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De ce DRG?
Pentru a avea un etalon comun al activit ii spitalelor, în
scop de
• transparen
compararea eficien ei i evaluarea performan ei
(protec ia/îmbun
irea calit ii),
• alocare (sau divizare între prestatori) echitabil a bugetelor,
• planificare a capacit ilor,
• plat (

eficien

i

reducerea diferen elor)

Cauzele exacte, a tept rile i utilizarea DRG difer între
ri - din cauza (des)centraliz rii, num rului de
contribuabili, propriet ii publice vs. mixte.
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Domeniul de aplicare a DRG în activit ile spitalelor (I)

Costurile excluse (de ex. pentru infrastructur ;
în SUA i pentru serviciile medicilor)
Pl i pentru alte activit i (de ex. înv mânt,
cercetare, disponibilitate de urgen )
Pl i pentru pacien i neinclu i în sistemul DRG (de ex.
pacien i în ambulatoriu, îngrijire de zi, psihiatrie, reabilitare)
Pl i suplimentare pentru activit i specifice pentru
pacien ii din sistemul DRG (de ex. medicamente
scumpe, inova ii), posibil incluse în cataloagele DRG
Alte tipuri de pl i pentru pacien ii din sistemul DRG
(de ex. bugete globale, taxa pe serviciu)

Pl i de caz bazate pe DRG, aloc ri
bugetare bazate pe DRG (posibil ajustate
pentru selec ii speciale, calitate, etc.)
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Domeniul de aplicare a DRG în activit ile
spitalelor (II)

sistem DRG
(inclus în sau
separat de
DRG original)

Psihiatrie
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sistem DRG
(identic sau
diferit de DRG
original)

sisteme
DRG
originale

sistem DRG
(inclus în sau
separat de
DRG original)

sistem DRG
(inclus în sau
separat de
DRG original)

Îngrijire de zi

Îngrijirea bolilor
acute în sta ionar

Îngrijire în
ambulatoriu

Reabilitare
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Unit i structurale ale sistemelor DRG

Colectarea datelor

2

Import

• Date demografice
• Date clinice
• Date despre costuri
• Dimens. e antionului,
periodicitatea
actualiz rilor

Sistem de
clasificare a
pacien ilor

Stabilirea
pre ului

1

3

• Ponderi ale costurilor
• Rate de baz
• Pre uri/tarife
• Media vs. ”cel mai bun”

• Diagnostice
• Proceduri
• Severitatea
• Frecven a revizuirilor
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Trecerea la sistemul universal de asigur ri de s

tate în Republica Moldova

Rambursare
actual
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• Limite de volum
• Selec ii speciale
• Cazuri cu costuri ridicate
• Calitate
• Inova ii
• Negocieri

5

Alegerea unui SCP: copiat, evoluat sau
auto-dezvoltat

Sistem de clasificare
a pacien ilor
• Diagnostice
• Proceduri
• Severitatea
• Frecven a revizuirilor

Str bunicul

Bunicii

Ta ii

Caracteristici de baz ale sistemelor de
clasificare a pacien ilor din Europa

Sistem de clasificare
a pacien ilor
• Diagnostice
• Proceduri
• Severitatea
• Frecven a revizuirilor

AP-DRG AR-DRG

G-DRG

GHM

NordDRG

HRG

JGP

LKF

DBC

Grupe DRG/cvasi-DRG

679

665

1.200

2.297

794

1.389

518

979

30.000

MDC/capitole

25

24

26

28

28

23

16

-

-

Parti ii

2

3

3

4

2

2*

2*

2*

-
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Probleme principale privind colectarea datelor

Date clinice
sistem de clasificare pentru diagnoze i
sistem de clasificare pentru proceduri
Colectarea datelor
• Date demografice
• Date clinice
• Date despre costuri
• Dimens. e antionului,
periodicitatea
actualiz rilor

Date despre costuri
importate (nu bune, ci facile) sau
colectate în ar (mai bune, dar necesit sistem
de contabilitate standardizat)
Dimensiunea e antionului
toat popula ia de pacien i sau
un e antion redus
Multe

ri: date clinice = to i pacien ii;

date despre costuri = e antion de spital cu sistem
standardizat de contabilitate
12 iunie 2012
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Calcularea costurilor i stabilirea
pre urilor în mod corect

Stabilirea
pre ului
• Ponderi ale costurilor
• Rate de baz
• Pre uri/tarife
• Media vs. ”cel mai bun”

