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Struktura prezentace
• Etapy vývoje nového nákladového oceňování hospitalizačního případu
• Etapy implementace nového nákladového oceňování hospitalizačního
případu

• Klíčové metodiky nového nákladového oceňování
• Ocenění hospitalizačního případu 2016
• Shrnutí pro rok 2016
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Etapy vývoje nového nákladového oceňování
hospitalizačního případu

Datové podklady: Prvotní analýza
• Prvotní analýza účetních systémů a organizačních struktur proběhla v
rámci auditního dotazníku „Analýza připravenosti referenčních nemocnic“.
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Výstupy analýzy datových podkladů
• Dotazník zpracovalo 37 referenčních nemocnic (IČ).
• Základní výstupy analýzy:
 Nejednotné účetní postupy v rámci shodných právních forem
referenčních nemocnic
 Heterogenní struktura pracovišť
 Nekonzistentní alokace (náklady/výkony ve vazbě na produkci)

Podíl referenčních nemocnic 2014
Nemocnice ČR
Referenční nemocnice
Podíl v %

Celkové náklady
136 312 568
81 434 143
60%

Osobní náklady
62 519 846
34 699 112
56%

Tržby od ZP
113 459 870
67 766 078
60%

Zdroj: ÚZIS ČR
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Výstupy analýzy datových podkladů: Účetnictví
Potřeba jednotného účtování:
Např. případy zaúčtované na
účtech 548 a 549 by
vstupovaly do ocenění
hospitalizačního případu!!

Neuplatněné DPH na sběrných účtech:
Z auditních dotazníků vyčísleno za 16
nemocnic celkem 659 012 tis. Kč.
účet 538

Daně a poplatky

účet 541

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

účet 548

Ostatní provozní náklady

účet 549

Ostatní náklady z činnosti

účet 602

Výnosy/tržby z prodeje služeb
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Výstupy analýzy datových podkladů: Heterogenní
struktura pracovišť
PŘÍKLAD 1 PRACOVIŠTĚ (NÁKLADOVÉHO STŘEDISKA)
809 radiodiagnostika, 1H1 standardní
ústavní lůžková péče interní, 1I1
resuscitační a intenzivní ústavní lůžková
péče interní

501 chirurgie, 5F1 standardní ústavní
lůžková péče chirurgická, 5T1 resuscitační
a intenzivní ústavní lůžková péče
chirurgická

4F2 standardní ústavní lůžková péče
onkologická, 5F3 standardní ústavní
lůžková péče úrazové chirurgie, 6F6
standardní ústavní lůžková péče
ortopedická

504 cévní chirurgie, 1H1 standardní
ústavní lůžková péče interní, 5H1
standardní ústavní lůžková péče
chirurgická, 5I1 resuscitační a intenzivní
ústavní lůžková péče chirurgická

Jsou i nemocnice, kde 1 ODB = 1 IČP = 1 pracoviště.
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Výstupy analýzy datových podkladů: Alokace
nákladů/výkonů
ÚČETNICTVÍ (ODB 5F7)
ÚČET
NÁZEV ÚČTU
ZŮSTATEK
501xxx SZM ‐ ostatní
1 561
511xxx Údržba přístrojů a zařízení zdravotní
2 172
518xxx Praní prádla ‐ dodavatelsky
833 190
CELKEM
836 923

Ukázka evidence hospodaření
pracoviště z účetnictví a
vykázané péče stejného
pracoviště z NIS

VYKÁZÁNO (ODB 5F7)
Kód
ZUM
12985 25 360
12991
2 880
13013
7 438
13016
8 298
30512 13 761
30518
5 082
30640 17 107
30642 33 972
47518
7 339
53464
7 100
53767
3 190
58352
5 628
58388 21 961
58389 10 981
58390 21 961
59006
7 945
59007 16 922
92438
8 973
151416
922
CELKEM 226 820

?

