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Τι είναι το σύστημα DRG

Το Σύστημα DRG (Σύστημα Διαγνωστικών Ομοιογενών Ομάδων) είναι ένα σύστημα κατηγοριοποίησης ασθενών που
βασίζεται στη συστηματική συλλογή έγκυρων και αξιόπιστων δεδομένων κατά την έξοδο των ασθενών από το
νοσοκομείο, με σκοπό την ταξινόμηση τους σε διαχειρίσιμο αριθμό κατηγοριών περιστατικών, οι οποίες είναι
ιατρικά ουσιώδεις και οικονομικά ομοιογενείς.
Το DRG κατατάσσει τα νοσοκομειακά περιστατικά σε συγκεκριμένες ομάδες με την χρήση ενός ειδικού προγράμματος
(grouper), το οποίο βασίζεται: στην Διεθνή Κωδικοποίηση Διάγνωσης Ασθενειών (ICD) του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας, στην κωδικοποίηση των ιατρικών πράξεων (procedures codes), στο φύλο, στην ηλικία, στην κατάσταση
κατά την έξοδο, στην εμφάνιση επιπλοκών, άλλων συνυπαρχόντων νοσημάτων, στην μέση διάρκεια νοσηλείας κ.ά.
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Συστατικά ενός συστήματος DRG



Το σύστημα DRG αποτελείται από τρία υποσυστήματα :


το ιατρικό υποσύστημα



το οικονομικό υποσύστημα



το πληροφοριακό υποσύστημα



Το ιατρικό υποσύστημα περιλαμβάνει κυρίως την ανάπτυξη της ταξινόμησης των διαγνώσεων και των ιατρικών
πράξεων και τις οδηγίες κωδικοποίησης.



Το οικονομικό υποσύστημα περιλαμβάνει κυρίως τη μεθοδολογία του υπολογισμού των συντελεστών βαρύτητας
κόστους, τη διαδικασία συλλογής δεδομένων και τους καταλόγους με τις οδηγίες κοστολόγησης και τιμολόγησης.



Το πληροφοριακό υποσύστημα περιλαμβάνει την ανάπτυξη του λογισμικού grouper, των λογισμικών
κοστολόγησης και κωδικοποίησης, το σύστημα διαχείρισης δεδομένων, κλπ.



Το τελικό αποτέλεσμα είναι ο συνδυασμός των παραπάνω υποσυστημάτων με στόχο την ανάπτυξη των ελληνικών
καταλόγων DRG και του ετήσιου εγχειριδίου ορισμού κατηγοριών (DRG Definition Manual).
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Αλγόριθμος Κατηγοριοποίησης DRG
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Λογισμικό Grouper

R04.2 Αιμόπτυση
1-620.0 Διαγνωστική
βρογχοσκόπηση με εύκαμπτο
βρογχοσκόπιο
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Διαδικασία κατηγοριοποίησης
ασθενούς σε ένα DRG

