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DRG riešenie
pre nemocnice
Asseco Central Europe má širokú škálu riešení pre celú vertikálu zdravotného segmentu, ktoré pozostávajú zo štandardizovaných softvérových produktov, komplexných riešení vyvinutých v súlade
so špecifickými potrebami zákazníkov a znalostí procesov.
Systém DRG je nový mechanizmus slúžiaci na výpočet finančnej náročnosti liečby pacienta. Klasifikačný systém DRG umožňuje zaradiť liečbu pacienta podľa demografických, diagnostických
a terapeutických charakteristík. Zjednodušene je v tomto systéme výška úhrady závislá od diagnózy pacienta.

Tyto
nadstavbový modul

Nesasio
nadstavbový modul

Modul slúži na kontrolu a zvyšovanie kvality kódovania prípadov lekármi. Je integrovaný s nemocničnými
informačnými systémami, zbiera relevantné informácie
z nemocničného informačného systému, ktorými sú
demografické údaje pacienta, jeho diagnózy a poskytnuté výkony, operačné protokoly, lieky, OHV výkony
atď. Na základe prijatých údajov vyhodnotí správnosť
vykázaných údajov a v reálnom čase upozorní lekára
na nezrovnalosti a prípadné chyby. Vďaka minimalizácii chybovosti pomáha predchádzať budúcim stratám v
príjmoch nemocnice, keď identifikuje najčastejšie chyby vykazovania, identifikuje problematické oddelenia a
lekárov, pomáha preškoliť lekárov v kódovaní, dáva im
spätnú väzbu, pri ktorých prípadoch urobili chyby a tým
zvyšuje kvalitu vykazovania.

Kalkulačný modul slúži na výpočet nákladov na prípad
podľa metodiky Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Oceňuje hospitalizačné prípady, kde ocenenie prebieha na základe vypočítaných jednotkových
cien a údajov pre aktuálny hospitalizačný prípad. Analyzuje náklady podľa DRG skupín a súčasne porovnáva
náklady v nemocnici na DRG skupiny oproti relatívnym
váham (budúcim výnosom). Identifikuje najziskovejšie a
najstratovejšie DRG skupiny, sleduje nákladovosť v čase,
porovnáva štruktúru nákladov podľa typu diagnózy.

Hlavné
benefity
Strix
základný modul

Surnia
nadstavbový modul

Strix
• Klasifikácia hospitalizačných prípadov
podľa SK-DRG

Klasifikáciu nemocničných prípadov do DRG skupín na
základe vstupných údajov zabezpečuje základný modul Strix. Umožňuje mimoriadne rýchle spracovanie a
vyhodnotenie veľkého objemu dát. Strix a jeho nadstavby využívajú najnovšie technológie s možnosťou
plnej integrácie s inými systémami a minimálnymi požiadavkami na konfiguráciu prevádzkového prostredia.

Modul slúži na vytváranie analytických prehľadov a
zlepšovanie manažmentu nákladov. Poskytuje spätnú analýzu výnosov v DRG systéme a ich vývoj podľa
mesiacov. Výstupy generuje ako sadu xlsx súborov. K
dispozícii je možnosť zobrazovania dát podľa filtrovania
v tabuľkách a porovnávanie nemocnice a jej jednotlivých oddelení. Manažmentu nemocnice tak poskytuje
prehľadné reporty o vykazovaní a dopadoch zavedenia
DRG. Obsahuje aj biznis logiku pre definíciu hospitalizačného prípadu a priradenia nákladov k prípadu. Modul umožňuje analyzovať kvalitu vykazovania a sledovať
jej vývoj po oddeleniach.

Surnia
• Spätná analýza vykázanej starostlivosti
• Logické priradenie nákladov na hospitalizáciu
• Porovnanie výsledkov nemocnice voči
všetkých nemocniciam v SR alebo voči
nemocnici podobného typu

Strix vykonáva klasifikáciu nemocničného prípadu do
jednej z takmer 1200 DRG skupín, ktoré umožňujú zaradiť liečbu pacienta, a zároveň zohľadňujú aj finančnú
náročnosť každého jednotlivého prípadu. Vďaka tejto
klasifikácii môžu zdravotné poisťovne pre nemocnice
alokovať viac finančných prostriedkov na tých pacientov, ktorí potrebujú drahšiu liečbu. Tým môžu zabezpečiť spravodlivosť a vyššiu efektívnosť úhrad v systéme
zdravotnej starostlivosti zohľadňujúc náročnosť liečby
pacienta. Výška platby za každý typ hospitalizácie (DRG
skupiny) sa určuje efektívnou relatívnou váhou danej
DRG skupiny a základnou sadzbou, ktorá je obrazom
reálnych nákladov za predchádzajúce obdobie.

Tyto
• Zvýšenie kvality vykazovania
• Prehľadný systém, ktorý odporučí lekárovi zvolenie správnej diagnózy alebo
výkonu v súvislosti s už poskytnutou
liečbou pacienta
Nesasio
• Modul ponúka prehľady finančnej náročnosti nemocničných prípadov
• Analýza nákladov podľa DRG skupín a
ich porovnanie s budúcimi výnosmi
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