Kód
NÁZEV VÝKONU
51711 VÝKON LAPAROSKOPICKÝ A TORAKOSKOP
57111 TORAKOSKOPIE KLASICKÁ DIAGNOSTICKÁ
57113 TORAKOSKOPIE KLASICKÁ LÉČEBNÁ
57117 MEDIASTINOSKOPIE
57211 REVIZE OBOU HRUDNÍCH DUTIN ZE STERNO
57215 RESEKCE HRUDNÍ STĚNY
57217 ODSTRANĚNÍ TUMORU MEDIASTINA ‐ TYM
57221 OPERAČNÍ STABILIZACE HRUDNÍKU PO ÚRA
57227 EXCIZE Z HRUDNÍ STĚNY ‐ SKALENOVÁ BIO
57231 MEDIASTINOTOMIE
57233 HRUDNÍ DRENÁŽ
57235 TORAKOTOMIE PROSTÁ NEBO S BIOPSIÍ, EV
57237 SUTURA RUPTUTY BRÁNICE TORAKOTOMIC
57241 DEKORTIKACE PLÍCE
57247 PNEUMONEKTOMIE, NEBO LOBEKTOMIE, N
57251 KLÍNOVITÁ RESEKCE PLIC NEBO ENUKLEAC
57253 PLEUREKTOMIE ‐ ABRAZE
71717 TRACHEOTOMIE
90842 (DRG) KLÍNOVITÁ RESEKCE PLIC THORAKOS
90843 (DRG) ENUKLEACE TUMORU PLIC THORAKO
90844 (DRG) PLEUREKTOMIE ABRAZE THORAKOSK
CELKEM

BODY
40 014
9 378
3 527
15 620
8 213
25 986
61 112
6 038
3 614
10 260
2 838
63 672
8 406
8 132
379 050
433 881
19 108
19 560
0
0
0
1 118 409
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Etapy implementace nového nákladového
oceňování hospitalizačního případu

Etapy implementace metodik nákladového oceňování
• Implementace metodik nového systému oceňování vychází ze stávajících
možností referenčních nemocnic (RN) zajistit dílčí vstupní komponenty
potřebné k oceňování.
 Plánované fáze implementace metodik:
ROK

Implementace v RN

2016

Klasifikace analytických účtů, typologie
středisek a alokace nákladů a výnosů

2017

Vnitropodnikové účetnictví, oceňování výkonů
(aktivit) + kultivace metodik z roku 2016

2018

Plná verze

Prvotní zlepšení systému lze očekávat již při implementaci jednotných metodik
klasifikace analytických účtů, typologie středisek a alokace nákladů a výnosů v
roce 2016. Bude však nad stávajícím produkčním systémem.
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Technické zpracování nákladového ocenění
KRÁTKODOBÝ
HORIZONT
2016 ‐ ?

• Referenční nemocnice ‐ strukturované datové
výstupy (podklady ke kalkulacím)
• ÚZIS – provádí vlastní výpočty centrálně

DLOUHODOBÝ
HORIZONT

• Vize – ÚZIS vývoj jednotného IT nástroje pro
kalkulace i pro referenční nemocnice
• ÚZIS – v pozici controllera dílčích a výsledných
kalkulací
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Technické zpracování nákladového ocenění 2016
 2 fáze:

A. Datové výstupy referenčních nemocnic
B. Vlastní zpracování výpočtů ÚZIS
B. ÚZIS

A. REFERENČNÍ NEMOCNICE
ZDROJ

PODKLAD

ČINNOST

VSTUP

ÚČETNICTVÍ

ÚČTOVÝ ROZVRH

ÚČETNICTVÍ

ZŮSTATKY ÚČTŮ

ALTERNATIVNÍ
METODA

ÚČETNICTVÍ

ALOKAČNÍ KLÍČE

PŘEROZDĚLENÍ
NÁKLADŮ/VÝNOSŮ
NA PRODUKČNÍ
STŘEDISKA

ÚČETNICTVÍ

ORG.STRUKTURA

ALTERNATIVNÍ KLÍČE

NIS

IČP

OCENĚNÍ DÍLČÍCH
PRODUKČNÍCH KLÍČŮ
(AKTIVIT)

