Oznámenie pre pacientov - očkovanie proti chrípke v roku 2012
Vážení pacienti,
1. ste už informovaní, že tento rok Vás očkujeme primárne na svoje vlastné náklady a preto Vás žiadame o trpezlivosť a podporu. Zdravotné poisťovne, do ktorých platíte odvody, tento rok pre Vás
očkovacie vakcíny neobstarali.
2. Očkovanie proti chrípke nie je povinné očkovanie, je to odporúčané očkovanie, ktoré chráni pred
chrípkou vo viac ako 95 % a preto ho vo všeobecnosti odporúčame každému.
3. Kapitovaných poistencov, ktorí majú nad 59 rokov očkujeme, akceptujeme záruku, že nám poisťovňa vakcíny aj očkovanie s odstupom času preplatí. Samozrejme budeme tak robiť iba dovtedy
kým si budeme môcť finančne dovoliť vakcíny pre vás pacientov nakupovať v lekárni alebo od
veľkodistribútorov. Možnosť očkovania proti chrípke odporúčame využiť aj všetkým tehotným
ženám, aj pre ne sa budeme usilovať zabezpečiť vakcíny.
4. U poistencov, ktorí sú na očkovanie indikovaní preto, že sú chronicky chorí, ale sú vo veku do 59
rokov, čakáme na potvrdenie o dispenzarizácii u špecialistov od zdravotných poisťovní. Iba u potvrdených nám poisťovne vakcíny a očkovanie s odstupom času preplatia. Chronicky chorí musia
mať dispenzarizáciu schválenú svojou zdravotnou poisťovňou. Takže, ako podmienka k očkovaniu
s následnou úhradou z verejných zdrojov je dispenzarizácia u špecialistov ale musí byť ešte schválená zdravotnou poisťovňou pacienta. Zdravotné poisťovne sme vyzvali aby každému všeobecnému lekárovi dodali zoznam jeho dispenzarizovaných pacientov do 59 rokov, teda tých, ktorí
majú nárok na očkovanie s úhradou z verejných zdrojov keďže iba oni vedia, ktorým pacientom
schválili dispenzarizáciu.
5. Poistencov s chronickým ochorením do 59 rokov môžeme očkovať až keď ich nájdeme zaradených
na zozname zo zdravotných poisťovní, ktorým zdravotná poisťovňa uznala ich dispenzarizáciu.
Inak sa vystavujeme riziku, že ak zaočkujeme pacientov s chronickými ochoreniami, v dobrej viere
že sú dispenzarizovaní, ale ak nebudú uznaní za dispenzarizovaných zdravotnou poisťovňou, tak
nám poisťovňa vakcíny a ani výkon očkovania v tomto prípade nepreplatí. Už na jar na toto doplatilo niekoľko všeobecných lekárov a celý rok na úhybné manévre poisťovní doplácajú pediatri.
Zatiaľ čakáme na dodanie týchto zoznamov zo zdravotných poisťovní.
6. Ak poisťovne nezareagujú a nedodajú zoznamy svojich dispenzarizovaných poistencov, nezostane
nám nič iné, ako každého takéhoto chronického pacienta poslať do zdravotnej poisťovne so žiadosťou – výmenným lístkom o potvrdenie dispenzarizácie. Ak poisťovňa potvrdí dispenzarizáciu,
môžeme očkovať a vakcínu a očkovanie vykázať do poisťovne a čakať na preplatenie, ak nepotvrdí
potom takéhoto pacienta môžeme očkovať ako samoplátcu ( pozrite bod 7.)
7. Ako očkujeme samoplátcov? Každého z chronicky chorých, ktorý sa chce dať zaočkovať a nechce
čakať na vyjadrenie z poisťovne, ako aj zdravých záujemcov môžeme poslať s receptom na vakcínu
do lekárne a po jej obstaraní pacientom ho zaočkovať. Pacientov poučíme informovaným súhlasom, dáme im ho podpísať a potom im vystavíme recept. Odporučame aby si pacienti odložili
účet z lekárne a pokúsili sa vo svojej zdravotnej poisťovni o jeho preplatenie.
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