DRG

Ιατρικός
φάκελος
Ασθενής

Coder

Ιατρός

Ο ιατρός
αναλαμβάνει
τη θεραπεία
του ασθενούς

Ενημερώνεται
ο ιατρικός
φάκελος

Κωδικοποίηση
διαγνώσεων
και πράξεων

Ο ασθενής
εντάσσεται σε
ένα μοναδικό
DRG
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Βάσει της διεθνούς εμπειρίας οι χώρες που ανέπτυξαν συστήματα DRG:
1. Προμηθεύτηκαν τις άδειες χρήσεις του συστήματος από χώρες που έχουν αναπτύξει και εφαρμόσει το σύστημα, όπως η ΗΠΑ, η
Αυστραλία, και πρόσφατα η Γερμανία.
2. Ίδρυσαν ή ανέθεσαν σε συγκεκριμένο φορέα την ανάπτυξη και διαχείριση του συστήματος.
3. Ανέπτυξαν προτυποποιημένη μέθοδο κωδικοποίησης της κλινικής νοσηρότητας των ασθενών.
4. Ανέπτυξαν σύστημα αναφοράς δεδομένων ανά ασθενή (το σύστημα των ελάχιστων κλινικών δεδομένων πρέπει να
αποστέλλονται από το σύνολο των νοσοκομείων για κάθε εξιτήριο, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένο πρότυπο).
5. Ανέπτυξαν σύστημα ταξινόμησης και ειδικό λογισμικό ταξινόμησης (Grouper) για την κατάταξη του ασθενή σε συγκεκριμένη
ομάδα.
6. Σχεδίασαν τη μέθοδο κοστολόγησης και συλλογής νοσοκομειακών δεδομένων κόστους για τον υπολογισμό των σχετικών
συντελεστών κόστους και των νοσοκομειακών δεικτών casemix (για την εκτίμηση της διαφοροποίησης στην ένταση της χρήσης
των πόρων μεταξύ περιστατικών και νοσοκομείων).
7. Συνέλεξαν διαθέσιμα δεδομένα προϋπολογισμού για την εκτίμηση της τιμής αναφοράς, που αντιστοιχεί στο μέσο κόστος ανά
περίπτωση
8. Καθόρισαν ένα σετ δεικτών προσαρμογής για την κάλυψη κόστους εκτός νοσοκομειακού ελέγχου (outliers) και προσομοίωσαν
τη χρήση των δεικτών.
9. Επέλεξαν και συζήτησαν επιλογές μετάβασης για να περιορίσουν μεγάλης κλίμακας ανακατανομές/αλλαγές από το τρέχον
σύστημα στο νέο, με στόχο την ομαλή και προσεκτική μετάβαση στο σύστημα DRG.
10. Δημιούργησαν επιτροπή ποιότητας ή ελεγκτικό οργανισμό για την παρακολούθηση της κωδικοποίησης, κοστολόγησης και
τιμολόγησης των περιστατικών και για τη συνολική εφαρμογή του συστήματος.
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: Ελληνικό Ινστιτούτο DRG - Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών
Ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2014 [Νόμος 4286/2014 (ΦΕΚ 194 Α’)] ως Ανώνυμη Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
του Ελληνικού Δημοσίου με μοναδικό μέτοχο το Υπουργείο Υγείας.
Σκοπός
α. Η εισαγωγή, μελέτη, ανάπτυξη και κοστολόγηση επί τη βάσει ενός διεθνώς αναγνωρισμένου συστήματος DRG
(Διαγνωστικά Ομοιογενών Ομάδων), καθώς και η λειτουργία, η εκμετάλλευση, η διοίκηση, η διαχείριση και η
συντήρηση ενός Συστήματος Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (Συ.Κ.Ν.Υ.) για την κατανομή όλων των πόρων
των νοσοκομειακών δομών από το ελληνικό κράτος.
β. Η ηλεκτρονική συγκέντρωση όλων των οικονομικών και ιατρικών στοιχείων και των στοιχείων από το διοικητικό
φάκελο των ασθενών που νοσηλεύονται στις εγχώριες νοσοκομειακές δομές.
γ. Η συνεργασία και η διασύνδεση με αντίστοιχους διεθνείς φορείς.
δ. Η θέση σε λειτουργία και η διαρκής επικαιροποίηση του Συ.Κ.Ν.Υ., επί τη βάσει των διεθνώς αναγνωρισμένων αρχών
του συστήματος DRG.
ε. Η ενοποίηση και η διαχείριση του συνόλου της πληροφορίας στο χώρο της νοσοκομειακής δαπάνης στην Ελλάδα.
στ. Η παροχή συμβουλών και η υποβολή εισηγήσεων προς τον Υπουργό Υγείας και όλους τους συναρμόδιους φορείς
για τα ως άνω θέματα.
ζ. Η παροχή προς κάθε υπηρεσία του Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης των σχετικών στατιστικών στοιχείων και
των συναφών πληροφοριών και αξιολογήσεων για τη λειτουργία του Συ.Κ.Ν.Υ.
Ορίσθηκε Διοικητικό Συμβούλιο τον Ιούνιο 2018 με σκοπό τη διοίκηση του Ελληνικού Ινστιτούτου DRG και την ανάπτυξη
και διαχείριση του Ελληνικού Συστήματος DRG.
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ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Γενική Συνέλευση
Μετόχων

Διοικητικό Συμβούλιο

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου
Επιτροπή Εσωτερικού Έλεγχου

Διευθύνων Σύμβουλος

Δίκτυο DRG

Γραμματεία

Διεύθυνση Σχεδιασμού και
Διοίκησης ΣυΚΝΥ
α) Υποστήριξη και
παρακολούθηση της
υλοποίησης του Σχεδιασμού
και του Προγραμματισμού της
Εταιρείας
β) Συντονισμός των δράσεων για
την ολοκλήρωση των
εκδόσεων του ΣυΚΝΥ