NIS

PRODUKCE

NIS

ALOKAČNÍ KLÍČE

VÝSLEDNÉ OCENĚNÍ
HOSPITALIZAČNÍCH
PŘÍPADŮ

HOSPITALIZAČNÍ
PŘÍPAD DLE
METODIKY PRO 2016
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Klíčové metodiky nového nákladového
oceňování 2016

Cíle nového nákladového ocenění

• Využití kalkulací jako nástroje pro řízení nákladů, s cílem dosáhnout
efektivnějšího vynakládání nákladů. Obecné základní použití pro:






Stanovení příjmů a výdajů
Stanovení ceny
Nástroj rozboru hospodaření
Porovnávání výsledků v čase
Srovnání výsledků různých vnitropodnikových pracovišť

• Cílem nového nákladového ocenění hospitalizačních případů v ČR je:
1. Umožnit adekvátní monitoring a srovnání nákladovosti jednotlivých
zdravotnických zařízení (ZZ) ve strukturované podobě.
2. Vytvořit podklad pro optimalizaci nákladů ve vazbě na poskytovanou
akutní lůžkovou péči.
3. Vytvořit podklad pro úhradu poskytované akutní lůžkové péče.
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• Standardy pro alokaci
nákladových a výnosových
druhů budou předmětem
prosincového workshopu k
implementaci od 1.1.2016.
• Metodika vnitropodnikového
účetnictví a klíče pro alokaci
nákladů na pacienta budou
předmětem prosincového
workshopu.

TYPOLOGIE
ŘEŽIJNÍCH STŘEDISEK

VNITROPODNIKOVÉ
ÚČETNICTVÍ
TYPOLOGIE
ZDRAVOTNICKÝCH
STŘEDISEK
KLÍČE PRO ALOKACI
NÁKLADŮ NA
PACIENTA

STANDARDY PRO ALOKACI
NÁKLOVÝCH A VÝNOSOVÝCH
DRUHU

• Klasifikace analytických účtů,
typologie středisek – probíhá
příprava k implementaci od
1.1.2016.

KLASIFIKACE ANALYTICKÝCH ÚČTŮ

Základní metodiky k nákladovému oceňování
hospitalizačních případů

Základní metodika: Klasifikace analytických účtů

• Cílem je stanovení jednotného

Hrubé mzdy

druhového členění nákladů a výnosů, za
účelem:
1.

2.
3.
4.
5.

flexibilního řešení při změně
vstupních komponent (meziroční
vývoj mezd, DPH, inflace…),
flexibilního řešení při změně
financování z v.z.p.,

Léky
Centrové léky

Agregované
členění
nákladů a
výnosů

Krev
Speciální zdravotnický materiál
Zdravotnické prostředky
Budovy, pozemky
Extramurální zdravotní služby

využití při dílčích kalkulacích
(výnosy/tržby mimo v.z.p.…),

Výnosy/tržby mimo v.z.p.

definování nákladů nevstupujících do
ocenění hospitalizačního případu

Provozní dotace

stanovení kontrolních mechanismů a
benchmarkingu mezi ZZ.

Výnosy/tržby od ZP

Granty, klinické studie, účelové
dotace
Ostatní náklady/výnosy

Rok 2014 ‐ Osobní náklady (46%), Léky, krev a SZM (28%)
Zdroj: ÚZIS ČR

16

Klasifikace analytických účtů

• Bez čteček umíme přiřadit k RČ jen ZUM, ZULP.
• O spotřebě účtováno při výdeji z lékárny =>
nutná inventura nespotřebovaných zásob.

Bonusy

Celkové náklady
tř. 5 (př. léky)

Celkové
náklady po
odečtení
bonusů

Vykázané
ZULP

Vykázaná
centra

Paušál
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Klasifikace analytických účtů

• Dosud není jasné z jakého zdroje bude do
kalkulací vstupovat extramurální péče.

• Ve spolupráci s MF a MZ by měly probíhat
pracovní schůzky mj. k nastavení
jednotných účetních postupů.
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Základní metodika: Typologie pracovišť

• Cílem je stanovení jednotného

Základní zdravotnická
pracoviště

druhového členění pracovišť za účelem:
1.

definování kalkulačních jednic dle
jednotlivých typů pracovišť
(zdravotnická, podpůrná),

2.

stratifikace dle forem poskytovaných
služeb,

3.

definice charakteru pracoviště (provoz,
odbornost…),

4.

definovat pracoviště nesouvisející s
poskytováním zdravotních služeb
akutní lůžkové péče.

