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Seria Europejskiego Obserwatorium Polityki
i Systemów Opieki Zdrowotnej
Europejskie Obserwatorium Polityki i Systemów Opieki Zdrowotnej to unikalny projekt, który dąży do ulepszenia systemu
opieki zdrowotnej, angażując wszystkich partnerów:
•
Europejskie Biuro Światowej Organizacji Zdrowia
•
Rząd Belgii
•
Rząd Finlandii
•
Rząd Irlandii
•
Rząd Holandii
•
Rząd Norwegii
•
Rząd Słowenii
•
Rząd Hiszpanii
•
Rząd Szwecji
•
Władze regionu Wenecji Euganejskiej we Włoszech
•
Komisję Europejską
•
Europejski Bank Inwestycyjny
•
Bank Światowy
•
UNCAM (Francuski Krajowy Związek Kas Chorych)
•
London School of Economics and Political Sciences
•
London School of Hygene & Tropical Medicine

Seria
Części niniejszej serii poruszają kluczowe kwestie polityki zdrowotnej w Europie. Każda praca przedstawia założenia
koncepcyjne, wyniki oraz wnioski na temat rozwoju sprawiedliwszych, wydajniejszych i efektywniejszych systemów
opieki zdrowotnej w Europie. Celem serii jest zatem wspieranie procesu wypracowywania metody tworzenia polityki
zdrowotnej, która byłaby w większym stopniu oparta na badaniach naukowych.
Przedstawione prace znajdą uznanie wszystkich osób zaangażowanych w tworzenie lub ocenę krajowych polityk
zdrowotnych i okażą się szczególnie przydatne dla polityków i doradców, od których coraz bardziej oczekuje się zracjo
nalizowania struktury i finansowania systemu opieki zdrowotnej. Seria będzie wartościowa również dla naukowców
i studentów zajmujących się polityką zdrowotną, a to dzięki prezentacji złożonych problemów, z którymi borykają się
systemy opieki zdrowotnej w Europie.
Obserwatorium wspiera i promuje opartą na badaniach naukowych politykę zdrowotną poprzez wyczerpującą
i wnikliwą analizę dynamiki systemów opieki zdrowotnej w Europie.

Redaktorzy serii
Josep Figueras jest dyrektorem Europejskiego Obserwatorium Polityki i Systemów Opieki Zdrowotnej oraz przewo
dniczącym Europejskiego Centrum Polityki Zdrowotnej Europejskiego Biura Światowej Organizacji Zdrowia.
Martin McKee jest przewodniczącym ds. polityki badawczej oraz przewodniczącym oddziału Europejskiego
Obserwatorium Polityki i Systemów Opieki Zdrowotnej w Londynie. Jest profesorem w dziedzinie europejskiego zdrowia
publicznego w London School of Hygene & Tropical Medicine oraz jednym z dyrektorów Europejskiego Centrum Zdrowia
Społeczeństw Przejściowych na tej uczelni.
Elias Mossialos jest jednym z dyrektorów Europejskiego Centrum Polityki Zdrowotnej Europejskiego Biura Światowej
Organizacji Zdrowia. Jest profesorem katedry Briana Abela-Smitha w dziedzinie polityki zdrowotnej Wydziału Polityki
Socjalnej w London School of Economics and Political Sciences oraz dyrektorem tamtejszego Centrum Zdrowia.
Richard B. Saltman jest wiceprzewodniczącym ds. polityki badawczej oraz przewodniczącym oddziału Europejskiego
Obserwatorium Polityki i Systemów Opieki Zdrowotnej w Atlancie. Jest profesorem w dziedzinie polityki zdrowotnej
i zarządzania służbą zdrowia w Rollins School of Public Health, Emory University w Atlancie w Georgii.
Reinhard Busse jest wiceprzewodniczącym ds. polityki badawczej oraz przewodniczącym oddziału Europejskiego
Obserwatorium Polityki i Systemów Opieki Zdrowotnej w Berlinie. Jest profesorem w dziedzinie zarządzania służbą
zdrowia na Berlin University of Technology.
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Wykaz skrótów
A&E
AC
ACCC
ACHI
ACRA
ACSS
ADRG
AFS
AFSSAPS
(A)LOS
AMI
AN-DRG
AOTM
AP-DRG
APG
AR-DRG
ARH
ARS
ATIH
ATU
AWBZ
BQS
CART
CAT
CC
CCAM
CCSAE
CED
CHS
CM
CMA
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Accident & Emergency (przyjęcia ze wskazań nagłych i na szpitalny oddział ratunkowy
– dotyczy odpowiednich działów oraz związanych z tym usług)
Autonomous Community (Wspólnota Autonomiczna)
Australian Casemix Clinical Committee (Australijski Komitet Kliniczny ds. Casemix)
Australian Classification of Health Interventions (Klasyfikacja Interwencji Medycznych
– Australia)
Advisory Committee on Resource Allocation (Komited Doradczy ds. Alokacji Zasobów)
Central Administration of the Health System (Portugal) (Centralny Urząd ds. Służby Zdrowia
(Portugalia))
– Sąsiednia grupa DRG
Annual financial statement(s) (Roczne sprawozdania finansowe)
Agency for Safety of Medical Products (France) (Agencja ds. Bezpieczeństwa Produktów
Medycznych (Francja))
(Average) Length(s) of stay ((Przeciętny) czas hospitalizacji)
Acute myocardial infarction (Zawał mięśnia sercowego)
Australian National DRG (Narodowy System DRG Australii)
Agencja Oceny Technologii Medycznych (Polska)
All-Patient DRG (System DRG dla ogółu pacjentów)
Ambulatory Patient Group(s) (Grupa/Grupy Pacjentów Ambulatoryjnych)
Australian Refined DRG (Australijski Udoskonalony System DRG (Australia))
Regional Hospital Agencies (France) (Regionalne Agencje ds. Szpitali (Francja))
Regional Health Agencies (France) (Regionalne Agencje ds. Opieki Zdrowotnej (Francja))
Technical Agency for Hospital Information (France) (Agencja Techniczna ds. Informacji
Szpitalnej (Francja))
Temporary access for treatment (France) (Dostęp tymczasowy na potrzeby podjęcia leczenia
(Francja))
Exceptional Medical Expenses Act (Netherlands) (Ustawa o Nadzwyczajnych Wydatkach
na Opiekę Medyczną (Holandia))
Federal Office for Quality Assurance (Germany) (Federalne Biuro ds. Kontroli Jakości
(Niemcy))
Classification and Regression Trees (Drzewa Klasyfikacyjne i Regresyjne)
Computerized axial tomography (Komputerowa tomografia osiowa)
Complication and co-morbidity (Komplikacje i choroby współistniejące)
French classification of procedures (France) (Francuska klasyfikacja procedur medycznych
(Francja))
Clinical Costing Standards Association of England (Angielskie Stowarzyszenie ds. Standar
dów Kosztorysowania Klinicznego)
Coverage with Evidence Development (Refundacja Warunkowana Prowadzeniem Badań
Klinicznych)
Catalan Health Service (Katalońska Służba Zdrowia)
Major category (France) (Kategoria główna (Francja))
Severe/acute/complicated episode(s) (France) (Przypadki zachorowań ciężkich, ostrych
lub z powikłaniami (Francja))

CMBD
CMD
CMI
CMS
CMU
COPD
CQUIN
CT
CVZ
DBC
DBC-DIS
DBC-O
DEA
DG
DIM
DIMDI
DoHC
DPG
DRG
ED
EHESP
EHIF
ENC
ENCC
ESRI
UE
UE15
FPG
G-BA
GHCA
GHJ
GHM
GP
HAS
HCAT
HCFA

Joint standardized minimum basic dataset (Spain) (Wspólny ustandaryzowany minimalny
podstawowy zestaw danych (Hiszpania))
Major diagnostic categories (France) (Podstawowe kategorie diagnostyczne (Francja))
Casemix index (Indeks systemu Casemix)
Centers for Medicare and Medicaid Services (Centra ds. Usług Medicare i Medicaid)
Casemix unit (Ireland) (Jednostka Casemix (Irlandia))
Chronic obstructive pulmonary disease (Przewlekła obturacyjna choroba płuc)
Commissioning for Quality and Innovation (framework) (Kontraktowanie na Rzecz Jakości
i Innowacyjności (system funkcjonujący w ramach NHS w Anglii))
Computerized tomography (Tomografia komputerowa)
Healthcare Insurance Board (Netherlands) (Rada ds. Ubezpieczeń Zdrowotnych (Holandia))
Diagnosis–treatment combinations (Netherlands) (Kombinacje diagnostyczno-lecznicze
(Holandia))
DBC information system (Netherlands) (Systemy informacji DBS (Holandia))
DBC onderhoud (Netherlands DBC administrative organisation) (DBC onderhoud – Organizacja
zajmująca się administrowaniem DBC na terytorium Holandii)
Data envelopment analysis (Metoda obwiedni danych)
Day grouper (Gruper dni leczenia)
Medical information units (France) (Jednostki informacji medycznej (Francja))
German Institute of Medical Documentation and Information (Niemiecki Instytut Informacji
i Dokumentacji Medycznej)
Department of Health and Children (Ireland) (Departament ds. Opieki Zdrowotnej i Opieki
nad Dziećmi (Irlandia)
Day-patient grouper (Gruper dni leczenia/pacjentów)
Grupa DRG (diagnosis-related group, jednorodna grupa pacjentów)
Emergency department (dział przypadków nagłych)
Ecole des hautes études en santé publique (Szkoła Zdrowia Publicznego)
Estonian Health Insurance Fund (Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych (Estonia))
National Cost Study (France) (Narodowe Studium Kosztów (Francja))
Hospital cost database (France) (Baza danych kosztów opieki szpitalnej (Francja))
Economic and Social Research Institute (Ireland) (Instytut ds. Badań Ekonomicznych i Spo
łecznych (Irlandia))
Unia Europejska
Państwa Członkowskie Unii Europejskiej do maja 2004 roku (“Piętnastka”)
Case Fees Act (Germany) (Ustawa o Kosztach Spraw (Niemcy))
Federal Joint Committee (Germany) (Wspólna Komisja Federalna (Niemcy))
General Health Care Act (Spain) (Ustawa o Powszechnej Opiece Zdrowotnej (Hiszpania))
Homogeneous groups of days (French patient classification tool) (Jednolite grupy dni
(francuskie narzędzie klasyfikacji pacjentów))
Homogeneous groups of patients (French patient classification system) (Jednorodne grupy
pacjentów (Francuski system klasyfikacji pacjentów).
General practitioner (Lekarz pierwszego kontaktu)
High Health Authority (France) (Wysoki Urząd ds. Opieki Zdrowotnej (Francja))
HIPE Coding Audit Toolkit (Ireland) (Narzędzia Audytu Kodowania HIPE (Irlandia))
Health Care Financing Administration (United States) (Administracja Finansowania Opieki
Zdrowotnej (Stany Zjednoczone))
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HDG
HES
HIPE
HNDP
HPID

Main diagnosis group (Austria) (Główna grupa diagnostyczna (Austria))
Hospital Episode Statistics (Szpitalne Statystyki Zachorowań)
Hospital In-Patient Enquiry (Ireland) (System Informacji Szpitalnej (Irlandia))
Hospital Network Development Plan (Plan Rozwoju Sieci Szpitali)
Health Policy and Information Division (Ireland) (Oddział ds. Polityki i Informacji Zdrowotnej
(Irlandia))
HRG
Healthcare Resource Group(s) (Ireland) (Grupa/Grupy Zasobów Opieki Zdrowotnej (Irlandia))
HRID
Health Research and Information Division (Ireland) (Oddział ds. Badań i Informacji Zdro
wotnych (Irlandia))
HSE
Health Service Executive (Kierownik Służby Zdrowia)
HTA
Health Technology Assessment (Ocena Technologii Medycznych)
ICD
International Classification of Diseases (WHO) (Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób
(Światowa Organizacja Zdrowia))
ICD-9-CM nternational Classification of Diseases, Ninth Revision, Clinical Modification (Międzynarodowa
Klasyfikacja Procedur Medycznych, Modyfikacja Kliniczna, Wydanie IX).
ICD-10
International Classification of Diseases, Tenth Revision (Międzynarodowa Klasyfikacja
Chorób, Wydanie X)
ICD-10-AM International Classification of Diseases, Tenth Revision, Australia (Międzynarodowa Klasy
fikacja Chorób, Wydanie X, Modyfikacja – Australia)
ICD-10-AM International Classification of Diseases, Tenth Revision, Australia (Międzynarodowa Klasy
fikacja Chorób, Wydanie X, Modyfikacja – Niemcy)
ICHI I
nternational Classification of Health Interventions (Międzynarodowa Klasyfikacja Interwencji
Zdrowotnych)
ICPM
International Classification of Procedures in Medicine (Międzynarodowa Klasyfikacja
Procedur Medycznych)
ICS
Catalan Health Care Institute (Spain) (Kataloński Instytut Opieki Zdrowotnej (Hiszpania))
ICU
Intensive care unit (oddział intensywnej opieki medycznej)
IGZ
Healthcare Inspectorate (Netherlands) (Inspektorat Opieki Zdrowotnej (Holandia))
InEK
Institute for the Hospital Remuneration System (Germany) (Instytut ds. Systemu Finanso
wania Szpitali (Niemcy))
IRDES
Institute for Research and Information in Health Economics (Instytut ds. Badań i Informacji
w Dziedzinie Ekonomii Zdrowia) (Francja)
IR-DRGs
International Refined DRGs (Międzynarodowy Udoskonalony system DRG)
IRF-PPS
American Inpatient Rehabilitation Facility Prospective Payment (System prospektywnego
finansowania stacjonarnego leczenia rehabilitacyjnego (Stany Zjednoczone))
IT
Technologie informatyczne
JGP
Jednorodne Grupy Pacjentów (Polska)
KAKuG
Federal Hospitals Act (Austria) (Federalna Ustawa o Ośrodkach Szpitalnych (Austria))
KHEntgG Hospital Remuneration Act (Germany) (Ustawa o Finansowaniu Szpitali (Niemcy))
KMÅ
Narodowy system klasyfikacji procedur medycznych innych niż leczenie chirurgiczne,
stosowany w Szwecji
KRUS
Kasa Rolniczego Ubeczpieczenia Społecznego (Polska)
KVÅ
Narodowy system klasyfikacji procedur medycznych stosowany w Szwecji, obejmujący
zarówno leczenie chirurgiczne, jak i inne formy leczenia
LDF
Grupy przypadków tworzone w oparciu o rozpoznania kliniczne i rodzaj zastosowanych
procedur medycznych (Austria)
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LKF
LTR
MAS

System finansowania szpitali zorientowany na wydajność pracy (Austria)
Szwajcarski system finansowania usług rehabilitacyjnych zorientowany na wydajność pracy
Major ambulatory surgery (Poważny zabieg chirurgiczny wykonywany w trybie ambula
toryjnym)
MBDS
Minimum basic dataset (Minimalny podstawowy zestaw danych)
MDC
Major diagnostic category (Główna kategoria diagnostyczna)
MEL
Pojedyńcza procedura medyczna (Austria)
MERRI
Missions d’enseignement, de recherche, de reference et d’innovation (nauczanie, badania,
regres i innowacje (Francja))
MFF
Market forces factor (Czynnik sił rynkowych)
MIGAC
Misje o charakterze ogólnym oraz wspomagające proces kontraktowania, wliczając
w to opłaty za programy edukacyjne, badawcze i związane z publiczną służbą zdrowia
MRI
Magnetic resonance imaging (Obrazowanie rezonansem magnetycznym)
MS-DRG
Medical Severity DRG (grupy DRG zależne od poziomu ciężkości stanu pacjenta (system
Medicare))
NCECI
NOMESCO Classification of External Causes of Injury (Klasyfikacja Zewnętrznych Przyczyn
Obrażeń NOMESCO)
NCSP
Klasyfikacja Procedur Medycznych NOMESCO
NFZ
Narodowy Fundusz Zdrowia (Polska)
NHS
National Health Service (Narodowa Służba Zdrowia – Anglia)
NOMESCO Nordic Medico-Statistical Committee (Nordycka Komisja Medyczno-Statystyczna)
NordDRG Nordycki system klasyfikacji pacjentów
NPR
National Patient Register (Narodowy Rejestr Pacjentów)
NUB
New Diagnostic and Treatment Methods Regulation (Germany) (Rozporządzenie o Nowych
Metodach Diagnozowania i Leczenia Chorób (Niemcy))
NZA
Dutch Healthcare Authority (Holenderski Urząd ds. Służby Zdrowia)
OECD
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
OPCS
Office of Population Censuses and Surveys
(British Classification of Surgical Operations and Procedures) (Biuro ds. Spisów i Badań
Ludności (Brytyjska Klasyfikacja Operacji i Procedur Chirurgicznych))
OPS
Kody klasyfikacji procedur (Niemcy)
OR
Sala Operacyjna
P4P
System uzależniający wysokość opłat od uzyskanej wydajności (Pay for Performance)
PbR
System uzależniający wysokość opłat od uzyskanych rezultatów (Pay by Results)
PCCL
Patient Clinical Complexity Level (Poziom Złożoności Klinicznej Pacjenta)
PCS
System klasyfikacji pacjentów
PCSI
Patient Classification Systems International (Międzynarodowe Systemy Klasyfikacji Pacjentów)
PCT
Primary Care Trust (Fundusz Podstawowej Opieki Zdrowotnej)
PERFECT PERFormance, Effectiveness and Cost of Treatment episodes (Wydajność, Efektywność
i Koszt Leczenia chorób)
PLICS
Patient-Level Information and Costing Systems (Systemy Informacji i Kosztorysowania
na Poziomie Pacjenta)
PMSI
Hospital activity database (France) (Baza danych dot. aktywności szpitali (Francja))
PRIKRAF Private Hospitals Financing Fund (Austria) (Fundusz Finansowania Prywatnych Ośrodków
Szpitalnych (Australia))
QMS
Quality management system(s) (Germany) (System/systemy zarządzania jakością (Niemcy))
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RBG
R&D
RRI
RSS
RUM
RV
SALAR
SAM
SD
SGB V
SHF
SHI
STAKES
Welfare
TB
TUB
UBA
UMBDS
VAT
VHI
VWS
XHUP
ZBC
ZUS
ZVW
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Rehabilitation Treatment Groups (Germany) (Grupy Leczenia Rehabilitacyjnego (Niemcy))
Research and development (Badania i rozwój)
Relative resource intensity (Względna intensywność zużycia zasobów)
Dokument wydawany w momencie wypisania pacjenta ze szpitala (Francja)
Karta wypisu (Francja)
Wartość/wartości relatywne (Irlandia)
Swedish Association of Local Authorities and Regions (Szwedzkie Strowarzyszenie Regionów
i Władz Lokalnych)
State Agency of Medicines (Estonia) (Państwowa Agencja ds. Leków (Estonia))
Skewed distribution (Rozkład wypaczony)
German Social Law, Fifth book (Niemiecka Ustawa o Opiece Społecznej, Księga piąta)
State Health Fund (Austria) (Państwowy Fundusz Zdrowia (Austria))
Statutory health insurance (Ustawowe ubezpieczenie zdrowotne)
National Research and Development Centre for Health and
(Narodowe Centrum Badawczo-Rozwojowe ds. Zdrowia i Opieki Społecznej)
Tuberkuloza (Gruźlica)
Berlin University of Technology (Uniwersytet Techniczny w Berlinie)
Basic Care Unit (Spain) (Oddział Opieki Podstawowej (Hiszpania))
Uniform minimum basic datasets (Portugal) (Jednolite minimalne podstawowe zestawy
danych (Portugalia))
Podatek od wartości dodanej
Voluntary health insurance (Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne)
Ministry of Health, Welfare and Sport (Netherlands) (Ministerstwo Zdrowia, Opieki Społecznej
i Sportu (Holandia))
Public Hospital Network (Spain) (Sieć Publicznych Placówek Opieki Zdrowotnej (Hiszpania))
Independent Treatment Centre (Netherlands) (Niezależne Centrum Lecznicze (Holandia))
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Polska)
Health Insurance Act (Netherlands) (Ustawa o Ubezpieczeniach Zdrowotnych (Holandia))

PRZEDMOWA 1
Niniejsza książka ma charakter uniwersalny; z zapałem sięgać będą po nią zarówno politycy
u steru, członkowie personelu technicznego, członkowie kierownictwa szpitali, jak i sami lekarze. W pań
stwach należących do OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), w których jednorodne
grupy pacjentów (grupy DRG) wprowadzane były od lat osiemdziesiątych XX wieku, po dziś dzień
– pomimo upływu całych trzech dekad – brakuje rzetelnej analizy porównawczej systemów działających
w poszczególnych krajach – analizy obejmującej kluczowe części składowe tych systemów oraz dającej
odpowiedź na pytanie, czy odmienna budowa tych systemów ma jakiekolwiek znaczenie – a jeżeli
tak, to jakie. Jaką liczbę kategorii należy uznać za wystarczającą, a kiedy jest ich zbyt wiele? W którym
momencie system DRG zaczyna przypominać model typu „płać za to, co dostajesz”? Który system
kalkulowania kosztów sprawdza się najlepiej? Niemal wszyscy eksperci w dziedzinie systemów DRG
mogą poszczycić się znajomością zaledwie jednego czy dwóch, tylko niekiedy zaś – kilku różnych, nie
posiadając jednak pogłębionej wiedzy na temat większej liczby krajów należących do Unii Europejskiej
(UE), w których funkcjonuje jakaś forma systemów DRG.
Tak jak w przypadku innych mechanizmów oraz polityk stosowanych w sektorze opieki zdrowo
tnej, niniejsza książka rzuca światło na aspekt historii oraz kontekstu, w jakim funkcjonują jednorodne
grupy pacjentów, oraz przedstawia świadectwa dowodzące znaczenia tych aspektów. Książka niniejsza
stara się ukazać, że jeśli chodzi o grupy DRG, nie istnieje rozwiązanie o charakterze uniwersalnym.
Przynajmniej jeszcze nie. Chociaż istnieje prawdopodobieństwo, że w pewnym momencie pojawi się
system, który dałoby się zastosować na terenie całej Europy, dziś oczywistym jest, że współczesne
doświadczenia opierają się na działaniach poszczególnych państw członkowskich UE, które zastosowały
u siebie różne podejścia do kategorii klinicznych, systemów klasyfikacji pacjentów, kosztorysowania
i przydziału środków, jakości oraz gotowości do reagowania na to, co dziś dość eufemistycznie określa
się mianem „niezamierzonych konsekwencji” – zjawiska nieuniknionego w ramach każdego procesu
implementacji. Diagnoza sytuacji w poszczególnych krajach jest zarówno czymś fascynującym, jak
i niezmiernie użytecznym; z pewnością da ona do myślenia studentom w różnych krajach, którzy będą
poszukiwać sposobów na ulepszanie systemów typu casemix, niezależnie od tego, czy systemy takie
są dopiero projektowane, czy też w pełni wdrożone. Odmienność budowy stwarza w perspektywie
krótkofalowej okazję do dostarczenia całego wachlarza opcji umożliwiających rozwiązywanie problemów
natury technicznej, występujących w ramach każdego z poszczególnych elementów składowych.
Mimo to jest dziś czymś niezwykłym, że patrząc na sytuację z szerszej perspektywy, da się
zauważyć pewną ścieżkę konwergencji, łączącą różne modele finansowania szpitali w całej Europie oparte
po części na zastosowaniu grup DRG, po części zaś na budżetach o charakterze globalnym. Patrząc
na problem szeroko, jesteśmy także w stanie sformułować określone wytyczne, nie tylko co do tego,
jakie działania należy podejmować w przypadku poszczególnych elementów składowych, ale także
w odniesieniu do potrzeby nieustannego „doglądania” czy monitorowania zastanego systemu i ciągłego
aktualizowania go. Były administrator działającego na terenie USA systemu Medicare pod koniec lat
osiemdziesiątych XX wieku, Dr William Roper, stwierdził kiedyś, że system oparty na grupach DRG
skazany jest na zapadnięcie się pod własnym ciężarem z powodu skomplikowanego, technokratycznego
charakteru i że zostanie on zastąpiony mniej złożonym modelem kapitacyjnym obejmującym pełen
pakiet świadczeń. Ten dzień jednak jeszcze nie nadszedł, choć książka niniejsza stara się przedstawić
wiarygodne spojrzenie w przyszłość, ukazujące nastanie systemu obejmującego leczenie ambulatoryjne,
a także wprowadzenie finansowania w odniesieniu do całych epizodów leczenia pacjentów, tak jak
w przypadku systemu działającego w Holandii.
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Książka niniejsza zachowuje jednak swoją adekwatność także w odniesieniu do krajów spoza
Unii Europejskiej oraz OECD. Jako nieustannie podróżujący po świecie ekonomista Banku Światowego,
zajmujący się zagadnieniem ochrony zdrowia w państwach o średnich i niskich dochodach od lat dzie
więćdziesiątych, miałem okazję regularnie natrafiać na charakterystyczny schemat dotyczący stosowa
nych priorytetów, który pojawiał się zawsze, kiedy tylko przyjeżdżałem do jakiegoś kraju i spotykałem
się z jego liderami, i który był widoczny zazwyczaj już od pierwszego spotkania z Ministrem Zdrowia
danego państwa. Dyskusja zazwyczaj zaczyna się w takiej sytuacji od pytań, w jaki sposób możliwe
jest pozyskanie większej ilości funduszy na potrzeby finansowania usług systemu opieki zdrowotnej.
Bardzo często pojawia się tutaj wiele niejednoznaczności, a sam dialog jakby meandruje bez celu,
co zdecydowanie sugeruje konieczność przeprowadzenia dokładnej oceny przestrzeni fiskalnej i skła
nia mnie do zadawania Ministrowi Zdrowia pytań dotyczących efektywności oraz wyników sektora.
Zagadnienie właściwej alokacji dostępnych zasobów – problem istniejący nie od dziś – a nie możliwość
pozyskania nowych, bardzo szybko staje się głównym tematem rozmowy. Na podobieństwo reakcji,
z którą spotykałem się w Europie oraz Ameryce Północnej w latach 70. i 80. XX wieku, Minister Zdro
wia przyznaje mi wówczas rację, że system musi ulec restrukturyzacji w aspekcie zachęt w kierunku
podnoszenia wydajności, mierząc się jednocześnie ze zmianami demograficznymi, zmieniającym się
charakterem występujących schorzeń oraz narastającym niezadowoleniem obywateli, którzy życzą
sobie, aby system umiał skutecznie reagować na ich potrzeby. Następnie – niemal w każdym przypad
ku – Minister stwierdza, że konieczne jest wprowadzenie systemu DRG na potrzeby placówek opieki
zdrowotnej i od razu chce wiedzieć, ile tygodni może „nam” (przy wspólnym działaniu) zająć wdrożenie
takiego systemu w jego kraju. Tego rodzaju sytuacja często miała miejsce w państwach byłego ZSRR
w latach 90. XX wieku, na Bliskim Wschodzie w pierwszej dekadzie XXI wieku oraz w państwach
Azji Południowej i Wschodniej na przestrzeni ostatnich kilku lat. Jak donoszą moi współpracownicy,
przykłady tego rodzaju dyskusji coraz częściej pojawiają się także w Ameryce Łacińskiej, ostatnio zaś
także w Afryce, czego przykładem mogą być Ghana, Kenia i RPA.
Rozpoczęcie działań od sektora szpitalnego w państwach spoza OECD ma głęboki sens.
To właśnie tam w końcu można najlepiej zarobić. Udział wydatków na leczenie ciężkich przypadków
u pacjentów korzystających z opieki szpitalnej w całkowitej puli kosztów wynosi tam zazwyczaj
ponad 50 procent. W Chinach wartość ta kształtuje się na poziomie 58 procent, w Brazylii – ponad
60 procent, a w krajach byłego ZSRR odsetek ten często przekraczał 70 procent. Większość krajów
musi zmierzyć się z wielkimi wyzwaniami zarówno w zakresie efektywności działań o charakterze
technicznym, jak i alokacji zasobów. Pojawiające się działania mające na celu odejście od budżetów
pojedynczych pozycji i/lub opłat za usługi (FFS) pozwala nam wierzyć, że uda się zrealizować cały szereg
celów w zakresie podniesienia wydajności w całym sektorze opieki zdrowotnej.
Jednocześnie jednak reformy mające na celu wprowadzenie jakiejś formy systemu DRG nie są
zupełnie pozbawione ryzyka. Państwa spoza OECD często poprzestawały na zakupie oprogramowania
do kategoryzacji pochodzącego z Australii USA czy krajów nordyckich. Ostatnimi czasy popularnością
cieszy się także program open source do kategoryzacji grup DRG dostępny na stronach internetowych
Medicare (Stany Zjednoczone), oferujący 350 kategorii oraz trzy poziomy ciężkości stanu pacjenta.
„Możemy zaczynać od zaraz” to deklaracja, którą bardzo często słyszy się ze strony personelu Mini
stra. Jednak odnośne doświadczenia krajów europejskich pokazują, że skuteczne wdrożenie tego
modelu wymaga czasu – zazwyczaj około 5 – 10 lat; w przypadku Stanów Zjednoczonych proces ten
trwał jeszcze dłużej. Książka niniejsza zawiera cały szereg istotnych spostrzeżeń i pomocnych porad
rzucających światło na rozmaitość ścieżek, jakimi musimy się poruszać – czasami równolegle, czasami
w porozumieniu – wskazując jednocześnie opcje umożliwiające odnalezienie najszybszej i możliwie
bezpośredniej drogi wdrożenia systemu.
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Kilka lat temu Bank Światowy opublikował wytyczne mające pomóc poszczególnym krajom
zaprojektować, zbudować i wdrożyć nowe systemy opłacania usług medycznych. Rozdział dotyczący
systemu casemix z całą pewnością stanowi niejako „gwóźdź programu” tej publikacji. Książka ta pow
stała, ponieważ poszczególne państwa pragnęły uzyskać wiedzę nie tylko na temat tego, „co” mają
robić, ale także tego, „jak” mają to robić. Jej tekst oparty był na doświadczeniach bardzo niewielkiej
liczby krajów Azji Środkowej, niemniej jednak większość państw, zarówno tych należących do OECD,
jak i innych, pragnie dziś zbudować sektor opieki zdrowotnej zbliżony swoim kształtem do współ
czesnych systemów europejskich. Państwa takie jak Niemcy, Zjednoczone Królestwo, Holandia, Dania
i Szwecja wprowadziły u siebie modele, które często stawiane są za przykład, a niekiedy nawet kopio
wane. Doskonałym przykładem udanej transformacji stała się Estonia, państwo, które zaczynało z dość
niskiego pułapu, a któremu udało się wprowadzić zmiany w niedługim czasie. Wykaz i dobór stojących
na wysokim poziomie rozwoju, lecz wciąż stosunkowo podobnych do siebie państw europejskich opi
sanych w niniejszej książce stał się optymalną platformą, dzięki której możemy dokonać realnej oceny
potencjału oraz znaczenia jednorodnych grup pacjentów (grup DRG) w kategoriach przejrzystości,
efektywności, jakości itd. Książka niniejsza pokazuje, że chociaż da się wskazać przewidywalne schematy
oddziaływania tego rodzaju rozwiązań, takie jak skrócenie okresu hospitalizacji, zmiana liczby łóżek,
liczby przyjęć do szpitala oraz ilości osób w nim przebywających, to na terenie UE istnieją też znaczące
różnice. Reszta świata wciąż widzi w Europie obszar relatywnie jednolity, natomiast niniejsza książka
pokazuje, że stosowane w poszczególnych krajach modele finansowania, organizacji oraz świadczenia
usług nadal się od siebie różnią. Wreszcie, przedstawione studia przypadków dotyczące poszczególnych
krajów w sposób dość bogaty i szczegółowy prezentują nam różne modele polityczne, ekonomiczne
i technokratyczne stosowane w poszczególnych państwach oraz (po raz kolejny) ukazują w sposób
dobitny, że nie tylko należy uczyć się na cudzych błędach, ale, być może, także opracować unikalne,
innowacyjne rozwiązanie, stanowiące odzwierciedlenie historii danego kraju oraz specyficznych uwa
runkowań w nim występujących. Kluczowy przekaz dotyczący konieczności przygotowania dobrego
projektu łączy się tutaj z różnego rodzaju „warunkami wstępnymi” koniecznymi do osiągnięcia suk
cesu, dotyczącymi wsparcia politycznego, niezbędnych unormowań prawnych, autonomii w systemie
świadczenia usług, skutecznych systemów informacyjnych, a także działających w sposób proaktywny
systemów kontroli jakości.
Zachęcam zatem do czerpania satysfakcji z lektury niniejszej książki, do poszerzania swojej
wiedzy, dokonywania porównań oraz do zachowania ostrożności na etapie projektowania i wdroże
nia. Bank Światowy jest założycielem i partnerem Europejskiego Obserwatorium Polityki i Systemów
Opieki Zdrowotnej, a eksperci Banku z całą pewnością odniosą się do niniejszej pracy z uznaniem.
Choć do niektórych książek i opracowań publikowanych przez Obserwatorium nasi eksperci wnoszą
własną wiedzę i doświadczenie, w każdym jednak przypadku i my uczymy się czegoś nowego. Uczymy
się razem z całym szeregiem państw, które pozostają naszymi klientami i z których większość pragnie
zbudować system podobny do tych funkcjonujących dziś na terenie krajów europejskich.

Jack Langenbrunner
Bank Światowy
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PRZEDMOWA 2
Aby przedstawić Państwu niniejszą książkę, traktującą o zagadnieniach występujących we wszys
tkich krajach Europy i dla wszystkich tych krajów tak samo istotnych, warto moim zdaniem na sam
początek przytoczyć przykład o charakterze osobistym.
Od lat dziewięćdziesiątych XX wieku Bułgaria zdołała przejść drogę od socjalistycznego modelu
opartego na centralnym planowaniu w służbie zdrowia do systemu ubezpieczeń zdrowotnych z poje
dynczym podmiotem występującym w roli płatnika. Finansowanie szpitali, dawniej oparte na corocznych
budżetach pojedynczych pozycji, stopniowo zaczęło ulegać przemianom w oparciu o działania podle
gające sprawozdaniom, określane mianem „ścieżek klinicznych”. Każda z tych ścieżek zdefiniowana
została w odniesieniu do szeregu zbliżonych do siebie rozpoznań i posiada stałą, przyporządkowaną
jej cenę. Ceny zostały ustalone w drodze negocjacji prowadzonych pomiędzy ubezpieczycielem a lekar
skimi zrzeszeniami zawodowymi. Było to całkowite przeciwieństwo tego, co działo się w Bułgarii przez
ostatnie 40 lat – po latach centralnego planowania budżetów, cen i wynagrodzeń, kraj ten zaczął
z optymizmem patrzeć w przyszłość – z nadzieją, że nareszcie nadejdzie era wolnego rynku w służbie
zdrowia! Jednak kilka lat później stało się jasne, że uzgodnione wcześniej ceny ścieżek klinicznych
powstały w rzeczywistości pod wpływem nacisków ze strony lobbystów rynku medycznego i że nie miały
one realnego związku z kosztami faktycznie ponoszonymi przez szpitale – ani w zakresie proporcji
pomiędzy poszczególnymi rozpoznaniami i schorzeniami, których dotyczyły, ani w zakresie różnych
stopni ciężkości w ramach jednej diagnozy. Przyczyną takiego stanu rzeczy był fakt, że ścieżki kliniczne
opierały się zasadniczo na diagnozie głównej oraz związanym z nią leczeniu, zaniedbując natomiast
stopień zaawansowania schorzenia pacjenta oraz choroby współistniejące. Tym samym im więcej ścieżek
leczenia dany szpital był w stanie wpisać w raporcie, tym więcej otrzymywał pieniędzy; im łagodniejsze
były schorzenia leczone w danym szpitalu, tym bardziej „efektywna kosztowo” (czyli dochodowa)
była jego działalność. W efekcie w przeciągu dziesięciu lat ilość osób hospitalizowanych wzrosła
o 68 procent, a statystyki wykazały „wzrost” w zakresie wykonywanych diagnoz, głównie zresztą
w odniesieniu do dobrze płatnych ścieżek klinicznych. Wzrost ten miał także miejsce po części dlatego,
że w tym okresie działalność rozpoczęło wiele szpitali prywatnych, które specjalizowały się dokładnie
w tych obszarach, które pozwalały na uzyskanie najlepszych wyników finansowych. Paradoksalnie
(choć w istocie należy przyznać, że nie było to zaskoczeniem), pomimo wzrostu nakładów na służbę
zdrowia, odnotowano także wzrost poziomu niezadowolenia obywateli z systemu opieki zdrowotnej.
W związku z dynamicznie wzrastającą liczbą przypadków hospitalizacji oraz związanymi z tym
kosztami wprowadzone zostały budżety globalne na poziomie szpitali, natomiast sam proces księgo
wania nadal opierał się na modelu ścieżek klinicznych. Natychmiast pojawiły się pytania: w jaki sposób
ustalić godziwy budżet globalny? Jak zmotywować do pracy osoby pracujące efektywnie i ograniczyć
ilość osób nieefektywnych? Jak zapewnić zachowanie przejrzystości? Jak zapewnić wysoki poziom
jakości i dostępności bez powodowania nadmiernego zużycia zasobów? System ścieżek klinicznych
nie był w stanie dostarczyć właściwych odpowiedzi na te pytania, więc rząd Bułgarii zaczął rozglądać
się za rozwiązaniami alternatywnymi; aktualnie zamierza on wprowadzić system finansowania oparty
o zastosowanie grup DRG, idąc za przykładem wielu innych krajów europejskich. Jednak zidentyfi
kowanie i porównanie zalet, wad, możliwości i zagrożeń występujących w europejskich systemach
DRG, a także ich struktury – wyraźnie różniącej się w poszczególnych krajach z uwagi na cele, jakie
stosowane systemy mają realizować – stanowi ogromne wyzwanie dla krajów takich jak Bułgaria,
pragnących wprowadzić finansowanie na zasadach DRG, opierające się na wiarygodnych danych
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odzwierciedlających potrzeby pacjentów i faktycznie ponoszone koszty oraz dostarczające zachęty
do świadczenia adekwatnych, odznaczających się wysoką jakością oraz efektywnością usług w obszarze
opieki zdrowotnej.
Książka niniejsza zatem pełna jest informacji niezwykle cennych dla krajów mających zamiar
wprowadzić finansowanie szpitali oparte na grupach DRG. Dzieli się ona na Część Pierwszą, w której
skupiono się na zasadniczych zagadnieniach dotyczących grup DRG, oraz Część Drugą, w której
przedstawiono porównanie systemów DRG stosowanych na terenie dwunastu państw Europy. Będzie
ona z pewnością niezmiernie użyteczną lekturą – nie tylko dla mnie, ale także dla wszystkich innych
osób zajmujących się tym zagadnieniem. Stanowi lekturę obowiązkową dla ludzi, którzy zadają pytania,
wspólnie rozwiązują problemy, oferują rozwiązania i rozpowszechniają najlepsze praktyki.

Stefan Konstantinov
Minister Zdrowia, Bułgaria
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PODZIĘKOWANIA
Redakcja pragnie wyrazić swoją wdzięczność wszystkim partnerom projektu EuroDRG oraz
związanym z nim autorom, którzy zdecydowali się udostępnić swoją wiedzę oraz rozległe doświad
czenie na kartach niniejszej książki; ich nieskończona cierpliwość w ramach współpracy z redakcją
sprawiła, że niezliczona ilość rewizji i recenzji nie zagroziła realizacji projektu. Pragniemy wyrazić
naszą szczególną wdzięczność Danie Forgione oraz Frankowi Hartmannowi, którzy przewertowali
części rozdziałów w Części Pierwszej, zachęcając autorów do wprowadzenia w nich różnego rodzaju
ulepszeń. Dodatkowo pragniemy podziękować także Nicole Russell za olbrzymi wysiłek, jaki włożyła
w swoją pracę redaktorską, oraz Jonathanowi Northowi za koordynowanie procesu wydawniczego.
Ponieważ w kontekście współpracy pomiędzy poszczególnymi partnerami, której celem było
stworzenie niniejszej książki, fundamentalne znaczenie miały warsztaty EuroDRG, redakcja pragnie
niniejszym wyrazić swoją wdzięczność dla następujących osób: Alexandry Starke, Caroli Haring, Esthery
Martinez Amor i Reeliki Ermel. To właśnie te osoby odpowiadały za organizację warsztatów Euro DRG
w Poczdamie (2009), Berlinie (2009), Paryżu (2010), Barcelonie (2010), Tallinie (2011) oraz Berlinie
(2011). Kolejnymi osobami, na ręce których także pragniemy złożyć podziękowania, są Pascal Garel,
Bernhard Gibis, Luca Lorenzoni, Predrag Djukic i Predrag Stojicic, którzy uczestniczyli w warsztatach
EuroDRG i przekazali nam informacje na temat sytuacji w powiązanych obszarach w różnych krajach,
co z pewnością pozytywnie wpłynęło na realizację całego projektu.
Wcześniejsze wersje różnych rozdziałów niniejszej książki prezentowane i omawiane były podczas
licznych konferencji i warsztatów o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym, takich jak konferencja
EHMA zatytułowana „Finansowanie szpitali: jednorodne grupy pacjentów – główne zagadnienia
debaty” w Brukseli (2009), Czwarta Nordycka Konferencja nt. Systemu Casemix (Helsinki, 2010),
Coroczna Konferencja EHMA w Lahti (2010), Ósma Europejska Konferencja Ekonomii Służby Zdrowia
(ECHE) – Helsinki (2010), konferencja „Polski system JGP – kierunki przyszłego rozwoju” w Warszawie
(2010), konferencja „Modele finansowania korzystne z perspektywy jakości i zrównoważonego rozwoju
– dialog narodowy” w Edmonton, w Kanadzie (2010), Szkoła Zimowa Patient Classification Systems
International (PCSI) w Dublinie (2011), Trzecia Konferencja Niemieckiego Stowarzyszenia na Rzecz
Ekonomii w Służbie Zdrowia w Bayreuth (2011), Warsztaty Banku Światowego pt. „Reformowanie
systemu finansowania służby zdrowia w celu poprawy efektywności i jakości usług zdrowotnych”
w Moskwie (2011), Dwunasty Kongres Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Ortopedycznych
i Traumatologicznych (EFORT) w Kopenhadze (2011), sesja Europejskiego Obserwatorium Polityki
i Systemów Opieki Zdrowotnej pt. „Reformy systemu finansowania opieki szpitalnej w Bułgarii – droga
do większej efektywności i sprawiedliwości” w Sofii (2011) oraz Ósmy Światowy Kongres Ekonomiki
Zdrowia w Toronto (2011). Redakcja pragnie podziękować odbiorcom wszystkich tych prezentacji
za ich inspirujące uwagi, które miały wpływ na ostateczny kształt rozdziałów niniejszej książki.
Obejmujące relacje wielostronne projekty o zasięgu europejskim wymagają znaczących nakła
dów pracy w zakresie administracji finansowej. Redakcja pragnie zatem podziękować Anette Schade,
Silke Hönert oraz Katrin Ludwig z biura ds. kontaktów europejskich na Uniwersytecie Technicznym
w Berlinie za ich sugestie pozwalające wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące kwestii budżetowych.
Dodatkowo należy wskazać także, że badania dotyczące projektu „Jednorodne grupy pacjentów
w Europie: droga do wyższej jakości i efektywności” nie byłyby możliwe bez finansowania zapew
nionego przez Komisję Europejską (w ramach Siódmego Programu Ramowego, obszar badawczy
HEALTH-2007-3.2-8, numer referencyjny: 223300).
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Wreszcie, autorzy niniejszej książki pragną podziękować licznym osobom wspierającym nasz
projekt, takim jak Philipp Seibert, Claudia Brendler, Claudia Reiche i Julia Röttger.

Reinhard Busse
Alexander Geissler
Wilm Quentin
Miriam Wiley
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WSTĘP
Szanowni Państwo,
System jednorodnych grup pacjentów, oparty na sprawdzonych międzynarodowych klasyfikacjach
chorób i procedur, to nowoczesne rozwiązanie stosowane w większości krajów europejskich i zalecane
przez Unię Europejską. Przed nami wprowadzili je już m.in. Czesi i Węgrzy, czyli przedstawiciele krajów
od wielu lat porównywanych z Polską pod względem rozwoju gospodarczego i społecznego.
Mechanizmy finansowania opieki zdrowotnej oparte na płaceniu za dany przypadek chorobowy,
określane jako Jednorodne Grupy Pacjentów, są obecnie używane w ambitnym celu, aby nie tylko
zapłacić usługodawcy sprawiedliwie za ich pracę, ale również aby zachęcić do świadczenia efektywnych
usług, a zniechęcić do świadczenia niepotrzebnych usług. System płatności za dany przypadek choro
bowy, który spełniałby te oczekiwania wymaga starannie zbilansowanych zachęt oraz metodologicznie
solidnego systemu. Wymaga to przemyślanych decyzji w zakresie projektowania systemu jednorodnych
grup pacjentów, który dokładnie odzwierciedlałby źródła i koszty leczenia danego pacjenta.
Mamy nadzieję, że dzięki niniejszej publikacji przygotowanej we współpracy z ekspertami
z Europy, w tym z Polski, uda nam się pogłębić wiedzę na temat systemu jednorodnych grup pacjentów.  
Niniejsza publikacja w wersji oryginalnej pt. „Diagnosis-Related Groups in Europe. Moving
towards transparency, efficiency and quality in hospitals” została już wydana w języku angielskim przez
European Observatory on Health Systems and Policies Series w ramach realizacji projektu „EuroDRG”
finansowanego ze środków UE – 7 Programu Ramowego. Projekt koncentrował się na porównaniu
istniejących w Europie systemów jednorodnych grup pacjentów, służących rozliczaniu świadczeń
szpitalnych na przykładzie 13 państw. Publikacja ta jest wynikiem współpracy ekspertów Centrali NFZ
z międzynarodowym gronem specjalistów.
W książce poruszono kluczowe kwestie polityki zdrowotnej w Europie. W kolejnych rozdziałach
przedstawiono założenia koncepcyjne, wyniki oraz wnioski dotyczące rozwoju najbardziej sprawie
dliwych, wydajnych i efektywnych systemów opieki zdrowotnej w Europie.

Agnieszka Pachciarz
Prezes NFZ
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fot. Krzysztof Kozerski

fot. Włodzimierz Wasyluk

Życzymy przyjemnej lektury!

Marcin Pakulski
Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych

PRZYSZŁOŚĆ POLSKIEGO SYSTEMU
W Polsce został wdrożony system JGP zgodny w swej budowie ze światowymi systemami rozliczenio
wymi. Dwie główne różnice w konstrukcji i procesie implementacji polskiego systemu, w porównaniu
z innymi systemami DRG krajów europejskich polegają na tym, że:
– polski system JGP został przygotowany i wdrożony w tempie „ekspresowym” (prace nad opraco
waniem i wdrożeniem systemu trwały około rok), podczas gdy większość krajów przygotowywała
go latami, budując najpierw bazę historycznie realizowanych świadczeń, następnie zasilając je danymi
kosztowymi i stopniowo wdrażając,
– w większości kraje ustalają taryfy DRG bądź też relacje pomiędzy poszczególnymi grupami na pod
stawie rzeczywistych danych kosztowych przekazywanych przez szpitale.
Postuluje się od dawna, aby i w Polsce dążyć do wykorzystywania danych kosztowych pochodzących
bezpośrednio ze szpitali do wyliczania wycen grup. Ministerstwo Zdrowia zapowiada powstanie od 2014 r.
specjalnej agencji, która miałaby się zajmować zbieraniem danych kosztowych i wyceną świadczeń.
W Niemczech funkcjonuje specjalny instytut InEK (Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus),
którego nazwę można przetłumaczyć, jako Instytut do spraw systemu DRG. Jego głównymi zadaniami są:
– rozwój, aktualizacja i utrzymanie systemu G-DRG,
– utrzymanie poziomów ciężkości w ramach grup (severity level),
– rozwój i aktualizacja systemów kodowania (klasyfikacji chorób i procedur medycznych),
– współpraca z innymi krajami dotycząca rozwoju, wdrożenia i utrzymania systemów DRG,
– kalkulacja relacji wagowych poszczególnych grup w ramach G-DRG na podstawie danych kosztowych
ze szpitali. Wydatki tego instytutu to ok. 12 milionów euro, z czego 9 milionów to płatności na rzecz
szpitali za przekazywanie danych kosztowych, ok. 2 miliony koszty zatrudnionego personelu, ok. 1 milion
utrzymanie infrastruktury. W 2010 r. do InEK spłynęły dane kosztowe dot. ok. 4,5 mln przypadków,
z czego po weryfikacji do wyceny wykorzystano dane z 3,25 mln przypadków, tj. ok. 72%.1
Reasumując, polski system JGP pomimo 5 lat funkcjonowania, cały czas czekają wyzwania oraz potrzeba
dalszego rozwoju. Głównym wyzwaniem jest oparcie wyceny poszczególnych grup na podstawie danych
kosztowych przekazywanych przez szpitale. Dalszy rozwój grup spowoduje, tak jak we wszystkich kra
jach stosujących systemy DRG, zwiększenie liczby grup, co jest naturalną tendencją. Kierunek powinien
jednak być taki, żeby tworzenie dodatkowych grup wynikało z wydzielania z dotychczas istniejących
JGP specjalnych grup dla dzieci, grup dla pacjentów z powikłaniami, które mogą być tworzone na kilku
poziomach ciężkości (severity levels) – lekkie, średnie, ciężkie powikłania, jak również grup dla starszych
pacjentów, co w wyniku starzenia się społeczeństwa jest nieuniknione. Miejmy nadzieję, że nie dojdzie
do wydzielania nowych grup świadczeń pod naciskiem poszczególnych konsultantów, pod kątem jedno
stkowych klinik, czy szpitali, co w efekcie mogłoby w przyszłości prowadzić do powstania „katalogu
świadczeń szpitalnych bis”, a w konsekwencji powrotu do finansowania świadczeń na bazie płatności
za usługę (FFS). Z DRG jest podobnie, jak z demokracją, o której polityk brytyjski i mąż stanu – Winston
Churchill wypowiedział jakże proste lecz głębokie słowa: „demokracja jest najgorszą formą rządu, jeśli
nie liczyć wszystkich innych form, których próbowano od czasu do czasu’’. Analogicznie można te słowa
zastosować do DRG – jest to koncepcja rozliczania świadczeń zdrowotnych, która nie jest pozbawiona wad,
ale w moim przekonaniu nie wymyślono dotychczas lepszego sposobu finansowania świadczeń szpitalnych.
Daniel Rutkowski

1) Wilm Quentin, Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus InEK Standard Setter for German Cost Accounting,
International Costing Symposium, London 2012.
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Część pierwsza
rozdział

pierwszy
Jednorodne Grupy Pacjentów
– od genezy do wdrożenia
w państwach europejskich
Miriam Wiley
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1.1 Punkt wyjścia
Cały problem związany z działalnością szpitali da się sprowadzić do jednego pytania: co dzieje się
z poszczególnymi przypadkami? [...] Musimy sformułować jakąś metodę, dzięki której sprawozdania
sporządzane przez szpitale wykazywały będą w możliwie najbardziej dokładny sposób, jakie są wyniki
terapii oferowanych przez poszczególne instytucje. Sprawozdania tego rodzaju muszą być sporządzane
i publikowane przez każdy szpital zgodnie z ujednoliconymi wytycznymi, tak aby umożliwić dokonywanie
porównań. Wykorzystując tego rodzaju sprawozdanie jako punkt wyjścia, zainteresowane osoby będą
mogły zadać pytania dotyczące zarządzania i efektywności.
(Dr Eugene Codman, przemówienie wygłoszone na obradach Stowarzyszenia Medycznego hrabstwa
Filadelfia, 1913).1
„Problem szpitali” w postaci, w jakiej na początku XX wieku przedstawił go Dr Codman – chirurg
ze Szpitala Ogólnego w Massachusetts – do dziś dzień pozostaje dla nas nie lada wyzwaniem pomimo
faktu, że od tego czasu upłynęło już przeszło 100 lat (Fetter, 1991). Przedsięwzięcie rozpoczęte przez
Dr. Codmana zostało następnie wznowione i rozwinięte przez Profesora Roberta Fettera i jego współpra
cowników na Uniwersytecie Yale pod koniec lat 60., kiedy ową grupę badaczy poproszono o udzielenie
wsparcia przy opracowaniu programu kontroli i zapewnienia jakości na potrzeby uniwersyteckiego
szpitala. Pytania na temat działań dotyczących przedmiotowego zagadnienia, z jakimi zmuszeni byli
zmierzyć się Fetter i jego zespół, dały początek temu, co sam Fetter później określił mianem trwającego
20 lat procesu „dokonywania pomiarów działalności szpitala w celu ustalenia, co się w danej placówce
dzieje” (Fetter, 1991, str. 4). Co ciekawe, pierwotna inicjatywa powstała w odpowiedzi na wymogi
związane z rejestracją w systemie Medicare, powołanym do życia w 1965 roku; to właśnie w ramach
programu Medicare w 1983 roku po raz pierwszy wprowadzony został w życie system jednorodnych
grup pacjentów (diagnosis-related groups – DRG), który stanowił zwieńczenie tego długotrwałego
procesu rozwojowego.
Z uwagi na konieczność przetwarzania bardzo dużych ilości danych szpitalnych, rozwój tech
nologii informatycznej (IT) miał krytyczne znaczenie dla działań, które podejmowane były w latach
siedemdziesiątych w celu „znalezienia sposobu na dokonywanie pomiarów efektów pracy szpitali
i ocenę kosztów tych efektów” (Fetter, 1993). Pierwsza wersja tego, co dziś określamy mianem
systemu DRG, powstała w 1973 roku i składała się z 54 podstawowych kategorii diagnostycznych
(main diagnostic category, MDC) oraz 333 grup finalnych. Kolejna wersja systemu opracowana została
dla Federalnej Administracji ds. Opieki Społecznej i składała się z 83 kategorii MDC i 383 grup DRG
(Fetter i in., 1980), natomiast pochodząca z 1978 roku trzecia wersja systemu opracowana została
dla Stanu New Jersey, który w tamtym czasie wprowadzał w życie system finansowania szpitali oparty
na zastosowaniu grup DRG. Ostateczna (pierwotna) wersja systemu DRG opracowana została przez
Zespół ds. Zarządzania Systemami Opieki Zdrowotnej na Uniwersytecie Yale w ramach kontraktu
z Administracją ds. Finansowania Opieki Zdrowotnej (HCFA) w celu stworzenia „systemu klasyfi
kacji pacjentów szpitali, umożliwiającego zróżnicowanie ilości zasobów koniecznych do zapewnienia
właściwej opieki, a zarazem klinicznie spójnego w tym sensie, że poszczególne grupy pacjentów
miały odzwierciedlać pewien zestaw reakcji klinicznych, odpowiadających podobnemu schematowi
wykorzystywania zasobów” (Rodrigues, 1993). Tak zwany „system finansowania prospektywnego”,
wprowadzony w ramach Programu Medicare w 1983 roku, zakładał, że opłaty za usługi świadczone
przez szpitale ustalane będą na podstawie pierwszej wersji systemu HCFA-DRG, który w tym czasie
składał się z 470 grup podpadających pod 23 Podstawowe Kategorie Diagnostyczne (MDC).
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Wprowadzenie opracowanego przez Medicare systemu finansowania prospektywnego Mayes
(2007, str. 21) uznał za „najbardziej znaczącą innowację w dziedzinie finansowania służby zdrowia
w okresie powojennym”; autor ten zauważa także, że „nowy system finansowania prospektywne
go Medicare z grupami DRG doprowadził do zmiany równowagi sił politycznych i ekonomicznych
pomiędzy dostawcami usług opieki zdrowotnej (szpitalami i lekarzami) a podmiotami zapewniającymi
finansowanie – wcześniej, przez ponad pół wieku, to świadczeniodawcy mieli w tym zakresie więcej
do powiedzenia” (ibid., str. 21). Pogląd, który przedstawia Mayes, a mianowicie że zmiana ta pozostała
niemal niezauważona przez opinię publiczną, jest szczególnie wart uwagi, jako że niniejsza książka
ma odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób ten nowy model zdołał rozprzestrzenić się na całym świecie
na tyle skutecznie, że dziś, niemal 30 lat później, system DRG jest najważniejszym systemem klasyfikacji
pacjentów (SKP) w skali światowej.

1.2 Przez Atlantyk i Pacyfik
Żyjemy obecnie w epoce, w której jesteśmy w stanie przekazywać sobie treści i komunikaty w sposób
niemal natychmiastowy, więc łatwo byłoby nam nie docenić efektu domina, jaki w skali międzynaro
dowej spowodowało wprowadzenie modelu DRG przez rząd Stanów Zjednoczonych w 1983 roku.
Dziś jesteśmy przyzwyczajeni, że informacje na temat istotnych wydarzeń ze świata czy też interesujące
nas nowości docierają do nas błyskawicznie, ale nie zapominajmy, że na początku lat osiemdziesią
tych ulubione czasopisma trzeba było zamawiać pocztą, książek musieliśmy szukać w bibliotekach,
a ze znajomymi mieszkającymi za granicą porozumiewaliśmy się faksem bądź telefonicznie! Pomimo
tych wyzwań, widoczne w skali międzynarodowej rezultaty wprowadzenia systemu finansowania
prospektywnego w ramach amerykańskiego Programu Medicare postępowały w bardzo szybkim tempie,
a zmiany na terenie Europy i Australii zachodziły bardzo dynamiczne, jak na standardy opisywanej
epoki (a nawet dzisiejsze standardy). W 1984 roku w Europie odbyło się posiedzenie zorganizowane
przez francuskie Ministerstwo Zdrowia, w którym udział wzięli Profesor Robert Fetter, lider zespołu
odpowiedzialnego za opracowanie systemu DRG, a także przedstawiciele pięciu krajów europejskich
(Belgii, Francji, Irlandii, Holandii i Portugalii). Kolejne posiedzenie o charakterze międzynarodowym
miało miejsce zaledwie dwa lata później w Dublinie, a wzięło w nim udział 11 krajów europejskich.
W 1987 roku w Lizbonie odbyło się spotkanie przedstawicieli 15 krajów, podczas którego ustalono,
że powstanie sieć zrzeszająca podmioty pragnące pracować nad zagadnieniami związanymi z klasyfika
cją pacjentów; powstała wówczas Sieć Systemów Klasyfikacji Pacjentów utworzona przez organizację
Patient Classification Systems International (PCSI) funkcjonuje po dziś dzień.2
Równolegle ze zdarzeniami w Europie, w 1984 roku w Australii odbyło się Narodowe Semina
rium DRG. W ślad za nim, działania podjęte dzięki przekazaniu funduszy na rzecz szeregu projektów
badawczych w tej dziedzinie szybko przyniosły rezultaty, a rozpoczęte wówczas szeroko zakrojone
badania pozwoliły na uzyskanie danych, które stały się podstawą późniejszych postępów w dziedzinie
systemów DRG oraz ich zastosowania na terenie Australii.
Dodatkowego impetu międzynarodowym przemianom w zakresie możliwości przyswojenia
sobie modelu DRG przez systemy opieki zdrowotnej krajów innych niż USA oraz jego przydatności
w ramach ich systemów nadały międzynarodowe posiedzenia zorganizowane przez zespół ds. rozwoju
z Uniwersytetu Yale; odbyły się one w Londynie w 1986 roku, w Waszyngtonie w 1987 roku oraz
w Sydney, w roku 1988. Oprócz nadania właściwego profilu działaniom w coraz większej liczbie
państw, konferencje te pozwoliły badaczom i politykom na nawiązanie osobistych kontaktów, nadając
nowe tempo procesowi wymiany informacji oraz dzielenia się doświadczeniami, które w innej sytuacji
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nie byłoby osiągalne (przynajmniej w czasach poprzedzających powstanie Internetu). Wspomniane
spotkania, a także posiedzenia organizowane przez PCSI, przyczyniły się zapoczątkowania aktywnej
współpracy liderów w omawianym obszarze, dzięki czemu nowi uczestnicy procesu mogli bardzo
szybko uzupełniać braki, bazując na osiągnięciach swoich poprzedników.
Dynamikę międzynarodowej współpracy zmierzającej do wprowadzenia systemów opartych
na koncepcji DRG dodatkowo wzmacniały inicjatywy wspierane przez szereg organizacji międzynaro
dowych. W 1985 roku Rada Europy udzieliła wsparcia na rzecz przeglądu badań dotyczących DRG,
prowadzonych w tym czasie w Europie; jednocześnie Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
(OECD) zaczęła publikować międzynarodowe porównania przeciętnego czasu hospitalizacji pacjentów
w zależności od przynależności do danej DRG (Rodrigues, 1989). Z kolei Unia Europejska pod koniec
lat 80. wdrożyła program mający na celu wspieranie badań w dziedzinie zdrowia i medycyny; w jego
ramach udzielono również wsparcia na rzecz pewnej liczby projektów, których przedmiotem były
kalkulacja kosztów związanych z grupami DRG i stosowanie tych grup w praktyce, a także opracowy
wanie systemów klasyfikacji pacjentów (PCS) dostosowanych do potrzeb placówek ochrony zdrowia
w Europie (Casas & Wiley, 1993; Leidl i in., 1990). W tym samym okresie także WHO udzieliła swojego
wsparcia na rzecz szeregu spotkań, na których opracowywano plany wykorzystania systemów DRG
przy tworzeniu szpitalnych budżetów oraz dokonywania pomiarów wydajności (Wiley, 1990).
Chociaż proces prowadzący do stosowania grup DRG w ramach amerykańskiego systemu
finansowania prospektywnego – zważywszy ile czasu zazwyczaj zajmuje przełożenie wyników badań
na praktyczne zasady polityki – nie był szczególnie rozwlekły, warto zauważyć, że przygotowania
do pierwszego praktycznego zastosowania systemów finansowania opartych na modelu DRG w Europie
i Australii trwały jeszcze krócej. Pierwszy europejskim państwem, które zaczęło stosować taki system
finansowania szpitali, była Portugalia; objął on płatności w ramach programów ubezpieczenia w za
kresie medycyny pracy. Kolejnym państwem, które podjęło wyzwanie, była Norwegia, gdzie w okresie
między 1991 a 1993 rokiem wprowadzono w życie w wybranych szpitalach system finansowania oparty
na modelu DRG (Magnussen & Solstad, 1994); w 1993 roku z kolei wprowadzanie systemu przydzia
łu środków budżetowych opartego na modelu DRG rozpoczęła Irlandia, ograniczając go do szpitali
specjalizujących się w leczeniu ostrych przypadków (patrz Rozdział 15). W Australii pierwszą tego
typu inicjatywę podjęto w 1988 roku, kiedy ówczesny Australijski Federalny Departament ds. Zdrowia
wprowadził grupy DRG do umów dotyczących systemu Medicare, zawartych w latach 1988 – 1993
między Związkiem Australijskim a ośmioma stanami i terytoriami, a ponadto rozpoczął finansowanie
opracowywania australijskiej wersji modelu DRG (AN-DRG), który ostatecznie wprowadzono w życie
w 1992 roku. Pierwszym stanem Australii, w którym grupy DRG zastosowano do opracowywania
budżetów szpitali publicznych, był stan Wiktoria (1993) (McNair & Duckett, 2002).

1.3 Sytuacja obecna. Cele niniejszej książki
Jest rzeczą oczywistą, że opracowanie systemu casemix opartego na grupach DRG oraz szeregu jego
zastosowań można opisać jako zjawisko o charakterze międzynarodowym (Kimberly i in., 2008).
W dziedzinie tworzenia systemów opieki zdrowotnej rzadko spotyka się inicjatywy, które umożli
wiałyby przejście w tak szybkim tempie od fazy badań do fazy wdrożenia oraz rozpowszechniania
w skali międzynarodowej. Niniejsza książka ma na celu przybliżyć czytelnikom aktualne poczynania
w omawianym obszarze w krajach europejskich. Choć jest jasne, że wprowadzając systemy DRG oraz
oparte na tym modelu procedury finansowania większość krajów kierowała się chęcią zwiększenia
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przejrzystości, efektywności i jakości usług placówek opieki zdrowotnej, nadal stosunkowo niewiele
wiadomo o faktycznych postępach. Niniejsza książka oferuje zatem podsumowanie doświadczeń oraz
przemian zachodzących w Europie w obszarze systemów DRG.
Publikacja ta skupia się na kontynencie europejskim, ponieważ projekt EuroDRG3, który leżał
u podstaw niniejszej inicjatywy, sfinansowany został w ramach Siódmego Programu Ramowego (FP7)
UE. Dwanaście krajów biorących w nim udział w projekcie (Austria, Anglia, Estonia, Finlandia, Francja,
Niemcy, Irlandia, Holandia, Polska, Portugalia, Hiszpania i Szwecja), uwzględnionych w treści niniejszej
książki, wybranych zostało w oparciu o lokalizację geograficzną (na przykład Portugalia w zestawieniu
z Finlandią, Polska z Francją), typologii systemu opieki zdrowotnej (np. Narodowa Służba Zdrowia (NHS)
w zestawieniu z Ustawowym Ubezpieczeniem Zdrowotnym (SHI)) oraz czasu trwania ich związku z Unią
Europejską (np. Estonia a Holandia), aby porównywać państwa o naprawdę zróżnicowanej charakte
rystyce. Mamy jednak świadomość, że warto byłoby opracować publikację towarzyszącą, opisującą
przemiany zachodzące na terenie Australii, Azji, Afryki oraz Ameryki Środkowej i Południowej.
Niniejsza książka adresowana jest do decydentów w obszarze polityki zdrowotnej oraz badaczy
naukowych działających zarówno na terytorium Europy, jak i gdzie indziej, a jej celem jest wypracowanie
„wspólnego języka”, który ułatwi im porozumiewanie się, bez względu na kraj pochodzenia. Zarówno
ogólna analiza kluczowych zagadnień (Część Pierwsza) jak i doświadczenia 12 krajów analizowane w ni
niejszej książce (Część Druga) powinny okazać się szczególnie przydatne w przypadku państw i regionów,
które pragną wprowadzić lub rozbudować system DRG, bądź dokonać jego optymalizacji. Niemniej
w kontekście rosnącego znaczenia, jakie ma dziś transgraniczny przepływ pacjentów oraz płatności,
książka niniejsza ma dodatkowo na celu zwrócenie uwagi na potencjał w zakresie koordynacji oraz,
na późniejszym etapie, harmonizacji systemów DRG i opartych na koncepcji DRG metod finansowania
szpitali w Europie. Bez wątpienia książka ta pokazuje nam, że od działań podjętych przeszło 100 lat temu
przez Dr. Codmana udało się osiągnąć postępy i że poszczególne państwa dokładają nieustających starań,
aby zoptymalizować swoje systemy DRG i dokładniej zrozumieć to, co Robert Fetter określił mianem
„dość dziwnego zachowania szpitali, jeśli idzie o koszty ich działalności” (Fetter, 1993, cz. V).

1.4 Uwagi
1. Patrz Codman, 1913–1917.
2. Więcej informacji na temat sieci można znaleźć na stronie internetowej PCSI (www.pcs international.
org, data ostatniego wejścia 26 lipca 2011).
3. Więcej informacji uzyskać można na stronie internetowej projektu EuroDRG (www.eurodrg.eu, data
dostępu 26 lipca 2011 r.).
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2.1 Wprowadzenie
Od 1983 roku, kiedy to w ramach systemu Medicare szpitali na terenie Stanów Zjednoczonych wpro
wadzono finansowanie oparte na jednorodnych grupach pacjentów (grup DRG), tego rodzaju systemy
finansowania placówek opieki zdrowotnej stały się zasadniczo fundamentem procesu finansowania
szpitali i dokonywania oceny ich działalności w większości państw o wysokim poziomie dochodów,
choć w zróżnicowanym stopniu (Paris i in., 2010). Niemniej samo pojęcie „grup DRG” przybiera bardzo
często różne znaczenia w zależności od kraju, w którym się znajdujemy. Niektóre państwa wykorzystują
grupy DRG jako metodę oceny modelu casemix w szpitalach (przykładem mogą być tutaj Szwecja
i Finlandia), podczas gdy w innych krajach grupy DRG stanowią synonim stawek opłat za leczenie
(tak jak w przypadku Francji i Niemiec). Wynika to po części ze zróżnicowanych procesów implementacji
systemów DRG, które miały miejsce w różnych dekadach, po części zaś z faktu, że systemy DRG były
wprowadzane i projektowane przede wszystkim w oparciu o potrzeby konkretnych systemów ochrony
zdrowia (Busse i in., 2006; Schreyögg i in., 2006).
Druga część (2.2) niniejszego rozdziału zawiera podsumowanie celów przyświecających wprowa
dzaniu grup DRG w poszczególnych krajach Europy oraz oczekiwań związanych z ich wdrożeniem, a także
ukazuje poziom skomplikowania tego procesu. Zwraca się tu także uwagę na to, jak wiele potrzeba było
często czasu, aby przejść od pierwszego zastosowania grup DRG w szpitalach do ich roli jako podstawy
finansowania usług opieki zdrowotnej. W wielu krajach proces ten wywołał wiele kontrowersji z uwagi
na możliwość wystąpienia niezamierzonych konsekwencji (patrz Rozdział 6) i trudno dziś zrozumieć,
dlaczego omawiane systemy odniosły w skali międzynarodowej tak wielki sukces pomimo braku wiedzy
na temat dostępnych wówczas alternatyw. Dlatego też w części 2.3 przedstawiono podstawowe impulsy
zachęcające do stosowania systemów opartych na zasadzie opłat za usługi (fee-for-service, FFS) oraz
budżetów globalnych, które tradycyjnie wykorzystywane były dawniej w większości państw. W części
2.4 z kolei omówiono znaczące różnice o charakterze strukturalnym występujące w sektorze opieki szpi
talnej – istniejące zarówno pomiędzy poszczególnymi krajami w czasach, kiedy grupy DRG były dopiero
wprowadzane do systemów finansowania usług zdrowotnych, jak i po dziś dzień – pomimo faktu,
że grupy te wykorzystywane są obecnie w finansowaniu szpitali we wszystkich omawianych krajach. Taki
układ treści pozwala nam zilustrować pierwotny cel niniejszego opracowania, jakim jest zidentyfikowanie
podobieństw oraz różnic w obszarze wykorzystywania grup DRG na kontynencie europejskim. Na samym
końcu niniejszego rozdziału zamieszczono zwięzły opis struktury niniejszej książki.

