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Ιζηνξηθή αλαδξνκή 

 
Σηότος 
Αμηνιόγεζε θαη δηαρείξηζε θόζηνπο 
 

Κριηήρια 

• ραξαθηεξηζηηθά αζζελώλ από θόξκεο 
ρξέσζεο (routinely) 

• δηαρεηξίζηκνο αξηζκόο DRGs 

• παξόκνηα θαηαλάισζε πόξσλ 

• παξόκνηα θιηληθή δηάγλσζε (ζπλνρή)  

• έλα (1) DRG ζε θάζε αζζελή/εμηηήξην 

 
Medicare – Medicaid 

 

Inpatient Prospective Payment System 

(IPPS) 

 
Refined 

 

Case mix: βαρύηηηα,  

                  κίνδσνος θνηζιμόηηηας,  

                  πρόγνωζη,  

                  δσζκολία θεραπείας, 

                  ανάγκη για παρέμβαζη 

 

για διαμόρθωζη κόζηοσς  



Γηαηί δεκηνπξγήζεθαλ ηα DRGs; 

• Μείσζε θόζηνπο λνζειείαο 

• Δλζσκάησζε βαξύηεηαο αζζέλεηαο 

• Βειηίσζε ηεο αθξίβεηαο ησλ απνδεκηώζεσλ 

• Μέηξεζε θαηαλάισζεο πόξσλ  

• Μείσζε θέξδνπο λνζνθνκείσλ κε πεξηζηαηηθά κηθξόηεξεο 

βαξύηεηαο   

• Απνδεκίσζε αλά πεξηζηαηηθό (αλεμαξηήησο πξαγκαηηθνύ θόζηνπο) 



Χξήζεηο ησλ DRGs 

• Καζνξηζκόο απνδεκίσζεο λνζνθνκείσλ (έιεγρνο λνζνθνκεηαθήο 

δαπάλεο) 

• Πξνϋπνινγηζκόο 

• Σπκβόιαηα managed care 

• Δθηίκεζε «πξνθίι» ησλ γηαηξώλ  

• Καζνξηζκόο/κέηξεζε ηνπ δείθηε κίγκαηνο πεξηζηαηηθώλ (case mix 

index) 



Η ηεξαξρηθή δνκή ηεο ηαμηλόκεζεο ησλ DRGs 

25 MDCs 
Σύζηεκα νξγαληζκνύ 

DRG 
ηαηξηθή πξάμε, λόζεκα  

DRGs Χειροσργικά, 

Παθολογικά, Άλλα 

Σσνσπάρτοσζες παθήζεις-
επιπλοκές 

    Χσξίο 
    Με 
    Με κέηξηαο βαξύηεηαο 
    Με ζνβαξέο 
    Με θαηαζηξνθηθέο 



Ταμηλόκεζε πεξηζηαηηθνύ ζε DRG 

• Δμειζώλ αζζελήο (κόλνλ έλα DRG) 

• Κύξηα δηάγλσζε (after study) – απνδεηθλύεηαη σο ε αηηία λνζειείαο 

• Γεπηεξεύνπζα δηάγλσζε (ζπλππάξρνπζα POA είηε κεηά/επηπινθή) 

• Κύξηεο ηαηξηθέο πξάμεηο (γηα ζεξαπεία, όρη δηάγλσζε) 

• Φύιν, ειηθία, θαηάζηαζε αζζελνύο θαηά ην εμηηήξην 

 

• Γηάγλσζε θαηά ηελ εηζαγσγή (γηα κειέηε πνηόηεηαο) 



Το ζύζηημα ηων DRGs 
MDC 16 

Παθήζεις και διαηαρατές ηοσ αίμαηος ηων 
αιμοποιηηικών οργάνων και ανοζολογικές διαηαρατές 