Agregované
členění
pracovišť

Akutní lůžková péče
Následná lůžková péče
Ambulace a příjmová pracoviště
Operační a porodní sály
Endoskopie
Invazivní kardiologie
Intervenční radiologie
Neintervenční radiologie
Nukleární medicína
Radioterapie
Laboratoře
Ostatní specifická pracoviště

Podpůrná pracoviště
Provozní zdravotnické
Provozní nezdravotnické
Administrativní

Vyloučená
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Typologie pracovišť

• Výkony vykazované z jiných pracovišť než kde
jsou provedené, tzn. kde jsou alokované náklady.

• Ve spolupráci se ZP a MZ probíhají pracovní
schůzky ke stanovení typologie výkonů ve vazbě
k typologii pracovišť.
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Inovativní prvky ke zlepšení prediktivní síly systému

• Hlavním cílem je zreálnit nákladovou

Alokace dle
příčinné
souvislosti

hodnotu zdravotních služeb.

Další přínos nového systému:

• podpora řízení,
• hledání volných zdrojů,
• minimalizace neefektivního vynakládání

Inovativní
prvky

Vnitropodnikové
účetnictví
Kalkulované hrubé
mzdy

prostředků,

• definice cíle zlepšování vlastních aktivit,
• maximalizace volných zdrojů pro vlastní

Kalkulované odpisy
dlouhodobého
majetku

obnovu.

• …..

Zpětná vazba,
kontrolní systém
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Alokace dle příčinné souvislosti: Příklad alokace nákladů a
výkonů nemocnice
n=199
VÝKONY = BODY + ZUM + ZULP

Zdroj: Referenční nemocnice

Alokace na pracoviště

Náklady

Výkony

Chybí u n pracovišť

10

17

Celkem pracovišť

199

199

Chybí v %

5%

9%
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Alokace dle příčinné souvislosti 2016
• Hrubé mzdy – povinné členění dle kategorií pracovníků bude pro sekundární okruh
=> ochrana osobních údajů. Základna kalkulované hrubé mzdy u zdravotnických
pracovníků, u nezdravotnických dle účetního stavu k 31.12. Hrubé mzdy budou
alokovány k pracovištím, kde nezdravotničtí pracovníci primárně vykonávali činnost, u
zdravotnických pracovníků se vychází ze systemizace dané kliniky/primariátu, nikoli
konkrétních pracovníků.
• Materiálové náklady vždy na pracoviště, která náklad spotřebovala.
• Výnosy/tržby za zdravotní služby hrazené mimo v.z.p. účtovány na pracoviště, která
službu provedla, tzn. vždy na zdravotnická pracoviště.
• Zdravotnické prostředky ‐ adresné náklady vždy alokovány na zdravotnické
pracoviště, který prostředek využívá. Příkladem je např. nákup rentgenové lampy
(oprava), která nemůže být v nákladových zůstatcích údržby.
• …..
Bude předmětem prosincového workshopu s referenčními nemocnicemi
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Vnitropodnikové účetnictví: Změna v rozpouštění
nákladů podpůrných středisek
Rozpouštění nákladů za teplo
n=58

• Porovnání 2 metod
rozpouštění
vnitropodnikových nákladů

Rozdíl 3,8 mil. Kč

• Rozpouštění nákladů za
teplo (41 134 060 Kč )

Varianta 1

Varianta 2

Odchylka mezi variantami
n=58

• Varianta 1 dle m2 podlahové
plochy
• Varianta 2 dle vybraných
nákladů pracovišť

n pracovišť odchylka < 0% >
pracovišť celkem
v%

pod
hranicí
13
58
22%
max
min

nad
celkem
hranicí
10
23
58
58
17%
40%
3 754 351 (9%)
‐2 310 333 (6%)
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Zdroj: Referenční nemocnice