2.2 Oczekiwania i cele związane z wdrożeniem
systemów DRG
Niezależnie od stosowanego systemu opieki szpitalnej (patrz część 2.4), systemy DRG były wprowadzane
w poszczególnych krajach z podobnych przyczyn, które da się podzielić na dwie zasadnicze grupy:
po pierwsze miały one służyć zwiększeniu przejrzystości usług świadczonych w szpitalach (poprzez
klasyfikację pacjentów, dokonywanie pomiarów wydajności itd.); po drugie zaś systemy finansowania
oparte na grupach DRG powinny zachęcać do efektywnego wykorzystywania zasobów samych szpitali
w ten sposób, że szpital otrzymywałby fundusze w zależności od ilości i rodzaju leczonych schorzeń.
Dodatkowo uznawano też, że dzięki większej przejrzystości oraz bardziej efektywnemu wykorzystywaniu
dostępnych zasobów możliwe będzie podniesienie poziomu jakości opieki medycznej, a przynajmniej
zagwarantowanie utrzymania istniejącego poziomu.
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Tabela 2.1 pokazuje, jak różniły się od siebie cele wprowadzania systemów DRG w zależności od tego,
w którym momencie dany kraj zdecydował się na wprowadzenie takiego systemu.
Tabela 2.1 Lata wprowadzenia systemów DRG oraz cele ich wprowadzenia
Kraj

Rok wdrożenia
systemu DRG

Cel/cele pierwotne

Cel/cele główne na rok 2010

Austria

1997

Przydział środków budżetowych

Przydział środków budżetowych,
planowanie

Anglia

1992

Klasyfikacja pacjentów

Refundacja

Estonia

2003

Refundacja

Refundacja

Finlandia

1995

Opis aktywności szpitali,
analizy porównawcze

Planowanie i zarządzanie, analizy
porównawcze, rozliczanie szpitali

Francja

1991

Opis aktywności szpitali

Refundacja

Niemcy

2003

Refundacja

Refundacja

Irlandia

1992

Przydział środków budżetowych

Przydział środków budżetowych

Holandia

2005

Refundacja

Refundacja

Polska

2008

Refundacja

Refundacja

Portugalia

1984

Dokonywanie pomiarów
efektów pracy szpitali

Przydział środków budżetowych

Hiszpania (Katalonia)

1996

Refundacja

Refundacja, analizy porównawcze

Szwecja

1995

Refundacja

Analizy porównawcze, pomiary
wydajności

Źródło: Kompilacja autorów w oparciu o informacje przedstawione w rozdziałach dotyczących poszczególnych krajów,
zawartych w Części Drugiej niniejszej książki.
Uwaga: Nawet jeżeli wskazanym pierwotnym celem było finansowanie szpitali (refundacja) w oparciu o zastosowanie
grup DRG, większość państw rozpoczęła ten proces dopiero po zakończeniu okresu przystosowawczego (patrz Rys. 2.1).

Co ciekawe, państwa, które jako pierwsze zdecydowały się na wprowadzenie systemów DRG, uczyniły
tak przede wszystkim z myślą o poprawie przejrzystości (na przykład Portugalia oraz Francja). Nato
miast te, które wdrożyły systemy DRG w późniejszym okresie (np. Holandia czy Polska), co do zasady
miały na celu ustalanie wysokości wypłacanych szpitalom kwot na podstawie grup DRG. Rys. 2.1
ukazuje proces wprowadzania systemów DRG w różnych krajach od początku lat osiemdziesiątych.
W różnych okresach państwa przyjmowały różne metody implementacji; na samym początku celem
była często klasyfikacja pacjentów, a później dochodziły do tego zadania związane z finansowaniem
szpitali. Niektóre państwa stosowały grupy DRG przez długi czas wyłącznie w celu odpowiedniego
klasyfikowania pacjentów oraz zwiększenia przejrzystości funkcjonowania szpitali (przykładowo w Anglii
okres ten wynosił do 10 lat), aby w ten sposób zapoznać się z logiką leżącą u podstaw grupowania
pacjentów w systemach DRG jeszcze przed wdrożeniem systemu finansowania szpitali opartego
na takich grupach. Inne państwa zdecydowały się na wprowadzenie systemów DRG po stosunko
wo krótkim okresie przejściowym (przykładowo w Irlandii grupy DRG po raz pierwszy zastosowano
w 1992 roku, a ich pierwsze użycie w celach związanych z przydziałem środków budżetowych miało
miejsce już w roku 1993).
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Ponieważ zakładano, że systemy DRG pozwalają na skonsolidowanie ogromnej liczby pacjentów
(a każdy przypadek wydaje się przecież unikalny) do postaci ograniczonej liczby grup o szeregu cech
wspólnych (Fetter i in., 1980), uważano tym samym, że wprowadzenie tego rodzaju systemów może
wpłynąć na zwiększenie przejrzystości.
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2005
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1995
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Kraj

1980

Wdrożenie systemu DRG

Francja

1985

Finansowanie szpitali w oparciu o grupy DRG

Rys. 2.1 Od wdrożenia systemów DRG do przydziału środków budżetowych i finansowania opartego
na grupach DRG
Źródło: Kompilacja autora w oparciu o informacje przedstawione w rozdziałach dotyczących poszczególnych krajów
zawartych w Części Drugiej niniejszej książki.
Uwaga: Irlandia w 1992 roku stosowała system HCFA-DRG, ale w 2003 przeszła na system AR-DRG.

Dzięki przydzieleniu pacjentów wymagających podobnych zasobów oraz odznaczających się
podobną charakterystyką kliniczną do grup, systemy DRG pozwalają sporządzić opis aktywności szpi
tala za pomocą ujednoliconych jednostek i umożliwić przeprowadzenie analiz, co w innym przypadku
nie byłoby możliwe. Menedżerowie szpitali oraz politycy są na przykład w stanie porównać długość
hospitalizacji, koszty oraz jakość obsługi pacjentów należących do tych samych grup DRG w różnych
szpitalach bądź na różnych oddziałach danego szpitala. Dodatkowo, grupy DRG tworzą ramy pozwalające
na dokonanie dokładnej oceny kosztów leczenia, z uwzględnieniem obserwowalnych i mierzalnych cech
danego pacjenta oraz danej usługi, takich jak wykonane badania czy procedury medyczne. Ułatwiają
nam zatem porównywanie wyników i wyznaczanie wzorców wydajności, a ponadto przyczyniają się
do wzrostu przejrzystości w obszarze tworzenia polityki, który dawniej dotknięty był w bardzo dużym
stopniu tzw. problemem pełnomocnictwa. Zwłaszcza w krajach, które tradycyjnie stosowały budżety
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globalne jako jedyną metodę finansowania szpitali, jednostki zarządzające szpitalami dysponowały bardzo
ograniczonym zasobem informacji na temat rodzajów usług świadczonych w danej placówce oraz kosztów
ich świadczenia przez klinicystów w ramach podlegających im oddziałów bądź departamentów.
Głównym celem przyświecającym wdrożeniu systemów DRG w państwach, które zdecydowały
się na ten krok pod koniec lat dziewięćdziesiątych oraz na początku XXI wieku, było zastosowanie
grup DRG w charakterze podstawy systemu finansowania szpitali. Było to jednak zadanie niezwykle
ambitne. Jego celem jest bowiem nie tylko godziwe wynagradzanie podmiotów świadczących usługi
opieki zdrowotnej, ale także zniechęcanie ich do świadczenia usług zbędnych oraz zapewnienie
efektywnego dostarczania pacjentom odpowiedniej opieki. W kontekście rosnących kosztów opieki
zdrowotnej w wielu państwach europejskich, systemy finansowania szpitali oparte na grupach DRG
doskonale wpisywały się w ideę kształtowania polityki społecznej zgodnie z ogólnymi zasadami ekonomii,
umożliwiając wywieranie w wymagających tego sytuacjach nacisku o charakterze finansowym oraz dostar
czając pozytywnych impulsów do efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów (patrz Rozdział 7),
poprzez naśladowanie działania rynków, na których dostarcza się produkty po kosztach krańcowych
(Shleifer, 1985).
Pierwszym krajem w Europie, który zdecydował się na wprowadzenie systemu finansowania
szpitali opartego na zastosowaniu grup DRG, była Portugalia; system taki wprowadzono pod koniec
lat osiemdziesiątych i objął on płatności dokonywane w ramach programów ubezpieczenia w zakresie
medycyny pracy. W późniejszym okresie na terenie wielu państw europejskich (takich jak np. Anglia,
Francja i Niemcy) systemy finansowania szpitali oparte na grupach DRG stały się na drodze ewolucji
podstawowymi systemami finansowania opieki zdrowotnej; ich cele objęły zasadniczo (między innymi)
podnoszenie efektywności, transparentności oraz produktywności, skrócenie kolejek i czasu hospitalizacji,
danie większego wyboru pacjentowi, podniesienie jakości opieki zdrowotnej, a także zachęcenie szpitali
do konkurowania ze sobą. Natomiast w Szwecji i Finlandii grupy DRG nadal stosowane są przede
wszystkim do poprawy przejrzystości w obszarze planowania i zarządzania usługami świadczonymi
przez szpitale.
Jak pokazano w górnym wierszu Rys. 2.1, większość państw posiada własne systemy DRG.
Jedynie Portugalia, Hiszpania i Irlandia wykorzystują systemy DRG importowane z Australii (Australijski
udoskonalony system DRG – Australian Refined DRG, AR-DRG) czy też ze Stanów Zjednoczonych (System
DRG dla ogółu pacjentów – All Patient DRG (AP-DRG) lub system DRG dla centrów usług Medicare
i Medicaid (Centers for Medicare and Medicaid Services DRG, CMS-DRG). Niemniej również wiele
innych krajów zastosowało u siebie importowane systemy DRG, wykorzystując je następnie jako punkt
wyjścia do opracowywania własnych systemów (patrz Rozdział 4). Kraje nordyckie (Finlandia, Szwecja
oraz Estonia) są przypadkiem szczególnym, ponieważ zdecydowały się one na podjęcie współpracy
i połączenie wysiłków na rzecz stworzenia wspólnego systemu NordDRG, który może być dostosowany
do panujących w danym kraju uwarunkowań (patrz Rozdział 16). Działania tego rodzaju mogą służyć
za przykład paneuropejskiego wzorca koordynacji modeli DRG czy też nawet opracowania wspólnego
systemu wszystkich krajów Europy.
Należy podkreślić, że wprowadzenie systemu finansowania szpitali w oparciu o model DRG
odbywało się w poszczególnych państwach miejsce niezależnie od tego, (1) jaki stosowały one wcześniej
system finansowania (patrz Punkt 2.3) oraz (2) jak bardzo różne były ich uwarunkowania strukturalne
(patrz Punkt 2.4).
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2.3 Systemy finansowania szpitali
i zachęty z nimi związane
W większości krajów wprowadzenie systemu finansowania szpitali opartego na modelu DRG miało
na celu zachęcenie placówek opieki zdrowotnej do podniesienia wydajności (Langenbrunner & Wiley,
2002). Przed nastaniem ery systemów opartych na grupach DRG poszczególne państwa stosowały dwa
podstawowe mechanizmy finansowania szpitalnej opieki: rozliczanie za wykonane usługi (FFS) oraz
budżety globalne. Te ostatnie oferują specyficzny dla siebie zestaw zachęt innych niż w przypadku syste
mów DRG. Dlatego też aby zrozumieć, z jakiego powodu te ostatnie odniosły tak spektakularny sukces
na arenie międzynarodowej, należy zdać sobie sprawę z zalet systemów alternatywnych oraz z celów,
jakie systemy finansowania szpitali mają za zadanie realizować. Systemy finansowania szpitali powinny
dostarczać świadczeniodawcom motywacji do zapewnienia odpowiedniej opieki potrzebującym pacjen
tom oraz do dostarczania adekwatnej liczby niezbędnych usług (poziom aktywności), odzwierciedlając
jednocześnie, na ile świadczone usługi oraz efekty leczenia spełniają stawiane przed nimi wymagania
(jakość). Wreszcie, powinny one stworzyć stan równowagi pomiędzy zachętami na rzecz produktywności
oraz kontroli wydatków, co przekłada się na zwiększenie efektywności, minimalizując zarazem wysiłki
o charakterze administracyjnym oraz osiągając najwyższy możliwy poziom przejrzystości. Z powyższych
wytycznych wynikają dwie rzeczy: (1) system finansowania zaprojektowany we „właściwy” sposób powi
nien uwzględniać różne aspekty, a mianowicie interes pacjentów i świadczeniodawców, jakość świadczo
nych usług, interes płatników i, w miarę możliwości, interes społeczeństwa jako całości; ponadto zaś (2)
z uwagi na swój skomplikowany charakter, żaden system finansowania nie będzie „optymalny” we wszystkich
wymienionych aspektach. Każdy posiada, w kontekście poszczególnych celów, mocne i słabe strony. Tabela 2.2
zawiera podsumowanie zalet i wad opisanych wyżej systemów finansowania oraz ocenę ich cech w kon
tekście wymogów, jakie współcześnie stawia się przed systemami finansowania placówek opieki zdrowotnej.
Tabela 2.2 Systemy finansowania szpitali i ich teoretyczne mocne i słabe punkty
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Prostota
procedur
administra
cyjnych

Przejrzystość

0

0

–

0

0

+

0

–

+

+

0

0

+

–

Aktywność
Liczba
przypadków

Liczba usług
/przypadek

Kontrola
wydatków

Efektywność
techniczna

Opłaty za usługi (FFS)
/Refundacja kosztów

+

+

–

Finansowanie
na bazie grup DRG

+

–

Budżety
globalne

–

–

System

Źródła: Kompilacja autora na podstawie: Barnum i in. (1995) oraz WHO (2000).
Uwagi: +/–: wzrost/spadek; 0: neutralne bądź niejasne; definicja efektywności technicznej znajduje się w Rozdziale 7
niniejszej książki.

2.3.1 Opłaty za usługi (fee-for-service, FFS)
W Stanach Zjednoczonych oraz w niektórych krajach europejskich takich jak Estonia, system oparty
na koncepcji („retrospektywnego”) rozliczania za wykonane usługi stanowił główną metodę przydzie
lania zasobów placówkom opieki medycznej zanim zaczęto stosować systemy finansowania oparte
na grupach DRG, mające – w przeciwieństwie do rozliczeń za usługi – charakter „prospektywny”.
Suma wszystkich opłat ponoszonych w ramach systemów opartych na modelu rozliczania za wykonane
usługi (FFS) w idealnym przypadku powinna odzwierciedlać faktyczny koszt leczenia indywidualnego
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pacjenta. Tego rodzaju podejście często uważane było przez świadczeniodawców za uczciwe i korzyst
ne, pod warunkiem jednak, że uiszczane opłaty co najmniej pokrywały koszty przez nich ponoszone,
nie mówiąc już o sytuacji, w której pozwalały na osiągnięcie zysku. Omawiany model opłat zachęca
do produktywności i do oferowania każdemu pacjentowi dużej liczby usług medycznych, sprawiając,
że szpitale zajmujące się opieką nad pacjentami wymagającymi bardziej skomplikowanego leczenia
są odpowiednio wynagradzane. Może on jednak prowadzić też do sytuacji, w której szpital będzie wyko
nywał zabiegi zupełnie zbędne, a nawet zachęcać do świadczenia nadmiernej ilości nieodpowiednich
usług, co w sposób negatywny oddziała na wyniki leczenia pacjentów oraz na efektywność procesu
leczenia. Dodatkowo świadczeniodawcy działający w ramach systemu opartego w stu procentach
na omawianym modelu (a więc bez uwzględnienia limitów budżetowych) łatwiej zaniedbają kwestie
natury budżetowej, przez co proces świadczenia usług zdrowotnych przestanie być efektywny. Finanso
wanie szpitali w oparciu o rozliczanie za wykonane usługi rodzi też komplikacje natury administracyjnej,
ponieważ tego rodzaju systemy wymagają stosowania szczegółowych i na bieżąco aktualizowanych
cenników oraz rejestracji i fakturowania wszystkich wskazanych w przypadku danej usługi pozycji.
Ponadto jedynym dostępnym instrumentem kontroli kosztów jest tutaj ustalony cennik, zawierający
jednostkowe kwoty należne za każdą wskazaną pozycję (Street i in., 2007).

2.3.2 Budżety globalne
Przed wprowadzeniem systemów finansowania bazujących na modelu DRG, powszechnie stosowaną
metodą przydzielania zasobów finansowych poszczególnym placówkom opieki medycznej w pań
stwach europejskich były budżety globalne. W przypadku takich budżetów, płatnicy i szpitale negocjują
i uzgadniają stałą opłatę za określony poziom aktywności (definiowany zazwyczaj w oparciu o liczbę
przypadków bądź liczbę dni hospitalizacji), zazwyczaj na rok nadchodzący. Opłata taka jest więc opłatą
stricte „prospektywną”. W przypadku niektórych krajów budżety globalne były definiowane w sposób
uwzględniający specjalność lekarzy bądź też korygowane w celu jej uwzględnienia. Budżety globalne
są nieskomplikowane z administracyjnego punktu widzenia i mogą w efektywny sposób przyczynić się
do ograniczenia kosztów, ponieważ skutkują nałożeniem limitu na wydatki. Istnieje jednak ryzyko, że szpitale
nie będą w stanie zapewnić wystarczających usług, by spełnić potrzeby pacjentów bądź społeczeństwa,
co doprowadzi do tego, że potrzeby pacjentów – a więc i efekty terapii – nie będą należycie brane pod
uwagę. Niektóre państwa europejskie wykorzystywały budżety celowe połączone z opłatami za osobodzień
(per diem) jako jednostkami rozliczeniowymi (przykładem mogą być tutaj Niemcy). W efekcie, szpitale
otrzymywały wyraźne zachęty do zapełnienia łóżek poprzez przedłużenie okresu hospitalizacji pacjentów.
Systemy oparte na opłatach za usługi (FFS) oraz na stosowaniu budżetów globalnych dostarczają
wzajemnie sprzecznych impulsów, jeśli idzie o zapewnienie wysokiej jakości opieki medycznej; dzieje się
tak dlatego, że w sposób naturalny zachęcają one placówki ochrony zdrowia do świadczenia zbyt dużej
(model rozliczania za usługi) czy też zbyt małej (model budżetowy) ilości usług medycznych. Dlatego
właśnie amerykańscy decydenci, a później także europejscy, zwrócili się ku koncepcji finansowania szpitali
w oparciu o grupy DRG, co w pewnym zakresie pozwala na zrównoważenie zachęt charakterystycznych
dla tych dwóch systemów.

2.3.3 Finansowanie w oparciu o grupy DRG
Pojęcie „grup DRG” stosowane jest tutaj do podkreślenia zachęt o charakterze teoretycznym zwią
zanych z systemem finansowania opartym na zastosowaniu jednorodnych grup pacjentów; zachęty
te nie zawsze będą odpowiadały faktycznym impulsom generowanym przez systemy funkcjonujące
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w państwach opisywanych na kartach niniejszej książki. Z teoretycznego punktu widzenia, finansowanie
na bazie grup DRG powinno zdecydowanie zachęcać szpitale do leczenia większej liczby przypadków
oraz do zmniejszania liczby usług przypadających na każdy przypadek. W przeciwieństwie do sys
temu opartego na rozliczaniu wykonanych usług, system DRG zachęca placówki opieki zdrowotnej
do ograniczenia prowadzonej działalności, aby obejmowała ona wyłącznie niezbędne usługi. Z kolei
w odróżnieniu od budżetów globalnych, systemy DRG zachęcają szpitale do leczenia większej liczby
pacjentów. W aspekcie kontroli wydatków wynik zastosowania finansowania opartego na modelu
DRG będzie zależał zatem od tego, który z poniższych efektów okaże się trwalszy: zwiększenie liczby
leczonych przypadków czy też zmniejszenie liczby świadczonych usług w ramach każdego przypadku.
Co do zasady będzie to zależało także od tego, jaki w danym państwie działał wcześniej system.
Przejście od systemu opartego na opłatach za usługi (FFS) do systemu bazującego na modelu DRG
może spowodować redukcję ponoszonych kosztów, natomiast przejście od budżetów globalnych
do takiego systemu nie będzie miało tego efektu.
Jeśli stosowanie grup DRG nie zapewnia wystarczającej kontroli w zakresie różnic pomiędzy
poszczególnymi grupami pacjentów albo różnic w świadczonych usługach (w ramach poszczególnych
grup DRG), wówczas finansowanie przypadków skomplikowanych będzie niedostateczne, a przypadków
bardziej typowych zbyt wysokie. W konsekwencji szpitale mogą próbować unikać ryzyka związanego
z leczeniem bardziej skomplikowanych przypadków zachorowań. Co więcej, systemy finansowania
bazujące na zastosowaniu grup DRG są skomplikowane z administracyjnego punktu widzenia, ponie
waż wymagają szczegółowego i ustandaryzowanego kodowania rozpoznań i procedur medycznych,
a także informacji dotyczących średniego zużycia zasobów (kosztów) w przypadku każdej grupy DRG.
Jednakże zgodnie z powyższym każdy z przedstawionych systemów finansowania posiada swoje
mocne i słabe strony (patrz Tabela 2.2). Właśnie dlatego przywódcy polityczni w całej Europie połączyli
ze sobą charakterystyczne cechy poszczególnych systemów. Funkcjonujące dziś systemy DRG w dużym
stopniu opierają się na charakterystykach usług, za pomocą których definiowane są poszczególne grupy.
Wynik tego jest taki, że szpitale finansowane są po części na podstawie rodzajów świadczonych usług,
co stanowi element systemu typu FFS (tj. opartego na opłatach za usługi) funkcjonujący w ramach modelu
DRG. Co więcej, poszczególne systemy działają w ramach ustalonych budżetów o charakterze globalnym
i zakładają dodatkowe finansowanie określonych usług, kosztownych leków oraz leczenia pacjentów o wyjątkowo
długim okresie hospitalizacji (patrz Rys. 10.2). Co ciekawe, tego rodzaju reformy finansowania wprowadzane
były w bardzo różnych środowiskach szpitalnych, które opisano dokładniej w kolejnym punkcie (2.4).

2.4 Zakłady opieki zdrowotnej
– środowisko i uwarunkowania
Przez długi czas zakłady opieki zdrowotnej postrzegane były po prostu w kategoriach „instytucji
zapewniających swoim pacjentom miejsce do spania, wyżywienie i stałą opiekę pielęgniarską w okresie
poddawania tych pacjentów leczeniu przez zawodowy personel medyczny. Zapewniając tego rodzaju
usługi, szpital podejmuje starania mające na celu przywrócenie zdrowia pacjentom” (Miller, 1997). Jest
rzeczą ewidentną, że definicja ta w sposób bardzo ogólny opisuje działalność szpitali, co w konsekwencji
oznacza, że musi ona być nieustannie dopracowywana i poszerzana, aby uwzględniała kluczowe
przemiany – już dokonane, mające miejsce aktualnie i te, które nadejdą w przyszłości – na polu opieki
szpitalnej. Od początku lat osiemdziesiątych wiele krajów europejskich starało się zastępować leczenie
szpitalne ambulatoryjnym, pragnąc zmniejszyć wykorzystanie zasobów placówek ochrony zdrowia i uczy
nić je bardziej efektywnymi. Starania te doprowadziły do powstania ogromnych wyzwań strukturalnych,
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z którymi musiały się zmierzyć szpitale. (McKee & Healy, 2002). Udoskonalenia natury technologicznej
oraz zmodyfikowane ścieżki opieki medycznej umożliwiły zwiększenie liczby pacjentów leczonych w trybie
jednodniowym oraz liczby przypadków chirurgicznego leczenia ambulatoryjnego poza szpitalem bądź też
na wyspecjalizowanych oddziałach szpitalnych. Jednak w zakresie integracji sektorów opieki ambulatoryjnej
oraz szpitalnej pomiędzy poszczególnymi krajami występują wyraźne różnice.
Tabela 2.3 ukazuje przegląd wspomnianych różnic w oparciu o wybrane wskaźniki dotyczące
szpitali w 12 państwach opisanych w Części Drugiej niniejszej książki; znalazły się w niej dane za rok 1995
(a więc okres sprzed wprowadzenia systemów DRG na potrzeby refundacji) oraz za rok 2008. Dane
liczbowe oraz stopy zmiany (trendy) wskazują, że przed wprowadzeniem w życie systemów DRG
na terytorium Europy istniały zarówno różnice w schematach leczenia, jak i różnice o charakterze
organizacyjnym – istnieją one zresztą do dziś.
Wszystkie kraje (z wyjątkiem Zjednoczonego Królestwa) zdołały w okresie pomiędzy połową lat
90. i 2008 rokiem w różnym stopniu zredukować liczbę szpitali zajmujących się leczeniem przypadków
ostrych oraz liczbę łóżek na oddziałach zajmujących się takimi przypadkami. Porównując dane z 12 krajów
europejskich zauważymy jednak, że różnice w liczbie szpitali specjalizujących się w leczeniu przypad
ków ostrych oraz łóżek na wspomnianych oddziałach, przypadających na jednego pacjenta, są trzy-,
a nawet pięciokrotne (dane na rok 2008), co oznacza jedynie niewielki spadek względem 1995 roku,
kiedy były to różnice od trzykrotnych po sześciokrotne. Jeśli chodzi natomiast o trendy dotyczące liczby
przyjęć do szpitali specjalizujących się w leczeniu stanów ostrych, sytuacja przedstawia się mniej wyraziście:
we Francji oraz Zjednoczonym Królestwie zaobserwowano spadki w liczbie przyjęć pomiędzy 1995 i 2008
rokiem odpowiednio o 18,1 procent i 42,5 procent, podczas gdy w krajach nordyckich (Estonia, Finlandia
i Szwecja) oraz w Irlandii spadek przyjęć na oddziały zajmujące się leczeniem stanów ostrych był nieznaczny
(od 2,6 procent w przypadku Estonii do 7,2 procent w przypadku Irlandii). W Austrii i Holandii nato
miast liczba przyjęć do szpitali tego rodzaju wzrosła odpowiednio o 22 procent i 15 procent.
Średni czas hospitalizacji (Average length of stay – ALOS) w szpitalach specjalizujących się
w leczeniu stanów ostrych uległ znacznemu (Estonia: 45 procent) bądź nieznacznemu (Francja: 2 pro
cent) skróceniu – tendencja ta wystąpiła we wszystkich analizowanych krajach poza Szwecją. Jednak
mimo to, podobnie jak w roku 1995, w 2008 roku wskaźnik ALOS nadal osiągał dwukrotnie wyższe
wartości w niektórych państwach (przykładem może być tu zestawienie danych dla Niemiec oraz
Finlandii). W przeciwieństwie do Estonii, Niemiec oraz Holandii, w czterech państwach (Austrii, Francji,
Hiszpanii oraz Anglii) udało się podnieść wartość wskaźnika wykorzystania łóżek w okresie pomiędzy
1995 i 2008 rokiem. Mimo to w 2008 roku wciąż w tym obszarze istniały wyraźne różnice – wartość
wskaźnika wykorzystania łóżek w Irlandii (89 procent) była 1,6 razy wyższa niż w przypadku Holandii
(56 procent), co daje nam różnicę większą nawet niż w 1995 roku.
Dodatkowo, jeśli porównamy wysokość nakładów na leczenie szpitalne wyrażoną udziałem
tego rodzaju nakładów w całkowitej kwocie wydatków na opiekę zdrowotną (kwota ta we wszystkich
analizowanych krajach uległa obniżeniu), chcąc w ten sposób określić, jakie w przybliżeniu znaczenie ma
w każdym kraju sektor opieki szpitalnej, zauważymy, że poszczególne kraje zdają się na zupełnie różne
strategie, przez co tego samego rodzaju pacjenci leczeni są w różny sposób (w niektórych krajach będzie
to leczenie szpitalne, w innych – ambulatoryjne). Jest to widoczne także wówczas, kiedy porównamy
statystyki dotyczące liczby lekarzy pracujących na stałe w placówkach opieki zdrowotnej w poszczegól
nych krajach w 2008 roku. Na podstawie tych danych widać na przykład, że w Holandii w szpitalach
lekarzy jest dwa razy mniej niż w Finlandii. Pomimo faktu, że porównania danych z różnych państw
zawsze obarczone są ryzykiem niedokładności wynikającej z różnego sposobu definiowania zmiennych
(np. szpitale specjalizujące się w leczeniu przypadków ostrych definiowano w poszczególnych krajach
nieco inaczej), to i tak ukazują nam one, że zakres usług świadczonych w szpitalach zajmujących się
przypadkami ostrymi różni się w poszczególnych krajach.
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Tabela 2.3 Kluczowe dane dotyczące opieki medycznej w szpitalach specjalizujących się w leczeniu stanów ostrych – rok 1995 i 2008.
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Tabela 2.4 Struktura własnościowa szpitali w poszczególnych krajach (% łóżek w szpitalach specjalizujących
się w leczeniu stanów ostrych), 2008
Szpitale prywatne
nastawione na zysk (%)

Szpitale publiczne (%)

Szpitale prywatne
(non-profit) (%)

Austria

73

19

9

Finlandia

89

0

11
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66

9

25

Niemcy

49

36

15
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0
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0
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0
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0

5
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7

8
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9
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2
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96

4

0
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Źródło: Paris i in., 2010.
Uwaga: W Estonii wszystkie szpitale działają na podstawie przepisów prawa prywatnego, niemniej większość z nich
stanowi własność państwową (patrz Rozdział 17 niniejszej książki).

Znaczące różnice występują także w strukturze własnościowej szpitali. W niektórych krajach
(takich jak Francja czy Niemcy), prywatne, nastawione na osiągnięcie zysku szpitale odgrywają znaczącą
rolę w systemie opieki zdrowotnej, ale w wielu innych większość pacjentów leczonych jest w szpitalach
będących własnością państwową bądź też prywatnych działających na zasadzie non-profit (Tabela 2.4).
Podsumowując, systemy DRG wdrażane były w krajach charakteryzujących się znacznymi
różnicami strukturalnymi, jeśli chodzi o sektor opieki szpitalnej. Co więcej, pomimo wprowadzenia
systemów finansowania szpitali opartych o grupy DRG, różnice strukturalne są nadal widoczne. Jak się
wydaje, systemy DRG mogą być w sposób elastyczny wdrażane w różnych warunkach i nie wymagają
zastosowania żadnej konkretnej ścieżki rozwoju. Dlatego też analiza, w sposób, jaki systemy te zostały
wdrożone w odmiennych środowiskach służby zdrowia – a także jaki jest ich wpływ na efektywność
działania szpitali oraz jakość świadczonych przez nie usług – stanowić będzie zasadniczy cel niniejszego
opracowania.

2.5 Plan wykładu
Podstawowym problemem związanym z omawianymi tutaj zagadnieniami był dotąd niedobór danych
porównawczych z poszczególnych państw europejskich na temat konkretnych cech funkcjonujących
tam systemów DRG oraz wpływu tych cech na realizację założonych celów, a więc zwiększenie poziomu
przejrzystości, efektywności i jakości opieki medycznej w placówkach szpitalnych. Niniejsza książka ma
na celu przyczynić się do uzupełnienia tych braków. Dzieli się ona na dwie części: Część Pierwsza
(do Rozdziału 10 włącznie) traktuje o podstawowych elementach składowych systemów finansowania
szpitali bazujących na modelu DRG i omawia wpływ, jaki systemy te mają na jakość i efektywność procesu
świadczenia usług opieki zdrowotnej, a także na wdrażanie i wykorzystywanie innowacji technicznych.
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Celem pierwszej części wykładu jest podkreślenie podobieństw oraz różnic, jakie występują pomiędzy
stosowanymi w poszczególnych krajach systemami, oraz ogólne nakreślenie zasadniczych zagadnień,
które należy wziąć pod uwagę w procesie opracowywania i optymalizacji systemów finansowania szpitali
opartych na modelu DRG. Zarazem, zawarte w książce rozważania na temat tych zagadnień utorują
nam drogę do analizy możliwości harmonizacji systemów DRG oraz finansowania szpitali na bazie
grup DRG na terenie całej Europy. „Elementy składowe” systemów DRG oraz systemów finansowania
szpitali na nich opartych zostały szczegółowo opisane w Rozdziale 3. W Rozdziale 4 analizie poddaje
się różnice pomiędzy systemami DRG oraz zbliżonymi do nich Systemami Klasyfikacji Pacjentów (SKP)
występującymi w Europie. Podstawowe wyzwania oraz różnice w zakresie systemów kalkulacji kosztów
stosowanych w poszczególnych państwach europejskich opisano w Rozdziale 5. Na treść Rozdziału 6
składa się opis konsekwencji – zarówno zamierzonych, jak i niezamierzonych – stosowania grup DRG
na potrzeby finansowania działalności szpitali (a nie wyłącznie w celu klasyfikacji pacjentów). Z kolei
Rozdziały 7 i 8 zawierają omówienie istniejących dziś dowodów na wpływ systemów DRG na efekty
wność i jakość opieki zdrowotnej w szpitalach. W Rozdziale 9 opisano, w jaki sposób 12 państw
analizowanych w niniejszej książce próbuje pokonać potencjalnie występujące w obszarze innowacji
technologicznych problemy, które wiążą się z systemami finansowania szpitali bazującymi na grupach
DRG. Wreszcie Rozdział 10 stanowi podsumowanie pierwszej części niniejszej książki; przedstawione
są w nim zasadnicze wnioski oraz strategiczne rekomendacje w odniesieniu do dalszych działań
związanych z systemami DRG.
Część Druga – a więc Rozdziały 11-23 – zawiera z kolei systematyczne omówienie szczegóło
wych informacji dotyczących najważniejszych cech systemów DRG stosowanych w każdym z 12 państw
uczestniczących w projekcie EuroDRG (Austrii, Anglii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemczech, Irlandii,
Polsce, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji i Holandii). W każdym z tych państw dochodzą do głosu różne
interesujące doświadczenia, które przedstawiono, umieszczając je w kontekście systemu ochrony
zdrowia funkcjonującego aktualnie w każdym z nich. Celem Części Drugiej jest pokonanie niektórych
trudności, z jakimi do tej pory musieli borykać się zarówno badacze, jak i politycy pragnący dokonać
zestawienia europejskich systemów DRG: dawniej informacje na ten temat dostępne były wyłącznie
w językach narodowych poszczególnych państw, a istniejące opisy poszczególnych systemów DRG
nierzadko zawierały terminologię endemiczną dla danego kraju, co dodatkowo komplikowało zadanie
porównania systemów działających w różnych państwach. Każdy rozdział dotyczący danego kraju roz
poczyna się od punktuwy opisującej panujące tam uwarunkowania, omawiającej charakter usług opieki
medycznej w szpitalach oraz rolę, jaką w kraju tym mają do spełnienia jednorodne grupy pacjentów
(Punkt 1). Punkt drugi omawia rozwój oraz proces aktualizacji istniejących systemów DRG. Z kolei
punkt 3 każdego z poświęconych poszczególnym krajom rozdziałów opisuje system bądź systemy
DRG stosowane do podziału pacjentów na homogenicznie kosztowo i adekwatne klinicznie grupy.
Punkt 4 poświęcony jest stosowanym w poszczególnych państwach systemom kalkulacji kosztów nie
zbędnym, aby określić wysokość stawek finansowania szpitali na bazie jednorodnych grup pacjentów.
W punkcie 5 opisany jest system finansowania szpitali oparty na zastosowaniu grup DRG, w punkcie
6 natomiast – metody włączania nowych, innowacyjnych metod leczenia do istniejących systemów
tego rodzaju. Każdy rozdział kończy się oceną systemu DRG stosowanego w danym kraju (punkt 7)
oraz podsumowaniem perspektyw w obszarze przyszłych zmian i reform (punkt 8).
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3.1 Wprowadzenie
Pomimo faktu, że jednorodne grupy pacjentów (grupy DRG) stosowane są w coraz większej liczbie krajów
na całym świecie (Kimberly i in., 2008), jest zaskakujące, jak niewiele osób rozumie, w jaki sposób funk
cjonują systemy DRG oraz modele finansowania szpitali oparte na grupach DRG. Z jednej strony wciąż
brak jest solidnych analiz dotyczących alternatywnych możliwości projektowania systemów finansowania,
ponieważ systematyczne opracowania zawierające porównania konkretnych systemów funkcjonujących
w poszczególnych krajach pojawiają się wyjątkowo rzadko (Francja, 2003). W efekcie nie istnieje dziś
konsensus co do tego, jak należy projektować systemy DRG oraz systemy finansowania na grupach
DRG bazujące, ponieważ brakuje nadal odpowiedniego zrozumienia, jak kształtują się różnice pomiędzy
poszczególnymi krajami. Z drugiej strony, pomimo dużej ilości analiz dotyczących wpływu stosowania
systemów finansowania opartych na DRG na efektywność szpitali, jakość świadczonych przez nie usług oraz
ich innowacyjność technologiczną, wpływ ten nadal pozostaje stosunkowo niejasny (Brügger, 2010) – również
dlatego, że rzadko bierze się pod uwagę konkretne cechy systemów stosowanych w poszczególnych krajach.
Mimo to dogłębne zrozumienie międzynarodowych doświadczeń w obszarze systemów DRG
oraz systemów finansowania szpitali opartych na DRG mogłoby pomóc poszczególnym państwom
w opracowywaniu i optymalizacji ich systemów. Dodatkowo w kontekście coraz większej mobilności
pacjentów, na rzecz której działają także postanowienia wprowadzonej przez UE Dyrektywy w sprawie
stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej (Parlament Europejski i Rada Europej
ska, 2011), coraz ważniejsza staje się kwestia, czy istnieje dziś możliwość harmonizacji systemów DRG
w Europie. Jeśli bowiem harmonizacja okaże się niemożliwa, wypłacanie szpitalom w jednym państwie
członkowskim wynagrodzenia z tytułu opieki medycznej świadczonej na rzecz pacjentów z innych państw
członkowskich nadal napotykałoby na trudności (a przynajmniej nie mogłoby się odbywać w sposób
zgodny z przejrzystymi zasadami). Co więcej, porównywanie cen opieki zdrowotnej i wydajności pracy
szpitali działających w różnych państwach UE – praktyka coraz częściej dziś stosowana, gdyż umożli
wiająca lepsze zrozumienie różnic, jakie występują pomiędzy poziomem kosztów i wydajnością szpitali
w poszczególnych krajach (patrz na przykład Chapko i in., 2009, lub Busse i in., 2008) – będzie nadal
zadaniem skomplikowanym z uwagi na brak wspólnej podstawy do porównań.
Pierwsza część niniejszej książki ma na celu przyczynić się do lepszego zrozumienia systemów
DRG oraz tego, w jaki sposób są one wykorzystywane na potrzeby finansowania szpitali w Europie. Cel
ten ma zostać osiągnięty poprzez (1) systematyczne porównanie systemów DRG oraz opartych na nich
modeli finansowania szpitali na terenie 12 różnych państw europejskich; oraz (2) ogólne omówienie
konsekwencji, jakie tego rodzaju systemy niosą ze sobą w odniesieniu do efektywności pracy placówek
ochrony zdrowia, jakości świadczonych przez nie usług oraz wdrażania i stosowania przez nie innowacji
technologicznych. Celem niniejszego rozdziału jest stworzenie ram potrzebnych do przeprowadzenia analizy
porównawczej systemów DRG oraz opartych na grupach DRG modeli finansowania szpitali w Europie.
Przedstawiono w nim podstawowe elementy składowe systemów finansowania szpitali bazujących
na grupach DRG oraz omówiono niektóre zakładane sposoby ich oddziaływania na efektywność pracy
szpitali, jakości usług medycznych oraz wdrażanie i wykorzystywanie innowacji technologicznych. Rzuca
on światło na szereg kluczowych pojęć i podnosi zagadnienia, które powinny być wzięte pod uwagę
przy opracowywaniu bądź optymalizacji systemów DRG oraz modeli finansowania szpitali opartych
na DRG. W sześciu kolejnych rozdziałach (4 – 9) omówiono wskazane wyżej zagadnienia w sposób
bardziej szczegółowy. Kwestia potencjalnej harmonizacji systemów DRG w Europie – czy też przynajmniej
zacieśnienia współpracy w tym zakresie – powracać będzie w kilku kolejnych rozdziałach. W Rozdziale 10
wracamy do postawionych w tym miejscu pytań i podsumowujemy wnioski sformułowane we wszystkich
rozdziałach składających się na Część Pierwszą.
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3.2 Systemy DRG i bazujące na zastosowaniu grup DRG
modele finansowania szpitali w Europie
– jak je zrozumieć?
Aby zrozumieć systemy DRG oraz to, w jaki sposób wykorzystywane są one w obszarze finansowania
działalności szpitali w poszczególnych krajach, musimy stworzyć pewne wspólne ramy do rozważań.
W przeciwnym razie łatwo byłoby pogubić się wśród specyficznych cech systemów z poszczególnych
krajów, a różnorodność terminologii stosowanej do opisu rzeczy, które w istocie niewiele się od siebie
różnią, mogłaby stać się przyczyną dezorientacji. Rys. 3.1 przedstawia opracowaną przez nas ramową
strukturę, która ma ułatwić czytelnikowi wędrówkę przez rozdziały składające się na pierwszą część
niniejszej publikacji. Wszystkie opisywane w niej państwa stosują u siebie systemy DRG (Rozdział 4),
systemy pozyskiwania ze szpitali informacji o kosztach (Rozdział 5), wszystkie one również wykorzystują
grupy DRG na potrzeby finansowania szpitali (Rozdział 6). Wskazane elementy składowe przedstawione
zostały w sposób bardziej szczegółowy w podpunkcie 3.2.1. Zrozumienie każdego z tych elementów
oraz tego, w jaki sposób wszystkie one wchodzą ze sobą w interakcje, ma kluczowe znaczenie
w kontekście zrozumienia konsekwencji, jakie niosą ze sobą oparte na DRG modele finansowania
szpitali jeżeli idzie o efektywność ich pracy (Rozdział 7), jakość usług medycznych (Rozdział 8) oraz
innowacyjność (Rozdział 9) – pojęcia te zostaną bliżej omówione w podpunkcie 3.2.2. Wpływ systemów
DRG na przejrzystość świadczenia usług medycznych nie został omówiony w oddzielnym rozdziale.
Niemniej uważa się, że przejrzystość poprawiona za sprawą systemów DRG wpływa pozytywnie
zarówno na efektywność, jak i na jakość świadczonych usług.

3.2.1 Zrozumieć elementy składowe
Systemy DRG (Rozdział 4)
System DRG to system klasyfikacji pacjentów (SKP) posiadający cztery zasadnicze cechy: (1) rutynowo
gromadzone dane dotyczące wypisywania pacjentów ze szpitala (głównie dotyczące pacjenta, leczenia
oraz świadczeniodawcy) wykorzystywane są w celu przydzielenia pacjentów do (2) popartej względami
praktycznymi liczby grup (DRG), które mają w założeniu być (3) adekwatne klinicznie i (4) jedno
rodne ekonomicznie. Jest to zatem kategoryzacja wielkiej i w związku z tym trudnej w zarządzaniu
liczby różnych (indywidualnych) pacjentów leczonych w szpitalu poprzez przydzielenie do pewnej
– akceptowalnej ze względów praktycznych – liczby adekwatnych klinicznie i jednorodnych ekonomi
cznie grup, co umożliwia uzyskanie wydajnego miernika działalności danego szpitala, czy też – innymi
słowy – zdefiniowanie jego produktywności. W rezultacie łatwiejsze staje się porównanie kosztów
ponoszonych przez szpital, jakości i efektywności jego działań, a ponadto pojawia się możliwość
zwiększenia poziomu przejrzystości w funkcjonowaniu placówek ochrony zdrowia.
Przy wprowadzaniu systemu DRG w życie można skorzystać z jednej z dwóch alternatyw:
systemy DRG mogą być albo przejęte z innych krajów, albo opracowane od podstaw. Wiele krajów
na początku zdecydowało się zaadaptować na swoje potrzeby rozwiązania zagraniczne, aby następnie
wykorzystać je jako podstawę do opracowania własnych systemów (Rozdział 4). W efekcie osiem
spośród krajów opisanych w niniejszej książce (Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Portugalia,
Hiszpania i Szwecja) wykorzystuje systemy DRG, które odznaczają się co najmniej luźnym pokrewień
stwem z systemem DRG opracowanym przez Administrację ds. Finansowania Służby Zdrowia (HCFA)
w latach osiemdziesiątych w Stanach Zjednoczonych; dwa z wymienionych państw (Niemcy i Irlandia)
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rozwiązania te przyjęły za pośrednictwem australijskiego systemu AR-DRG. Austria, Anglia i Holandia
opracowały stosowane przez siebie systemy od podstaw, podczas gdy Polska wykorzystała system
angielski jako wzorzec, na podstawie którego opracowano nowy system.

Rozdzia³ 4

Rozdzia³ 5
INFORMACJE O KOSZTACH
SZPITALI

SYSTEM DRG
Charakterystyka
pacjenta

Charakterystyka
procesu
leczenia
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Wykorzystywane w celu
rozwijania i aktualizacji
systemu

Systemy kalkulacji kosztów
Dane z innych państw
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Aktualizacja systemu DRG
i wskaźników wagowych

Rozdzia³ 6
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Skrócenie czasu hospitalizacji (LOS)

Problemy z innowacjami
podnoszącymi koszty

Udoskonalenie koordynacji
działań z innymi

Unikanie świadczenia
niepotrzebnych usług

Aktualizacja systemu ﬁnansowania
szpitali opartego na DRG

Konsekwencje niezamierzone

Konsekwencje niezamierzone

Rozdzia³ 9

Rozdzia³ 8

Rozdzia³ 7

Rys. 3.1 System finansowania szpitali w oparciu o grupy DRG opisany w niniejszej książce

Chociaż te autorskie systemy nie służą określaniu grup DRG sensu stricto (grupy nie są w nich
bowiem zawsze definiowane w związku z diagnozami), w niniejszej książce termin „grupy DRG”
stosowany będzie w odniesieniu do wszystkich systemów klasyfikacji pacjentów, które charakteryzują
się posiadaniem czterech wskazanych wyżej cech.
Sam proces przyporządkowywania do poszczególnych grup DRG niemal zawsze realizowany
jest przez komputer wyposażony w oprogramowanie służące do grupowania pacjentów. Ponieważ
rozpoznania oraz procedury medyczne to najważniejsze zmienne w procesie klasyfikacji, warunkiem
funkcjonowania systemów DRG jest kodowanie rozpoznań klinicznych i procedur medycznych w pla
cówkach ochrony zdrowia zgodnie ze standardowymi systemami klasyfikacji, takimi jak na przykład
kolejne wersje Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (rewizja dziesiąta – ICD-10) na potrzeby rozpoznań
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oraz klasyfikacji procedur medycznych w poszczególnych krajach, oraz takimi jak Klasyfikacja Operacji
Chirurgicznych i Procedur Medycznych Angielskiego Biura ds. Spisów i Badań Ludności (OPCS). Jednak
to, w jaki sposób informacje te wykorzystane zostaną do zdefiniowania poszczególnych grup DRG,
zależało będzie od algorytmu grupowania pacjentów w ramach systemu DRG. Chociaż ogólna struktura
wielu systemów DRG jest stosunkowo podobna (patrz Rozdział 4), dokładne definicje poszczególnych
grup DRG mogą się znacząco różnić (Quentin i in., publikacja prasowa).
W idealnej sytuacji systemy DRG powinny stosować kluczowe wyznaczniki wykorzystania zaso
bów jako zmienne w procesie klasyfikacji; innymi słowy, powinny definiować grupy DRG na podstawie
tych rozpoznań klinicznych, procedur czy też innych zmiennych klasyfikacyjnych, które czynią leczenie
danego pacjenta z wykorzystaniem (lub bez) określonej procedury bardziej kosztownym niż leczenie
innego pacjenta z wykorzystaniem (lub bez) innej procedury. Jeśli bowiem systemy DRG nie będą
umożliwiać identyfikacji grup ekonomicznie jednorodnych, porównywanie wydajności w oparciu o grupy
DRG nie będzie wystarczająco uwzględniać różnic zachodzących pomiędzy pacjentami w grupach.
Co więcej, finansowanie działalności szpitala z wykorzystaniem grup DRG może w przypadku stosun
kowo dużej liczby pacjentów być nieadekwatne – może się bowiem okazać, że przyznawane kwoty
są zbyt wysokie lub zbyt niskie. Ponieważ jednak szpitale mogą podejmować próby manipulowania
klasyfikacją pacjentów, zmieniając sposób ich kodowania lub metody leczenia (patrz Rozdział 6), wybór
zmiennych klasyfikacyjnych musi także uwzględniać ich podatność na manipulowanie.
Aby zapewnić adekwatność kliniczną i jednorodność ekonomiczną stosowanych grup DRG nawet
w obliczu innowacji technologicznych bądź innych czynników prowadzących do zmian w praktyce
i kosztach leczenia, systemy DRG muszą być regularnie aktualizowane (patrz Rozdział 9). Większość
państw wykorzystuje pewne informacje o kosztach ponoszonych przez szpitale (patrz Rozdział 5) przy
opracowywaniu i aktualizacji systemów DRG, co pokazuje strzałka na Rys. 3.1.
Co więcej, pacjentów można przydzielać do poszczególnych grup DRG na podstawie różnych
kryteriów i okoliczności. W niektórych systemach na przykład przypisuje się pacjentów do grupy DRG
przy każdym ich przyjęciu do szpitala; inne systemy zakładają przypisywanie do określonych grup
w związku z każdym pobytem pacjenta na oddziale szpitalnym (zob. system stosowany w Finlandii
opisany w Rozdziale 18); jeszcze inne przewidują przydzielanie pacjentów do grup DRG ze względu
na określony rodzaj leczenia zastosowany w związku z danym rozpoznaniem, co może obejmować
kilka pobytów w szpitalu oraz wizyt ambulatoryjnych (patrz Rozdział 23 poświęcony Holandii). Wreszcie
istotnym zagadnieniem jest to, które grupy pacjentów włączyć do systemu DRG. W przypadku niektórych
pacjentów zdefiniowanie odpowiadających im grup DRG, które byłyby klinicznie adekwatne i jedno
rodne ekonomicznie, może okazać się trudniejsze. Przykładowo pacjenci psychiatryczni w większości
krajów zostali wyłączeni z systemów DRG, ponieważ zdefiniowanie ekonomicznie jednorodnych grup
na podstawie rozpoznań klinicznych oraz stosowanych procedur medycznych wydawało się w ich
przypadku znacznie trudniejszym wyzwaniem (Lave, 2003; McCrone & Phelan, 1994). Mimo to jednak
władze kilku państw pracują obecnie nad opracowaniem i wdrożeniem systemów DRG obejmujących
także pacjentów psychiatrycznych (patrz Rozdział 4 i 10).

Dane o wydatkach szpitala (Rozdział 5)
Jak pokazano na Rys. 3.1, dane o wydatkach szpitali stosowane są do (1) zdefiniowania poszczególnych
grup DRG oraz (2) ustalania (korekty) stawek wynagrodzenia. Dostępność wysokiej jakości danych
o wydatkach szpitala jest kluczowym czynnikiem w procesie opracowywania i aktualizacji systemów
DRG oraz umożliwia funkcjonowanie systemów finansowania szpitali w oparciu o model DRG w sposób
sprawiedliwy. Jeśli dostępne dane nie pozwalają na zidentyfikowanie różnic w nakładach na leczenie
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poszczególnych pacjentów, nie da się też obrać opartego na tych danych podejścia i opracować z jego
pomocą jednorodnych ekonomicznie grup DRG. Prócz tego jeśli dane o wydatkach szpitala nie będą
dostatecznie precyzyjne, wskaźniki wagowe dotyczące określonych grup DRG mogą zostać określone
błędnie (zbyt nisko lub zbyt wysoko), co może z kolei sprawić, że szpitale będą otrzymywać zbyt mało
lub zbyt dużo pieniędzy na finansowanie określonych grup. Sprawiedliwe funkcjonowanie tego rodzaju
systemów finansowania szpitali oraz motywowanie przez nie placówki ochrony zdrowia do podno
szenia efektywności w dużej mierze zależy od jakości danych o nakładach szpitala wykorzystywanych
do budowy systemu i obliczenia wskaźników wagowych DRG.
Niestety w wielu krajach dostępność wysokiej jakości standardowych (a więc porównywalnych)
danych dotyczących wydatków szpitali pozostaje ograniczona. Między innymi dlatego niektóre kraje,
nie dysponując dobrymi danymi dotyczącymi kosztów na poziomie pacjenta, postanowiły przejąć
systemy DRG wraz ze wskaźnikami wagowymi z zagranicy (zrobiły tak na przykład Irlandia, Portugalia
i Hiszpania), dostosowując jedynie te wskaźniki do lokalnego środowiska kosztowego poprzez zastoso
wanie bardziej skumulowanych danych dotyczących kosztów, na przykład danych z poziomu oddziałów.
Inne państwa opracowały własne systemy DRG na podstawie danych dotyczących długości pobytu
w szpitalu; dane te wykorzystano do określenia przybliżonych kosztów, przez co trudno było jednak
zapewnić jednorodność ekonomiczną wyznaczonych grup. Niekiedy jako podstawę do oszacowania
kosztów na potrzeby obliczenia wskaźników wagowych grup DRG wykorzystywano także wysokość
opłat w ramach systemów FFS (opartych na opłatach za usługi) istniejących w niektórych krajach
przed wdrożeniem modelu DRG, a także indywidualne analizy kosztowe, a nawet opinie ekspertów
(przykładem mogą być tutaj Estonia czy Polska).
Jednak w wielu krajach europejskich wprowadzenie systemów DRG zachęciło także szpitale
do wprowadzenia zmian w systemach kalkulacji kosztów. Po wprowadzeniu jednorodnych grup pacjentów
na potrzeby klasyfikacji – a zwłaszcza po wprowadzeniu systemów finansowania działalności szpitali
bazujących na zastosowaniu grup DRG – standardowe (i czasami obowiązkowe) systemy kalkulacji
kosztów wprowadzane były w większości krajów co najmniej w wybranych szpitalach pilotażowych.
Często wprowadzano także podręczniki kalkulacji kosztów o zasięgu ogólnokrajowym; zawierały one
szczegółowe zasady oraz definicje poszczególnych ośrodków kosztów oraz kategorii kosztów, jakie
należało stosować, a ponadto opisywały metody i podstawy alokacji na potrzeby dystrybucji kosztów
pomiędzy docelowymi ośrodkami kosztów oraz pacjentami.
Mimo to jednak pomiędzy poszczególnymi krajami istnieją znaczące różnice, jeżeli idzie o (1)
liczbę szpitali uczestniczących w procedurach gromadzenia standardowych informacji dotyczących
kalkulacji kosztów (niezależnie od tego czy uczestnictwo to ma charakter obowiązkowy, czy też
dobrowolny); oraz (2) poziom szczegółowości wymagany zgodnie z przyjętymi w danym kraju stan
dardami kalkulacji kosztów. Może się okazać, że niezbędny jest kompromis pomiędzy gromadzeniem
szczegółowych danych na poziomie pacjentów z zastosowaniem oddolnego podejścia mikrokoszto
wego (patrz Rozdział 5), a posiadaniem dużej, reprezentatywnej próby szpitali wnoszących swój wkład
do ogólnokrajowej bazy danych (Schreyögg i in., 2006). Im bardziej bowiem jest skomplikowany dany
system kalkulacji kosztów, tym większe są koszty gromadzenia danych, a kiedy proces gromadzenia
danych obejmuje dużą liczbę szpitali, jego koszty mogą urosnąć do niemożliwych do zaakceptowania
rozmiarów. Dodatkowo w miarę jak wzrastało znaczenie danych dotyczących kosztów ponoszonych
przez szpitale, większość państw wprowadziła procedury mające na celu regularną weryfikację danych,
co miało zagwarantować wiarygodność informacji o kosztach zawartych w sprawozdaniach szpitali.
Chociaż zmiany w systemach kalkulacji kosztów wynikające z uchwalonych regulacji były
istotne, wdrożenie systemów finansowania szpitali w oparciu o grupy DRG dostarczyło menedżerom
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szpitali dodatkowej motywacji, aby wprowadzać nowe systemy kalkulacji kosztów bądź też modyfi
kować już istniejące (zob. Berki, 1985). Nie mając do dyspozycji wysokiej jakości systemu kalkulacji
kosztów, menedżer szpitala nie wie, czy jego placówka jest w stanie „realizować proces produkcyjny”
związany z grupami DRG po kosztach niższych niż stawki finansowania. W efekcie nie wie także,
czy szpital generuje zyski czy straty, zapewniając obsługę rzeczonych grup. Ponadto aby zidentyfi
kować czynniki napędowe kosztów produktów szpitalnych (tj. jednorodnych grup pacjentów) oraz
zarządzać wspomnianym procesem produkcyjnym, menedżerowie szpitali potrzebują szczegółowych
informacji o kosztach poszczególnych czynników wejściowych wykorzystywanych w procesie produkcji
– a to jest właśnie zadanie dobrych systemów kalkulacji kosztów. Podsumowując, jak przedstawiono
na wykresach na Rys. 3.1, dane dotyczące wydatków szpitali stanowią niezbędny czynnik efektywnego
funkcjonowania systemów finansowania działalności szpitali w oparciu o grupy DRG, a w idealnym
przypadku udoskonalenie systemu gromadzenia danych kosztowych placówek ochrony zdrowia będzie
także efektem zmiany struktury istniejących zachęt w konsekwencji wprowadzenia takich systemów
finansowania.

Finansowanie szpitali z zastosowaniem grup DRG (Rozdział 6)
Chociaż wykorzystanie grup DRG w sprawozdawczości oraz zarządzaniu jest ważnym zagadnieniem,
większość krajów omawianych w niniejszej książce stosuje grupy DRG przede wszystkim jako podstawę
systemu finansowania swoich placówek. Co do zasady wyróżnić możemy dwa zasadnicze modele
finansowania szpitali w oparciu o grupy DRG. Z jednej strony mamy systemy działające na zasadzie
opłat za przypadek („case payment”), w których każdy wypisany ze szpitala pacjent przydzielony zostaje
do odpowiedniej grupy DRG, a szpital otrzymuje za każdy przypadek opłatę w wysokości określonej
w oparciu o wskaźnik wagowy danej grupy DRG (po odpowiednim przeliczeniu oraz koniecznych
korektach). Z drugiej strony istnieją systemy zakładające użycie grup DRG w procesie przydziału środków
budżetowych; w systemach tych fundusze dostępne w budżecie państwowym lub samorządowym
rozdzielane są pomiędzy szpitalami na podstawie liczby i rodzaju grup DRG produkowanych przez
te szpitale w jednym z ubiegłych lat bądź też na podstawie przewidywań produkcyjnych na lata
kolejne. Zazwyczaj decydującymi czynnikami przy ustalaniu wysokości budżetu będą casemix (czyli
suma wskaźników wagowych wszystkich grup DRG produkowanych przez dany szpital) oraz wskaźnik
casemix (CMI – casemix podzielony przez liczbę osób wypisanych ze szpitala). Bierze się jednak pod
uwagę także korekty mające na celu uwzględnienie wskaźników o charakterze strukturalnym oraz
niektórych przypadków odznaczających się wysokimi kosztami, ponadto zaś istnieje także domyślny
kurs wymiany, który wykorzystać można do szacowania zakładanego wkładu w przychód szpitala
przypadającego na jednego pacjenta w danej grupie DRG. Dodatkowo niektóre państwa stosujące
systemy opłat za każdy przypadek, takie jak Niemcy czy Finlandia, wykorzystują grupy DRG do negocjacji
wysokości budżetów globalnych szpitali, co w pewnym zakresie ogranicza całkowitą pulę pieniędzy,
jaką szpitale mogą otrzymać z tytułu opłat za poszczególne przypadki.
Stosowanie opartych na modelu DRG systemów finansowania szpitali skutkuje powstaniem
trzech zasadniczych zachęt dla placówek opieki zdrowotnej: (1) zmniejszeniem kosztów przypa
dających na każdego leczonego pacjenta, (2) zwiększeniem poziomu przychodów przypadających
na każdego pacjenta oraz (3) zwiększeniem liczby pacjentów. Wskazane zachęty mogą pociągać
za sobą szereg konsekwencji w obszarze efektywności, jakości opieki medycznej oraz innowacyjności
technologicznej – zarówno zamierzonych, jak i niezamierzonych. Siła ich oddziaływania uzależniona
jest od rodzaju systemu DRG (opłaty za przypadek kontra przydział środków budżetowych), od tego
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jaką część przychodów szpitala stanowią opłaty ustalane na podstawie grup DRG, oraz od tego jak
dokładnie skorygowano wskaźniki wagowe DRG i stawki przeliczeniowe w celu odzwierciedlenia
struktur kosztowych właściwych dla danego szpitala. We wszystkich systemach DRG stosowanych dziś
do finansowania szpitali (nie licząc systemu holenderskiego) faktyczna stawka wypłaty nie jest tożsama
z wartością odnośnego wskaźnika wagowego DRG. Jak widać na Rys. 3.1, w krajach omawianych
w niniejszej książce funkcjonują trzy podstawowe metody wyrażania wskaźników wagowych DRG:
(1) wskaźniki wagowe relatywne, (2) taryfy pieniężne oraz (3) wykazy punktowe. Każde podejście
odpowiada określonej metodzie przeliczeniowej. W krajach, w których stosuje się relatywne wskaź
niki wagowe, możliwe jest powiązanie średnich kosztów leczenia pacjentów z jednej grupy DRG
ze średnimi kosztami leczenia wszystkich pacjentów w systemie DRG danego kraju (patrz Rozdział 6).
W Tabeli 3.1 pokazano w charakterze przykładu, w jaki sposób wskaźniki wagowe dotyczące pewnej
hipotetycznej grupy DRG pozwalają określić poziom finansowania szpitali w ramach rożnych metod
wyrażania wskaźników wagowych. Koncepcja leżąca u podstaw wszystkich trzech metod jest taka
sama: wskaźnik wagowy DRG umożliwia (niemal w każdym przypadku) określenie średniego bądź
oczekiwanego poziomu kosztów leczenia pacjentów zakwalifikowanych do danej grupy DRG. Faktycz
ne stawki finansowania szpitala wylicza się, mnożąc wskaźnik wagowy przez ustalony w odniesieniu
do danego kraju współczynnik przeliczeniowy/korygujący, w którym często uwzględnione są różnice
kosztowe wynikające z czynników strukturalnych, regionalnych bądź specyficznych dla danego szpitala.
Wskaźniki przeliczeniowe/korygujące mogą się różnić w różnych rodzajach szpitali, w zależności
na przykład od stopnia specjalizacji bądź lokalizacji geograficznej, zgodnie z wybranym przez władze
danego kraju sposobem korekty stawki finansowania opartego na grupach DRG. Niekiedy wskaźniki
przeliczeniowe są określane w sposób indywidualny dla konkretnych szpitali i wyliczane w sposób
mający chronić szpitale przed groźbą cięć budżetowych, co oznacza znaczne zmniejszenie zakresu zachęt
związanych z tym sposobem finansowania (przykładem może być tutaj system stosowany w Finlandii
opisany w Rozdziale 18). Dodatkowo wskaźniki wagowe DRG są co do zasady korygowane w celu
uwzględnienia pacjentów wymagających kosztownego leczenia, których pobyt w szpitalach trwa o wiele
dłużej niż zazwyczaj bądź też którzy korzystają z usług dodatkowych, niemożliwych do adekwatnego
sfinansowania w ramach systemu DRG. Prócz tego większość państw stosujących systemy DRG stara
się nie dopuścić do nadmiernego wzrostu kosztów, kontrolując ceny lub wolumeny w skali makro
(na przykład przy użyciu globalnych budżetów dla szpitali, budżetów sektorowych bądź redukcji cen).
Tabela 3.1 Wskaźniki wagowe DRG i przykład przeliczenia na środki pieniężne
Podejście bazujące
na wskaźnikach
wagowych DRG

Relatywny wskaźnik
wagowy
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Przykład hipotetyczny
Wskaźnik wagowy DRG
(jednostka)

Przeliczenie na wartości
Stawka finansowania szpitala
pieniężne/korekta (jednostka)
(€)

1,95

x

2000 €

=

3900 €

Taryfa pieniężna

3000 €

x

1,3

=

3900 €

Skala punktowa

130
punktów

x

30 €

=

3900 €

3.2.2 Zrozumieć konsekwencje finansowania szpitali
na bazie grup DRG
Skutki w obszarze efektywności działania (Rozdział 7)
W wielu krajach jedną z najistotniejszych przyczyn wprowadzenia systemu finansowania szpitali z wyko
rzystaniem grup DRG było pragnienie zwiększenia efektywności usług opieki medycznej świadczonych
przez placówki ochrony zdrowia. Ponieważ finansowanie szpitali z zastosowaniem grup DRG zachęca
szpitale do poszerzenia zakresu aktywności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów, istnieją powody
pozwalające wierzyć, że systemy tego rodzaju umożliwiają podniesienie efektywności działania. Efekty
wność jednak jest bardzo pojemnym określeniem, które przyjmować może wiele różnych znaczeń.
Ekonomiści generalnie wyróżniają efektywność o charakterze technicznym, a więc maksymalizację
wyników przy określonych nakładach, bądź też minimalizację nakładów przy określonym poziomie
wyników; efektywność dystrybucyjną, czyli odpowiednie zestawienie nakładów i wyników w celu
uzyskania maksymalnego poziomu użyteczności; oraz efektywność kosztową, a więc minimalizację
kosztów z zachowaniem określonego poziomu wyników.
Systemy finansowania szpitali działające według modelu DRG często postrzega się jako formę
uosobienia „konkurencji naśladowczej” (yard stick competition) (Shleifer, 1985). Idea konkurencji naśla
dowczej zakłada, że ceny określonego produktu (na przykład grupy DRG) wyznaczane są na poziomie
odpowiadającym średnim kosztom ponoszonym przez inne firmy wytwarzające takie same produkty
(w tym przypadku – takie same grupy DRG). W przypadku finansowania szpitali z zastosowaniem
grup DRG, jeśli niektóre szpitale będą produkować grupy DRG po koszcie niższym niż średni koszt
ponoszony przez inne szpitale, bezpośrednio na tym zyskają, zatrzymując dla siebie wygenerowane w ten
sposób nadwyżki finansowe; jeśli natomiast wydajność będzie zbyt niska, powstawanie deficyt, który
w ostatecznym rozrachunku prowadzić może do bankructwa. Wszystkie szpitale, w tym te najbardziej
efektywne, zachęcane są do ciągłego obniżania kosztów. W praktyce istnieje cały szereg opcji, z których
skorzystać mogą szpitale pragnące zwiększyć swój poziom wydajności (zarówno technicznej, jak i kosz
towej): można zatem dokonać optymalizacji ścieżek opieki w celu skrócenia okresów hospitalizacji;
można zrezygnować ze zbędnych bądź niepotrzebnie powtarzanych badań; istnieje wreszcie możliwość
zastąpienia kosztownych metod leczenia innymi, mniej kosztownymi metodami o zbliżonej skuteczności.
Niestety, jeżeli zachęty do obniżania kosztów będą zbyt silne, a organy regulacyjne nie będą
odpowiednio monitorować jakości oferowanych usług medycznych, finansowanie szpitali z wykorzy
staniem grup DRG może prowadzić do występowania różnego rodzaju niezamierzonych konsekwencji
(patrz Rozdział 6). Przykładowo szpitale mogą zbyt wcześnie wypisywać pacjentów, a intensywność obsługi
może spaść do tego stopnia, że pacjenci nie będą uzyskiwać niezbędnej opieki medycznej – co wpraw
dzie pociągnie za sobą zmniejszenie kosztów, ale na pewno bez wzrostu wydajności danego zakładu
opieki zdrowotnej. Z powyższych przyczyn wokół zagadnienia wpływu systemów finansowania szpitali
bazujących na zastosowaniu grup DRG na efektywność ich pracy narosło bardzo wiele kontrowersji.
Chociaż chęć zwiększenia wydajności szpitali stanowi zasadniczo główną przyczynę wprowadzenia
opisywanych tutaj systemów, powstało stosunkowo niewiele badań, które przedstawiają bezpośrednie
dowody na ich skuteczność w omawianym obszarze i ujmują efekty ich działania w kategoriach liczbo
wych z wykorzystaniem uznanych metod badawczych, takich jak metoda obwiedni danych (DEA) czy
też stochastyczna analiza graniczna (Jacobs i in., 2006). Większość badań koncentrowała się raczej
na wskaźnikach efektywności, takich jak aktywność danej placówki, długość okresu hospitalizacji
czy koszty działalności; czynniki te są oczywiście łatwiejsze do zmierzenia, niemniej jednak z samej
definicji mogą dostarczyć co najwyżej fragmentaryczny obraz sytuacji. Ze względu na wyzwania,
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z jakimi zmuszony jest zmierzyć się każdy, kto chce dokonać analizy wydajności obejmującej wiele
państw, w większości dostępnych badań zastosowano metodę dynamiczną, zestawiając efektywność
szpitali przed wprowadzeniem systemu DRG i po jego wprowadzeniu. Rozdział 7 zawiera analizę obu
rodzajów badań – zarówno analiz efektywności, jak i badań poświęconych wskaźnikom efektywności.
Dokonując interpretacji tego rodzaju (dynamicznych) analiz należy wziąć pod uwagę trudności,
które często się pojawiają, kiedy chcemy oddzielić efekty wdrożenia systemów finansowania typu
DRG od innych występujących równolegle czynników, takich jak przemiany w dziedzinie technologii
medycznych czy też zmiany w obowiązującym ustawodawstwie. Co więcej, w przypadku analiz dyna
micznych, mierzalne efekty wdrożenia systemu finansowania typu DRG zależeć będą od tego, jaki
system finansowania szpitali stosowany był przed reformą. W przypadku Stanów Zjednoczonych, gdzie
system oparty na grupach DRG zastępował system oparty na rozliczeniach za usługi (FFS), nowy system
dostarczył szpitalom silnych zachęt do obniżania kosztów (Berki, 1985). W Europie natomiast, gdzie
systemy finansowania wykorzystujące model DRG często wprowadzane były w miejsce globalnych
budżetów szpitalnych, można było oczekiwać, że wdrożenie nowego systemu doprowadzi do zwięk
szenia aktywności placówek ochrony zdrowia, czego efektem mógł być także wzrost kosztów.