Στεηική βαρύηηηα ΜΔΝ 

Ξ01Α Σπιελεθηνκή 3,98 7 

Ξ02Μ 
Άιιε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε αίκαηνο θαη αηκνπνηεηηθώλ 
νξγάλσλ κε θαηαζηξνθηθέο ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο 
παζήζεηο - επηπινθέο 

5,49 13 

Ξ02Χ 
Άιιε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε αίκαηνο θαη αηκνπνηεηηθώλ 
νξγάλσλ ρσξίο θαηαζηξνθηθέο ή ζνβαξέο 
ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο - επηπινθέο 

1,09 2 

Ξ20Μ 
Γηαηαξαρέο ηνπ δηθηπνελδνζειηαθνύ θαη αλνζνπνηεηηθνύ 
κε θαηαζηξνθηθέο ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο - 
επηπινθέο 

2,5 7 

Ξ20Χα 
Γηαηαξαρέο ηνπ δηθηπνελδνζειηαθνύ θαη αλνζνπνηεηηθνύ 
ρσξίο θαηαζηξνθηθέο ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο 
παζήζεηο - επηπινθέο κε θαθνήζεηα 

1,01 3 

Ξ20Χβ 
Γηαηαξαρέο ηνπ δηθηπνελδνζειηαθνύ θαη αλνζνπνηεηηθνύ 
ρσξίο θαηαζηξνθηθέο ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο 
παζήζεηο - επηπινθέο ρσξίο θαθνήζεηα 

0,33 1 

Ξ21Μ 
Γηαηαξαρέο  εξπζξνθπηηάξσλ κε θαηαζηξνθηθέο ή 
ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο - επηπινθέο  

1,46 6 

Ξ21Χ 
Γηαηαξαρέο εξπζξνθπηηάξσλ ρσξίο θαηαζηξνθηθέο ή 
ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο - επηπινθέο  

0,37 1 

Ξ22Α Γηαηαξαρέο πήμεο ηνπ αίκαηνο 0,66 3 



Το ζύζηημα ηων DRGs 

Ο αιγόξηζκνο 

ηαμηλόκεζεο  
grouper (s/w) 



Το ζύζηημα ηων DRGs 

ΣΚΑ 04 Παθήζεις και διαηαρατές ηοσ αναπνεσζηικού ζσζηήμαηος 

  ΚΕΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Α01Μ Μείζονες επεμβάζεις θώρακος με καηαζηροθικές  ζσνσπάρτοσζες παθήζεις- επιπλοκές 

ΚΩΔΙΚΟ 

ICD-10 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ICD-10 

A15.2 Φσμαηίωζη ηοσ πνεύμονα, επιβεβαιωμένη ιζηολογικά  

A15.3 Φσμαηίωζη ηοσ πνεύμονα, επιβεβαιωμένη με μη καθοριζμένα μέζα  

A15.4 Φσμαηίωζη ηων ενδοθωρακικών λεμθαδένων, επιβεβαιωμένη βακηηριολογικά και ιζηολογικά 

A15.6 Φσμαηιώδης πλεσρίηιδα, επιβεβαιωμένη βακηηριολογικά και ιζηολογικά 

A15.8 Άλλες μορθές θσμαηίωζης ηοσ αναπνεσζηικού, επιβεβαιωμένες βακηηριολογικά και ιζηολογικά  

