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Certified Health Insurance Specialist
Το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου σε συνεργασία µε το International Association of Financial Management,
προσφέρει το εκπαιδευτικό πρόγραµα “Certified Health Insurance Specialist”, του οποίου οι απόφοιτοι θα
δικαιούνται να χρησιµοποιούν τον επαγγελµατικό τίτλο Certified Health Insurance Specialist (CHIS).

Εισαγωγή
Στόχοι Κατάρτισης
• Να κατανοήσουν τη σχέση µεταξύ του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα στην παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
• Να κατανοήσουν τα προϊόντα της ιδιωτικής ασφάλισης ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και των αρχών της.
• Να κατανοήσουν την εφαρµογή τιµολόγησης και αξιολόγησης στην ιδιωτική ασφάλιση ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
• Να κατανοήσουν την εφαρµογή διαχείρισης απαιτήσεων και συµβολαίων. • Να κατανοήσουν τη νοµοθεσία και τους
κανονισµούς σε σχέση µε την ιδιωτική ασφάλιση ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. • Να κατανοήσουν τη διανοµή της
ιδιωτικής ασφάλισης ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
Σε ποιους απευθύνεται
∆ιευθυντικά Στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών, Λειτουργούς αξιολόγησης κινδύνων (underwriters), Χειριστές απαιτήσεων,
∆ιευθυντές διαχείρισης κινδύνων.
Διάρκεια Εκπαίδευσης
Το πρόγραµµα έχει διάρκεια εκπαίδευσης 28 ώρες και θα καλύπτεται σε τέσσερις ηµέρες.
Οι συµµετέχοντες στο τέλος της εκπαίδευσης θα παρακαθίσουν σε γραπτές εξετάσεις.

Θέµατα Εκπαιδευτικού Προγράµµατος
Το πρόγραµµα καλύπτει τα πιο κάτω επιµέρους θέµατα:
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1- ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΥΓΕΙΑΣ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
• Βασικά στοιχεία • Μέγεθος Αγοράς • Οι συνολικές δαπάνες • Οι δαπάνες ανά κατηγορία • Βασικές συνιστώσες
των συστηµάτων υγείας • ∆ιαφορετικά συστήµατα χρηµατοδότησης για την υγεία • Η επίδραση της αύξησης του
προσδόκιµου ζωής • Η αύξηση του κόστους της θεραπείας • Νέες τάσεις
Αλληλεπίδραση των Συστηµάτων ∆ηµόσιας Υγείας µε την ιδιωτική ασφάλιση υγείας
• ∆ηµόσια Συστήµατα Υγείας • Ιδιωτική Ασφάλισης Υγείας • Παραδείγµατα διαφορετικών συστηµάτων υγείας επισκόπηση - πραγµατική περίπτωση (Ηνωµένο Βασίλειο, το ολλανδικό σύστηµα υγείας, καθώς οι δύο ακραίες
περιπτώσεις)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
• Βασικές αρχές, αντικείµενο και τεχνικές κατάταξης • Έννοιες επιλογής / αντιεπιλογής κινδύνων • Πίνακες
θνησιµότητας/νοσηρότητας πληθυσµών • Θεωρία δεσµευµένων • Γενική µεθοδολογία εκτίµησης ασφαλιστικών
κινδύνων • Η έννοια και τιµολόγηση των επιβαρηµένων (substandard) κινδύνων • Uw ειδικών πληθυσµών (elderly
– young ages)
Ιατρικό Uw
Αρχές & Μεθοδολογία ιατρικού Uw
• Βασικές αρχές ανατοµικών συστηµάτων • Τεχνικές διαµόρφωσης κανόνων & προασφαλιστικών ιατρικών τεστ Uw
• Ιατρικά tests, θεωρία
Ασφαλιστικά προϊόντα Υγείας
• Αγορά & εξέλιξη προϊόντων και τάσεις • Χαρακτηριστικά/παροχές • ∆ιαµόρφωση όρων και εξαιρέσεων
• Οµαδικές ασφαλίσεις
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
• Ασφαλιστική νοµοθεσία vs UW Υγείας • Νοµοθεσία για την προστασία του ατόµου από την επεξεργασία
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
Εξελίξεις & τάσεις στο Uw
• Tele interview / Tele Underwriting • Expert Uw systems
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Ιατρικό Uw
• Γενική θεωρία
• Πρακτική
- Μεθοδολογία διαχείρισης ειδικών παθήσεων – case studies
- Παχυσαρκία, Υπέρταση, Καρδιοαγγειακές παθήσεις, Ογκολογία
- Παθήσεις ουροποιητικού, πεπτικού, αναπνευστικού