Skutki w obszarze jakości usług (Rozdział 8)
Wprowadzenie systemu DRG nie przekłada się w prosty sposób na podniesienie jakości usług świad
czonych przez szpitale (Davis & Rhodes, 1988; Farrer i in., 2009). Z jednej strony grupy DRG stanowią
treściwy, merytoryczny miernik aktywności szpitali, ułatwiający monitorowanie jakości świadczonych
przez nie usług i porównywanie ich, co może przyczynić się do podwyższenia jakości opieki zdrowotnej.
Dodatkowo impulsy do obniżania kosztów wynikające z zastosowania systemów DRG mogą prowadzić
do zwiększenia starań na rzecz poprawy jakości, jeżeli wpływa to na zmniejszenie kosztów. Przykładowo
lepsza koordynacja pomiędzy szpitalami, świadczeniodawcami opieki ambulatoryjnej oraz zakładami opieki
długoterminowej może nie tylko pozwolić na obniżenie kosztów, ale również na podniesienie jakości opieki.
Z drugiej jednak strony – co zawsze było powodem do pewnych obaw (Rogers i in., 1990) – szpitale
mogą ulegać pokusie redukowania kosztów na drodze obniżania jakości, jeżeli finansowanie w oparciu
o grupy DRG nie będzie uzależnione od jakości świadczonych usług. Z uwagi na fakt, że system DRG nie
wskazuje, jakie usługi należy świadczyć w ramach leczenia konkretnego pacjenta, szpitale mogą obniżać
standardy jakości, nie wykonując niektórych testów diagnostycznych, lekceważąc standardy higieny lub
obniżając liczbę personelu przypadającego na jedno łóżko.
Ocenę wpływu modelu DRG na jakość usług świadczonych przez szpitale często utrudniać
będzie fakt, że samo pojęcie jakości jest dosyć niejasne (Legido-Quigley i in., 2008). W niniejszej
książce mianem jakości określać będziemy każdy aspekt usług świadczonych przez szpital, który
przynosi pacjentom korzyść w procesie leczenia lub wpływa na poprawę ich kondycji zdrowotnej
po zakończeniu terapii (Chalkey & Malcomson, 1998). W celu umożliwienia pomiaru poziomu jakości
Donabedian (1966) opracował system różnicujący strukturalne, proceduralne oraz wynikowe wskaźniki
jakości. Wskaźniki strukturalne, takie jak kwalifikacje personelu medycznego lub rodzaje dostępnego
wyposażenia, są łatwe do zmierzenia i adekwatne na potrzeby pomiaru jakości opieki medycznej,
jeżeli odzwierciedlają warunki dostarczania usług o określonej jakości. Wskaźniki proceduralne także
mogą być w dość łatwy sposób mierzone, powinny one jednak opierać się na istniejących dowodach
wskazujących na czynniki przesądzające o „wysokiej jakości” opieki w ramach terapii danego pacjenta
w określonej sytuacji (Smith i in., 2010). Dzięki temu zazwyczaj pozwalają one precyzyjnie wyznaczyć
ścieżkę określonych działań. Wskaźniki wynikowe pozwalają ocenić to co ma największe znaczenie
dla polityków oraz pacjentów (na przykład poziom śmiertelności), niemniej jednak nie zawsze da się
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ustalić, na ile usługi medyczne wpływają na efekty terapii, jako że na efekty te mają wpływ także inne,
niewidoczne czynniki występujące na poziomie samego pacjenta. Jeśli zatem chcemy użyć wskaźników
wynikowych, musimy zawsze wziąć poprawkę na występujące czynniki ryzyka.
Wpływ grup DRG oraz systemów finansowania szpitali opartych na DRG na jakość usług opieki
zdrowotnej był przedmiotem wielu analiz przeprowadzonych w USA oraz kilku badań wykonanych
w Europie, w ramach których zastosowano cały szereg różnych wskaźników. Interpretując wyniki tych
badań przedstawione w Rozdziale 8 należy pamiętać, że podobnie jak w przypadku wydajności, także
i tutaj skutki wprowadzenia modelu DRG oraz systemów finansowania szpitali opartych na DRG mogą
różnić się w zależności od tego, jaki system finansowania stosowany był przed reformą.
Teoretycznie rzecz biorąc systemy finansowania oparte na grupach DRG można zmodyfikować
w celu bezpośredniego uwzględnienia jakości świadczonych usług medycznych. Jednak w większości
państw, w których grupy DRG stosowane są na potrzeby finansowania szpitali, nadal brak jest pod
stawowych informacji dotyczących jakości tych usług. Tymczasem dostępność informacji na temat
jakości opieki medycznej (w aspekcie struktury, procedur bądź wyników) stanowi warunek konieczny
wszelkich starań mających na celu włączenie – w sposób bezpośredni – zachęt finansowych na rzecz
podnoszenia jakości w strukturę systemów DRG (patrz Rozdział 8).

Skutki w obszarze innowacyjności technologicznej (Rozdział 9)
Od momentu wprowadzenia systemów finansowania szpitali bazujących na zastosowaniu grup
DRG pojawiały się obawy, że systemy te mogą niedostatecznie zachęcać placówki opieki zdrowotnej
do wprowadzania i wykorzystywania w pożądanym zakresie innowacji technologicznych w sektorze
opieki zdrowotnej (OTA, 1983; MedPAC, 2003; Shih & Berliner, 2008). Jednakże wpływ tych systemów
na konkretne innowacje technologiczne zależy od tego, jak innowacje te oddziałują na całkowite koszty
szpitala (zarówno koszty kapitałowe, jak i operacyjne) na każdą przyjętą osobę.
Innowacje technologiczne mogą spowodować wzrost lub spadek kosztów kapitałowych lub
operacyjnych, bądź obu. Systemy finansowania szpitali w oparciu o grupy DRG zachęcają szpitale
do inwestowania w innowacje technologiczne przyczyniające się do obniżenia całkowitych kosz
tów na każdego pacjenta i zniechęcają do wprowadzania innowacji technicznych, które prowadzą
do wzrostu wspomnianych kosztów. To jednak, czy wpływ systemów finansowania szpitali w oparciu
o grupy DRG na innowacyjność w dziedzinie technologii będzie wpływem pożądanym ze społecznego
punktu widzenia, zależeć będzie od tego, czy omawiane innowacje naprawdę podnoszą jakość
opieki zdrowotnej. Jeżeli innowacje technologiczne są bardziej kosztowne i w dodatku nie wpływają
na podniesienie jakości usług medycznych, konsekwencje stosowania systemów DRG (a mianowicie
zniechęcanie szpitali do wprowadzania tego rodzaju innowacji) pozostają zbieżne z pożądanymi efektami
o charakterze społecznym. Natomiast gdy innowacje podnoszą jakość opieki medycznej, ale wiążą się
zarazem ze wzrostem kosztów, stosowanie systemów DRG staje się problematyczne.
Problem polega na tym, że szpitale finansowane są na podstawie informacji na temat kosztów
przeszłych. W konsekwencji, kiedy innowacje technologiczne pojawiają się na rynku, wyższe koszty
z nimi związane nie są jeszcze uwzględnione w aktualnych wskaźnikach wagowych DRG. Dopiero kiedy
szpitale zaczną używać innowacji technologicznych i kiedy dane dotyczące kosztów ich wykorzysty
wania w rutynowej praktyce lekarskiej staną się dostępne, możliwa jest aktualizacja systemów DRG
oraz wskaźników wagowych i odpowiednie uwzględnienie zmian w praktyce lekarskiej oraz schema
tów kosztowych. Właśnie dlatego właściwe reagowanie systemów DRG na innowacje technologiczne
uwarunkowane jest (1) częstotliwością aktualizacji systemów DRG i wskaźników wagowych DRG; oraz
(2) opóźnieniem, z jakim pojawiają się dane służące za podstawę aktualizacji (patrz Rozdział 9).
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Co więcej, większość krajów uwzględnionych w niniejszej książce opracowało w ramach finan
sowania dodatkowe zachęty do stosowania innowacji technologicznych podnoszących jakość leczenia
przy jednoczesnym wzroście kosztów – w okresie, w którym w systemie DRG nie można jeszcze tych
innowacji uwzględnić. A ponieważ dziś praktycznie nie istnieją materiały dokumentujące wpływ syste
mów DRG na innowacje technologiczne, w Rozdziale 9 w mniejszym stopniu skupiono się na analizie
raczej skromnych zasobów dostępnej literatury, a skoncentrowano się przede wszystkim na ogólnym
opisie podejścia do zagadnienia innowacji technologicznych stosowanego przez poszczególne kraje
europejskie.

3.3 Podsumowanie: Co chcemy zrozumieć?
Niniejszy rozdział tworzy ramy pozwalające zrozumieć i porównać ze sobą systemy DRG oraz oparte
na zastosowaniu grup DRG modele finansowania szpitali w Europie. Przedstawiono w nim poszczególne
elementy składowe systemów finansowania w oparciu o grupy DRG i wskazano na prawdopodobne
rezultaty ich stosowania w obszarze efektywności szpitali, jakości leczenia i innowacyjności na polu
technologii. W rozdziale tym opisano także niektóre dostępne opcje, z których można skorzystać
przy projektowaniu systemów finansowania szpitali opartych na zastosowaniu grup DRG, a ponadto
wskazano cechy kształtujące rezultaty działania omawianych systemów.
Tabela 3.2 zawiera podsumowanie zasadniczych pytań postawionych w tym rozdziale; odpo
wiedzi na nie znajdują się w kolejnych rozdziałach Części Pierwszej niniejszej książki. W ostatnim
rozdziale Części Pierwszej (Rozdział 10) podsumowano ustalenia zawarte w Rozdziałach 4–9: (1) z myślą
o przedstawieniu osobom odpowiedzialnym za podejmowanie decyzji określonych zaleceń na potrzeby
projektowania systemów finansowania opartych na grupach DRG, z uwzględnieniem celów i zadań
specyficznych dla danego kraju; oraz (2) chcąc zbadać możliwości harmonizacji systemów DRG oraz
systemów finansowania opartych na grupach DRG w całej Europie.
Tabela 3.2 Podstawowe pytania stawiane w niniejszej książce
Rozdział

Kluczowe pytania

Rozdział 4:
Systemy DRG i zbliżone systemy
kwalifikacji pacjentów w Europie

1.
2.
3.
4.
5.

Rozdział 5:
DRG a kalkulacja kosztów:
co jest ważniejsze?

1. Dlaczego proces kalkulacji kosztów ma tak duże znaczenie?
2. Ile szpitali należy uwzględnić w próbie będącej podstawą do pozyskiwania danych?
3. W jaki sposób szpitale motywuje się do kalkulacji kosztów?
4. Jakie metody kalkulacji powinny być stosowane?
5. Jakie kategorie kosztów należy wziąć pod uwagę?

Rozdział 6:
Finansowanie szpitali w oparciu
o grupy DRG: zamierzone
i niezamierzone konsekwencje

1. Jak może wyglądać finansowanie szpitali w oparciu o grupy DRG?
2. Jakie zachęty płyną ze stosowania systemów finansowania opartych na grupach DRG?
3. Od czego zależy siła oddziaływania tych zachęt?
4. Jak uniknąć niezamierzonych konsekwencji?
5. Jak dokonywać korekt w systemach finansowania opartych na grupach DRG?

Jakie są zalety oraz wady importowania systemów DRG?
W jaki sposób przebiega proces kodowania rozpoznań i procedur medycznych?
Jakie zmienne klasyfikacyjne można zastosować?
Jaki zakres usług należy uwzględnić?
Jaka liczba grup będzie uzasadniona ze względów praktycznych?

1. Dlaczego zakładamy, że finansowanie szpitali w oparciu o grupy DRG powinno
wpływać na podniesienie efektywności pracy szpitali?
Rozdział 7:
2. W jaki sposób mierzy się oddziaływanie systemów finansowania opartych
Finansowanie szpitali w oparciu
grupach DRG na efektywność pracy szpitali?
o grupy DRG a poziom wydajności: 3. na
Czy stosowanie systemów finansowania szpitali opartych na grupach DRG wpływa
teorie, fakty i wyzwania
na podniesienie poziomu efektywności?
4. Z jakimi wyzwaniami trzeba się mierzyć w omawianym obszarze?
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Tabela 3.2 ciąg dalszy

Rozdział 8:
Grupy DRG a kwestia jakości:
na dobre czy na złe?

1. Dlaczego zakładamy, że systemy DRG oraz finansowanie szpitali na bazie grup DRG
powinno wpłynąć na jakość opieki medycznej w szpitalach?
2. W jaki sposób mierzy się oddziaływanie systemów finansowania opartych
na grupach DRG na jakość opieki medycznej?
3. Czy stosowanie tych systemów ma pozytywny czy też negatywny wpływ na jakość
opieki nad pacjentem?
4. Jak modyfikować systemy finansowania oparte na grupach DRG, aby poprawić
jakość opieki medycznej?

Rozdział 9:
Innowacje technologiczne
w systemach finansowania szpitali
w oparciu o grupy DRG w krajach
europejskich

1. Dlaczego zakładamy, że stosowanie systemów finansowania szpitali w oparciu
o grupy DRG powinno oddziaływać na proces wdrażania innowacji technolo
gicznych?
2. W jaki sposób kraje europejskie zachęcają szpitale do wdrażania innowacji
technologicznych?
3. Jak kwestię innowacji technologicznych uwzględnia się we wspomnianych systemach?
4. Jak usprawnić proces zarządzania innowacyjnością w tych systemach?
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4.1 Wprowadzenie
U podstaw każdego systemu klasyfikacji pacjentów (SKP) leży chęć systematycznego pogrupowania
kłopotliwie dużej liczby pacjentów (z których każdy wydaje się przypadkiem wyjątkowym) przez utwo
rzenie ograniczonej liczby grup skupiających pacjentów względnie zbliżonych do siebie pod względem
cech. Systemy oparte na jednorodnych grupach pacjentów (grupach DRG) to systemy klasyfikacji
odznaczające się występowaniem czterech podstawowych właściwości: (1) rutynowo gromadzone
dane na temat wypisywania pacjentów ze szpitala wykorzystywane są w celu przyporządkowania ich
do (2) uzasadnionej względami praktycznymi liczby grup DRG, które mają w założeniu być (3) zna
czące klinicznie i (4) jednorodne ekonomicznie. Dodatkowo, wszystkie systemy DRG są przynajmniej
w niewielkim stopniu spokrewnione z pierwotnym systemem DRG opracowanym przez grupę badaczy
(w tym Roberta Fettera) na Uniwersytecie Yale w latach 70. (Fetter i in., 1980; Fetter,1999).
Obecnie systemy DRG wyprowadzone z amerykańskiego modelu DRG są najczęściej stoso
wanym rodzajem systemów klasyfikacji pacjentów w Europie. Są one w użyciu na terenie ośmiu
krajów (Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Irlandii, Portugalii, Hiszpanii i Szwecji) spośród dwunastu
opisywanych na łamach niniejszej książki. Jedynie Austria, Anglia, Holandia oraz Polska zdecydowały
się na wprowadzenie SKP niepochodzących od pierwotnego systemu HFCA-DRG opracowanego
przez Administrację Finansowania Służby Zdrowia Stanów Zjednoczonych (Fischer, 2008). Niemniej
większość opracowanych niezależnie systemów przypomina wskazane wyżej systemy DRG, ponieważ
ich podstawowe cechy są bardzo zbliżone. Jedynie holenderski system klasyfikacji pacjentów znacząco
różni się od podejścia charakterystycznego dla systemów DRG pochodzących z USA (zob. Rozdział 23
niniejszej książki). Wszystkie systemy klasyfikacji pacjentów stosowane w krajach tutaj opisywanych
określane są mianem „systemów klasyfikacji pacjentów zbliżonych do modelu DRG”.
Jednak pomimo licznych podstawowych podobieństw systemów klasyfikacji pacjentów (SKP)
zbliżonych do modelu DRG, każdy z systemów działających w poszczególnych krajach jest unikalny,
w związku z czym grupy pacjentów czy też produkty działalności szpitali definiowane są na różne
sposoby. Z jednej strony jest bardzo prawdopodobne, że ta podatność systemów DRG na adaptowanie
ich do potrzeb poszczególnych krajów jest jedną z przyczyn ich wielkiego sukcesu i ich tak powszech
nego stosowania w różnych krajach europejskich w dzisiejszych czasach. Z drugiej jednak strony,
jeżeli położyć nacisk na rosnącą mobilność pacjentów i coraz większe zainteresowanie porównaniami
wydajności szpitali w różnych krajach, brak wspólnej definicji produktów działalności szpitali zaczyna
być zjawiskiem problematycznym (Parlament Europejski i Rada Europejska, 2011). Dlatego też rozdział
niniejszy ma za zadanie przedstawić systematyczny przegląd podobieństw i różnic pomiędzy różnymi
SKP zbliżonymi do modelu DRG, stosowanymi na terenie Europy.
Rozdział niniejszy jest zorganizowany w następujący sposób: w następnym punkcie (4.2) opisano
genezę SKP zbliżonych do modelu DRG w krajach omawianych w niniejszej publikacji. Punkt 4.3 w spo
sób ogólny przedstawia część głównych cech tych systemów oraz zawiera porównanie podstawowych
kategorii diagnostycznych (MDC) lub podobnych kategorii odgrywających znaczącą rolę w większości
systemów stosowanych w omawianych państwach. W punkcie 4.4 przedstawiono systemy kodowania
rozpoznań diagnostycznych oraz procedur medycznych, stanowiące podstawę każdego SKP. Punkt 4.5
z kolei zawiera omówienie algorytmów klasyfikacji wykorzystywanych w systemach, a punkt 4.6 w spo
sób bardziej szczegółowy opisuje określone zmienne używane w procesie klasyfikacji. W punkcie 4.7
omówiono aktualne trendy w dziedzinie stosowanych w Europie SKP zbliżonych do modelu DRG,
a ostatni punkt (4.8) zamyka niniejszy rozdział, prezentując dyskusję na temat możliwości i wymagań,
które musiałyby zostać spełnione, jeśli miałoby dojść do harmonizacji SKP zbliżonych do modelu DRG
w całej Europie.
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4.2 Geneza SKP zbliżonych do modelu DRG w Europie.
Rysunek 4.1 przedstawia genezę SKP zbliżonych do modelu DRG, stosowanych w krajach europej
skich omawianych w niniejszej publikacji. Pokazuje on, że wszystkie istniejące dziś systemy typu DRG
(a więc systemy DRG o amerykańskim rodowodzie) są co najmniej luźno spokrewnione z oryginalnym
systemem HCFA-DRG, czego nie można powiedzieć o innych SKP „zbliżonych do modelu DRG”
(umieszczonych w prawej części Rys. 4.1) (Fischer, 2008). Pierwszym systemem DRG był system Yale
DRG, opracowany na Uniwersytecie Yale i wprowadzony w życie pod koniec lat siedemdziesiątych;
początkowo miał on być narzędziem do mierzenia zużycia zasobów w szpitalach. Dostrzegłszy jednak,
że system pomiaru poziomu produkcji szpitala niesie ze sobą olbrzymi potencjał, amerykańska Admini
stracja Finansowania Służby Zdrowia (HCFA) przystosowała go do monitorowania i finansowania usług
opieki medycznej świadczonych przez szpitale na rzecz osób starszych, posiadających ubezpieczenie
w systemie Medicare (federalne ubezpieczenie dla osób starszych w USA, finansowane z podatków
obywateli) (Fischer, 1997; Chilingerian, 2008).
W 1986 roku Francja zmodyfikowała system HCFA-DRG, tworząc własny, narodowy system
DRG zwany groupes homogènes des malades (GHMs) (ATIH, 2010) – co oznacza tyle, co „jednorodne
grupy pacjentów”. Później, w 1988 roku, firma 3MTM Health Information Systems dokonała ada
ptacji systemu HCFA-DRG i rozbudowała go, aby lepiej odzwierciedlał schorzenia występujące w całej
populacji, nie tylko wśród osób starszych (3M, 2005). W efekcie powstał system zwany All Patients
DRG (AP-DRG – System DRG dla ogółu pacjentów), który stosowany był powszechnie na terenie
Stanów Zjednoczonych. Następnie pojawiły się jego unowocześnione wersje, które wprowadzono
do użycia w różnych krajach europejskich takich jak Hiszpania i Portugalia. System ten oddziałał rów
nież na opracowanie narodowych systemów DRG, takich jak system francuski czy australijski. Został
on później udoskonalony za sprawą zmian mających na celu bardziej precyzyjne określanie ciężkości
stanu pacjenta oraz różnic w intensywności zużycia zasobów; w efekcie tych prac powstał system APR
DRG (All Patient Refined DRG – Udoskonalony system DRG dla ogółu pacjentów) (3M, 2003).
Na podstawie systemów AP-DRG oraz APR-DRG powstał Australijski Narodowy System DRG
(Australian National DRG – AN-DRG), którego nazwę zmieniono na Australijski Udoskonalony System
DRG (Australian Refined DRG – AR-DRG) po wprowadzeniu kolejnych modyfikacji tego systemu (Rząd
Australii, 2004). W 2003 roku na zastosowanie systemu AR-DRG zdecydowała się Irlandia (patrz Roz
dział 15 niniejszej książki), Niemcy zaś wykorzystały system AR-DRG jako podstawę do opracowania
własnego (Niemiecki System DRG – G-DRG; patrz Rozdział 14).
Kraje nordyckie stanowią przypadek szczególny, ponieważ w 1996 roku rozpoczęły one współ
pracę mającą na celu opracowanie wspólnego, nordyckiego systemu DRG znanego pod nazwą Nord
DRG – systemu klasyfikacji pacjentów opartego na modelu HCFA-DRG. Grupy pacjentów wchodzące
w skład systemu NordDRG są poddawane wspólnym aktualizacjom, a następnie importowane przez
kraje wchodzące w skład systemu, które następnie dokonują we własnym zakresie modyfikacji nowej
wersji systemu NordDRG na potrzeby krajowe (patrz Rozdział 16 niniejszej książki). Wśród krajów opisy
wanych w niniejszej publikacji są dwa państwa stosujące system NordDRG – Szwecja i Finlandia. Prócz
tego, w 2003 roku system NordDRG przyjęła także Estonia, wykorzystując tę samą, niezmienioną jego
wersję aż do jego pierwszej aktualizacji w 2010 roku (patrz Rozdział 17). W niniejszym opracowaniu
termin ‘NordDRG’, jeśli nie wskazano inaczej, odnosi się do wspólnego, pełnego systemu NordDRG
rozwijanego wspólnie przez państwa nordyckie.
Anglia, Austria oraz Holandia natomiast zdecydowały się na opracowanie własnych systemów
klasyfikacji pacjentów. W 1992 roku opracowano system znany jako HRG (Healthcare Resource Groups
– Grupy zasobów w służbie zdrowia); system ten następnie przejęła Polska, wprowadzając szereg
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Źródła: kompilacja autorów, na podstawie: Fischer, 2008; Schreyögg i in., 2006 oraz informacji zawartych w: ATIH, 2010; 3M; 2005; Rząd Australii, 2004; InEK, 2009; NHS – Centrum Informacji
nt. Zdrowia i Opieki Społecznej, 2010; a także odpowiednich rozdziałów opisujących sytuację w poszczególnych państwach, zawartych w Części Drugiej niniejszego opracowania.
* Działania, które zostały przerwane, nie zostały uwzględnione w wykazie – przykładem może być tutaj zastosowanie systemu HCFA-DRG w Irlandii czy Portugalii bądź też finansowanie
według stawek ryczałtowych oraz dopłat (Fallpauschale/ Sonderentgelt) stosowane dawniej w Niemczech.

Rys. 4.1 Rozwój systemów – ujęcie historyczne
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własnych modyfikacji. Efektem tego było powstanie Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP). W Austrii
od 1997 roku w użyciu pozostawał opracowany niezależnie system klasyfikacji pacjentów będący systemem
finansowania szpitali zorientowanym na wydajność (Leistungsorientierte Krankenanstaltenfi nanzierung; LKF)
(patrz Rozdział 11). Holandia także opracowała własny, bardzo wyjątkowy system kombinacji diagnostyczno
-leczniczych (Diagnose Behandeling Combinaties; DBC), stosowany od 2005 roku (patrz Rozdział 23).

4.3 SKP zbliżone do modelu DRG w Europie:
informacje ogólne
Jak ukazuje geneza systemów klasyfikacji pacjentów zbliżonych do modelu DRG stosowanych w Europie,
aktualnie istniejące SKP są albo systemami opracowanymi w sposób niezależny, albo też charakteryzują
się (dalekim) pokrewieństwem z poszczególnymi następcami systemu Yale DRG. Tabela 4.1 zawiera
opis pewnych podstawowych cech dziewięciu SKP zbliżonych do modelu DRG. Po pierwsze, systemy
te różnią się ilością grup zdefiniowanych w ich ramach: w przypadku większości z nich możemy
mówić o zestawie liczącym od 650 do 2300 grup. W polskim systemie JGP zdefiniowano mniej grup
niż w pozostałych (tylko 518), natomiast holenderski system DBC znajduje się na drugim końcu skali,
licząc około 30 000 grup (wersja z 2010 roku).
We wszystkich systemach DRG opartych na modelu HCFA-DRG, poszczególne jednorodne
grupy pacjentów pogrupowane są w ramach podstawowych kategorii diagnostycznych (MDC).
Nawet w przypadku innych SKP zbliżonych do systemów DRG – a więc polskiego systemu JGP oraz
angielskiego systemu HRG – grupy podzielone są na „rozdziały”, i tylko w przypadku systemów LKF
oraz DBC ta technika podziału nie jest stosowana. Rozdziały lub podstawowe kategorie diagnostyczne
odnoszą się do określonych części ciała lub określonych jednostek chorobowych i mają zbliżoną postać
we wszystkich systemach. Chociaż całkowita liczba grup DRG przyjmuje w przypadku poszczególnych
SKP bardzo różne wartości, liczba rozdziałów/podstawowych kategorii diagnostycznych wynosi około 25
we wszystkich systemach, nie licząc polskiego systemu JGP, w którym podczas adaptacji angielskiego
systemu HRG zrezygnowano z części rozdziałów. Jako że w większości systemów każdy rozdział/pod
stawowa kategoria diagnostyczna reprezentuje jeden konkretny układ narządów, struktura rozdziałów/
kategorii stosowanych w systemach klasyfikacji pacjentów stanowi odzwierciedlenie poszczególnych
specjalności medycznych.
Tabela 4.1 Podstawowe cechy europejskich SKP zbliżonych do modelu DRG (dane z 2008 roku)

Grupy
Kategorie
MDC/Rozdziały
Sekcje

AP-DRG

AR-DRG

G-DRG

GHM

Nord-DRG

679

665

1 200

2 297

794

25

24

26

28

2

3

3

4

HRG

JPG

LKF

DBC

1 389

518

979

28

23

16

–

–

2

2*

2*

2*

–

ok. 30tys.

Źródła: kompilacja autorów, na podstawie danych dostarczonych przez Nordyckie Centrum Casemix (2011) oraz informacji zawartych w odpowiednich rozdziałach Części Drugiej niniejszej publikacji.
* Chociaż w HRG, JGP i LFK nie zdefiniowano sekcji jako takich, występuje w nich rozróżnienie pomiędzy epizodami
leczenia oraz epizodami diagnostycznymi.
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Co więcej, we wszystkich SKP typu DRG (nie licząc systemu DBC) zdefiniowano „sekcje” mające
na celu dalszy podział poszczególnych przypadków na grupy o bardziej jednorodnym charakterze.
Sekcje te definiowane są w oparciu o rodzaj stosowanego leczenia i dzielą poszczególne przypadki
na wymagające leczenia „chirurgicznego” (czy też „operacyjnego”) oraz przypadki wymagające
interwencji o charakterze „zachowawczym”. Dodatkowo, w niektórych systemach istnieje podział
na zabiegi operacyjne i nieoperacyjne. Jedynie we francuskim systemie GHM występuje także czwarta
sekcja (stosowana w ramach niektórych głównych kategorii diagnostycznych), w przypadku której
proces kwalifikacji pacjentów nie wymaga sprawdzenia rodzaju stosowanego leczenia (ATIH, 2010).
Rys. 4.2 przedstawia w postaci graficznej rozmieszczenie grup zbliżonych do modelu DRG
w ramach podstawowych kategorii diagnostycznych (lub rozdziałów). Po lewej stronie umieszczono listę
podstawowych kategorii diagnostycznych (kategorii MDC) stosowanych obecnie w systemie MS-DRG
(Medical Severity DRG), następcy systemu HCFA-DRG, która w niniejszym porównaniu pełni funkcję
referencyjną. Jako że kategorie MDC nie są stosowane w systemie LKF, grupy diagnostyczne systemu
LKF zostały odwzorowane w grupach MS-DRG na podstawie nazw grup pacjentów występujących
w systemie LKF. W porównaniu nie uwzględniono holenderskiego systemu DBC, ponieważ nie było
możliwości odwzorowania go. Każda komórka reprezentuje pojedynczą kategorię MDC w danym SKP.
Litery umieszczone w komórkach to kody używane w różnych SKP w charakterze nazw poszczegól
nych kategorii. Kolejność rozmieszczenia kodów pokazuje, że we wszystkich analizowanych krajach
na potrzeby tworzenia poszczególnych kategorii MDC stosowane są niemal dokładnie takie same
kategorie, oraz że występują one niemal dokładnie w takiej samej kolejności. Nawet opracowany
od podstaw system HRG wykorzystuje podobne kategorie, rozmieszczone w podobnej kolejności.
Niemniej niektóre kategorie MDC stosowane są wyłącznie w ramach określonych SKP. Tak właśnie jest
w przypadku „chorób naczyniowych” (system JGP), „problemów dotyczących piersi” (system NordDRG)
oraz „zakażenia wirusem HIV’ (AP-DRG, G-DRG, GHM). Kategorie te zostały zaznaczone na Rys. 4.2.
Rys. 4.2 interpretować można w sposób następujący: im szersza jest dana kolumna, tym większa
całkowita liczba grup w danym systemie klasyfikacji pacjentów. Im wyższa z kolei jest dana komórka,
tym większy udział grup diagnostycznych w kategoriach MDC danego systemu. Przykładowo, kolumna
reprezentująca system GHM jest ponad cztery razy szersza niż kolumna reprezentująca system JGP.
Porównanie wysokości komórek uzmysławia nam, że podział jednorodnych grup pacjentów na pod
stawowe kategorii diagnostycznych/rozdziałów przedstawia się podobnie w przypadku wszystkich
systemów klasyfikacji pacjentów zbliżonych do modelu DRG. Dzięki temu widzimy, że we wszystkich
systemach do opisania przypadków w ramach danej kategorii chorób potrzebny jest podobny udział
grup. Istnieją jednak niewielkie różnice; przykładowo, choć podstawowa kategoria diagnostyczna „układ
krążenia” reprezentuje około 10 procent całkowitej liczby grup w większości SKP, w przypadku systemu
HRG jest to tylko 4,5 procent. Co więcej, kategoria ‘Pre-MDC’ (oddzielna grupa przeznaczona dla
pacjentów nieprzydzielonych jeszcze do podstawowej kategorii diagnostycznej) definiowana jest albo
w sposób wyraźny, albo jedynie dorozumiany (tak jak w przypadku „transplantacji organów” w systemie
GHM). Ponieważ jednak analiza niniejsza nie obejmuje oceny grup diagnostycznych uwzględnionych
w podstawowych kategoriach diagnostycznych/rozdziałach w różnych systemach klasyfikacji pacjentów,
nie można zlekceważyć faktu, że różnice w rozkładzie grup w poszczególnych kategoriach mogą być
większe lub mniejsze, niż mogłoby się z pozoru wydawać.
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Rys 4.2 Porównanie podstawowych kategorii diagnostycznych ośmiu systemów DRG oraz SKP zbliżonych do modelu DRG
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4.4 Wymagania dotyczące danych:
kodowanie rozpoznań i procedur
We wszystkich systemach klasyfikacji pacjentów zbliżonych do modelu DRG kodowanie rozpoznań
klinicznych i procedur medycznych ma duże znaczenie, jako że stanowi podstawę definiowania
poszczególnych grup pacjentów. W zakresie kodowania rozpoznań klinicznych istnieją standardy
międzynarodowe: większość krajów korzysta dziś z dziesiątego wydania Międzynarodowej Klasyfikacji
Chorób WHO (ICD-10). Jedynie w Hiszpanii i Portugalii nadal stosowana jest poprzednia wersja systemu
ICD (ICD-9), ponieważ system AP-DRG funkcjonuje na bazie kodów ICD-9. Jednak nawet w grupie
krajów korzystających z ICD-10 da się zauważyć znaczące różnice, ponieważ niemal wszystkie stosują
kody ICD-10 z uwzględnieniem krajowych modyfikacji (patrz Tabela 4.2). W ramach modyfikacji
o charakterze krajowym zazwyczaj do ogólnego układu kodów ICD-10 dodaje się piątą cyfrę, co po
zwala na bardziej szczegółowe opisanie niektórych stanów chorobowych. Niekiedy jednak modyfikacje
wprowadzane przez poszczególne kraje w przypadku niektórych stanów chorobowych mogą nawet
odbiegać od logiki systemu ICD-10. Przykładowo, niemiecka modyfikacja tego systemu, ICD-10-GM,
nie zawiera kodu O84 dla porodu mnogiego. Zamiast tego stosowane są kody Z37, określające wynik
porodu (np. poród pojedynczy, poród mnogi). Co więcej, w każdym kraju istnieją odrębne standardy
oraz wytyczne dotyczące kodowania.
Tabela 4.2 Kodowanie rozpoznań i procedur
Kraj

Kodowanie rozpoznań

Kodowanie procedur

Austria

ICD-10-BMSG-2001

Leistungskatalog

Anglia

ICD-10

OPCS

Estonia

ICD-10

NCSP

Finlandia

ICD-10-FI

NCSP-FI

Francja

CIM-10

CCAM (Classification Commune des Actes Médicaux)

Niemcy

ICD-10-GM

OPS (Operationen- und Prozedurenschlüssel)

Irlandia

ICD-10-AM

ACHI (Australian Classification of Health Interventions – Australijska
Klasyfikacja Interwencji Zdrowotnych)

Holandia

ICD-10

Elektronische DBC Typeringslijst

Polska

ICD-10

ICD-9-CM

Portugalia

ICD-9-CM

ICD-9-CM

Hiszpania

ICD-9-CM

ICD-9-CM

Szwecja

ICD-10-SE

KVÅ (Klassifikation av vårdåtgärder – szwedzka wersja NCSP)

NordDRG

ICD-10

NCSP (Nomesco Classification of Surgical Procedures
– Klasyfikacja Procedur Chirurgicznych Nomesco)

Źródło: Kompilacja własna autorów, na podstawie danych dostarczonych przez Nordyckie Centrum Casemix (2011) oraz
informacji zawartych w odpowiednich rozdziałach opisujących sytuację w poszczególnych krajach zawartych w Części
Drugiej niniejszej książki.

W przypadku kodowania procedur medycznych, różnice pomiędzy poszczególnymi krajami są
jeszcze bardziej wyraźne, ponieważ na tym obszarze brak jest standardów o charakterze międzynarodowym.
Niemal w każdym państwie opracowano odrębny system kodowania procedur medycznych dosto
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sowanych do potrzeb danego kraju. W efekcie, systemy te mają charakter wybitnie heterogeniczny.
Znajdziemy wśród nich zarówno sekwencyjne listy numerowane takie jak na przykład Australijska
Klasyfikacja Interwencji Medycznych (ACHI), jak i wieloosiowe klasyfikacje procedur medycznych,
takie jak francuska klasyfikacja procedur (classification commune des actes médicaux, CCAM), bądź
też austriacki system pod nazwą Leistungskatalog. Bardzo znaczące różnice występują też w zakresie
ilości segmentów. System LKF obejmuje tylko wybrane procedury, dlatego też zawiera on zaledwie
1500 pozycji. Z drugiej strony mamy niemiecki system kodów klasyfikacji procedur (Operationen- und
Prozedurenschlüssel, OPS), który zaprojektowany został tak, aby objąć wszystkie procedury, przez
co zawiera on ponad 30 000 pozycji, czyli 20 razy więcej niż system stosowany w Austrii.

4.5 Algorytmy grupowania w europejskich systemach
klasyfikacji pacjentów typu DRG
Systemy klasyfikacji pacjentów zbliżone do modelu DRG mają za zadanie grupować pacjentów w taki
sposób, aby powstawała ilość grup, którą da się odpowiednio zarządzać. Aby tego dokonać, stosuje się
określone algorytmy grupowania. We wszystkich systemach bazujących na zmodyfikowanych wersjach
pierwotnego systemu HCFA-DRG algorytm ten jest dość podobny. Przede wszystkim należy powiedzieć,
że głównym kryterium klasyfikacji są rozpoznania kliniczne. Algorytmy grupowania stosowane w innych
SKP zbliżonych do modelu DRG (np. w Anglii, Polsce i Austrii) różnią się tym, że już na wczesnym
etapie całego procesu czynnikiem najistotniejszym stają się procedury, a rozpoznania kliniczne pełnią
jedynie rolę pomocniczą (Centrum Informacji ds. Zdrowia i Opieki Społecznej NHS, 2010; BMG, 2009).
W przypadku Holandii za pierwszy etap procesu grupowania odpowiada departament specjalizacji
medycznych (patrz Rozdział 23 niniejszej publikacji).
W poniższych podpunktach opisano algorytmy grupowania stosowane w SKP opracowanych
na podstawie HCFA-DRG oraz innych SKP zbliżonych do modelu DRG, oraz przedstawiono zarówno
podobieństwa, jak i różnice pomiędzy grupami różnych systemów klasyfikacji pacjentów.

4.5.1 SKP powstałe na bazie HCFA-DRG
Rys. 4.3 przedstawia ogólny algorytm grupowania stosowany w SKP opracowanych na podstawie
systemu HCFA-DRG oraz jego modyfikacje charakterystyczne dla poszczególnych systemów DRG.
System NordDRG nie został oddzielnie uwzględniony w diagramie, ponieważ wprowadzone w nim
modyfikacje nie wpływają na ogólny algorytm grupowania.
W każdym z omawianych systemów wyróżnić można sześć zasadniczych kroków. Przed fakty
cznym rozpoczęciem procesu klasyfikacji dane podlegają (1) weryfikacji w celu wyłączenia przypadków,
w których brakuje niezbędnych informacji lub podane informacje są nieprawidłowe. Następnie (2) przy
padki wymagające bardzo wysokich nakładów (na przykład wymagające transplantacji) oddzielane
są od pozostałych i wpisywane do specjalnej kategorii grup diagnostycznych, nazywanej ‘Pre-MDC’
(zawierającej przypadki nieprzydzielone do podstawowych kategorii diagnostycznych). Kolejnym krokiem
jest (3) przydzielenie przypadków do wzajemnie rozłącznych podstawowych kategorii diagnostycznych
(kategorii MDC) na podstawie podstawowego rozpoznania (w niektórych systemach stosowane
bywają także i inne zmienne, takie jak wiek pacjenta, co pozwala przydzielić odpowiedne przypadki
do kategorii diagnostycznych obejmującej noworodki).
W następnej kolejności (4) algorytm grupujący sprawdza, czy w danym przypadku wykonywany
był zabieg operacyjny, a następnie przydziela pacjentów do sekcji „leczenie chirurgiczne” albo „leczenie
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zachowawcze”. Dodatkowo, systemy AR-DRG, G-DRG (wyprowadzony z poprzedniego) oraz GHM
wyróżniają także przypadki, w których stosowane są adekwatne zabiegi nieoperacyjne (tj. adekwatne
w danej podstawowej kategorii diagnostycznej), które następnie przyporządkowywane są do sekcji
oznaczonej jako „inne”/”zabiegi nieoperacyjne”.
W rezultacie, sekcja leczenia zachowawczego stosowana w krajach wykorzystujących system
NordDRG obejmować może przypadki, które w innych systemach umieszczane są w sekcji oznaczonej
jako „inne”/„zabiegi nieoperacyjne”; stosowane nazewnictwo zmienia się w zależności od systemu.
Wyjątkową cechą GHM jest to, że w ramach niektórych głównych kategorii diagnostycznych występuje
sekcja obejmująca wszystkie przypadki bez ich różnicowania (patrz Rozdział 13 niniejszej książki).
Po przydzieleniu do odpowiedniej sekcji (5) w każdym systemu DRG sprawdzane są dalsze cechy
danego przypadku (poziom skomplikowania rozpoznania podstawowego i czasami także rozpoznania
drugorzędnego, rodzaje procedur medycznych, oba powyższe czynniki, czasami także wiek, długość
hospitalizacji bądź miejsce leczenia) w celu przypisania danego przypadku do odpowiedniej klasy (w przy
padku systemu AP-DRG) lub też do „podstawowej grupy DRG” (w przypadku pozostałych systemów).
Algorytm zazwyczaj najpierw sprawdza, czy w danym przypadku mamy do czynienia z bardziej skom
plikowanymi procedurami bądź schorzeniami – pozwala to zapewnić przyporządkowanie pacjentów
do klasy/podstawowej grupy DRG, która najlepiej odzwierciedla poziom zużycia zasobów w danym
przypadku (jak pokazuje strzałka umieszczona podstawowymi grupami DRG/klasami na Rys. 4.3).
Charakterystyczną cechą systemu AP-DRG jest to, że sprawdzana jest także lista rozpoznań
drugorzędnych w celu zidentyfikowania przypadków, w których występują poważne powikłania bądź
schorzenia współistniejące (CC – complications and comorbidities). Są one następnie gromadzone
w ramach konkretnej klasy obejmującej poważne powikłania lub schorzenia współistniejące (3M, 2005).
Jest to podejście odmienne od stosowanego w przypadku innych systemów DRG, w których powikłania
i schorzenia współistniejące zazwyczaj brane są pod uwagę dopiero na ostatnim etapie działania algorytmu
grupującego (choć istnieją też wyjątki od tej zasady, czego przykładem jest system G-DRG). Co więcej,
w systemie AP-DRG wyróżnione są specjalne klasy symptomów oraz „innych” stanów medycznych, które
w innych systemach DRG nie są stosowane. System AP-DRG przypomina natomiast AR-DRG i G-DRG,
jeśli idzie o stosowane w ich ramach podejście do identyfikacji przypadków, w których zabieg chirurgiczny
niezwiązany jest z daną podstawowej kategorią diagnostyczną. Przykładowo, jeśli w danym przypadku
operacja chirurgiczna stawu biodrowego przypisana jest do podstawowej kategorii diagnostycznej doty
czącej chorób systemu nerwowego, wówczas przypadek ten przypisany zostaje do podstawowej grupy
DRG/klasy obejmującej „niepowiązane zabiegi chirurgiczne”, co w systemach AR-DRG i G-DRG skutkuje
ostatecznie przydzieleniem do grupy DRG dla przypadków błędnie sklasyfikowanych.
Ostatnim stadium algorytmu grupowania (6) jest przypisanie każdego przypadku do docelowej
grupy DRG. Często zdarza się, że podstawowa grupa DRG lub klasa dzielone są na kilka różnych grup
DRG (strzałki pomiędzy grupami pacjentów na Rys. 4.3 wskazują, że grup tych może być więcej niż dwie)
w celu odzwierciedlenia zróżnicowanych poziomów zużycia zasobów. Z kolei inne podstawowe grupy
DRG bądź klasy mogą uniknąć podziału w przypadku, gdy grupa pacjentów w danej podstawowej grupie
DRG ma charakter stosunkowo jednorodny. W takich przypadkach ostateczna grupa DRG będzie tożsama
z podstawową grupą bądź klasą. Przydzielanie poszczególnych przypadków do docelowej grupy DRG
odbywa się z wykorzystaniem zmiennych klasyfikacyjnych, które w poszczególnych systemach są różne.
W większości systemów w celu dokonania przydziału do ostatecznej grupy DRG bierze się pod uwagę
rozpoznania drugorzędne, stosowane procedury medyczne, wiek oraz przyczynę wypisania ze szpitala
(wliczając w to, przykładowo, zgon pacjenta). W poniższym podpunkcie (4.5.2) zmienne te poddane
zostały bardziej szczegółowej analizie.
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4.5.2 SKP zbliżone do modelu DRG opracowane niezależnie
w Anglii, Polsce i Austrii
Rys. 4.4 ilustruje podstawową strukturę algorytmu stosowanego w niezależnie opracowanych systemach
klasyfikacji pacjentów zbliżonych do modelu DRG – systemie HRG, JGP oraz LKF. Ponieważ polski system
JGP oparty jest na wcześniejszej wersji angielskiego systemu HRG, nie powinien dziwić fakt, że pomiędzy
tymi dwoma systemami występuje szereg podobieństw (patrz Rozdział 20 niniejszej książki). Algorytm
grupujący stosowany we wszystkich trzech omawianych systemach składa się z od pięciu do siedmiu
kolejnych kroków, podobnych do tych, które przedstawiono na Rys. 4.4. Jednak kroki te niekoniecznie
będą występować w tym samym czasie, a najważniejszą różnicą, jaką widzimy w porównaniu do SKP
opartych na modelu HCFA-DRG jest to, że dominującą rolę w algorytmach grupujących odgrywają
procedury medyczne, a rozpoznania kliniczne schodzą na dalszy plan.
W pierwszym kroku wszystkie trzy systemy sprawdzają, czy pacjenci w poszczególnych przy
padkach otrzymali dokładnie sprecyzowane usługi medyczne, np. badanie z wykorzystaniem tomografii
komputerowej (CT), leczenie na oddziale intensywnej opieki medycznej (ICU) bądź chemioterapię.
Jeśli pacjenci korzystali z określonych procedur (w systemach DRG oraz HRG) lub jeśli byli
leczeni przez wyspecjalizowane jednostki danego szpitala (np. pacjenci geriatryczni w systemie LKF),
wówczas w omawianych SKP przydzielani są oni do określonych grup dodatkowych – niezależnie
od przyporządkowania do grup ostatecznych. Ma to na celu rozdzielenie usług świadczonych na rzecz
heterogenicznych grup pacjentów (choć niekoniecznie na rzecz wszystkich pacjentów w ramach tych
grup) od wszelkich pozostałych usług i usprawnienia funkcjonalności systemu polegającej na definio
waniu homogenicznych grup pacjentów. W przypadku SKP powstałych na bazie HCFA-DRG istnieją
podobne mechanizmy mające na celu identyfikowanie pewnych precyzyjnie zdefiniowanych usług
o charakterze specjalistycznym oraz oddzielne ich finansowanie (patrz punkt 4.8 oraz Rozdział 6),
ale rozwiązania tego rodzaju nie zawsze są bezpośrednio zintegrowane z algorytmem grupującym.
Krok drugi, przypominający nieco znany już proces przydzielania pacjentów do oddzielnej
grupy przeznaczonej dla osób nieprzydzielonych jeszcze do podstawowej kategorii diagnostycznej
(Pre-MDC), występuje wyłącznie w systemie HRG: przypadki, w których zastosowano procedury
medyczne wskazujące na wystąpienie urazów w więcej niż dwóch obszarach ciała traktowane są jako
oddzielne przypadki urazów wielonarządowych, przyporządkowywane do kategorii typu „Pre-MDC”,
a następnie przydzielane są do odpowiednich grup HRG. W kolejnym kroku we wszystkich systemach
przypadki, w których wykonywane są bardziej znaczące procedury medyczne, zaliczane są do podzbioru
zdefiniowanego w oparciu o stosowane procedury, natomiast pozostałe przydzielane są do podzbioru
definiowanego w oparciu o rozpoznanie kliniczne. W systemach HRG oraz JGP na następnym etapie
określa się, która procedura medyczna jest procedurą najbardziej istotną (dominującą) – czy to za pomocą
listy rankingowej procedur (w systemie HRG), czy też zgodnie z decyzją podjętą przez dostawcę usług,
który ma możliwość ręcznego wyboru procedury o charakterze dominującym (w systemie JGP). W obu
systemach następnym krokiem jest przyporządkowanie określonych przypadków do właściwych roz
działów lub podrozdziałów reprezentujących specjalizacje medyczne, analogicznie do podstawowych
kategorii diagnostycznych (MDC) w systemach opartych na modelu HCFA-DRG.
Jeśli idzie o przedostatni etap działania algorytmu grupującego, system LKF ponownie różni się
tutaj od systemów HRG oraz JGP. W przypadku podzbioru definiowanego w oparciu o zastosowaną
procedurę medyczną w systemach HRG oraz JGP, procedura najwyżej w rankingu określa „grupę
bazową”/ grupę główną, do której przypisany zostaje każdy przypadek. W przypadku poważniejszych
procedur medycznych, które identyfikowane są na podstawie odpowiednio wysokiej pozycji w rankingu
procedur, grupa bazowa/główna określana jest w sposób bezpośredni. Jeżeli natomiast zastosowana
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procedura medyczna znajduje się poniżej określonego poziomu w rankingu, sprawdzane się ponadto
podstawowe rozpoznanie kliniczne. W austriackim systemie LKF z kolei nie mamy do czynienia z ran
kingiem procedur. W odniesieniu do wszystkich procedur obliczany jest wynik punktowy dotyczący
poszczególnych grup. Następnie wybierana jest ta, której wynik okazał się najwyższy. W przypadku
podzbioru definiowanego w oparciu o rozpoznanie kliniczne, grupa bazowa zawsze określana jest
na podstawie głównego rozpoznania klinicznego.
Na końcowym etapie działania algorytmu grupującego, który przedstawia się podobnie jak
w przypadku SKP opracowanych na podstawie modelu HCFA-DRG, pacjenci przydzielani są do grupy
docelowej. Grupy bazowe są albo dzielone na kilka grup docelowych w celu uwzględnienia zróżnico
wanego zużycia zasobów, albo pozostają niepodzielone. W systemach HRG i JGP dane komplikacje
i choroby współistniejące uznaje się za istotne z punktu widzenia algorytmu grupującego w zależności
od rozdziału, do którego przypisany jest dany przypadek. W systemie LKF podział grup najczęściej
przeprowadza się w oparciu o kryterium wieku.

4.5.3 Klasyfikacja DBC (Holandia)
Stosowany w Holandii system klasyfikacji pacjentów DBC bardzo różni się od wszystkich pozostałych
systemów. W większości przypadków działa on na czterech płaszczyznach: na pierwszej ustalana jest
jedna z 27 specjalizacji medycznych, w ramach której pacjenci poddawani byli leczeniu. Następnie (2)
określa się jeden z pięciu trybów opieki nad pacjentem (np. regularna opieka szpitalna czy leczenie
na oddziale intensywnej opieki medycznej). W następnej kolejności (3) sprawdza się, z jakim rozpozna
niem klinicznym w przypadku danej osoby mamy do czynienia, by wreszcie (4) przejść do płaszczyzny
leczenia, na której różnicuje się tryb leczenia (leczenie szpitalne bądź ambulatoryjne) oraz rodzaj
udzielonej pomocy medycznej (leczenie zachowawcze lub zabieg chirurgiczny wraz z określeniem
jego rodzaju). W przypadku niektórych specjalizacji medycznych dochodzi do tego wymiar piąty, który
pozwala określić, czy w danym przypadku istniały określone uwarunkowania sugerujące możliwość
większego niż zazwyczaj zużycia zasobów (np. wiek pacjenta nieprzekraczający 11 lat lub konieczność
zaangażowania drugiego chirurga do opieki nad pacjentem). Na każdej z omawianych płaszczyzn
wybrać można dowolną specjalizację, przez co uzyskuje się wyjątkowo dużą liczbę grup pacjentów
(Warners, 2008; zob. także Rozdział 23 niniejszej książki).

4.6 Zmienne klasyfikacyjne i poziomy ciężkości
stanu pacjenta w europejskich systemach
klasyfikacji pacjentów typu DRG
W niniejszym punkcie zawarto bardziej szczegółowy opis zmiennych rozważanych podczas klasyfikacji,
z naciskiem na ostateczny podział na grupy DRG lub grupy o charakterze podobnym do grup DRG.
Dodatkowo analizuje się w nim też różnice w liczbie poziomów ciężkości stanu pacjenta/poziomów
skomplikowania schorzeń w danej grupie bazowej oraz omawia metody wykorzystania powikłań
i chorób współistniejących jako czynnika klasyfikacyjnego.
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4.6.1 Zmienne klasyfikacyjne
Wszystkie systemy klasyfikacji pacjentów zbliżone do modelu DRG stosowane w Europie wykorzy
stują gromadzone w sposób rutynowy dane dotyczące wypisów pacjentów ze szpitala. W Tabeli 4.3
w sposób ogólny ukazano zmienne kliniczne, demograficzne/administracyjne oraz związane z wyko
rzystaniem zasobów, stosowane w europejskich SKP zbliżonych do modelu DRG. Informacje kliniczne
(a więc dotyczące rozpoznań oraz procedur medycznych) wykorzystywane są w charakterze zmiennych
klasyfikacyjnych we wszystkich systemach. Dodatkowo, wszystkie SKP, wyjąwszy jedynie system DBC
stosowany w Holandii, wyróżniają jedno, podstawowe, najwyżej klasyfikowane rozpoznanie na po
trzeby wypisania pacjenta ze szpitala. Samo pojęcie głównego rozpoznania definiowane jest jednak
w różny sposób. W niektórych państwach główne rozpoznanie to „podstawowy powód” hospitalizacji
pacjenta (przykładem mogą być tutaj systemy AR-DRG, G-DRG oraz LKF). W innych, gdzie wypisanie
pacjenta obejmuje szereg wypisów z poszczególnych oddziałów (np. w systemie GHM lub HRG),
stosowana jest hierarchia rozpoznań klinicznych, na podstawie której określa się najbardziej istotną
diagnozę. We wszystkich omawianych systemach zwraca się także uwagę na procedury medyczne,
ale ich znaczenie w ramach algorytmu klasyfikacji przedstawia się bardzo różnie – nawet jeśli mamy
do czynienia z dwoma podobnymi do siebie systemami. Przykładowo, procedury medyczne odgrywają
o wiele istotniejszą rolę w algorytmie grupującym systemu G-DRG niż systemu AR-DRG, na którym
początkowo niemiecki system przecież się opierał (InEK, 2009). Natomiast w przypadku opracowa
nych niezależnie systemów HRG, JGP i LKF informacje na temat stosowanych procedur medycznych
są ważniejsze niż informacje dotyczące rozpoznań (zob. punkt 4.5.2).
Zmienne o charakterze demograficznym i administracyjnym, w szczególności zaś wiek oraz
przyczyna wypisania z placówki opieki zdrowotnej (np. zgon pacjenta lub przeniesienie do innego
szpitala) powszechnie stosuje się we wszystkich omawianych systemach za wyjątkiem systemu DBC.
Płeć pacjenta stanowi znaczącą zmienną klasyfikacyjną jedynie w przypadku systemu NordDRG,
niemniej w wielu innych systemach czynnik ten wykorzystywany jest do weryfikacji spójności danych
(przykładem mogą tutaj być kody rozpoznania klinicznego z zakresu położnictwa, które akceptowane
są wyłącznie w przypadku pacjentów płci żeńskiej). Na tej samej zasadzie w wielu SKP zbliżonych
do modelu DRG   stosowane są zmienne wyrażające poziom zużycia zasobów. Najczęściej używaną
zmienną wyrażającą bezpośrednio poziom wykorzystania zasobów jest długość hospitalizacji. Jednak
nawet jeśli poszczególne systemy nie uwzględniają w sposób wyraźny zmiennych dotyczących zasobów,
takich jak na przykład potrzeba zastosowania mechanicznego wspomagania procesu oddychania,
są one regularnie brane pod uwagę przez algorytmy grupujące na szereg innych sposobów. System
G-DRG na przykład bezpośrednio odnosi się do czasu stosowania mechanicznego wspomagania
oddychania, a inne identyfikują przypadki, w których takie wspomaganie oddychania jest konieczne,
z zastosowaniem kodów przypisanych do zabieg tracheotomii.
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Tabela 4.3 Zmienne klasyfikacyjne i poziomy ciężkości stanu pacjenta w europejskich SKP zbliżonych
do modelu DRG.

Systemy

AP-DRG

AR-DRG

G-DRG

GHM

NordDRG

HRG

JGP

LKF

DBC

Zmienne klasyfikacyjne
Zmienne Kliniczne
Rozpoznania

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Procedury

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Nowotwór/ złośliwość
nowotworu

x

x

x

–

–

–

–

–

–

Rodzaj opieki

–

–

–

–

–

–

–

–

x

–

–

–

–

x

x

–

–
–

Zmienne administracyjne/demograficzne
Tryb przyjęcia do szpitala
Wiek

x

x

x

x

x

x

x

x

Waga w chwili narodzin
(noworodki)

x

x

x

x

–

–

–

–

Tryb wypisania ze szpitala

x

x

x

x

x

x

x

–

–

Płeć

–

–

–

–

x

–

–

–

–

Status prawny zdrowia
psychicznego

–

x

x

–

–

–

–

–

–

Długość pobytu/status
leczenia w trybie jednodn.

–

x

x

x

x

x

x

–

–

Wspomaganie procesu
oddychania

–

–

x

–

–

–

–

–

–

Warunki leczenia

–

–

–

x

–

–

–

–

x

Pobyt na oddziałach
specjalistycznych

–

–

–

–

–

–

–

x

–

Specjalizacja medyczna

–

–

–

–

–

–

–

–

x

Wymagania w zakresie opieki

–

–

–

–

–

–

–

–

x

Poziomy ciężkości
stanu/złożoności schorzenia

3*

4

bez
ograniczeń

5**

2

3

3

bez
ograniczeń

–

Zagregowany wskaźnik
złożoności przypadku

–

PCC

PCC

x

–

–

–

–

–

Źródła: Kompilacja własna autorów na podstawie: ATIH, 2010; InEK, 2009; Rząd Australii, 2004; 3M, 2005; BMG,
2009; Centrum Informacji nt. Zdrowia i Opieki Społecznej NHS, 2010; Warners, 2008; dane przekazane przez Nordyckie
Centrum Casemix (2011) oraz informacje zawarte w odpowiednich rozdziałach dotyczących poszczególnych krajów
w Części Drugiej niniejszej publikacji.
*Niewymienione w sposób wyraźny (poważne CC (powikłania i schorzenia współistniejące) na poziomie MDC (głównych
kategorii diagnostycznych) plus dwa poziomy ciężkości stanu pacjenta na poziomie DRG)
**4 poziomy ciężkości stanu pacjenta plus jedna grupa GHM dla pacjentów leczonych w trybie jednodniowym bądź
ambulatoryjnym.

4.6.2 Poziomy ciężkości stanu pacjenta
W Tabeli 4.3 pokazano także liczbę poziomów ciężkości stanu pacjenta w różnych SKP zbliżonych
do modelu DRG. W większości państw liczba poziomów ciężkości stanu jest ograniczona. W syste
mach NordDRG na przykład ich liczba ograniczona jest do dwóch, natomiast w systemie HRG może
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być ich co najwyżej trzy. Ta sama logika dzielenia grup bazowych jedynie z konieczności znajduje
zastosowanie także w innych systemach (AR-DRG oraz HRG). W przypadku systemu GHM, jeśli dochodzi
do podziału grupy bazowej, niemal zawsze dzielona jest ona na cztery poziomy, prócz których istnieje
także jedna dodatkowa grupa obejmująca przypadki krótkiego pobytu w szpitalu bądź pacjentów
„jednodniowych”. Na drugim końcu skali natomiast mamy systemy G-DRG oraz LKF, które w ogóle
nie ograniczają liczby poziomów ciężkości stanu pacjenta. Grupy bazowe są w tym przypadku dzielone
na wystarczająco dużo grup docelowych, aby zapewnić względnie jednorodny poziomu zużycia zaso
bów w każdej z nich. Jedynie w systemie DBC na końcowym etapie działania algorytmu grupującego
grup bazowych się nie dzieli.

4.6.3 Postępowanie ze schorzeniami współistniejącymi 			
i powikłaniami (CC)
We wszystkich systemach, nie licząc DBC oraz LKF, poszczególnym przypadkom przypisuje się poziom
ciężkości stanu pacjenta lub skomplikowania schorzenia w dużej mierze w oparciu o rozpoznania
drugorzędne. W większości systemów klasyfikacji pacjentów zbliżonych do modelu DRG definiuje
się wykazy rozpoznań drugorzędnych, reprezentujących schorzenia współistniejące i powikłania (CC).
Jedna i ta sama lista CC zazwyczaj znajduje zastosowanie we wszystkich przypadkach, przy czym
wyjątkiem jest tu system HRG, w którym dla każdego rozdziału istnieje oddzielny wykaz CC. Jednak
nawet w systemach, w których stosuje się wykazy CC o charakterze globalnym, zawsze istnieją też
określone kryteria wyłączające – idzie tu przede wszystkim rozpoznania podstawowe, w przypadku
których powiązane rozpoznania drugorzędne nie dotyczą schorzeń współistniejących ani powikłań.
W zależności od liczby poziomów ciężkości stanu pacjenta/skomplikowania schorzenia przyjętej
w danym systemie klasyfikacji, wykazy CC określają różne poziomy ciężkości każdego schorzenia
współistniejącego lub powikłania.
Co więcej, istnieje kilka sposobów postępowania w przypadku wielu rozpoznań drugorzędnych.
W systemach AR-DRG oraz G-DRG stosuje się wskaźnik kumulatywny (nazywany Poziomem złożo
ności klinicznej przypadku (Patient Clinical Complexity Level, PCCL) obejmujący wszystkie rozpoznania
drugorzędne, a w większości pozostałych systemów DRG poziom ciężkości stanu pacjenta określa się
na podstawie rozpoznania drugorzędnego o najwyższej pozycji w rankingu rozpoznań. W systemie
GHM używa się jeszcze innego podejścia, również opartego na zasadzie kumulacji: w przypadku
pewnej liczby jednorodnych grup pacjentów poziom ciężkości stanu ustalany jest w oparciu o dane
dotyczące wieku pacjenta, długości hospitalizacji oraz ewentualnego zgonu w trakcie przyjmowania
do szpitala. W holenderskim systemie DBC rozpoznania drugorzędne w ogóle nie są brane pod uwagę.
Jeśli natomiast pacjent leczony jest w związku z dodatkowymi diagnozami, przyporządkowywany jest
do dodatkowej grupy DBC.

4.7 Aktualne trendy
Analizując przemiany dokonujące się w miarę upływu czasu w systemach klasyfikacji pacjentów typu
DRG możemy zauważyć trzy podstawowe prawidłowości: (1) wspomniane systemy klasyfikacji pacjentów
coraz powszechniej wykorzystuje się w innych środowiskach niż sektor opieki szpitalnej przypadków
ostrych, dla którego pierwotnie zostały one zaprojektowane; (2) liczba grup pacjentów we wszystkich
systemach stale się powiększa; oraz (3) w poszczególnych systemach stale rozwija się metody miaro
dajnego odzwierciedlania usług odznaczających się wysokim stopniem skomplikowania i wysoką ceną.
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4.7.1 Zakres usług objętych przez system
Od początku lat dziewięćdziesiątych badacze podejmowali starania mające na celu rozszerzenie pojęcia
jednorodnych grup pacjentów, aby można je było stosować nie tylko w kontekście leczenia ciężkich
przypadków w warunkach szpitalnych (Goldfield, 2010). Jak pokazano w Tabeli 4.4, większość państw
korzysta z systemów klasyfikacji pacjentów zbliżonych do modelu DRG także w przypadku leczenia
w trybie jednodniowym lub ma przynajmniej takie zamiary. W celu objęcia wspomnianego leczenia
systemami klasyfikacji pacjentów typu DRG, poszczególne państwa rozszerzyły zakres stosowanych SKP
(np. Finlandia, Francja i Szwecja) lub wprowadziły różne wskaźniki wagowe dla grup DRG w przypadku
różnych warunków leczenia.
Państwa stosujące ten sam SKP zarówno dla pacjentów hospitalizowanych, jak i leczonych
w trybie jednodniowym, powinny wprowadzić dodatkowe algorytmy do swoich systemów klasyfikacji,
zapewniające identyfikację przypadków jednodniowych. Francuski system GHM zakłada na przykład
podział bazowych jednorodnych grup pacjentów według długości pobytu w szpitalu (LOS), co pozwala
przyporządkować wartość LOS = 0 do przypadków jednodniowych (ATIH, 2010). W stosowanych
w Finlandii i Szwecji wersjach systemu NordDRG algorytm grupujący pozwala oddzielić przypadki
leczenia jednodniowego od hospitalizacji na podstawie warunków leczenia (zob. Rozdział 19 niniej
szej książki). W Austrii, Anglii oraz Niemczech przypadki jednodniowe nie są w procesie grupowania
pacjentów identyfikowane w sposób wyraźny. Na potrzeby refinansowania leczenia grupy LKF, HRG
oraz G-DRG podlegają korekcie pod kątem przypadków, dla których wartość wskaźnika LOS wynosi 0.
Dodatkowo, angielski system HRG identyfikuje procedury stosowane wyłącznie w przypadku leczenia
w trybie jednodniowym (NHS – Centrum Informacji nt. Zdrowia i Opieki Społecznej, 2010).
Co więcej, wiele państw planuje obecnie opracowanie SKP typu DRG przeznaczonych do klasy
fikowania pacjentów psychiatrycznych (zob. Tabela 4.4). Jeśli idzie o rehabilitację pacjentów, powstało
już kilka propozycji systemów klasyfikacji, niemniej niejednorodny czas trwania rehabilitacji oraz stopień
zużycia zasobów – a także brak nadrzędnych procedur – sprawiają, że zdefiniowanie jednorodnych
grup pacjentów napotyka w tym obszarze na trudności. Jednak w przeciwieństwie do leczenia ostrych
przypadków w warunkach szpitalnych, proces grupowania można wykorzystać do klasyfikacji przypad
ków lub dni (lub tygodni). Stosowany w Niemczech system RBG (Grupy Leczenia Rehabilitacyjnego)
(Neubauer & Pfister, 2008) lub amerykański System Finansowania Prospektywnego Placówek Rehabilitacji
Stacjonarnej (IRF-PPS) (Med-PAC, 2009) służą do klasyfikowania poszczególnych przypadków. W sys
temach tych brane są pod uwagę wskaźniki utraty sprawności, ewentualne schorzenia współistniejące
oraz wiek. Francuskie Groupes homogène de journées (Jednorodne grupy dni, GHJ) (Metral i in., 2008)
oraz szwajcarski system Leistungsorientiertes Tarifmodell Rehabilitation (System finansowania leczenia
rehabilitacyjnego zorientowany na wydajność, LTR) (Fischer i in., 2010) klasyfikują z kolei w oparciu
o liczbę dni bądź tygodni rehabilitacji.
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4.7.2 Liczba grup
Rys. 4.5 pokazuje przemiany w liczbie grup w różnych SKP zbliżonych do modelu DRG, jakie miały miej
sce na terenie Europy. Jak widać, we wszystkich systemach liczba grup wciąż wzrastała. W większości
przypadków z roku na rok mieliśmy do czynienia wyłącznie z niewielkimi zmianami. Natomiast we Francji
(GHM) oraz Anglii (HRG) w ostatnich latach miały miejsce fundamentalne reformy w obszarze algorytmów
grupujących, przez co w obu krajach liczba grup pacjentów urosła ponad dwukrotnie. System G-DRG
jest jedynym, w którym obserwowano coroczny, znaczący wzrost liczby grup aż do 2010 roku, kiedy
tendencja ta została powstrzymana.
Tabela 4.4 Trendy w zakresie usług objętych SKP zbliżonymi do modelu DRG w krajach europejskich
Kraj

Leczenie szpitalne

Leczenie w trybie
jednodniowym
a

Leczenie psychiatryczne

Rehabilitacja

–

–

Austria

X

X

Anglia

X

X

Estonia

X

Xe

–

–

Finlandia

X

X

Xb

Xb

Francja

X

X

w trakcie rozbudowy

Niemcy

X

Xa

planowane na 2013 r.

–

Holandia

X

X

X

X

Irlandia

X

X

–

–

Polska

X

Xa

w trakcie rozbudowy

Portugalia

X

Xa

–c

–c

Hiszpania

X

–d

–

–

Szwecja

X

X

X

X

w trakcie rozbudowy

Źródło: Kompilacja własna autora bazująca na informacjach zawartych w odpowiednich, poświęconych odpowiednim
krajom rozdziałach Części Drugiej niniejszego opracowania.
Uwagi:
a
Nie mamy tutaj do czynienia z integralną częścią algorytmu grupującego, ale status wskazujący na zabieg wykonywany
w trybie jednodniowym jest w sposób bezpośredni brany pod uwagę;
b
System DRG został zaprojektowany, aby obejmować tego rodzaju przypadki, niemniej jednak „we wszystkich szpitalach
pacjenci leczeni psychiatrycznie oraz pacjenci wymagający intensywnej, długotrwałej terapii (np. pacjenci cierpiący
z powodu zahamowania czynności oddechowej) podlegają wyłączeniu” z procedury fakturowania na podstawie
grup DRG (patrz Rozdział 18 niniejszej publikacji, podpunkt 18.5.1);
c
Przeprowadzone zostały badania dotyczące możliwości włączenia leczenia psychiatrycznego i rehabilitacyjnego
do systemu, ale z analiz tych nie wynikło jak dotąd nic konkretnego;
d
Przypadki leczenia chirurgicznego w trybie jednodniowym podlegają grupowaniu i są finansowane w oparciu o system AP-DRG na tej samej zasadzie, co przypadki leczenia szpitalnego; Obecnie trwają badania dotyczące systemu
International Refined DRG (Międzynarodowy Udoskonalony System DRG, IR-DRG);
e
Grupowanie i finansowanie w oparciu o grupy DRG miało miejsce wyłącznie w przypadku leczenia chirurgicznego
w trybie jednodniowym.

Istnieje szereg przyczyn wzrostu liczby grup w SKP zbliżonych do modelu DRG: po pierwsze,
w większości systemów czyniono starania mające na celu lepsze odzwierciedlenie różnic występujących
w skomplikowanych procesach leczenia bardzo przecież zróżnicowanych pacjentów. W przypadku systemu
G-DRG liczba docelowych grup DRG na każdą grupę bazową (co oddaje poziom jej skomplikowania)
nieustannie rozszerzała się z upływem czasu. We Francji niedawna reforma algorytmu kodującego
doprowadziła do wprowadzenia czterech poziomów ciężkości stanu pacjenta w przypadku większości
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bazowych grup DRG; za przyczynę wzrostu liczby grup w Anglii uznaje się przede wszystkim wpro
wadzenie większej ilości poziomów ciężkości stanu pacjenta. Po drugie, poszczególne kraje podejmują
wzmożone starania mające na celu włączenie opieki w trybie jednodniowym do stosowanych przez
siebie systemów SKP typu DRG. Jeśli jednodniowa opieka medyczna włączona zostanie do istnieją
cych systemów klasyfikacji, może wymagać to stworzenia nowych grup, odzwierciedlających zużycie
zasobów związanych z przypadkami leczenia w trybie jednodniowym. Po trzecie, nowe urządzenia
medyczne, lekarstwa oraz wiedza medyczna w miarę pojawiania się na rynku oddziałują na praktykę
medyczną, co może powodować konieczność wydzielenia określonych przypadków z jednej grupy
pacjentów do nowej grupy, aby utrzymać ekonomiczną i medyczną jednorodność poszczególnych grup
(zob. Rozdział 9 niniejszej książki). Dodatkowo, leżące u podstaw procesu klasyfikacji systemy kodo
wania (zarówno dotyczące rozpoznań klinicznych, jak i procedur) są w większości państw regularnie
aktualizowane. Jeśli dokładność (ziarnistość) systemów kodowania zostanie poprawiona, wówczas
możliwe będzie tworzenie grup lepiej odzwierciedlających specyficzną charakterystykę poszczególnych
procedur lub pacjentów, dzięki czemu grupy te staną się bardziej homogeniczne.
Należy wreszcie powiedzieć, że ulepszenia w obszarze rachunkowości kosztowej w szpitalach
umożliwiają organom regulacyjnym dokładniejszą identyfikację wyznaczników kosztów leczenia
oraz odpowiednie dostosowywanie systemów klasyfikacji pacjentów do wynikających stąd potrzeb
(zob. Rozdział 5).

