Informační systém pro „Ocenění odškodňování újem na zdraví
– ztížení společenského uplatnění (ZSU)“
Společnost medicínského práva o.s. připravila ve spolupráci s Nejvyšším soudem České republiky
metodiku a algoritmus ocenění odškodňování újem na zdraví (bolesti a ztížení společenského uplatnění).
Společnost SW Lab, s.r.o. na základě této metodiky a předaných algoritmů výpočtů připravila webovou
aplikaci, která je umístěna na internetové doméně www.nahradazsu.cz (dále jen Aplikace). Aplikace bude
přístupná uživatelům na základě předaných certifikátů. Cílovými uživateli Aplikace jsou zejména soudci,
soudní znalci, pojistitelé, advokáti, ale i další subjekty (např. odškodňované osoby nebo jejich zástupci).

Aplikace pro výpočet nemajetkové újmy na zdraví
Aplikace slouží pro výpočet ztížení společenského uplatnění podle Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě
nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle § 2958 občanského zákoníku).
Pomocí interaktivních formulářů lze snadno provádět kompletní výpočet úhrady nemajetkové újmy na
zdraví, a to jak zadáváním základních stupňů ocenění pro výkon i kapacity, tak i přímým zadáváním
procentuálních hodnot stanovených lékařem. Dále je možné zadávat korekční koeficient (pro nestandardní
případy), atp.

Aplikace nabízí:
-

Ukládání jednotlivých případů ocenění se všemi potřebnými údaji,

-

modifikaci případů,

-

tisk ve formátu PDF,

-

náhled rozpracovaného posudku v PDF formátu

-

přehledový seznam uložených případů,

-

prohlížení všech číselníků používaných k výpočtům a jejich export.

N a b íd k a
Obsah nabídky:


Modul pro výpočet výše odškodnění na základě metodiky,



prohlížení číselníků a jejich tisk do tiskových sestav,



tiskový modul,



možnost administrace systému.

Veškeré zpracovávané údaje jsou ukládány v centrálním datovém skladu, který je sdílen a
zpřístupněn na základě příslušných uživatelských oprávnění.

Vlastní nabídka přístupu k Aplikaci je rozdělena dle typu uživatelů na následující kategorie:
A. Soudci – zdarma (přístup k posudkům, vypracovaným v příslušném soudním řízení).
B. Soudní znalci – 1600 Kč za rok bez DPH splatná ročně.
C. Pracovníci komerčních subjektů (pojišťovny, advokáti, ap.) – 10 000 Kč za rok bez DPH.

* Servisní služby (podpora) jsou zahrnuty v ceně zakoupeného přístupu k Aplikaci.

V případě komerčních subjektů je možné zakoupení multilicence na základě dohody a za
zvýhodněných podmínek:
2 - 4 licence objednané v rámci multilicence

5% sleva z celkové ceny

5 -10 licencí objednaných v rámci multilicence

10% sleva z celkové ceny

11 a více licencí objednaných v rámci multilicence

20% sleva z celkové ceny

Ukázky aplikace

Výpočet procent poškození

Přehled rozpracovaných případů

Výpočet ocenění odškodnění

Tisková sestava

Profil společnosti SWLab s.r.o.

Společnost SWLab s.r.o. působí na trhu již od roku 2004. Dlouhodobě se zaměřuje na oblast IT ve
zdravotnictví, především na oblast datových skladů a s tím souvisejících analytických prostředků
(manažerských informačních systémů s využitím OLAP technologií). Je dodavatelem informačního systému
pro řízení a optimalizaci vykazování v oblasti zdravotnictví. Systémy vyvinuté společností SWLab s.r.o.
slouží jak pro podporu řízení, tak pro optimalizaci nákladů či výnosů nemocničních zařízení. Umožňují
provádět analýzy poskytované péče z hlediska klinického i ekonomického, a jsou tak účinným nástrojem pro
kontrolu efektivity vykazování, úhrad zdravotní péče či plánování finančních, materiálových a lidských zdrojů .

Personální obsazení
Pracovníci společnosti SW Lab s.r.o. mají dlouholeté zkušenosti v oblasti zdravotnictví (zejména v oblasti
veřejného zdravotního pojištění) a zdravotnických IT. Klíčoví pracovníci působí v této oblasti více než 20 let.
Společnost má v současné době 7 pracovníků v rolích analytiků, konzultantů, programátorů a školících pracovníků
(včetně pracovníků s lékařským vzděláním) v oblasti veřejného zdravotního pojištění.

Produkty společnosti


SW pro klasifikaci případu hospitalizace – Grouper,

Je užíván všemi nemocnicemi a zdravotními pojišťovnami v ČR.



datový sklad,



systém SWLab DRG - verze pro nemocnice,



systém SWLab DRG - verze pro zřizovatele (kraje a holdingy),



systém SWLab DRG - verze pro zdravotní pojišťovny,



systém SWLab DRG - verze pro školení včetně DEMO databáze případů hospitalizací,



analýzy a konzultace z oblasti úhrad zdravotní péče, podpory řízení, optimalizace sítě zdravotnických
zařízení, snižování vnitřních nákladů a ekonomické efektivity,



školící materiály a eLearning v oblasti veřejného zdravotního pojištění, úhrad zdravotní péče a ekonomiky
zdravotnických zařízení.

Reference
V současné době společnost SW Lab, s.r.o. poskytuje SW produkty a analytické služby v následujících
subjektech:



Ministerstvo zdravotnictví,



Ministerstvo financí,



Plzeňský kraj, Pardubický kraj, Středočeský kraj, Kraj Vysočina, Hlavní město Praha, Jihomoravský kraj,
Liberecký kraj,



zdravotní pojišťovny (3 subjekty),



přímo řízené subjekty (11 subjektů),



ostatní nemocnice (přes 60 subjektů),



ostatní (konzultační, školské a SW subjekty).
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