γ) Συντονισμός των δράσεων της
Δομημένης Διαβούλευσης
δ) Σχεδιασμός και διαχείριση της
Ενημέρωσης και της
Επικοινωνίας
ε) Διαχείριση του Ανθρώπινου
Δυναμικού της Εταιρείας
στ) Λογιστήριο και οικονομική
διαχείριση της Εταιρείας

ζ) Σχεδιασμός και διαχείριση του
Εκπαιδευτικού Πλάνου
η) Διαχείριση του Συστήματος
Ποιότητας
θ) Ανάπτυξη Διεθνών
Συνεργασιών και Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων και την
προώθηση της Έρευνας
ι) Οργάνωση και συντονισμός
του Δικτύου DRG

Διεύθυνση Οικονομικών και
Κοστολόγησης ΣυΚΝΥ
α) Σχεδιασμός και αναθεώρηση
του Προτύπου Κοστολόγησης
του ΣυΚΝΥ
β) Διαχείριση των Δεδομένων
Κοστολόγησης του ΣυΚΝΥ
γ) Κατάρτιση και αναθεώρηση
των Εγχειριδίων
Κοστολόγησης
δ) Εκτίμηση των Συντελεστών
Βαρύτητας Κόστους του ΣυΚΝΥ
ε) Κατάρτιση των προτάσεων της
τιμολόγησης και της
αποζημίωσης
στ) Εκπαίδευση των χρηστών του
ΣυΚΝΥ
ζ) Ανάπτυξη και διαχείριση του
Δικτύου DRG για την
υποστήριξη της λειτουργίας
του Οικονομικού
Υποσυστήματος του ΣυΚΝΥ

Νομική Υπηρεσία

Διεύθυνση Πληροφορικής και
Διαχείρισης Δεδομένων ΣυΚΝΥ

Διεύθυνση Ιατρικής Πληροφορίας
ΣυΚΝΥ

α) Σχεδιασμός, ανάπτυξη και
διαχείριση του Πληροφοριακού
Συστήματος ΣυΚΝΥ
β) Σχεδιασμός, ανάπτυξη και
λειτουργία του Συστήματος
Διαχείρισης και Ασφάλειας των
Δεδομένων του ΣυΚΝΥ

α) Συμμετοχή στο σχεδιασμό, την
ανάπτυξη και τη συντήρηση
Εφαρμογών Διαχείρισης
Ιατρικών Δεδομένων ΣυΚΝΥ
β) Κατάρτιση και αναθεώρηση
των Εγχειριδίων
Κωδικοποίησης

γ) Τεχνική Υποστήριξη των
εφαρμογών του ΣυΚΝΥ
δ) Εκπαίδευση των χρηστών του
ΣυΚΝΥ

γ) Συμμετοχή στις δράσεις
Δομημένης Διαβούλευσης
δ) Συμμετοχή στις δράσεις
Ενημέρωσης- Επικοινωνίας

ε) Ανάπτυξη και διαχείριση του
Δικτύου DRG για την
υποστήριξη της λειτουργίας
του Πληροφοριακού
Υποσυστήματος του ΣυΚΝΥ

ε) Εκπαίδευση των χρηστών του
ΣυΚΝΥ
στ) Προώθηση της Έρευνας και
ανάπτυξη Διεθνών
Συνεργασιών και Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων
ζ) Ανάπτυξη και Διαχείριση του
Δικτύου DRG για την
υποστήριξη της λειτουργίας
του Ιατρικού Υποσυστήματος
του ΣυΚΝΥ

Ετήσιος Κύκλος του Ελληνικού Ινστιτούτου DRG
Να καταρτίζει τον
κατάλογο των DRG με τους
σχετικούς συντελεστές
κόστους
Να υποβάλει τον κατάλογο
των DRG και τους
συντελεστές βαρύτητας
για έγκριση στον Υπουργό
Υγείας

Να συντηρεί και να
βελτιώνει τις ιατρικές
κωδικοποιήσεις

Να συλλέγει και να αναλύει τα
δεδομένα κόστους από το δίκτυο
των πιλοτικών νοσοκομείων με
στόχο την αναπροσαρμογή των
συντελεστών βαρύτητας
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Να ενημερώνει και να
συντηρεί όλα τα
εγχειρίδια λειτουργίας του
συστήματος

