Efektívne zdravotníctvo
Radomír Vereš, Bratislava, 15.10.2014

DRG vzniklo v USA v 70 rokoch ako nástroj regulácie nákladov na
zdravotnú starostlivosť a postupne nahradilo platbu za výkon
Očakávania súvisiace s DRG v EÚ

 Transparentnosť v úhradách akútnej lôžkovej starostlivosti
 Zvýšenie technickej efektivity a kvality
 Stimulácia vyššej produkcie poskytovateľov; Benchmarking
Skúsenosti v USA a EÚ

 DRG väčšinou zníži náklady na prípad, vplyv na celkové náklady ?
 DRG nepokrýva všetky náklady na ZS ale priemerné
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Vláda vybrala GDRG systém

ZZV, SK DRG v 2.0

Nevyjasnené kľúčové otázky
• Grouper ?
• Základná sadzba?
• Prechodné obdobie a prerozdelenie
zdrojov?
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DRG nie je jediný nástroj efektívnosti ...
 čo zbytočne predpísané lieky či vykonané výkony?
 čo nežiadúce liekové interakcie a vyvolané náklady na ZS?
 čo zbytočne nahrávané recepty?
 čo zbytočné administratívne úkony?
 čo falošná solidarita s dlžníkmi, ktorí nemajú nárok na inú ako
neodkladnú zdravotnú starostlivosť?
 ...
Odpoveďou sú funkčné riešenia praktických problémov.
4

Elektronické služby – nástroj efektívnosti
HOSPICOM
MOBILNÁ

APLIKÁCIA
Vízia a výzvy:

ONLINE
SLUŽBY

 integrácia informačných systémov (B2B, G2G)
 online komunikácia a zdieľanie dát (poistenci, poskytovatelia)
 centralizácia a automatizácia procesov

 jednoduchosť a dostupnosť, zároveň vysoký výkon a bezpečnosť
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Východisko
Bezpečné lieky
 služba vyhodnocuje liekové interakcie vydaných liekov

 celkový počet interakcií: 1 milión, počet kontraindikácií 17 tis.
 od spustenia pokles najzávažnejších interakcií o 10%
 prístup má cez Elektronickú pobočku 6 600 lekárov a 330 000 poistencov
Výhodné lieky
 verejný web o lacnejších, no rovnako kvalitných liekoch
 poistenci Dôvery mohli ušetriť 7 mil. € na doplatkoch za lieky (50%)
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Bezpečné lieky online - kľúčové parametre
 Zákonnosť: súlad so zákonmi a zmluvami
 Bezpečnosť: maximálna ochrana citlivých a osobných údajov
 Jednoduchosť: nekomplikovať prácu lekárom a lekárnikom

 Ústretovosť: garancia úhrady odkladnej ZS pri overení poistenca
 Komplexnosť: jednotná komunikácia poistencom, odborné konferencie

poskytovateľov, podporné materiály a služby...
 Dostupnosť: do 31.12.2015 na náklady DÔVERY a dodávateľov SW
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Hlavné prínosy služby BL online
Pacient:
 Bezpečnejšia a účinnejšia liečba
 Aktuálne informácie o svojich liekoch, ich interakciách a generikách
Lekár (nemocnica):
 Komfort a kvalita práce
 Úplné a aktualizované informácie a registre, ďalšie funkcionality v SW
Lekárnik:

 Produktivita práce
 Úplné a aktualizované informácie a registre, ďalšie funkcionality v SW
8

Príklad: elektronický recept
Doteraz:

Po novom:

1. Lekár určí diagnózu a
terapiu

1. Lekár určí diagnózu a terapiu

2. Vypíše recept
3. Pacient si vyberie liek v
lekárni
4. Koncom mesiaca lekárnik
prepíše všetky recepty do
počítača a posiela do
poisťovne na úhradu
5. Dôvera spracuje
vykázanú ZS a údaje
preklopí do EP (vrátane
BL)

2. Vypíše recept (pomôže mu
lieková knižka a interakcie),
údaje sa okamžite prenesú do
DZP dostupné pre ďalších PZS
3. Lekárnik vydá liek a ihneď pošle
dispenzačný záznam
4. Iný lekár pri ďalšom vyšetrení
prispôsobí liečbu novému lieku
(vydanému/predpísanému)
Dôvera upozorní POI ihneď na
generikum, na liekovú interakciu
a pod.
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 BL online sme spustili 8. 10. v Humennom
 Väčší komfort práce pre lekárov, bezpečnejšia liečba pre pacientov
 Diferenciácia v odmeňovaní PZS
 Dostupnosť služby priamo v softvéri kľúčových dodávateľov už teraz
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