Vnitropodnikové účetnictví 2016
• Přerozdělení zdrojů sdílených pracovišť provede ÚZIS.
• Pro pracoviště sdílených služeb (zdravotnická/nezdravotnická pracoviště).
• Definování preferovaných a alternativních alokačních klíčů.
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Kalkulované hrubé mzdy: Mimořádné šetření ÚZIS
• Porovnání reálných úvazků
se systemizací k 30.9.2015
• Simulace hrubých mezd dle
kategorií pracovníků 2014

Kategorie zaměstnanců
všeobecná sestra § 5
porodní asistentka § 6
ergoterapeut § 7
radiologický asistent § 8
zdravotní laborant § 9
zdravotně‐sociální pracovník § 10
zdravotnický záchranář § 18
farmaceutický asistent § 19
fyzioterapeut § 24
zdravotnický asistent § 29
ošetřovatel § 36
sanitář § 42
CELKEM

Zdroj: ÚZIS ČR

Odpracované
Hrubé mzdy
úvazky ‐
celkem
systemizace
‐34,74
4,32
1,41
‐9,45
0,50
1,35
‐3,69
0,15
‐6,47
25,63
3,37
‐120,42
‐138,05

‐12 142 479
1 509 219
473 319
‐3 181 437
167 457
454 491
‐1 243 647
50 374
‐2 326 458
5 550 094
729 699
‐26 074 542
‐36 033 910

2% Z HRUBÝCH
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MEZD RN

Kalkulované hrubé mzdy
Operační sál

Ambulance
Standardní
lůžka

Klinika/Primariát

JIP

Zákoník práce
Vyhláška o požadavcích
na minimální personální
zabezpečení zdravotních
služeb

SYSTEMIZACE

DEFINOVANÉ
HRUBÉ MZDY
DLE KATEGORIÍ
PRACOVNÍKŮ

Provozní doba
pracovišť
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Kalkulované odpisy dlouhodobého majetku: z dat ÚZIS

v mil. Kč

• Vliv dotace na pořizovací
cenu =>odpisy
• Rozdílné
stáří/opotřebení majetku
• Rozdílné účetní odpisové
skupiny
• Pronájem vs. vlastní
majetek
Zdroj: ÚZIS ČR (Lůžková zařízení)

Pro metodiku 2016 jednání s dodavateli SW o
možnosti zadání kalkulovaných odpisových skupin do
karet majetku.

• Využívání fondu
reprodukce majetku
• Účetní odpisy vyšší než
reprodukce majetku
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Zpětná vazba, kontrolní systém

• Výpočet nákladového ocenění hospitalizačního případu probíhá v několika na
sebe navazujících krocích, kdy pro dílčí výpočty jsou využívána vstupní data
z různých informačních systémů.
• K zajištění kompatibility mezi postupnými fázemi ocenění je zapotřebí nastavit
silný kontrolní systém.
• Definovat základní principy validace dat.
• Základním úkolem je odhalit slabé a silné stránky.
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Ocenění hospitalizačního případu 2016

HOSPITALIZAČNÍ PŘÍPAD
Referenční
nemocnice

NÁKLADY

PRACOVIŠTĚ

ÚZIS

Metodika nákladového oceňování
hospitalizačního případu v1 pro rok 2016

Ocenění hospitalizačního případu 2016

Pacient spotřeboval náklady
…jaké?

Pacient spotřeboval náklady
…kde?

…a kolik co a kde stálo?
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Shrnutí pro rok 2016

Shrnutí pro rok 2016
Referenční
nemocnice

Zaměřit se na správnou alokaci spotřebovaných
zdrojů ve vazbě na poskytované zdravotní i
nezdravotní služby

Referenční
nemocnice a
ekonomický tým
DRG Restart

• Definice a zajištění klíčů pro vnitropodnikové
účetnictví
• Definice a zajištění klíčů k oceňování dílčích
zdravotních a nezdravotních služeb
• Oborové pracovní týmy (personální, účetní,…) ‐
kultivace metodiky v1 pro 2016
Ve spolupráci s MZ, MF, ZP:
• Nastavit jednotné účetní postupy
• Definovat typologii výkonů ve vazbě k pracovištím
• Nastavit kalkulaci hrubých mezd
• Nastavit kalkulaci dlouhodobého majetku
• Definovat náklady vstupující do kalkulací
• …..
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Děkuji za pozornost!

