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Podpora vzpostavitvi pilotne mreže bolnišnic
za spremljanje plačila oskrbe
bolnikov, ki se zdravijo v tujini
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•

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona (Koordinator
projekta)
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII
Azienda Ospedaliera – Universitaria “Santa Maria della
Misericordia” di Udine
Azienda per i Servizi Sanitari N.5 “Bassa Friulana”
Ministry of Health
Università Commerciale Luigi Bocconi
Università degli Studi di Udine

•

Ministry for Health

•
•

Malta

Projekt sofinancira Zdravstveni
program Evropske unije

Madžarska

•

National Institute for Quality and Organizational Development in
Healthcare and Medicines

Nemčija

•

Technische Universität Berlin

Slovenija

•
•

National Institute of Public Health
Splošna Bolnišnica Izola - General Hospital Izola

www.honcab.eu
Vsebina tega dokumenta izraža le mnenja avtorja in Izvajalska
agencija s zdravje in potrošnike ni odgovorna za kakršno koli
uporabo informacij, vsebovanih v tem dokumentu.

Podpora vzpostavitvi pilotne mreže bolnišnic
za spremljanje plačila oskrbe
bolnikov, ki se zdravijo v tujini

>> Kaj želimo doseči

>> Organizacija dela na projektu

• Vzpostavitev pilotske mreže bolnišnic, ki se bo s časom
širila

Projekt je razdeljen na devet delovnih sklopov (DS), od
katerih ima vsak specifične cilje:

• Vzpostavitev sistema za poročanje in izmenjavo
informacij o administrativnih zadevah v zvezi s plačilom
oskrbe za čezmejne bolnike, zadovoljstvu bolnikov s
povračilom stroškov in kakovostjo obravnave

DS1: Koordinacija projekta
Upravljanje in vodenje projekta. Usklajevanje in nadzor dela in
nalog vseh delovnih sklopov.

• Primerjava razlik med kategorijami in tarifami skupin
primerljivih primerov (SPP)

>> Kdo smo
HoNCAB je projekt, ki ga Evropska komisija (Izvršna
agencija za zdravje in potrošnike) sofinancira v okviru
Drugega programa dejavnosti Evropske Skupnosti na
področju zdravja 2008-2013.
Glavni cilj HoNCAB je pridobitev boljšega vpogleda v
finančne in organizacijske zahteve, do katerih pride ob
uveljavljanju zdravstvenega varstva bolnikov izven
države, v kateri imajo sklenjeno zdravstveno
zavarovanje.
Projekt bo vzpostavil tudi pilotno mrežo bolnišnic
držav članic, ki bodo medsebojno delile praktične
izkušnje, probleme in rešitve v zvezi s čezmejnim
zdravstvenim varstvom.

• Predlaganje priporočil o organizacijskih zahtevah za
urejanje vprašanj čezmejnih plačil

DS2: Diseminacija
Zagotavljanje dostopa do rezultatov različnim ciljnim javnostim.
DS3: Vrednotenje
Preverjanje ali se projekt izvaja v skladu z načrti in dosega svoje
cilje.
DS4: Sistemi za izmenjavo informacij
Vzpostavitev baze podatkov za zbiranje in vnos informacij v zvezi z
urejanjem vprašanj čezmejnih plačil bolnikov v skladu s
predhodno določenimi naborom spremenljivk, kot so
administrativne in sociodemografske spremenljivke ter
spremenljivke povezane z zdravjem.
DS5: Sistem za prejemanje povratnih informacij od bolnikov
Vzpostavitev sistema za prejemanje povratnih informacij od
bolnikov, ki so se zdravili v tujini s poudarkom na povračilu plačil.
DS6: Mreža bolnišnic
Vzpostavitev pilotske mreže bolnišnic, ki imajo delujoče
organizacijske strukture in sredstva za komunikacijo za tuje
bolnike.

>> Na kratko
Kratica:

HoNCAB

Polno ime:

Podpora vzpostavitvi pilotne mreže
bolnišnic za spremljanje plačila oskrbe
bolnikov, ki se zdravijo v tujini

Koordinator:

Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata Verona

Začetek projekta:

september 2012

Trajanje:

36 mesecev

Proračun:

1.346.306,00 evrov

DS7: Primerjava cen na osnovi SPP
Primerjava ravni povračila stroškov izbranih pogostih vrst
obravnav.
DS8: Preiskava o ključnih tematskih področjih: turizem,
čezmejno zdravstveno varstvo
Izvedba študije primerov za proučitev dveh področji: zdravstveni
turizem in čezmejno zdravstveno varstvo.
DS9: Priporočila
Predlaganje priporočil o organizacijskih zahtevah za urejanje
vprašanj čezmejnih plačil.