AP-DRG (Hiszpania)
AR-DRG (Irlandia)
G-DRG
GHM

2500

HRG
JGP
LKF
Wspólny,
pe³ny system NordDRG

Liczba grup

2000

1500

1000

500
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Rok
Rys. 4.5 Trendy w zakresie liczby grup w ramach SKP zbliżonych do modelu DRG w krajach europejskich
Źródła: Kompilacja własna autorów na podstawie danych dostarczonych przez Nordic Casemix Centre (2011) oraz
informacji zawartych w rozdziałach Części Drugiej niniejszej publikacji, poświęconym poszczególnym państwom i uzupełnionych w ramach osobistych kontaktów z autorami wskazanych wyżej rozdziałów.
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Holenderski system DBC nie został na Rys. 4.5 uwzględniony, gdyż liczba grup DBC bardzo
znacząco odbiega od wszystkich pozostałych systemów. Warto jednak zauważyć, że w systemie DBC
z każdą jego aktualizacją następuje redukcja liczby grup pacjentów. W 2005 roku bowiem system
liczył około 100 000 grup DBC, podczas gdy w 2010 roku liczba ta spadła do 30 000; istnieją ponadto
plany dalszej redukcji do około 3000 grup, wliczając w to poziomy ciężkości stanu pacjenta podobne
do stosowanych w systemach DRG (Warners, 2008).

4.7.3 Specyficzne usługi wysokokosztowe: wydzielanie usług,
sesje i opłaty uzupełniające
Wszystkie SKP zbliżone do modelu DRG zmuszone są dziś zmierzyć się z problemem, w jaki sposób
zapewnić, by określone usługi wysokokosztowe, które muszą być świadczone na rzecz heterogenicz
nych pacjentów z grup typu DRG, znajdowały odpowiednie odzwierciedlenie w procesie grupowania.
Aby zrealizować ten cel, w angielskim systemie HRG opracowano koncepcję „wydzielania”. Zakłada ona
wydzielenie grupy określonych usług medycznych, takich jak chemioterapia, radioterapia, obrazowanie
diagnostyczne, dializa nerkowa czy terapia oparta na zastosowaniu kosztownych leków, z głównych
grup HRG (NHS – Centrum Informacji nt. Zdrowia i Opieki Społecznej, 2009). Dzięki wydzieleniu tych
usług podnosi się poziom ekonomicznej jednorodności głównych grup HRG, a jednocześnie możliwe
staje się zagwarantowanie adekwatnego finansowania przy użyciu opłat uzupełniających (patrz Rozdział
6 niniejszej książki). W przypadku francuskiego systemu GHM z kolei mamy do czynienia z kategorią
„sesji” (séances) spełniających podobną rolę co rozwiązania opisywane powyżej; także i tutaj dializa
nerkowa, chemioterapia oraz radioterapia zostają wydzielone z pozostałych usług. W Niemczech funk
cjonuje dziś coraz większa liczba opłat uzupełniających (zob. Rozdział 14), które nie stanowią integralnej
części procesu grupowania, ale mimo to spełniają taką samą funkcję, jak wydzielanie usług czy sesje.
Kolejny międzynarodowy trend dotyczący SKP zbliżonych do modelu DRG polega na tym,
że czynione są starania mające na celu wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy schorzeniami współwy
stępującymi z jednej strony a komplikacjami wynikającymi z niedostatecznej jakości opieki medycznej
z drugiej. Jednak do dziś jedynie w amerykańskim systemie MS-DRG występuje tego rodzaju rozróżnienie;
system ten wymaga od świadczeniodawców, aby przyporządkowywali poszczególnym przypadkom
kody określające, czy konkretne rozpoznania kliniczne poczynione zostały już w momencie przyjęcia
pacjenta do szpitala. Jeśli określone rozpoznania, które nie powinny wystąpić podczas hospitalizacji,
nie zostały zidentyfikowane (opatrzone odpowiednim kodem) w momencie przyjęcia do szpitala,
uznaje się, że stanowią one odzwierciedlenie niedostatecznej jakości opieki medycznej. Sposób wykorzy
stania tego rodzaju informacji na potrzeby korygowania stawek finansowania omawiają Or i Häkkinen
(Rozdział 8).

4.8 Podsumowanie: czy możliwy jest wspólny system
Euro-DRG?
W kontekście rodzącego się właśnie europejskiego rynku usług szpitalnych, zunifikowany system
definiowania efektów pracy placówek opieki zdrowotnej bazujący na wspólnym systemie klasyfikacji
pacjentów zbliżonym do modelu DRG mógłby stać się ważnym katalizatorem ułatwiającym transgra
niczny przepływ pacjentów oraz płatności. Dlatego też ustalenie, na ile prawdopodobne jest dokonanie
harmonizacji SKP typu DRG lub ewentualnie rozwinięcie wspólnego europejskiego systemu opartego
na modelu DRG ma bardzo duże znaczenie zarówno dla polityków, jak i pacjentów. We prowadzeniu
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do niniejszego rozdziału SKP typu DRG zdefiniowane zostały jako systemy posiadające cztery zasadnicze
cechy. (1) Rutynowo gromadzone dane na temat wypisywania pacjentów ze szpitala wykorzystywane są
w nich w celu utworzenia (2) uzasadnionej względami praktycznymi liczby grup pacjentów (grup DRG),
które mają w założeniu być (3) znaczące z klinicznego punktu widzenia i (4) jednorodne ekonomicznie.
Wskazane powyżej cechy można także wykorzystać jako punkty orientacyjne w dyskusji dotyczącej
możliwości stworzenia wspólnego systemu klasyfikacji pacjentów, który można byłoby określić mianem
systemu „Euro-DRG”.
Jeśli idzie o dostępność rutynowo gromadzonych danych, w punkcie 4.6 wskazano już fakt,
że na potrzeby klasyfikacji pacjentów w ramach wszystkich systemów wykorzystuje się podobnego
rodzaju informacje i że informacje te mogą być bez problemu pozyskiwane z kart wypisu, natomiast
w punkcie 4.4 wskazano, że informacje te często kodowane są na wiele różnych sposobów. Dlatego
też wstępnym wymogiem, który należałoby spełnić, aby umożliwić stworzenie wspólnego systemu
DRG dla całej Europy, byłaby harmonizacja procesu kodowania rozpoznań klinicznych i procedur
medycznych lub opracowanie systemu odwzorowania, dzięki któremu możliwe byłoby konwertowanie
kodów pochodzących z różnych systemów do postaci stosowanej w jednolitym systemie europejskim.
W ramach projektu Hospital Data Project, stanowiącego część wdrażanego przez Unię Europejską Pro
gramu Monitorowania Zdrowia Publicznego, padły sugestie dotyczące wspólnego formatu gromadzenia
danych dotyczących aktywności szpitali, co miałoby ułatwić analizę porównawczą danych (Magee,
2003). Jeśli idzie o kodowanie rozpoznań klinicznych, dojście do porozumienia w kwestii systemu
kodowania nie powinno nastręczać zbyt wielu problemów, jako że opracowany przez WHO system
ICD-10 już dzisiaj stosuje się we wszystkich krajach do sporządzania statystyk dotyczących przyczyn
zgonu, a nowa wersja systemu – ICD-11 – jest już w trakcie opracowywania.
Kwestią, która bywa różnie postrzegana wraz z upływem czasu, jest liczba grup akceptowalna
z punktu widzenia praktycznego zarządzania. Bieżące rozwiązania w systemach klasyfikacji pacjentów
zbliżonych do modelu DRG w krajach europejskich wydają się wskazywać, że do opisania aktywności
szpitali potrzeba około 1000 – 1500 grup. Jako że we wszystkich państwach do przydzielania pacjentów
do poszczególnych grup stosuje się oprogramowanie komputerowe, możliwość sprawnego zarządzania
systemem uzależniona jest głównie od tego, czy możliwe jest wiarygodne wyliczenie średnich kosztów
leczenia pacjentów w ramach każdej z grup. Gdyby powstał system DRG obejmujący całą Europę,
przeciętny koszt leczenia pacjentów z każdej grupy musiałby być wyliczany w oparciu o znacznie
większą liczbę osób. Powstałaby zatem możliwość opracowania systemu DRG, który odznaczałby
się większym poziomem szczegółowości niż w przypadku systemów stosowanych w poszczególnych
państwach członkowskich.
Aby zdefiniować jednorodne z ekonomicznego punktu widzenia grup pacjentów, algorytm
grupujący stosowany w SKP zbliżonych do modelu DRG musi odzwierciedlać najbardziej istotne determi
nanty kosztów. Jeśli determinanty kosztów będą takie same we wszystkich krajach europejskich, możliwe
powinno być klasyfikowanie wszystkich pacjentów z zastosowaniem tego samego SKP typu DRG. Aktualnie
prowadzone badania – takie jak np. projekt EuroDRG, finansowany przez Unię Europejską – mają na celu
zidentyfikowanie najważniejszych wyznaczników kosztów w 11 krajach europejskich. Na podstawie
rezultatów uzyskanych w ramach tego projektu będzie zapewne można podjąć przemyślane decyzji
co do tego, czy możliwe jest opracowanie wspólnego europejskiego systemu bazującego na modelu
DRG. Jeśli jednak taki system ma rzeczywiście powstać, konieczne jest uzyskanie szczegółowych informacji
dotyczących kalkulacji kosztów, zebranych na podstawie wystarczająco dużej i reprezentatywnej próby
placówek ochrony zdrowia (zob. Rozdział 5). Dodatkowo należy także opracować mechanizmy mające
na celu zapewnienie regularnego aktualizowania systemu (zob. Rozdział 9).
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Jak pokazano w punkcie 4.2, wszystkie dzisiejsze systemy DRG pochodzą od systemu HCFA-DRG
i nawet niezależnie opracowane SKP typu DRG posiadają wiele elementów charakterystycznych dla
tych systemów. Zgodnie z najbardziej prawdopodobnym scenariuszem opracowania systemu Euro-DRG
spełniającego potrzeby poszczególnych krajów europejskich, prace nad stworzeniem takiego systemu
będą bazować na rozwiązaniach już istniejących. Aby wprowadzane modyfikacje nie stały w sprzecz
ności z zasadą, że grupy pacjentów mają być znaczące z klinicznego punktu widzenia, należałoby
opracować proces uwzględniający konsultacje z personelem medycznym w trakcie opracowywania
i udoskonalania systemu DRG.
Podsumowując, chociaż jest mało prawdopodobne, aby w perspektywie krótko- bądź średnio
terminowej udało się opracować wspólny europejski system DRG, stworzenie takiego systemu nie
wydaje się zadaniem niemożliwym. Z jednej strony konieczne byłoby spełnienie szeregu wymagań,
np. opracowanie wspólnych systemów kodowania, systemów kalkulacji kosztów oraz mechanizmów
konsultacyjnych. Z drugiej jednak strony fakt, że systemy klasyfikacji pacjentów zbliżone do modelu
DRG używane były na terenie większości krajów od ponad dekady, sprawił, że udało się w tym
czasie opracować kilka bardzo wyrafinowanych SKP tego typu. Mogłyby one posłużyć jako punkt
wyjścia w pracach nad stworzeniem nowego systemu Euro-DRG. Aby określić, który system najlepiej
odzwierciedla mechanizmy wykorzystywania zasobów w europejskich szpitalach, konieczne będzie
wykonanie odpowiednich badań empirycznych. Jednak podobnie jak w przypadku samych SKP typu
DRG, które powstały wskutek decyzji politycznych, wspólny europejski system klasyfikacji pacjentów
mógłby powstać tylko wtedy, gdyby istniała wystarczająco silna wola polityczna, aby powołać do życia
jednolity, europejski rynek usług szpitalnych.

4.9 Uwagi
1. Autorzy pragną podziękować Wilmowi Quentinowi za wysiłek, jakie włożył w korektę niniejszego
Rozdziału, a także Caroline Linhart za opracowanie zamieszczonych w nim ilustracji.
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5.1 Wprowadzenie
Systemy kalkulacji kosztów umożliwiają menedżerom szpitali gromadzenie, podsumowywanie, analizo
wanie i kontrolowanie najistotniejszych informacji dotyczących przydziału zasobów oraz finansowania
usług świadczonych przez szpitale (Finker i in., 2007; Horngren i in., 2006). Kompleksowe systemy
kalkulacji kosztów pozwalają na zidentyfikowanie generowanych kosztów w oparciu o określoną jed
nostkę analityczną (np. w oparciu o jednorodne grupy pacjentów (grupy DRG)) i mogą wspomagać
opracowywanie opartych na grupach DRG mechanizmów służących do ustalania wysokości finansowania
w oparciu o standardowe dane kosztowe (Nathanson, 1984).
Dawniej kalkulacja kosztów nie była uznawana za priorytet przez szpitale, które funkcjonowały
wówczas w oparciu o konwencjonalne systemy finansowania, takie jak budżety globalne czy rozli
czanie za wykonane usługi (fee-for-service, FFS). Jeśli idzie o finansowanie na zasadzie rozliczeń
za usługi, ceny leczenia typowych schorzeń za pomocą standardowych usług medycznych (tj. opłaty/
rachunki wystawiane na płatników) nie zawsze pozwalały na uzyskanie trafnej prognozy kosztów
poszczególnych usług (Cohen i in., 1993; Ott, 1996). Jednak jeśli już nawet koszty były w jakiś spo
sób rejestrowane, to zazwyczaj miało to miejsce w zdecentralizowanych i niekompatybilnych ze sobą
systemach informacyjnych (Feyrer i in., 2005). W większości europejskich systemów opieki zdrowotnej
stosowano finansowanie w oparciu o budżety globalne. Jedną z najważniejszych zalet tego rozwiązania
była możliwość kontrolowania kosztów; stosowana w nim była bowiem ustalona z góry wysokość
finansowania, zdefiniowana w odniesieniu do docelowego poziomu działalności, przez co wysokość
kwot przeznaczanych na finansowanie szpitali nie była bezpośrednio związana z wysokością kosztu
leczenia pojedynczego pacjenta (zob. Rozdział 6 niniejszego opracowania). Ustalanie budżetu w sposób
prospektywny nie dawało jednak odpowiedniego obrazu aktywności szpitala, przez co ograniczeniu
ulegała możliwość planowania – i ewentualnego kontrolowania – nieustannie rosnących kosztów
funkcjonowania szpitali.
Wprowadzenie systemów finansowania szpitali opartych na jednorodnych grupach pacjentów
(DRG) w wielu krajach europejskich począwszy od 1983 roku miało na celu zwiększenie wydajności
funkcjonowania opieki szpitalnej (patrz Rozdział 2). Zmiana ta miała charakter fundamentalny, jako
że świadczone przez szpitale usługi, dotąd będące źródłami przychodów przyrostowych (centrami
przychodów), stały się źródłami kosztów przyrostowych (czyli centrami kosztów) (Berki, 1985).
Rys. 5.1 przedstawia w sposób ogólny znaczenie systemów kalkulacji kosztów w czasach
systemów DRG. Organa regulacyjne na terenie całej Europy zdały sobie sprawę, że grup DRG nie da
się zastosować jako mechanizmów ustalania stawek finansowania, jeśli nie towarzyszy im sprawny
system kalkulacji kosztów (Feyrer i in., 2005); innymi słowy, systemy finansowania szpitali oparte
na grupach DRG będą działały w sposób sprawiedliwy i wydajny w dużej mierze w zależności
od tego, czy w szpitalach będą wdrożone precyzyjne, wysokiej jakości systemy kalkulacji kosztów
(zob. Rozdział 6). Właśnie dlatego w wielu krajach zaczęto rutynowo gromadzić dane dotyczące
kalkulacji kosztów na podstawie reprezentatywnej próby szpitali na potrzeby obliczania i ciągłego
aktualizowania krajowych wskaźników wagowych DRG (przykładem mogą być tutaj Niemcy, Francja
czy Anglia). Inne państwa natomiast zdecydowały się „importować” relatywne wskaźniki wagowe
z zagranicy. Tak czy inaczej, zastosowanie grup DRG w charakterze mechanizmów finansowania
szpitali wpłynęło na podniesienie świadomości, jakie znaczenie ma dokładne wyliczanie kosztów we
wszystkich szpitalach – także w tych, które nie gromadziły danych na potrzeby ustalenia ogólnokra
jowych wskaźników wagowych grup DRG – jako że nieprawidłowe informacje dotyczące kosztów
prowadziłyby do nieodpowiedniego wyliczania wartości relatywnych wskaźników wagowych, to zaś
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koniec końców doprowadziłoby do powstania niezamierzonych zachęt w obszarze dostarczania usług.
Gromadzenie informacji na temat kosztów pracy szpitali sprawiło jednak, że zwiększył się poziom
przejrzystości. Co więcej, zarządcy szpitali zrozumieli, że rachunek kosztów może służyć innym celom
poza ustalaniem stawek finansowania szpitali, takim jak np. systematyczne analizy porównawcze lub
konkurencyjność zarządzana (Schuster i in., 2006, van de Ven & Schut, 2009). Dokładne informacje
na temat kosztów umożliwiły zarządcom sprecyzowanie przyczyn zużywania zasobów, co umożliwiło
z kolei uczynienie procesów leczenia bardziej efektywnymi.
Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie zwięzłego wprowadzenia do zagadnień rachunku
kosztów w służbie zdrowia (punkt 5.2), ogólnych informacji na temat różnych metod kalkulacji kosztów
stosowanych w krajach europejskich (punkt 5.3) oraz zbadanie wzajemnych relacji pomiędzy systemami
DRG a rachunkiem kosztów (punkt 5.4). Ostatni punkt (5.5) zawiera kilka spostrzeżeń dotyczących
wzajemnej zależności grup DRG i rachunku kosztów oraz możliwości harmonizacji systemów kalkulacji
kosztów na terenie Europy. W rozdziale niniejszym uwzględniono 12 państw: Austrię, Anglię, Estonię,
Finlandię, Francję, Niemcy, Irlandię, Holandię, Polskę, Portugalię, Hiszpanię i Szwecję.

KALKULACJA KOSZTÓW

Niezbêdna w celu rozwijania
i aktualizacji systemów DRG

Umo¿liwia szpitalom identyfikacjê
przyczyn zu¿ywania zasobów

Rozwój systemów
DRG

Zarz¹dzanie
szpitalami

- Precyzyjna (sprawiedliwa)
kalkulacja stawki
finansowania

- Planowanie bud¿etów
wewnêtrznych

- Ci¹g³e aktualizowanie
systemu

- Wykonywanie analiz
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Rys. 5.1 Rachunek kosztów w czasach DRG
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5.2 Rachunek kosztów w służbie zdrowia
Teoretycznie istnieją trzy kolejne etapy procesu przydzielania kosztów działalności szpitala do indywi
dualnych pacjentów lub grup przypadków spójnych z medycznego punktu widzenia i jednorodnych
z punktu widzenia kosztów (St-Hilaire & Crepeau, 2000; Tan i in., 2009). Etapy te przedstawiają się
następująco:
1. alokacja kosztów stałych: alokacja stałych kosztów szpitala do poszczególnych oddziałów medycznych
(podpunkt 5.2.1);
2. alokacja kosztów pośrednich: alokacja kosztów stałych oddziałów do poszczególnych pacjentów
(podpunkt 5.2.2);
3. alokacja kosztów bezpośrednich: alokacja kosztów bezpośrednich oddziałów do poszczególnych
pacjentów (podpunkt 5.2.3).

5.2.1 Alokacja kosztów stałych
W aktualnie dostępnej literaturze opisywane są różne schematy alokacji kosztów stałych placówek
ochrony zdrowia do poszczególnych oddziałów medycznych (Drummond i in., 2005; Williams i in., 1982).
Schematem najczęściej stosowanym jest alokacja wg. centrów kosztów (Finker i in., 2007; St-Hilaire
& Crepeau, 2000). W ramach alokacji wg. centrów kosztów stosuje się rozróżnienie pomiędzy oddzia
łami medycznymi oraz oddziałami kosztów stałych. Oddziały medyczne zapewniają opiekę lekarską
i obejmować mogą kliniki stacjonarne i ambulatoryjne, laboratoria, sale operacyjne oraz oddziały
radiologii. Oddziały kosztów stałych natomiast nie świadczą usług na rzecz pacjentów i można wśród
nich wyróżnić np. jednostki zajmujące się administracją, zarządzaniem infrastrukturą, logistyką oraz
bezpieczeństwem. Koszty stałe takich jednostek mogą być przydzielane do oddziałów medycznych
za pośrednictwem różnych podstaw alokacji, takich jak liczba dni hospitalizacji czy wysokość kosztów
bezpośrednich (Finkler i in., 2007; Horngren i in., 2006).
Alternatywnym, bardzo podobnym systemem jest „kalkulacja kosztów działalności”. Nie jest
to odrębna metodologia alokacji, natomiast podkreśla się w niej znaczenie, jakie ma zidentyfikowanie
najbardziej miarodajnej podstawy alokacji; podstawy, która powinna w największym możliwym stopniu
odzwierciedlać związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy kosztami stałymi oraz oddziałem medycznym
(Cooper & Kaplan, 1988). Koszty stałe szpitala alokowane są do oddziałów medycznych w oparciu
o czynniki, które koszty te generują (np. powierzchnia (m2) – na potrzeby alokacji kosztów zakwatero
wania lub liczba ekwiwalentów pełnego czasu pracy – na potrzeby alokacji kosztów administracyjnych);
nie stosuje się zatem bardziej ogólnej podstawy alokacji dla wszystkich oddziałów kosztów stałych,
czyli np. wysokości kosztów bezpośrednich czy liczby dni hospitalizacji (Drummond i in., 2005).
Niezależnie od tego, czy stosujemy metodę alokacji wg centrów kosztów czy rachunek kosz
tów działalności, dostępna literatura tematu opisuje trzy metody przydziału kosztów stałych szpitala
do poszczególnych oddziałów medycznych. Najprostszą metodą jest „alokacja bezpośrednia”, w ramach
której koszty stałe alokowane są do oddziałów medycznych bez żadnej interakcji pomiędzy oddziałami
kosztów stałych (Rys. 5.2).
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Rys. 5.2 Alokacja kosztów stałych – metoda bezpośrednia
Uwagi: OD: Oddział kosztów stałych; MD: Oddział medyczny.

Druga metoda, zwana „alokacją stopniową” uwzględnia po części interakcje zachodzące
pomiędzy oddziałami kosztów stałych. Zakłada ona przydzielenie kosztów stałych zarówno do oddziałów
medycznych, jak i pozostałych oddziałów kosztów stałych w sposób etapowy. Metoda ta uwzględnia
jednokierunkowe dostawy pomiędzy oddziałami kosztów stałych. Oznacza to, że kolejność, w jakiej
oddziały kosztów stałych dokonują alokacji kosztów, jest w tym przypadku znacząca (Rys. 5.3); koszty
drugiego oddziału nie mogą być alokowane do oddziału pierwszego.
Ostatnią metodą alokacji kosztów do oddziałów medycznych jest metoda „obustronna”, w ramach
której koszty stałe przyporządkowywane są zarówno do oddziałów medycznych, jak i do wszystkich
innych oddziałów kosztów stałych. W ramach metody obustronnej bierze się pod uwagę dwukierunkowe
dostawy pomiędzy oddziałami kosztów stałych. Oznacza to, że procedura ta powinna być powtarzana
kilkakrotnie, aby wyeliminować kwoty „resztkowe”, które nie zostały nigdzie przyporządkowane
(Rys. 5.4).

5.2.2 Pośrednia alokacja kosztów
Oddziałowe koszty stałe (koszty pośrednie) to ponoszone przez oddziały medyczne koszty bezpośred
nio niezwiązane z opieką nad pacjentem, takie jak koszty utrzymania personelu pozamedycznego czy
zapasów. Alokacja wg centrów kosztów oraz rachunek kosztów działalności w przypadku alokacji
kosztów do pacjentów nie mają zastosowania, ponieważ oparte są na założeniu występowania związku
przyczynowo-skutkowego z danym oddziałem medycznym, a nie z samymi pacjentami.
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Rys. 5.3 Alokacja kosztów stałych – metoda stopniowa
Uwagi: OD: Oddział kosztów stałych; MD: Oddział medyczny.
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Rys. 5.4 Alokacja kosztów stałych – metoda obustronna
Uwagi: OD: Oddział kosztów stałych; MD: Oddział medyczny.

Koszty stałe oddziałów mogą zostać przyporządkowane do pacjentów za pomocą następujących metod
(Finkler i in., 2007; Tan i in., 2009c):
• wartości procentowe narzutów marżowych: koszty pośrednie rozłożone na koszty bezpośrednie
za sprawą podwyższenia kosztów bezpośrednich o wartość procentową narzutu;
• statystyki wskaźników wagowych: przykładem może być tu potraktowanie czasu obsługi jako
przybliżonego odzwierciedlenia poziomu wykorzystania zasobów, przez co uzyskujemy wysokość
kosztów za jedną minutę leczenia bądź koszt jednego dnia hospitalizacji;
• jednostki wartości względnej: ustalenie relatywnego kosztu leczenia każdego pacjenta poprzez
przyporządkowanie wartości bazowej do bazowego poziomu zużycia zasobów na potrzeby świad
czenia usług przez szpital oraz poprzez powiększanie tej wartości bazowej o odpowiednie wartości
względne, jeżeli pacjent zużywał będzie dodatkowe zasoby.

5.2.3 Bezpośrednia alokacja kosztów
Mianem kosztów bezpośrednich określa się ponoszone przez oddziały medyczne koszty bezpośrednio
związane z pacjentami. Zaliczyć do nich można np. koszty utrzymania personelu medycznego (szcze
gólnie jeśli personel ten w sposób ewidentny zaangażowany jest w procedury medyczne), koszty leków
czy wykorzystywanych materiałów.
Koszty bezpośrednie przypadające na każdego pacjenta obliczane są w ten sposób, że w później
szym terminie określa się ilości usług szpitalnych, z których korzystał dany pacjent, a następnie wycenia
je w oparciu o koszty jednostkowe (Drummond i in., 2005; Jackson, 2000). Istnieją w sumie cztery
metodologie pozwalające na obliczanie kosztów bezpośrednich przypadających na pacjenta (Rys. 5.5).
Metodologie te różnią się pod względem poziomu dokładności identyfikacji usług świadczonych przez
szpitale („metoda kosztów brutto” oraz „metoda mikrokosztów”) i dokładności wyceny tych usług
(metoda „odgórna” oraz „oddolna”) (Tan i in., 2009b; Tan, 2009).
Metoda kosztów brutto polega na identyfikacji usług świadczonych przez szpitale w sposób
silnie zagregowany; nierzadko długość hospitalizacji w dniach traktuje się w tym przypadku jako jedyną
usługę (Jackson, 2000, Tan i in., 2009b). W przypadku metody kosztów brutto w ujęciu odgórnym
dokonuje się wyceny okresu hospitalizacji przeciętnego pacjenta, podczas gdy metoda kosztów brutto
w ujęciu oddolnym zakłada przygotowanie tej wyceny dla indywidualnego pacjenta.
Metoda mikrokosztów w ujęciu odgórnym polega na identyfikacji wszystkich istotnych usług
szpitalnych w sposób tak szczegółowy, jak tylko to możliwe, a wycena każdej z nich dokonywana
jest w odniesieniu do przeciętnego pacjenta (Tan i in., 2009b; Worsworth i in., 2005). Wśród usług
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świadczonych przez szpital wyróżnić można czas pracy personelu, usługi laboratoryjne, usługi ob
razowania medycznego, leki, materiały medyczne oraz zabiegi (chirurgiczne). Jako że metodologia
ta nie wymaga gromadzenia danych na poziomie pacjenta, nie da się w jej przypadku przeprowadzić
statystycznych analiz kosztów, a różnice pomiędzy poszczególnymi pacjentami pozostają niewykrywalne
(Clement Nee Shrive i in., 2009).
Wycena us³ug szpitalnych
Dok³adnośæ

+

–
Dok³adnośæ
+

Wycena us³ug szpitalnych

–

Metoda kosztów brutto
w ujêciu odgórnym

Metoda mikrokosztów
w ujêciu odgórnym

Metoda kosztów brutto
w ujêciu oddolnym

Metoda mikrokosztów
w ujêciu oddolnym

Rys. 5.5 Matryca metodologiczna: Poziom dokładności identyfikacji i wyceny usług świadczonych przez szpitale
Źródła: Tan, 2009; Tan i in., 2009 b.

W przypadku metody mikrokosztów w ujęciu oddolnym, wszystkie usługi szpitalne identy
fikowane są i wyceniane w sposób maksymalnie szczegółowy. Ponieważ metodologia ta opiera się
na wycenie usług świadczonych przez szpital w odniesieniu do indywidualnego pacjenta, umożliwia
ona dokonywanie analiz statystycznych mających na celu stwierdzenie, czy istnieją różnice w kosz
tach każdej pojedynczej usługi oraz kosztach kombinacji usług świadczonych przez szpital na rzecz
poszczególnych pacjentów (Tan i in., 2009b; Worsworth i in., 2005).

5.3 Metody kalkulacji kosztów
w krajach europejskich
5.3.1 Ustalanie danych dot. kosztów
w poszczególnych krajach europejskich
Niemal każdy kraj europejski stosuje własne, unikalne podejście do gromadzenia danych kosztowych
na potrzeby dalszego rozwijania systemu (systemów) DRG.

Obligatoryjne systemy kalkulacji kosztów
Większość krajów zezwala placówkom ochrony zdrowia na stosowanie systemów kalkulacji kosztów,
które najlepiej spełniają ich potrzeby, niektóre jednak wymagają od swoich szpitali, aby korzystały z syste
mów kalkulacji kosztów o charakterze obligatoryjnym (przykładem mogą tu być Anglia czy Portugalia).
Jednak pomimo istnienia obowiązkowych systemów kalkulacji kosztów w tych krajach, wciąż mogą tam
występować pewne różnice pomiędzy poszczególnymi systemami.
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Zastosowanie ogólnokrajowych wytycznych w zakresie kalkulacji kosztów
Należy dodać, że brak obligatoryjnych systemów kalkulacji kosztów nie stanowi w przypadku nie
których krajów przeszkody, jeśli idzie o zachęcanie szpitali – na drodze ogólnokrajowych wytycznych
dotyczących kalkulacji kosztów – do systematycznego obliczania kosztów. Szpitalom na terenie Francji
zaleca się przykładowo, aby stosowały model kalkulacji kosztów działalności szpitali zwany „księgo
wością analityczną”. W Irlandii przepisy dotyczące gromadzenia danych o kosztach są egzekwowane
na poziomie centralnym, za pomocą ogólnokrajowych instrukcji w zakresie kalkulacji kosztów oraz
procedur audytowych. W Szwecji opracowano ogólnokrajowe wytyczne w zakresie kalkulowania
kosztów przypadających na każdy przypadek.

Dane z kalkulacji kosztów wykorzystywane na potrzeby obliczania cen
dotyczących grup DRG
Większość państw stosuje zbierane na terenie całego kraju dane dotyczące kalkulacji kosztów na po
trzeby obliczania cen związanych z jednorodnymi grupami pacjentów (Austria, Anglia, Estonia, Finlandia,
Francja, Niemcy, Holandia i Szwecja). Inne natomiast zdecydowały się „zaimportować” wskaźniki
wagowe DRG z zagranicy (Irlandia, Polska, Portugalia i Hiszpania), przy czym jednak każde z nich
wykorzystuje w jakimś zakresie własne dane dotyczące kalkulacji kosztów na potrzeby korygowania
przejętych z zagranicy wskaźników wagowych DRG w taki sposób, by dostosować je do panującej
w danym kraju sytuacji. W Irlandii na początku zastosowano nieco zmodyfikowaną wersję metodologii
Victorian Cost Weights (metoda wskaźników wagowych kosztów opracowana w australijskim stanie
Wiktoria), wykorzystując ją do modelowania casemix. Relatywne wskaźniki wagowe kosztów zostały
w ciągu kilku kolejnych lat zaktualizowane, skorygowane w celu uwzględnienia lokalnych warunków
i zmodyfikowane w celu dostosowania do wymogów irlandzkiej służby zdrowia. W Polsce wskaźniki
wagowe DRG obliczane są tylko w odniesieniu do określonych procedur medycznych; koszty innych
procedur wyznacza się poprzez odniesienie do kosztów stosowanych w Anglii w ramach systemu
HRG (Grupy zasobów w służbie zdrowia, Wersja 3.5). W Portugalii koszty leczenia pacjentów szpitali
alokowane są do poszczególnych grup DRG na podstawie wskaźników wagowych kosztów opraco
wanych dla amerykańskiego stanu Maryland oraz na podstawie danych na temat długości okresów
hospitalizacji pochodzących z portugalskich placówek ochrony zdrowia. Także w Hiszpanii stosowane
są względne wskaźniki wagowe opracowane w Stanach Zjednoczonych, przy czym są one dostoso
wywane do warunków panujących w Hiszpanii. W Tabeli 5.1 przedstawiono w ogólnej perspektywie
różne metody gromadzenia danych dotyczących kosztów w 12 państwach europejskich.

5.3.2 Metody kalkulacji kosztów stosowane w krajach europejskich
Liczba (odsetek) szpitali prowadzących rejestr danych dot. kosztów
W większości państw wykorzystujących ogólnokrajowe dane dotyczące rachunku kosztów na potrzeby
obliczania wskaźników wagowych DRG, proces kalkulacji opiera się na wybranej grupie szpitali, w któ
rych dane dotyczące kalkulacji kosztów gromadzone były w sposób wiarygodny; dane te są następnie
zbierane i konsolidowane. Wybierane na potrzeby omawianego procesu szpitale zazwyczaj wykorzystują
porównywalne systemy kalkulacji kosztów, spełniające z góry ustalone standardy jakościowe (np. w Fin
landii, Niemczech, Holandii i Szwecji) (Schreyögg i in., 2006). Wskaźniki wagowe DRG mogą także
opierać się na danych dotyczących kalkulacji kosztów zebranych w ramach próby szpitali, które zawarły
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kontrakty z narodowym funduszem ubezpieczeń zdrowotnych działającym w danym kraju (np. EHIF
w Estonii), lub które uczestniczą w aktualnie realizowanych projektach (np. we Francji).
W przypadku pozostałych krajów, wymóg składania corocznych sprawozdań z działalności
szpitali oraz kosztów jednostkowych na ręce odpowiedniego organu regulacyjnego dotyczy wszystkich
szpitali (przykładem takiego rozwiązania jest Anglia).
Przykładowo w Holandii na liczący 15-25 placówek podzbiór szpitali gromadzących dane kosztowe
nałożono wymóg wdrożenia systemów kalkulacji umożliwiających rejestrowanie danych zbieranych na pozio
mie pacjenta na potrzeby alokacji kosztów do indywidualnych pacjentów oraz wspierania obsługi, rejestracji
i walidacji 30 000 kombinacji diagnostyczno-leczniczych (Diagnose Behandeling Combinaties, DBC).
Tabela 5.1 Różne metody gromadzenia danych dotyczących kosztów stosowane w poszczególnych państwach europejskich

Kraj

Obligatoryjny system
kalkulacji kosztów

Ogólnokrajowe wytyczne
dot. kalkulacji kosztów

Dane dot. kalkulacji kosztów
wykorzystywane w celu
określania cen dla grup DRG

Austria

–

–

X

Anglia

X

X

X

Estonia

–

–

X

Finlandia

–

–

X

Francja

–

X

X

Niemcy

–

X

X

Irlandia

–

X

–

Polska

–

–

–

Portugalia

X

X

–
X

Holandia

X

X

Hiszpania

–

–

–

Szwecja

–

X

X

W niektórych krajach organy regulacyjne stosują specjalne zachęty o charakterze pieniężnym,
oferując je szpitalom, które wprowadziły w życie zdefiniowane wcześniej standardy w zakresie kalkulacji
kosztów. We Francji regionalne władze służby zdrowia przyznają roczną kwotę wynagrodzenia kontro
lera finansowego na zasadzie „wynagrodzenia za działania w ogólnym interesie” (MiGAC)1 każdemu
szpitalowi, który udostępnia dane dotyczące kalkulacji kosztów. W latach 2003-2004 Niemcy prowa
dziły wyliczenia względnych wskaźników wagowych, nie stosując zachęt pieniężnych za uczestnictwo
w tym programie, niemniej jednak w 2005 roku zachęty tego rodzaju zostały wprowadzone w życie.
W chwili obecnej Instytut ds. Systemu Finansowania Szpitali (InEK) przyznaje szpitalom dodatkowe
wynagrodzenie z tytułu dobrowolnego gromadzenia danych dotyczących kalkulacji kosztów na pozio
mie pacjenta. Na opłatę tę składa się kwota ryczałtowa oraz suma o zmiennej wysokości powiązana
z liczbą zaprezentowanych przypadków i jakością danych w nich przedstawionych. W 2008 roku
InEK przeznaczył kwotę 9 milionów euro na wynagradzanie szpitali za podjęte przez nie działania
o charakterze nadprogramowym (InEK, 2009).
Pomiędzy zapewnieniem wysokiej jakości standardów danych a pozyskaniem reprezentatywnej
grupy szpitali prowadzących rejestr kosztów trzeba wypracować pewien kompromis. Dzięki uwzględ
nieniu dużej liczby szpitali możemy zyskać bardziej klarowny obraz różnic w ciężkości przypadków
lub w strukturze systemu szpitali w danym państwie, o ile czynniki te nie zostały już oddzielnie
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uwzględnione i nie wprowadzono w tym zakresie odpowiednich korekt. Natomiast decydując się
na mniejszą liczbę szpitali gromadzących dane kosztowe – szpitali posiadających wysokiej jakości
systemy kalkulacji kosztów – będziemy w stanie podnieść jakość pozyskiwanych danych; wadą tego
rozwiązania będzie za to fakt, że dane dotyczące rzadkich przypadków (np. pacjentów, którzy doznali
urazów wielonarządowych) mogą w takiej sytuacji nie być dostępne (Schreyögg i in., 2006).

Alokacja kosztów stałych
Jeśli chodzi o alokację kosztów stałych do oddziałów medycznych, poszczególne kraje europejskie
stosują albo metodę bezpośrednią (Anglia, Estonia, Finlandia, Holandia i Szwecja), albo metodę stop
niową (Francja). W Niemczech planuje się zastosowanie metody stopniowej w szpitalach, w których
gromadzone są dane dotyczące kalkulacji kosztów. Jeśli jednak rozwiązanie takie okaże się niemożliwe,
możliwe będzie wówczas zastosowanie połączenia metody stopniowej oraz innych metod (np. metody
bezpośredniej). W Holandii szpitale mogą swobodnie wybierać metodę alokacji kosztów. Ponieważ
uznano, że metoda alokacji kosztów ma tylko niewielki wpływ na koszty dotyczące indywidualnych
pacjentów, szpitale najczęściej stosują prostą metodę alokacji bezpośredniej.

Pośrednia i bezpośrednia alokacja kosztów
W większości krajów wymaga się, aby szpitale gromadzące dane dotyczące kosztów przekazywały
minimalne zestawy danych zawierające charakterystykę pacjentów i/lub szpitala, niektóre parametry
kliniczne (takie jak rozpoznanie kliniczne czy status w momencie wypisania ze szpitala), a także dane
dotyczące kalkulacji kosztów. Stosowane w poszczególnych krajach europejskich minimalne zestawy
danych zawierające dane dotyczące kalkulacji kosztów są do siebie dość podobne. Przykładowo,
w Finlandii gromadzone są dane na temat wykorzystania zasobów oraz kosztów jednostkowych dni
hospitalizacji, wizyt ambulatoryjnych, usług laboratoryjnych, usług obrazowania medycznego, leków,
preparatów krwiopochodnych, procedur chirurgicznych oraz usług diagnostyki patologicznej dla każ
dego leczonego pacjenta.
W Austrii szpitale mogą wdrażać systemów kalkulacji kosztów, które w ich uznaniu spełniają
ich własne potrzeby. Natomiast szpitale finansowane z Państwowych Funduszy Opieki Zdrowotnej
przekazują raporty zawierające dane w wysokim stopniu skonsolidowane i ustandaryzowane (dotyczy
to 113 z 264 szpitali). W większości innych krajów na potrzeby procesu alokacji kosztów oddziałów
medycznych do pacjentów stosuje się różnego rodzaju statystyki wagowe w połączeniu z metodologią
mikrokosztów. Państwa prowadzące rodzajowy rejestr danych dotyczących wykorzystania zasobów
stosują metodę oddolną, dokonując alokacji kosztów opieki szpitalnej do indywidualnych pacjentów
(bądź usług szpitalnych) (Finlandia, Niemcy, Holandia i Szwecja). Państwa, w których dane gromadzone
na poziomie pacjenta nie są dostępne, stosują metodą odgórną, przydzielając koszty szpitalnej opieki
do przeciętnego pacjenta (liczby przyjęć do szpitala) (Anglia, Estonia i Francja). W Anglii utworzono
zespół roboczy złożony z ekspertów w dziedzinie kalkulacji kosztów, którego celem jest wspomaga
nie procesu wdrożenia systemu PLICS (Systemy informacji i kalkulacji kosztów na poziomie pacjenta)
w ramach Narodowej Służby Zdrowia (NHS). Jak dotąd implementacja systemu PLICS nie ma charakteru
obligatoryjnego, a ponadto nieznana jest liczba szpitali, które zdecydowały się wprowadzić system
kalkulacji kosztów na poziomie pacjenta. W Estonii i Francji kalkulacja kosztów grup DRG oparta jest
na połączeniu odgórnego modelu rachunkowości oraz identyfikacji (niewielkiego) odsetka kosztów
na poziomie pacjenta.

90

Weryfikacja danych sprawozdawczych dot. kosztów
W większości krajów wstępna weryfikacja danych sprawozdawczych dotyczących kalkulacji kosztów
ma miejsce w samych placówkach opieki zdrowotnej. Dodatkowo weryfikację danych najczęściej prze
prowadzają też co roku organy państwowe (Anglia, Estonia, Niemcy i Holandia) lub władze regionalne
(Austria i Francja). W Finlandii za zapewnienie jakości danych odpowiadają wyłącznie same szpitale,
jako że władze centralne oraz regionalne nie prowadzą oficjalnej weryfikacji jakości i wiarygodności
danych. W Szwecji Narodowa Rada ds. Zdrowia i Opieki Społecznej publikuje sprawozdania dotyczące
procesu kodowania oraz jego jakości na podstawie informacji pochodzących z Narodowego Rejestru
Pacjentów (NPR), ale to rady gmin odpowiadają za weryfikację jakości danych w drodze audytów
dokumentacji poszczególnych spraw.
W większości krajów weryfikacja danych sprawozdawczych dotyczących kalkulacji kosztów
prowadzona przez organa krajowe/regionalne koncentruje się przede wszystkim na danych dotyczących
wykorzystania zasobów, a konkretnie na aspekcie ich prawidłowości z technicznego i klinicznego punktu
widzenia; opatrzone odpowiednim kodem usługi szpitalne są tu zatem zestawiane z określonymi cechami
pacjentów i/lub szpitala. Przykładowo sprawdza się, czy dana procedura jest dozwolona/możliwa do prze
prowadzenia w odniesieniu do konkretnego szpitala lub pacjenta. W niektórych państwach przeprowadza
się dodatkową weryfikację danych dotyczących kosztów jednostkowych (Niemcy, Holandia i Szwecja).
W Niemczech koszty jednostkowe porównywane są z wartościami minimalnymi oraz maksymalnymi,
z proporcjami kosztów jednostkowych poszczególnych usług szpitalnych oraz z odnośnymi danymi
na temat zużycia zasobów; koszty endoprotezy stawu biodrowego przykładowo muszą odzwierciedlać
koszt materiałów (implantów). Dane dotyczące kalkulacji kosztów sprawdzane są we wszystkich szpitalach
(Niemcy, Holandia i Szwecja) lub na podstawie losowo wybranej próby (Austria, Anglia, Estonia i Francja).
W Tabeli 5.2 przedstawiono pewne cechy metod kalkulacji kosztów, stosowanych w ośmiu
krajach europejskich, które używają własnych danych dotyczących kalkulacji kosztów do obliczania
cen dotyczących jednorodnych grup pacjentów.
Tabela 5.2 Zróżnicowanie cech metod kalkulacji kosztów w ośmiu państwach europejskich
Alokacja
kosztów stałych Pośrednia
do oddziałów alokacja kosztów
medycznych
do pacjentów

Bezpośrednia
alokacja kosztów
do pacjentów

Liczba (odsetek) szpitali
gromadzących dane
dotyczące kosztów

Weryfikacja
danych
(częstotliwość)

Austria

Zależnie
od szpitala

Zależnie
od szpitala

Metoda
kosztów brutto

20 szpitali
referencyjnych
(~ 8% wszystkich szpitali)

Organa
regionalne
(nieregularnie)

Anglia

Metoda
bezpośrednia

Statystyki wskaźni- Metoda
Wszystkie
mikrokosztów
ków wagowych
w ujęciu odgórnym szpitale

Estonia

Metoda
bezpośrednia

Procent narzutu

Metoda
Szpitale związane
mikrokosztów
w ujęciu odgórnym kontraktami z EHIF

Organ
ogólnokrajowy
(co roku)

Finlandia

Metoda
bezpośrednia

Statystyki
wskaźników
wagowych

5 szpitali referencyjnych
Metoda
spełniających określone
mikrokosztów
standardy kalkulacji kosztów
w ujęciu oddolnym (~ 30% placówek opieki
specjalistycznej)

Brak
– za weryfikację
danych
odpowiadają
szpitale

Francja

Metoda
stopniowa

Statystyki
wskaźników
wagowych

Metoda
mikrokosztów
w ujęciu odgórnym

Kraj

99 szpitali z własnej
inicjatywy uczestniczących
w ENCC (~ 13% przyjęć
do szpitali)

Organ
ogólnokrajowy
(co roku)

Organ
ogólnokrajowy
(co roku)
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Tabela 5.2 Ciąg dalszy

Niemcy

Metoda
stopniowa
(preferowana)

Statystyki
wskaźników
wagowych

Metoda
mikrokosztów
w ujęciu oddolnym

125 szpitali uczestniczących
z własnej inicjatywy,
spełniających standardy
InEK w zakresie kalkulacji
kosztów (~ 6% wszystkich
szpitali)

Holandia

Metoda
bezpośrednia

Statystyki
wskaźników
wagowych

Metoda
mikrokosztów
w ujęciu oddolnym

Koszty jednostkowe:
15–25 szpitali leczenia
Organ
ogólnego uczestniczących
ogólnokrajowy
w procesie z własnej
inicjatywy (~ 24% wszystkich (co roku)
szpitali)

Szwecja

Metoda
bezpośrednia

Statystyki
wskaźników
wagowych

Metoda
mikrokosztów
w ujęciu oddolnym

Szpitale stosujące systemy
kalkulacji kosztów
poszczególnych przypadków
(~ 62% przyjęć do szpitali)

Organ
ogólnokrajowy
(co roku)

Organa
ogólnokrajowe
i regionalne
(co roku)

5.3.3 Zakres kosztów objętych europejskimi systemami
finansowania szpitali opartymi na modelu DRG
Względne znaczenie każdego systemu finansowania szpitali opartego na grupach DRG zależy od tego,
jaki odsetek kosztów szpitali objęty będzie przez ten system (zob. Rozdział 6, punkt 6.3, Tabela 6.2).
Finansowanie w oparciu o grupy DRG stanowi podstawowy sposób finansowania szpitali w większości
krajów europejskich. Finansowanie opieki szpitalnej w oparciu o grupy DRG reprezentuje na przykład
75 – 85% kosztów działalności szpitali na terenie Niemiec i Portugalii. Jednak w większości krajów
niektóre specjalizacje (medyczne) i/lub usługi szpitalne są z tego modelu wyłączone (Schreyögg
i in., 2006), z następujących przyczyn:
• występowanie typowych w systemach DRG zachęt do skracania czasu hospitalizacji pacjentów, które
w przypadku określonych specjalizacji mogą mieć szkodliwe konsekwencje (dotyczy to np. inten
sywnej opieki medycznej);
• problemy dotyczące kodowania usług szpitalnych, w przypadku których nie jest możliwe wiarygodne
ustalenie cen związanych z grupami DRG, ponieważ usługi te są rzadko realizowane (np. pomoc
w przypadku urazów wielonarządowych);
• w przypadku niektórych specjalizacji rozpoznanie kliniczne wydaje się nieodpowiednią podstawą
do przewidywania kosztów (na przykład w leczeniu psychiatrycznym).
Z powyższych przyczyn w niektórych krajach wyłączeniu podlegają koszty rehabilitacji (Francja, Niemcy,
Irlandia i Szwecja), usługi związane z opieką psychiatryczną (Anglia, Finlandia, Francja, Niemcy i Irlandia)
oraz intensywna opieka medyczna i pomoc w przypadkach nagłych (Finlandia, Francja i Polska). Wśród
pozostałych kosztów wyłączonych z systemu mogą znaleźć się usługi podstawowej opieki zdrowotnej,
działalność przychodni oraz pogotowia ratunkowego (Anglia); neonatologia, dializowanie i radioterapia,
jeśli mają one miejsce podczas hospitalizacji (Francja); usługi opieki geriatrycznej (Irlandia) oraz leczenie
oparzeń (Szwecja). Koszty z tytułu wyłączonych usług szpitalnych zazwyczaj finansowane są z opłat
uzupełniających, na zasadzie rozliczenia za usługi (FFS) i/lub z dopłat (patrz Rozdział 6 niniejszej książki).
Dodatkowo w systemach DRG nie są zwykle finansowane koszty ponoszone z tytułu zakupu kosztownych
leków (Francja, Niemcy, Holandia, Polska i Szwecja) i/lub kosztownych materiałów (Francja, Hiszpania i Szwecja).
W przypadku specjalizacji medycznych, koszty edukacji i badań naukowych zwykle również nie
są finansowane w oparciu o grupy DRG. Niektóre kraje zdecydowały się także na wyłączenie kosztów
kapitałowych i odsetek (np. Austria, Finlandia, Niemcy i Irlandia) oraz rezerwy na należności (np. Niemcy
i Irlandia). Inne nieuwzględnione koszty mogą być związane z należnościami podatkowymi, opłatami
i ubezpieczeniami (Niemcy), emeryturami (Irlandia) oraz akredytacjami (Szwecja).
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5.4 Budowanie systemów DRG w oparciu
o dane dotyczące kosztów
5.4.1 Znaczenie systemów kalkulacji kosztów
Dane dotyczące kalkulacji kosztów odgrywają znaczącą rolę w procesie obliczania wskaźników
wagowych DRG (Nathanson, 1984). Jeśli dane pochodzące z systemów kalkulacji kosztów będą
nieprecyzyjne, istnieje prawdopodobieństwo, że szpitale w odniesieniu do konkretnych grup DRG
otrzymywały będą zbyt mało (lub zbyt dużo) pieniędzy. W praktyce grupy DRG generujące większe
zyski mogą rekompensować mniejsze zyski w przypadku innych grup (subsydiowanie krzyżowe). Jednak
gdy dane dotyczące kalkulacji kosztów prowadzić będą do nadmiernie wysokich opłat w przypadku
określonych grup DRG, szpitale nie będą odczuwały potrzeby reorganizacji procesów leczenia w celu
podniesienia efektywności niektórych grup pacjentów. Z drugiej strony, jeżeli dane te prowadziły
będą do niedostatecznego finansowania pewnych grup DRG, szpitale nie będą chciały dokładać
starań na rzecz podnoszenia jakości opieki medycznej, w przeciwnym razie bowiem ich koszty mogą
przekroczyć kwoty uzyskanego finansowania. Szpitale znajdujące się w takiej sytuacji mogą zacząć
obniżać jakość usług w celu zmniejszenia ponoszonych kosztów (bądź strat). W efekcie więc to, na ile
systemy finansowania szpitali oparte na grupach DRG mogą być efektywne i gwarantować sprawie
dliwe warunki finansowania zależy w dużej mierze od tego, czy poziom finansowania szpitali osiąga
adekwatne wartości. Organy regulacyjne oraz zarządcy szpitali powinni wziąć pod uwagę, czy korzyści
płynące z posiadania bardziej wiarygodnych danych na temat kosztów uzasadniają dodatkowe nakłady
i komplikacje związane z ulepszeniem systemu kalkulacji kosztów w sposób umożliwiający uzyskiwanie
dokładnych, szczegółowych informacji. Wybór metody kalkulacji kosztów powinien odzwierciedlać,
jak wielkie znaczenie przykłada się do precyzji w kosztorysach, a także na ile realna jest perspektywa
wprowadzenia w życie systemu i jakie wiążą się z tym koszty (Clement Nee Shrive i in., 2009).
Na podstawie szeregu wykonanych wcześniej badań widać dziś, że oparte na grupach DRG
systemy finansowania szpitali nie zawsze są w stanie odzwierciedlać koszty w adekwatny sposób (Busse
i in., 2008; Heerey i in., 2002; Skeie i in., 2002; Tan i in., 2009a). Taki stan rzeczy da się wytłumaczyć
niedokładnościami systemu klasyfikacji pacjentów oraz systemów kalkulacji kosztów.

Niedokładności w klasyfikacji pacjentów
Chociaż dostawcy usług w sektorze opieki zdrowotnej od dawna wyrażali pogląd, że każdy pacjent
jest kimś niepowtarzalnym, rzeczywistość systemów finansowania szpitali opartych na grupach DRG
jest taka, że pacjenci są grupowani i że niektóre z tych grup w większym niż pozostałe zakresie
reprezentują mieszaninę różnych rozpoznań klinicznych. Kraje, w których funkcjonuje rodzajowy model
prezentacji wykorzystania zasobów w odniesieniu do każdego pacjenta, często stosują rachunek kosztów
do wspierania odpowiedniej alokacji zasobów, oceny poziomu homogeniczności ich zużycia w każdej
grupie DRG, obliczania oddzielnych kwot refundacji DRG w odniesieniu do pacjentów wymagających
zastosowania bardziej skomplikowanego modelu zużycia (np. z powodu wystąpienia powikłań i schorzeń
współistniejących) i/lub sprawdzenia, jakie skutki przyniosły zmiany wprowadzane w systemach klasyfi
kacji pacjentów (przykładem mogą tu być Francja, Niemcy, Holandia i Szwecja). We Francji na przykład
zauważono, że grupy DRG związane z leczeniem zachowawczym miały mniej jednorodny charakter
niż w przypadku leczenia chirurgicznego, niemniej jednak na przeszkodzie utworzenia nowych grup
DRG stanął fakt, że liczba spraw, których dotyczyły rozbieżne długości okresu hospitalizacji, była zbyt
mała. Na podstawie kalkulacji kosztów widać, że pomiędzy grupami DRG w rozrzucie wartości wokół
średniego poziomu kosztów występują znaczne różnice, przy czym te spośród grup DRG, które cechują
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się dużą zmiennością, najprawdopodobniej obejmowały będą bardzo różne rozpoznania kliniczne oraz
metody leczenia (Jackson, 2000).

Niedokładności systemów kalkulacji kosztów
Zakres, w jakim systemy kalkulacji kosztów powinny stanowić wsparcie na rzecz efektywnego
i sprawiedliwego stosowania systemów DRG w charakterze narzędzia finansowaniu szpitali, zależy
od czynników następujących:
• liczby i składu (charakterystyki) próby szpitali, na podstawie której gromadzone są dane dotyczące
kalkulacji kosztów, oraz od jakości danych dostarczanych przez te szpitale;
• dokładności zastosowanej metody kalkulacji kosztów (patrz podpunkt 5.4.2);
• zdolności utrzymywania/aktualizacji danych dotyczących kalkulacji kosztów w sposób terminowy.

5.4.2 Dokładność zastosowanej metody kalkulacji kosztów
Systemy kalkulacji mogą stanowić wsparcie na rzecz efektywnego i sprawiedliwego procesu budowa
nia systemów finansowania szpitali w oparciu o grupy DRG, stosowanych w charakterze narzędzia
do ustalania wysokości opłat, tak dalece, jak bardzo dokładna jest metoda kalkulacji kosztów, wyko
rzystywana w danym kraju bądź regionie. Jednak z samej natury kosztów jako takich wynika, że im
bardziej wyrafinowane zastosujemy metody analizy, tym bardziej będzie ona kosztowna. Metoda
dwukierunkowa w teorii umożliwia bardziej precyzyjną alokację kosztów szpitalnych do poszczególnych
oddziałów medycznych. Jednocześnie jednak jest ona bardziej czasochłonna niż metody stosowane
w różnych krajach europejskich (metoda „stopniowa” oraz „bezpośrednia”). Wcześniejsze, badania
nie wykazały statystycznie znaczącego związku pomiędzy poszczególnymi metodami kalkulacji kosztów
a osiągniętym poziomem kosztów jednostkowych (St-Hilaire & Crepeau, 2000; Zuurbier & Krabbe
Alkemade, 2007). Uważa się też, że jednostki wartości relatywnej w sposób najwierniejszy odzwierciedlają
faktyczny poziom wykorzystania zasobów na potrzeby przyporządkowywania kosztów działalności szpitali
do pacjentów, niemniej jednak wyliczanie tych jednostek wymaga bardziej szczegółowych danych niż
w przypadku metod operacyjnych (statystyki wskaźników wagowych i wartości procentowych narzutów
marżowych). Istnieją dowody, że statystyki wskaźników wagowych pozwalają na uzyskanie w miarę
zbliżonych przewidywanych kosztów, podczas gdy ich wartości uzyskiwane dzięki zastosowaniu procen
towych narzutów marżowych różnią się w sposób znaczący, jeśli porównać jedne i drugie z szacunkami
kosztów uzyskiwanymi na podstawie jednostek wartości relatywnej (Tan i in., 2009c).
Metoda mikrokosztów w ujęciu oddolnym może być uważana za najlepsze rozwiązanie w zakre
sie kalkulacji wskaźników wagowych DRG, ponieważ pomaga ona zarządcom szpitali zrozumieć, czy
różnice pomiędzy poszczególnymi grupami DRG oraz w ramach samych grup DRG wynikają z różnic
w intensywności wykorzystania zasobów, czy też z różnic w kosztach usług świadczonych przez
szpitale; może ona ponadto pomóc zrozumieć dystrybucyjną formę danych dotyczących kalkulacji
kosztów, na których opierają się wypłaty środków w ramach systemu DRG (Jackson, 2000; Tan i in.,
2009b). W przeciwieństwie do innych metodologii, metoda mikrokosztów w ujęciu oddolnym pozwala
na uzyskanie wglądu w koszty zastosowane bezpośrednio w przypadku indywidualnych pacjentów,
w jednorodności kosztowe oraz przypadki nietypowe generujące ponadprzeciętne koszty. Poszczególne
kraje jednak zmuszone są posiłkować się metodą mikrokosztów w ujęciu odgórnym (lub metodą kosz
tów brutto), jeżeli systemy kalkulacji kosztów w szpitalach nie pozwalają na gromadzenie rodzajowych
danych dotyczących zużycia zasobów w przypadku każdego indywidualnego pacjenta (jak ma to miejsce
np. w przypadku Anglii). Metoda mikrokosztów w ujęciu odgórnym okazała się poważną alternatywą

94

dla metody mikrokosztów w ujęciu oddolnym jeśli idzie o uzyskiwany poziom dokładności; omawiane
podejście pozwala też na osiągnięcie przyzwoitych rezultatów jeśli idzie o dostępność danych, koszt
oraz poziom skomplikowania (Tan i in., 2009b). Natomiast w przypadku metody kosztów brutto,
zarówno teoria ekonomii, jak i badania empiryczne pokazują, że uzyskiwane za jej pomocą prognozy
kosztów są raczej mało precyzyjne. Przykładowo, na poziom wykorzystania zasobów poważny wpływ ma
rozpoznanie kliniczne danego pacjenta, a metody oparte na kosztach brutto zasadniczo nie są w stanie
należycie tego czynnika uwzględnić (Jackson, 2000; Swindle i in., 1999).

5.5 Wpływ kalkulacji kosztów na szpitale
W chwili obecnej systemy kalkulacji kosztów uznać można za zdecydowany postęp w stosunku
do zakresu informacji dostępnych wcześniej dla wielu instytucji. Systemy te stanowią efektywny
i prawidłowy z klinicznego punktu widzenia sposób opisu działalności szpitali i zarządzania nią, czego
celem jest zwiększenie przejrzystości w dziedzinie finansowania służby zdrowia. W szpitalach na terenie
całej Europy panuje dziś świadomość, że dane dotyczące kalkulacji kosztów mają zasadnicze znacze
nie w kontekście systematycznych analiz porównawczych oraz konkurencyjności regulowanej, dzięki
którym możliwe jest z kolei podniesienie poziomu efektywności usług szpitali (Schuster i in., 2006,
van de Ven & Schut, 2009). Przede wszystkim, systemy kalkulacji kosztów ułatwiają porównywanie
poszczególnych wskaźników wydajności oraz parametrów produktywności i efektywności. Analizy
porównawcze pomogły ponadto szpitalom w odpowiednim zarządzaniu i kontrolowaniu procesów
operacyjnych, dzięki czemu udało się poprawić wydajność; metoda ta zachęciła na przykład szpitale
do wykorzystywania grup DRG do oceny wpływu przewidywanych zmian w liczebności pacjentów
oraz rozkładu przypadków w ramach systemu casemix na kształt budżetu, a także do monitorowania
faktycznych wydatków i porównywania ich z prognozowanymi (np. w Anglii, Francji i Estonii). Po drugie,
zastosowanie konkurencyjności regulowanej pozwoliło władzom wielu krajów europejskich stworzyć
silne zachęty dla innych podmiotów działających w ramach systemu, takich jak choćby towarzystwa
ubezpieczeń zdrowotnych/kasy chorych (Busse i in., 2006). W efekcie grupy DRG zaczęto stosować
na potrzeby negocjowania jakości i dostępności usług medycznych oraz do określonych składników
finansowych opartych na czynnikach ilościowych bądź kosztowych (przykładem mogą być tutaj Anglia,
Estonia, Holandia i Hiszpania). Wreszcie, dane dotyczące kalkulacji kosztów umożliwiają organom
regulacyjnym monitorowanie niezamierzonych konsekwencji, jakie mogą towarzyszyć finansowaniu
szpitali z wykorzystaniem grup DRG, takich jak leczenie pacjentów, w przypadku których przewidywane
koszty są niższe niż przewidziana kwota finansowania, zawyżanie wyników w przypadku generujących
znaczne koszty grup DRG w celu zwiększenia przychodów, minimalizacja kosztów czy przerzucanie
kosztów na pacjentów oraz obniżanie jakości opieki medycznej (zob. Rozdział 6).

5.6 Podsumowanie: co jest tutaj podstawą
– Grupy DRG czy systemy kalkulacji kosztów?
Można argumentować, że to proces kalkulacji kosztów napędza dalszy rozwój grup DRG. Wprowadzenie
systemów finansowania działalności szpitali w oparciu o grupy DRG w krajach europejskich stanowiło
przecież po części skutek braku lub nieadekwatnego charakteru informacji na temat kosztów (Feyrer i in.,
2005). Dane w zakresie kalkulacji kosztów sprawiły, że możliwa stała się weryfikacja jednorodności
kosztowych oraz wykrywanie przypadków nietypowych wśród populacji pacjentów. Efektem tego było
wprowadzanie modyfikacji i ulepszeń w istniejących systemach DRG. Można jednak również bronić
tezy, że to grupy DRG stanowią bodziec dla rozwoju systemów kalkulacji kosztów. Wprowadzenie
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kompleksowych, standardowych systemów kalkulacji kosztów związane było z koniecznością gromadzenia
danych na potrzeby obliczania wskaźników wagowych DRG oraz udzielania szpitalom wsparcia w zakre
sie zarządzania i procedur audytu. Zmiany w istniejących systemach kalkulacji kosztów wprowadzane
są w celu podniesienia poziomu efektywności i bezstronności systemów finansowania szpitali opartych
na grupach DRG. Niezależnie od tego, za którym argumentem się opowiemy, co do występowania
następujących prawidłowości nie można się spierać: (1) systemy DRG nie mogą prawidłowo funkcjo
nować bez zapewnienia precyzyjnego rachunku kosztów; oraz (2) zastosowanie grup DRG oznacza
spełnienie wymogu oparcia kosztów w systemach kalkulacji na odpowiedniej jednostce analitycznej.
Należy jednak zauważyć, że systemy DRG i systemy kalkulacji kosztów powinny być opracowywane
w sposób od siebie nawzajem niezależny; w przeciwnym wypadku nie będzie bowiem możliwe doko
nanie indywidualnej weryfikacji wydajności każdego z tych systemów.
Sposób gromadzenia danych dotyczących kalkulacji kosztów na potrzeby opracowywania
systemów finansowania szpitali w oparciu o grupy DRG oraz obliczania wskaźników wagowych DRG
różnią się znacząco pomiędzy analizowanymi krajami europejskimi. Istotne są tutaj dwa spostrzeżenia.
Po pierwsze, charakterystyki systemów DRG oraz systemów finansowania odzwierciedlają aktualnie
panującą sytuację, co oznacza, że podlegać będą (dynamicznym) zmianom wynikającym z dynamiki
systemów, które opisują. Po drugie, nie istnieje „najlepszy” system kalkulacji kosztów, ponieważ przy
jego wyborze należy uwzględnić zarówno charakterystykę placówek ochrony zdrowia gromadzących
dane na temat kosztów, jak i narodowej służby zdrowia jako takiej, a także zadania, jakie mają zamiar
zrealizować politycy w sektorze ochrony zdrowia, wprowadzając w życie system DRG. Jedynym sposobem
rzetelnej oceny systemów DRG pod kątem ich medycznej spójności oraz jednorodności kosztowej jest
definiowanie kosztów na poziomie indywidualnych pacjentów. Jeśli naszym celem jest przeprowadzanie
pomiarów, porównań oraz ulepszeń w obszarze efektywności opieki medycznej w szpitalach, same
systemy kalkulacji kosztów mogą okazać się niewystarczające, jeśli koszty DRG nie będą definiowane
zgodnie z metodą mikrokosztów w ujęciu oddolnym.
Każdemu systemowi finansowania szpitali opartemu na grupach DRG przyświecają podobne cele
(jak choćby zwiększenie przejrzystości czy zapewnienie adekwatnego poziomu finansowania szpitali),
jednak starania zmierzające do ich osiągnięcia podejmowane są zawsze w różnych, charakterystycznych
dla danego kraju warunkach danego systemu ochrony zdrowia (patrz Rozdział 2). Z tego powodu
wydaje się mało prawdopodobne, aby systemy kalkulacji kosztów stosowane w krajach europejskich
zostały w najbliższej przyszłości poddane harmonizacji. Jest natomiast duże prawdopodobieństwo,
że w najbliższych latach poszczególne kraje europejskie będą musiały radzić sobie z tymi samymi
problemami, co obecnie, jeśli idzie o trwający wciąż proces opracowywania i aktualizacji systemów
DRG oraz systemów kalkulacji kosztów. Ogólne podobieństwo w zakresie napotykanych przez nie
problemów może z czasem sprawić, że wzrośnie zainteresowanie poszukiwaniem wspólnych rozwiązań,
które mogłyby następnie zostać odpowiednio dostosowane do warunków każdego kraju.

5.7 Uwagi
1. Missions d’intérêt général et de l’aide à la contractualisation: Działania w interesie ogółu i zwią
zane z pomocą w zakresie kontraktowania, wliczając w to opłaty związane z edukacją, badaniami
i publicznymi programami ochrony zdrowia.
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6.1 Wprowadzenie
Niemal 30 lat po tym, kiedy po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych wprowadzono system finanso
wania szpitali oparty na jednorodnych grupach pacjentów (DRG) w 1983 roku (Fetter, 1991), systemy
DRG stały się podstawą procesu finansowania szpitali w większości krajów europejskich, a także w wielu
innych krajach na całym świecie (Kimberly i in., 2008). Jak pokazano w rozdziale 2, jednym z głównych
celów wykorzystywania systemów DRG we wszystkich krajach omawianych w niniejszej książce jest
umożliwienie finansowania szpitali z zastosowaniem grup DRG. Na Rys. 6.1 pokazano podstawową
konfigurację systemów finansowania szpitali w oparciu o grupy DRG: (1) system klasyfikacji pacjentów
(SKP) umożliwia łączenie pacjentów o zbliżonej charakterystyce klinicznej, w przypadku których poziom
zużycia zasobów jest stosunkowo homogeniczny, w jednorodne grupy pacjentów (patrz Rozdział 4);
(2) pewne informacje dotyczące kosztów działalności szpitala służą do ustalenia wskaźników wago
wych DRG, przy czym zazwyczaj wskaźniki te odpowiadają (mniej więcej) przeciętnemu kosztowi
leczenia pacjentów w określonej grupie DRG (patrz Rozdział 5); (3) wskaźniki wagowe DRG przeliczane
są na wartości pieniężne, a stawka finansowania może być korygowana w celu uwzględnienia zmien
nych o charakterze strukturalnym (region geograficzny lub status naukowy szpitala – szpitale kliniczne/
niekliniczne) oraz innych zmiennych związanych z wykorzystaniem zasobów (czas hospitalizacji, zużycie
kosztownych leków lub usług); następnie (4) szpitale otrzymują finansowanie na podstawie liczby oraz
rodzaju obsługiwanych przez siebie grup DRG.
Stosowanie systemów finansowania opartych na DRG wiąże się ze specyficznym zestawem
zachęt, które w przypadku innych systemów finansowania szpitali nie występują; popularność systemów
DRG wiąże się z powszechnie akceptowaną opinią, że mają one (w przeważającej mierze pozytywny)
wpływ na poziom jakości i efektywności – co zostało omówione w Rozdziałach 7 i 8. Jednak nieza
leżnie od tego, od czasu wprowadzenia pierwszego takiego systemu finansowania, tak w USA (Lave,
1989; Ellis, 1998) jak i krajach europejskich (od czasu zastosowania grup DRG w finansowaniu szpitali
– Böcking i in., 2005; Steinbusch i in., 2007; Farrar i in., 2009), toczą się wciąż dyskusje na temat
negatywnych lub „niezamierzonych” konsekwencji stosowania takich systemów.
Przedmiotem niniejszego rozdziału są systemy finansowania szpitali oparte na DRG, stosowane
w dwunastu krajach omawianych w niniejszej książce, oraz podstawowe zachęty z nimi związane,
które mogą prowadzić tak do zamierzonych, jak i niezamierzonych konsekwencji. Rozdział niniejszy
rozpoczyna się od ogólnej analizy sposobów ustalania stawki finansowania w poszczególnych syste
mach DRG (punkt 6.2). W punkcie 6.3 znajduje się wprowadzenie do dwóch podstawowych modeli
finansowania szpitali z wykorzystaniem grup DRG; chodzi tu o systemy typu case payment (płatność
za przypadek) oraz systemy alokacji środków budżetowych według grup DRG. Punkt 6.4 zawiera
teoretyczne omówienie głównych zachęt, jakie przypisuje się najbardziej podstawowemu modelowi
finansowania szpitali z zastosowaniem grup DRG, oraz ich potencjalnych konsekwencji – zarówno
zamierzonych, jak i niezamierzonych. W punkcie 6.5 omówiono, w jaki sposób uwzględnione tutaj
państwa zdołały poradzić sobie z niektórymi niezamierzonymi konsekwencjami stosowania omawia
nych systemów poprzez zmodyfikowanie podstawowego modelu finansowania szpitali opartego
na grupach DRG. Punkt 6.6 zawiera podsumowanie dotychczasowych spostrzeżeń oraz konkluzję,
że zachęty związane z omawianymi systemami finansowania kryją potencjał pozwalający na dopro
wadzenie do zamierzonych konsekwencji, pod warunkiem jednak, że uda się uniknąć konsekwencji
niezamierzonych za sprawą odpowiednich mechanizmów kontrolnych.