Να ενημερώνει και να
συντηρεί τα σχετικά
πληροφοριακά συστήματα
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Φάση Προετοιμασίας:: περιλαμβάνει 1. αποφάσεις-δεσμεύσεις για την ανάπτυξη του συστήματος DRG, 2. την
απόκτηση αδειών χρήσης ενός αξιόπιστου συστήματος, 3. την ανάπτυξη του Ινστιτούτου, 4. την συλλογή των
δεδομένων, 5. τη μεθοδολογία υπολογισμού των συντελεστών βαρύτητας, 6. την ανάπτυξη εργαλείων του
συστήματος, 7. την πιλοτική εφαρμογή του συστήματος σε συγκεκριμένο αριθμό νοσοκομείων και 8. σταδιακά την
ανάπτυξη στο σύνολο του Ελληνικού Συστήματος Υγείας.

Φάση Προσαρμογής: Η προσαρμογή των φορέων στο νέο σύστημα θα πραγματοποιηθεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε
να αποφευχθούν αρνητικές επιπτώσεις (neutral budget). Η περίοδος θα είναι εκπαιδευτική με στόχο την
προσαρμογή των λειτουργών του συστήματος υγείας στην σύνταξη και έλεγχο των νοσοκομειακών προϋπολογισμών
με την χρήση του νέου συστήματος.
Φάση Ολοκλήρωσης: Καθολική εφαρμογή του συστήματος
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Ανάπτυξη του Ελληνικού Συστήματος DRG 2/2
Εκπαίδευση των χρηστών
Ανάπτυξη και συντήρηση εφαρμογών πληροφορικής για την αναλυτική κοστολόγηση.
Προσαρμογή των συστημάτων των νοσοκομείων από τα οποία θα συλλέγονται κοστολογικά
δεδομένα (πιλοτικά νοσοκομεία).
Ανάπτυξη και συντήρηση εφαρμογών πληροφορικής για την κατάταξη των ασθενών (grouper)
Ανάπτυξη και εφαρμογή της μεθοδολογίας τιμολόγησης
Ανάπτυξη και εφαρμογή της μεθοδολογίας συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων
Ανάπτυξη και εφαρμογή της μεθοδολογίας κοστολόγησης
Ανάπτυξη και εφαρμογή της μεθοδολογίας κωδικοποίησης νόσων και πράξεων

Αγορά των αδειών χρήσης ενός αξιόπιστου συστήματος και η εξασφάλιση τεχνογνωσίας για την
υποστήριξη ανάπτυξής του
Εισαγωγή και εφαρμογή νομοθεσίας για την εξασφάλιση των απαραίτητων δεδομένων και της
λειτουργίας του συστήματος
Internal

• ΥΑ ΦΕΚ Β' 231/2018
• ΥΑ ΦΕΚ Β' 114/2018

Διαγνώσεις
ICD-10

Οδηγίες
Κωδικοποίησης

Ιατρικές
πράξεις

Καθορισμός
συνόλου
δεδομένων

Άλλα

Λογισμικό
Grouper

Που
βρισκόμαστε
σήμερα

Εγχειρίδιο
ορισμού
κατηγοριών

Άδειες χρήσης

DRG
Οδηγίες
τιμολόγησης
Κατάλογος
συντελεστών
βαρύτητας
κόστους

Κατάλογος
πρόσθετων
χρεώσεων

Τιμολόγιο
Internal

Αλγόριθμος
ταξινόμησης

ΥΑ ΦΕΚ Β' 3699/2017

Δεδομένα
κόστους

Δοκιμαστική εφαρμογή
του Συστήματος σε
νοσοκομεία
ΚΥΑ ΦΕΚ Β’ 1423/2018

Λειτουργία Δικτύου Πιλοτικών Νοσοκομείων DRG

Ιατρικό
μέρος

Οικονομικό
μέρος

Πληροφοριακό
Μέρος

Δίκτυο Πιλοτικών Νοσοκομείων
Ελληνικού Ινστιτούτου DRG (ΔΙΚΤΥΟ DRG)

Διαβούλευση και Πιλοτικός Έλεγχος
Παρατηρήσεις - Διορθώσεις

Internal

Παροχή Δεδομένων

Διαβούλευση και Πιλοτικός Έλεγχος εντός του Δικτύου DRG
Διαβούλευση και Πιλοτικός Έλεγχος εντός του Δικτύου DRG
Οικονομικό Μέρος