Typologie zdravotnických pracovišť

Zdravotnická pracoviště
Návrh typologie
Cíl

• Cílem je navrhnout parametrickou typologii zdravotnických
pracovišť se snahou odlišit jednotlivé typy pracovišť s odlišnou
nákladovou náročností.

Definice
zdravotnického
pracoviště

• Za zdravotnické pracoviště je považováno pracoviště poskytující
zdravotní či sociální službu pacientovi

Příklad
zdravotnických
pracovišť

• Interní lůžková stanice standard
• Chirurgická ambulance
• Anesteziologicko – resuscitační oddělení

Zdravotnická pracoviště
Ukázka č.1 nákladové odlišnosti pracovišť ( Standard x JIP)

Zdravotnická pracoviště
Ukázka č.2 nákladové odlišnosti pracovišť ( Lůžka x Operační sál)

Zdravotnická pracoviště
Základní rozdělení zdravotnických pracovišť:
Skupiny
zdravotních
pracovišť

•
•
•
•
•
•

Pracoviště lůžkové péče
Ambulance a příjmová pracoviště
Operační a porodní sály
Přístrojová pracoviště
Laboratorní pracoviště
Ostatní specifická pracoviště

Zdravotnická pracoviště
Standardy zdravotnických pracovišť
Cíl standardu

Metodická podpora pro identifikaci jednotlivých typů
zdravotnických pracovišť a definování požadavků na nákladovou a
výkonovou alokaci

Struktura
standardu

•
•
•
•
•
•
•
•

Charakteristika a popis pracoviště
Výkony pracoviště
Režim provozu
Požadavky personál
Požadavky na technologie
Požadavky z hlediska nákladové a výkonové alokace
Atributy středisek
Obvyklý pasport výkonů

Zdravotnická pracoviště
Ukázka standardů zdravotnických pracovišť

Zdravotnická pracoviště
Základní rozdělení zdravotnických pracovišť:
Skupiny
zdravotních
pracovišť

• Pracoviště lůžkové péče

•
•
•
•
•

•

Akutní lůžková péče standardní

•

Akutní lůžková péče intenzivní

•

Následná lůžková péče standardní

•

Následná lůžková péče intenzivní péče

Ambulance a příjmová pracoviště
Operační a porodní sály
Přístrojová pracoviště
Laboratorní pracoviště
Ostatní specifická pracoviště

Akutní lůžková péče standardní
Standard pracoviště
Definice
střediska

Jedná se o pracoviště, na kterém je dle Zákona o zdravotních
službách č. 372/2011 Sb. poskytována zdravotní péče, kterou nelze
poskytnout ambulantně a pro její poskytnutí je nezbytná
hospitalizace pacienta.

Atributy
střediska

• Odbornost střediska
• Příznak intermediární péče

Příklad

Akutní lůžková péče standardní
Standard pracoviště
Příklad č. 1

Interní hematologická a onkologická klinika
Stanice A
2F2 1F1 4F2

Příklad č. 2

Společný lůžkový fond
Stanice A
1H1 2H5 4H4

Příklad č. 3

Stanice B
2F2 1F1 4F2

Stanice B
1H1 2H5 4H4

Kardiologie – lůžkové oddělení
Stanice A
1F1 1T1

Stanice B
1F1 107

Stanice C
1F1 2F2 4F2

Zdravotnická pracoviště
Základní rozdělení zdravotnických pracovišť:
Skupiny
zdravotních
pracovišť

• Pracoviště lůžkové péče
• Ambulance a příjmová pracoviště
• Operační a porodní sály
•

Operační sál

•

Porodní sál

• Přístrojová pracoviště
• Laboratorní pracoviště
• Ostatní specifická pracoviště