100

Rozdzia³ 4

SYSTEM DRG
DRG

Rozdzia³ 5

Wykorzystywane w celu
rozwijania i aktualizacji
systemu

INFORMACJE O KOSZTACH
SZPITALI

Rozdzia³ 6

Wykorzystywanie do obliczania/negocjowania
wskaźników wagowych DRG oraz korekt

Wp³yw
na rachunek
kosztów

WSKAŹNIKI
WAGOWE DRG

PRZELICZANIE NA KWOTY
PIENIÊ¯NE I KOREKTY

Wzglêdne wskaźniki

Stawka bazowa, stawka punktowa

Na zasadzie op³at za przypadek

Punktacja

Korekty strukturalne:
region, poziom p³ac, itd

Przydzia³ środków bud¿etowych na bazie DRG

Taryfa

Przypadki nietypowe, dodatkowe op³aty

FINANSOWANIE SZPITALI
W OPARCIU O GRUPY DRG

Negocjowanie bud¿etu na bazie DRG

Mechanizm ustalania stawki finansowania

Wp³yw na poziom
innowacyjności

INNOWACJE
TECHNOLOGICZNE

Rozdzia³ 9

Wp³yw na poziom jakości

JAKOŚÆ US£UG
SZPITALA

Rozdzia³ 8

Wp³yw na poziom efektywności

EFEKTYWNOŚÆ PRACY
SZPITALA

Rozdzia³ 7

Rys. 6.1 System finansowania szpitali w oparciu o grupy DRG w ramach niniejszej książki

6.2 Finansowanie szpitali na podstawie DRG:
ustalanie stawki finansowania
Jak pokazano na Rys. 6.1, stawki finansowania szpitali w systemach finansowania DRG ustalane są
na podstawie wskaźników wagowych DRG oraz wartości pieniężnych uzyskanej po przeliczeniu tych
ostatnich. Co do zasady celem jest tutaj ustalenie wskaźników wagowych DRG na poziomie odpo
wiadającym mniej więcej przeciętnym kosztom leczenia pacjentów w danej grupie DRG. Niemniej
wskaźniki wagowe DRG są w poszczególnych krajach wyrażane w różny sposób; zazwyczaj oblicza
się je na podstawie informacji o średnich kosztach (zob. Rozdział 5) lub też z zastosowaniem podejścia
opartego na ”najlepszych praktykach” (zob. Rozdział 7). W Tabeli 6.1 pokazano rozkład trzech głów
nych modeli w 12 krajach uwzględnionych w niniejszym opracowaniu. Te modele to: (1) względne
wskaźniki wagowe, (2) taryfy pieniężne oraz (3) skale punktowe. Każdy z nich odpowiada określonej
metodzie przeliczania na wartości pieniężne. Zakres zastosowania wskaźników wagowych DRG oraz
czynniki kształtujących proces przeliczania na kwoty pieniężne w różnych krajach przedstawiają się
odmiennie i pozwalaj na odpowiednie dostosowanie finansowania do uwarunkowań strukturalnych
i/lub priorytetów o charakterze ogólnokrajowym lub regionalnym.
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6.2.1 Wskaźniki wagowe DRG i zakres ich zastosowania
w 12 krajach europejskich
W większości krajów relatywne wskaźniki wagowe DRG obliczane są niezależnie lub importowane
z innych krajów i dostosowywane do lokalnych potrzeb. Sama koncepcja wykorzystywania względnych
wskaźników wagowych DRG polega na tym, że wskaźnik wagowy danej grupy DRG wyrażany jest
poprzez odniesienie do średnich kosztów leczenia wszystkich przypadków w danym kraju. W bardzo
dużym uproszczeniu, względne wskaźniki DRG obliczane są w ten sposób, że średni koszt przy
padków mieszczących się w danej grupie DRG dzielony jest przez kwotę średnich kosztów leczenia
wszystkich przypadków w kraju. Jeśli zatem wskaźnik danej grupy DRG przyjmuje wartość 1 oznacza
to, że średnie koszty leczenia pacjentów z tej grupy są równe średnim kosztom leczenia wszystkich
przypadków w danym kraju. Jeżeli względne wskaźniki wagowe importowane są z zagranicy, wskaźniki
poszczególnych grup DRG nie zawsze będą odzwierciedlały stosowane w danym kraju praktyki. Jednak
dzięki dostosowaniu wskaźników do krajowych danych dotyczących kosztów (tak jak np. w przypadku
Irlandii i Portugalii), poszczególne kraje starają się zapewnić adekwatność zagranicznych wskaźników
wagowych do występujących w danym kraju schematów zużycia zasobów oraz możliwość takiej inter
pretacji wskaźników, by dało się określić, czy koszty leczenia są wyższe, czy niższe od średnich wartości.
Anglia, Francja, Holandia i Hiszpania stosują system taryf pieniężnych. Od względnych wskaźni
ków wagowych taryfy te różnią się tym, że wyrażane są w pieniądzach. Co do zasady, taryfy pieniężne
obliczane są bezpośrednio na podstawie średnich kosztów leczenia pacjentów z danej grupy DRG,
choć mogą podlegać korektom w celu uwzględnienia inflacji (tak jak w Anglii) lub realizacji założeń
kontroli nad budżetem globalnym (tak jak w przypadku Francji). W Hiszpanii taryfy pieniężne obliczane
są na podstawie importowanych, wewnętrznych względnych wskaźników wagowych oraz krajowych
danych dotyczących kalkulacji kosztów. Co ciekawe, chociaż taryfa wyrażona jest w pieniądzu, nie musi
ona zawsze odpowiadać faktycznej kwocie przekazywanej placówce ochrony zdrowia, ta bowiem
ustalana jest po dokonaniu dalszych korekt (bardziej szczegółowo omówionych w kolejnych partiach
rozdziału).
Austria i Polska są jedynymi krajami, w których wskaźniki wagowe DRG wyrażane są w pos
taci skal punktowych. Różnica pomiędzy skalą punktową a taryfą pieniężną polega na tym, że skala
punktowa nie jest wyrażona w pieniądzu, lecz w punktach.
Jednocześnie jednak – w przeciwieństwie do wskaźników wagowych – skala punktowa
nie zakłada powiązania wskaźnika wagowego danej grupy DRG z kwotą średnich kosztów leczenia
wszystkich przypadków w kraju. Dlatego też, w przeciwieństwie do wskaźników skale punktowe oraz
taryfy pieniężne nie umożliwiają ustalenia indeksów casemix (CMI) szpitali, tak jak to często robią
kraje stosujące względne wskaźniki wagowe w celu porównywania różnic w populacjach pacjentów
w poszczególnych szpitalach.
W większości krajów takie same wskaźniki wagowe DRG stosuje się w odniesieniu do wszystkich
szpitali i wszystkich regionów w danym kraju. W przypadku Irlandii jednak oddzielny zestaw względ
nych wskaźników wagowych obliczany jest dla szpitali pediatrycznych, w Anglii natomiast różne taryfy
stosuje się (między innymi) w odniesieniu do przypadków leczonych w trybie jednodniowym, pomocy
w stanach ostrych, zabiegów planowych, leczenia pacjentów dziecięcych oraz przypadków ortopedycz
nych. W Finlandii i Szwecji obok ogólnokrajowych względnych wskaźników wagowych istnieją także
wskaźniki wagowe obowiązujące w danym okręgu czy gminy, a same okręgi i gminy mają prawo wybrać
zestaw wskaźników, które będą najlepiej spełniały ich potrzeby. We Francji odrębne taryfy obliczane są
w przypadku szpitali publicznych oraz prywatnych, jako że wynagrodzenie lekarzy uwzględnione jest
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Tabela 6.1 Wskaźniki wagowe DRG, przeliczniki pieniężne i zakres ich zastosowania w 12 krajach europejskich

Kraj

Wskaźnik wagowy
DRG (jednostka)

Zastosowanie
wskaźnika DRG

Przeliczanie
na kwoty pieniężne

Zastosowanie
stawki przeliczeniowej

Austria

Punktacja

Na terenie całego kraju

(Domyślna) wartość
punktowa

W zależności
od danego państwa związkowego

Anglia

Taryfa
pieniężna

Na terenie całego kraju (odrębne taryfy Czynnik sił rynkowych W zależności
dla przypadków nagłych, zabiegów
od szpitala
planowych, leczenia w trybie
jednodniowym, pacjentów dziecięcych,
leczenia ortopedycznego)

Estonia

Względny
wskaźnik wagowy

Na terenie całego kraju

Finlandia

Względny wskaźnik
wagowy

Na terenie całego kraju (8 dystryktów), Stawka bazowa
oddzielne dla poszczególnych jednostek administracyjnych (5 dystryktów)

W zależności
od szpitala

Francja

Taryfa pieniężna

Na terenie całego kraju
(oddzielne taryfy dla szpitali
publicznych i prywatnych)

(1) Korekty o zasięgu
regionalnym
(2) Współczynnik
przejściowy
(do 2012 roku)

(1) W zależności od szpitala
(2) W zależności od szpitala

Niemcy

Względny wskaźnik
wagowy

Na terenie całego kraju

Stawka bazowa

Na terenie państwa
związkowego

Irlandia

(Zaadaptowany)
Względny wskaźnik
wagowy (tzw.
wartość relatywna)

Na terenie całego kraju (oddzielne
wskaźniki wagowe dla szpitali
pediatrycznych)

Stawki bazowe

(1) W zależności od każdej
z czterech grup
specjalizacji szpitali
(2) W zależności od szpitala

Holandia

Taryfa pieniężna

Na terenie całego kraju (67% grup
DRG); oddzielne dla poszczególnych
szpitali (33% grup DRG)

Bezpośrednio
(bez przeliczenia)

Nie dotyczy

Polska

Punktacja

Na terenie całego kraju (oddzielne
taryfy dla przypadków nagłych,
zabiegów planowych, leczenia
w trybie jednodniowym)

Wartość punktowa

Na terenie całego kraju

Portugalia

(Zaadaptowany)
Względny wskaźnik
wagowy

Na terenie całego kraju

Stawka bazowa

Grupa specjalizacji szpitali

Hiszpania
(Katalonia)

(1) (Zaadaptowany) (1) Na terenie całego kraju
Względny
(AP-DRG)
wskaźnik wago- (2) Na terenie danego regionu
wy (AP-DRG)
(CMS-DRG)
(2) (Importowany)
Względny wskaźnik wagowy
(CMS-DRG)

(1) Bezpośrednio
(bez przeliczenia)
(2) Stawka bazowa

(1) Nie dotyczy
(2) Na terenie całego
regionu (CMS-DRG)

Szwecja

Względny wskaźnik
wagowy

Stawka bazowa

Na terenie całego kraju, z uwzględnie- Stawka bazowa
nia specyfiki poszczególnych gmin
(w niektórych gminach)

Na terenie całego
kraju

Odmienne dla
poszczególnych gmin

Źródło: Na podstawie rozdziałów opisujących sytuację w poszczególnych krajach zawartych w Rozdziale Drugim
(najbardziej aktualne dostępne informacje)

jedynie w kwotach przekazywanych na podstawie grup DRG na rzecz publicznych placówek ochrony
zdrowia. W Holandii taryfy ogólnokrajowe mają zastosowanie tylko do 67% grup DRG, a pozostałe
33% taryf stanowi rezultat negocjacji pomiędzy placówkami opieki zdrowotnej a ubezpieczycielami.
W Hiszpanii taryfy pieniężne dotyczące stosowanych tam jednorodnych grup pacjentów typu AP-DRG
obowiązują wyłącznie w odniesieniu do pacjentów leczonych w regionach niebędących ich miejscem
zamieszkania, natomiast względne wskaźniki wagowe dotyczące jednorodnych grup pacjentów typu
CMS-DRG stosuje się tylko w autonomicznej wspólnocie Katalonii. Co więcej, nawet jeśli dany wskaźnik
wagowy DRG jest taki sam dla wszystkich szpitali i regionów w danym kraju, przeliczenie na wartości
pieniężne oraz korekty mogą sprawić, że w szpitalach znajdujących się w różnych regionach wystąpią
różne kwoty finansowania (zob. podpunkt 6.2.2).
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6.2.2 Przeliczanie na wartości pieniężne i korekty strukturalne
Jak pokazano w Tabeli 6.1, w celu ustalenia faktycznej kwoty finansowania szpitali w oparciu o grupy
DRG wszystkie kraje – oprócz Holandii i Hiszpanii (system AP-DRG) – mnożą wskaźniki wagowe DRG
przez określony współczynnik konwersji. Wszystkie kraje stosujące względne wskaźniki wagowe mnożą
je przez tzw. „stawkę bazową”. Niemniej jednak pomiędzy poszczególnymi krajami istnieją znaczące
różnice, jeżeli idzie o stosowanie tej stawki w poszczególnych szpitalach. Jedynie w Estonii taka sama
stawka bazowa stosowana jest we wszystkich szpitalach na terenie całego kraju. W Finlandii i Szwecji
stawki bazowe obliczane są na potrzeby każdego szpitala oddzielnie, w oparciu o ustalone wcześniej
budżety globalne oraz przewidywaną działalność danego szpitala. W Niemczech zróżnicowane stawki
bazowe negocjowane są przez placówki samorządowe (przede wszystkim towarzystwa ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych oraz szpitale) w odniesieniu do każdego Landu (kraju związkowego).
W Irlandii coraz większy odsetek budżetów opartych na grupach DRG ustala się na podstawie stawki
bazowej dotyczącej danej grupy specjalizacji (np. główne szpitale kliniczne, szpitale pozostałe, szpitale
pediatryczne), dzięki czemu szpitale o podobnym profilu są grupowane na potrzeby finansowania;
natomiast ustalana na potrzeby poszczególnych szpitali stawka bazowa, która miała dawniej na celu
ochronę szpitale przed nadmiernymi cięciami budżetowymi w okresie wdrożenia, dziś stosowana jest
do ustalania zaledwie 20% szpitalnych budżetów. W Portugalii zastosowano podobne podejście, jako
że szpitale również finansowane są tam na podstawie stawki bazowej ustalanej w odniesieniu do grup
szpitali o podobnym profilu. W całym regionie Katalonii natomiast stawka bazowa jest taka sama.
W Anglii i Francji taryfy pieniężne mnoży się przez współczynniki korygujące, aby uwzględ
nić pewne cechy o charakterze strukturalnym (takie jak wyższe poziomy wynagrodzeń) w procesie
finansowania przy użyciu grup DRG. Dodatkowo wskaźniki wagowe DRG we Francji nadal podlegają
korekcie o współczynnik przejściowy, odzwierciedlający historyczne schematy kosztowe poszczególnych
szpitali, co ma uchronić je przed nadmiernymi cięciami budżetowymi i przypomina podejście zastoso
wane w Irlandii oraz innych krajach w okresie wprowadzania w życie systemów DRG do finansowania
szpitali. W Holandii oraz Hiszpanii (na potrzeby ogólnokrajowego wykorzystania grup AP-DRG) taryfy
pieniężne nie podlegają korekcie, lecz są stosowane jako bezpośrednia podstawa finansowania.
W Polsce wartości punktowe DRG mnoży się przez wartość punktu, która jest identyczna
dla całego kraju. W Austrii stosuje się domyślną wartość punktu, inną w przypadku każdego kra
ju związkowego, ponieważ wartości punktu nie są publikowane, a budżety szpitali przydziela się
zgodnie z zasadami obowiązującymi w poszczególnych krajach związkowych. Niektóre z tych krajów
przykładowo podwyższają punktację szpitali klinicznych lub szpitali zlokalizowanych w obszarach,
w których poziom płac jest wyższy niż w innych lokalizacjach. Domyślna wartość punktu określana
jest następnie w ten sposób, że cała kwota budżetu na leczenie pacjentów w szpitalach danego
kraju związkowego w ramach finansowania DRG dzielona jest przez całkowite (skorygowane) wyniki
punktowe przekazane przez wszystkie szpitale. W Polsce wartość punktu uzależniona jest od kwoty
dostępnego ogólnokrajowego budżetu na leczenie szpitalne, która ustalana jest w drodze negocjacji
pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ), Ministerstwem Zdrowia oraz przedstawicielami
zrzeszeń zawodów medycznych.

6.3 Finansowanie szpitali w oparciu o grupy DRG
Po konwersji na wartości pieniężne oraz korektach o charakterze strukturalnym, szpitale we wszystkich
12 krajach otrzymują kwoty wypłacane – przynajmniej w pewnym zakresie – na bazie grup DRG.
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Tabela 6.2 ukazuje, w których krajach stosowaną metodą finansowania jest alokacja środków budże
towych, a w których finansowanie funkcjonuje na zasadzie płatności za przypadek. Zawiera ona także
dane dotyczące udziału procentowego związanych z grupami DRG przychodów szpitali specjalizujących
się w leczeniu stanów ostrych, a ponadto dodatkowe komponenty płatności wchodzące w skład
systemu finansowania szpitali w danym kraju.
Większość krajów opisywanych w niniejszej publikacji wykorzystuje określony wariant systemu
płatności za przypadek (case payment) na bazie grup DRG. W systemach tego rodzaju każdy pacjent
przyporządkowywany jest do odpowiedniej grupy DRG, szpitale zaś otrzymują opłatę za każdy przy
padek, której wysokość określa się w oparciu o wskaźnik wagowy danej grupy DRG (po przeliczeniu
na wartości pieniężne oraz koniecznych korektach). Kilka krajów stosuje systemy DRG do przydziału
środków budżetowych w ten sposób, że fundusze z regionalnego bądź narodowego budżetu środków
przeznaczonych na finansowanie szpitali przekazywane są indywidualnym szpitalom na podstawie grup
DRG, obsługiwane przez szpitale te w jednym z lat ubiegłych lub na podstawie przewidywanej obsługi
grup w latach kolejnych. W tym przypadku casemix (a więc suma wskaźników wagowych wszystkich
grup DRG obsługiwanych przez dany szpital) oraz wskaźnik CMI (casemix podzielony przez liczbę pacjen
tów wypisanych ze szpitala) stanowią zwykle czynniki decydujące. Dodatkowo niektóre kraje stosujące
systemy DRG na zasadzie płatności za przypadek – takie jak Niemcy czy Finlandia – wykorzystują grupy
DRG w negocjacjach dotyczących globalnych budżetów szpitali, ograniczających (w pewnym zakresie)
całkowitą sumę środków pieniężnych, jaką szpitale są w stanie otrzymać w ramach finansowania DRG.
Jak pokazano w Tabeli 6.2, środki przekazywane na podstawie grup DRG stanowią przeważającą
część przychodów szpitali we wszystkich krajach poza Hiszpanią (tj. Katalonią) oraz Estonią. W związku
z tym zachęty związane z tymi systemami finansowania mają szczególnie duże znaczenie. Należy jednak
mieć na uwadze, że w większości krajów szpitale psychiatryczne, rehabilitacyjne oraz szpitale opieki
długoterminowej nie są finansowane na bazie grup DRG, aczkolwiek kilka krajów planuje rozszerzyć
funkcjonujące obecnie systemy DRG tak, aby objęły one inne szpitale niż te, które zajmują się leczeniem
przypadków ostrych (zob. Rozdział 4). Dodatkowo w ramach systemów finansowania szpitali w niemal
wszystkich krajach wyróżniamy także inne komponenty płatności, występujące obok finansowania na bazie
grup DRG, takie jak budżety globalne czy dopłaty do określonych czynności bądź kategorii kosztów.
Przykładowo, w niektórych krajach opłaty oparte na grupach DRG nie obejmują kosztów kapitałowych
(zob. Rozdział 5), a w niemal wszystkich funkcjonują dopłaty do określonych usług charakteryzujących
się dużą innowacyjnością i poziomem kosztów (zob. Rozdział 4 i 9) jak również budżety na działalność
edukacyjną i badawczą lub związane z utrzymywaniem usług pogotowia ratunkowego.
Aby w pełni zrozumieć zawartą w kolejnych partiach rozdziału dyskusję na temat zachęt zwią
zanych z systemami finansowania w oparciu o DRG, należy mieć świadomość różnic zarówno pomiędzy
dwoma podstawowymi modelami finansowania szpitali na bazie grup DRG, jak i w ramach samych
tych modeli. Po pierwsze, w teorii systemy DRG funkcjonujące na zasadzie opłat za przypadek mogłyby
zapewnić szpitalom silniejszą motywację do działania niż w przypadku alokacji środków budżetowych
na bazie grup DRG, jako że w pierwszym przypadku związek pomiędzy usługami świadczonymi przez
szpitale a wynagrodzeniem za te usługi jest bardziej przejrzysty i bezpośredni: szpitale wiedzą, ile pie
niędzy mogą oczekiwać, świadcząc określony zestaw usług na rzecz danego pacjenta. W przypadku
przydziału środków budżetowych natomiast szpitale wiedzą jedynie, że świadcząc określony zestaw
usług na rzecz danego pacjenta w danym roku doprowadzą do podwyższenia budżetu DRG na jeden
z lat kolejnych, ale dokładna wysokość przyznanego finansowania pozostaje tajemnicą: zależy ona
bowiem od ilości grup DRG wyprodukowanych przez inne szpitale oraz od wysokości przyszłorocznego
budżetu. W efekcie szpitalom trudniej jest przewidzieć, czy świadczenie usług w ramach określonych
grup DRG jest korzystne z finansowego punktu widzenia.
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Tabela 6.2 Finansowanie na bazie grup DRG dla szpitali specjalizujących się w leczeniu przypadków ostrych

Kraj

Model finansowania szpitali na bazie grup DRG

Procent przychodów
szpitali związanych
z grupami DRG

Inne składniki
finansowania

Austria

Przydział środków budżetowych na bazie grup DRG

ok. 96%

Płatności za osobodni

Anglia

Model opłat za przypadek na bazie DRG

ok. 60%

BG, dopłaty

Estonia

Model opłat za przypadek na bazie DRG

ok. 39%

FFS (33%), płatności
za osobodni (28%)

Finlandia

W 13 z 21 dystryktów: Model opłat za przypadek
na bazie DRG (w ramach BG)

Wartość zmienna

Różne

Francja

Model opłat za przypadek na bazie DRG, KCPM

ok. 80%

BG, dopłaty

Niemcy

Model opłat za przypadek na bazie DRG
(w ramach BG)

ok. 80%

BG, dopłaty

Irlandia

Przydział środków budżetowych na bazie grup DRG

ok. 80%

BG, dopłaty

Holandia

Model opłat za przypadek na bazie DRG
(w ramach BG dla 67% grup DRG)

ok. 84%

BG, dopłaty

Polska

Model opłat za przypadek na bazie DRG, KCPM

Co najmniej 60%

BG, dopłaty

Portugalia

(1) Przydział środków budżetowych na bazie grup
DRG (narodowa służba zdrowia)
(2) Model opłat za przypadek na bazie DRG
(ubezpieczenie zdrowotne)

ok. 80%

Dopłaty

Hiszpania
(Katalonia)

Przydział środków budżetowych na bazie grup DRG
(Katalonia)

ok. 20%

BG (na podstawie indeksu strukturalnego),
FFS, dopłaty

Szwecja

Model opłat za przypadek na bazie DRG z limitami ilościowymi lub ograniczeniami w postaci BG (metody przydziału
ustalane dla poszczególnych regionów)

Wartość zmienna

Różne

Źródło: Na podstawie rozdziałów opisujących sytuację w poszczególnych krajach zawartych w Części Drugiej (dostępne
informacje)
Uwagi: FFS – finansowanie na zasadzie płatności za usługę (fee-for-service); BG – Budżet globalny; KCPM – Kontrola
cen na poziomie makro.

Po drugie, zachęty w systemach finansowania w oparciu o grupy DRG na zasadzie opłat
za przypadek mogą mieć mniej lub bardziej intensywny charakter w zależności od modyfikacji wpro
wadzanych przez poszczególne kraje. W Niemczech lub Holandii na przykład, gdzie systemy tego
rodzaju funkcjonują w ramach budżetów globalnych, zachęty do rozszerzania działalności szpitali nie są
aż tak silne jak w przypadku Anglii, gdzie działalność szpitali nie jest (jeszcze) ograniczona budżetami
globalnymi ani limitami pacjentów. Co więcej, sytuacja w krajach, w których wspomniane systemy
stosowane są w ramach budżetów globalnych, różni się w zależności od tego, czy szpitalom wolno
jest wyznaczony budżet przekroczyć. W Niemczech przykładowo szpitalom wolno przekroczyć budżet,
ale za przypadki leczenia niemieszczące się w wynegocjowanych limitach budżetowych otrzymują
one niższą refundację. W Holandii natomiast szpitale zobowiązane są zwracać na koniec roku całość
przychodów uzyskanych z przekroczeniem założonego globalnego budżetu.
Po trzecie, niezależnie od stosowanego modelu finansowania szpitali w oparciu o grupy DRG,
siła teoretycznych zachęt (zob. punkt 6.4) zależała będzie od tego, jak ustalona zostanie stawka
konwersji. Z jednej strony na przykład w Polsce, gdzie jest ona taka sama dla całego kraju, szpitale są
silnie zmotywowane do obniżania kosztów leczenia poniżej stawki finansowania grup DRG. Z drugiej
strony natomiast, szpitale w Finlandii finansowane są zgodnie ze stawkami ustalanymi w odniesieniu
do poszczególnych szpitali, ponieważ stawka bazowa stanowi iloraz kwoty wynegocjowanego budżetu
szpitala oraz wartość prognozowanej działalności. W efekcie fińskie szpitale nie mają żadnego interesu
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w tym, aby obniżać wydatki do poziomu kosztów leczenia w innych szpitalach – tym bardziej, że wszel
kie możliwe deficyty szpitali uzupełniane są przez gminy, które występują zarówno w roli nabywców,
jak i dostawców usług opieki szpitalnej.

6.4 Finansowanie szpitali w oparciu o grupy DRG
w teorii: zachęty i ich konsekwencje
Jak już wcześniej wskazano, głównym powodem popularności systemów finansowania szpitali z zasto
sowaniem grup DRG jest pogląd, że mają one w przeważającej mierze pozytywny wpływ na efektywność
i jakość pracy szpitali. Generalnie można wyróżnić trzy zasadnicze zachęty, które uważa się za kon
sekwencje stosowania systemów finansowania szpitali zgodnie z modelem DRG (Lave, 1989). Szpitale
zachęcane są zatem do (1) zmniejszenia kosztów przypadających na każdego leczonego pacjenta,
(2) zwiększenia przychodów przypadających na każdego pacjenta oraz (3) zwiększenia liczby pacjentów.
W Tabeli 6.3 podsumowano te zasadnicze zachęty, przedstawiając najważniejsze strategie stosowane
przez szpitale w reakcji na nie oraz wskazano, czy związane z nimi konsekwencje mają pozytywny,
czy negatywny wpływ na efektywność i jakość.
Tabela 6.3 Zachęty płynące ze stosowania systemów finansowania szpitali w oparciu o grupy DRG oraz ich
oddziaływanie na jakość i efektywność pracy
Zachęty związane
z finansowaniem
szpitali z użyciem
grup DRG
1. Zmniejszenie
kosztów na
pacjenta

2. Podniesienie
poziomu
przychodów
na każdego
pacjenta

3. Zwiększenie
liczby pacjentów

Strategie stosowane przez szpitale

a) Skrócenie okresu hospitalizacji
• optymalizacja wewnętrznych ścieżek opieki
• przekierowanie pacjenta do innych świadczeniodawców
– zwiększenie poziomu koordynacji/integracji
z innymi świadczeniodawcami
– przekierowywanie/unikanie niekorzystnych finansowo
przypadków (ignorowanie pacjentów lub przerzucanie kosztów”)
• przedwczesne, nieuzasadnione wypisanie ze szpitala
(„pacjent we krwi”)
b) Zmniejszenie intensywności świadczonych usług
• unikanie świadczenia niepotrzebnych usług
• zastąpienie kosztownych usług tańszymi zamiennikami
(w zakresie pracy/kapitału)
• powstrzymanie się od świadczenia niezbędnych usług
(„oszczędzanie na zdrowiu pacjenta” / niedostateczny zakres opieki
medycznej)
c) Selekcjonowanie pacjentów
• specjalizowanie się w leczeniu pacjentów, którym szpital może
zaoferować przewagi konkurencyjne
• selekcjonowanie pacjentów niskokosztowych w ramach grup DRG
(„spijanie śmietanki”)
a) Zmiana stosowanych schematów kodowania
• podniesienie jakości procesu kodowania rozpoznań
i procedur medycznych
• nieuczciwe przeklasyfikowywanie pacjentów np. dodawanie
nieistniejących rozpoznań drugorzędnych (up-coding)
b) Zmiana stosowanych praktyk
• świadczenie usług prowadzących do przeklasyfikowania
pacjentów do lepiej płatnych grup DRG („granie pacjentem”
/ nadmierna intensywność leczenia)
a) Zmiana reguł związanych z przyjmowaniem do szpitala
• skrócenie kolejek
• podział epizodów leczenia na kilka oddzielnych przyjęć do szpitala
• przyjmowanie pacjentów w celu świadczenia niepotrzebnych usług
(„generowanie popytu przez świadczeniodawcę”)
b) Poprawa reputacji szpitala
• poprawa jakości usług
• skupienie się wyłącznie na obszarach, w których możliwe
są pomiary

Efekty

• jakość , efektywność 
• jakość , efektywność 
• jakość 
• jakość 
• efektywność 
• efektywność 
• jakość 

• jakość , efektywność 
• efektywność 
• jakość 
• efektywność 
• jakość , efektywność 

• efektywność 
• jakość , efektywność 
• efektywność 
• jakość 
• jakość 
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Zróbmy krok wstecz i zapytajmy: w jaki sposób powstają wskazane wyżej zachęty? Pierwsza główna
zachęta (redukcja kosztów przypadających na każdy przypadek) pojawia się dlatego, że – jeśli ująć
zagadnienie od strony matematycznej – najbardziej podstawowy model systemu finansowania szpitali
w oparciu o grupy DRG (z wykorzystaniem określonych przypadków – case payment) to taki, w któ
rym przychody szpitala z tytułu leczenia określonego pacjenta zaliczonego do danej grupy DRG (R1)
wyznaczane są przy użyciu ustalonej stawki finansowania na grupę DRG1 (p1) (Ellis & McGuire, 1986):
   (1)
Rys. 6.2 przedstawia w uproszczeniu relacje występujące pomiędzy kosztami, długością hospitalizacji,
przychodami szpitali oraz zachętami występującymi w przypadku zastosowania podstawowego wariantu
systemu DRG w finansowaniu hipotetycznego, standardowego pacjenta należącego do grupy DRG1.
Ponieważ przychód szpitala (R1) na jednego pacjenta w grupie DRG1 nie jest uzależniony od kosztów
świadczenia usług, szpitale są w tym przypadku w dużym stopniu zachęcane do obniżania kosztów
poniżej stawki finansowania (p1).
Trzy najważniejsze strategie, jakie szpitale mogą zastosować, jeżeli chcą obniżyć koszty liczone
na jeden przypadek, przedstawiają się następująco (Berki , 1985; Miraldo i in., 2006): (1a) skrócenie
czasu hospitalizacji, (1b) zmniejszenie intensywności świadczonych usług, oraz (1c) wybranie pacjen
tów, którym szpital jest w stanie zapewnić opiekę po cenie niższej niż stawka finansowania DRG
(przypadek ten nie został na Rys. 6.2 uwzględniony). Z jednej strony skrócenie hospitalizacji oraz
zmniejszenie intensywności świadczonych usług stanowią zamierzone konsekwencje zastosowania
systemu finansowania opartego na grupach DRG, ponieważ jedno i drugie może przyczynić się
do zwiększenia efektywności opieki medycznej. Przykładowo, czas hospitalizacji może zostać skrócony
za sprawą optymalizacji wewnętrznych ścieżek opieki medycznej (Kahn i in., 1990); intensywność opieki
natomiast można zmniejszyć, powstrzymując się od świadczenia zbędnych usług. Z drugiej jednak
strony skrócenie hospitalizacji może skutkować przedwczesnym wypisywaniem pacjentów („pacjenci
we krwi”), a redukcja intensywności świadczenia usług może z kolei zajść tak daleko, że obejmie
usługi niezbędne („oszczędzanie na zdrowiu pacjenta”; Ellis, 1998). Oba te zjawiska prowadzić muszą
do obniżenia jakości usług (patrz Tabela 6.3). Na podobnej zasadzie selekcja pacjentów może pociągać
za sobą różne – zarówno zamierzone, jak i niezamierzone – konsekwencje. Z jednej strony szpitale
mogą zacząć specjalizować się w leczeniu pacjentów, którym są one w stanie zaoferować przewagi
konkurencyjne (np. lepiej wyszkolony personel medyczny lub doskonalsze ścieżki opieki lekarskiej),
co może prowadzić do wzrostu efektywności oraz jakości obsługi.
Koszty/
przychody

p2

2) Wzrost poziomu przychodów

R1=p1

Całkowite koszty

1b) Zmniejszenie intensywności usług

Zmniejszenie LOS (wskaźnika długości
pobytu w szpitalu)

LOS

Rys. 6.2 Wybrane zachęty dostępne w systemie finansowania w oparciu o grupy DRG dla hipotetycznego,
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„standardowego” pacjenta.

Z drugiej jednak strony istnieje ryzyko, że szpitale będą „spijać śmietankę” (Levaggi & Montefiori,
2003; Martinussen & Hagen, 2009), a więc starać się przyjmować tylko tych pacjentów z grupy DRG,
których oczekiwane koszty leczenia będą niższe niż stawka finansowania (wybierając na przykład
pacjentów bez schorzeń współistniejących, jeśli schorzenia takie nie są odpowiednio uwzględnione
w systemie DRG); możliwe też, że będą ignorować pacjentów niekorzystnych z finansowego punktu
widzenia, przerzucając ich do innych świadczeniodawców lub po prostu unikając leczenia ich (Ellis,
1998; Newhouse & Byrne, 1988).
Druga główna zachęta obecna w podstawowym wariancie systemu finansowania w oparciu
o grupy DRG – a więc podniesienie przychodów na każdy przypadek (zob. Tabela 6.3) – może być
spożytkowana przez szpitale za pomocą jednej z dwóch strategii: (2a) zmiany praktyk kodowania, lub
(2b) zmiany schematów praktyki. Jak wskazano na rys. 6.2, celem obu strategii jest zmiana klasyfikacji
pacjentów w taki sposób, aby trafili oni do innej grupy DRG (DRG2), której stawka finansowania jest
wyższa (p2). Chociaż staranniejsze kodowanie rozpoznań drugorzędnych i procedur to zamierzona
konsekwencja wprowadzenia systemów DRG w obszarze finansowania szpitali, to praktyki szpitali
polegające na stosowaniu nieuczciwych metod kodowania w celu podniesienia przychodów – na przy
kład dołączanie rozpoznań drugorzędnych, które faktycznie nie istnieją, lub zamienianie rozpoznania
podstawowego z drugorzędnym (znane także jako „upcoding” albo „DRG creep”); Simborg, 1981,
Steinbusch i in., 2007; Silverman & Skinner, 2004) – już za zamierzone uznać nie można, ponieważ
w ich efekcie placówki ochrony zdrowia otrzymują nieuzasadnione środki. Co więcej, zmiana schematów
praktyki także mogłaby okazać się konsekwencją niezamierzoną, jeżeli szpitale zaczęłyby świadczyć
dodatkowe (niepotrzebne) usługi tylko po to, by pacjenci przenoszeni byli do lepiej płatnych grup DRG
(„granie pacjentem”/nadmierna intensywność leczenia). Niemniej powyższe miałoby miejsce jedynie
wówczas, gdyby koszty takich procedur były marginalne – poniżej dodatkowego przychodu, który
można uzyskać dzięki zmianie klasyfikacji pacjenta.
Należy wreszcie wskazać, że ponieważ przychody szpitali w ramach podstawowego wariantu
systemów finansowania w oparciu o grupy DRG wyrażane są jako prosty iloczyn działalności w ramach
każdej grupy DRG oraz stałego współczynnika do niej przypisanej, trzecim głównym działaniem,
do której zachęcane są szpitale, jest zwiększenie liczby przyjmowanych pacjentów. W tym przypadku
również mogą wystąpić efekty zamierzone i niezamierzone. Z jednej strony, jeśli w ramach poprzed
niego systemu finansowania stosowane były listy oczekujących, rozszerzenie działalności szpitala
może dać efekt zamierzony w postaci podniesienia poziomu efektywności. Z jednak drugiej strony
jeżeli aktywność szpitala będzie rosła jedynie za sprawą przyjmowania pacjentów, którzy mogliby być
leczeni ambulatoryjnie, skutek będzie przeciwny. Co więcej, w warunkach konkurencji wysiłki szpitala
mające na celu przyciągnięcie większej liczby pacjentów mogą polegać na podnoszeniu reputacji
szpitala poprzez świadczenie usług o wyższej jakości, ale również na skupianiu wszystkich wysiłków
na podnoszeniu jakości tylko tych usług, które są dobrze widoczne dla pacjentów lub łatwo je mierzyć
w ramach programów zapewniania jakości.
Podsumowując, zamierzone i niezamierzone konsekwencje zastosowania systemów finanso
wania szpitali w oparciu o grupy DRG są ze sobą silnie powiązane. Co najważniejsze, związane są one
z faktem, że finansowanie w ramach tego rodzaju systemów uzależnione jest od kosztów leczenia
określonego pacjenta. Jest to szczególnie problematyczne w kontekście rynków ochrony zdrowia,
na których występuje wysoki poziom asymetrii informacyjnej, przez co płatnikom trudno jest monito
rować i kontrolować działania czy zachowania usługodawców (Lave, 1989). Co więcej, niezamierzone
konsekwencje mogą również wypływać z interpretacji takich systemów finansowania, która przewiduje,
że potężne zachęty w ich ramach powstają dlatego (Frant, 1996), że uzależniają one finansowanie
szpitali od zachowań danego usługodawcy.
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6.5 Finansowanie szpitali w oparciu o grupy DRG
w praktyce: modyfikacje i instrumenty mające
na celu uniknięcie niezamierzonych konsekwencji
W praktyce systemy finansowania szpitali bazujące na grupach DRG w 12 krajach uwzględnionych
w niniejszej książce są znacznie bardziej złożone niż podstawowy model przedstawiony w poprzednim
punkcie. Jak już wcześniej wskazano, zastosowanie różnych wariantów takich systemów, selektywne
stosowanie wskaźników wagowych DRG oraz przeliczników pieniężnych i działań korygujących,
a także modyfikacje strukturalne w obszarze płatności sprawiają, że podstawowe zachęty związane
w ramach tych systemów finansowania ulegają przekształceniu. W niniejszym punkcie analizuje się
bardziej szczegółowo konkretne działania podejmowane przez dwanaście omawianych tu państw
w celu uniknięcia niezamierzonych konsekwencji oraz kontrolowania ich.

6.5.1 Sprawiedliwe finansowanie: zapewnienie adekwatnego
poziomu finansowania przypadków nietypowych
oraz usług wysokokosztowych
Chociaż można uznać, że systemy finansowania szpitali w oparciu o grupy DRG zapewniają adekwatny
poziom finansowania w odniesieniu do przeciętnego pacjenta w ramach każdej grupy DRG, to jednak
w przypadku pacjentów, których leczenie pochłania mniej zasobów niż przeciętnie, kwota otrzymywanych
funduszy jest zbyt wysoka, natomiast w przypadku tych, których leczenie generuje ponadprzeciętne
koszty – zbyt niska. Co do zasady, większość tych różnic rekompensowana jest automatycznie, jako
że w danej grupie DRG przypadki relatywnie mniej kosztowne rekompensują przypadki bardziej
kosztowne; a jeśli niektóre grupy DRG w danym szpitalu nie przynoszą zysku, można zrównoważyć
to za sprawą innych, bardziej dochodowych grup. Jednak zapewnienie, aby poszczególne grupy DRG
obejmowały przypadki charakteryzujące się stosunkowo jednorodnym poziomem kosztów, stanowi
wciąż zasadniczy problem we wszystkich krajach, co widać w coraz większej liczbie grup DRG stoso
wanej we wszystkich analizowanych systemach (zob. Rozdział 2). Z jednej strony jeśli systemy DRG
będą w sposób adekwatny brać pod uwagę różnice pomiędzy poszczególnymi pacjentami (za sprawą
uwzględnienia wszystkich znaczących rozpoznań drugorzędnych) oraz niezbędne sposoby leczenia
(za sprawą uwzględnienia wszystkich znaczących procedur medycznych), czynniki powodujące niektóre
niezamierzone konsekwencje stosowania systemu, takie jak „spijanie śmietanki” czy „oszczędzanie
na zdrowiu pacjenta”/ niedostateczny zakres usług medycznych, mogłyby zostać w dużej mierze zre
dukowane. Z drugiej jednak strony udoskonalone systemy DRG z bardziej precyzyjnie zdefiniowanymi
grupami pacjentów rodzić mogą także inne niezamierzone konsekwencje, takie jak zjawisko „upco
dingu” (o ile grupy DRG definiowane są na podstawie kryteriów klasyfikacji, którymi łatwo da się
manipulować) oraz „granie pacjentem”/nadmiernie intensywne leczenie (jeżeli proceduralne kryteria
klasyfikacji zachęcają do świadczenia określonych usług) (Hafsteinsdottir & Siciliani, 2010).
Jednak pomimo nieustających prac nad udoskonalaniem systemów DRG, jednorodne grupy
pacjentów we wszystkich systemach wciąż obejmują pacjentów, na których leczenie potrzeba o wiele
więcej środków niż w przypadku większości pacjentów należących do tej samej grupy DRG. Takie
wysokokosztowe „nietypowe przypadki” często stanowią znaczący odsetek całkowitych kosztów
danego szpitala, co w efekcie znajduje bardzo silny wyraz w poziomie przeciętnych kosztów leczenia
w ramach danej grupy DRG (Cots i in., 2003). Gdyby wskaźniki wagowe DRG, w tym również te doty
czące przypadków nietypowych, obliczane były w oparciu o wspomniany przeciętny koszt, środki
otrzymywane przez szpitale w odniesieniu do większości pacjentów byłyby zbyt wysokie. Co więcej,
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gdyby przypadki nietypowe nie były finansowane oddzielnie, szpitale miałyby niezwykle silną, aby ich
w ogóle unikać (ignorowanie pacjentów i „przerzucanie kosztów”), albo wypisywać kosztownych
pacjentów ze szpitala zbyt wcześnie (zwalnianie do domu „pacjentów we krwi”).
W konsekwencji większość krajów analizowanych na łamach niniejszej książki opracowało me
chanizmy identyfikacji przypadków nietypowych i oddzielnego finansowania generujących dodatkowe
koszty pacjentów tego rodzaju. Jak pokazano w Tabeli 6.4, większość państw definiuje przypadki nie
typowe na podstawie długości hospitalizacji (przypadek uznawany jest za nietypowy po przekroczeniu
pewnej progowej liczby dni), ponieważ dane kosztowe zazwyczaj dostępne są wyłącznie w odniesieniu
do określonej, ogólnokrajowej próby pacjentów (zob. Rozdział 5). Kraje nordyckie (Estonia, Finlandia
i Szwecja) stanowią tutaj wyjątek, ponieważ przypadki nietypowe definiuje się w nich na podstawie
kosztów leczenia. Chociaż wszystkie państwa (nie licząc Holandii) stosują definicje przypadków nietypo
wych, metody wytyczania granic, po których przekroczeniu dany przypadek uznany będzie za niestan
dardowy, są bardzo zróżnicowane. Stosuje się albo pewien wariant metody międzykwartylowej, albo
metodę parametryczną (Schreyögg i in., 2006), które prowadzą do wyłonienia odmiennego odsetka
przypadków nietypowych.
Na Rys. 6.3 pokazano, w jaki sposób systemy finansowania szpitali w większości krajów zapew
niają adekwatny poziom finansowania w odniesieniu do pacjentów zaklasyfikowanych jako przypadki
nietypowe. Najczęściej stawka finansowania DRG zwiększana jest na potrzeby takich związanych
z długim okresem hospitalizacji przypadków na drodze dopłaty, której wysokość zależy od liczby dni
hospitalizacji powyżej wartości granicznej. W Estonii i Finlandii, gdzie przypadki nietypowe definiuje się
w oparciu o koszty, dodatkowe koszty tego rodzaju leczenia refundowane są bezpośrednio w ramach
systemu opłat za usługi (FFS).
Tabela 6.4 Definicja przypadków nietypowych i związanych z nimi odliczeń/dopłat

Kraj

Definiowanie przypadków
nietypowych (metoda
wykluczania przypadków
skrajnych)

Przypadki nietypowe
Refundacja przypadków nietypowych
wyrażone jako procent
(%) wszystkich
przypadków
Potrącenia/płatności
Dopłaty

Austria

LOS (metoda
międzykwartylowa)

ok. 12 -15

Za każdy dzień

Za każdy dzień

Anglia

LOS (metoda
międzykwartylowa)

7

Nie (ale specjalna taryfa
dla pacjentów hospitali
zowanych na krótki okres)

Za każdy dzień

Estonia

Koszty (metoda
parametryczna)

9

?

FFS

Finlandia

Koszty (metoda
parametryczna)

5

Nie

FFS

Francja

LOS (metoda
międzykwartylowa)

0,4
(szpitale publiczne)

Za każdy dzień

Za każdy dzień

Niemcy

LOS (metoda parametryczna)

22

Za każdy dzień

Za każdy dzień

Irlandia

LOS (metoda parametryczna)

6

Za każdy dzień

Za każdy dzień

Holandia

–

–

Nie dotyczy

Nie dotyczy
Za każdy dzień

Polska

LOS (metoda
międzykwartylowa)

ok. 2

Nie (ale specjalna taryfa
dla pacjentów hospitali
zowanych na krótki okres)

Portugalia

LOS (metoda
międzykwartylowa)

–

Za każdy dzień

Za każdy dzień

Hiszpania
(Katalonia)

LOS (metoda
międzykwartylowa)

5

Nie

Nie

Szwecja

Koszty/LOS (metoda
parametryczna)

5

Zróżnicowane

Zróżnicowane

Źródło: Na podstawie rozdziałów Części Drugiej niniejszego opracowania, w których opisano sytuację w poszczególnych
krajach (najaktualniejsze dostępne informacje).
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W Katalonii i Holandii szpitale nie otrzymują dopłat za leczenie przypadków nietypowych. W Katalonii
dodatkowe koszty leczenia takich przypadków w założeniu mają być brane pod uwagę w korektach
strukturalnych, które wyznaczają kształt większości budżetów szpitalnych.
W Holandii problem przypadków nietypowych został potraktowany w zupełnie inny sposób:
jeżeli u danego pacjenta rozpoznano więcej niż jedno schorzenie wymagające leczenia, ta dodatko
wa „kombinacja diagnostyczno-medyczna” (holenderski odpowiednik grup DRG, znany jako DBC)
uruchamia dodatkowy, oparty na DRG przepływ środków pieniężnych na rzecz szpitala. Co ciekawe,
w Finlandii (oraz – przed niedawną aktualizacją systemu – także w Anglii) stosowane jest podobne
podejście: szpital może przypisać pacjenta do więcej niż jednej grupy DRG, jeśli pacjent w trakcie
pojedynczej hospitalizacji jest leczony na kilku oddziałach.
Co więcej, kilka krajów ustaliło także niższe progi okresu hospitalizacji, co niekiedy stanowi formę
zapobiegania przypadkom przedwczesnego wypisywania „pacjentów we krwi” ze szpitala. W krajach
tych – w przypadku pacjentów wypisywanych przed przekroczeniem wspomnianego niższego progu
– stosowana jest obniżona stawka finansowania; oblicza się ją albo poprzez odjęcie określonej sumy
od standardowej stawki DRG za każdy dzień przypadający na okres przed wspomnianym progiem,
albo dodając do opłaty minimalnej określoną stawkę dzienną. W Anglii i Polsce nie stosuje się progów
okresu hospitalizacji, niemniej jednak istnieją specjalne wskaźniki wagowe na potrzeby pacjentów
z niektórych grup DRG, przebywających w szpitalu przez krótki czas (pacjentów jednodniowych (p1-krótki).
W fińskich oraz szwedzkich wariantach systemu NordDRG istnieją specjalne grupy DRG dla pacjentów
leczonych w trybie jednodniowym.
Oprócz kwestii przypadków nietypowych, wszystkie systemy DRG zmuszone są zmierzyć się
z problemem wynikającym z faktu, że niektóre usługi o charakterze wysokokosztowym świadczone są
na rzecz heterogenicznej grupy pacjentów przyporządkowanych do różnych grup DRG. Jak wskazano
w Rozdziale 3, większość systemów DRG posiada dodatkowe mechanizmy finansowania usług, któ
rych nie da się przypisać do jednej, określonej grupy DRG. W efekcie usług tych nie dotyczą zachęty
standardowo występujące w systemach finansowania w oparciu o grupy DRG, co można odczytywać
jako próbę uniknięcia opieki medycznej o niewystarczającym zakresie lub „oszczędzania na zdrowiu
pacjenta” w takich przypadkach. Ponadto większość krajów opracowała podobne mechanizmy
finansowania niektórych innowacyjnych leków i metod leczenia, nieuwzględnionych dostatecznie
w systemach DRG w tych krajach (zob. Rozdział 9).
Koszty/
przychody

Przypadki standardowe

Całkowite koszty

R1=p1

Dopłaty

p1- krótki
Przypadki
nietypowe
(krótka hosp.)

Dolny próg LOS
(długości hospitalizacji)

Przypadki
nietypowe
(długa hosp.)

Górny próg LOS
(długości hospitalizacji)

Rys. 6.3 Wykluczanie i finansowanie przypadków nietypowych
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6.5.2 Asymetria informacyjna: monitorowanie i kontrolowanie
niezamierzonych konsekwencji
Asymetria informacyjna pomiędzy usługodawcami a płatnikami powoduje szereg niezamierzonych
konsekwencji charakterystycznych dla systemów finansowania szpitali w oparciu o grupy DRG:
przykładowo, płatnicy nie zawsze będą wiedzieć, czy dany pacjent wymagał zastosowania określonej
procedury medycznej, czy konieczne było przyjęcie go do szpitala, czy zarejestrowano jakiekolwiek
fikcyjne rozpoznania drugorzędne oraz czy niektóre rozpoznania nie były efektem błędów lekarskich.
W rezultacie, usługodawcy mogą wykonywać zabiegi prowadzące do przeklasyfikowania pacjentów
do lepiej płatnych grup DRG (nadmiernie intensywne leczenie/”granie pacjentem”); mogą oni także
zwiększać ilość przyjmowanych pacjentów, stosować praktykę upcodingu, a także otrzymywać wyższe
wynagrodzenie pomimo świadczenia usług gorszej jakości (zob. Rozdział 8).
Aby uzyskać kontrolę nad pewnymi niezamierzonymi konsekwencjami, szereg państw wdro
żyło systemy audytu mające na celu zredukowanie poziomu asymetrii informacyjnej. W Niemczech
na przykład regionalne komisje rewizyjne działające przy kasach chorych wysyłają swoich przedstawicieli
do losowo wybranych szpitali w celu przeprowadzenia audytu dokumentacji medycznej pacjentów
i dokonania w ten sposób oceny procesu kodowania oraz leczenia (MDS, 2011). W 2009 roku 12 pro
cent wszystkich przypadków leczonych szpitalnie zostało poddanych audytom przez kasy chorych,
co pozwoliło odzyskać średnią kwotę kosztów w wysokości około 800 euro na każdy audytowany
przypadek. Regionalne Agencje ds. Hospitalizacji (ARH) we Francji przeprowadziły w 2006 roku audyty
1% wszystkich wypisów ze szpitala; okazało się, że w 60% analizowanej dokumentacji wystąpiły
różnego rodzaju błędy w kodowaniu.
Inne mechanizmy kontrolne, mające na celu ograniczenie możliwości wykorzystywania asymetrii
informacyjnej przez szpitale, to metody polegające na ustalaniu budżetów globalnych lub progów iloś
ciowych (zob. Tabela 6.2), dzięki czemu szpitale nie zwiększają swojej aktywności powyżej ustalonych
z góry limitów. Co więcej, aby uzyskać kontrolę nad zjawiskiem częstych przypadków ponownego
przyjmowania pacjentów do szpitala, Niemcy i Anglia nakładają kary finansowe na placówki, których
pacjenci przyjmowani są ponownie z powodu tego samego problemu w ciągu 30 dni od daty pierw
szego wypisu. Szpital nie otrzymuje wówczas drugiej, dodatkowej płatności DRG. Prócz tego, gdyby
kraje europejskie zdecydowały się pójść za przykładem Stanów Zjednoczonych i zobowiązać szpitale
do wykazywania, czy w momencie przyjęcia do szpitala dostępne były jakiekolwiek rozpoznania drugo
rzędne (zob. Rozdział 8), możliwe byłoby rozróżnianie pomiędzy schorzeniami nabywanymi w trakcie
pobytu w szpitalu (możliwymi do uniknięcia) oraz schorzeniami, na których wystąpienie szpital nie miał
wpływu.
Wreszcie, regularne przeliczanie wskaźników wagowych DRG oraz współczynników konwersji
pieniężnej (zob. Rozdział 9) sprawia, że szpitale nie mogą odnosić znaczących korzyści z „upcodingu”;
gdyby bowiem wszystkie tę praktykę stosowały, przeliczenie wskaźników wagowych DRG oraz współ
czynników konwersji pieniężnej spowodowałoby obniżenie stawek finansowania dotyczących dobrze
wcześniej opłacanych grup DRG. Jeśli jednak tylko niektóre szpitale stosują praktykę „upcodingu”,
redukcja stawek finansowania sprawi, że ucierpią te, które postępują uczciwie. Dlatego też korygo
wanie stawek finansowania stanowi wprawdzie efektywne narzędzie kontroli kosztów, ale nie zastąpi
szczegółowego audytu działań szpitali w obszarze kodowania.
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6.5.3 Siła zachęt: zmniejszanie udziału procentowego
finansowania DRG w całkowitych przychodach szpitali
Jak pokazano w Tabeli 6.2, systemy finansowania szpitali w oparciu o grupy DRG nigdy nie stanowią
podstawy całości przychodów szpitali 2. Dzięki innym źródłom przychodów spada znaczenie zachęt
związanych z systemami DRG, ponieważ szpitale mogą skupić swoje wysiłki na maksymalizacji przy
chodów z zastosowaniem innych strategii.
W Hiszpanii (Katalonii) na przykład, gdzie finansowanie szpitali w oparciu o grupy DRG stanowi
tylko 20% ich przychodów, znaczenie zachęt związanych z zastosowaniem tego typu systemów jest
stosunkowo niewielkie. Jak wskazują Cots i in., (zob. Rozdział 22, podpunkt 22.7.2, str. 420), „ponie
waż przychody szpitali w większości zależą od ich SRI [relatywnego indeksu strukturalnego], szpitale
są o wiele bardziej zainteresowane wprowadzaniem nowych, zaawansowanych technologii służących
podniesieniu SRI, niż poprawą wydajności mierzonej za pomocą grup DRG”.
Prócz tego większość krajów, które wprowadziły u siebie systemy DRG, uczyniło to stopniowo,
pozwalając puli przychodów związanych z grupami DRG narastać powoli na przestrzeni lat. W efekcie,
zachęty wynikające z tego rodzaju finansowania były na początku minimalne, co umożliwiło szpitalom
spokojne dostosowanie się do zmieniającego się otoczenia finansowego.

6.6 Podsumowanie:
Maksymalizacja konsekwencji zamierzonych
i unikanie konsekwencji niezamierzonych
W niniejszym rozdziale pokazano, że systemy finansowania szpitali z zastosowaniem grup DRG,
stosowane w dwunastu krajach analizowanych w niniejszej książce, nie są zgodne z podstawowym
modelem opisanym w punkcie 6.4. We wszystkich systemach finansowania w omawianych krajach
występują bowiem także inne elementy: można założyć, że skumulowany efekt stosowania strukturalnych
korekt wskaźników wagowych lub czynników konwersji pieniężnej, opłat z tytułu leczenia przypadków
nietypowych oraz opłat dodatkowych łagodzi oddziaływanie konsekwencji kojarzonych powszechnie
ze stosowaniem podstawowego modelu finansowania szpitali w oparciu o DRG. W rezultacie powstają
misternie, złożone systemy finansowania szpitali, które dają o wiele większe szanse na realizację
celu społecznego, jakim jest zapewnienie wysokiej jakości opieki medycznej po przystępnej cenie,
niż w przypadku jakiegokolwiek innego systemu finansowania szpitali stosowanego w izolacji (Ellis
& Mchuire, 1986).
Jedna z zalet ustalania poziomu finansowania szpitali przy użyciu grup DRG polega na tym,
że szpitale są w ten sposób zachęcane do podjęcia dodatkowych wysiłków w obszarze kodowania
rozpoznań i procedur, co pozwoli generować bardziej dokładne dane na temat działalności szpitali.
Ważne jednak, aby mieć świadomość, że stosując systemy DRG zawsze należy jednocześnie zapewnić
precyzyjne mechanizmy monitorujące, umożliwiające płatnikom zredukowanie poziomu asymetrii infor
macyjnej, która przyczynia się do powstania niezamierzonych konsekwencji wspomnianych zachęt.
Co więcej, nieustanne doskonalenie systemów DRG (zob. Rozdział 4) oraz wykorzystywanie wysokiej
jakości danych dotyczących kalkulacji kosztów (zob. Rozdział 5) jest niezbędne, jeśli pragniemy zoptyma
lizować systemy DRG służące do finansowania szpitali oraz zagwarantować wystarczające powiązanie
stawek finansowania z kosztami opieki medycznej.
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Doświadczenia poszczególnych krajów przedstawione w niniejszym opracowaniu sugerują
jednak również, że władze państwowe nie powinny wzdragać się przed wprowadzeniem syste
mów finansowania szpitali w oparciu o grupy DRG – pod warunkiem jednak, że będą postępować
ostrożnie i bez pośpiechu, powoli zwiększając kwoty składające się na odsetek finansowania szpitali
ustalany w ramach systemu DRG. Duża liczba alternatywnych modeli – poczynając od systemów DRG
wykorzystujących model płatności za przypadek (niekoniecznie funkcjonujących w ramach negocjo
wanych budżetów), a kończąc na systemach przydziału środków budżetowych na podstawie grup
DRG – pokazuje nam, że poszczególne kraje są w stanie dostosować wykorzystywane przez siebie
systemy DRG do specyficznej struktury istniejącego modelu finansowania służby zdrowia. Jeśli zadbamy
o staranną i regularną kontrolę wyników stosowania tych systemów finansowania, najlepiej w ścisłej
współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, zachęty związane z ich stosowaniem mogą
pomóc nam osiągnąć zamierzone rezultaty, niemniej pod warunkiem kontrolowania w odpowiedni
sposób konsekwencji niezamierzonych za pomocą opisanych wcześniej mechanizmów.

6.7 Uwagi
1. Chociaż niektóre SKP zbliżone do modelu DRG nie definiują grup DRG w ścisłym tego słowa
znaczeniu (definiowane w ich ramach grupy nie są oparte na rozpoznaniach klinicznych), w roz
dziale niniejszym termin „DRG” stosowany będzie w odniesieniu do wszystkich grup pacjentów
definiowanych w systemach opartych na modelu DRG bądź do niego zbliżonych (dalsze szczegóły
zawarte są w Rozdziale 4 oraz w studiach przypadków poszczególnych krajów w Części Drugiej).
2. Niezwykle wysoki odsetek przychodów szpitali, który miałby pochodzić z finansowania opartego
na wykorzystaniu grup DRG w Austrii, jest cokolwiek mylący, jako że przykładowo we współczynni
kach konwersji pieniężnej w poszczególnych krajach związkowych uwzględniono znaczącą korektę
w celu odzwierciedlenia charakterystyki poszczególnych szpitali.
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7.1 Wprowadzenie
Jednorodne grupy pacjentów (grupy DRG) po raz pierwszy wykorzystano na potrzeby finansowania
szpitali w 1983 roku w Stanach Zjednoczonych w ramach programu Medicare. Wynikało to z koniecz
ności porzucenia metody finansowania szpitali na podstawie rozliczeń za wykonane usługi (FFS), którą
postrzegano jako z natury nieefektywną i generującą coraz większe koszty. Z upływem lat finansowanie
szpitali w oparciu o grupy DRG zaczęto powszechnie stosować na całym świecie, co motywowane było
chęcią podniesienia poziomu efektywności działania szpitali. Do osiągnięcia tego celu doprowadzić miały
trzy zasadnicze atuty nowego modelu, opisane pokrótce w niniejszym rozdziale (więcej szczegółów
znajdą Państwo w Rozdziale 2).
1. Dzięki bezpośredniemu powiązaniu obciążenia pracą z przychodami świadczeniodawcy, system
finansowania szpitali korzystający z grup DRG pozwala na osiągnięcie większego poziomu przej
rzystości w finansowaniu służby zdrowia.
2. Opłaty odpowiadają charakterystyce poszczególnych pacjentów (przede wszystkim demograficznej
i klinicznej). Kluczową sprawą w kontekście zapewnienia efektywności systemu finansowania opartego
na grupach DRG jest odpowiednie opisanie rodzajów pacjentów poddawanych terapii (casemix).
3. Finansowanie szpitali w oparciu o grupy DRG stanowi formę „konkurencji naśladowczej”, która
ma zapewnić większą efektywność pomimo nieobecności konkurencji rynkowej.
W niniejszym rozdziale, na podstawie trzech wskazanych wyżej atutów analizuje się relacje
występujące pomiędzy finansowaniem szpitali w oparciu o grupy DRG oraz poziomem efektywności
– zarówno z perspektywy teoretycznej, jak i empirycznej. Na początek zatem omówione zostają pojęcia
„wydajności” oraz „konkurencji naśladowczej”. Następnie porównuje się różne modele finansowania
szpitali (punkt 7.2), aby wskazać występujące w każdym z omawianych przypadków impulsy moty
wujące szpital do bardziej wydajnego funkcjonowania, w szczególności jeśli idzie o maksymalizację
efektów pracy i minimalizację kosztów. Empiryczne dowody na wpływ wywierany przez finansowanie
w oparciu o DRG na wymiar efektywności pracy poddano analizie w punkcie 7.3, obejmującej zarówno
badania nad wydajnością w znaczeniu nadanym temu pojęciu przez ekonomistów, jak i koncentrujące
się na wskaźnikach efektywnego działania. Pod koniec niniejszego rozdziału omawia się w sposób
ogólny niektóre podstawowe wyzwania związane ze stosowanie modelu finasowania DRG (punkt
7.4). Chociaż teoria ekonomiczna sugeruje, że omawiany model finansowania szpitali może skutkować
powstawaniem zachęt skłaniających szpitale do podnoszenia efektywności, mogą również pojawiać
się w związku z nim pewne bariery (np. wynikające z tego, w jaki sposób dany system został zapro
jektowany oraz w jaki działa on w praktyce) utrudniające wprowadzenie tego typu zachęt w życie.
„Efektywność” (wydajność) to powszechnie stosowane pojęcie, które może mieć różne znaczenia.
Ekonomiści wyróżniają efektywność techniczną, kosztową oraz dystrybucyjną. Pod pojęciem efektywności
technicznej rozumiemy maksymalizację wyników uzyskiwanych za sprawą danego poziomu nakładów
lub, w omawianym tutaj kontekście, zapewnienie leczenia największej możliwej liczbie pacjentów przy
uwzględnieniu poziomu dostępnych zasobów. Szpitale można uznać za efektywne kosztowo, kiedy
są one w stanie zminimalizować koszty osiągnięcia danego poziomu wydajności (co ma bliski związek
z efektywnością techniczną, nie jest z nią jednak tożsame). Efektywność dystrybucyjną definiować można
zarówno w odniesieniu do wyników, jak i nakładów. Optymalny rozkład wyników uzależniony jest
od wartości przypisanej do każdego z nich, co wymaga rozstrzygnięcia względnej wartości wszelkiego
rodzaju interwencji medycznych, takich jak np. appendektomia czy pomostowanie aortalno-wieńcowe.
Z kolei możliwość uzyskania optymalnego zestawienia nakładów zależy od względnej ceny nakładów

120

każdego rodzaju, takich jak np. pensje lekarzy czy pielęgniarek. Obok wskazanych powyżej pojęć ekono
micznych często przywołuje się także zjawiska, które traktowane są jako oznaki efektywnego działania.
W kontekście sektora opieki szpitalnej wymienić tutaj można liczbę oraz rodzaj leczonych pacjentów,
koszty jednostkowe oraz długość okresu hospitalizacji. Grupy DRG przyczyniają się do osiągnięcia tych
aspektów efektywności w zależności od sposobu wykorzystania grup DRG do finansowania szpitali,
który decyduje o impulsach motywujących szpitale do podnoszenia efektywności.
Konkurencja naśladowcza ma zachęcić usługodawców do redukcji kosztów w otoczeniu, w któ
rym zjawisko konkurencji jest bardzo ograniczone (Shleifer, 1985). Usługodawcy, którzy są w stanie
uzyskać większą wydajność od pozostałych, odnoszą bezpośrednią korzyść w postaci zatrzymania
wygenerowanej nadwyżki dla siebie; w przypadku zbyt małej wydajności efektem jest z kolei powstanie
deficytu, a ostatecznie – ryzyko bankructwa. Wszystkich usługodawców, z najbardziej efektywnymi
włącznie, zachęca się do ciągłego obniżania kosztów. Konkurencja naśladowcza zaczyna przynosić
efekty wówczas, gdy ceny regulowane są praktycznie niezależne od kosztów poszczególnych usługo
dawców. W idealnej sytuacji ceny powinny odzwierciedlać koszty świadczenia usług przez efektywnych
usługodawców, ustalone na podstawie kosztów wszystkich usługodawców w danej branży.
Jednak wskazanie efektywnych usługodawców nie jest zadaniem prostym, szczególnie w przy
padku, gdy podmiot regulacyjny posiada niewiele informacji na temat kosztów danego usługodawcy,
czynników zewnętrznych na te koszty oddziałujących oraz wysiłków przez niego włożonych (tj. jego
efektywności). Ta asymetria informacyjna jest zjawiskiem szczególnie problematycznym w sektorze
opieki zdrowotnej. W praktyce cena często ustalana jest na podstawie przeciętnego poziomu kosztów
wszystkich usługodawców lub wybranej spośród nich próby (zob. Rozdział 5), aczkolwiek prefero
wanym rozwiązaniem może być również wyznaczanie jej w oparciu o „najlepsze praktyki”, a więc
na poziomie efektywnych, wysokiej jakości usługodawców, którzy świadczą usługi opieki medycznej
po kosztach niższych niż przeciętnie występujące w innych szpitalach. W Anglii tego rodzaju taryfy
oparte na „najlepszych praktykach” zostały niedawno wprowadzone w obszarach odznaczających się
znaczną liczbą obsługiwanych przypadków (np. cholecystektomia, złamania kości biodrowej, leczenie
zaćmy czy pomoc w przypadku udaru mózgu), w których występują wyraźne, niczym nieuzasadnione
różnice w jakości praktyki klinicznej, a zarazem wyraźne wzorce najlepszych praktyk (zob. Rozdział 12).

7.2 Modele finansowania szpitali
Aby zrozumieć, jaka rolę odgrywa finansowanie szpitali w oparciu o grupy DRG w procesie podno
szenia efektywności, poniżej zamieszczamy porównanie uproszczonych wersji trzech najważniejszych
form finansowania działalności usługodawców w sektorze szpitalnym: modelu refundacji kosztów
(zwanej także rozliczaniem za wykonane usługi (FFS)), modelu budżetów globalnych oraz finansowania
w oparciu o grupy DRG.

7.2.1 Finansowanie na podstawie kosztów (opłata za usługę)
W przypadku modelu opłat za usługi, szpitale otrzymują fundusze w oparciu o koszty poniesione
przez każdego pacjenta (ewentualnie powiększone o marżę zysku). Główną metodą kontrolowania
kosztów jest w tym przypadku ustalenie cennika zawierającego ceny jednostkowe za każdą „pozycję
usługową” (np. kurację farmakologiczną, prześwietlenie). Szpitale muszą zatem przekazywać rachunki
z wyszczególnionymi pozycjami w odniesieniu do każdego leczonego pacjenta, niemniej brak jest
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zachęt motywujących do ograniczania działań medycznych – im więcej przeprowadzonych badań,
tym więcej funduszy.
W ujęciu formalnym, w przypadku omawianej metody finansowania przychód szpitala (RC)
równy jest iloczynowi liczby leczonych pacjentów (Qi) oraz jednostkowego kosztu leczenia (ci), gdzie
i oznacza konkretnego pacjenta:
  

  (1)

Z C obejmuje wszystkie pozostałe formy przychodów szpitala, takie jak np. fundusze na badania
i działalność dydaktyczną. W przypadku szpitali refundacja kosztów stosowana była przede wszystkim
w Stanach Zjednoczonych w latach 60. i 70. Doprowadziło to do eskalacji kosztów służby zdrowia, jako
że szpitale przystąpiły do „medycznego wyścigu zbrojeń”, wydając coraz większe kwoty na nowe tech
nologie i infrastrukturę, aby przyciągnąć nowych pacjentów. Władze szpitali miały świadomość, że mogą
uzyskać refundację kosztów od towarzystw ubezpieczeń zdrowotnych, a także z programów Medicare
i Medicaid – publicznych programów ubezpieczeniowych dla seniorów oraz osób o niskich dochodach.