• Bazate pe date de bun calitate (imposibil cu
ponderi importate ale costurilor)
• ”Ponderile costurilor x rata de baz ” vs.
”Tarif + ajustare” vs. Scoruri
• Costuri medii (mai ales în Europa) vs. ”Cea mai
bun practic ” (la DRG cu volum mare din Anglia)
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Stimulente i strategii (ne)inten ionate
Stimulente ale pl ilor
bazate pe DRG
1. Reducerea costurilor
pe pacient

Strategiile spitalelor

a) Reducerea duratei ederii
optimizarea traseelor interne de îngrijire
externare timpurie neadecvat (”externare sângeroas ”)
b) Reducerea concentr rii serviciilor prestate
evitarea prest rii serviciilor inutile
retragerea serviciilor necesare (”zgârcenie/sub-tratament”)
c) Selectarea pacien ilor
specializare în tratarea pacien ilor pentru care spitalul are un avantaj
competitiv
selectarea pacien ilor cu cost redus din cadrul DRG (”smântânitul”)
2. Cre terea venitului pe a) Schimbarea codific rii
pacient
îmbun
irea codific rii diagnosticelor i procedurilor
reclasificarea ilegal a pacien ilor, prin ad ugarea de diagnostice
secundare inexistente (”codificare în sus”)
b) Schimbarea modelelor de practic
servicii care duc la reclasificarea pacien ilor în DRG cu plat mai mare
(”supra-tratament”)
3. Cre terea num rului de a) Schimbarea regulilor admiterii
pacien i
reducerea listei de a teptare
admiterea pacien ilor la servicii inutile (”cerere indus de furnizor”)
b) Cre terea reputa iei spitalului
cre terea calit ii serviciilor
12 iunie 2012
eforturi axate exclusiv pe domenii m surabile
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Modul cum sistemele DRG reduc comportamentul
neinten ionat: 1. ajust ri ale ederii de durat

lung

i scurt

Venituri

Rambursare
actual

edere
scurt

Interna i

edere
îndelungat

• Limite de volum
• Selec ii speciale
• Cazuri cu costuri
ridicate
• Calitate
• Inova ii
• Negocieri

Decont ri (pe zi)
Limita inferioar
12 iunie 2012
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Modul cum sistemele DRG reduc comportamentul
neinten ionat: 2. Pl i suplimentare tip tax pe serviciu

Rambursare
actual
• Limite de volum

Anglia

Fran a

Germania

Olanda

Pl i pe
perioada de
internare

Una

Una

Una

Posibil mai
multe

Pl i pentru
anumite
servicii
costisitoare

HRG separate
pentru:
• Chimioterapie
• Radioterapie
• Dializ renal
• Diagnostic
imagistic
• Medicamente
scumpe

• Selec ii speciale
• Cazuri cu costuri
ridicate
• Calitate
• Inova ii
• Negocieri

Pl i
suplimentare
legate de
inova ii
12 iunie 2012

edin e HRG
pentru:
• Chimioterapie
• Radioterapie
• Dializ renal
Pl i suplimentare:
• Terapie intensiv
• Îngrijire de
urgen
• Medicamente
scumpe

Da
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Da

Pl i
suplimentare
pentru:
• Chimioterapie
• Radioterapie
• Dializ renal
• Medicamente
/aparate
scumpe

Da
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Din 2012:
• Terapie
intensiv
• Îngrijire în
cooperare cu
medici cu
practic

Da (pentru
medicamente)
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Modul cum sistemele DRG reduc comportamentul
neinten ionat: 3. ajust ri de calitate
Tipul
ajust rii

Mecanismul

Exemple

Bazat pe
spital

Bazat pe
DRG/boal

Bazat pe
pacient

12 iunie 2012

Plata pentru un pacient este ajustat
în sus sau în jos cu o anumit valoare
Nici o plat pentru un caz

Unele readmiteri în termen de 30 de zile nu sunt pl tite
separat, ci în cadrul admiterii ini iale (de ex. în Anglia i
Germania)
Complica iile (adic anumite afec iuni care nu erau
prezente la admitere) nu pot fi utilizate pentru a clasifica
pacien ii în DRG mult mai ponderate (de ex. în SUA)
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Modul cum sistemele DRG reduc comportamentul
neinten ionat: 3. ajust ri de calitate
Tipul
ajust rii

