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Vážený poskytovateľ zdravotnej starostlivosti AURICULA s. r. o.
ďakujeme Vám, že patríte k tým vyše 20-tisíc lekárom, lekárnikom a ďalším zdravotníckym pracovníkom, ktorí vo svojom softvéri vyskúšali
prvú online službu na Slovensku na bezpečnejšiu liečbu pacientov s názvom Bezpečné lieky online. Od svojho spustenia do prevádzky
v októbri 2014 prispela k poklesu liekových interakcií aj k zníženiu počtu poistencov Dôvery, ktorí užívajú desať a viac liekov.
Teší nás, že služba inšpirovala ostatné dve zdravotné poisťovne a zároveň sa pre elektronický predpis a výdaj liekov, dietetík
a zdravotníckych pomôcok stala súčasťou štátneho Modulu erecept.
V tejto súvislosti Vás chceme informovať o ďalšom vývoji v oblasti elektronizácie a adresovať Vám niekoľko odporúčaní.

A. Od 1. januára 2018 bude musieť lekár aj lekárnik predpísať, resp. vydať liek, dietetickú potravinu alebo zdravotnícku
pomôcku elektronicky a použiť na to vo svojom softvéri Modul erecept, ktorého súčasťou sa stala aj služba Bezpečné lieky
online. Inak poruší zákon s hrozbou sankcie od Ministerstva zdravotníctva SR, resp. samosprávneho kraja.
B. Odporúčame Vám preto ponechať si službu Bezpečné lieky online zapnutú a využívať ju naďalej, vďaka čomu:
a. si po jej spojení s Modulom erecept (toto zabezpečí Váš dodávateľ softvéru) splníte svoju zákonnú povinnosť,
b. budete môcť pristupovať k liekovej karte a elektronickej zdravotnej karte pacientov,
c. budete môcť zasielať zúčtovacie dávky priamo zo softvéru (viac informácií Vám poskytne Váš dodávateľ informačného
systému),
d. budete môcť priamo zo softvéru vytvárať aj vidieť návrhy na zdravotnú starostlivosť, ktoré vopred schvaľuje zdravotná
poisťovňa (viac informácií Vám poskytne Váš dodávateľ informačného systému).
C. Keď Váš dodávateľ softvéru spojí službu Bezpečné lieky online a štátny Modul erecept a získa od Národného centra zdravotníckych
informácií overenie zhody, sprístupní Vám ideálne do konca roka 2017 novú verziu softvéru. Stačí, keď si ju nainštalujete podľa
inštrukcií svojho dodávateľa.
D. Váš dodávateľ softvéru môže existujúce elektronické služby zdravotných poisťovní aj štátneho systému ezdravie spoplatniť.
E. Dôvera zvýhodňovala a naďalej bude zvýhodňovať lekárov, ktorí využívajú elektronické služby vo forme vyššej kapitácie, resp.
vyššej ceny bodu. V roku 2016 sme takto zaplatili poskytovateľom 4,2 mil. eur. Detailné pravidlá na odmeňovanie predstavíme
zástupcom poskytovateľov počas najbližších rokovaní o zmluvách.
Informácie ohľadom služby Bezpečné lieky online nájdete na dovera.sk/lekar/bezpecne-lieky-online. V prípade otázok alebo nejasností
nás môžete kontaktovať na poskytovatel@dovera.sk alebo na bezplatnej Linke pre poskytovateľov 0800 150 155.
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