7.2.2 Budżety globalne

Przychody szpitala

Możliwość kontrolowania kosztów jest jedną z zasadniczych zalet budżetów globalnych, które stosowane
były w wielu europejskich systemach opieki zdrowotnej. Niemniej aby można było z niej skorzystać,
ograniczenia budżetowe muszą być wiarygodne i wiążące oraz musi istnieć rozgraniczenie pomiędzy
płatnikiem (określanym także mianem „nabywcy”) a szpitalami działającymi w roli usługodawców.
Wskazany wyżej podział tradycyjnie stosowany był w systemach społecznych ubezpieczeń zdrowotnych,
a od lat dziewięćdziesiątych w coraz większym stopniu także w systemach finansowania z podatków
(Robinson i in., 2005). Stała opłata dotycząca danego poziomu działalności, często równoważnego
określonej specjalizacji, uzgadniana jest z góry. Na Rys. 7.1 ukazano przypadek, w którym szpital otrzy
muje opłatę w stałej wysokości (R) z tytułu wykonania wskazanego wcześniej wolumenu czynności
związanych z opieką zdrowotną.
Trudności pojawiają się z chwilą wystąpienia odstępstw od ustalonego wcześniej wolumenu. Jeżeli
przyjęte założenia nie zostaną zrealizowane, konieczne staje się zastosowanie jakiegoś rodzaju sankcji.
Z kolei w przypadku przekroczenia ustalonego wcześniej wolumenu usług – wyrażonego zwykle w pos
taci liczby przypadków leczonych w danym szpitalu (tzw. ”nadwykonanie”) – podmiot zapewniający
fundusze musi wyłożyć dodatkowe finansowanie, w przeciwnym bowiem razie szpitale będą odmawiały
wykonywania nadprogramowych zadań, czym doprowadzą do powstania list oczekujących.

R

Q

Rys. 7.1 Przychody szpitali w ramach budżetów globalnych
Źródło: Street i in., 2007.
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Liczba pacjentów

Kontrakty uwzględniające „koszt i wolumen” opracowane zostały w celu zaradzenia tego rodzaju
problemom; w kolejnym podpunkcie (7.2.3) omówiony zostanie wariant takich kontraktów stosowany
w przypadku finansowania szpitali w oparciu o grupy DRG.
W przypadku bardziej zaawansowanych systemów opartych na budżetach globalnych, dzia
łalność określa się pod kątem specjalizacji. Negocjacje między płatnikiem (niezależnie od tego, czy
jest nim kasa chorych czy urząd ds. opieki zdrowotnej) a szpitalem koncentrują się wokół wartości
pieniężnej każdego kontraktu zawieranego w na poziomie specjalizacji (Bs) oraz wokół liczby usług
(   ) – zazwyczaj definiowanej jako liczba przypadków w obrębie danej specjalizacji – do wykonania
w ramach kontraktu. Lokalna cena na poziomie specjalizacji (ps) stanowi produkt uboczny negocjacji
dotyczących całkowitej wartości danego kontraktu oraz wolumenu działalności szpitala. Formalnie
przychód szpitala wyrazić można – w przypadku modelu finansowania w oparciu o budżety globalne
– jako sumę wszystkich jego kontraktów dotyczących określonych specjalizacji (Bs):

(2)
gdzie Z G obejmuje wszystkie pozostałe formy przychodów otrzymywanych przez szpitale w ramach
wspomnianego modelu finansowania.

7.2.3 Finansowanie szpitali w oparciu o grupy DRG
Model finansowania szpitali w oparciu o grupy DRG wyróżnia się dwoma zasadniczymi
cechami. (1) Poszczególne aktywności opisane są przy użyciu grup DRG, nie specjalizacji. Przykładowo
zatem finansuje się „pacjenta przechodzącego zabieg wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego”
a nie „pacjenta przechodzącego leczenie na oddziale traumatologii i ortopedii”. (2) Poziom finanso
wania poszczególnych grup DRG jest w dużej mierze ustalony z góry, ponieważ to cechy pacjentów
(a w szczególności podstawowe rozpoznania) decydują o tym, jaka kategoria DRG (z ustaloną „ceną”)
znajdzie w danym przypadku zastosowanie. Ponieważ takie podejście stanowiło znaczącą zmianę
w stosunku do „retrospektywnego” systemu finansowania w oparciu o poniesione koszty, finansowanie
z zastosowaniem grup DRG w Stanach Zjednoczonych zaczęto określać mianem „prospektywnego”,
co jest nieodpowiednim terminem w kontekście systemów opieki zdrowotnej, w której finansowanie
przyznawano na podstawie budżetów globalnych (w tym przypadku nowy system finansowania określono
jako „oparty na działalności”). Jak pokazano w Rozdziale 4, „prospektywny” charakter systemów DRG
ulega także osłabieniu, jeżeli przeważający czynnik w klasyfikacji DRG stanowią procedury. Niezależnie
od jednak od tego, czy będzie to rozpoznanie kliniczne, czy zastosowana procedura medyczna, „cena”
danej jednorodnej grupy pacjentów pozostanie całkowicie lub przynajmniej częściowo niezależna
od kosztów indywidualnego świadczeniobiorcy (zob. Rozdział 5). W wielu państwach ta stała cena
ustalana jest na poziomie krajowym, nie lokalnym (zob. Rozdział 6).
Relacje pomiędzy ceną jednostkową a rozmiarami działalności mogą przyjmować szereg różnych
postaci. W niniejszym opracowaniu omówione zostaną następujące podstawowe przypadki:
1. finansowanie liniowe – całkowita kwota finansowania równa jest iloczynowi ceny i liczby ([pacjentów];
2. finansowanie mieszane – szpitale otrzymują dodatkowe kwoty (często w postaci ryczałtowej) nie
związane z poziomami działalności;
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3. finansowanie marginalne – wysokość cen tego samego rodzaju działalności jest różna w zależności
od liczby [pacjentów];
4. finansowanie marginalne i mieszane – połączenie wariantu (2) i (3).
Aby zrozumieć różnice pomiędzy wskazanymi modelami finansowania, przeanalizujemy teraz metody
obliczania całkowitych przychodów określonej placówki ochrony zdrowia.

Finansowanie liniowe
W przypadku najprostszego systemu z grupami DRG, wykorzystanego do finansowania liniowego,
przychód szpitala ustalany jest po prostu jako iloczyn aktywności w każdej grupie DRG (Qj) oraz stałej
ceny danej grupy DRG (pj), gdzie j reprezentuje pewną grupę DRG:
(3)
Ze wzoru widzimy, że przychód szpitala będzie rósł w sposób liniowy wraz ze wzrostem aktywności,
co ilustruje Rys. 7.2. Jeśli dany szpital obsłuży liczbę pacjentów wynoszącą Q0, wówczas przychód
wyniesie R0; jeśli liczba pacjentów będzie równa Q1, przychód osiągnie wartość R1. Widać zatem,
że wpływ zmian w aktywności na poziom przychodów jest o wiele bardziej przejrzysty niż w przypadku
budżetów globalnych.

Finansowanie mieszane

Przychody szpitala

Niemal we wszystkich krajach, które wprowadziły systemy finansowania oparte na grupach DRG, przychody
szpitali nie zależą wyłącznie od liczby leczonych pacjentów. Szpitale uzyskują także przychody w innych
formach, np. w postaci funduszy na rzecz działalności dydaktycznej i badawczej, na potrzeby zrekom
pensowania różnic w kosztach ze względu na lokalizację geograficzną, lub w celu pokrycia określonych
elementów kosztów stałych. Zostało formalnie udowodnione, że taki „mieszany” system finansowania
szpitali generuje lepsze zachęty niż systemy „czyste” (Ellis & McGuire, 1986; Barnum i in., 1995).

RA (Q, p)

R1
R
R0

Q0

Q

Q1

Liczba pacjentów

Rys. 7.2 Przychody szpitala w ramach „czystego” wariantu finansowania na bazie DRG
Źródło: Street i in., 2007
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Skład innych form przychodów jest ustalany w drodze negocjacji pomiędzy płatnikiem ( „nabywcą”)
oraz sektorem opieki szpitalnej; może on się różnić w zależności od placówki, kraju oraz zmieniać
z upływem czasu. Zdefiniujmy Z A jako zmienną obejmującą wszystkie źródła przychodów bez związku
z działalnością w obszarze ochrony zdrowia w ramach kategorii „finansowanie szpitali w oparciu
o grupy DRG”. Wzór określający przychód przybiera wówczas następującą postać:
(4)
Na Rys. 7.3 pokazano, że w wariancie tym zmianie ulega relacja pomiędzy przychodami a działalnością.
Szpital otrzymuje stałą sumę Z A niezależnie od liczby leczonych pacjentów. Ponadto uzyskuje także
przychody związane z działalnością, aczkolwiek cena jednostkowa (pj) będzie w przypadku modelu
„mieszanego” niższa, niż w „czystym” wariancie finansowania DRG.

Finansowanie marginalne

Przychody szpitala

System finansowania szpitali w oparciu o grupy DRG można zmodyfikować w taki sposób, aby
zachęty zmieniały się w zależności od dostarczanych usług. Dość często finansowanie szpitali w oparciu
u grupy DRG wprowadza się w celu podniesienia poziomu aktywności. Tyle że nieograniczony wzrost
aktywności może okazać się zjawiskiem niepożądanym. Po pierwsze utrudnia on kontrolę wydatków
w skali globalnej – zgodnie z prostym wzorem (zob. wzór (3)), wydatki mogą po prostu rosnąć liniowo
wraz ze wzrostem aktywności. Po drugie, szpitale będą niekiedy rozszerzać zakres działalności przy
zachowaniu niskich kosztów krańcowych – np. jeśli wcześniej nie wykorzystały w pełni dostępnych
zasobów – dzięki czemu zróżnicowanie cenowe może pozwolić osiągnąć ekonomie skali. Jeśli to nastąpi,
pojawia się argument za zredukowaniem cen jednostkowych dodatkowej działalności.

RA (Q, p)

ZA

Liczba pacjentów
Rys. 7.3 Przychody szpitala w ramach „mieszanego” wariantu finansowania szpitali w oparciu o grupy DRG
Źródło: Street i in., 2007.

W efekcie powstaje układ podobny do przewidzianego w kontraktach dotyczących „kosztu i wolu
menu”. Niezbędne są tutaj dwie decyzje.
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1 „Docelowy” poziom aktywności (Q j) należy zdefiniować dla każdego szpitala. W niektórych pań
stwach robi się to na podstawie aktywności historycznej. Ustalenie poziomu docelowego będzie
trudniejsze w przypadku zakupów zdecentralizowanych, jak w przypadku Anglii, ponieważ poziom
docelowy musi zostać wówczas uzgodniony pomiędzy każdym nabywcą i każdym usługodawcą.
2. Należy uzgodnić cenę aktywności przekraczającej poziom docelowy – zazwyczaj definiuje się ją jako
pewien procent (α) ceny obowiązującej do osiągnięcia poziomu docelowego. Formalnie funkcję
przychodu zapisać można w sposób następujący:

(5)

Przychody szpitala

gdzie (Q j – Q j) przyjmuje wartość nieujemną i reprezentuje aktywność wykraczającą poza poziom
docelowy, a αpj stanowi cenę uiszczaną za jednostkę aktywności dodatkowej. Jeśli α = 0,5, cena
aktywności dodatkowej wynosi 50% ceny aktywności przed osiągnięciem poziomu docelowego; jeśli
α = 1, ceny będą takie same (a równania (4) i (5) staną się równoważne); jeśli α = 0, cena krańcowa
wynosić będzie zero, a zatem szpital nie będzie odnosił korzyści wskutek zwiększania aktywności; jeśli
natomiast α > 1, opłaty dodatkowe będą wyższe od ceny podstawowej, a motywacja do podejmowania
dodatkowych działań będzie bardzo silna. To ostatnie znajduje uzasadnienie, gdy rozszerzenie zakresu
działalności wymaga dodatkowych inwestycji i koszty krańcowe są wysokie.
Na Rys. 7.4 przedstawiono, w jaki sposób przychody zmieniają się w omawianym wariancie,
kiedy cena krańcowa aktywności dodatkowej jest niższa od ceny danej aktywności do osiągnięcia
poziomu docelowego, tzn. 0 < α < 1. Wykres funkcji przychodu będzie wówczas „zagięty”.

RA (Q, p)

ZA

Q

Liczba pacjentów

Rys. 7.4 Przychody szpitala w ramach „mieszanego” wariantu finansowania szpitali w oparciu o grupy
DRG z zastosowaniem cen krańcowych.
Źródło: Street i in., 2007.
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7.2.4 Podsumowanie
Tabela 7.1 zawiera podsumowanie najważniejszych różnic pomiędzy trzema omawianymi systemami
finansowania szpitali. Oczywiście należy być świadomym faktu, że systemy finansowania wdrażane
w praktyce to zazwyczaj bardziej skomplikowane warianty uproszczonych modeli przedstawionych
w poprzednich punktach.
Trzy opisane modele oferują odmienne zachęty motywujące do realizacji celów związanych
z poziomami działalności, kontrolą wydatków, jakością opieki medycznej oraz trzema opisanymi
wcześniej typami efektywności (Tabela 7.2). Impulsy do zwiększenia aktywności występują zarówno
w przypadku systemów opartych na kosztach, jak i systemów opartych grupach DRG, przy czym
względne znaczenie poszczególnych zachęt zależy od zdefiniowanej siły relacji pomiędzy poziomem
aktywności a poziomem wynagrodzenia. (WHO, 2000; Langenbrunner i in., 2005; Moreno-Serra
& Wagstaff, 2010).
Tabela 7.1 Główne różnice pomiędzy systemami finansowania szpitali

System

Na podstawie
kosztów/FFS
(płatności
za usługi)
Budżety
globalne
Finansowanie
szpitali na
bazie grup
DRG (wariant
"czysty")

Oznaczenie pacjentów

Wolumen aktywności

Cena jednostkowa
danej aktywności

Podstawowy wzór
funkcji przychodu

Indywidualne

Bez ograniczeń

Usługa jednostkowa

Wg szpitala /specjalizacji

Wartości docelowe
/historyczne

Lokalne uzgodnienia

Grupy DRG

Bez ograniczeń

Ustalane prospektywnie

Źródło: Na podstawie: Street i in., 2007.

Tabela 7.2 Zachęty wynikające z trzech modeli finansowania szpitali
Cel
Podniesienie efektywności

Wzrost
aktywności

Kontrola
wydatków

Podniesienie
jakości

Technicznej

Kosztowej

Dystrybucyjnej

Finansowanie
oparte na
kosztach/płatności
za usługi (FFS)

Silne

Słabe

Silne*

Słabe

Słabe

Słabe

Budżet globalny

Słabe

Silne

Umiarkowane

Słabe

Umiarkowane

Umiarkowane

Umiarkowane

Umiarkowane

Umiarkowane

Silne

Silne

Umiarkowane

Finansowanie
na bazie grup
DRG (wariant
"czysty")

* Możliwe jest jednak wystąpienie negatywnego oddziaływania na jakość opieki medycznej, jako że zachęty motywujące
do zwiększenia poziomu aktywności mogą skutkować świadczeniem nieodpowiednich, potencjalnie szkodliwych usług
(zob. Rozdział 8 niniejszego opracowania).
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W obszarze kontroli wydatków finansowanie szpitali w oparciu u grupy DRG pozwala na osiągnięcie
lepszych wyników niż w metoda opłat za usługi (FFS), niemniej jeszcze lepsze efekty da zastosowanie
budżetów globalnych (o ile założenia budżetowe będą egzekwowane). Potencjał podnoszenia jakości
w przypadku systemów DRG zależeć może od tego, czy finansowanie podlega korekcie w zależności
od jakości opieki medycznej (zob. Rozdział 8).
Jeżeli system finansowania szpitali oparty na modelu DRG polega na stosowaniu stałych cen
za jednostki działalności, szpitalom opłaca się zwiększenie poziomu aktywności i minimalizowanie
kosztów, co podnosi także poziom efektywności technicznej. Chociaż refundacja kosztów również
zachęca do zwiększenia zakresu działalności, nie zapewnia motywacji do redukcji nakładów/kosztów
(chyba że stosuje się stały wykaz opłat). Finansowanie szpitali w oparciu u grupy DRG może zachęcać
do podnoszenia poziomu efektywności dystrybucyjnej i kosztowej, motywując usługodawców do wzięcia
pod uwagę cen oraz wykorzystywanych nakładów. Może także przyczyniać się do bardziej efektywnej
alokacji wyników, jeżeli ceny stanowią odzwierciedlenie ich względnej wartości. W praktyce jednak
w większości krajów ceny w dalszym ciągu oparte są na kosztach. Podsumowując należy jednak stwier
dzić, że finansowanie szpitali w oparciu u grupy DRG prawdopodobnie będzie skuteczniej zachęcać
szpitale do podnoszenia efektywności niż modele konkurencyjne.

7.3 Analiza dowodów empirycznych wpływu
finansowania szpitali w oparciu o grupy DRG
na poziom efektywności
Przedstawiona wcześniej dyskusja sugeruje, że dzięki zastosowaniu modelu finansowania w oparciu
u grupy DRG możliwe jest podniesienie efektywności pracy szpitali, czy to poprzez zmianę sposobu
refundacji kosztów z retrospektywnego na prospektywny (tak jak w przypadku USA), czy też za sprawą
bezpośredniego powiązania poziomu finansowania z poziomem aktywności w przypadku budżetów
globalnych (jak ma to miejsce w większości państw europejskich).
W niniejszym punkcie omawiamy aktualne dowody empiryczne zebrane w krajach rozwiniętych.
Chociaż podnoszenie efektywności szpitali jest zasadniczym powodem finansowania w oparciu u grupy
DRG, do tej pory powstało stosunkowo niewiele badań obejmujących identyfikację i ocenę wpływu
tego modelu na wydajność szpitali. Przeciwnie – większość badań koncentrowała się na wskaźnikach
efektywności – takich jak zakres działalności czy koszty – które wprawdzie łatwiej jest zmierzyć, ale
które z samej swojej definicji dostarczają jedynie fragmentaryczny obraz sytuacji. Należy też zauważyć,
że ponieważ w USA i w Europie inny był punkt wyjścia, odmienne są także hipotezy na temat wpływu
finansowania w oparciu o grupy DRG na efektywność szpitali. Odejście od refundacji kosztów na rzecz
DRG osłabia bowiem zachęty związane z działalnością, a wzmacnia te związane z kontrolą wydatków,
podczas gdy w przypadku odejścia od budżetów globalnych na rzecz finansowania DRG jest wręcz
odwrotnie.

7.3.1 Wpływ modelu na poziom efektywności
Badania dotyczące wpływu systemów finansowania w oparciu o grupy DRG na efektywność na poziomie
szpitala zazwyczaj skupiają się na efektywności technicznej i/lub na szerszym pojęciu produktywności
(obejmującym zarówno efektywność techniczną, jak i efektywność skali; zob. Coelli i in., 2005; Street
& Häkkinen, 2010). Metoda obwiedni danych (DEA) – ciesząca się dziś ugruntowaną pozycją metoda
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nieparametryczna – stanowi najczęściej stosowane podejście, aczkolwiek w niektórych badaniach
stosuje się regresywną (parametryczną) metodę zwaną stochastyczną analizą graniczną (SFA). Obie
metody mają zarówno wady jak i zalety (zob. m.in. Jacobs i in., 2006, Street & Häkkinen, 2010; Street
i in., 2010); co uspokajające, badania wykonane z zastosowaniem obu tych metod pozwoliły uzyskać
szerokie, spójne rezultaty (Gerdtham i in., 1999a, b; Dismuke & Sena, 1999).
Biorąc pod uwagę wyzwania związane z międzynarodowymi porównaniami efektywności,
wszystkie badania wymienione w Tabeli 7.3 (oprócz dwóch) miały charakter badań podłużnych (dyna
micznych) – porównywano w ich ramach efektywność szpitali przed wprowadzeniem systemu DRG
oraz po jego wprowadzeniu. Zastosowano jednak różne okresy obserwacji kontrolnej, co utrudnia
interpretację; jeżeli bowiem przyjęty horyzont czasowy był krótszy, istnieje ryzyko, że zmiany nie
będą mieć charakteru trwałego; dłuższa perspektywa czasowa natomiast może sprawić, że nie da się
ustalić związku przyczynowo-skutkowego, szczególnie jeśli w międzyczasie przeprowadzano również
inne reformy. W niektórych badaniach podkreśla się fakt, że trudno jest powiązać zmiany w efektyw
ności lub wartościach powiązanych z nią wskaźników z faktem wprowadzenia systemu DRG (Farrar
i in., 2007; Audit Commission, 2008). Co więcej, niewiele badań poświęconych jest analizie jakości
opieki medycznej, pomimo faktu, że niekiedy wzrost efektywności może być okupiony spadkiem jakości
(zob. Rozdział 8 niniejszego opracowania).
Odkładając na bok zastrzeżenia natury metodologicznej, ustalenia dotyczące wpływu finanso
wania w oparciu u grupy DRG na efektywność pracy szpitali nie są jednorodne. Poprawę efektywności
technicznej uznano za konsekwencję reformy systemu finansowania szpitali w Portugalii (niemniej
zakres badań był w tym przypadku dość wąski; Dismuke & Sena, 1999, 2001), w Szwecji (Gerdtham
i in., 1999a, b) oraz Norwegii (Biørn i in., 2003; Hagen i in., 2006). Z kolei w Stanach Zjednoczonych
nie zaobserwowano żadnych pozytywnych zmian (Borden, 1988; Chern & Wan, 2000), w Austrii zaś
wykazano wprawdzie udoskonalenia technologiczne, ale w sferze efektywności technicznej nie zano
towano poprawy (Sommersguter-Reichmann, 2000). Ograniczony materiał dowodowy dotyczący zmian
w efektywności kosztowej analizowanej w szeregach czasowych, jakim dysponujemy – wyłącznie dane
pochodzące z Norwegii – również ukazuje niejednolity obraz sytuacji (Biørn i in., 2003; Hagen i in., 2006).
Rozbieżność rezultatów da się wytłumaczyć faktem, że w każdym kraju reformy systemu finansowania
szpitali miały inny punkt wyjścia i przeprowadzano je w innym kontekście – inne były bowiem zastane
mechanizmy refundacyjne, specyfikacja wdrażanego systemu DRG i/lub równolegle wprowadzane
reformy w sektorze służby zdrowia.
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Szwecja,
początek lat 90.

Portugalia,
1990

Stany
Zjednoczone,
1983

Kraj, rok
wprowadzenia
systemu DRG

Wyniki: (1) Liczba pacjentów żywych wypisanych ze szpitala
w ramach każdej grupy DRG; (2) Liczba pacjentów zmarłych wypisanych ze szpitala w ramach każdej grupy DRG
Nakłady: Wykorzystanie: (1) Tomografu; (2) Elektrokardiografu;
(3) Echokardiografu
Jakość: Patrz Dismuke & Sena, 1999
Wyniki: (1) Liczba wypisanych pacjentów po zabiegach chirurgicznych;
(2) Liczba wypisanych pacjentów po krótkoterminowym leczeniu
chorób wewnętrznych; (3) Liczba operacji chirurgicznych w ramach
opieki krótkoterminowej; (4) Liczba wizyt lekarskich w ramach
krótkoterminowej opieki chirurgicznej; (5) Liczba wizyt lekarskich
w ramach leczenia chorób wewnętrznych
Nakłady: (1) Całkowity koszt opieki krótkoterminowej; (2) Liczba łóżek
Jakość: Nie uwzględniono

Metoda:
Indeks Mamlquista-Luenbergera
Próba: Dwie grupy DRG
Okres prowadzenia badań: 1992–1994

Metoda: Dwa etapy:
(1) Zmodyfikowana metoda DEA;
(2) Metoda regresyjna
Próba: 26 rad gminnych
Okres prowadzenia badań:
1993 & 1994

Dismuke & Sena,
2001b

Gerdtham i in.,
1999b.

Wyniki: (1) Liczba pacjentów żywych wypisanych ze szpitala
w ramach każdej grupy DRG; (2) Liczba pacjentów zmarłych
wypisanych ze szpitala w ramach każdej grupy DRG
Nakłady: Wykorzystanie: (1) Tomografu; (2) Elektrokardiografu;
(3) Echokardiografu
Jakość: Rozróżnienie pomiędzy wynikami pożądanymi (wypisanie
ze szpitala pacjentów żywych) oraz niepożądanymi (wypisanie
na skutek zgonu pacjenta)

Metoda: Dwa etapy: (1) DEA oraz
estymacja maksymalnego prawdopodobieństwa stochastycznej analizy
granicznej danych wejściowych;
(2) Metoda regresyjna
Próba: Dwie grupy DRG:
(1) Niewydolność serca i wstrząs
kardiogenny; (2) Określone rodzaje
chorób mózgowo-naczyniowych
z wyłączeniem przemijającego ataku
niedokrwiennego
Okres prowadzenia badań: 1992–1994

Dismuke & Sena,
1999b

Nie stwierdzono
Metoda: DEA
Wyniki: (1) Liczba wypisanych pacjentów po leczeniu szpitalnym
statystycznie znaczącej różnicy
Próba: 80 szpitali w stanie Virginia
z uwzględnieniem korekty casemix; (2) Liczba wizyt na oddziałach
w efektywności technicznej pomiędzy
Okres prowadzenia badań: 1984 & 1993 intensywnej opieki oraz w przychodniach
1984 a 1993 rokiem, ale odsetek
Nakłady: (1) Liczba łóżek i stopień skomplikowania usług; (2) Liczba
efektywnie funkcjonujących szpitali
etatów innych niż lekarskie oraz ważona liczba personelu
zatrudnionego w niepełnym wymiarze godzin; (3) Wydatki operacyjne, był większy w 1993 roku
wliczając w to płace, kapitał i amortyzację
Jakość: Nie uwzględniono

Chern & Wan,
2000

Usługi świadczone przez szpitale były
bardziej efektywne w przypadku rad
gmin stosujących refundację
w oparciu o rynek wewnętrzny oraz
wyniki, w przeciwieństwie do podejścia
budżetowego. Przejście od finansowania
na podstawie budżetu do opartego
na wynikach łączyło się z potencjalnymi
oszczędnościami na poziomie około 13%.

Finansowanie DRG
wydaje się mieć pozytywy wpływ
na produktywność rozważanych
technologii diagnostycznych

Odsetek finansowania
przekazywany w oparciu o DRG
wpłynął w sposób pozytywny
na poziom produktywności

Reforma systemu
finansowania szpitali nie miała
pozytywnego wpływu na efektywność
w ujęciu technicznym

Wyniki: (1) Przypadki poddane leczeniu w każdej z ośmiu kategorii
DRG o najwyższym wolumenie; (2) Przypadki poddane leczeniu
w pozostałych kategoriach DRG
Nakłady: (1) Całkowita ilość etatów; (2) Ilość etatów pielęgniarskich;
(3) Inne wydatki niezwiązane z wynagrodzeniami; (4) Ilość łóżek
Jakość: Nie uwzględniono

Metoda: DEA, analiza
wskaźnikowa i regresyjna
Próba: 52 szpitale w New Jersey
Okres prowadzenia badań: 1979–1984

Rezultaty/wnioski

Zmienne

Metodologia

Borden,
1988a

Oznaczenie
badania

Tabela 7.3 Podsumowanie najnowszych badań analizujących wpływ finansowania na podstawie DRG na efektywność pracy szpitali
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Norwegia 1997
i Finlandia

Metoda: Metoda DEA
Próba: Finlandia – 47 szpitali;
Norwegia – 51 szpitali
Okres prowadzenia badań: 1999

Wyniki: (1) Liczba przyjęć ważona wg grup DRG; (2) Ważona liczba
wizyt ambulatoryjnych; (3) Ważona liczba pacjentów jednodniowych;
(4) Liczba dni hospitalizacji
Nakłady: (1) Koszty operacyjne netto
Jakość: Nie uwzględniono

Wyniki: (1) Liczba pacjentów wypisanych ze szpitala z uwzględnieniem
korekty casemix; (2) Liczba wizyt ambulatoryjnych ważona w oparciu
o kwotę refundacji państwowej za każdą wizytę
Nakłady: (1) Liczba pełnych etatów (lekarze); (2) Liczba pełnych
etatów (pozostałe); (3) Wydatki medyczne; (4) Całkowite koszty
operacyjne (na potrzeby analizy efektywności kosztowej)
Jakość: Nie uwzględniono

Metoda: Dwa etapy: (1) Metoda DEA;
(2) Metoda regresyjna
Próba: 48 szpitali
Okres prowadzenia badań: 1992–2003

Hagen i in., 2006

Linne i in., 2006

Wyniki: (1) Liczba pacjentów wypisanych ze szpitala, z uwzględnieniem
korekty casemix (wliczając pacjentów jednodniowych); (2) Liczba wizyt
ambulatoryjnych, ważona w oparciu o opłatę uiszczaną przez państwo
za każdą wizytę
Nakłady: (1) Liczba pełnych etatów (lekarze); (2) Liczba pozostałych
etatów; (3) Wydatki medyczne; (4) Całkowite koszty eksploatacyjne
(na potrzeby analizy efektywności kosztowej)
Jakość: Nie uwzględniono

Metoda: Dwa etapy: (1) metoda DEA;
(2) Metoda regresyjna
Próba: 48 szpitali
Okres prowadzenia badań: 1992–2000

Biørn i in., 2003

Norwegia, 1997

Wyniki: (1) Liczba pacjentów leczonych na oddziale ambulatoryjnym;
(2) Ilość punktów kredytowych wykazanych w raportach przez każdy
szpital, przemnożona przez współczynnik kontrolny (aby odróżnić
rodzaje szpitali)
Nakłady: (1) Liczba pełnych etatów; (2) Liczba łóżek szpitalnych;
(3) Wydatki z tytułu zewnętrznych usług medycznych
Jakość: Nie uwzględniono

Metoda: Metoda DEA
Metoda Malmquista
Próba: 22 szpitale
Okres prowadzenia badań: 1994–1998

Sommersguter
& Reichmann,
2000

Zmienne objaśniane: (1) Liczba operacji; (2) Liczba wypisów
ze szpitala; (3) Liczba wizyt lekarskich
Zmienne objaśniające: (1) Koszty; (2) Liczba dostępnych łóżek; (3) Rok;
(4) Zmienne identyfikujące główne efekty reformy; (5) Zmienne na
potrzeby nowego systemu refundacji; (6) Większość polityczna;
(7) Odsetek ludności w wieku powyżej 70 lat; (8) Odsetek wizyt
prywatnych; (9) Szpitale uniwersyteckie
Jakość: Nie uwzględniono

Austria, 1997

Zmienne

Metoda: Wielowynikowy stochastyczny
model graniczny
Próba: 26 rad gminnych
Okres prowadzenia badań: 1989–1995

Gerdtham
i in., 1999a

Szwecja,
początek lat 90.

Metodologia

Oznaczenie
badania

Kraj, rok
wprowadzenia
systemu DRG

Tabela 7.3 Ciąg dalszy

Przeciętny poziom efektywności
kosztowej był niższy w przypadku
szpitali norweskich

Na skutek reformy systemu
refundacyjnego poprawiła się
efektywność techniczna, natomiast
wpływ na efektywność kosztową był
nieznaczny

Wprowadzenie finansowania szpitali
w oparciu u grupy DRG doprowadziło
do podniesienia efektywności
technicznej, ale rezultaty w zakresie
wpływu na efektywność kosztową były
zróżnicowane

W latach 1996 – 1998 odnotowano
postęp w dziedzinie technologii,
natomiast w dziedzinie efektywności
technicznej sytuacja nie uległa zmianie

Zastosowanie modelu finansowania
w oparciu o wyniki pozwalało
zwiększyć poziom efektywności
technicznej przeciętnie o 9,7%.

Rezultaty/wnioski

Odnosząc się do pierwszego z powyższych czynników należy stwierdzić, że potencjał podno
szenia efektywności zależeć może od systemu finansowania szpitali używanego przed wprowadzeniem
reformy. A zatem w krajach, w których przed wprowadzeniem finansowania DRG stosowano model
budżetów globalnych (na przykład w Szwecji, Portugalii i Norwegii, uwzględnionych w Tabeli 7.3),
poziom efektywności technicznej szpitali wzrósł (choć Linna i in. (2006) stwierdzili, że poziom efek
tywności kosztowej w przypadku szpitali w Norwegii był niższy w Finlandii, pomimo faktu, że zgodnie
z założeniem placówki w tym ostatnim kraju działały w ramach systemu opartego na budżetach
globalnych). Natomiast w przypadku państw, w których system finansowania w oparciu u grupy DRG
zastąpił model refundacji retrospektywnej, opartej na poniesionych kosztach (tak jak w przypadku
Stanów Zjednoczonych) lub płatnościach za osobodni (jak w przypadku Austrii), efektywność techniczna
nie uległa zwiększeniu.
Jednak nie można brać za pewnik, że zaobserwowany potencjał w zakresie podnoszenia efek
tywności będzie większy w przypadku reformy mającej za punkt wyjścia system oparty na budżetach
globalnych, jako że także i sposób funkcjonowania krajowego systemu finansowania szpitali w oparciu
u grupy DRG może utrudniać osiągnięcie tego celu. Właśnie dlatego zaobserwowane początkowo
oznaki poprawy efektywności w Szwecji zostały zniesione po wprowadzeniu limitów działalności szpi
tali (Gerdtham i in., 1999a, b; Anell, 2005; Kastberg & Siverbo, 2007); podobne ograniczenia mogą
też pomóc wyjaśnić brak poprawy sytuacji w USA oraz Austrii (US Congress Office of Technology
Assessment, 1985; Sommersguter-Reichmann, 2000; Böcking i in., 2005). Wreszcie, należy powiedzieć,
że trudno jest rozpatrywać oddziaływanie finansowania DRG w izolacji, kiedy stanowi ono element
bardziej złożonej reformy służby zdrowia, jak w przypadku Szwecji, gdzie równolegle wprowadzono
także rynek wewnętrzny (Gerdtham i in., 1999a, b).

7.3.2 Wpływ na wskaźniki efektywności: aktywność,
czas hospitalizacji i koszty
Tabela 7.4 zawiera podsumowanie badań analizujących zmiany we wskaźnikach efektywności w poszcze
gólnych krajach. Po wprowadzeniu systemu finansowania opartego na grupach DRG, odnotowano
wzrost liczby osób hospitalizowanych na terytorium Australii (Ettelt i in., 2006; Street i in., 2007),
Danii (Street i in., 2007), Anglii (Farrar i in., 2007; Audit Commission, 2008; Farrar i in., 2009), Francji
(Or, 2009), Niemiec (Böcking i in., 2005; Hensen i in., 2008), Norwegii (Biørn i in., 2003; Kjerstad,
2003; Hagen i in., 2006; Magnussen i in., 2007), Hiszpanii (Cots, 2004, cytowane w: Ellis & Vidal-Fer
nández, 2007) a także, przynajmniej początkowo, na terenie Szwecji (Anell, 2005; Kastberg & Siverbo,
2007). Natomiast zgodnie z hipotezą wyprowadzoną z zachęt wymienionych w Tabeli 7.2, poziom
aktywności nie uległ zwiększeniu na terenie USA (US Congress Office of Technology Assessment, 1985;
Davis & Rhodes, 1988; Guterman i in., 1988; Manton i in., 1993; Muller, 1993; Rosenberg & Browne,
2001). W przypadku Włoch rezultaty badań są niejednoznaczne (Louis i in., 1999; Ettelt i in., 2006),
a Moreoa-Serra i Wagstaff (2010) nie stwierdzili żadnego wpływu reform na poziom aktywności
w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Środkowej, w których wdrożono system DRG lub
inne systemy refundacji bazujące na poziomie aktywności. Jest oczywiste, że powyższe obserwacje
dotyczące specyficznych uwarunkowań krajów oraz trudności, jakich nastręcza stwierdzenie istnienia
związku przyczynowo-skutkowego, mają zastosowanie także i w tym przypadku.
Zachęty finansowe motywujące do minimalizacji kosztów w ramach systemu DRG często
skutkowały rezygnacją z hospitalizacji na rzecz leczenia w trybie jednodniowym i/lub ambulatoryj
nym (przykładem mogą tu być USA i Anglia – zob. odpowiednio Rosenberg & Browne, 2001 oraz
Farrar i in., 2009); takie działania także mogą wpłynąć na podniesienie jakości opieki medycznej oraz
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efektywności, ceteris paribus. Taryfy oparte na grupach DRG można bowiem stosować do bezpośred
niego zachęcania szpitali do poszerzania działalności w obszarze leczenia w trybie jednodniowym,
jak ma to miejsce w Anglii, gdzie wspólną, ogólnokrajową taryfę stosuje się do większości działań
planowych realizowanych zarówno w trybie leczenia szpitalnego, jak i jednodniowego (Epstein & Mason,
2006; Street i in., 2007). W Stanach Zjednoczonych przesunięcie akcentów na opiekę ambulatoryjną
można także wytłumaczyć istnieniem (do 2000 roku) równoległego systemu refundacji tego rodzaju
leczenia – systemu retrospektywnego, tj. opartego na kosztach (Rosenberg & Browne, 2001).
Tabela 7.4 Podsumowanie aktualnych badań analizujących zmiany w zakresie wskaźników efektywności
szpitali po wprowadzeniu finansowania opartego na modelu DRG

Kraj, rok przejścia
na finansowanie DRG Badanie

Stany Zjednoczone,
1983

Okres objęty
badaniem
Metodologia

Działalność
Wskaszpi
źnik
tala
ALOS

US Congress Office
1983-1984
of Technology
i rewizja
Assessment (Analiza
przeprowadzona przez
Biuro ds. Technologii
Kongresu Stanów
Zjednoczonych), 1985

Deskryptywna

–

–

Guterman i in., 1988 1983-1986

Deskryptywna
(z uwzględnieniem
pewnych analiz
w podgrupach)

–

–

Davis & Rhodes,
1988
Kahn i in., 1990

1984-1985

Deskryptywna

–

–

Manton i in., 1993

1982/1983 Deskryptywna (z użyciem
i 1984/1985 tabel przeżywalności)
1970-1992 Zintegrowany model
autoregresyjny średniej
ruchomej

Muller, 1993

1981/1982 Retrospektywne badanie
i 1985/1986 obserwacyjne (obejmujące
pięć chorób)

Koszty
Jednostkowe
/średnie Całkowite

+

+ (ale w
mniejszym
tempie)

–

–

–
–

–

–

–
–

Rosenberg & Browne, Rewizja
2001
Ettelt i in., 2006
Rewizja

Rewizja

–

Rewizja

+

Street i in., 2007

Rewizja

Rewizja

+

Rewizja

Rewizja

+

–

+

Rewizja

Rewizja

+

–

+

1993-1996

Deskryptywna
(z uwzględnieniem pewnych
analiz w podgrupach)

?

–

Rewizja

Rewizja

+

–

Katalonia, Hiszpania, Cots, 2004b
1997

1993-2000

Deskryptywna

+

Norwegia, 1997

Bjørn i in., 2003

1992-2000

Deskryptywna

+

Kjerstad, 2003

1995-1998

Model podwójnej różnicy

+

Hagen i in., 2006

1992-2000

Deskryptywna

+

Magnussen i in.,
2007

Rewizja

Rewizja

+

Australia, 1993

a

Szwecja, początek lat Anell, 2005
dziewięćdziesiątych
Kastberg & Siverbo,
2007
Włochy, 1995
Louis i in., 2006
Ettelt i in., 2006

–

+ (ale w
mniejszym
tempie)
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Tabela 7.4 Ciąg dalszy
Działalność
Wskaszpi
źnik
tala
ALOS

Kraj, rok przejścia
na finansowanie DRG Badanie

Okres objęty
badaniem
Metodologia

Austria, 1997

Theurl & Winner,
2007

1989-2003

Ekonometryczny model
efektów stałych

Dania, 2002

Street i in., 2007

Rewizja

Rewizja

+

Niemcy, 2003

Böcking i in., 2005

Rewizja

Rewizja

+

Schreyögg i in., 2005 2003-2004
i rewizja
Hensen i in., 2008c 2003-2006
Anglia, 2003/2004

Francja, 2004/2005
Kraje OECD
Różne państwa
Europy Środkowej
i Wschodniej oraz
Azji Środkowej

Farrar i in., 2007

–

Deskryptywny
Deskryptywny

2002/2003 W ramach modelu
i 2005/2006 podwójnej różnicy
Audit Commission
2003/2004 Deskryptywny
(Komitet ds. Audytu), i 2006/2007
2008
Farrar i in., 2009
2003/2004 i Analiza na zasadzie
2005/2006 podwójnej różnicy
Or, 2009
2005 i
Deskryptywny
rewizja
Forgione &
1984-1986 Deskryptywny
D'Annuzio, 1999
i 1994-1996
Moreno-Serra
1990-2004 Model podwójnej różnicy
& Warstaff, 2010

Koszty
Jednostkowe
/średnie Całkowite

–
–

+

–

+

–

–

+

–

?

+

–

–

+

=

–

+

–

+

Źródło: Kompilacja wykonana przez autorów rozdziału w oparciu o prace wskazane w kolumnie „oznaczenie badania”.
Uwagi: Zmiany występujące po wprowadzeniu finansowania szpitali w oparciu o grupy DRG oznaczone są znakami
„+” (wzrost), „-” (spadek), „=” dla braku zmian oraz „?” dla wyników niejednoznacznych; a Finansowanie szpitali oparte
na zastosowaniu grup DRG wprowadzone zostało w stanie Wiktoria w 1993 roku; b Celem analizy nie było badanie
konsekwencji wprowadzenia systemu DRG; c Dotyczy dermatologii.

W następstwie wdrożenia systemów finansowania w oparciu o grupy DRG, średni okres hospi
talizacji w ogóle uległ skróceniu (np. Kahn i in., 1990; Böcking i in., 2005; Moreno-Serra & Wagstaff,
2010), chociaż niektórzy twierdzą, że jedynie odzwierciedlało to bardziej ogólną tendencję (Rosenberg
& Browne, 2001; Schreyögg i in., 2005). Liczba pacjentów wypisywanych w celu przeniesienia
do placówek zajmujących się leczeniem przypadków innych niż ostre (w których koszty leczenia były
zwykle niższe niż w placówkach specjalizujących się w stanach ostrych) zazwyczaj rosła. Rejestrowany
poziom ciężkości stanu pacjentów w szpitalach zajmujących się przypadkami ostrych przeważnie się
zwiększał (Böcking i in., 2005); jeżeli założymy, że nie był to tylko skutek zmian w praktyce kodowania,
możemy też przyjąć, że istnieje pewien ograniczony potencjał dalszego skracania okresu hospitalizacji,
o ile panujące warunki nie ulegną zmianie (Guterman i in., 1988; Rosenberg & Browne, 2001).
Wreszcie, należy powiedzieć, że w większości przypadków wprowadzenie finansowania DRG
wiązało się z podniesieniem całkowitych kosztów, czego powodem było po części zwiększenie pozio
mu aktywności (Forgione & D’Annunzio, 1999; Anell, 2005; Kastberg & Siverbo, 2007; Moreno-Serra
& Wagstaff, 2010). Natomiast koszty jednostkowe wydają się mniejsze niż wcześniej (Böcking i in.,
2005; Farrar i in., 2009). W Stanach Zjednoczonych ogólnym efektem reform było zmniejszenie inflacji
w całkowitych kosztach (Guterman i in., 1988). W Holandii pierwsze doświadczenia z systemem DRG
przyniosły niższe tempo wzrostu cen ustalanych na drodze negocjacji (a nie centralnie), a oprócz tego
wzrósł poziom konkurencji pomiędzy placówkami ochrony zdrowia oraz towarzystwami ubezpieczeń
zdrowotnych (zob. Rozdział 23).

134

Podsumowując, w niektórych przypadkach po wprowadzeniu finansowania szpitali w oparciu
u grupy DRG nastąpił wzrost efektywności na poziomie szpitali, jednak trudno jest wykazać istnienie
odpowiedniego związku przyczynowo-skutkowego z uwagi na czynniki utrudniające analizę. W innych
znowu przypadkach korzystne w teorii konsekwencje wprowadzania takich systemów mogły zostać
nieco zredukowane wskutek oddziaływania innych cech narodowych systemów służby zdrowia – takich
jak ograniczenia w zakresie aktywności i/lub wydatków szpitali lub specyfika systemu refundacji stoso
wanego przed reformami. W konsekwencji rezultaty wprowadzanych zmian były niejednoznaczne.

7.4 Kluczowe wyzwania
7.4.1 Problemy z kategoryzacją potencjalnym źródłem
niesprawiedliwej refundacji lub selekcji pacjentów
Podobnie jak w przypadku wszelkich innych systemów kategoryzujących, jednorodne grupy pacjen
tów nie mogą zapewnić idealnego grupowania pacjentów na podstawie spodziewanych wymagań
w zakresie zasobów potrzebnych do ich leczenia. Opieka zdrowotna bardzo często przyjmuje silnie
zindywidualizowaną postać, dlatego też zdefiniowanie „standardowego pakietu opieki medycznej”
nie jest zadaniem łatwym. Gdyby różnice pomiędzy usługodawcami były przypadkowe, sytuacja ta nie stwa
rzałaby problemów z finansowaniem. Kiedy jednak stają się one systematyczne, system refundacji okazuje
się potencjalnie niesprawiedliwy i może zachęcać szpitale to stosowania upcodingu lub ignorowania
(unikania) pacjentów generujących wysokie koszty. Tych negatywnych konsekwencji dałoby się jednak
uniknąć, gdyby ryzyka finansowe związane z opisanymi wyżej przypadkami zostały rozłożone pomiędzy
płatników a szpitale (zob. Część Druga niniejszego opracowania oraz rozdziały 5 i 6).

7.4.2 Niezależność w ustalaniu cen
W niektórych państwach liczba szpitali może nie być na tyle duża, aby zapewnić niezależność cen
od kosztów każdego szpitala. Ma to dwojakie skutki. Po pierwsze, organa regulacyjne mogą nie być
w stanie ustalić, czy brak efektywności wpływa na wzrost kosztów, zwłaszcza jeśli świadczenie usług
ograniczone jest do jednego albo dwóch szpitali. Istnieje niebezpieczeństwo, że finansowanie szpitali
w oparciu u grupy DRG w takiej sytuacji może zostać sprowadzone do postaci refundacji ponoszonych
kosztów – przez co zanika motywacja do poprawy efektywności. Po drugie, taka forma finansowania
może zachęcać świadczeniodawców do działania w zmowie przy sporządzaniu sprawozdań lub podej
mowaniu działań mających na celu redukcję kosztów. Prawdopodobieństwo takich zachowań będzie
większe, jeśli niewielu świadczeniodawców posiada obszerne informacje na temat działań podejmowanych
przez innych świadczeniodawców. Zmowa ograniczy potencjał modelu finansowania w oparciu u grupy
DRG na polu podnoszenia efektywności. Jeżeli dane są zbierane na podstawie prób badawczych, tak jak
ma to miejsce w Niemczech, badane próby muszą odzwierciedlać sytuację we wszystkich szpitalach;
w przeciwnym bowiem razie skutkiem może być niesprawiedliwy proces refundacyjny (zob. Rozdziały 5 i 14).

7.4.3 Kontrola wydatków
Stosowanie cen za jednostkę aktywności w finansowaniu szpitali w oparciu u grupy DRG to proste
podejście, które stanowi bezpośredni impuls dla usługodawców do podnoszenia poziomu aktywności.
Jeśli koszt krańcowy będzie niższy niż przychód krańcowy, im więcej dany usługodawca będzie „robił”,
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tym wyższe wygeneruje nadwyżki/zyski. W rezultacie wzrost poziomu aktywności może skutkować
znacznym obciążeniem budżetu podmiotów odpowiedzialnych za finansowanie. Z powyższych przyczyn
niektóre państwa próbują ograniczać wydatki za pomocą finansowania DRG, lecz opartego na budże
tach globalnych (przykładem mogą być tutaj Katalonia (Hiszpania) oraz Szwecja – zob. odpowiednio
Rozdziały 22 i 19). We Francji natomiast władze doszły do wniosku, że kontraktowanie na poziomie
lokalnym przynosi lepsze efekty w kontrolowaniu wydatków niż mechanizmy działające na poziomie
makro (zob. Rozdział 13).

7.5 Podsumowanie
Systemy finansowania szpitali działające w oparciu o grupy DRG dysponują większym potencjałem
pozwalającym na podniesienie efektywności usług opieki medycznej niż w przypadku innych modeli
finansowania. Jest tak dlatego, że w przypadku DRG istnieją wyraźne zachęty motywujące szpitale
do zwiększania nakładów pracy – jako że placówki otrzymują fundusze w zależności od liczby leczo
nych pacjentów – i do kontrolowania kosztów, jako że ceny, z którymi mają do czynienia, ustalane
są niezależnie od ponoszonych przez nie wydatków. Wymienione powyżej cechy tego systemu
refundacji zachęcają świadczeniodawców do podnoszenia efektywności technicznej i kosztowej oraz
do działań na rzecz efektywności dystrybucyjnej, na które decydują się, wybierając, kogo będą leczyć
i w jakim trybie. W teorii, finansowanie szpitali w oparciu u grupy DRG może posłużyć do wspierania
efektywności dystrybucyjnej znajdującej odzwierciedlenie w ogólnych wynikach sektora szpitalnego
jako całości. Aby osiągnąć ten cel, cena powiązana z każdą grupą DRG musi wyrażać jej wartość
dla społeczeństwa. W praktyce jednak ceny poszczególnych grup DRG niemal we wszystkich krajach
ustalane są w oparciu o koszty, a zabieganie o efektywność dystrybucyjną w opisany sposób nie stało
się elementem polityki finansowania DRG.
Na podstawie istniejących dowodów empirycznych nie da się jednoznacznie stwierdzić, jak
bardzo finansowanie szpitali w oparciu u grupy DRG przyczynia się do podniesienia poziomu efektyw
ności. Jest tak po części dlatego, że pomiędzy poszczególnymi krajami występują różnice w sposobach
funkcjonowania systemów DRG (szczegóły można znaleźć w Części Drugiej niniejszej książki), a także
dlatego, że trudno stwierdzić istnienie takiego związku przyczynowego z uwagi na występowanie
czynników utrudniających analizę (takich jak równoległe wprowadzanie innych reform lub charakte
rystyczna dla danego kraju forma i funkcjonowanie systemu refundacyjnego). Panuje ogólna zgoda,
że finansowanie szpitali w oparciu u grupy DRG wpływa na wskaźniki efektywności takie jak poziom
aktywności czy długość hospitalizacji, aczkolwiek także i tutaj znajdują zastosowanie powyższe uwagi.
Wśród niezamierzonych konsekwencji systemów DRG można wymienić „oszczędzanie na zdrowiu
pacjenta” za sprawą opieki medycznej niewystarczającej jakości, przerzucanie kosztów, selekcjonowanie
pacjentów lub stosowanie upcodingu, czyli przekwalifikowania danego przypadku do wyżej wycenianej
grupy DRG (zob. Rozdział 6).
Do tej pory opisywaliśmy uproszczone formy finansowania szpitali w oparciu o grupy DRG,
niemniej w praktyce rozwiązania dotyczące finansowania mogą być w poszczególnych krajach dość
wyrafinowane (zob. rozdziały o wybranych krajach zawarte w Części Drugiej). Bardziej złożone
modele stosowane w praktyce mogą potwierdzać obawy co do tego, czy klasyfikacje grup DRG są
w stanie w sposób precyzyjny odzwierciedlać pulę przypadków (casemix), bądź potrzebę złagodzenia
zachęt motywujących do zwiększania aktywności w celu skupienia się na jakości usług, albo inne cele
o charakterze regulacyjnym, takie jak zapewnienie sprawiedliwego rozkładu geograficznego opieki
medycznej. Wyrafinowanie, o którym wyżej mowa, nie jest niczym zaskakującym: świadczenie usług

136

opieki medycznej w szpitalach to skomplikowany proces, nierzadko wymagający dostosowania pakie
tów opieki medycznej do potrzeb indywidualnego pacjenta oraz świadczenia pomocy w warunkach
niepewności i kryzysu, a zatem koordynacji działań pracowników służby zdrowia zarówno w samym
szpitalu, jak i poza nim. W obliczu takiej złożoności metoda finansowania szpitali musi być na tyle
wyrafinowana, aby dostarczała wyraźnych impulsów do realizacji pożądanych celów oraz unikania
opacznych reakcji. W porównaniu z refundacją w oparciu o koszty oraz z budżetami globalnymi,
finansowanie szpitali z zastosowaniem grup DRG może posiadać niezbędny poziom wyrafinowania
do stworzenia wystarczająco jasnych zachęt dla szpitali, aby zmotywować je do poprawy wyników.
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7.8 Podsumowanie zmiennych wykorzystywanych
w równaniach
Symbol

R,R,R
C

G

Opis
A

Przychody szpitala w ramach finansowania na podstawie kosztów (C), budżetów globalnych (G)
oraz w oparciu o grupy DRG (A)

ZC, ZG, ZA

Wszystkie źródła przychodów niezwiązane z czynnościami opieki zdrowotnej w ramach finansowania
na podstawie kosztów (C), budżetów globalnych (G) oraz w oparciu o grupy DRG (A)

Q

Aktywność

Q

Aktywność docelowa

I

Pacjent indywidualny

S

Specjalizacja

J

Grupa DRG

C

Koszt jednostkowy

Bs

Wartość kontraktu dotyczącego danej specjalizacji

ps

Uzgadniana lokalnie cena na poziomie specjalizacji

ps

Cena grupy DRG ustalana prospektywnie

α

Odsetek stałej ceny DRG zapłaconej za aktywność dodatkową
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Zeynep Or i Unto Häkkinen

143

8.1 Wprowadzenie
Początkowo w większości krajów europejskich jednorodne grupy pacjentów (grupy DRG) wprowadzone
zostały w celu udoskonalenia opisu świadczonych usług oraz metod ich mierzenia i zarządzania nimi.
Sądzono wówczas, że dzięki większej przejrzystości procedur medycznych będzie łatwiej porównywać
działalność szpitali, co z kolei przyczyni się do poprawienia jakości opieki. Z upływem czasu grupy
DRG w coraz większym stopniu wykorzystywano jako podstawę finansowania szpitali. Nie można
jednak powiedzieć, aby wpływ systemów DRG miał charakter prostej zależności. Omawiane systemy
finansowania mogą bowiem same w sobie zagrażać jakości opieki medycznej, jako że bezpośrednio
zachęcają szpitale do obniżania kosztów leczenia niezależnie od wyników terapii. Od szpitali oczekuje
się, że będą redukować koszty, rezygnując ze zbędnych usług oraz zwiększając efektywność pracy
na drodze zmian organizacyjnych, które z jednej strony mogą doprowadzić do poprawy jakości za spra
wą doskonalenia procesów klinicznych i lepszego zarządzania opieką. Z drugiej jednak strony istnieje
ryzyko, że usługodawcy będą obniżać jakość usług, aby zredukować koszty działalności, ryzykując tym
samym zdrowiem pacjenta („skimping”).
Systemy finansowania szpitali w oparciu o grupy DRG mogą na wiele różnych sposobów
prowadzić do powstania nieprawidłowych zachęt (Ellis & McGuire, 1996; Miraldo i in., 2006), które
mogą negatywnie wpłynąć na jakość opieki medycznej. W szczególności szpitale mogą wypisywać
pacjentów wcześniej niż byłoby to uzasadnione z klinicznego punktu widzenia, pomijać badania
i terapie zalecane przez lekarzy lub świadczyć określone usługi w większym zakresie niż potrzeba,
aby pacjent został zaklasyfikowany do bardziej opłacalnej grupy DRG i przyczynił się do optymalizacji
finansowania otrzymywanego przez placówkę. Mimo większej świadomości potrzeby skuteczniejszego
monitorowania jakości opieki medycznej oraz wyników leczenia pacjentów, podstawowe informacje
na temat jakości usług w większości krajów, w których na potrzeby finansowania szpitali stosuje się
grupy DRG, są wciąż niedostępne.
W niniejszym rozdziale rozważamy potencjalny wpływ finansowania szpitali w oparciu o grupy
DRG na jakość opieki medycznej. Na początku z perspektywy teoretycznej omawiamy możliwe formy
oddziaływania systemów DRG na jakość opieki. Jakość definiujemy jako wszelkie aspekty usługi,
które korzystnie wpływają na pacjenta podczas leczenia lub przyczyniają się do poprawy jego stanu
zdrowia po zakończeniu terapii (Chalkley & Malcomson, 1998). Nie zajmujemy się tu zagadnieniami
związanymi z selekcją pacjentów ani nadmierną specjalizacją (które zostały dokładnie omówione
w Rozdziale 6), skupiając się natomiast na jakości opieki medycznej po przyjęciu pacjenta do szpitala.
Następnie analizujemy dostępny dowody wpływu systemów finansowania w oparciu o grupy DRG
na jakość opieki, włącznie z doświadczeniami krajów uczestniczących w projekcie EuroDRG. Na koniec
przyjrzymy się – na podstawie przeglądu dostępnej literatury na temat kontraktowania oraz wyników
kilku eksperymentalnych modeli finansowania, w których jakość opieki uwzględniono bezpośrednio
– w jaki sposób omawiane systemy można udoskonalić w celu zapewnienia wyższej jakości opieki
medycznej. W podsumowaniu niniejszego rozdziału przedstawiamy szereg zaleceń, których celem jest
zapewnienie, aby stosowany model systemu DRG nie prowadził do gorszej jakości opieki.

8.2 Co mówi teoria
Pojęcie jakości w sektorze opieki zdrowotnej jest dosyć rozmyte, jako że ani obserwacja, ani zapewnianie
mierzalności jakości opieki nie jest rzeczą łatwą. Jakość opieki medycznej to pojęcie wielowymiarowe,
obejmujące swoim zakresem efektywność (odpowiedniość), bezpieczeństwo, dostępność oraz adekwatne
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reagowanie na potrzeby (Kelly & Hurst, 2006), niemniej nie powstał do tej pory konsensus co do tego,
jak mierzyć te czynniki. Użytecznym, powszechnie stosowanym podejściem jest model wypracowany
przez Donabediana (2003), w ramach którego postrzega się wyznaczniki jakości jako elementy zorien
towane na strukturę, proces lub wyniki. Wyznaczniki strukturalne – takie jak kwalifikacje personelu
medycznego lub rodzaj posiadanego wyposażenia – mogą reprezentować warunki świadczenia usług
opieki medycznej określonej jakości, ale nie wystarczą do zapewnienia właściwej opieki. Wyznaczniki
proceduralne powinny być oparte na klinicznych świadectwach efektywności opieki oraz być spójne
z aktualnym stanem wiedzy w dziedzinie (IOM, 2001). Nie wszyscy jednak opowiedzą się za jedną
definicją terminu „odpowiedni” w służbie zdrowia, w związku z czym wyznaczniki proceduralne mogą
być bardziej podatne na „targi” od czynników strukturalnych czy zorientowanych na wyniki. Chociaż
elementy zorientowane na wyniki są atrakcyjne, wpływ opieki medycznej na zdrowie pacjenta, które
zależy również od czynników na poziomie jego samego, nie zawsze da się ocenić.
Informacje dotyczące jakości – niezależnie od tego, czy związane ze strukturą opieki, jej proce
sem, czy wynikami medycznymi – wyjątkowo trudno pozyskać. Co więcej, w sektorze opieki szpitalnej
występuje pewna liczba źródeł asymetrii informacji. Pacjenci oraz nabywcy mogą nie umieć określić,
czy niekorzystne skutki medyczne są skutkiem choroby, czy niedostatecznej jakości usług. Indywidu
alni pacjenci mają zbyt mało doświadczenia w dziedzinie nękających ich problemów zdrowotnych,
aby miarodajnie porównać usługi różnych dostawców lub odmienne procedury medyczne. Wreszcie,
w niektórych systemach opieki zdrowotnej pacjenci mogą nie mieć żadnego wpływu na to, w jakim
szpitalu będą leczeni. Fakt występowania asymetrii informacyjnej oznacza, że płatnicy i pacjenci będą
zmuszeni zdać się na decyzje podejmowane przez usługodawców. Chociaż w „teorii przedstawicielstwa”
usługodawcy to „eksperci” działający w imieniu swoich pacjentów, interesy pacjentów, usługodawców
oraz nabywców mogą być ze sobą sprzeczne (Forgione i in., 2005). Usługodawcy liczą na refundację
poniesionych kosztów bądź maksymalizację zysków przy jednoczesnym zapewnieniu jakości akcep
towalnej na rynku. Publiczni nabywcy usług medycznych chcą spełnić potrzeby obywateli w zakresie
opieki zdrowotnej, kontrolując zarazem poziom kosztów. Zaniepokojenie z ekonomicznego punktu
widzenia budzi w nich jedynie sytuacja, w której krańcowy koszt obniżenia jakości opieki zdrowotnej
przekracza krańcowy zysk polityk ograniczania wydatków.
A zatem rodzaj oraz jakość terapii (swoboda decyzji lekarskiej) jest zmienną zależną od woli
świadczeniodawcy, na którą wpływ wywiera cały szereg zachęt. Podczas gdy jedne z nich nie mają
charakteru ekonomicznego i mogą zostać zainicjowane za sprawą odpowiedniej kultury organizacyjnej,
przywództwa, systemów informacyjnych, regulacji dotyczących jakości i tak dalej, zachęty ekonomiczne
wypływające z polityki finansowania także oddziałują na to, w jaki sposób świadczeniodawcy zachowają
się w różnych sytuacjach.
Jak wskazano w Rozdziale 7, w najbardziej podstawowym wariancie systemu finansowania
DRG przychód szpitala (RA) wzrasta liniowo wraz z liczbą leczonych pacjentów, co wyraża poniższy wzór:
(1)
gdzie j odnosi się do każdej kategorii DRG, (p^ j) jest stałą opłatą za każdego pacjenta leczonego w ramach
każdej DRG, a (Q j) wyraża wolumen pacjentów. A zatem, zgodnie ze powyższym wzorem, szpitale
będą starały się zwiększyć wolumen swojej działalności i nie są zachęcane finansowo do podnoszenia
jakości opieki (Street i in., 2007). W przypadku systemów, w których mamy do czynienia z „nadmiernym
popytem” (niedoborem usług), stymulowanie wzrostu produkcji może samo z siebie przyczynić się
do podniesienia jakości, redukując czas oczekiwania na usługi (a więc zwiększając ich dostępność).
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Jednak w warunkach, w których istnieje możliwość manipulowania progami poszczególnych
terapii lub decyzje dotyczące terapii mają w znacznym stopniu charakter uznaniowy, jakość opieki medy
cznej może być zagrożona. Przykładowo niełatwo wówczas określić, jaką ilość badań diagnostycznych
należy przeprowadzić czy też w jakich okolicznościach dana interwencja chirurgiczna (np. cesarskie
cięcie) jest usprawiedliwiona.
W literaturze poświęconej zagadnieniu kontraktowania wyraża się powszechnie pogląd, że kie
dy pewne aspekty danego produktu lub usługi pozostają niewidoczne (nie są uwzględnione w treści
kontraktu), świadczeniodawcom opłaca się wprowadzić ograniczenia lub cięcia w tych niemożliwych
do zweryfikowania wymiarach (Chalkley & Malcomson, 1998; Levaggi, 2005). Biorąc pod uwagę,
że formy terapii stosowane w danej grupie DRG (tj. jej zawartość) nie zawsze są w pełni znane (z po
wodu ich nieprawidłowego definiowania), świadczeniodawcy mogą zredukować nakłady na usługi
objęte stałymi (opartymi na grupach DRG) opłatami i próbować przenieść koszty związane z innymi
aspektami opieki medycznej na innych świadczeniodawców (przerzucanie kosztów). Co więcej – jak
pokazał Siciliani (2006) – kiedy średni poziom ciężkości stanu pacjentów znany jest tylko świadcze
niodawcy, świadczeniodawcy (szpitalowi) zaczyna się opłacać dostarczać na rzecz pacjentów, których
stan nie jest szczególnie ciężki, nadmierną liczbę usług medycznych o wysokiej intensywności (operacje
chirurgiczne).
W kilku państwach, w których wprowadzono finansowanie szpitali w oparciu o DRG, zaobser
wowano znaczący spadek średniego okresu hospitalizacji (ALOS) (zob. Rozdział 7). Jako że skrócenie
hospitalizacji w szpitalach uznawano za cel o charakterze strategicznym w wielu państwach (zarówno
stosujących finansowanie DRG, jak i wykorzystujących inne rozwiązania), taki obrót spraw mógł być
postrzegany jako pożądany. Krótszy okres hospitalizacji redukuje ryzyko zapadalności i może być roz
wiązaniem preferowanym przez samych pacjentów. Może jednak zdarzyć się, że świadczeniodawcy
będą zbyt wcześnie zwalniać pacjentów do domu, nawet jeśli ich stan zdrowia nie jest jeszcze stabil
ny. Niestety trudno ocenić, w jakim stopniu ograniczenia długości pobytu w szpitalu mają charakter
„uzasadniony”, a w jakim są one po prostu efektem zbyt wczesnego wypisywania pacjentów.
Metody ustalania cen będą mieć znaczący wpływ na działania świadczeniodawców zmierzające
do zapewnienia efektywności kosztowej (zob. Rozdział 6) oraz, w efekcie, na jakość obsługi. Przykła
dowo, przejście z cen ustalanych lokalnie na taryfy ogólnokrajowe skutkowałoby powstaniem nowych
zachęt na rzecz kontrolowania wydatków. To z kolei może zmniejszyć motywację do podnoszenia
jakości, jeśli wiążą się z nim dodatkowe koszty. Oczywiście kwestia jakości nie będzie problemem
w sytuacji, gdy lepsza jakość pociąga za sobą oszczędności. Co więcej, jeśli świadczeniodawcy będą
w stanie podnieść swój poziom zysków, obsługując większą liczbę pacjentów, będą mieć motywację
do tego, aby przyciągać do siebie – pod warunkiem istnienia wielu różnych dostawców – coraz więcej
pacjentów za sprawą podnoszenia jakości usług medycznych (Farrer i in., 2007).

8.3 Doświadczenia opisane w literaturze
Pierwsze i najpełniejsze informacje dotyczące wpływu finansowania szpitali w oparciu o grupy DRG
na jakość opieki medycznej pochodzą z USA, gdzie omawiany rodzaj finansowania służby zdrowia,
określany tam mianem „systemu finansowania prospektywnego”, wprowadzony został w 1983 roku,
zastępując model refundacji kosztów (opłat za poszczególne usługi). W poniższych podpunktach omó
wiono dowody zebrane w Stanach Zjednoczonych, by następnie przejść do zbadania doświadczeń
krajów europejskich.
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8.3.1 Doświadczenia amerykańskie
W jednym z pierwszych i jednocześnie najbardziej znaczących badań, opartych na reprezentatywnej
w skali kraju próbie 14012 pacjentów hospitalizowanych na przełomie 1981 i 1982 oraz 1985 i 1986
roku, firma RAND Corporation wykazała, że system finansowania prospektywnego doprowadził
do dwudziestoprocentowego wzrostu prawdopodobieństwa wypisania pacjenta ze szpitala pomimo
nieustabilizowanego stanu zdrowia. Nie stwierdzono natomiast wpływu na umieralność pacjentów
w okresach 30 i 180 dni od momentu hospitalizacji (Rogers i in., 1990). Wspomniane badanie objęło
także zmiany w dużej grupie zmiennych definiujących proces opieki medycznej, wliczając w to zdolności
kognitywne lekarzy i personelu pielęgniarskiego oraz techniczne skale diagnostyczne i terapeutyczne,
i sugerowało, że chociaż proces opieki medycznej w rezultacie wprowadzenia systemu finansowania
prospektywnego zmienił się na lepsze (lepsza opieka pielęgniarska, wyniki w zakresie zdolności kogni
tywnych lekarzy), rzeczona poprawa zaczęła się jeszcze przed wdrożeniem systemu i trwała po wpro
wadzeniu go. Co więcej, po wdrożeniu systemu znaczącemu zmniejszeniu uległ wskaźnik ALOS, przy
jednoczesnym braku znaczących zmian w liczbie przypadków ponownych przyjęć do szpitala, a ponadto
stwierdzono, że pacjenci w chwili przyjmowania do szpitala cierpieli na poważniejsze dolegliwości
(Keeler i in., 1990; Kahn i in., 1991).
Inne badania także sugerują, że począwszy od wprowadzenia prospektywnego finansowania
opieki zdrowotnej, szpitale zaczęły przyjmować głównie pacjentów cierpiących na poważniejsze scho
rzenia, ponieważ pacjenci z mniej poważnymi dolegliwościami poddawani byli opiece ambulatoryjnej
(Newhouse & Byrne, 1988). Niemniej nie ma jasności co do tego, w jakim stopniu wspomniane
zjawisko odzwierciedla poprawę organizacji procesu leczenia (lepsze zarządzanie poszczególnymi
przypadkami), a w jakim jest efektem selekcji pacjentów lub zmian w praktykach kodowania. Wzrost
poziomu ciężkości przypadków leczonych w szpitalach stanowi po części odzwierciedlenie wysiłków
podejmowanych przez szpitale w celu rejestrowania większej ilości kodów dotyczących schorzeń
współistniejących, jako że przekłada się to na lepsze wyniki finansowe.
Co do zasady, wprowadzenie finansowania szpitali w oparciu o grupy DRG wpłynęło na znaczące
zredukowanie zarówno wskaźnika ALOS (długość okresu hospitalizacji) jak i liczby przyjęć do szpitali
na terenie USA (Feinglass & Holloway, 1991). Pomimo dowodów na występowanie pewnych nieko
rzystnych skutków, spadek liczby przyjęć oraz skrócenie hospitalizacji wydaje się po części wynikiem
poprawy efektywności organizacyjnej oraz jakości (wykorzystanie nowych technologii/procedur, rozwój
opieki świadczonej w środowisku domowym lub w trybie ambulatoryjnym itd.).
Przykładowo, Schwartz i Tartter (1998) dokonali zestawienia doświadczeń pacjentów prze
chodzących zabieg chirurgicznego usunięcia nowotworu jelita grubego przed wprowadzeniem
finansowania DRG i po nim, celem zidentyfikowania zmian sposobie świadczenia opieki medycznej.
Badając próbę 446 pacjentów poddanych terapii w jednym z nowojorskich szpitali, badacze wykazali,
że po wprowadzeniu systemu DRG średni czas pobytu w szpitalu spadł o 2,6 dnia; spadek długości
okresu przedoperacyjnego pobytu w szpitalu wyniósł 1,1 dnia, a okresu pooperacyjnego – 1,5 dnia.
W przypadku pacjentów leczonych po wprowadzeniu systemu DRG zanotowano znaczący spadek
utraty krwi podczas operacji, mniejszą liczbę transfuzji, krótszy czas trwania operacji chirurgicznych
i mniejszą liczbę komplikacji pooperacyjnych niż u pacjentów leczonych przed wdrożeniem systemu.
Wskaźniki ciężkości schorzeń (wskaźnik hematokrytowy w momencie przyjęcia, różnicowanie komórek
nowotworowych oraz rozmiar tkanki nowotworowej) oraz składu grupy pacjentów (wiek i płeć) nie
uległy zmianie. Schwartz i Tartter (1998) sugerują, że ulepszono techniki operacyjne, niemniej chirur
dzy mogli zmodyfikować pewne aspekty leczenia w celu skrócenia hospitalizacji bez niekorzystnego
wpływu na jakość opieki medycznej. Znaczący spadek długości pobytu przedoperacyjnego mógł być
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wynikiem zmian organizacyjnych, zakładających wykonywanie badań przedoperacyjnych w trybie
ambulatoryjnym.
Jednak mimo to systemy finansowania prospektywnego mogły nieść za sobą wzajemnie sprzecz
ne konsekwencje dla różnych grup pacjentów, w zależności od tego, jakie zachęty cenowe dotyczyły
różnych grup DRG. Gilman (2000) zbadał wpływ udoskonaleń systemu DRG w odniesieniu do zakażenia
wirusem HIV, wprowadzonych w 1994 roku w Stanach Zjednoczonych, w ramach których ceny grup
DRG, które nie obejmowały procedur medycznych, zostały zasadniczo obniżone, a ceny pozostałych
grup DRG uległy podwyższeniu. Wykazał on, że w przypadku szpitala położonego w Nowym Jorku czas
hospitalizacji dla niżej wycenianych grup DRG nieobejmujących procedur medycznych spadł o 3,3 dnia
w okresie od 1992 do 1995 roku, natomiast w przypadku lepiej opłacanych grup DRG obejmujących
procedury medyczne czas ten wydłużył się w tym samym okresie średnio o 1,1 dnia.
Niemniej presja w kierunku ograniczania kosztów, która powstała wskutek wprowadzania
systemów finansowania opartych na grupach DRG, miała także negatywny wpływ na jakość opieki
medycznej. Cutler (1995) wykazał, że konsekwencje wprowadzenia systemu finansowania prospektyw
nego mogą zależeć od sytuacji ekonomicznej, w jakiej znajdował się dany szpital (wyniki), zanim jeszcze
wprowadzono nowy system. Wykorzystując dane z obserwacji długofalowej obejmujące około 40 000
przyjęć do szpitali (w latach 1981-1988) w Nowej Anglii, wykazał, że w szpitalach, w których doszło
do spadku średnich cen (tj. koszty historyczne były wyższe niż ceny DRG), doszło do „spiętrzenia” liczby
zgonów – wzrosła umieralność pacjentów przebywających w szpitalu oraz w okresie do dwóch miesięcy
po wypisaniu do domu, podczas gdy ogólna liczba zgonów na przestrzeni jednego roku pozostała
niezmieniona. Redukowanie średnich cen (a zatem także przychodów) może powodować, że szpitale
będą zmniejszać intensywność terapii i/lub ograniczać innego rodzaju działania. Cutler zaobserwował
także, że na skutek wprowadzenia systemu finansowania prospektywnego doszło do wzrostu liczby
ponownych przyjęć do szpitala, przy czym zjawisku temu nie towarzyszyły żadne widoczne zmiany
w poziomach zachorowań.
W podobnym, przeprowadzonym w późniejszym okresie badaniu, Shen (2003) wykazał, że pre
sja finansowa wynikająca z zastosowania systemu prospektywnego w sposób negatywny wpłynęła
na krótkoterminowe wyniki leczenia ostrego zawału mięśnia sercowego (AMI), ale nie miało to żadnego
wpływu na przeżywalność pacjentów w okresie powyżej roku od daty przyjęcia do szpitala.
Część doświadczeń amerykańskiej służby zdrowia sugeruje, że wprowadzenie finansowania
szpitali w oparciu o grupy DRG w placówkach rehabilitacyjnych czy placówkach opieki pielęgniarskiej
miało podobny wpływ na jakość opieki rehabilitacyjnej i opieki po leczeniu stanów ostrych. Po wpro
wadzeniu nowego modelu finansowania zaobserwowano skrócenie hospitalizacji, przy czym zmniejszył
się poziom funkcjonalny pacjentów w momencie wypisania, a instytucjonalne wskaźniki wypisywania
wzrosły (Gillen i in., 2007; Buntin i in., 2009). Co więcej, w przypadku pacjentów cierpiących na prze
wlekłą obturacyjną chorobę płuc zanotowano znaczący wzrost tak liczby ponownych przyjęć w trybie
nagłym, jak i liczby zgonów w okresie 60 dni od wypisania ze szpitala, chociaż rezultaty niektórych
innych form opieki po stanach ostrych nie uległy zmianie (McCall i in., 2003).

