MÁME PRE VÁS NOVINKU.

Od júna 2022 môžete tieto pomôcky z nasledovných podskupín navrhovať priamo cez
e-recept. My na základe e-receptu urobíme všetky kontroly a návrh na pomôcku
schválime alebo neschválime. Odpoveď budete mať okamžite.

ZOZNAM SKUPÍN A PODSKUPÍN
G1.2.2

Kompresná trieda III. stupeň
(obväzy, set na liečbu vredu predkolenia)

L1.2

Vozík mechanický, skladací, odľahčený

G8.2

Príslušenstvo PRÍSTROJ NA
KOMPRESÍVNU LIEČBU

L4.1.1

Sedačky antidekubitné penové,
príslušenstvo k vozíku

K3.2.2

Matrace antidekubitné polohovacie
s kompresorom

L4.1.2

Sedačky antidekubitné gélové

K6.2

Ležadlá toaletné detské s oporou trupu

L5.1

Kočík, skladací z boku

K7.1

Držadlá na nádoby, príbor a pod.

L5.3

Interiérová sedačka

K9.2

Prístroje inhalačné dýzové
a kompresorové

L6

Príslušenstvo ku kočíku, vozíku

K9.3

Prístroje inhalačné ultrazvukové

L7.1

Chodúľa pohyblivá pevná a dvojkolesová

K9.7

Fyzioterapeutické pomôcky
(dych. rehab.)

L7.2

Chodúľa troj a štvorkolesová

K9.8.1

Fyzioterapeutické prístroje (odsávačky)

L7.4

Dynamické a statické vertikalizátory

K9.9.5

Tracheostomické kanyly, kovové

L10

Stolička toaletná, vozík toaletný
a príslušenstvo

K9.12.1

Ostatné príslušenstvo (masky k cpap a
bpap ventilačným prístrojom)

N5.1

Elektrolarynx

L1.1

Vozík mechanický, skladací, oceľový

NOVÉ KONTROLY, KTORÉ PREBEHNÚ POČAS VYTVÁRANIA E-RECEPTU.
Dlžník
Povolené množstvo a množstvové limity
Výpočet platnosti návrhu na zdravotnú starostlivosť (niektoré pomôcky sú na 1 rok, iné na 3 alebo 5 rokov, atď.)
Diagnóza
Kontrola veku poistenca
Kontrola predpisu počas hospitalizácie
Kontroly iných návrhov na rovnakú zdravotnú starostlivosť a čerpaných pomôcok
Vykázaná zdravotná starostlivosť
Iné povinné produkty
Preskripčné obmedzenia

Stačí, ak predpíšete pomôcku cez e-recept a my urobíme všetko ostatné.
Skontrolujeme platby poistného poistenca, povolené množstvo na pomôcku, vypočítame platnosť návrhu,
diagnózy a vek.
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VÝSLEDOK, DETAIL NÁVRHU
V ELEKTRONICKEJ POBOČKE

INFORMAČNÝ SYSTÉM

KONTROLY
PODĽA
KATEGÓRIE

V RÁMCI E-RECEPTU VYPLNÍTE:
1

Rodné číslo poistenca

2

Dátum predpisu vždy dnešný, aktuálny

3 Kód produktu, teda pomôcky z uvedenej podskupiny
4 Merná jednotka je ks, teda kus alebo set, podľa podskupiny
5

Dávkovanie je povinná položka, bežne tam uvádzate VAR, ale môžete tam
vyplniť čokoľvek o používaní, maximálne 250 znakov

6 Kód diagnózy
7

Takáto požiadavka je Produkt na výnimku - je potrebné
označiť v e-recepte.

8 Množstvo (počet ks, setov a podobne)
9

Zdôvodnenie, čo je 1800 znakov, kde potvrdzujete indikáciu pomôcky
a dôvody, prečo pomôcku poistencovi navrhujete=predpisujete

10

Potom je v e-recepte položka Poznámka. Ak by vám nestačili 1800 znakov pre
Zdôvodnenie, môžete dať ďalšie informácie do poznámky.

11 Dôvod úhrady – presne ako pri liekoch
Po odoslaní e-receptu sa okamžite dozviete, či sme návrh na vopred schvaľovanú
12 pomôcku schválili alebo neschválili. Pri schválení bude dokončená preskripcia a
pacient, náš poistenec môže ísť rovno do výdajne. Pri neschválení bude odmietnutá
preskripcia. Pri odmietnutí sa dozviete aj dôvody odmietnutia.

ĎAKUJEME, ŽE S NAMI VYLEPŠUJETE ZDRAVOTNÍCTVO!