Mecanismul

Exemple

Bazat pe
spital

Bazat pe
DRG/boal

Bazat pe
pacient

12 iunie 2012

Plata pentru to i pacien ii cu o anumit
DRG (sau boal ) este ajustat în sus
sau în jos cu un anumit procent
Plata DRG nu se bazeaz pe costuri
medii, ci este acordat spitalelor de
”bun calitate”

Asigur torii negociaz cu spitalele plata DRG, care este
mai mare/mai mic dac anumite standarde de calitate
sunt/nu sunt îndeplinite (de ex. în Germania i Olanda)
Plata DRG pentru toate spitalele se bazeaz pe ”cea mai
bun practic ” - costuri suportate de spitalele eficiente,
de calitate (de ex. în Anglia)

Plata pentru un pacient este ajustat
în sus sau în jos cu o anumit valoare
Nici o plat pentru un caz

Unele readmiteri în termen de 30 de zile nu sunt pl tite
separat, ci în cadrul admiterii ini iale (de ex. în Anglia i
Germania)
Complica iile (adic anumite afec iuni care nu erau
prezente la admitere) nu pot fi utilizate pentru a clasifica
pacien ii în DRG mult mai ponderate (de ex. în SUA)
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Modul cum sistemele DRG reduc comportamentul
neinten ionat: 3. ajust ri de calitate
Tipul
ajust rii

Mecanismul

Exemple

Bazat pe
spital

Plata pentru toat activitatea spitalului
este ajustat în sus sau în jos cu un
anumit procent
Spitalul prime te o plat suplimentar
leg tur cu activitatea

Rezultatele de calitate prestabilite sunt/nu sunt
îndeplinite (de ex. în Anglia)
Rata general de readmitere este sub/peste medie sau
sub/peste obiectivul convenit (de ex. în SUA)
Spitalele introduc noi m suri de cre tere a calit ii (de ex.
în Fran a)

Bazat pe
DRG/boal

Plata pentru to i pacien ii cu o anumit
DRG (sau boal ) este ajustat în sus
sau în jos cu un anumit procent
Plata DRG nu se bazeaz pe costuri
medii, ci este acordat spitalelor de
”bun calitate”

Asigur torii negociaz cu spitalele plata DRG, care este
mai mare/mai mic dac anumite standarde de calitate
sunt/nu sunt îndeplinite (de ex. în Germania i Olanda)
Plata DRG pentru toate spitalele se bazeaz pe ”cea mai
bun practic ” - costuri suportate de spitalele eficiente,
de calitate (de ex. în Anglia)

Plata pentru un pacient este ajustat
în sus sau în jos cu o anumit valoare
Nici o plat pentru un caz

Unele readmiteri în termen de 30 de zile nu sunt pl tite
separat, ci în cadrul admiterii ini iale (de ex. în Anglia i
Germania)
Complica iile (adic anumite afec iuni care nu erau
prezente la admitere) nu pot fi utilizate pentru a clasifica
pacien ii în DRG mult mai ponderate (de ex. în SUA)

Bazat pe
pacient
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4. Revizuiri frecvente ale SCP i ratelor pl ilor
ara

SCP

Rata pl ii

Frecven a

Decalajul fa de

actualiz rilor

Decalajul fa de date

Frecven a actualiz rilor

date

Austria

Anual

2-4 ani

4-5 ani

2-4 ani

Anglia

Anual

Revizuiri minore anuale, revizii generale

Anual

3 ani (dar ajustat la

neregulate la fiecare 5-6 ani
Estonia

Neregulat (prima

infla ie)

1-2 ani

Anual

1-2 ani

actualizare dup 7
ani)
Finlanda

Anual

1 an

Anual

0-1 ani

Fran a

Anual

1 an

Anual

2 ani

Germania

Anual

2 ani

Anual

2 ani

Irlanda

La fiecare 4 ani

Neaplicabil (AR-DRG importate)

Anual (legat de

1-2 ani

actualiz rile australiene)
rile de Jos Neregulat
Polonia

Nestandardizat

Anual sau când se

La 2 ani, sau pe baz

consider necesar

de negocieri

Neregulat - planificat 1 an

Actualizare anual

1 an

de 2 ori pe an

numai a ratei de baz

Portugalia

Neregulat

Neaplicabil (AP-DRG importate)