8.3.2 Doświadczenia europejskie
Dane zebrane w krajach europejskich są bardziej skąpe i mniej klarowne. W Szwecji i Finlandii,
gdzie zachęty związane ze stosowaniem finansowania szpitali w oparciu o grupy DRG są tonowane
regulowanymi lokalnie współczynnikami przeliczeniowymi i dodatkowymi składnikami finansowania
(zob. Rozdział 6), uważa się, że zastosowanie grup DRG pomogło ujednolicić procedury opieki me
dycznej i poprawić organizację systemu opieki szpitalnej. W żadnym z tych krajów jednak nie istnieją
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żadne bezpośrednie wskaźniki jakości opieki medycznej, terapii oraz dostępności, związane z systemem
DRG. W Szwecji większość szpitali uczestniczy w tworzeniu rejestrów jakości, niemniej jednak proces
monitorowania jakości wydaje się niezależny od systemu finansowania szpitali w oparciu o grupy
DRG. Podłużne (dynamiczne) badanie opinii pacjentów na temat jakości opieki medycznej w dwóch
szwedzkich szpitalach pokazało, że po wprowadzeniu finansowania w oparciu o grupy DRG postrze
gana przez pacjentów jakość opieki zdrowotnej – szczególnie w odniesieniu do działań terapeutycz
nych podejmowanych przez personel – spadła (Ljunggren & Sjödén, 2001), ale nie miało to wpływu
na jakość życia pacjentów po zabiegach chirurgicznych (Ljunggren & Sjödén, 2003). Doświadczenia
zebrane w Szwecji potwierdzają także, że wprowadzenie finansowania w oparciu o grupy DRG wpłynęło
na wzrost liczby przypadków ponownego kodowania rozpoznań oraz liczbę rozpoznań drugorzędnych
w przeliczeniu na pojedynczy przypadek (Serdén i in., 2003). W Finlandii porównywanie przypadków
leczonych w różnych szpitalach opiera się na określonych procedurach medycznych i rodzajach chorób,
a informacje zebrane w ten sposób wykorzystuje się wyłącznie do benchmarkingu.
Przeprowadzone na wczesnym etapie badanie obejmujące cztery norweskie szpitale sugeruje,
że system finansowania w oparciu o grupy DRG nie miał żadnego wpływu na występowanie zakażeń
szpitalnych (Pettersen, 1995), aczkolwiek istniały dowody na praktyki „spijania śmietanki” bezpośrednio
po wprowadzeniu finansowania DRG w Norwegii w 1997 roku (Martinussen & Hagen, 2009).
Posiłkując się danymi pochodzącymi z jednego regionu (Friuli) i 32 szpitali, zebranymi w okre
sie 1993-1996, Louis i jego współpracownicy (1999) zdołali ustalić, że we Włoszech – gdzie system
finansowania w oparciu o grupy DRG wprowadzony został na poziomie ogólnokrajowym w 1995
roku – całkowita liczba przyjęć do szpitali spadła o 17 procent, podczas gdy liczba przypadków leczenia
jednodniowego wzrosła siedmiokrotnie. Badacze ustalili także, że średnia długość okresu hospitalizacji
w przypadku większości schorzeń uległa zmniejszeniu (przez co liczba dni pobytu pacjentów w szpitalu
spadła o 21 procent), natomiast poziom ciężkości stanu pacjentów przyjmowanych do szpitali wzrosł;
statystyki umieralności oraz ponownych przyjęć do szpitala nie uległy zasadniczej zmianie.
Formalna ocena finansowania w oparciu o grupy DRG w Anglii, określanego tam mianem
finansowania na podstawie wyników (PbR), również wykazała, że pomimo znaczącego skrócenia śred
niego okresu hospitalizacji (ALOS) w placówkach objętych systemem PbR, nie zanotowano wymiernych
zmian w jakości opieki medycznej postrzeganej przez pryzmat umieralności pacjentów w szpitalach,
umieralności pacjentów w okresie 30 dni po wykonaniu zabiegu chirurgicznego oraz ilości ponow
nych przyjęć w trybie pilnym w następstwie leczenia złamań kości udowej (Farrar i in., 2009). Komitet
ds. Audytu (2008) stwierdził, że wprowadzenie finansowania DRG (systemu PbR) nie miało żadnego
widocznego wpływu na jakość opieki medycznej w Anglii.
W żadnych innych krajach europejskich nie powstały żadne formalne analizy wpływu finansowania
w oparciu o grupy DRG na jakość opieki zdrowotnej. Wydaje się, że w większości krajów, w których
wprowadzono system finansowania DRG, procedury monitorowania i sprawozdawczości w zakresie
jakości opieki medycznej pozostają nieskuteczne. Przykładowo, ani we Francji, ani w Niemczech nie
istnieją systemy informacyjne pozwalające na systematyczne monitorowanie liczby ponownych przyjęć
pacjentów do szpitali, umieralności pooperacyjnej czy też statystyk powikłań.
Przeprowadzone w Niemczech badanie obejmujące 30 szpitali w Dolnej Saksonii sugeruje,
że wprowadzenie finansowania DRG nie doprowadziło do problemów związanych z praktyką „spijania
śmietanki” ani przedwczesnego wypisywania pacjentów (Sens i in., 2009). Badanie, które oparto na wy
wiadach z zarządcami szpitali, pracownikami służby zdrowia oraz pacjentami, wykazało, że jakość usług
w latach 2007-2008 pozostawała na stałym poziomie – niewykluczone, że udało się nawet poczynić
postępy dzięki lepszej organizacji opieki medycznej, szczególnie w dużych szpitalach. Niemniej badanie
to nie dostarczyło analizy żadnych konkretnych mierników rezultatów leczenia czy jakości opieki.
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We Francji istnieją pewne dowody na to, że zjawisko upcodingu może stanowić problem.
Zewnętrzne działania kontrolne prowadzone przez fundusz/fundusze ubezpieczeń zdrowotnych
szybko ujawniły, że znacząca część wzrostu liczby pacjentów leczonych w trybie jednodniowym była
w rzeczywistości wynikiem nieprawidłowego kodowania konsultacji w trybie ambulatoryjnym (CNAM,
2006). Chociaż dzięki bardziej restrykcyjnym zasadom kodowania leczenia w trybie dziennym, wpro
wadzonym w 2007 roku, problem został po części rozwiązany, konieczne było poświęcenie dalszej
uwagi adekwatności niektórych procedur medycznych realizowanych w trybie leczenia jednodniowego,
których znaczenie wciąż rosło (zob. Rozdział 13 niniejszego opracowania).

8.4 Jak uwzględnić jakość w procesie finansowania?
Niezamierzonych, niekorzystnych konsekwencji stosowania finansowania w oparciu o grupy DRG
w obszarze jakości opieki medycznej można uniknąć – na przykład modyfikując zachęty płynące z sa
mego systemu refundacji. Jeżeli płatnik/nabywca pragnie podnieść jakość opieki medycznej, system
finansowania należy zmienić w taki sposób, aby wynagradzał on szpitale za dodatkowe koszty i wysiłki
związane z podnoszeniem jakości. Co więcej, Chalkley & Malcomson (1998) sugerują, że forma kon
traktu refundacyjnego powinna uwzględniać rodzaj świadczeniodawcy (podmiot publiczny, podmiot
działający dla zysku, podmiot typu non-profit) i że nabywcy powinni starannie dopasować ją do celów,
jakie ma ona realizować (utrzymanie określonego poziomu jakości przy jednoczesnym ograniczeniu
kosztów, podniesienie jakości usług itd.).
Istnieją różne sposoby pozwalające na uwzględnienie jakości opieki medycznej w strukturze
systemów finansowania w oparciu o grupy DRG. W uproszczeniu można powiedzieć, że możliwości
są trzy: (1) działania na poziomie szpitala, (2) działania na poziomie grupy DRG (lub wszystkich grup
DRG obejmujących określone schorzenie) oraz (3) działania na poziomie pacjenta.
W przypadku pierwszej możliwości całkowity dochód szpitala można skorygować w oparciu
o wskaźniki jakości na poziomie szpitala:
(2)
gdzie qh jest wskaźnikiem jakości na poziomie szpitala, a ph zapłatą (ceną) za jednostkową zmianę
na skali jakości. Biorąc pod uwagę koszty i trudności, jakie pociąga za sobą mierzenie skutków okre
ślonych działań terapeutycznych na poziomie pacjenta, wynagradzanie szpitali za poprawę jakości
lub postępy w procesie opieki jest możliwe pod warunkiem zastosowania rozwiązań systemowych
o zasięgu ogólnokrajowym. Rozwiązania tego rodzaju są adekwatne, kiedy jakość pozostaje niezależna
od wolumenu działalności. W przeciwnym razie bardziej efektywne może być zastosowanie kontraktów,
na mocy których cena uzależniona jest od liczby leczonych pacjentów (Chalkley & Malcomson,1998).
Jednym z przykładów korekt uwzględniających kwestię jakości na poziomie szpitala jest
podejście zastosowane w Anglii, w ramach systemu CQUIN (Commissioning for Quality and Innovation
– Kontraktowanie na rzecz jakości i innowacyjności), wdrożonego w kwietniu 2009 roku. W systemie
tym wszystkie szpitale zajmujące się przypadkami ostrymi w ramach funduszu NHS gromadzą wskaźniki
wyników opieki na poziomie pacjenta i przygotowują sprawozdania dotyczące jakości, publikowane
oprócz sprawozdań finansowych. W rezultacie fundusze podstawowej opieki zdrowotnej (Primary
Care Trust – PCT) są w stanie powiązać określoną, umiarkowaną część dochodów świadczeniodawcy
(uzgadnianą na poziomie ogólnokrajowym) z realizacją realistycznych celów uzgadnianych lokalnie.
W latach 2009/2010 systemem finansowania CQUIN objęte było 0,5 procent rocznych dochodów
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świadczeniodawców z tytułu zawartych kontraktów (Departament Zdrowia, 2008); w latach 2010/2011
odsetek ten wzrósł do poziomu 1,5 procent (Departament Zdrowia, 2010). Na podobnych zasadach
Centra Usług Medicare i Medicaid (CMS) w Stanach Zjednoczonych obniżać będą wysokość finansowa
nia DRG – na początku o najwyżej jeden procent – w odniesieniu do wszystkich pacjentów leczonych
w szpitalach, w których zaobserwowana zostanie ponadprzeciętna liczba ponownych przyjęć pacjentów
leczonych na niewydolność serca, zapalenie płuc oraz ostry zawał mięśnia sercowego; zmiany te wejdą
w życie od października 2012 roku. Dwa lata później wyliczenia obejmą także leczenie przewlekłej
obturacyjnej choroby płuc, pomostowanie aortalno-wieńcowe, przezskórną interwencję wieńcową oraz
inne zabiegi naczyniowe, a wysokość karnych odliczeń wzrośnie do 2 procent w 2014 roku i 3 procent
w 2015 roku.
Druga możliwość pozwala na regulowanie wysokości finansowania określonych grup DRG
na podstawie jakości leczenia wszystkich pacjentów w ramach danej grupy DRG, pod warunkiem,
że dostępne są gromadzone na poziomie pacjenta dane dotyczące efektów i/lub procesu/procesów
leczenia. Celem jest w tym przypadku zachęcenie do praktyk medycznych, które uważa się równo
ważne „dobrej jakości”, poprzez odejście od ustalania cen wyłącznie na podstawie średnich kosztów
danego epizodu. Takie podejście wymaga jednak dostępu do wiarygodnych wskaźników dotyczących
danych gromadzonych na poziomie pacjenta, a także uzgodnienia, co należy uznać za „dobrą jakość”.
W omawianym przypadku zarówno pomiary jakości jak i opłaty są ustalane w odniesieniu do określo
nych grup DRG, zgodnie z następującym wzorem:
(3)
gdzie p’j odpowiada cenie za „wysokiej jakości” działania w ramach opieki nad pacjentami w danej
grupie DRG (j), a jakość mierzona jest na poziomie indywidualnych grup DRG. Kwota płacona z tytułu
wysokiej jakości usług (p’j ) może być mniejsza bądź większa od średniego kosztu epizodu leczenia,
w zależności od tego, co uważa się za „wysoką” czy „najwyższą” jakość w porównaniu do przeciętnej/
powszechnej praktyki. W Anglii niedawno wprowadzono „taryfy najlepszych praktyk” na potrzeby
czterech obszarów leczenia (cholecystektomii, złamań kości biodrowej, zaćmy i udaru), w których
występują wyraźne i jednocześnie nieuzasadnione różnice w jakości praktyk klinicznych i w których
dostępne są jednoznaczne wzorce najlepszych praktyk (Departament Zdrowia, 2011). W przypadku
cholecystektomii taryfy najlepszych praktyk mają zachęcić szpitale do stosowania leczenia w trybie
jednodniowym, natomiast w przypadku leczenia zaćmy cena obejmuje całą ścieżkę opieki medycz
nej, tak więc zamawiający płaci tylko za działania podejmowane w ramach ścieżki leczenia zgodnej
z najlepszymi praktykami (tj. przyspieszone, planowe leczenie zaćmy), która przewiduje traktowanie
pacjentów w sposób efektywny i „ujednolicony”. Jeżeli chodzi o złamania kości udowej oraz udary
mózgu, w przypadku osiągnięcia kluczowych wyznaczników najlepszych praktyk w opiece medycznej ceny
korygowane są w górę (w przypadku niespełnienia wymogów, ceny są odpowiednio korygowane w dół).
W praktyce korekty oparte na wynikach opieki medycznej mogą być stosowane także
w odniesieniu do konkretnych schorzeń, takich jak ostry zawał serca, udar mózgu (Ash i in., 2003;
Iezzoni, 2003) czy też procedur uznawanych za efektywne (Nashef i in., 1999), które nie są powią
zane z określonymi grupami DRG. W Niemczech przykładu tego rodzaju korekt dostarcza kontrakt
na „opiekę zintegrowaną” zawarty pomiędzy dużą niemiecką kasą chorych (Techniker Krankenkasse)
oraz szpitalem kardiochirurgicznym w Karlsruhe, obowiązujący od 2005 roku. Kontrakt ten przewi
duje, że szpital będzie otrzymywał wyższe kwoty refundacji za pacjentów przechodzących zabieg
pomostowania aortalno-wieńcowego, jeśli uda mu się osiągnąć wartości wskaźników jakości leczenia
kardiochirurgicznego przekraczające krajową średnią – dane potrzebne do ustalenia średnich wartości
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wskaźników gromadzone są w ramach niemieckiego zewnętrznego systemu zapewnienia jakości
(zob. Busse i in., 2009). Na podobnej zasadzie w Holandii pierwotnym celem wprowadzenia grup DBC
było umożliwienie ubezpieczycielom negocjowania ze szpitalami cen, wolumenu oraz jakości opieki
medycznej (dziś nabywcom przysługuje prawo do negocjacji w odniesieniu do około 30 procent grup
DBC). Wydaje się jednak, że ubezpieczyciele i szpitale prowadzą negocjacje głównie na temat cen
oraz wolumenu, a jakość odgrywa w tym przypadku niewielką rolę.
Nie jest jednakże łatwym zadaniem wkomponowanie w system finansowania domyślnego
zestawu wytycznych o charakterze klinicznym, określających, jak traktowana ma być dana jednorod
na grupa pacjentów – a więc zbliżenie się do kontraktu definiującego „wysoką jakość” na potrzeby
poszczególnych grup DRG (Newhouse 2003). Kontrakty takie mogą powstać oczywiście w przypadku
istnienia konsensusu co do tego, co stanowi „wysoką jakość” opieki medycznej w różnych warian
tach klinicznych. Brak klinicznego konsensusu w kwestii wytycznych, które miałyby być stosowane
– nawet w przypadku powszechnie występujących dolegliwości (np. atak serca) – jest zjawiskiem
dobrze udokumentowanym (Baker i in., 2008; Phelps, 2000) i stanowi poważną przeszkodę na drodze
do kontraktowania opartego na kryteriach jakościowych. Nie da się z góry przewidzieć, czy taryfy
uwzględniające najlepsze praktyki będą w stanie wpłynąć na poprawę jakości.
Trzecią możliwością jest korygowanie kwot wypłacanych za indywidualnych pacjentów na podsta
wie jakości ich leczenia, niezależnie od grupy DRG, do której są przyporządkowani. Kontrakty szpitalne
mogłyby być po prostu tak modyfikowane, aby uwzględniać jakość świadczonej opieki medycznej,
zgodnie z poniższym wzorem:
(4)
gdzie q i oznacza wskaźnik jakości na poziomie pacjenta (który może po prostu przyjmować wartości
0 lub 1), a pi jest ceną przyporządkowaną do indywidualnego poziomu jakości (bądź jej braku).
Przychód (R) świadczeniodawców uzależniony jest od liczby leczonych pacjentów Q j oraz od jakości
leczenia i jego kosztów, niezależnie od tego, do jakiej grupy DRG należą pacjenci. Takie podejście
wymaga dysponowania wiarygodnymi wskaźnikami efektów leczenia.
Opracowywanie takich wskaźników nie zawsze jest zadaniem łatwym, jako że powiązanie
określonych efektów leczenia z działaniami świadczeniodawcy (nie ze stanem zdrowia pacjenta) może
budzić kontrowersje. Wskaźniki niskiej (bądź wysokiej) jakości, dostarczającej uzasadnienia dla nagród
lub kar będą zatem musiały być bardzo wiarygodne i możliwie niekontrowersyjne.
Polityki dotyczące korekt na rzecz jakości na poziomie pacjentów do tej pory koncentrowały się
na oddzieleniu powikłań (występujących z winy szpitala) od schorzeń współistniejących (na które pacjent
cierpiał już w chwili przyjęcia go na leczenie), a także na zagadnieniu ponownych przyjęć do szpitala.
Najlepiej znanym przykładem takiego podejścia jest polityka systemu Medicare (Stany Zjednoczone),
w ramach której CMS wymaga od szpitali, aby te – przedkładając wnioski o refundację – stosowały kody
stwierdzające występowanie zarówno schorzeń podstawowych, jak i współistniejących w momencie
przyjęcia pacjenta do szpitala. Od października 2008 roku kody diagnostyczne dziesięciu wybranych
dolegliwości – takich jak odleżyny, „przemieszczenie rzepki, nastawienie otwarte” z powodu upadku,
odcewnikowe zapalenie dróg moczowych – nie są brane pod uwagę w procesie grupowania, jeżeli
na podstawie kodu nie można stwierdzić, że w momencie przyjęcia do szpitala już istniały (oznacza
to bowiem, że pojawiły się już podczas pobytu w szpitalu) (Departament ds. Zdrowia i Usług na rzecz
Ludności, 2008). W efekcie kody te nie mogą posłużyć do zaklasyfikowania pacjentów do lepiej opła
canych grup DRG, a system Medicare jest zwolniony z obowiązku refundacji dodatkowych kosztów
dolegliwości, które pojawiły się podczas pobytu w szpitalu i których można było uniknąć. Ocenia się,
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że w przypadku około 15 procent wniosków o refundację wskazywano rozpoznania „niestwierdzone
w momencie przyjęcia do szpitala” (Zhan i in., 2007). Chociaż omawiane podejście do redukcji często
tliwości zdarzeń niepożądanych jest uznawane przez niektórych za atrakcyjne (McNair i in., 2009), inni
podkreślają trudności z ustaleniem, czym są zdarzenia niepożądane możliwe do uniknięcia (Provonost
i in., 2008). Co więcej, zapewnienie trafnego i wyczerpującego kodowania rozpoznań szpitalnych jest
niełatwym zadaniem. Karanie lub nagradzanie szpitali na podstawie kodów rozpoznań może zwiększyć
ryzyko „grania pacjentem” lub manipulowania kodami (Iezzoni, 2009).
Kolejną zorientowaną na pacjenta alternatywą wpisującą kwestie jakościowe w strukturę sys
temów finansowania szpitali opartych na modelu DRG jest rozszerzenie zakresu epizodów leczenia
refundowanych przy użyciu grup DRG poprzez uwzględnienie także wizyt ambulatoryjnych, ponow
nych przyjęć do szpitala i tak dalej. W Niemczech i Anglii szpitale nie otrzymują dodatkowej płatności
w ramach systemu DRG, jeśli dany pacjent zostanie po raz kolejny przyjęty na leczenie tego samego
schorzenia w okresie 30 dni od daty wypisania ze szpitala. W idealnym przypadku pożądane byłoby
rozszerzenie zakresu finansowania w taki sposób, aby obejmowało ono zintegrowany zestaw działań
leczniczych, wliczając w to wizyty ambulatoryjne, rehabilitację itd. – ale jest to niemałe wyzwanie,
wymagające zastosowania wyrafinowanego, zintegrowanego systemu informacyjnego. W Holandii
finansowanie DRG obejmuje całe spektrum działań składających się na leczenie szpitalne i ambu
latoryjne, realizowanych przez szpitale i dotyczących konkretnych rozpoznań – od pierwszej wizyty
u lekarza-specjalisty aż do końca opieki (leczenia), z uwzględnieniem dni spędzonych w szpitalu, wizyt
ambulatoryjnych, usług laboratoryjnych, obrazowania medycznego, leków, materiałów medycznych,
zabiegów chirurgicznych i tak dalej. W rezultacie szpitale nie otrzymują dodatkowych funduszy, dopóki
pacjent leczony jest na tę samą przypadłość. Z drugiej strony system holenderski nie generuje zachęt
motywujących do redukowania liczby infekcji pooperacyjnych czy ponownych przyjęć do szpitala, jako
że przypadki tego rodzaju koduje się w ramach nowych grup DBC.
Oczywiście możliwe jest także zastosowanie systemu łączącego w sobie różne podejścia. Przy
kładowo mogą to być korekty uwzględniające jakość opieki na poziomie pacjenta połączone z systemem
globalnych opłat lub korekt związanych z jakością na poziomie szpitala. Należy jednak zaznaczyć, że żadne
korekty płatności umotywowane jakością opieki nie będą mogły funkcjonować w systemie finansowania
w przypadku braku dostępu do informacji na temat jakości opieki medycznej. Z tego powodu pewna
liczba krajów zwiększyła swoje wysiłki w obszarze gromadzenia informacji na temat jakości (jako przy
kład można tutaj podać system BQS/AQUA2 stosowany w Niemczech – Busse i in., 2009, albo system
COMPAQH we Francji), niemniej jednak wciąż zbyt mało informacji na temat efektów leczenia gromadzi
się rutynowo. Znaczenie dysponowania lepszym zasobem informacji dotyczących jakości opieki znajduje
odzwierciedlenie w specjalnych zachętach finansowych, które mają motywować szpitale do tworzenia
odnośnych sprawozdań. Przykładowo, w ramach systemu Medicare w Stanach Zjednoczonych zachęca
się szpitale do realizowania publicznej sprawozdawczości w zakresie informacji z zakresu jakości. Szpi
tale, które nie przesyłają raportów obejmujących 10 wskaźników jakości (zdefiniowanych przez Związek
na rzecz Jakości w Szpitalach – Hospital Quality Alliance) otrzymują fundusze refundacyjne pomniejszone
o 0,4 procenta. Niemieckie szpitale, które składają sprawozdania dotyczące jakości uwzględniające mniej
niż 80 procent przypadków, ponoszą kary finansowe (Busse i in., 2009). Co prawda traktowanie samego
sporządzania sprawozdań tego rodzaju jako wyznacznika jakości opieki jest sprawą kontrowersyjną, niemniej
jednak – jeśli niezbędne dane są dostępne – szpitale mogą także otrzymywać nagrody za włożone wysiłki
bądź też dodatkowe kwoty z tytułu stymulowania innowacyjnych inicjatyw mających na celu poprawę
jakości obsługi i bezpieczeństwa pacjentów. Zaleca się jednak ostrożność przed rozpoczęciem wdrażania
jakichkolwiek tego typu programów, jako że znaczące wahania przychodów świadczeniodawców z roku
na rok mogłyby doprowadzić do utraty przez nich stabilności finansowej.
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8.5 Podsumowanie
Wpływ systemów finansowania szpitali opartych na grupach DRG na efekty leczenia pacjentów oraz
jakość opieki medycznej od dawna stanowił przedmiot zażartych dyskusji. W wielu krajach pracow
nicy służby zdrowia wyrażali obawy, że tego rodzaju systemy mogą doprowadzić do sytuacji, w której
nacisk kłaść się będzie przede wszystkim na działania nastawione na redukowanie wydatków, kosz
tem jakości opieki nad pacjentem. W niniejszym rozdziale, w oparciu o dociekania teoretyczne oraz
przegląd dostępnego piśmiennictwa, formułuje się sugestię, że systemy DRG mogą wprawdzie nieść
ze sobą zagrożenia w dziedzinie jakości opieki medycznej, ale mogą także stanowić szansę na doko
nanie ulepszeń. Wprowadzenie do użytku grup DRG pozwoliło zwiększyć poziom przejrzystości
oraz ułatwiło proces analizy porównawczej i standaryzacji opieki medycznej. Nacisk na podnoszenie
poziomu wydajności, który pojawił się na skutek wdrożenia wspomnianych systemów finansowania,
może przyczynić się do udoskonalenia aspektów organizacyjnych opieki nad pacjentem, przyspiesze
nia procesu wdrażania nowych technologii oraz, co za tym idzie, podniesienia jakości obsługi. Mimo
to jednak może się także zdarzyć, że szpitale będą oszczędzały na jakości, pragnąc zredukować swoje
wydatki na drodze manipulowania usługami świadczonymi na rzecz pacjentów. Jeżeli nowe techno
logie nie umożliwią zmniejszenia wydatków, dynamika procesu wdrażania tego rodzaju technologii
może także doznać spowolnienia (zob. Rozdział 9). Zarazem, tego rodzaju potencjalnie niekorzystne
zjawiska nie są bynajmniej nieuniknionymi skutkami procesu finansowania szpitali w oparciu o grupy
DRG; ich występowaniu można zapobiegać poprzez staranne ukształtowanie procesu finansowania
placówek ochrony zdrowia.
Doświadczenia amerykańskie sugerują, że z jednej strony wprowadzenie finansowania szpitali
w oparciu o grupy DRG zwiększyło efektywność organizacyjną oraz jakość opieki medycznej w pew
nych obszarach, w szczególności poprzez stworzenie zachęt motywujących do wprowadzania bardziej
korzystnych opcji w obszarze opieki domowej i ambulatoryjnej; z drugiej jednak strony istnieją także
dowody na to, że parcie na redukcję kosztów będące konsekwencją wprowadzenia tych systemów DRG
może mieć niekorzystny wpływ na efekty opieki nad pacjentem widziane przez pryzmat wskaźników
dotyczących ponownych przyjęć do szpitala oraz umieralności pacjentów. Ponadto występować mogą
różne dodatkowe konsekwencje dotyczące poszczególnych grup pacjentów, zależnie od tego, jakie
zachęty cenowe pojawią się w przypadku określonych grup DRG. Wydaje się, że należy poświęcić
szczególną uwagę zapewnieniu, aby grupy przypadków o znacznej ciężkości były w odpowiedni sposób
uwzględniane w systemie DRG, dzięki czemu można będzie uniknąć sytuacji, w której jakość opieki
oferowanej takim pacjentom będzie zmieniała się w sposób dla nich niekorzystny.
W Europie, pomimo powszechnego stosowania systemów finansowania szpitali wykorzystujących
grupy DRG od początku XXI wieku, istnieje wciąż na tyle mało badań na temat wpływu tych systemów
na jakość opieki medycznej oraz efekty leczenia, że nie da się na ich podstawie wyciągnąć żadnych
daleko idących wniosków. Na bazie ograniczonego materiału dowodowego, jaki jest aktualnie dostęp
ny, nie da się stwierdzić, czy wprowadzenie systemów DRG w sposób znaczący oddziałało na efekty
leczenia pacjentów (widziane przez pryzmat wskaźników umieralności i rehospitalizacji). Z powyższych
przyczyn części negatywnych zjawisk zaobserwowanych w USA nie udało się potwierdzić w krajach
europejskich. Jest oczywiste, że wpływ systemu DRG na jakość opieki medycznej zależy od zastoso
wanego w danym przypadku modelu oraz uwarunkowań prawnych i uwarunkowań służby zdrowia
na terenie danego kraju. Ponieważ systemy finansowania szpitali w oparciu o grupy DRG w Europie
co do zasady nie zastępowały systemów opłat za usługę (FFS), lecz systemy opłat za osobodzień
(per diem) lub budżety globalne (zob. Rozdział 2), wpływ wdrożenia systemów DRG na jakość opieki
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może również kształtować się w sposób odmienny. Dodatkowo, w przypadku wielu krajów europej
skich nacisk na redukcję kosztów może mieć mniejszą skalę niż w Stanach Zjednoczonych z uwagi
na fakt, że w Europie silniejszą pozycję mają zarówno publiczny świadczeniodawcy, jak i publiczne
organy regulacyjne sektora szpitalnego. Jeżeli hipoteza ta jest prawdziwa, negatywne konsekwencje
w obszarze jakości również powinny być mniej znaczące.
W podstawowych systemach finansowania szpitali w oparciu o grupy DRG nie występują
wyraźne zachęty motywujące świadczeniodawców do podnoszenia jakości opieki medycznej. Właśnie
dlatego tego rodzaju systemy wymagają udoskonalenia i w konsekwencji uzupełnienia o zintegrowane
zachęty na rzecz podnoszenia jakości usług. W niniejszym rozdziale przedstawiono szereg przykładów
pokazujących, w jaki sposób cel ten może zostać osiągnięty. Jednak mimo to należy zachować ostroż
ność podczas wdrażania wszelkich tego rodzaju rozwiązań. Konieczne jest zapewnienie równowagi
pomiędzy pozytywnymi konsekwencjami w obszarze motywacji z jednej, a potencjalnie destabilizują
cym wpływem sankcji nakładanych na świadczeniodawców z drugiej strony (Maynard & Bloor, 2010).
Ponadto świadczeniodawcy mogą nadmiernie koncentrować się na obszarach, w przypadku których
poziom finansowania powiązany jest z wymiernymi postępami w dziedzinie jakości, zaniedbując tym
samym inne (niepodlegające pomiarom) aspekty opieki medycznej. Dlatego jest rzeczą niezbędną, aby
rozwiązania tego rodzaju poprzedzone były starannie przygotowanymi programami pilotażowymi oraz
poddawane pogłębionej ocenie.
Systemy finansowania w oparciu o grupy DRG umożliwiają dokładniejsze pomiary jakości opieki
medycznej w szpitalach. Dzięki temu możliwe jest podniesienie jej poziomu za sprawą wytworzenia
wyraźnych zachęt do stosowania procedur oraz terapii odznaczających się wyższą jakością, aplikowanie
sankcji wymierzonych przeciwko słabym jakościowo rozwiązaniom czy też przyznawanie dodatkowych
funduszy mających na celu umożliwienie poprawy efektów leczenia. Aby zrealizować powyższe cele,
należy wprowadzać nieustanne udoskonalenia dotyczące danych oraz wskaźników wykorzystywanych
na potrzeby monitorowania jakości opieki medycznej. W wielu krajach informacje dotyczące efektów
leczenia oraz jakości stosowanych procedur nadal nie są gromadzone w sposób rutynowy. W miarę
jednak jak rozwiązania w zakresie finansowania będą stawały się coraz bardziej wyrafinowane, z całą
pewnością rosnąć będzie zarówno zapotrzebowanie na informacje dotyczące jakości opieki zdrowotnej,
jak i dostępność tego rodzaju informacji.

8.6 Uwagi
1. W praktyce we wszystkich krajach szpitale otrzymują określonego rodzaju stałe wypłaty funduszy
niezależne od aktywności, mające na celu pokrycie kosztów stałych związanych ze świadczeniem
określonego rodzaju usług, takich jak np. działania edukacyjne czy badawcze. Gwoli zachowania
prostoty niniejszego wywodu, opłaty te nie zostały w niniejszym rozdziale uwzględnione.
2. Federal Office for Quality Assurance/AQUA-Institute for Applied Quality Improvement and Research
in Health Care (Federalne Biuro ds. Zapewnienia Jakości (AQUA – Instytut Stosowanych Ulepszeń
Jakościowych i Badań nad Służbą Zdrowia).
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9.1 Wprowadzenie
Innowacje technologiczne w służbie zdrowia są zjawiskiem wysoko cenionym zarówno przez pacjen
tów, klinicystów, jak i polityków (Rettig, 1994), jako że postępy w dziedzinie technologii medycznych
wyraźnie zwiększają zdolność zapobiegania znacznej liczbie chorób i dolegliwości oraz diagnozowania
i leczenia ich, prowadząc w efekcie do redukcji umieralności i poprawy jakości życia w wielu krajach
(Atella & The TECH Investigators, 2003; Cutler & McClellan, 2001; Cutler, 2007; Tunstall-Pedoe
i in., 2000). Z drugiej strony, innowacje technologiczne stanowią podstawowy czynnik wzrostu kosztów
opieki medycznej (Weisbrod, 1991; Cutler i in., 1998a; Congressional Budget Office 2008), co powo
duje powstanie polityk mających na celu zrównoważenie innowacyjności w dziedzinie technologii
z dostępnością opieki medycznej (Schreyögg i in., 2009).
System finansowania szpitali to jeden z istotnych czynników oddziałujących na proces wdra
żania innowacji technologicznych w opiece zdrowotnej (Greenhalgh i in., 2004; Banta, 1983; Torbica
& Cappellaro, 2010; Atella & the Tech Investigators, 2003; Cappellaro i in., 2011) szczególnie dlatego,
że wiele nowych technologii stosowanych jest w pierwszej kolejności w sektorze opieki stacjonarnej.
Od czasu powstania systemów finansowania szpitali w oparciu o jednorodne grupy pacjentów (DRG)
istniały obawy, że systemy te mogą nie dostarczyć właściwego zestawu zachęt skłaniających szpitale
do wdrażania i wykorzystywania innowacji technicznych w opiece zdrowotnej (OTA, 1983; Garrison
& Wilensky, 1986; MedPAC, 2001; Shih & Berliner, 2008). W rezultacie w większości krajów stosu
jących systemy DRG opracowano mechanizmy mające na celu uwzględnienie zagadnienia innowacji
technologicznych w służbie zdrowia (MedPAC, 2003; Clyde i in., 2008; Schreyögg i in., 2009; Henschke
i in., 2010).
Niniejszy rozdział ma na celu (1) wyjaśnienie relacji łączących systemy finansowania szpitali
oparte na DRG i innowacje technologiczne; oraz (2) opisanie, w jaki sposób 12 krajów uwzględnionych
w niniejszym opracowaniu stara się pokonać potencjalne problemy w obszarze innowacyjności tech
nologicznej, związane z systemami DRG. Następny punkt (9.2) zawiera teoretyczne omówienie relacji
łączących innowacje technologiczne, koszty działalności szpitali oraz jakość opieki medycznej, i ma na celu
wyjaśnienie, w jaki sposób systemy finansowania w oparciu o grupy DRG mogą wpływać na wdraża
nie i rozpowszechnianie innowacji technologicznych. W kolejnym punkcie (9.3) przedstawiono analizę
porównawczą strategii politycznych stosowanych przez omawiane kraje, mających stanowić odpowiedź
na problemy związane z zachęcaniem do stosowania innowacyjnych rozwiązań oraz wbudowywaniem
ich w strukturę systemów DRG. Punkt 9.4 stanowi podsumowanie wcześniejszych obserwacji; przedsta
wiono w nim szereg wniosków dla krajów europejskich, dotyczących zalecanego podejścia do innowacji
technologicznych w kontekście systemów finansowania szpitali w oparciu o grupy DRG.

9.2 Innowacje technologiczne i finansowanie szpitali
w oparciu o grupy DRG w teorii: koszty, jakość
i adekwatność opłat
9.2.1 Innowacje technologiczne: koszty i jakość
Pojęcie innowacyjności technologicznej jest często definiowane jako praktyczne zastosowanie i rozpo
wszechnianie pomysłów i wiedzy (Goodman, 2004). W służbie zdrowia innowacje mogą potencjalnie
odnosić się do wszystkich kategorii technologii medycznych, takich jak leki, urządzenia, osprzęt i mate
riały eksploatacyjne, procedury medyczne i chirurgiczne, systemy wsparcia oraz systemy organizacyjne,
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a także systemy zarządzana (Banta i in., 1978). Innowacje technologiczne mogą mieć charakter
stopniowy, składać się z niewielkich ulepszeń wprowadzanych w istniejących usługach; mogą jednak
także nieść ze sobą radykalne zmiany, takie jak zastąpienie terapii chirurgicznej nową metodą leczenia
zachowawczego. Innowacje technologiczne mogą także mieć formę adaptacji lub transferu istniejących
technologii z jednego środowiska do innego, czego przykładem może być przeniesienie niektórych
procedur medycznych z obszaru leczenia szpitalnego do trybu jednodniowego.
Analizując wpływ systemów finansowania szpitali w oparciu o grupy DRG na proces wdrażania
i rozpowszechniania innowacji technologicznych w służbie zdrowia, należy rozważyć konsekwencje,
jakie systemy te będą pociągać za sobą w obszarze kosztów działalności szpitali oraz jakości opieki
medycznej. Tabela 9.1 ilustruje potencjalny wpływ innowacji technologicznych na koszty działalności
szpitali: innowacje tego rodzaju mogą wpływać na zmniejszenie bądź zwiększenie kosztów kapita
łowych, kosztów operacyjnych, albo i jednych, i drugich (OTA, 1983). Jednak ostateczny wpływ, jaki
będą miały takie innowacje na koszty działalności szpitali, zależeć będzie od różnych, wzajemnie
oddziałujących ze sobą czynników. Przykładowo, w dużych lub wysokospecjalistycznych placówkach
opieki zdrowotnej, wzrost kosztów kapitałowych można zrekompensować poprzez zmniejszenie kosztów
operacyjnych, pod warunkiem że te pierwsze da się rozłożyć na wystarczająco dużą liczbę pacjentów.
W przypadku mniejszych lub mniej wyspecjalizowanych szpitali, takie same innowacje technologiczne
mogą oddziaływać na koszty w zupełnie inny sposób. Co więcej, należy mieć na uwadze, że innowacje
technologiczne mogą wywierać wpływ na koszty wszystkich usług szpitalnych (przykładem może być
tutaj wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej) lub jedynie na koszty leczenia małej, ściśle
określonej grupy pacjentów (np. wprowadzenie stentów uwalniających leki).
Tabela 9.1 Potencjalny wpływ innowacji technologicznych na koszty działalności szpitali
Wpływ na koszty
Innowacje technologiczne

Kapitałowe

Operacyjne

Całkowite

Technologie zwiększające koszty

+

+

+

Technologie zmniejszające koszty

–

–

–

Technologie zwiększające koszty kapitałowe

+

–

+/–

Technologie zwiększające koszty operacyjne

–

+

+/–

Źródło: OTA, 1983, ze zmianami			

Jakość w kontekście służby zdrowia można zdefiniować jako dowolny aspekt usług opieki
zdrowotnej działający na korzyść pacjenta w trakcie procesu leczenia lub wpływający na poprawę stanu
zdrowotnego pacjenta po zakończeniu terapii (zob. Rozdział 8). W teorii, wpływ innowacji technolo
gicznych na jakość opieki medycznej może być pozytywny, neutralny bądź negatywny. Rys. 9.1 ilustruje
różne kombinacje teoretyczne obejmujące jakość i koszty, jakie mogą powstać w wyniku wprowadzania
innowacji technologicznych; zastosowano tutaj przestawienie graficzne podobne do wykresu kosztów
i efektywności (Black, 1990). Innowacje technologiczne mogą wpłynąć zarówno na wzrost kosztów,
jak i jakości (A); mogą one jednak także doprowadzić do poprawy jakości przy jednoczesnej redukcji
kosztów (B), doprowadzić do obniżenia i kosztów, i jakości (C) czy też wreszcie spowodować wzrost
kosztów przy jednoczesnym spadku jakości (D).
To, czy zachęty związane z finansowaniem w oparciu o grupy DRG przyniosą konsekwencje
pożądane z punktu widzenia społeczeństwa, zależy od kombinacji kosztów i jakości, z jaką mamy
w danej sytuacji do czynienia; decydujące znaczenie ma zatem ćwiartka wykresu (od A do D), w której
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znajdzie się dana technologia. Technologie, które umieścimy w ćwiartce B zawsze będą technologiami
pożądanymi, natomiast te zaliczone do ćwiartki D nie powinny być nigdy stosowane w praktyce.
W przypadku technologii, które należy umieścić w ćwiartkach A i C, sytuacja jest bardziej skomplikowana
(Cutler & McClellan, 2001). W przypadku ćwiartki A, innowacje technologiczne mogą być wdrożone
w szpitalach pod warunkiem, że władze danego państwa gotowe są zapłacić za podniesienie jakości
opieki medycznej. Jeżeli chodzi o technologie z ćwiartki C, ich ewentualne zastosowanie zależało
będzie kompromisu, na który gotowe są pójść władze w obszarze jakości w zamian za możliwość
redukcji kosztów.
Wpływ innowacji na koszty
+
D
Innowacje obniżające jakość
i zwiększające koszty

A
Innowacje podnoszące jakość
i zwiększające koszty

–

0

C
Innowacje obniżające jakość
i zmniejszające koszty

+

Wpływ innowacji
na jakość

B
Innowacje podnoszące jakość
i zmniejszające koszty

–

Rys. 9.1 Wpływ innowacji na koszt i jakość
Źródło: Na podstawie: Black, 1990.

Należy jednak zaznaczyć, że wpływ innowacji technologicznych na poziom jakości (a także
kosztów) często niełatwo jest stwierdzić przy pierwszym ich praktycznym zastosowaniu w szpitalach
– dotyczy to w szczególności konsekwencji o charakterze długoterminowym (Mowatt i in., 1997).
W przypadku wielu technologii okazało się bowiem, że są one nieskuteczne – a nawet szkodliwe
– dopiero wtedy, kiedy były one już w pełni wdrożone i szeroko wykorzystywane (Goodman, 2004).
W rezultacie politycy u władzy zmuszeni podejmować decyzje dotyczące poszczególnych innowacji
technologicznych stoją przed trudnym zadaniem.

9.2.2 Systemy finansowania szpitali w oparciu o grupy DRG:
niekorzystne dla innowacyjności w dziedzinie technologii?
W systemach finansowania w oparciu o grupy DRG klinicyści mają wolną rękę, jaki zestaw technologii
chcą zastosować do leczenia danego pacjenta. Jak jednak wskazano w Rozdziale 6, wspomniane
systemy finansowania szpitali generują pewien określony zestaw zachęt, które najpewniej będą miały
wpływ decyzje podejmowane przez klinicystów. W niniejszym podpunkcie analizujemy, w jaki sposób
takie zachęty mogą wpływać na stosowanie innowacji technologicznych w szpitalach. W najbardziej
podstawowym wariancie systemu DRG, omówionym w Rozdziale 6, szpitale otrzymują za każdy
przypadek pewną z góry ustaloną kwotę. Są one w ten sposób zachęcane do utrzymywania średnich
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kosztów poniżej wysokości kwoty finansowania, co pozwala uniknąć strat finansowych. Można więc
wskazać dwa podstawowe działania, do których motywuje finansowanie na bazie DRG w podstawowej
formie: (1) zmniejszenie kosztów na każdą osobę przyjętą do szpitala i (2) zwiększenie liczby osób
przyjmowanych na leczenie (OTA, 1983).
Wpływ wskazanych wyżej zachęt na gotowość szpitali do wprowadzania i wykorzystywania
innowacji technologicznych podsumowany został w Tabeli 9.2. Szpitale chętnie inwestują w innowacje
technologiczne przyczyniające się do obniżenia całkowitych kosztów każdego przyjętego pacjenta. Będą
zatem nabywać nowe urządzenia diagnostyczne lub elektroniczne systemy monitorowania interakcji
leków, jeśli uda się udowodnić, że przyczyniają się one do zmniejszania kosztów pobytu w szpitalu
– na przykład poprzez skrócenie okresu hospitalizacji. Jeżeli innowacje technologiczne mają neutralny
wpływ na koszty, bądź też związany z nimi wzrost kosztów w jednym obszarze da się zrekompensować
redukcją kosztów w innym, systemy finansowania w oparciu o grupy DRG nie powinny mieć wpływu
na wprowadzanie innowacji technologicznych. Co więcej, z uwagi na fakt, że innowacje technologicz
ne często zwiększają koszty kapitałowe, systemy DRG mogą także motywować szpitale do większej
specjalizacji (jeżeli oddzielne finansowanie na pokrycie kosztów kapitałowych nie jest dostępne), przez
co innowacje wdrażane będą przede wszystkim w ośrodkach o odpowiednio dużej liczbie pacjentów.
Dodatkowo, z uwagi na fakt, że to szpitale ponoszą ryzyko finansowe związane ze wzrostem średnich
kosztów powyżej stawki finansowania, przed podjęciem decyzji o wprowadzeniu danych innowacji
będą one chętnie korzystać z ewaluacji ekonomicznych.
Jeśli idzie o liczne innowacje technologiczne, które pozwalają na zmniejszenie kosztów, nie mają
wpływu na koszty lub powodują zwiększenie kosztów przy jednoczesnym obniżeniu jakości (ćwiartki
B – D na Rys. 9.1), zachęty wynikające ze stosowania systemów DRG będą zwykle zbieżne z celami
społecznymi: będą one motywować do wdrażania innowacji technologicznych, które umieścilibyśmy
w ćwiartkach B i C oraz do unikania innowacji, które należałoby umieścić w ćwiartce D. Należy jednak
powiedzieć, że w przypadku innowacji technologicznych, które wprawdzie pozwalają na zmniejszenie
kosztów, ale jednocześnie wiążą się ze spadkiem jakości (ćwiartka C), konieczne jest przeprowadzenie
analiz ekonomicznych oraz ocen wartości przez władze danego państwa, gdyż należy ustalić, czy korzyści
płynące z redukcji kosztów pozwalają zrekompensować spadek jakości (Drummond i in., 2005).
Tabela 9.2 Zachęty wynikające ze stosowania systemów DRG i ich konsekwencje w dziedzinie innowacji
technologicznych
Podstawowe zachęty

Konsekwencje związane z innowacjami technologicznymi

1. Zmniejszenie kosztów przypadających
na każdego przyjętego pacjenta

• Promowanie stosowania innowacji technologicznych wpływających
na obniżenie kosztów
• Zachęcanie do koncentrowania innowacji powodujących wzrost kosztów
kapitałowych w mniejszej ilości instytucji, przez co poszczególne szpitale
zaczynają specjalizować się w określonych technologiach
• Brak wpływu na innowacje technologiczne nieoddziałujące w obszarze
kosztów
• Zniechęcanie szpitali do technologii generujących dodatkowe koszty
• Motywacja do stosowania hierarchicznej analizy zadań (HTA) przed
wdrożeniem nowych technologii

2. Zwiększenie liczby przyjmowanych
pacjentów

• Motywacja do stosowania technologii na potrzeby budowania
reputacji szpitala
• Zachęta do wykorzystywania innowacji technicznych cenionych
przez pacjentów/lekarzy przyjmujących pacjentów

Źródło: Na podstawie OTA, 1983.
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Problemy z finansowaniem szpitali w oparciu o grupy DRG występują w sytuacjach, kiedy
innowacje technologiczne pozwalają na podniesienie jakości, ale wiążą się jednocześnie ze wzro
stem kosztów na każdego przyjętego pacjenta (ćwiartka A na Rys. 9.1). W większości krajów stawki
finansowania DRG są przynajmniej po części powiązane z przeciętnymi kosztami leczenia w innych
placówkach opieki zdrowotnej w przeszłości (zob. Rozdział 5). W momencie wprowadzania innowacji
technologicznych, szpitale finansowane są zgodnie z historycznymi schematami kosztów, które nie
odzwierciedlają (potencjalnie) wyższych kosztów wykorzystywania tego rodzaju innowacji. W efekcie
szpitalom nie opłaca się wdrażanie i wykorzystywanie innowacji technologicznych skutkujących pod
wyższeniem kosztów – aż do chwili, gdy system finansowania zostanie odpowiednio zaktualizowany,
by uwzględniał dodatkowe koszty. Istnieje ponadto ryzyko wystąpienia opóźnień w dostępie pacjentów
do innowacji technologicznych, które działają na rzecz jakości opieki medycznej pociągając zarazem
za sobą wyższe koszty, jako że co do zasady wygenerowanie odpowiedniej ilości informacji o kosztach
rutynowego wykorzystywania innowacji wymaga czasu.
W niektórych przypadkach czynnik demotywujący do wykorzystywania innowacji technolo
gicznych w systemie finansowania w oparciu o grupy DRG może zostać zrównoważony czynnikiem
motywującym innego rodzaju (zob. Tabela 9.2), zachęcającym szpitale do zwiększenia liczby przy
jęć. Jeśli w danej sytuacji mamy do czynienia z warunkami konkurencyjnymi oraz jeśli uważa się,
że określone innowacje technologiczne mają potencjał w dziedzinie podnoszenia reputacji szpitala
lub stymulowania przyjmowania do szpitala przez lekarzy, placówki będą najpewniej włączać tego
rodzaju usługi do swojej oferty (OTA, 1983). Oczywiście, specyficzne cechy systemu klasyfikacji DRG
stosowanego w danym kraju oraz systemu finansowania w oparciu o grupy DRG (zob. Rozdział 6
niniejszej książki) często sprawią, że siła oddziaływania podstawowych zachęt pojawiających się w tych
systemach nie będzie jednakowa. Przykładowo, pewna liczba państw (w tym Francja, Niemcy, Irlandia,
Polska i Hiszpania (Katalonia)) przyznaje dodatkowe finansowanie na pokrycie kosztów kapitałowych,
wyłączając tym samym znaczącą część kosztów szpitali (co ma szczególne znaczenie w kontekście
innowacji wpływających na podniesienie kosztów kapitałowych) z zasięgu działania zachęt związanych
z finansowaniem szpitali w oparciu o grupy DRG. Podobnie też dostępność funduszy ze źródeł innych
niż system finansowania DRG może zmieniać sposób oddziaływania takich zachęt. Przykładowo,
szpitale otrzymujące dodatkowe finansowanie na potrzeby działalności dydaktycznej bądź naukowej
będą zwykle w lepszym położeniu, pozwalającym im skuteczniej wdrażać innowacje technologiczne.
Mimo to jednak uważa się – co widać na przykładzie specyficznych instrumentów finanso
wania innowacji technologicznych występujących w większości krajów europejskich (zob. punkt 9.3)
– że same systemy finansowania szpitali w oparciu o grupy DRG dostarczają niedostatecznych impulsów
motywujących do wprowadzania innowacji technologicznych, które powodują nie tylko podniesienie
jakości, ale także wzrost kosztów.

9.3 Innowacje technologiczne i finansowanie szpitali
w oparciu o grupy DRG w praktyce: porównanie
sytuacji w 12 krajach europejskich
Jak przedstawiono w ramach analiz sytuacji w poszczególnych państwach, zamieszczonych w Części
Drugiej niniejszego opracowania, a także jak pokazali Scheller-Kreinsen i in. (2011), systemy finansowania
szpitali oparte na grupach DRG są w większości krajów regularnie aktualizowane. Długofalowe mechani
zmy tego rodzaju sprawiają, że innowacje technologiczne są w pewnym momencie formalnie włączane
do systemu finansowania w oparciu o grupy DRG, czy to poprzez aktualizację samego systemu DRG
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(zob. Rozdział 4), czy też poprzez zmiany stawek finansowania (zob. Rozdział 6). Dodatkowo niemal
wszystkie kraje opracowały pewne krótkoterminowe instrumenty finansowania, zachęcające szpitale
do korzystania z nowych technologii (nie tylko podnoszących jakość opieki, ale i zwiększających koszty)
w okresie, w którym system DRG nie uwzględnia jeszcze danego rodzaju innowacji.
Rys. 9.2 ilustruje krótkoterminowe instrumenty refundacyjne oraz długoterminowe mechanizmy
aktualizujące służące do zachęcania do korzystania z nowych technologii oraz włączania ich do sys
temu finansowania. Po lewej stronie widoczne są instrumenty krótkoterminowe dotyczące innowacji
technologicznych wpływających na podniesienie jakości opieki, ale generujących przy tym także
dodatkowe koszty. Mogą one znajdować się całkowicie poza systemem (skrajna lewa pozycja) lub być
powiązane z systemem finansowania placówek w oparciu o grupy DRG (pozycja środkowa). Po prawej
stronie znajdują się mechanizmy mające na celu włączanie innowacji technologicznych do systemów
finansowania, czy to w drodze aktualizacji samego systemu DRG – tj. systemu klasyfikacji pacjentów
(SKP) – czy też poprzez skorygowanie stawki finansowania. W przypadku aktualizacji SKP dostępnych
jest kilka opcji: poszczególne przypadki można przenosić do innych grup DRG; (2) istniejące grupy
DRG można dzielić; oraz (3) w razie potrzeby możliwe jest tworzenie nowych grup DRG.
Często pojawiającym się wyzwaniem dla decydentów opracowujących polityki finansowania
służby zdrowia jest odnalezienie właściwej równowagi pomiędzy dwoma wzajemnie sprzecznymi celami
(Schreyögg i in., 2009). Z jednej strony polityki takie powinny zapewniać odpowiednie zachęty, aby
szpitale wykorzystywały innowacje technologiczne podnoszące jakość opieki (takie, które przyczyniają
się także do zwiększania kosztów), aby pacjenci mieli do tych technologii właściwy dostęp.

Poza systemem

W ramach systemu finansowania w oparciu o grupy DRG

Instrumenty krótkofalowe

Instrumenty d³ugofalowe
Przydzielanie
przypadków
do innych grup DRG

Op³aty
uzupe³niaj¹ce

Podzia³ istniej¹cych
grup DRG

SKP (system
klasyfikacji
pacjentów)

Wprowadzenie
nowej grupy
DRG

Op³aty
samodzielne
Specjalne
finansowanie
dla kosztownych
przypadków

Korekta
wskaźnika
wagowego DRG

Stawka
finansowania
szpitala

Korekta stawki
przeliczenia
na wartości pieniê¿ne

Zachêty na rzecz efektywności
Zachêty na rzecz wykorzystywania innowacji technologicznych
Rys. 9.2 Krótkofalowe instrumenty refundacyjne i długofalowe mechanizmy aktualizacyjne
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Z drugiej strony muszą oni utrzymać w ryzach poziom wydatków na innowacje technologiczne. Jeśli
instrumenty o charakterze krótkofalowym zapewniają dodatkowe finansowanie wybranych innowacji
technologicznych, opłaty te będą pociągać za sobą zachęty, które mogą zniekształcić proces podej
mowania decyzji klinicznych i negatywnie oddziałać na efektywność, powodując nadprodukcję takich
usług oraz eskalację kosztów opieki zdrowotnej (MedPAC, 2001). Wspomniane przeciwstawne zachęty
zostały przedstawione za pomocą pasków znajdujących się u dołu Rysunku 9.2. Poszczególne zachęty
motywujące do wykorzystywania innowacji technologicznych powinny zanikać w miarę bardziej sfor
malizowanego włączania innowacji do systemu (są tutaj jednak pewne wyjątki, które zostaną później
omówione). Z kolei czynniki motywujące świadczeniodawców do efektywnego wykorzystywania
dostępnych zasobów ulegają zwiększeniu w momencie, gdy innowacje technologiczne przestają być
promowane za pomocą określonych zachęt finansowych.

9.3.1 Instrumenty krótkofalowe stosowane w Europie
do zachęcania szpitali do korzystania z nowych technologii
W krajach analizowanych w niniejszej książce występują trzy rodzaje instrumentów krótkofalowych
mających na celu zachęcenie szpitali do korzystania z innowacji technologicznych wpływających
na podniesienie jakości, które pociągają za sobą jednoczesny wzrost kosztów: opłaty samodzielne,
(2) opłaty uzupełniające oraz (3) specjalne finansowanie dla przypadków nietypowych generujących
ponadprzeciętne koszty. W Tabeli 9.3 pokazano, że te trzy rodzaje instrumentów krótkofalowych
mogą mieć zróżnicowane formy.
Opłaty samodzielne występują w dwóch wariantach: opłat za usługi, negocjowanych na poziomie
ogólnokrajowym lub lokalnym, jak w Niemczech (zob. Pole 9.1); albo (2) refinansowania retrospek
tywnego całkowitych kosztów wykazanych przez szpitale, jak w przypadku niektórych rad gminnych
na terenie Szwecji. Oba instrumenty refundacyjne mają zachęcać szpitale do wykorzystywania innowacji
technologicznych, kiedy informacje dotyczące związanych z nimi kosztów i efektów ich stosowania są
wciąż stosunkowo słabo dostępne. W przypadku opłat samodzielnych niekoniecznie jest wymagane,
aby do poszczególnych procedur medycznych zostały przypisane określone kody albo aby na określone
listy wpisane zostały odpowiednie leki. Dzięki elastyczności tego rodzaju w niektórych państwach, takich
jak Francja, możliwe jest podejmowanie decyzji na poziomie indywidualnego pacjenta np. co do tego,
czy refundować eksperymentalne leki do leczenia chorób nowotworowych (zob. Rozdział 13). W rezul
tacie dostępność innowacyjnych terapii we Francji (szczególnie jeśli idzie o leczenie nowotworów)
plasuje się w europejskiej czołówce (de Pouvourville, 2009). Mimo to jednak w kraju tym pojawiły się
także negatywne konsekwencje powszechnego stosowania systemu opłat samodzielnych w postaci
gwałtownego wzrostu wydatków na nowe leki (Cour de Comptes, 2009).
Tabela 9.3 Instrumenty zachęcające do stosowania innowacji technologicznych oraz rodzaje związanych
z nimi opłat
Instrument

Rodzaj opłaty

Poza systemem DRG
Opłaty samodzielne

• opłaty za usługi (bazujące na kosztach ważonych bądź opłatach ustalanych w drodze negocjacji)
• refundacja retrospektywna wykazanych przez placówkę kosztów poszczególnych przypadków

W ramach systemu DRG
Opłaty uzupełniające

• opłaty za usługi
• retrospektywna refundacja kosztów przekraczających standardową stawkę
• opłata w wysokości kosztów ważonych

Finansowanie specjalne • retrospektywne refinansowanie kosztów przekraczających wartość progową ustalaną
na podstawie danych statystycznych
dla przypadków nietypowych generujących • opłaty stałe (bazujące na kosztach ważonych lub opłatach ustalanych w drodze negocjacji)
dodatkowe koszty
• opłata w wysokości kosztów ważonych
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Pole 9.1 Opłaty samodzielne na rzecz szpitali w Niemczech na mocy rozporządzenia NUB

W Niemczech w 2005 roku na podstawie Ustawy o Finansowaniu Szpitali (KHEntgG)
wydano Rozporządzenie o Nowych Metodach Diagnozowania i Leczenia Chorób (NUB).
Na mocy tego rozporządzenia wybrane szpitale stosujące innowacje technologiczne korzy
stają z pozabudżetowego finansowania w postaci opłat za usługi, ustalanych w drodze
negocjacji. Szpitale, które chcą otrzymać finansowanie z tytułu stosowania innowacji
technicznych na mocy rozporządzenia NUB muszą jednak podjąć przedtem pewną liczbę
kroków. Po pierwsze, muszą złożyć wniosek – zawierający opis stosowanych przez siebie
nowych technologii oraz kosztów związanych z ich stosowaniem – do Instytutu ds. Syste
mu Finansowania Szpitali (InEK), odpowiedzialnego za zarządzanie systemem niemieckich
jednorodnych grup pacjentów (G-DRG). Jeśli wniosek zostanie przyjęty, indywidualni
świadczeniodawcy muszą następnie przeprowadzić owocne negocjacje z kasami chorych,
dotyczące wysokości finansowania. Na sam koniec każdy szpital musi zawrzeć z kasami
chorych wiążącą umowę, na mocy której otrzyma refundację zgodnie z rozporządzeniem
NUB. Ustalane w drodze negocjacji opłaty NUB zachowują ważność tylko przez okres
jednego roku, a jeśli dany szpital poweźmie zamiar dalszego wykorzystywania danej
technologii w kolejnych latach, wówczas musi on ponownie złożyć wniosek do InEK.
Od wprowadzenia omawianego podejścia w 2005 roku wykazano, że przyznanie refundacji
na mocy rozporządzenia NUB stanowi często pierwszy krok w kierunku włączenia nowej
technologii do systemu DRG (Henschke i in., 2010).
Źródło: Henschke i in., 2010.

W przeciwieństwie do samodzielnych opłat, opłaty uzupełniające oraz finansowanie przypadków
nietypowych generujących dodatkowe koszty – chociaż mają znaczenie w kontekście innowacji tech
nologicznych, są jednak także wykorzystywane do podnoszenia ogólnej spójności systemu DRG, jako
że wyłączają poza system technologie lub pacjentów, które/którzy generują wysokie koszty, i stosują
w ich przypadku oddzielną refundację (zob. Rozdział 4 i Rozdział 6). Oba wskazane wyżej instrumenty
wykorzystują określone stawki finansowania DRG jako punkt wyjścia i uzasadniają dodatkowe opłaty
istotnymi różnicami pomiędzy poniesionymi nakładami a standardowymi stawkami finansowania.
Opłaty uzupełniające realizowane są jako dodatek do „standardowych” stawek opłat DRG, jeżeli
dana placówka zdecyduje się zastosować określone technologie (wliczając w to technologie nowe oraz
innowacyjne). Kwota dopłacana do stawki standardowej może być ustalona na drodze negocjacji lub
mieć formę refundacji retrospektywnej wykazanych kosztów (każdego przypadku), przekraczających
standardową stawkę poszczególnych świadczeniodawców. W niektórych państwach koszty są ważone
przed ich refundacją z uwzględnieniem kosztów wszystkich świadczeniodawców; oblicza się mianowicie
średnie koszty danej kategorii pacjentów, po czym koszty te są refundowane („refundacja kosztów
ważonych”). Niezbędne procesy administracyjne służące do ustalania relacji pomiędzy daną procedurą
(innowacją technologiczną) a grupą DRG są czasochłonne, co może skutkować spowolnieniem procesu
wdrażania innowacji. W niektórych przypadkach konieczne jest przyporządkowanie kodu procedury
do danej innowacji technologicznej przez uzyskaniem refundacji uzupełniającej, co przedłuża proces
finansowania innowacyjnych technologii.
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W państwach, w których dostępne są specjalne formy finansowania nietypowych z uwagi
na wysokie koszty przypadków, przyznanie dodatkowych funduszy poza finansowaniem według stan
dardowej stawki zależy od tego, w jaki sposób technologie (w tym nowe oraz innowacyjne) wpływają
na jednorodność wykorzystania zasobów na potrzeby pacjentów w grupach DRG. Refundacja takich
przypadków oparta jest na szczegółowej, retrospektywnej analizie danych statystycznej dotyczących
kosztów. Istnieją różne warianty tego instrumentu (zob. Tabela 9.3). Prócz tego wiele krajów przyznaje
dodatkowe finansowanie w przypadkach nietypowych z uwagi na wydłużenie okresu hospitalizacji
(zob. Rozdział 6), ale instrumenty te nie mają szczególnego znaczenia dla innowacji technologicznych,
jako że te ostatnie mogą przyczyniać się do skrócenia hospitalizacji – na przykład kiedy nowe, w mini
malnym stopniu inwazyjne metody leczenia chirurgicznego sprawiają, że pacjenci szybciej odzyskują
siły i mogą zostać wypisani do domu (Simpson i in., 2005).
Tabela 9.4 przedstawia występowanie omawianych instrumentów refundacyjnych o charakterze
krótkofalowym w 12 krajach europejskich. Najczęściej wykorzystywanym instrumentem tego rodzaju są
opłaty samodzielne. Co ciekawe, finansowanie przypadków nietypowych z uwagi na wysokie koszty
związane z innowacjami technologicznymi wykorzystywane jest wyłącznie przez władze Estonii, Finlandii
oraz niektóre rady gminne w Szwecji. Niektóre państwa stosujące systemy alokacji środków budże
towych w oparcie o grupy DRG (takie jak Austria czy Portugalia) nie stosują żadnych krótkofalowych
instrumentów refundacyjnych.
Tabela 9.4 Zastosowanie krótkofalowych instrumentów refundacyjnych w 11 krajach europejskich (oraz
w Katalonii)
Instrumenty stosowane w celu zapewnienia dodatkowego finansowania innowacji technologicznych

Kraj

Opłaty samodzielne

Opłaty uzupełniające

Finansowanie przy
padków nietypowych
z uwagi na ponad
przeciętne koszty

Austria

Nie

Nie

Nie

Katalonia
(Hiszpania)*

Tak (w przypadku niektórych procedur
medycznych generujących wysokie koszty)

Nie

Nie

Anglia/
Zjednoczone
Królestwo

Tak (przez okres do trzech lat)

Tak (w przypadku niektórych usług
generujących wysokie koszty)

Nie

Estonia

Tak (w przypadku niektórych usług
generujących wysokie koszty)

Nie

Tak

Finlandia

Zależnie od dystryktu szpitalnego stosowane mogą być oba instrumenty

Nie

Francja

Tak

Tak

Nie

Niemcy

Tak

Tak (w przypadku niektórych usług
generujących wysokie koszty)

Nie

Irlandia

Tak

Nie

Nie

Holandia

Tak (w przypadku niektórych kosztownych
lekarstw)

Tak (planowane wdrożenie: 2011 rok)

Nie

Polska

Nie

Tak (w przypadku niektórych usług
generujących wysokie koszty)

Nie

Portugalia

Nie

Nie

Nie

Szwecja

W zależności od decyzji danej rady gminnej stosowane mogą być wszystkie instrumenty

Źródło: Kompilacja własna autorów wykonana na podstawie informacji przedstawionych w rozdziałach opisujących
sytuację w poszczególnych państwach, zawartych w Części Drugiej niniejszego opracowania.
* W Hiszpanii finansowanie szpitali ma charakter zdecentralizowany. Informacje przedstawione w tabeli odnoszą się
do Katalonii, gdzie w ramach systemu DRG określa się 35 procent całkowitej kwoty finansowania szpitali.
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Wszystkie formy dodatkowego finansowania wiążą się z powstawaniem czynników silnie moty
wujących szpitale do wdrażania innowacji technologicznych, jako że wyłączają wybrane technologie
spod wpływu zachęt związanych z finansowaniem szpitali w oparciu o DRG. Jak jednak już wcześniej
wspomniano, może to prowadzić do faworyzowania określonych procedur, leków czy wyposażenia
w zestawieniu z istniejącymi technologiami uwzględnionymi w systemie DRG, co może z kolei spo
wodować obniżenie efektywności szpitalnej opieki (MedPAC, 2001). Co więcej, dodatkowe fundusze
mogą sprawić, że na rynku opieki szpitalnej pojawią się „wygrani” i „przegrani”, ponieważ przydział
tego rodzaju funduszy może często prowadzić do lepszego finansowania szpitali odgrywających istotną
rolę w procesie rozpowszechniania nowych technologii (przez co np. szpitale uniwersyteckie mogą
zyskać kosztem pozostałych placówek) (MedPAC, 2001).