Διαβούλευση και Πιλοτικός Έλεγχος εντός του Δικτύου DRG
Ιατρικό Μέρος

Εξειδικευμένε
ς
Διαγνωστικές
Μέθοδοι

Cost Matrix
Μέθοδος
υπολογισμού
κόστους

Ιατρικές
Διαγνώσεις
ICD-10

Ιατρικές
Πράξεις –
Ειδικές
Θεραπείες

Δεδομένα

Οδηγίες τιμολόγησης (Billing Guidelines)
Οδηγίες κοστολόγησης
•

Συντελεστές βαρύτητας
κόστους

Ταξινόμηση Ασθενών
Διαβούλευση και Πιλοτικός Έλεγχος εντός του Δικτύου DRG
Πληροφοριακό Μέρος

Συμμετοχικότητα
και Διαβούλευση
Διαλειτουργικότη
τα με
Υφιστάμενες
Δομές
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Οδηγίες κωδικοποίησης (Coding Guidelines)
ιατρικών κωδικοποιήσεων

Λογισμι
κό
Λογισμι
Κωδικο
κό
ποίηση
Κοστολ
ς
όγησης Λογισμικ
ό
Ταξινόμη
σηςgrouper

Υποστήριξη Συστήματος
DRG

Ασφάλεια και
Αξιοπιστία
Δεδομένων
Προστασία
Προσωπικών
Δεδομένων

Κωδικοποίηση Διαγνώσεων

1. Ως σύστημα ταξινόμησης διαγνώσεων νόσων το μητρικό σύστημα G-DRG χρησιμοποιεί το ICD-10-GM (German
Modification), δηλαδή τη Γερμανική Τροποποίηση της 10ης αναθεώρησης της Διεθνούς Ταξινόμησης Νόσων και
Συναφών Προβλημάτων Υγείας, που βασίζεται στην αντίστοιχη διεθνή έκδοση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
ICD-10-WHO, αλλά έχει υποστεί μεταβολές και έχει περαιτέρω εμπλουτιστεί από το αρμόδιο Γερμανικό Ινστιτούτο
Ιατρικής Τεκμηρίωσης και Πληροφορίας (DIMDI), ώστε να παρέχει μια πιο λεπτομερή διαφοροποίηση της εκάστοτε
νόσου από τις ομοειδείς της, κατάλληλη για να τροφοδοτεί το σύστημα DRG.
2. Στην Ελλάδα είναι σε χρήση από το 2009, μεταφρασμένη στα ελληνικά, η έκδοση του 2008 του ICD-10-WHΟ, αλλά
όχι ακόμη κάποια ελληνική τροποποίησή του.
3. Το Υπουργείο Υγείας κατ’ αρχήν ζήτησε και έλαβε από τις αρμόδιες αρχές (ΠΟΥ και DIMDI), την άδεια εκπόνησης
μιας Ελληνικής Τροποποίησης του ICD-10, μέσω μετάφρασης και προσαρμογής στην ελληνική γλώσσα της έκδοσης
του 2013 της Γερμανικής Τροποποίησης του ICD -10 (ICD-10-GM, 2013).
4. Πρόσφατα εκδόθηκε η υπουργική απόφαση που ορίζει το συστηματικό κατάλογο της νέας Ελληνικής Τροποποίησης
(Greek Modification) του ICD-10 (ICD-10-GrM) αρχικά για χρήση στην κωδικοποίηση DRGs στα πιλοτικά νοσοκομεία.
5. Παράλληλα είναι έτοιμο και το αντίστοιχο αλφαβητικό ευρετήριο της ICD-10-GrM.
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Κωδικοποίηση Ιατρικών Πράξεων