Spania

Bianual

Neaplicabil (CMS-DRG importate, vechi Anual

(Catalonia)
Suedia
12 iunie 2012

Neregulat

2-3 ani
2-3 ani

de 3 ani)
Anual

1-2 ani
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Implementarea: Nu de la o zi la alta - lungul drum
al introducerii DRG în Germania
2000 -2002

2005 - 2009

2003 - 2004

1) Faza de preg tire

2) Faza de buget neutru

Buget istoric (2003)

Transformare

2010 - 2014

3) Faza de convergen spre ratele de
baz la nivel de stat
Rata de baz specific spitalului
15 %
20%
20%
20%
25%
Rata de baz
la nivel de stat

20%

25%

15 %

• Rat de baz la nivel na ional
• Pre uri fixe sau maxime
• Negocieri selective sau uniforme
• Asigurarea calit ii (ajust ri)
• Bugetare (volumul serviciilor)

20%
Buget DRG (2004)

4) Discutarea politicii

• Finan are dual sau monistic

20%

Rata de baz specific spitalului
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Concluzii
• Pl ile bazate pe DRG reprezint principala metod de plat a
prestatorilor în Europa, dar sistemele difer între state
– Sisteme diferite de clasificare a pacien ilor
– Aloc ri bugetare bazate pe DRG vs. plata pe caz
– Ajust ri regionale/locale ale ponderilor costurilor/ratelor de conversie

• Pentru a aborda consecin ele neinten ionate,

rile

au implementat sisteme DRG în mod treptat
fac pl i bazate pe DRG, împreun cu alte mecanisme de plat
perfec ioneaz continuu sistemele de clasificare (cre te num rul de grupe)
pun accent mai mare pe proceduri
i bazeaz ratele pl ilor pe costurile medii actuale (sau cele mai bune
practici)
– ramburseaz separat excep iile i serviciile scumpe
– actualizeaz regulat clasificarea pacien ilor i ratele pl ilor
–
–
–
–
–

• Dac se elaboreaz corect (ceea ce este complicat), DRG pot
contribui la cre terea transparen ei i eficien ei ( i a calit ii)
12 iunie 2012
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Plata DRG - viitorul

Costurile excluse (de ex. pentru infrastructur ;
în SUA i pentru serviciile medicilor)
Pl i pentru alte activit i (de ex. înv mânt,
cercetare, disponibilitate de urgen )
Pl i pentru pacien i neinclu i în sistemul DRG (de ex.
pacien i în ambulatoriu, îngrijire de zi, psihiatrie, reabilitare)
Pl i suplimentare pentru activit i specifice pentru
pacien ii din sistemul DRG (de ex. medicamente
scumpe, inova ii), posibil incluse în cataloagele DRG
Alte tipuri de pl i pentru pacien ii din sistemul DRG
(de ex. bugete globale, taxa pe serviciu)

Pl i de caz bazate pe DRG, aloc ri
bugetare bazate pe DRG (posibil ajustate
pentru selec ii speciale, calitate, etc.)
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Integrarea tuturor costurilor
relevante i evaluarea precis a
acestora
Separarea activit ilor prioritare,
leg tur cu un anumit
pacient, de pl ile DRG
Plat separat pentru activit ile
legate de pacient pe care dori i
le stimula i (dup autorizare,
al doilea aviz?)
• Definirea clinic a grupelor
semnificative (actualizare
constant ),
• care au costuri omogene (pe
baz de medie sau ”cea mai
bun practic ”),
• estimarea calit ii i
• ajustarea pl ii
tate în Republica Moldova
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Grupele de
diagnostice în
Europa
Tendin a spre transparen
i calitate în spitale

, eficien

Reinhard Busse, Alexander Geissler, Wilm Quentin i
Miriam M. Wiley (Eds)
Universitatea de Tehnologie din Berlin, Germania;
Institutul de Cercet ri Economice i Sociale, Dublin, Irlanda
Sistemele grupelor de diagnostice (DRG) au fost introduse în Europa pentru
a cre te transparen a serviciilor oferite de spitale i de a stimula o mai mare
eficien în utilizarea resurselor investite în spitale cu tratarea bolilor grave.
În multe ri, de asemenea, aceste sisteme au menirea s contribuie la
îmbun
irea sau, cel pu in - protejarea calit ii serviciilor de îngrijire. Dup
mai mult de un deceniu de experien cu utilizarea DRG în Europa, aceast
carte relateaz faptul c utilizarea extensiv a DRG au contribuit la
realizarea acestor obiective.
12 June 2012
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