ΚΩΔΙΚΟ 

ΠΡΑΞΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

I205339 ΚΑΡΓΙΟΠΝΔΤΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΝΗΦΗ 

X643165 ΣΡΑΥΔΙΟΣΟΜΙΑ ΔΠΔΙΓΟΤΑ 

X643169 ΣΡΑΥΔΙΟΣΟΜΙΑ, ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΠΡΟΠΔΛΑΗ, ΚΡΙΚΟΘΤΡΔΟΔΙΓΗ ΜΔΜΒΡΑΝΗ 

X643459 ΣΡΑΥΔΙΟΠΛΑΣΙΚΗ, ΣΡΑΥΗΛΙΚΗ ΠΡΟΠΔΛΑΗ 

X643469 ΣΡΑΥΔΙΟΠΛΑΣΙΚΗ, ΣΡΑΥΔΙΟΦΑΡΤΓΓΙΚΟ ΤΡΙΓΓΙΟ, ΚΑΘΔ ΣΑΓΙΟ 

X643479 ΣΡΑΥΔΙΟΠΛΑΣΙΚΗ, ΔΝΓΟΘΧΡΑΚΙΚΗ ΠΡΟΠΔΛΑΗ 

X643491 ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΡΟΠΙΓΑ 



Το ζύζηημα ηων DRGs 



Πξνϋπνζέζεηο 

• Δπηρεηξεζηαθόο ζρεδηαζκόο (καθξνρξόληνο) 

• Δθπαίδεπζε, εθπαίδεπζε, εθπαίδεπζε! 

• Γηαδηθαζίεο 

• Οινθιεξσκέλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα λνζνθνκείσλ  

• Κσδηθνπνηήζεηο λόζσλ, ηαηξηθώλ πξάμεσλ, θ.ά.   

 

 



Πξνϋπνζέζεηο 

 

• Τεθκεξίσζε, ηεθκεξίσζε, ηεθκεξίσζε (Documentation)! 

   δηαδηθαζίεο, πξάμεηο, ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο (Present On 

Admission?), επηπινθέο 

• Φνξέαο παξαθνινύζεζεο θαη αλάιπζεο 

• Δπεμεξγαζία πιεξσκώλ (+ ειεγθηηθόο κεραληζκόο) 

 

 



Έιεγρνο: κε θαλνληθέο πιεξσκέο 

CMS Improper payments rate
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Πιενλεθηήκαηα 

• απνηειεζκαηηθόηεξε θαηαλνκή πόξσλ κεηαμύ λνζνθνκείσλ κε 

βάζε case-mix θαη ηελ παξαγσγηθόηεηα  

• παξαθνινύζεζε θιηληθνύ θόζηνπο αλά θαηεγνξία δαπάλεο 

(ζπγθξάηεζε δαπαλώλ)  

• ελίζρπζε απνδνηηθόηεηαο θαη παξαγσγηθόηεηαο ησλ λνζνθνκείσλ 

θαη δπλαηόηεηα ζύγθξηζεο ζε πεξηθεξεηαθό θαη εζληθό επίπεδν  

• κείσζε δηάξθεηαο λνζειείαο, αύμεζε αξηζκνύ πεξηζηαηηθώλ θαη 

κεησκέλεο ιίζηεο αλακνλήο  



Πιενλεθηήκαηα 

• αθξηβέζηεξε ρξήζε εξγαζηεξηαθώλ θαη δηαγλσζηηθώλ εμεηάζεσλ  

• ειαρηζηνπνίεζε ρξόλνπ δηάγλσζεο  

• κείσζε επαλαιακβαλόκελσλ δηαδηθαζηώλ  

• κεηαηόπηζε δξαζηεξηνηήησλ (πρ απινύζηεξεο ρεηξνπξγηθέο 

επεκβάζεηο) ζηελ έμσ-λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε  

• δηαθάλεηα ιεηηνπξγίαο δηνηθεηηθνύ θαη ηαηξηθνύ πξνζσπηθνύ θαη 

ηεθκεξίσζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ ξίζθνπ από αζθαιηζηηθνύο θνξείο 



Μεηνλεθηήκαηα 
(ζπγθξάηεζε όγθνπ ππεξεζηώλ, κείσζε δηάξθεηαο λνζειείαο) 

• αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ πνηόηεηα  

• “quicker and sicker”  -  επαλεηζαγσγέο 

• creep  /  up-coding 

• cream skimming  



ιεηζηά 

DRGs - KEN 

Κ 

Ε 

Ν 

/λνπνηεκέλα 

νζήιηα 

ιιεληθά 



Σας εσταριστώ !!! 