1. Η τρέχουσα Ελληνική Ονοματολογία και Κωδικοποίηση Ιατρικών Πράξεων ("ΕΛΟΚΙΠ") εκδόθηκε το 2010 και
περιλαμβάνει περίπου 11.000 ταξινομημένες ιατρικές πράξεις και διαδικασίες, καθώς και τεχνικές απεικόνισης
και εργαστηριακές εξετάσεις, με σειρά και τρόπο κατάταξης, ωστόσο, μη συμβατό με τις ανάγκες τροφοδοσίας
δεδομένων του προς ανάπτυξη συστήματος DRG.
2. Το δεδομένο αυτό οδήγησε στην ανάγκη παραγωγής μιας νέας ταξινόμησης ιατρικών πράξεων, βασισμένης σε
αντίστοιχες διεθνείς, όπως το γερμανικό σύστημα OPS ταξινόμησης ιατρικών διαδικασιών για το μητρικό μας
σύστημα DRG. Η ΕΤΙΠ (Ελληνική Ταξινόμηση Ιατρικών Πράξεων) ή GΜPC (Greek Medical Procedures
Classification), περιλαμβάνει σε πρώτο στάδιο τις διαγνωστικές εκείνες και θεραπευτικές διαδικασίες κυρίως που
είναι απαραίτητες για την ακριβή ομαδοποίηση των περιστατικών με βάση τον αλγόριθμο του συστήματος DRG.
3. Η προτεινόμενη δομή κωδικοποίησης αποτελείται από έως και έξι αριθμητικές κατηγορίες χαρακτήρων και
περιλαμβάνει τη δημιουργία συνολικά 28.700 κωδικών, χωρισμένων σε έξι κεφάλαια που καλύπτουν όλο το
φάσμα των ιατρικών πράξεων, εκτός από τις εργαστηριακές εξετάσεις και τις απλές απεικονιστικές εξετάσεις, οι
οποίες δεν παίζουν κάποιο ρόλο διαφοροποίησης των ομάδων περιστατικών στο σύστημα DRG.
4. Πρόσφατα εκδόθηκε η υπουργική απόφαση που ορίζει το συστηματικό κατάλογο της νέας ΕΤΙΠ αρχικά για χρήση
στην κωδικοποίηση DRGs στα πιλοτικά νοσοκομεία.
5. Παράλληλα είναι έτοιμο και το αντίστοιχο αλφαβητικό ευρετήριο της ΕΤΙΠ.
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Εγχειρίδιο Οδηγιών Κωδικοποίησης για το σύστημα DRG

Συντάχθηκε ένας προς έκδοση ανεξάρτητος τόμος με κατευθυντήριες οδηγίες κωδικοποίησης (Coding Guidelines),
βασισμένος στη μετάφραση και προσαρμογή του αντίστοιχου γερμανικού εγχειριδίου, που περιλαμβάνει:

•

Γενικές Οδηγίες Κωδικοποίησης, αναφορικά με τους κανόνες καταχώρησης ιατρικών διαγνώσεων και
πράξεων

•

Ειδικές Οδηγίες Κωδικοποίησης, αναφερόμενες σε συγκεκριμένες ειδικές περιπτώσεις ή εξαιρέσεις από τους
γενικούς κανόνες ή τμήματα των διαφόρων τομέων
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Πλάνο Δράσεων Εισαγωγής του Συ.Κ.Ν.Υ. στα Πιλοτικά Νοσοκομεία DRG
Εισαγωγή

Σε μια πιλοτική εισαγωγή ενός συστήματος DRG, τα απαιτούμενα συστατικά στοιχεία μπορούν να αναπτυχθούν και
εφαρμοστούν βήμα προς βήμα. Αυτή η σταδιακή εισαγωγή επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά την τεχνική
υποστήριξη για τη δημιουργία και ενσωμάτωση των απαιτούμενων στοιχείων στις λειτουργικές διαδικασίες των
Νοσοκομείων.
Ως σημαντικότερα θεωρούνται τα ακόλουθα στάδια:
Α. Διοικητικές προπαρασκευαστικές ενέργειες
Β. Εισαγωγή και πιλοτική εφαρμογή των εργαλείων ιατρικής κωδικοποίησης
Γ. Εισαγωγή και πιλοτική εφαρμογή της ομαδοποίησης (grouping) των περιστατικών
νοσηλείας σε ομάδες περιπτώσεων DRG (DRG-groups)
Δ. Εισαγωγή της οικονομικής αποτύπωσης των περιπτώσεων DRG (Billing and Costing)
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Aναγκαιότητα η ανάπτυξη του Συστήματος DRG για το Σύστημα Υγείας

➢

Για την διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης των πολιτών σε νοσοκομειακές υπηρεσίες σε όρους εξασφάλισης
των απαραίτητων πόρων

➢

Για τον εξορθολογισμό της διοικητικής λειτουργίας των νοσοκομείων στην βάση της τεκμηρίωσης από το επίπεδο
του περιστατικού, της κλινικής λειτουργίας, του νοσοκομείου της υγειονομικής περιφέρειας, το Υπουργείο Υγείας

➢

Για την διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των νοσοκομείων σε όρους ποιότητας και καινοτομίας

➢

Για τον εξορθολογισμό των σχέσεων παρόχων και πληρωτών στην βάση ενός αντικειμενικού συστήματος και
κοστολόγησης
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Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας !!!
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