Vážení pacienti,

ďakujeme za dôveru, s ktorou sa na nás obraciate. Preštudujte si, prosím,
nasledujúce informácie, ktoré majú za cieľ Vás oboznámiť s krokmi, ktoré
povedú k vyhodnoteniu vhodnosti protónovej liečby.

Rozhodli ste sa nás osloviť.
Zaslali ste nám/vyžiadali sme si od Vás
zdravotnícku dokumentáciu?
Zaslanú zdravotnú dokumentáciu na e-mail
pacient@ptc.cz odovzdáme nášmu lekárskemu tímu, ktorý ju dôkladne posúdi. Prosíme
o dodanie aktuálnych lekárskych správ, ktoré
súvisia s Vaším onkologickým ochorením.
Výsledok o vhodnosti protónovej liečby
Vám oznámime e-mailom alebo telefonicky
nasledujúci pracovný deň.
V prípade, že potrebujeme obrazovú dokumentáciu (snímky z MR, CT a pod.), budeme Vás kontaktovať a poprosíme o súhlas
s jej získaním. Snímky si následne môžeme
sami vyžiadať zo zdravotníckeho zariadenia, v ktorom bolo vyšetrenie vykonané.
Ak máte dokumentáciu na CD nosiči, poskytneme vám prihlasovacie údaje na naše
bezpečné úložisko, v ktorom po prihlásení nájdete postup, ako súbory nahrať.
Hneď ako si vyžiadame snímky, budeme Vás
obratom informovať a spresníme aj termín
indikačného seminára. Na indikačnom seminári sa náš tím lekárov na základe Vašej zdravotnej a obrazovej dokumentácie vyjadrí k
vhodnosti protónovej liečby. Po skončení
indikačného seminára Vás budeme kontaktovať s výsledkami posúdenia.

Bola vám odporučená protónová liečba
vaším ošetrujúcim lekárom na Slovensku
a potrebujete odporúčanie Komplexného
onkologického centra?
Stačia len 4 kroky, ktoré musíte urobiť:
KONTAKTUJTE NÁS
Ak dostanete od svojho lekára odporúčanie k protónovej rádioterapii, obráťte sa
na nás, prosím, na adrese pacient@ptc.cz,
Na tento e-mail zašlite odporúčanie Vášho
ošetrujúceho lekára a dokumenty súvisiace
s Vaším onkologickým nálezom, alebo nás
kontaktujte na tel. čísle +420 222 999 000.
ABSOLVUJETE KONZULTÁCIU
Absolvujete konzultáciu s lekárom Protónového centra (osobne, prípadne formou
videoambulancie).
Po konzultácii Vám váš osobný koordinátor
vystaví kalkuláciu nákladov na liečbu, ktorá
je povinnou súčasťou žiadosti o úhradu Vašou zdravotnou poisťovňou.
PODANIE ŽIADOSŤI
Na podanie žiadosti o plánovanú liečbu v cudzine slúži formulár, ktorý nájdete
na webe vašej zdravotnej poisťovne.
•
prvú časť (kalkuláciu) pre Vás vyplníme
v Protónovom centre. Kalkuláciu pred-

+420 222 999 000
pokladaných nákladov na liečbu môž-

•

me zaslať aj elektronicky, po posúdení
zdravotnej dokumentácie pacienta.
druhú časť (odporúčanie) musí vyplniť
Váš lekár a odborník z Komplexného
onkologického centra

Žiadosť vyplníte spolu s Vaším ošetrujúcim
lekárom, ktorý zdôvodní indikáciu protónovej liečby vo vašom prípade. Následne sa
objednáte na jedno z nižšie uvedených pracovísk, ktoré majú právomoc odporúčanie
na protónovú rádioterapiu potvrdiť, prípadne kompletne vystaviť.

1.

2.

3.

POČKÁME NA SCHVÁLENIE
Ak žiadosť o schválenie protónovej liečby
obsahuje všetky náležitosti, teda vrátane
odporúčaní Komplexného onkologického
centra, posúdi ju Vaša zdravotná poisťovňa.
Protónové
centrum
má
uzatvorené zmluvy so slovenskými zdravotnými poisťovňami DÔVERA a VšZP.
Úhrada liečby podlieha, až na vybrané
diagnózy, schvaľovaciemu procesu na základe podanej žiadosti.

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA (VšZP – 25)
VšZP je lídrom v zaisťovaní protónovej liečby. Začala ju hradiť ako prvá na Slovensku. Doposiaľ bola schválená liečba už viac než 350 poistencom, deťom aj dospelým.
ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA DÔVERA (24)
Protónové centrum má uzatvorenú zmluvu na úhradu starostlivosti bez nutnosti schvaľovacieho procesu pri vybraných diagnózach. V prípade diagnóz, ktoré zmluvné kritériá nespĺňajú,
Vám s všetkou administratívou ochotne pomôžeme. Kontaktujte koordinátora.
ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA UNION (27)
Po schválení Vašej žiadosti poisťovňa vystaví S2 formulár, na základe ktorého bude úhrada
protónovej liečby realizovaná.

Protónovú liečbu Vám môže odporučiť radiačný onkológ alebo Váš
ošetrujúci onkológ so súhlasom jedného z klinických pracovísk v odbore
radiačnej onkológie – Komplexné onkologické centrum:
•
•
•
•

Národný onkologický ústav,
Klenová 1, Bratislava
Onkologický ústav sv. Alžběty, s.r.o.,
Heydukova 10, Bratislava
Východoslovenský onkologický ústav, a.s.,
Rastislavova 43, Košice
Univerzitná nemocnica Martin,
Kollárova 2, Martin

