stĺpce:
R (riadiaci znak) určuje či ide o OHV resp. výkon jednodňovej ZS, nadobúda hodnoty O
– OHV, J - JZS
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T (typ) - typ výkonu (N - naplánovaný nerealizovaný, U - uskutočnenie (OHV, JZS,
použitie ŠZM)
Priezvisko a meno
Rodné číslo
DGN - diagnóza
Kód NZ- posledných 6 znakov kódu PZS pre oddelenie
Kód OHV - kód osobitne hradeného výkonu, výkonu jednodňovej ZS
Možná realizácia - dátum možnej realizácie OHV, výkonu jednodňovej ZS
Ticket – poradové číslo pre riadiaci znak J, poradové číslo hospitalizácie pre riadiaci
znak O
Poznámka
Hospitalizácia - aktívne pole hosp. kliknutím na ktoré sa používateľovi zobrazí formulár
Detail hospitalizácie, ktorej OHV prislúcha so zobrazenými riadkami dávok

3.4.4. Neschválené
Prehľad obsahuje osobitne hradené výkony a výkony jednodňovej ZS, ktorým nebol udelený
súhlas DZP.
Pre zobrazenie záznamov musí poskytovateľ nastaviť aspoň jednu podmienku do filtra.
Filtračné polia sú:
Riadiaci znak
Kód OHV – kód výkonu jednodňovej ZS
Rodné číslo
Oddelenie
Odbornosť
Vyhľadávanie môže poskytovateľ spustiť
klávesu ENTER.

kliknutím na tlačidlo [Vyhľadať] alebo stlačením

Tlačidlo [Reset] obnoví pôvodné hodnoty formulárových polí.
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Kliknutím na aktívne pole Exportovať údaje do MS Excel-u, poskytovateľ môže zobrazené
údaje vyexportovať.
Zoznam neschválených OHV obsahuje stĺpce:
R (riadiaci znak) určuje či ide o OHV výkon resp. jednodňovú zdravotnú starostlivosť ,
nadobúda hodnoty O – OHV, J - JZS
T (typ) - typ výkonu (N - naplánovaný nerealizovaný, U - uskutočnenie (OHV, JZS,
použitie ŠZM)
Priezvisko a meno
Rodné číslo
DGN - diagnóza
Kód NZ- posledných 6 znakov kódu PZS pre oddelenie
Kód OHV - kód osobitne hradeného výkonu, výkonu jednodňovej ZS
Ticket – poradové číslo pre riadiaci znak J, poradové číslo hospitalizácie pre riadiaci
znak O
Poznámka
Hospitalizácia - aktívne pole hosp. kliknutím na ktoré sa používateľovi zobrazí formulár
Detail hospitalizácie, ktorej OHV prislúcha so zobrazenými riadkami dávok

3.4.5. Stornované
Prehľad obsahuje osobitne hradených výkonov a výkonov jednodňovej ZS, ktoré boli
vystornované na základe prijatej storno dávky, resp. boli vystornované v transakčnom
systéme operátorom na žiadosť PZS.
Pre zobrazenie záznamov musí poskytovateľ nastaviť aspoň jednu podmienku do filtra.
Filtračné polia sú:
Riadiaci znak
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Kód OHV – kód výkonu jednodňovej ZS
Rodné číslo
Oddelenie
Odbornosť
Vyhľadávanie môže poskytovateľ spustiť
klávesu ENTER.

kliknutím na tlačidlo [Vyhľadať] alebo stlačením

Tlačidlo [Reset] obnoví pôvodné hodnoty formulárových polí.

Kliknutím na aktívne pole Exportovať údaje do MS Excel-u, poskytovateľ môže zobrazené
údaje vyexportovať.
Zoznam stornovaných OHV obsahuje stĺpce:
R (riadiaci znak) určuje či ide o OHV alebo výkon jednodňovej ZS , nadobúda hodnoty O
– OHV, J - JZS
T (typ) - typ výkonu (N - naplánovaný nerealizovaný, U - uskutočnenie (OHV, JZS,
použitie ŠZM)
Priezvisko a meno
Rodné číslo
DGN - diagnóza
Kód NZ- posledných 6 znakov kódu PZS pre oddelenie
Kód OHV - kód osobitne hradeného výkonu, výkonu jednodňovej ZS
Realizácia - dátum realizácie OHV, výkonu jednodňovej ZS
Ticket – poradové číslo pre riadiaci znak J, poradové číslo hospitalizácie pre riadiaci
znak O
Hospitalizácia - aktívne pole hosp. kliknutím na ktoré sa zobrazí formulár Detail
hospitalizácie, ktorej OHV prislúcha so zobrazenými riadkami dávok

26

4. Vykazovanie hospitalizácií
v zúčtovacích dávkach

a výkonov

jednodňovej

ZS

Každý výkon jednodňovej ZS, ktorý bude fakturovaný do poisťovne, musí byť nahlásený
v hospiCOMe.
Pokiaľ nebude výkon jednodňovej ZS nahlásený v hospiCOMe a bude vykázaný len
v zúčtovacej dávke, úhrada bude za porušenie zmluvných podmienok krátená na 10% zo
zmluvnej ceny výkonu jednodňovej ZS. Údaje v zúčtovacej dávke sa musia zhodovať údajmi
v dávke hospiCOM. Zhoda musí byť v týchto znakoch:
-

rodné číslo

-

kód ambulancie

-

dátum realizácie výkonu jednodňovej ZS

-

kód výkonu jednodňovej ZS

-

DGN na tri znaky

5. SMS notifikácie
Počnúc septembrom 2012 poisťovňa informuje prostredníctvom e-mailu a SMS notifikácie
svojich poistencov o zaevidovaní, schválení a stornovaní ich naplánovaných výkonov a
hospitalizácií.
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