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DRG adjustment and determinants of hospital cost 

Source: EuroDRG, 2009 



Τπολογιςμόσ Base Rate 

Source: United States Agency for International Development, 2005  



Τπολογιςμόσ υντελεςτών Βαρφτητασ 

Source: Inter-American Conference on Social Security, November 2005  



Τποδείγματα χρηματοδότηςησ των νοςοκομείων 

Source: EuroDRG Project (2011) 



Incentives of DRG-based hospital payment 

Source: Quentin 2011 



Τποδείγματα κοςτολόγηςησ και εφαρμογήσ των DRGs 



Σο Ελληνικό φςτημα Τγείασ και η δυνατότητα αναλυτικήσ 
κοςτολόγηςησ 

Source: United States Agency for International Development, 2005  



Case-based hospital 
payment systems for  
low- & middle-income 
countries 

Source: United States Agency for International Development, 2005  



Σο υπόδειγμα κοςτολόγηςησ των ΚΕΝ (1) 



Σο υπόδειγμα κοςτολόγηςησ των ΚΕΝ (2) 



Σο υπόδειγμα κοςτολόγηςησ των ΚΕΝ (3) 



Global Budgeting και KEN 



Τπολογιςμόσ Base Rate ςε Εθνικό Επίπεδο 



Τπολογιςμόσ Base Rate με βάςη το μζγεθοσ των νοςοκομείων 



Τπολογιςμόσ Base Rate με βάςη τη βαθμίδα των νοςοκομείων 



τοιχεία κόςτουσ των AR-DRGS και η ςυςχζτιςη με τα ΚΕΝ 

CKEN = (WM*1) + (WN*1) + (NCS*1) + (P*0,15) + (I*0,18) +( A*1) + (Ph*0,12) + (CC*0,4)   

           + (OR*0,35) + (ED*0,3) + (S*0) + (SPS*0) + (Pr*0) + (OnC*1) + (H*0,28) + (D*0) 



υνολικό κόςτοσ ΚΕΝ, Κόςτοσ Εργαςίασ & Κόςτοσ Σεχνολογίασ  



Σα ΚΕΝ, το δζντρο και το δάςοσ (Part 1) 

• Χρονικόσ ορίηοντασ εφαρμογισ 
 
• Διαδικαςία ταξινόμθςθσ περιςτατικοφ (εξιτθρίου) ςε ΚΕΝ, από το νοςοκομείο 
 
• Κοςτολόγθςθ 
 
• Η διάςπαςθ του ΚΕΝ ςε Κόςτοσ Εργαςίασ και Κόςτοσ Τεχνολογίασ 
 
• Αναδόμθςθ τθσ αντιςτοίχιςθσ των ΚΕΝ με κωδικοφσ ICD-10 και κωδικοφσ    
  Ιατρικϊν Πράξεων 
 
• Νζα (επιπλζον) ΚΕΝ 
 
• Ιατρικό προςωπικό και κωδικοποιιςεισ 
 

 
 



Σα ΚΕΝ, το δζντρο και το δάςοσ (Part 2) 

• Upcoding 
 
• Μζςθ Διάρκεια Νοςθλείασ και ‘trimming points’ 
 
• Ποιότθτα περίκαλψθσ (quicker and sicker, DRG-dumping/cream skimming) 
  
•Επανειςαγωγζσ (re-admissions) 
 
• Μετάβαςθ από το παλιό ςτο νζο ςφςτθμα αποηθμίωςθσ 
 
• Ελαςτικοί/Ανελαςτικοί Προχπολογιςμοί Νοςοκομείων (Soft/hard cap  budgets)  
 
• Ανακεϊρθςθ των KEN (reclassification and recalibration) 
 
 

 
 



Σα ΚΕΝ, το δζντρο και το δάςοσ (Part 3) 

• Εξειδίκευςθ και ςφςταςθ οργανιςμϊν/δικτφου πλθροφοριϊν 
 
• Η τιμι αποηθμίωςθσ του ΚΕΝ κα πρζπει να αποτελεί προϊόν διαπραγμάτευςθσ 
 
• Αναπροςαρμογι των δαπανϊν των ταμείων  
 
• Συμβάςεισ για καταγραφι οριςμζνου αρικμοφ DRGs ςτα νοςοκομεία που δεν  
  δφνανται να καλφψουν όλο το φάςμα των DRGs-ΚΕΝ 
 
• Ο ιδιωτικόσ τομζασ και θ χριςθ των ΚΕΝ 
 
• Επίδραςθ ςε άλλεσ δομζσ υγείασ 
 
 

 
 



Η ςυνζχεια… 

• Μζτρθςθ του case-mix για το 2012 
 
• Ολοκλιρωςθ μθχανογραφικοφ και διπλογραφικοφ ςυςτιματοσ ςτα  
   νοςοκομεία 
 
• Εγκατάςταςθ grouper, εκπαίδευςθ ιατρικοφ και τεχνικοφ προςωπικοφ 
 
• Επιλογι υποδείγματοσ για τον επιμεριςμό των ζμμεςων δαπανϊν των  
   νοςοκομείων  
 
• Επιλογι και οριοκζτθςθ των trimming points (διακφμανςθ κόςτουσ ανά    
   DRG) 
 
• Budget Neutrality – hard budget cap or soft budget cap? 
 
• Κόςτοσ κεφαλαίου 
 
• Ζλεγχοσ του ςυςτιματοσ 
 

 



 Ευχαριςτώ! 


