BEROU VÁS
POJIŠŤOVNY NA
NA
Ať už máte pocit, nebo dokonce důkaz, že je tomu tak
a nechcete se s tím smířit, OAKS Vám nabízí pomoc při
► Kontrole dodatků
► Kontrole vyúčtování a jednáních o úhradě poskytnuté péče
► Průběžné kontrole výkonů, ZUM, ZULP, preskripce a vyžádané péče

Dále zajišťujeme
► Právní služby (např. převody ambulancí)
► Daňové poradenství
OAKS Consulting s.r.o. je konzultační firma, která nabízí pro lékaře poradenství
a zastupování při jednání s pojišťovnami ohledně úhradových dodatků,
finančních vypořádání předběžných úhrad a ekonomického řízení provozu
ordinace.

VÝPOČET NÁROKU NA ÚHRADU DLE ÚHRADOVÉ VYHLÁŠKY
► Dle Úhradové vyhlášky Vám vypočteme nárok na úhradu, který slouží
mimo jiné, jako podklad pro uzavírání dodatků se zdravotními
pojišťovnami.

KONTROLA DODATKŮ, PŘEDLOŽENÝCH ZDRAVOTNÍMI
POJIŠŤOVNAMI
►

►

KONTROLA VYÚČTOVÁNÍ ZA UPLYNULÝ KALENDÁŘNÍ ROK
► Po obdržení vyúčtování za daný kalendářní rok od zdravotních pojišťoven
provedeme kontrolu správnosti výstupů a v případě zjištění rozdílů
navrhneme optimální způsob na jejich vypořádání ve Váš prospěch a
připravíme veškerou potřebnou dokumnetaci. V případě zájmu Vás
můžeme na základě plné moci zastupovat.

Pokud budete mít zájem o prvotní nezávaznou konzultaci, kontaktujte nás.
Ing. Mgr. Jakub Weber

tel: +420 606 086 789
jakub.weber@oaks.cz | www.oaks.cz
OAKS Consulting s.r.o.
AMAZON COURT
Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8

Jakmile obdržíte dodatky od zdravotních pojišťoven, provedeme přepočet
nároku na úhradu dle návrhu pojišťoven a porovnáme jej s nárokem na
úhradu dle vyhlášky.
Pokud se rozhodnete s pojišťovnou vyjednávat, připravíme veškeré
podklady, případně můžeme jednání přímo vést. V případě zájmu Vás
můžeme na základě plné moci zastupovat.

PRŮBĚŽNÁ KONTROLA VÝKONŮ, ZUM, ZULP, PRESKRIPCE A
VYŽÁDANÉ PÉČE
►

Vyvinuli jsme efektivní on-line systém na průběžnou kontrolu uvedených
ukazatelů s cílem včas zachytit negativní rozdíly a navrhnout jejich řešení v
průběhu roku.
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