Operační sál
Standard pracoviště
Definice
střediska

Operační sál je prostor, kde dochází k invazivním postupům, které pronikají
ochranným povrchem těla (kůže, sliznice) a vyžadují vstup do tělních dutin.
Provádí se za aseptických podmínek. Operační sál musí odpovídat
technickým požadavkům s ohledem na prevenci infekce, rizika anestezie a
operační cíle.
Pozn. I Postupy prováděné přes dutiny běžně kolonizované bakteriemi a perkutánní
postupy, které nezahrnují hlubší řez (kůže, podkoží), nejsou zahrnuty do této definice
(zákrokové sály).
Pozn. II Do operačních sálů jsou i zahrnuty sály pro porody císařským řezem

Atributy
střediska

Příklad

•

Odbornost střediska

•

Lokální / Centrální sál

•

Hybridní sál

•

Robotické operace

Centrální operační sál
Chirurgická
klinika
Standardní
lůžka

Ortopedická
klinika
Standardní
lůžka

JIP

JIP

Ambulance

Ambulance

Operační sál

Operační sál

Operatéři + ZUM + ZULP +Krev
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COS

Chirurgická
klinika

Ortopedická
klinika

Společné
náklady COS

ARO

Anesteziologie

Instrumentářky
Přístroje
Pauš. léky a mat.

Úklid
Nájem
Vrchní setra
Primář COS
Sanitární sestry
Pauš. mat.

Anesteziologové
Anestez. sestry
Anestezie

Operační sál
Standard pracoviště
Příklad č. 1

Příklad č. 2

Příklad č. 3

Chirurgická klinika
CHIR op. sál
- plastika

CHIR op. sál
- chirurgie

CHIR op. sál
- traumatologie

Chirurgie

Neurochirurgie

Kardiochirurgie

CHIR –
operace COS

NCH –
operace COS

KCH –
operace COS

Centrální operační sály
Společné
náklady COS

Zdravotnická pracoviště
Základní rozdělení zdravotnických pracovišť:
Skupiny
zdravotních
pracovišť

•
•
•
•

Pracoviště lůžkové péče
Ambulance a příjmová pracoviště
Operační a porodní sály
Přístrojová pracoviště
•
•
•
•
•
•
•
•

Digestivní endoskopie
Bronchoskopie
Urologická endoskopie
Intervenční kardiologie
Kardiostimulace
Elektrofyziologie
Intervenční radiologie
Radioterapie

• Laboratorní pracoviště
• Ostatní specifická pracoviště

•
•
•
•
•
•
•
•

Scintigrafie a SPECT
Pozitronová emisní tomografie
Skiagrafie
Skiaskopie
Ultrazvuková diagnostika
MM
CT
MR

Zdravotnická pracoviště
Pracoviště podílející se na hosp. péči:

Zdravotnická pracoviště
Požadavky na referenční nemocnice
Cíl pro rok 2016:

Zajistit alokaci nákladů i produkce na těchto pracovištích:

Operační sály

Standardní lůžka

Intenzivní lůžka

Zdravotnická pracoviště
Alokace pracovištěm provedené péče
Příklad výkonů
evidovaných pod
nákladovým
střediskem
standardního lůžka

• Výkony ošetřovacích dnů (00xxx)
• Cílené a kontrolní vyšetření
• Operační výkony
•
•
•

Operace kýly
Operace vrozených srdečních vad
Implantace totální endoprotézy

• Výkony invazivní kardiologie
•
•
•

Levostranná katetrizace srdeční
Primoimplantace kardiostimulátoru‐ defibrilátoru
Katetrizační ablace

• Endoskopické výkony
•
•

Totální koloskopie
ERCP

Zdravotnická pracoviště
Alokace pracovištěm provedené péče
Dlouhodobé
řešení

• Změna pasportu jednotlivých pracovišť ZZ
• Jednání se ZP o podpoře typologie a o změně pasportu ref.
nemocnic

Krátkodobé
řešení

• Využití řádkového nákladového střediska pro evidenci
provedené péče bez nutnosti změn v pasportu se ZP
• Změna interních pravidel vykazování popř. úpravy NIS
Příklad:
• Operace kýly
• IČP a Odbornost: Lůžková stanice Chirurgie
• NS: Operace chirurgie na COS

Děkuji za pozornost!

