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DŮVĚRA

Chtěl jsem komunikovat se zdravotní pojišťovnou přímo, proto jsem pořídil modul eDávky. Funguje
dobře, vše zvládnu sám, a i když nemám zkušenost s jiným nástrojem, eDávky bych doporučil svým
kolegům. Opravnou dávku, většinou v rámci chyby, kterou mi vrátí pojišťovna, jsem dělal maximálně
jednou dvakrát za rok.
MUDr. Miloslav Zdráhal, gynekologie, Olomouc

eDávky eKontrol
&

ZAJIŠTĚNÍ SPOLEHLIVÉHO VYÚČTOVÁNÍ | PRŮBĚŽNÁ
AUTOMATICKÁ KONTROLA ÚDAJŮ PRO BEZCHYBNÉ VYÚČTOVÁNÍ
eDávky
• zajišťují platby lékařům od zdravotní pojišťovny rychle, jednoduše a bez chyb
• jsou zárukou bezproblémové komunikace se všemi zdravotními pojišťovnami
eKontrol
• kontroluje registraci pacienta k praktickému lékaři
• ověřuje příslušnost pacienta ke zdravotní pojišťovně a druhu pojištění
• zajišťuje platbu za každého pacienta
• snižuje riziko nevydání receptu lékárnou
• ambulantní specialisté ocení kontrolu existence IČP

eKontrol a eDávky se výborně doplňují, efektivitu obou dohromady
lékaři ocení v praxi okamžitě. Minimalizují opravné dávky a jsou vhodné
pro všechny lékařské odbornosti.
Jsme maximálně spokojeni. Vyúčtování na všechny pojišťovny mi za celou kliniku trvá
dvě minuty. Všechny faktury zůstávají přehledně v programu a snadno se v nich hledá.
Za celou dobu užívání nebyla ani jedna komplikace.
Zubní klinika Lazurit, Praha
Používáme eKontrol každý den. Koupili jsme si ho kvůli velkému množství opravných
dávek, které se díky tomu snížily. Dnes už kartičky ZP ani nepožadujeme, protože
máme kontrolu, kde je pacientka zapsána. Pořídili jsme také eDávky a celková kontrola
vyúčtování se díky tomu ještě zlepšila.
MUDr. Jana Vaculíková, gynekologie, Brno

CGM. Komplexní péče.
Jsme dlouhodobým a stabilním partnerem, dodáváme elektronické programy a řešení v oblasti
zdravotnictví už více než 25 let. Díky širokému firemnímu zázemí u nás i v zahraničí získáváte
s našimi produkty profesionální technickou podporu a servis, okamžité on-line řešení krizových
situací. Jsme zárukou trvalého rozvoje našich produktů jak technicky, tak i v rámci legislativy.
Chceme být spolehlivým a odpovědným partnerem po celou dobu vaší praxe.
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Veškeré informace včetně všech kontaktů získáte na
našich webových stránkách:
www.cgm.com/cz