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
(ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ)
• Ρύθµιση, η βασική αρχιτεκτονική • ∆ιεθνή συστήµατα κωδικοποίησης και η αλληλεπίδρασή τους • Βασικοί
Κανόνες & Οδηγίες
Συµβάσεις µε παρόχους Υγείας
• ∆ιαχείριση του προϋπολογισµού • ∆ιασφάλιση της ποιότητας • ∆ιαχείριση αποζηµιώσεων υγείας, βέλτιστες
λειτουργίες • Ορισµός της βέλτιστης πρακτικής

Άλλες λεπτοµέρειες
Χώρος: Ασφαλιστικό Κέντρο 4ος όροφος, Zήνωνος Σώζου 23, Λευκωσία
Ηµεροµηνίες: Το πρόγραµµα θα διεξαχθεί στις 16,17 Mαΐου 2016 και 13,14 Ιουνίου 2016
Ώρες: 8:30 π.µ. – 5:00 µ.µ.
∆ικαίωµα Συµµετοχής: Το δικαίωµα συµµετοχής ανέρχεται στα €700 + 19% Φ.Π.Α. µείον η επιχορήγηση από την ΑΝΑ∆ ποσού €476. Το
τελικό ποσό που θα πληρωθεί από τους συµµετέχοντες, νοουµένου ότι αυτοί δικαιούνται επιχορήγησης, ανέρχεται στα €300 + 19% Φ.Π.Α. και
για τις τέσσερις ηµέρες. Στο δικαίωµα συµµετοχής περιλαµβάνονται γεύµα, καφέ στο διάλειµµα και υλικό που αφορά το πρόγραµµα.
Γλώσσα: Ελληνική
Πληροφορίες: Ανδρέας Ευσταθίου, Τηλ. 22 761530, Φαξ: 22 764559, e-mail:info@iic.org.cy
Τελευταία ηµερ. εγγραφής: Η δήλωση συµµετοχής µαζί µε τα δικαιώµατα πρέπει να αποσταλούν στο Ινστιτούτο, το αργότερο στις
11 Mαΐου 2016.
Στις δηλώσεις συµµετοχής θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Ο µέγιστος αριθµός θέσεων είναι 28.

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗ
Γιάννης Βασαλάκης

Ο κ. Βασαλάκης είναι ο Chief Life and Health Underwriter της Interamerican ( Όµιλος Achmea) ενώ συνάµα είναι
υπεύθυνος για το σχεδιασµό και την υλοποίηση του πρώτου αυτοµατοποιηµένου συστήµατος Underwriting (Genius)
ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας στην Ελλάδα. Έχει συγγράψει εγχειρίδια (Underwriting Manuals) για την εκτίµηση
Καρδιοαγγειακών Παθήσεων, Παχυσαρκίας, ασφάλισης Σοβαρών Ασθενείων καθώς και για την σωστή συµπλήρωση
του ιατρικού ερωτηµατολογίου της αίτησης ασφάλισης. Έχει πραγµατοποιήσει µελέτες για τις επιπτώσεις της
Στεφανιαίας Νόσου στον ασφαλισµένο πληθυσµό και για την επίπτωση της πολιτικής Underwriting στην κερδοφορία
των προϊόντων υγείας.
BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗ
Παναγιώτης Σκαβάρας

Ο κ. Παναγιώτης Σκαβάρας είναι ∆ιευθυντής Υλοποίησης Μηχανογραφικών Συστηµάτων στην Mednet International
(όµιλος Munich Re).Οι πελάτες της MedNet International είναι ασφαλιστικές εταιρίες, δηµόσιοι οργανισµοί και
εταιρίες διαχείρισης υπηρεσιών υγείας σε όλο τον κόσµο. Επιπρόσθετα έχει εργαστεί ως operations manager, και
∆ιευθυντής υπηρεσιών υγείας (managed care) σε πολυεθνικούς ασφαλιστικούς οµίλους. Εξειδικεύεται στον
σχεδιασµό, την υλοποίηση και τον έλεγχο διαδικασιών, σε οργανισµούς που χρηµατοδοτούν ή και ασφαλίζουν
υπηρεσίες υγείας, στοχεύοντας στο operations excellence που συνίσταται σε µείωση του κόστους, αύξηση της
ποιότητας και αύξηση της ταχύτητας.
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∆ΗΛΩΣΗ ΣYΜMΕΤΟΧΗΣ
Παρακαλούµε όπως εγγράψετε τους πιο κάτω ως συµµετέχοντες:

OΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

EΤΑΙΡΕΙΑ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

EMAIL

Zήνωνος Σώζου 23, 1075 Λευκωσία, Kύπρος, Tηλ.: +357 22 761530, Φαξ: +357 22 764559
e-mail: info@iic.org.cy | www.iic.org.cy