9.3.2 Długofalowe mechanizmy aktualizacji w europejskich
systemach finansowania szpitali w oparciu o grupy DRG:
włączanie innowacji technologicznych do systemu
Procedury aktualizacji systemów klasyfikacji pacjentów (SKP) oraz stawek finansowania mają kluczo
we znaczenie dla procesu włączania innowacji technologicznych do systemów finansowania szpitali
w oparciu o grupy DRG. W Tabeli 9.5 przedstawiono częstotliwość aktualizacji oraz opóźnienie danych
wykorzystywanych do aktualizacji w 12 krajach w całej Europie, jako że te dwa czynniki determinują,
jak szybko system DRG jest w stanie reagować na pojawianie się innowacji technologicznych. Żaden
z mechanizmów aktualizacyjnych nie został zaprojektowany specjalnie w celu uwzględniania innowa
cji technologicznych w systemie, ale mechanizmy te mają zapewnić, aby systemy DRG były zawsze
odpowiednio dostosowane do aktualnych praktyk oraz kosztów leczenia.
Tabela 9.5 Częstotliwość aktualizacji i opóźnienie danych wykorzystywanych do aktualizacji w 12 krajach
europejskich
System finansowania szpitali na bazie grup DRG
SKP

Stawka finansowania

Częstotliwość aktualizacji Opóźnienie danych

Częstotliwość aktualizacji

Opóźnienie danych

Co rok

2-4 lata

4-5 lat (aktualizacja
w razie konieczności)

2-4 lata

Anglia

Co rok

Niewielkie zmiany wprowadzane co rok; poważniejsze Co rok
modyfikacje przeprowadzane
nieregularnie, co 5-6 lat

Estonia

Nieregularnie (pierwsza
aktualizacja po 7 latach)

1-2 lata

Co rok lub po aktualizacji
opłat za usługi (FFS)

1-2 lata

Finlandia

Co rok

1 rok

Co rok

0-1 rok

Francja

Co rok

1 rok

Co rok

2 lata

Niemcy

Co rok

2 lata

Co rok

2 lata

Irlandia

Co cztery lata (powiązana Nie dotyczy
z aktualizacjami australij- (importowane
skiego systemu AR-DRG) grupy AR-DRG)

Co rok (powiązana
z aktualizacjami
australijskich względnych
wskaźników wagowych)

1-2 lata

Holandia

Nieregularnie

Co rok lub w razie potrzeby

2 lata lub na podstawie negocjacji

Polska

Nieregularnie (planuje się
aktualizowanie systemu 1 rok
dwa razy do roku)

Co rok (aktualizacja
obejmuje wyłącznie
stawkę bazową)

1 rok

Kraj

Austria

Brak standardu

3 lata (z zastosowaniem korekty
uwzględniającej
inflację)
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Tabela 9.5 Ciąg dalszy
System finansowania szpitali na bazie grup DRG
SKP

Opóźnienie danych

Nieregularnie

Nie dotyczy (importowane
grupy AP-DRG)

Nieregularnie

2-3 lata

Hiszpania
(Katalonia)

Co dwa lata

Nie dotyczy (importowane
grupy CMS-DRG sprzed
trzech lat)

Co rok

2-3 lata

Szwecja

Co rok

1-2 lata

Co rok

2 lata

Portugalia

Częstotliwość aktualizacji Opóźnienie danych

Stawka finansowania
Częstotliwość aktualizacji

Kraj

Źródło: Kompilacja własna autorów wykonana na podstawie informacji przedstawionych w rozdziałach opisujących
sytuację w poszczególnych państwach, zawartych w Części Drugiej niniejszego opracowania.

Zarówno systemy klasyfikacji pacjentów jak i stawki finansowania aktualizowane są w więk
szości krajów co rok, ale istnieją tutaj pewne zaskakujące wyjątki. W 2010 roku Estonia dokonała
aktualizacji swojego systemu DRG po raz pierwszy od wprowadzenia nordyckiego systemu klasyfikacji
pacjentów (NordDRG) w 2003 roku. W Irlandii aktualnie eksploatowany jest australijski system AR-DRG,
aktualizowany raz na cztery lata (zob. Rozdział 15). Austria stanowi interesujący przypadek skrajny,
jeśli idzie o regulowanie stawek finansowania, jako że wskaźniki wagowe DRG nie są aktualizowane
regularnie, lecz korygowane jedynie w przypadku określonych grup DRG, kiedy decydenci odpowie
dzialni za sprawy zdrowotne uznają to za stosowne. Dane wykorzystywane do aktualizacji różnią się
znacząco w zależności od kraju. W Finlandii na potrzeby aktualizacji systemu DRG na rok następny
wykorzystuje się dane z bieżącego roku, a wskaźniki wagowe DRG podlegają rekalkulacji natychmiast
po udostępnieniu danych (w tym samym roku). Niemniej w większości krajów dane wykorzystywane
zarówno do aktualizacji SKP jak i korygowania wskaźników wagowych DRG lub cen DRG pochodzą
co najmniej sprzed dwóch lat.
Dodatkowo, mechanizmy wprowadzania nowych kodów na potrzeby nowych procedur leczni
czych, lekarstw oraz urządzeń medycznych także wpływają na to, w jaki sposób systemy DRG mogą
uwzględniać innowacje technologiczne. Regularne aktualizacje kodów ułatwiają szybsze wdrażanie
i włączanie innowacji technologicznych do systemów DRG. Z kolei aktualizacje sporadyczne powodują
wydłużenie okresu systematycznego integrowania innowacji technologicznych z systemem.
Jak już powiedziano, innowacje technologiczne mogą na różne sposoby wpływać na koszty
leczenia. Państwa posiadające programy oddolnego gromadzenia szczegółowych danych dotyczących
kalkulacji kosztów szpitali (zob. Rozdział 5) są bez wątpienia w lepszym położeniu, aby precyzyjnie
identyfikować wpływ innowacji technologicznych na koszty szpitali na podstawie rutynowo udostępnia
nych informacji. Jeżeli innowacje tego rodzaju wpływają na zwiększenie (bądź też obniżenie) kosztów
związanych z precyzyjnie określoną podgrupą pacjentów, korekta w systemie klasyfikacji pacjentów
stanowi najlepszą metodę włączenia innowacji do systemu finansowania szpitali w oparciu o grupy
DRG. Mimo to jednak zachęty motywujące do modyfikowania SKP należy dokładnie monitorować:
jeżeli utworzona zostaje nowa grupa DRG – obejmująca przykładowo zastosowanie określonego
urządzenia medycznego w ogólnie zdefiniowanej grupie pacjentów – wówczas świadczeniobiorcy
mogą ulec pokusie nadmiernego stosowania innowacji technologicznych w odniesieniu do pacjentów,
którzy nie odniosą z tego powodu korzyści.
Jeżeli innowacje technologiczne wpływają na zwiększenie kosztów wszystkich usług zebranych
w ramach jednej grupy DRG lub kosztów wszystkich usług świadczonych przez dany szpital, aktuali
zacja stawki finansowania staje się najlepszą metodą na włączenie tego rodzaju innowacji do systemu
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finansowania szpitali na postawie grup DRG. Jeśli istnieje potrzeba zwiększenia finansowania danej
grupy DRG, można to osiągnąć poprzez rekalkulację wskaźników wagowych DRG. Pragnąc podnieść
poziom finansowania w odniesieniu do wszystkich usług świadczonych przez szpitale, państwa niesto
sujące względnych wskaźników wagowych mogą podnieść wysokość taryf pieniężnych o odpowiednią
kwotę. W przypadku krajów stosujących względne wskaźniki wagowe dostępnych jest kilka różnych
opcji. Mogą one na przykład skorygować stawkę bazową, aby uwzględnić proporcjonalny wzrost
kosztów (np. pięcioprocentowy wzrost wszystkich kosztów generowanych przez szpitale), bądź też
dokonać korekty stawki bazowej oraz rekalkulacji względnych wskaźników wagowych, jeśli innowacje
technologiczne powodują podniesienie kosztów wszystkich przypadków o stałą kwotę.

9.4 Podsumowanie: promowanie i integracja
innowacyjności technologicznej w europejskich
systemach finansowania szpitali w oparciu
o grupy DRG: co można poprawić?
W wielu krajach europejskich podnosi się kwestię, że systemy finansowania szpitali w oparciu o grupy
DRG nie dostarczają właściwego zestawu zachęt pozwalających zapewnić pacjentom szybki i łatwy
dostęp do innowacji technologicznych. Przedstawiona przez nas dyskusja dotycząca teoretycznych
zachęt towarzyszących systemom DRG, które miałyby motywować placówki ochrony zdrowia do wdra
żania i wykorzystywania innowacji technologicznych, ukazuje, że obawy te są uzasadnione jedynie
w odniesieniu do szczególnego przypadku innowacji technologicznych podnoszących jakość leczenia
a zarazem powodujących znaczący wzrost całkowitych kosztów każdego przypadku.
W drugiej części niniejszego rozdziału pokazano, że większość (choć nie wszystkie) państw
omawianych w niniejszej publikacji uzupełniła stosowane przez siebie systemy finansowania o określone
krótkofalowe instrumenty refundacyjne mające na celu zachęcanie szpitali do wdrażania i wykorzystywania
innowacji technologicznych. Należy jednak zauważyć, że dodatkowe finansowanie na rzecz innowacji
technologicznych powoduje ich wyjęcie spod wpływu czynników motywujących stanowiących naturalną
konsekwencję stosowania systemów DRG. Nazbyt szczodre dysponowanie samodzielnymi opłatami
(takimi jak opłaty za usługi [FFS]) może bowiem prowadzić do zniekształcenia procesu podejmowania
decyzji klinicznych i do znaczącego wzrostu wydatków na innowacje technologiczne, w przypadku
których dostępne są dodatkowe opłaty (jak widać na przykładzie Francji). Co więcej, z uwagi na fakt,
że krótkofalowe zachęty finansowe często wprowadzane są w momencie, gdy rygorystyczne analizy
(długofalowych) konsekwencji innowacji nie są jeszcze dostępne, istnieje ryzyko, że dodatkowe opłaty
w sposób niezamierzony zachęcać będą do stosowania innowacji technologicznych, które nie mają
żadnego wpływu na jakość opieki medycznej, a nawet mają na nią wpływ negatywny.
Z powyższego powodu krótkofalowe instrumenty refundacyjne należy stosować bardzo ostroż
nie, a ich wdrożenie poprzedzić dokładnymi analizami prawdopodobnego wpływu danej technologii
na jakość opieki medycznej. W Stanach Zjednoczonych krótkofalowe instrumenty refundacyjne z założenia
mają ograniczać się do innowacji technologicznych, które łączą się ze znaczącą poprawą w dziedzinie
jakości opieki medycznej, albo niosą ze sobą możliwość diagnozowania lub leczenia schorzeń, których
leczenie było wcześniej niemożliwe (Clyde i in., 2008). Niestety w kilku krajach europejskich (takich
jak Niemcy czy Francja) wprowadzenie krótkofalowych instrumentów refundacyjnych w odniesieniu
do innowacji technologicznych wydaje się w większym stopniu powiązane z kryteriami wyższych
kosztów niż z kryterium wykazania znaczących postępów w dziedzinie jakości opieki.
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W przypadku krajów chcących zastosować krótkofalowe zachęty w dziedzinie refundacji
innowacji technologicznych, w przypadku których oczekuje się wystąpienia znaczących pozytywnych
zmian w obszarze jakości leczenia, niemniej materiał dowodowy jest na razie niewystarczający, jed
nym z możliwych rozwiązań są tak zwane umowy uwarunkowane zbieraniem dodatkowych danych
(coverage with evidence development – CED) (Hutton i in., 2007). W ramach modelu CED refundacja
innowacji technologicznych dostępna jest tylko przez ograniczony okres i pod warunkiem, że przez
cały czas prowadzone będą dalsze analizy (zob. Pole 9.2 – przykład holenderski).

Pole 9.2 Umowy uwarunkowane zbieraniem dodatkowych danych (CED) w Holandii

W 2006 roku wprowadzono w Holandii nowe regulacje dotyczące kosztownych leków
używanych w leczeniu pacjentów w szpitalach (oraz leków sierocych). Regulacje te stanowią,
że innowacyjne leki mogą być tymczasowo wpisane na listę leków wysokokosztowych (lub
leków sierocych), na okres wynoszący do czterech lat, co pozwala szpitalom na uzyskiwanie
oddzielnych opłat refundacyjnych dla tych leków nawet przed formalnym ustaleniem poziomu
ich efektywności kosztowej. Dany lek może zostać wpisany na listę pod warunkiem, że (1)
wykazane zostanie, że wnosi on wartość dodaną w sensie terapeutycznym; (2) komitet
doradczy ds. produktów farmaceutycznych zatwierdzi plan oceny efektywności kosztowej leku
w codziennej praktyce klinicznej; oraz (3) wydatki na dany lek stanowią ponad 0,5 procent
(w przypadku kategorii leków wysokokosztowych) lub 5 procent (w przypadku leków sie
rocych) rocznego budżetu szpitala przeznaczanego na zakup lekarstw. Jeśli wszystkie trzy
warunki zostaną spełnione, szpitale mogą otrzymywać samodzielne opłaty w wysokości
do 80 lub 100 procent (odpowiednio w odniesieniu do leków wysokokosztowych i leków
sierocych) ceny zakupu leków wpisanych na listę. Po upływie trzech lat dane wygenerowane
w toku realizacji planu oceny wykorzystywane są do podjęcia decyzji w przedmiocie dalszego
finansowania zakupu innowacyjnego leku (bądź też leku sierocego).
Źródło: Delwel, 2008.

Biorąc pod uwagę fakt, że większość systemów finansowania szpitali w oparciu o grupy DRG
podlega regularnej aktualizacji, zmiany w schematach leczenia oraz ponoszonych wydatkach, wynika
jące z wdrożenia innowacji technologicznych, powinny ostatecznie znaleźć odzwierciedlenie w strukturze
systemu finansowania w oparciu o grupy DRG. Państwa, w których zarówno systemy DRG jak i stawki
refundacji są regularnie aktualizowane – oraz w których występują krótkie odstępy czasowe pomiędzy
gromadzeniem danych a ich wykorzystaniem na potrzeby zapewnienia finansowania szpitala – znaj
dują się ewidentnie w lepszym położeniu, jeśli idzie o możliwość integracji innowacji technologicznych
ze stosowanymi przez nie systemami. Jeśli jednak wdrożone aktualizacje prowadzą do wprowadzenia
specjalnych, nowych grup DRG dla innowacji technologicznych (takich jak np. stenty uwalniające leki),
konsekwencje mogą być podobne jak w przypadku wprowadzania oddzielnych opłat refundacyjnych
na potrzeby tych innowacji. Może zatem dojść do tego, że szpitale będą zdecydowanie zachęcane
do korzystania z określonych technologii. W bardziej ogólnym ujęciu zagadnienie integracji innowacji
technologicznych z systemami DRG rzuca zatem światło na potrzebę znalezienia właściwego kompromisu
pomiędzy zapewnieniem odpowiedniego poziomu finansowania określonych procedur a promowaniem
większej efektywności poprzez pozostawianie klinicystom decyzji co do tego, które procedury zastosować.
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Co więcej, w kontekście rodzącego się wspólnego europejskiego rynku usług szpitalnych, pojawia
się potencjał do poszerzenia współpracy pomiędzy poszczególnymi krajami w dziedzinie wdrażania
innowacji technologicznych. Współpraca wydaje się zjawiskiem szczególnie pożytecznym w obszarze
oceny wpływu innowacji technologicznych na jakość opieki medycznej. Jak stanowi artykuł 15 niedawno
przyjętej przez Unię Europejską dyrektywy w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej
opiece zdrowotnej (Parlament i Rada Europejska, 2011), europejska sieć agencji ds. oceny technologii
medycznych (HTA) mogłaby podjąć się zadania oceny innowacji technologicznych w oparciu o wspólny
zestaw kryteriów, w celu uniknięcia powielania wysiłków oraz przeprowadzania zindywidualizowanych
analiz w każdym z państw członkowskich (Kristensen, 2008). Jeżeli dostępne będą wystarczające
informacje pozwalające wykazać, że dane rozwiązanie przynosi znaczące postępy w zakresie jakości,
decyzje, czy zastosować krótkoterminowe instrumenty refundacyjne w odniesieniu do określonych
technologii mogłyby wówczas być podejmowane w sposób zdecentralizowany – przez rządy, organy
samorządowe lub lokalnych płatników w poszczególnych państwach członkowskich – w podobny
sposób, jak w Finlandii, Niemczech (patrz Pole 9.1) czy Szwecji. Zaleta takiego rozwiązania polegałaby
na tym, że dostępne informacje mogłyby być oceniane bardziej efektywnie, a decyzje co do finanso
wania nadal podejmowane zgodnie z ocenami wartościującymi dokonywanymi na poziomie krajowym
bądź lokalnym, co jest zresztą konieczne zważywszy na fakt, że najprawdopodobniej dojdą do głosu
różnice w kwotach, które w danym przypadku decydenci będą skłonni zapłacić w zamian za wzrost
jakości.
Istnieje stosunkowo niewiele empirycznych badań oddziaływania systemów finansowania szpitali
w oparciu o grupy DRG na proces wdrażania i rozpowszechniania innowacji technologicznych; badania
takie zresztą nastręczają trudności już na etapie projektowania. Analizy dotyczące wpływu wspomnianych
systemów finansowania szpitali na proces wdrażania i stosowania innowacji technologicznych rzadko
uwzględniały różnice w podejściu do promowania i integracji innowacji technologicznych w ramach
rodziny systemów DRG (Torbica & Cappellaro, 2010; Packer i in., 2006; Bech i in., 2009). Krótkofalowe
instrumenty refundacyjne oraz długofalowe mechanizmy aktualizacji różnią się znacząco pomiędzy
poszczególnymi krajami. Przyszłe badania empiryczne obejmujące kilka różnych państw – dotyczące
na przykład wyznaczników procesu implementacji i wykorzystania innowacji technologicznych – powinny
uwzględniać tego rodzaju różnice i pozwolić na empiryczne zbadanie, czy i w jaki sposób różne ziden
tyfikowane do tej pory podejścia wpływają na wdrażanie i wykorzystanie innowacji technologicznych.
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10.1 Wprowadzenie
W Części Pierwszej niniejszej książki zawarto dane porównawcze z 12 krajów europejskich, dotyczące
określonych cech stosowanych w tych krajach systemów jednorodnych grup pacjentów (DRG), sposo
bów wykorzystania tych systemów na potrzeby finansowania szpitali oraz postępów, jakie poczyniono
na drodze ku większej przejrzystości, efektywności i jakości opieki w szpitalach. Część Druga zawiera
bardziej szczegółowe dane zebrane na terenie 12 europejskich państw będących przedmiotem niniejszej
analizy i umożliwia dokładniejsze przyjrzenie się mocnym i słabym punktom systemów klasyfikacji DRG
oraz systemów finansowania szpitali w oparciu o grupy DRG w każdym z nich. Obie części niniejszej
publikacji pokazują, jak wielką różnorodnością odznaczają się poszczególne elementy konstrukcyjne
różnych systemów klasyfikacji DRG oraz systemów finansowania w oparciu o grupy DRG, jednocześnie
zwracając także naszą uwagę na fakt, że większość krajów w dążeniu do wspólnych celów musi się
mierzyć się z podobnymi problemami.
Niniejszy rozdział ma za zadanie podsumować spostrzeżenia zawarte w Części Pierwszej oraz
Części Drugiej, aby rozważyć kwestię, jaką postawiono w tytule niniejszej publikacji, a mianowicie:
czy zmierzamy do większej przejrzystości, efektywności i jakości w placówkach szpitalnych w Europie.
Dodatkowo, w rozdziale niniejszym przedstawiono konkretne rekomendacje dla decydentów w zakresie
optymalnego projektowania systemów finansowania szpitali w oparciu o grupy DRG, z uwzględnieniem
charakterystycznych dla danego kraju zadań i celów, a ponadto zawiera on analizę potencjału współpracy
pomiędzy poszczególnymi krajami europejskimi w obszarze projektowania systemów klasyfikacji DRG
oraz systemów finansowania szpitali w oparciu o grupy DRG – jest to proces, który w ostatecznym
rozrachunku mógłby doprowadzić do powstania ogólnoeuropejskiego systemu DRG, stanowiącego
odpowiedź na wspólne dla wszystkich krajów europejskich problemy, jakie w tej dziedzinie występują.
Kolejny punkt (10.2) zawiera podsumowanie doświadczeń poszczególnych krajów; posiłkuje
się on spostrzeżeniami zawartymi w dostępnych publikacjach zaprezentowanych w niniejszym opra
cowaniu, a w szczególności w Rozdziałach 7 i 8, w celu przedstawienia ogólnego spojrzenia na aktu
alne status quo. Odpowiada on zatem na pytanie: w jakim punkcie znajdujemy się w chwili obecnej
na drodze do przejrzystości, efektywności i jakość opieki w szpitalach? Kolejny punkt – 10.3 – zawiera
rekomendacje zarówno dla krajów przygotowujących się do wdrożenia systemów DRG, jak i krajów
starających się zoptymalizować systemy już istniejące. Punkt ten podzielony został według trzech
elementów składowych przedstawionych w Rozdziale 3, a mianowicie: samego systemu klasyfikacji
DRG, systemu informacji o kosztach ponoszonych przez szpitale oraz systemu finansowania szpitali
w oparciu o grupy DRG. Wreszcie na koniec, w punkcie 10.4, prezentujemy wnioski wyciągnięte
na podstawie nieprzebranego zbioru doświadczeń, których książka niniejsza stanowi podsumowanie,
a także usiłujemy spojrzeć w przyszłość systemów DRG w Europie, w tym również rzucić światło
na kwestię możliwości skoordynowania, a w ostatecznym rozrachunku – harmonizacji – systemów
klasyfikacji DRG oraz systemów finansowania szpitali w oparciu o grupy DRG w Europie.

10.2 W jakim punkcie znajdujemy się obecnie?
W niemal wszystkich krajach europejskich, w których systemy DRG były wprowadzane od połowy lat
osiemdziesiątych, wśród najważniejszych celów związanych z ich wdrożeniem znalazły się: zwiększe
nie przejrzystości, podniesienie poziomu efektywności oraz zapewnienie odpowiedniej jakości opieki
medycznej w szpitalach (zob. Rozdział 2). Dzisiaj, kiedy mamy już za sobą ponad dekadę doświadczeń
w wykorzystywaniu jednorodnych grup pacjentów w większości krajów europejskich, nadszedł czas
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rozważyć, czy powszechne wykorzystanie grup DRG w 12 krajach uwzględnionych w niniejszym opra
cowaniu miało wpływ na realizację nakreślonych powyżej celów. Poświęcone poszczególnym krajom
rozdziały w Części Drugiej oraz szeroko zakrojone badania literatury tematu wykonane na potrzeby
rozdziałów 7 i 8, dotyczących oddziaływania systemów finansowania szpitali opartych na grupach
DRG na efektywność działania placówek ochrony zdrowia i jakość opieki medycznej, stanowią solidną
podstawę rozważań mających zmierzających do odpowiedzi na to pytanie. W kolejnych podpunktach
omawiamy, jak daleko poszczególnym krajom europejskim udało się zajść na drodze do osiągnięcia
każdego ze wskazanych wyżej celów.

10.2.1 Czy jesteśmy bliżej większej przejrzystości?
W następstwie wdrożenia grup DRG oraz systemów finansowania szpitali na nich opartych, poziom
przejrzystości usług świadczonych przez szpitale oraz kosztów przez nie ponoszonych podniósł się
w sposób znaczący we wszystkich krajach, co zasadniczo nastąpiło z uwagi na cztery powiązane
ze sobą przyczyny: (1) grupy DRG stanowią treściwy miernik pozwalający na prowadzenie sprawoz
dawczości z działalności szpitali; (2) ułatwiają one porównywanie w kosztów, efektywności oraz jakości;
(3) szpitale są zmotywowane do wzmagania wysiłków na rzecz odpowiedniego kodowania rozpoznań
i procedur medycznych; i wreszcie (4) szpitale zmotywowane są do doskonalenia stosowanych przez
siebie systemów kalkulacji kosztów (zob. Rozdział 5).
Po pierwsze, jednorodne grupy pacjentów stanowią treściwy i sensowny miernik rezultatów
pracy szpitali, ponieważ pozwalają podzielić ogromną i trudną do opanowania liczbę pacjentów
leczonych w szpitalach na stosunkowo niewielką liczbę grup o zbliżonych cechach klinicznych oraz
schematach zużycia zasobów (Fetter i in., 1976; Goldfield, 2010). Przed wdrożeniem systemów DRG
sprawozdawczość z działalności szpitali opierała się bądź to na wskaźnikach w wysokim stopniu
zagregowanych, takich jak liczba dni hospitalizacji oraz liczba pacjentów wypisanych ze szpitala, bądź
też na wskaźnikach o bardzo wysokim stopniu szczegółowości, takich jak podstawowe rozpoznania
czy podstawowe procedury zastosowane w przypadku każdego z pacjentów. Ponieważ jednak żaden
z tych wskaźników nie pozwalał na grupowanie pacjentów posiadających zbliżone cechy kliniczne
i podobnych do siebie pod względem zapotrzebowania na zasoby niezbędne do leczenia, miarodajne
odzwierciedlenie aktywności szpitali za ich pomocą było niemożliwe. Obecnie ogromna większość
szpitali we wszystkich państwach – często wliczając w to szpitale o zróżnicowanym stanie własnościo
wym (placówki nastawione na zysk oraz placówki działające na zasadzie non-profit) i różnym stopniu
specjalizacji (np. szpitale akademickie oraz szpitale ogólne) – podlega obowiązkowi przygotowywania
szczegółowych sprawozdań z działalności, z podaniem liczby oraz rodzaju obsługiwanych grup DRG.
Sprawozdania te zazwyczaj udostępniane są opinii publicznej i ułatwiają pokonanie problemów zwią
zanych z przedstawicielstwem, które występowały jeszcze przed wprowadzeniem systemów DRG,
ponieważ nabywcy nie dysponowali wówczas sensownymi wskaźnikami działalności szpitali.
Po drugie, organy regulacyjne, płatnicy oraz zarządcy szpitali w większości krajów (na przykład
w Finlandii, Francji, Irlandii oraz Hiszpanii) zaczynają wykorzystywać model DRG do porównywania
wydajności szpitali. Zestawiają oni wykorzystanie zasobów na przykład w kontekście różnic w długo
ści hospitalizacji pacjentów z jednej grupy DRG w danym szpitalu w porównaniu do innych szpitali
lub też różnic w kosztach leczenia pacjentów z tej samej grupy DRG w poszczególnych szpitalach.
Na podobnej zasadzie porównuje się jakość opieki medycznej – ustala się, czy u pacjentów należących
do danej grupy DRG na skutek leczenia w danym szpitalu dochodzi do większej liczby powikłań niż
w przypadku innych szpitali. Efektywność pracy szpitali oceniana jest poprzez wykorzystanie grup DRG
w charakterze miernika wyników ich pracy.
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Po trzecie, szpitale są zdecydowanie zachęcane do doskonalenia stosowanych przez siebie
praktyk kodowania, ponieważ otrzymują one wyższą refundację w oparciu o grupy DRG, jeśli uda
im się „zakodować” (wprowadzić do systemu) wszystkie adekwatne rozpoznania i procedury medy
czne. W wieku krajach klinicyści, personel pielęgniarski lub asystenci administracyjni otrzymują specjalne
przeszkolenie mające na celu podniesienie umiejętności w zakresie kodowania. W rezultacie niemal we
wszystkich krajach uznano, że w dziedzinie informacji dotyczących rozpoznań i procedur medycznych
stosowanych w szpitalach poczyniono od momentu wprowadzenia systemów DRG znaczący postęp.
Dodatkowo, płatnicy wdrożyli systemy audytu mające na celu zapewnienie prawidłowości przekazywanych
informacji, co pozwala jeszcze bardziej zwiększyć wiarygodność dostępnych danych. Zarazem jednak
klinicyści w wielu krajach zaczęli wyrażać obawy dotyczące obciążenia administracyjnego związanego
z procesem kodowania.
Po czwarte wreszcie, jak wskazano już w Rozdziale 5, wdrożenie systemów finansowania szpitali
opartych na grupach DRG wpłynęło na stosowane w szpitalach praktyki kalkulacji kosztów. Z jednej
strony, organa regulacyjne nakazały stosowanie udoskonalonych i ustandaryzowanych systemów
kalkulacji kosztów, z drugiej natomiast strony same szpitale otrzymały zachęty na rzecz zreformowa
nia systemów rachunku kosztów na potrzeby procesu zarządzania. W efekcie zaś jakość informacji
dotyczących wydatków uległa w większości krajów poprawie.
Jeśli jednak pacjenci w danej grupie DRG nie będą w odpowiedni sposób odzwierciedlać różnicy
względem wszystkich innych pacjentów – tzn. jeśli grupy DRG nie będą wystarczająco jednorodne
– wówczas nie będą one stanowić adekwatnego wskaźnika działalności szpitali, a porównawcze analizy
wydajności w oparciu o grupy DRG dadzą niesprawiedliwe wyniki. Dlatego właśnie tak duże znaczenie
mają metody zapewniania, by systemy DRG stanowiły adekwatny wskaźnik działalności szpitali, po części
z powodu kolejnych innowacji, które sprawiają, że sposób świadczenia usług szpitalnych nieustannie
się zmienia. Dodatkowo, porównania wydajności na bazie grup DRG powinny uwzględniać fakt,
że na niektóre czynniki szpitale mogą nie mieć żadnego wpływu (np. konieczność leczenia większej
grupy pacjentów poszkodowanych społecznie bądź też wyższe koszty pracy) i że czynniki te nie są
uwzględniane przez system DRG. Co więcej, pomimo faktu, że grupy DRG wpłynęły na wzrost poziomu
transparentności usług świadczonych przez szpitale w poszczególnych państwach, jeśli spojrzymy na to
zagadnienie z perspektywy międzynarodowej, porównując usługi w różnych krajach, sytuacja będzie
o wiele mniej przejrzysta – w różnych krajach stosuje się bowiem różne systemy DRG, co uniemożliwia
– albo przynajmniej znacząco utrudnia – porównywanie działalności i wydajności szpitali w różnych
obszarach Europy, nie licząc sytuacji, w których kilka krajów stosuje taki sam system.

10.2.2 Czy zmierzamy do większej efektywności?
Jak omówiono w Rozdziale 7, chociaż podnoszenie efektywności pracy szpitali jest zasadniczo jedną
z kluczowych przyczyn wdrażania systemów finansowania szpitali opartych na grupach DRG, istnieje
stosunkowo niewiele badań, które pozwoliły zidentyfikować i poddać pomiarom wpływ tego rodzaju
systemów na efektywność pracy szpitali na podstawie uznanych, opartych na danych metod, takich
jak analiza obwiedni danych (DEA) czy stochastyczna analiza graniczna. Przeciwnie – większość badań
koncentrowała się na wskaźnikach efektywności – na przykład poziomie działalności lub czasie hospi
talizacji – które wprawdzie łatwiej jest mierzyć, ale które także z samej swojej definicji dostarczają
wyłącznie fragmentarycznego obrazu wyników szpitali.
Istniejące badania oparte na metodzie DEA lub stochastycznej analizie granicznej – w ramach
specyficznych ograniczeń związanych z każdą z tych metod (Street i in., 2010) – dostarczają nam
niejednoznacznych dowodów na to, w jakim stopniu finansowanie szpitali na bazie modelu DRG
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wpłynęło na podniesienie poziomu efektywności ich pracy. Badania opisane w Rozdziale 7 wykazały,
że wprowadzenie finansowania szpitali w oparciu o grupy DRG wiązało się ze wzrostem efektywności
technicznej w Portugalii, Szwecji i Norwegii, natomiast w przypadku badań przeprowadzonych w USA
i Austrii nie zaobserwowano żadnych pozytywnych efektów. Z jednej strony te niejednoznaczne
wyniki można uzasadnić znaczącymi różnicami w strukturze i działaniu wspomnianych systemów
finansowania w poszczególnych krajach, a także faktem, że również przed ich wprowadzeniem istnie
jące w poszczególnych państwach systemy wcale nie miały jednorodnego charakteru. Z drugiej strony
natomiast istnieje ryzyko, że w badaniach tych niedoszacowano (lub przeszacowano) wpływu finanso
wania szpitali w oparciu o grupy DRG na poziom efektywności ich pracy, ponieważ istnienie związku
przyczynowo-skutkowego pomiędzy reformą systemu finansowania szpitali a zmianami w zakresie
efektywności trudno jest stwierdzić z uwagi na występowanie czynników utrudniających analizę (takich
jak równoległe wprowadzanie innych reform bądź fakt, że wykryte zmiany mogą stanowić po prostu
odzwierciedlenie zmian w praktyce dokumentacyjnej). Dodatkowo, ze względu na niemal całkowity
brak danych nie wiadomo dziś, czy wpływ potencjalnych, niezamierzonych konsekwencji stosowania
systemów finansowania szpitali w oparciu o grupy DRG (takich jak stosowanie nadmiernie intensywnej
opieki medycznej („granie pacjentem”) czy też wzrost liczby przyjęć w celu świadczenia niepotrzebnych
usług (zob. Rozdział 6) doprowadził do spadku efektywności dystrybucyjnej (związanej z wynikami pracy).
W literaturze generalnie panuje zgoda, że wprowadzenie systemów finansowania szpitali opar
tych na grupach DRG doprowadziło do wzrostu aktywności szpitali oraz do skrócenia hospitalizacji,
w rezultacie zaś często przyjmuje się również, że wzrosła efektywność pracy placówek. Przykładowo,
przeprowadzone badania wykazały, że liczba przyjęć do szpitali wzrosła po wprowadzeniu systemu DRG
w Australii, Danii, Anglii, Francji, Niemczech, Norwegii oraz – przynajmniej na początku – w Szwecji,
natomiast w przypadku Włoch wyniki badań są niejednoznaczne (zob. Tabela 7.4, Rozdział 7). W Stanach
Zjednoczonych nie odnotowano wzrostu aktywności szpitali, co jednak pokrywa się z przewidywa
niami co do efektów zastosowania systemu DRG w miejsce systemu finansowania na zasadzie opłat
za usługi (FFS). Jest oczywiste, że powyższe obserwacje dotyczące uwarunkowań specyficznych dla
poszczególnych krajów oraz trudności, jakich nastręcza stwierdzenie istnienia związku przyczynowo
-skutkowego, mają zastosowanie także i w tym przypadku.
Autorzy rozdziałów poświęconych poszczególnym krajom, zawartych w Części Drugiej niniejszej
książki, dochodzą do podobnych wniosków, bazując głównie na wynikach powyższych badań. Przykła
dowo w przypadku Austrii i Anglii finansowanie szpitali na bazie grup DRG uznawane jest za jedną
z przyczyn wzrostu efektywności. W rozdziałach poświęconych Estonii, Niemczech, Irlandii, Polsce,
Portugalii, Szwecji oraz Holandii autorzy nie odnoszą się bezpośrednio do wpływu systemów DRG
na poziom efektywności, ale podkreślają stosunkowo pozytywne tendencje w obszarze kosztów, czasu
hospitalizacji czy poziomu produktywności. W przypadku Finlandii i Hiszpanii (zob. Rozdział 18 i 22)
uważa się, że zastosowanie systemów DRG miało minimalny wpływ na poziom efektywności pracy
szpitali, ponieważ charakterystyczne dla tych krajów cechy zastosowanych systemów powodują,
że szpitale nie są szczególnie silnie zmotywowane do poprawiania wyników (zob. Rozdział 6). Z kolei
w Rozdziale 13 Or i Bellanger dochodzą do raczej negatywnych wniosków, jeśli idzie o wpływ fran
cuskiego systemu GHM na poziom efektywności pracy szpitali; na ich konkluzje znacząco oddziałały
zapewne wyniki badania przeprowadzonego przez Biuro ds. Audytu (Cour des Comptes, 2009).
Podsumowując, pomimo faktu, że z powodu wskazanych wyżej trudności z pomiarami oraz
wykrywaniem zmian w efektywności (a także ustaleniem związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy
wdrożeniem określonych systemów finansowania a zmianami) nie dysponujemy dziś zbyt obszernymi
informacjami, w przeważającej części literatury przedmiotu oraz w wypowiedziach większości autorów
niniejszej książki dominuje pogląd, że systemy finansowania szpitali w oparciu o grupy DRG wpłynęły
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na efektywność pracy szpitali w sposób w jakiejś mierze pozytywny. Jest jednak również oczywiste,
że stosowanie systemów DRG może prowadzić do niezamierzonych konsekwencji, takich jak choćby
zjawiska „spijania śmietanki”, upcodingu, nadmiernie intensywnego leczenia/„grania pacjentem”,
generowania popytu przez dostawców i tak dalej (zob. Rozdział 6). Jeśli tego rodzaju niezamierzone
konsekwencje nie zostaną wzięte pod uwagę za sprawą specjalnych mechanizmów w systemach
refundacji bądź odpowiednich rozwiązań regulacyjnych i instytucjonalnych, istnieje ryzyko, że zniwe
lują one wszelkie dodatnie rezultaty w obszarze efektywności, jakich można oczekiwać ze względu
na wprowadzenie finansowania DRG.

10.2.3 Czy zbliżamy się do wyższej jakości?
Kwestia wpływu systemów DRG na jakość opieki medycznej zawsze była zagadnieniem niezwykle
kontrowersyjnym; pracownicy służby zdrowia w wielu krajach wyrażali obawy, że systemy te mogą
negatywnie wpływać na jakość opieki, ponieważ szpitale zachęcane będą za ich sprawą do obniżania
kosztów. Zarazem jednak ze strony zwolenników systemów DRG padał argument, że jakość opieki
medycznej może właśnie ulec poprawie, ponieważ systemy DRG sprzyjają wzrostowi przejrzystości
w kwestiach jakościowych, a szpitale motywowane są do inwestowania w działania na rzecz poprawy
jakości, które jednocześnie prowadzą do redukcji kosztów (jako przykład wskazuje się tutaj działania
mające na celu zapobieganie występowaniu zakażeń lub udoskonalone techniki chirurgiczne).
Jak powiedziano w Rozdziale 8, wpływ zastosowania modelu DRG na jakość opieki medycznej
oceniano w licznych badaniach prowadzonych w Stanach Zjednoczonych oraz – w ostatnich czasach
– także w Europie. Obraz, jaki wyłonił się z analizy danych pochodzących z USA, jest niejednoznaczny;
niektóre badania wykazały, że proces opieki (analizowany np. przez pryzmat kompetencji kognitywnych
personelu lekarskiego i pielęgniarskiego) uległ po wprowadzeniu systemu DRG poprawie (Kahn i in.,
1990b), chociaż rzeczone zmiany nie dały się bezpośrednio powiązać z reformą finansowania szpitali
(Rogers i in., 1990). Jednocześnie zauważono, że po wprowadzeniu systemu finansowania szpitali
w oparciu o grupy DRG wzrosła liczba pacjentów wypisanych ze szpitala mimo niestabilnego stanu
zdrowia (Kosecoff i in., 1990), niemniej jednak statystyki umieralności pacjentów w okresie 30 i 180 dni
od daty hospitalizacji nie uległy zmianie (Kahn i in., 1990a). Wyniki badań sugerowały, że jakość opieki
medycznej uległa poprawie w niektórych szpitalach oraz w niektórych dziedzinach, takich jak np. chirur
giczne leczenie raka jelita grubego (Schwartz & Tartter, 1998), podczas gdy w innych się pogorszyła
(Gilman, 2000); było tak szczególnie w przypadku szpitali, dla których wprowadzenie finansowania
na bazie modelu DRG wiązało się ze znaczną presją finansową (Cutler, 1995). Podsumowując, badania
przeprowadzone w USA sugerują, że w efekcie wprowadzenia systemu DRG jakość opieki medycznej
nie uległa – ogólnie rzecz ujmując – znaczącej zmianie, jako że reforma nie wpłynęła negatywnie
na długoterminowy trend w kierunku poprawy jakości opieki szpitalnej (Rogers i in., 1990). Mimo
to jednak wpływ systemów DRG na jakość opieki musi być starannie monitorowany, ponieważ ich
wprowadzenie może negatywnie oddziaływać na pewne grupy pacjentów w niektórych szpitalach,
a także z tego powodu, że po wdrożeniu grup DRG pojawiła się tendencja wzrostowa w liczbach
pacjentów wypisywanych w niestabilnym stanie zdrowia.
W Europie liczba dostępnych analiz oddziaływania systemów DRG na jakość opieki oraz wyniki
leczenia jest zbyt mała, by wyciągnąć jakiekolwiek pewne wnioski, szczególnie dlatego, że dysponu
jemy informacjami pochodzącymi jedynie z ograniczonej liczby krajów. Po wprowadzeniu systemu
DRG w Anglii nie stwierdzono wymiernych zmian w jakości opieki medycznej z punktu widzenia
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umieralności osób hospitalizowanych, umieralności pooperacyjnej w okresie 30 dni od zabiegu oraz
liczby ponownych przyjęć w trybie nagłym w następstwie zabiegowego leczenia złamania kości udowej
(Farrar i in., 2009). W Niemczech w okresie wdrożenia finansowania w oparciu o model DRG statystyki
dotyczące umieralności w okresie 30 dni od wypisania ze szpitala uległy znaczącej poprawie; badania
wykazały, że w tym samym czasie poprawiło się także wiele wskaźników jakości opieki (Fürstenberg
i in., 2011). W Norwegii i we Włoszech badania nie wykazały żadnego spadku jakości na skutek
wprowadzenia systemów DRG (zob. Rozdział 8), natomiast jedna z analiz przeprowadzonych na terenie
Szwecji wykazała, że w opinii samych pacjentów jakość opieki medycznej po wspomnianego systemu
DRG spadła (Ljunggren & Sjödén, 2003).
Ogólnie wydaje się, że wdrożenie systemów finansowania szpitali opartych na grupach DRG
nie miało negatywnego wpływu na jakość opieki medycznej w większości krajów europejskich. Należy
jednak oczywiście pamiętać, że wpływ finansowania szpitali na bazie DRG na jakość opieki zawsze zależy
od charakterystycznych dla danego kraju cech strukturalnych zastosowanych systemów finansowania
oraz od uwarunkowań regulacyjnych i specyficznego kontekstu służby zdrowia w danym państwie.
Wpływ systemów DRG na jakość opieki medycznej w Europie może przedstawiać się odmiennie niż
w przypadku Stanów Zjednoczonych, ponieważ (1) systemy DRG w większości krajów europejskich
nie zastępowały opłat za usługi (FFS), jak w USA, lecz systemy oparte na budżetach globalnych,
które w momencie wprowadzania reform były już po części zmodyfikowane w sposób umożliwiający
uwzględnienie poziomu działalności szpitali, mierzonego liczbą przypadków lub dni hospitalizacji
(zob. Rozdziały 2 i 7); a także dlatego, że (2) w Europie pozycja sektora publicznego w obszarze służby
zdrowia jest o wiele silniejsza niż w USA.
Zaskakujący jest fakt, że w bardzo niewielu krajach finansowanie szpitali w oparciu o grupy
DRG koryguje się w celu bezpośredniego uwzględnienie danych na temat jakości opieki medycznej.
Jednym wartym odnotowania wyjątkiem jest Anglia, gdzie system CQUIN (Kontraktowanie na rzecz
jakości i innowacyjności) pozwala nabywcom uzależnić niewielki procent całkowitego dochodu szpitali
(tj. 1,5 procenta w latach 2010/2011) od zrealizowania określonych celów w zakresie jakości, ustalanych
w negocjacjach na poziomie lokalnym. W Holandii ubezpieczyciele mogą negocjować ze szpitalami
ceny, wolumen oraz jakość opieki w przypadku około 30 procent holenderskich grup DRG (Diagnose
Behandeling Combinaties, DBC – zob. Rozdział 23). Wydaje się jednak, że ubezpieczyciele i szpitale
prowadzą negocjacje głównie w odniesieniu do cen oraz wolumenu, a jakość odgrywa w tym przypadku
niewielką rolę. Zamiast poddawać finansowanie szpitali w oparciu o grupy DRG korektom pozwala
jącym na uwzględnienie jakości opieki, w większości krajów postępy w tej dziedzinie nagradzane są
za pomocą specjalnych budżetów, niezależnych od systemów finansowania szpitali (zob. Rozdział 8).
Jeden z problemów związanych z korektami refundacji DRG z punktu widzenia jakości polega
na tym, że w wielu państwach europejskich wciąż brakuje wystarczających informacji na temat jakości
szpitalnej opieki. Bez względu jednak na to badania wykazały, że po wprowadzeniu systemów DRG
jakość danych (przynajmniej z punktu widzenia rozpoznań i procedur medycznych) uległa znaczącej
poprawie w wielu krajach. Dodatkowo, autorzy rozdziałów o poszczególnych krajach zawartych
w Części Drugiej niniejszej książki (zob. na przykład Rozdział 13 poświęcony Francji lub Rozdział 14
poświęcony sytuacji w Niemczech) podkreślają, że w ostatnich latach uruchomiono liczne narodowe
programy pomiaru jakości opieki medycznej. Jeśli okaże się, że programy te dostarczają prawidłowych
i wiarygodnych wskaźników jakości opieki, prawdopodobnie podjęte zostaną nasilone starania mają
ce w celu wykorzystania tych danych również na potrzeby refundacji, a więc zastosowanie systemu
płatności za wydajność (pay-for-performance, P4P).
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10.3
		
		
		

W stronę przejrzystości, efektywności i jakości
w szpitalach: rekomendacje dotyczące systemów
DRG oraz systemów finansowania szpitali
w oparciu o grupy DRG

Jak podkreślono w poprzednim podpunkcie (10.2), określone cechy strukturalne systemów klasyfikacji
DRG oraz systemów finansowania szpitali w oparciu o grupy DRG mają kluczowe znaczenie, ponieważ
to one determinują, czy poszczególne państwa będą w stanie odnieść potencjalne korzyści z zastoso
wania tych systemów, jeśli idzie o podnoszenie poziomu przejrzystości, efektywności pracy oraz jakości
opieki medycznej w szpitalach. W niniejszym punkcie raz jeszcze zostaną omówione trzy podstawowe
elementy składowe systemów DRG przedstawione w Rozdziale 3, a więc system DRG wykorzystywany
do klasyfikacji pacjentów, system informacji o kosztach szpitali i wreszcie sam system finansowania
w oparciu o grupy DRG (zob. punkt 3.2 i Rys. 3.1 w Rozdziale 3); po ich omówieniu przedstawione
zostaną rekomendacje dotyczące najbardziej istotnych kwestii, które należy wziąć pod uwagę przy
wdrażaniu, reformowaniu, rozbudowywaniu lub harmonizacji systemów klasyfikacji DRG oraz syste
mów finansowania w oparciu o grupy DRG. W niniejszym punkcie nie przedstawia się szczegółowych
zaleceń na zasadzie „instrukcji obsługi”, jako że czytelnicy pragnący uzyskać informacje tego rodzaju
mogą je znaleźć w istniejących publikacjach (zob. Langenbrunner i in., 2009; Cashin i in., 2005).
Zanim jednak zajmiemy się elementami składowymi systemów finansowania szpitali w oparciu
o grupy DRG, należy rozważyć trzy kwestie, które powinny stanowić punkt wyjścia procesu wdrażania
systemów DRG.
Po pierwsze, czy sytuacja polityczna sprzyja wdrożeniu systemu klasyfikacji DRG lub systemu
finansowania szpitali w oparciu o grupy DRG?
Choć może się wydawać, że jest to oczywiste, polityczne aspekty sektora opieki zdrowotnej zbyt czę
sto są dziś pomijane (Eggleston i in., 2008). Wdrażanie systemów DRG jest procesem uzależnionym
od zamierzeń politycznych, a także od struktury systemu politycznego i systemu opieki zdrowotnej
w danym kraju, obecności lub nieobecności zwolenników tego rodzaju rozwiązań oraz ogólnych
uwarunkowań o charakterze politycznym i ekonomicznym (D’Aunno i in., 2008). Jeśli czynniki te nie
sprzyjają wdrażaniu systemów DRG, proces może ulec opóźnieniu lub też zastosowanie grup DRG
może zostać ograniczone do określonych regionów lub ograniczonej grupy szpitali. Co więcej, jak
zaobserwowano w rozdziale poświęconym Polsce (Rozdział 20), w ogólnie sprzyjającym klimacie gospo
darczym dostępność dodatkowych źródeł finansowania może zapewnić poparcie różnych podmiotów,
które w przeciwnym razie byłyby reformom przeciwne.
Po drugie, czy uwarunkowania instytucjonalne i prawne są odpowiednie, aby wdrożyć system
klasyfikacji DRG lub system finansowania szpitali w oparciu o grupy DRG?
Jednym z warunków, który musi zostać spełniony, aby system finansowania szpitali w oparciu o grupy
DRG mógł funkcjonować, jest odrębność nabywców i świadczeniodawców jako podmiotów. Szpitale
publiczne muszą mieć pewną autonomię w zarządzaniu zasobami opieki zdrowotnej – na przykład
działać jako autonomiczne organizacje z prawem do podejmowania decyzji w sprawie zarządzania
zasobami szpitalnymi (Busse i in., 2002; Langenbrunner i in., 2009). Z kolei nabywcy muszą dysponować
zdolnością zarządzania systemem DRG, aby monitorować potencjalne niezamierzone konsekwencje
oraz negocjować kontrakty ze szpitalami prywatnymi (zarówno nastawionymi na zysk jak i działającymi
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na zasadzie non-profit). Co więcej, także uwarunkowania prawne i instytucjonalne nie powinny
blokować zamierzonych efektów reorganizacji służby zdrowia, takich jak na przykład przeniesienie
niektórych usług opieki medycznej ze szpitali świadczących opiekę w stanach ostrych do leczenia
w trybie ambulatoryjnym bądź długoterminowym.
Po trzecie, jakie są zamierzone cele wdrożenia systemu DRG?
Jak pokazano w rozdziałach dotyczących poszczególnych krajów, znajdujących się w Części Drugiej
i streszczonych w Rozdziale 2 niniejszej publikacji, cel stosowania systemów DRG może ewoluować
z upływem czasu. Często państwa rozpoczynają wdrażanie systemów DRG, gdyż chcą poprawić
przejrzystość działalności swoich placówek. Chociaż może być to zadanie ambitne – w aspekcie opra
cowania/korekty systemu DRG, możliwości w dziedzinie zarządzania oraz wymagań dotyczących danych
szpitali – rezultaty (zarówno zamierzone, jak i niezamierzone) stosowania grup DRG wyłącznie jako
wskaźnika działalności szpitali będą mieć zwykle raczej ograniczony zasięg. Kiedy kraje zdobędą już
doświadczenie w stosowaniu danego systemu DRG i zyskają pewność, że system może w odpowiedni
sposób odzwierciedlać działalność placówek, wówczas, jak pokazują dotychczasowe doświadczenia,
zawsze inicjują kroki mające na celu wykorzystanie systemów DRG do ustalania przychodów szpitali
w coraz większej ich proporcji. Inne państwa zdecydowały się na wprowadzenie modelu DRG spe
cjalnie po to, by wykorzystywać go na potrzeby związane z finansowaniem szpitali. Cel wdrożenia
omawianych systemów – a więc na przykład wyłącznie pomiar poziomu aktywności szpitali lub także
finansowanie ich działalności (czy to na zasadzie płatności za przypadek, czy też na drodze przydziału
środków budżetowych w oparciu o grupy DRG) – przesądza o tym, jakie wymogi muszą spełniać
nabywcy i świadczeniodawcy oraz poszczególne elementy składowe systemów.

10.3.1 Systemy DRG
Państwa planujące wdrożenie systemów DRG mają dwie możliwości: (1) opracowanie nowego systemu
DRG od podstaw (jak opisują to Cashin i in., 2005), lub (2) zaimportowanie jednego z istniejących
systemów DRG z zagranicy. Jak powiedziano w Rozdziale 4, większość państw uwzględnionych
w niniejszej książce przyjęło u siebie systemy DRG, które zostały opracowane w innych krajach.
Pierwsze eksperymenty z systemami DRG, przeprowadzane w Anglii, Portugalii, Francji i Irlandii, oparte
były na różnych wersjach systemów DRG opracowanych w Stanach Zjednoczonych. W późniejszym
okresie kilka państw wprowadziło systemy DRG także pochodzące z USA; był to albo system Health
Care Financing Administration DRG (HCFA-DRG), albo All Patient DRG (AP-DRG); tak właśnie stało się
w przypadku Irlandii, Hiszpanii oraz Portugalii. Kolejnym etapem było przyjęcie przez znaczną liczbę
europejskich państw systemu Australian Refined DRG (AR-DRG); ten australijski system został zaadap
towany także przez państwa, które nie są omawiane w niniejszym opracowaniu (poza Irlandią jest
to Słowenia (Don, 2003), Chorwacja (Voncina i in., 2007) oraz Rumunia (Radu i in., 2010)). Na podstawie
systemu AR-DRG stworzono również niemiecki system DRG (G-DRG) który z kolei posłużył jako wzór
do opracowania systemu DRG stosowanego dziś w Szwajcarii. Wreszcie w Polsce opracowano system
DRG bazujący na systemie stosowanym w Anglii. Biorąc pod uwagę fakt, że opracowanie nowego
systemu DRG jest bardzo skomplikowanym procesem, wymagającym kilku lat pracy (co zresztą nie
zawsze musi prowadzić do stworzenia systemu lepszego od już istniejących), zaadaptowanie systemu
powstałego za granicą – przynajmniej jako punktu wyjścia późniejszych modyfikacji uwzględniających
specyfikę danego kraju – wydaje się rozwiązaniem bardziej korzystnym.
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Przy podejmowaniu decyzji, jaki system DRG zastosować, dany kraj musi wziąć pod uwagę wiele
zagadnień, takich jak przydatność systemu w panujących warunkach w lokalnym sektorze szpitalnym
(w aspekcie akceptowalności klinicznej, jednorodności kosztowej oraz istniejących systemów kodowania
rozpoznań i procedur medycznych), dostępność materiałów szkoleniowych oraz systemów wsparcia
technicznego (np. oprogramowania), a także koszty uzyskania praw autorskich koniecznych do wdro
żenia systemu, szczególnie kiedy dany system stworzony został przez przedsiębiorstwa prywatne (Don,
2003). W idealnej sytuacji alternatywne systemy DRG poddawane są ocenie na podstawie dostępnych
danych pochodzących z kart wypisowych, w celu ustalenia różnic w zakresie przydatności tych sys
temów w warunkach charakterystycznych dla danego kraju (Aisbett i in., 2007). Dodatkowe koszty
administracyjne związane z kodowaniem rozpoznań i procedur medycznych, wdrożeniem niezbędnych
technologii informatycznych (IT) oraz umożliwieniem transferu danych pomiędzy świadczeniodawcami
a nabywcami państwa chcące wdrożyć system DRG także powinny wziąć pod uwagę. W szczególno
ści, koszty uruchomienia nowego systemu mogą okazać się wyższe w przypadku wybrania systemu
opartego na modelach kodowania rozpoznań i procedur medycznych, które nie są jeszcze stosowane
w danym państwie – przy czym koszty te nie muszą być zaporowe, co ukazał nam przypadek Irlandii,
gdzie w ramach zmiany systemu DRG z HCFA-DRG na AR-DRG w 2003 roku wprowadzono także
australijski model kodowania (zob. Rozdział 15).
Z historycznego punktu widzenia większość państw, które zdecydowały się na wdrożenie
systemu DRG, uczyniło to w celu umożliwienia klasyfikacji pacjentów leczonych stacjonarnie w szpi
talach specjalizujących się w przypadkach ostrych. Przyczyną nieuwzględnienia pacjentów leczonych
ambulatoryjnie i w trybie jednodniowym oraz rehabilitacji i leczenia psychiatrycznego w systemach
DRG był fakt, że w odniesieniu do tego rodzaju pacjentów rozpoznania okazały się nieskuteczne
w prognozowaniu poziomu wykorzystania zasobów, a ponadto w przypadku placówek zajmujących
się rehabilitacją oraz leczeniem psychiatrycznym nie dało się wyodrębnić procedur dominujących (Lave,
2003; Cotterill & Thomas, 2004). W ostatnich latach jednakże w wielu krajach rozszerzono systemy
DRG, aby mogły one objąć leczenie w trybie jednodniowym, a niekiedy nawet także w trybie am
bulatoryjnym (zob. Rys. 10.1 i Rozdział 4). Co więcej, podobnie jak w USA, gdzie systemy zbliżone
do modelu DRG zostały wdrożone w przypadku placówek rehabilitacyjnych w 2002 roku, a placówek
leczenia psychiatrycznego – w roku 2005 (MedPAC, 2008, 2010), także i kilka krajów europejskich
(takich jak Anglia, Francja i Niemcy) zdecydowało się zastosować ideę DRG w innych rodzajach opieki
szpitalnej (mianowicie do rehabilitacji i opieki psychiatrycznej), albo przygotowało plany zastosowania
takiego rozwiązania w najbliższej przyszłości (zob. Rozdział 4 oraz rozdziały poświęcone poszczególnym
krajom).
Ponieważ działalność szpitali w większości krajów europejskich coraz bardziej się rozszerza,
obejmując także leczenie w trybie jednodniowym i/lub ambulatoryjnym, zwrócenie szczególnej uwagi
na te obszary działalności przy projektowaniu lub aktualizacji stosowanych przez kraje systemów DRG
jest ważną sprawą. Niektóre systemy DRG – takie jak NordDRG, AR-DRG czy francuski system klasy
fikacji pacjentów (GHM) – zostały zaprojektowane specjalnie aby uwzględnić także leczenie w trybie
jednodniowym i/lub ambulatoryjnym, co jest istotne, jako że w przeciwnym razie rosnąca na znaczeniu
część działalności szpitali zostałaby pozostawiona poza zasięgiem tych systemów.

188

System DRG
(zawarty
w oryginalnym
systemie DRG
lub samodzielny)

Leczenie
ambulatoryjne

System DRG
(taki sam,
jak oryginalny
system DRG)

Leczenie w trybie
jednodniowym

Oryginalne
systemy DRG

Leczenie szpitalne
(przypadki ostre)

System DRG
(zawarty
w oryginalnym
systemie DRG
lub samodzielny)

Rehabilitacja

System DRG
(zawarty
w oryginalnym
systemie DRG
lub samodzielny)

Leczenie
psychiatryczne

Rys. 10.1 Rozszerzanie zasięgu systemów DRG – od szpitalnego leczenia przypadków ostrych do innych
sektorów

Cele stosowania systemów DRG – a więc zwiększenie przejrzystości w sektorze opieki szpitalnej
oraz sprawiedliwe wynagradzanie szpitali za wykonane usługi – mogą zostać osiągnięte wyłącznie
wówczas, gdy zdefiniowane w ich ramach grupy pacjentów są wystarczająco jednorodne w aspekcie
kosztów leczenia. W przeciwnym razie porównania wydajności w oparciu o grupy DRG nie będą
w stanie w odpowiedni sposób uchwycić różnic pomiędzy pacjentami należącymi do tych samych
grup; finansowanie szpitali w oparciu o zbyt duże grupy pacjentów nie jest odpowiednim rozwią
zaniem, jako że poziom finansowania może okazać się wówczas zbyt wysoki bądź zbyt niski. Aby
zapewnić jednorodność grup pacjentów, systemy DRG muszą uwzględniać w charakterze zmiennych
klasyfikacyjnych najistotniejsze wyznaczniki zużycia zasobów. Efekt ten da się osiągnąć wyłącznie
w przypadku dostępności szczegółowych informacji dotyczących kosztów leczenia w szpitalach (zob.
podpunkt 10.3.2 i Rozdział 5) i możliwości wykorzystania ich przy projektowaniu i aktualizacji systemu.
Dodatkowo konieczne są mechanizmy konsultacyjne, zapewniające uwzględnienie wkładu pracowników
służby zdrowia przez instytucje odpowiedzialne za system DRG na etapie projektowania i aktualizacji
systemu. Jest to istotne także dlatego, że wybierając zmienne wykorzystywane w procesie klasyfikacji
należy dokładnie rozważyć zachęty wynikające z zastosowania określonych zmiennych (np. specyficzne
procedury) na potrzeby definiowania grup DRG. Jeżeli system DRG wykorzystywany jest w finansowaniu
szpitali, w idealnym przypadku powinien on mieć całkowicie neutralny wpływ na wybór alternatywnych
form terapii, aby zapewnić leczenie pacjentów zgodnie z potrzebami medycznymi, a nie w sposób
najbardziej korzystny z punktu widzenia zysków. Jeśli uda się zapewnić tego rodzaju warunki, wybór
opcji terapeutycznych można pozostawić klinicystom.
W ramach starań mających na celu zwiększenie jednorodności zasobów w grupach DRG,
niemal we wszystkich systemach zwiększono w ostatnich latach liczbę grup pacjentów (zob. Rozdział
4). W chwili obecnej w niemieckim systemie G-DRG funkcjonuje 1200 grup DRG, w angielskim HRG
mamy do czynienia z około 1400 grupami, a francuski GHM składa się z niemal 2300 grup. Niemniej
rosnąca liczba grup może także przyczynić się do powstawania problemów. Po pierwsze, jeśli liczba grup
będzie stale rosnąć, coraz trudniej będzie w wiarygodny sposób obliczyć adekwatne i znaczące różnice
w średnich kosztach leczenia w różnych grupach DRG. Nie wydaje się zatem zbiegiem okoliczności,
że w większych państwach europejskich stosuje się systemy z większą liczbą zdefiniowanych grup
pacjentów, ponieważ w państwach tych powinny istnieć większe możliwości wiarygodnego obliczenia
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średnich kosztów leczenia pacjentów zaliczających się do stosunkowo mało licznych grup DRG.1
Po drugie, w przypadku skomplikowanego systemu rośnie prawdopodobieństwo, że w jego ramach
zdefiniowane będą grupy, które trudniej będzie od siebie nawzajem odróżnić. Problemem jest nie tyle
to, że szpitale miałyby trudności z przydzielaniem pacjentów do odpowiednich grup DRG, ponieważ
we wszystkich krajach do klasyfikacji pacjentów wykorzystuje się specjalne oprogramowanie, ale raczej
to, że jeśli niektóre kryteria wykorzystywane do przyporządkowywania pacjentów do różnych grup
DRG będą trudniejsze do rozróżnienia, nabywcom lub organom regulacyjnym będzie coraz trudniej
audytować działalność szpitali i wykrywać przypadki stosowania przez nie praktyk upcodingu lub
”grania pacjentem” (zob. Rozdział 6).
Ponadto ważne są też regularne aktualizacje systemów DRG, ponieważ dzięki nim możliwe jest
uwzględnienie zmian w praktyce medycznej oraz zużycia zasobów, a także integracja innowacji techno
logicznych. W rozdziale 9 pokazano, że większość krajów regularnie aktualizuje systemy DRG, aczkolwiek
z różną częstotliwością i z różnymi odstępami czasu pomiędzy gromadzeniem danych a ich wykorzystaniem
na potrzeby aktualizacji systemu. Oczywiście państwa, które aktualizują swoje systemy DRG w sposób
regularny i w przypadku których odstęp czasowy pomiędzy gromadzenia danych a wykorzystaniem
ich w finansowaniu jest krótki, znajdują się w lepszym położeniu, jeśli idzie o (1) wprowadzanie korekt
w systemie DRG w przypadku wykrycia niezamierzonych efektów stosowania określonych zmiennych
klasyfikacyjnych (na przykład nieuzasadnionego wzrostu liczby pewnych zabiegów); a także (2) włączanie
innowacji technologicznych do systemu. Posiadanie dobrego systemu DRG jest bowiem istotną kwestią,
ale co najmniej tak samo ważne jest posiadanie dobrze zaprojektowanego systemu monitorowania
efektów stosowania grup DRG oraz aktualizowanie i optymalizacja systemu w miarę upływu czasu.
Na koniec należy powiedzieć, że systemy klasyfikacji DRG mogą być tak zaprojektowane, aby
ułatwiały próby uwzględnienia w systemach finansowania w oparciu o grupy DRG kryterium jakości
(szczegółowe informacje na ten temat zawarto w podpunkcie 10.3.3). Przykładowo, stosowany w USA
system Medicare wymaga, aby szpitale wprowadzały do systemu kody, które pozwalają na ustalenie,
czy rozpoznania podstawowe oraz drugorzędne zostały stwierdzone już w chwili przyjęcia pacjenta
do szpitala (Departament ds. Zdrowia i Usług na Rzecz Ludności, 2008). Jeśli okaże się, że dane roz
poznania nie były stwierdzone w chwili przyjęcia, nie będą one uwzględniane w procesie grupowania.
Prócz tego, w odniesieniu do grup DRG odznaczających się wysoką liczbą obsługiwanych przypadków,
w których występują ogólnie przyjęte wzorce najlepszych praktyk (np. cholecystektomia, złamanie kości
biodrowej czy udar), warto byłoby rozwinąć koncepcję zastosowaną w Anglii (Departament ds. Zdrowia,
2011), polegającą na wykorzystywaniu procedur opartych na najlepszych praktykach, a nie średniej
obecnej we wszystkich szpitalach. W idealnej sytuacji doprowadziłoby to do jaśniej zdefiniowanych grup
pacjentów z bardziej jednorodnymi procesami opieki medycznej, przebiegającymi zgodnie z najlepszymi
praktykami. Oczywiście w przypadku wykorzystywania ich na potrzeby finansowania szpitali, procesom
tym muszą towarzyszyć odpowiednie rozwiązania zapobiegające redukowaniu kosztów przez szpitale
za sprawą świadczenia usług w niedostatecznym zakresie.

10.3.2 Informacje o wydatkach szpitali
W Rozdziałach 2 i 5 podkreślono znaczenie precyzyjnych informacji na temat kalkulacji kosztów
w kontekście rozwoju systemów DRG oraz obliczania stawek refundacyjnych dla grup DRG. Należy
jednak zaznaczyć, że dostępność wysokiej jakości informacji na temat rachunku kosztów nie jest
warunkiem, który musi być spełniony, aby umożliwić wdrożenie systemów DRG. Wiele państw sto
sowało początkowo systemy DRG oraz wskaźniki wagowe importowane z zagranicy, między innymi
dlatego, że nie posiadało niezbędnych informacji pozwalających na opracowanie systemów autorskich

190

(tak było w przypadku Irlandii, Polski, Portugalii i Hiszpanii). Państwa te zaadaptowały na swoje potrzeby
importowane wskaźniki wagowe DRG, przystosowując je do lokalnych uwarunkowań kosztowych
za pomocą w wysokim stopniu zagregowanych danych dotyczących kalkulacji kosztów oraz zestawu
wewnętrznych wagowych wskaźników kosztów grup DRG (zob. np. Rozdział 22) lub wykorzystały
do obliczania wskaźników wagowych dane z zastanych systemów działających na zasadzie opłat
za przypadek (FFS) (zob. np. Rozdział 20). Mimo to, nawet jeśli na początku da się wykorzystywać
grupy DRG bez dostępu do wysokiej jakości informacji w zakresie kalkulacji kosztów, poszczególne
państwa zwykle z upływem czasu zaczynają zdawać sobie sprawę, że aby mieć pewność, że sam sys
tem oraz zastosowane stawki finansowania są odpowiednio dostosowane do lokalnych uwarunkowań
w obszarze kosztów, trzeba dysponować lepszym zasobem danych.
Z tego powodu standardowe (a niekiedy także obowiązkowe) systemy kalkulacji kosztów zostały
wprowadzone przynajmniej w pewnych grupach szpitali w większości krajów analizowanych w ni
niejszej publikacji. Najczęściej dane wykorzystywane do doskonalenia systemów DRG oraz wyliczania
wskaźników wagowych DRG gromadzone są w wyselekcjonowanej grupie szpitali wykorzystujących
u siebie porównywalne systemy kalkulacji kosztów, spełniające ustalone z góry standardy w dziedzinie
jakości (przykładem może tu być Finlandia, Francja, Niemcy i Szwecja). Wielkość analizowanej grupy
szpitali różni się jednak znacząco – od 6 procent w przypadku Niemiec do aż 62 procent w przypadku
Szwecji. Inne kraje z kolei wymagają od szpitali, aby te co roku składały raporty ze swojej działalności
oraz kosztów jednostkowych na ręce odpowiednich organów regulacyjnych, ale nakładają na nie
mniejsze wymagania w zakresie jakości oraz szczegółowości tego rodzaju informacji (przykładem może
być tu Anglia). Dodatkowo, różnice występują także w odstępie czasowym pomiędzy gromadzeniem
danych a wykorzystaniem ich na potrzeby wprowadzenia korekt w systemie oraz w stawkach finan
sowania (zob. Rozdział 9).
W krajach, w których dane dotyczące kalkulacji kosztów zbierane są od szpitali, wykorzystuje
się je zasadniczo na potrzeby ustalania wskaźników wagowych DRG (będących podstawą stawek
refundacyjnych DRG) równych średnim kosztom leczenia przypadków w danej grupie DRG. Jednak
zazwyczaj średni koszt obliczany jest dopiero po wyłączeniu przypadków skrajnych (Schreyögg i in.,
2006). Jest tak dlatego, że względnie mała liczba przypadków skrajnych generujących ponadprzeciętne
koszty składa się na dość znaczący odsetek całkowitych kosztów wszystkich przypadków w danej grupie
DRG. W rezultacie, kalkulacja wskaźników wagowych DRG na podstawie średnich kosztów wszystkich
przypadków (wliczając w to przypadki skrajne) prowadziłaby w większości przypadków do przeszacowania
wskaźników wagowych DRG. W ostatnim czasie w Anglii zaczęto odchodzić od idei wykorzystywania
średnich kosztów na potrzeby określania wskaźników wagowych, rezygnując z tej metody w przypadku
niewielkiej liczby grup DRG charakteryzujących się dużym wolumenem (np. złamanie kości udowej,
cholecystektomia, zawał serca). W przypadku takich grup DRG wskaźniki wagowe ustalane są tak,
aby odzwierciedlały koszty efektywnie działających i oferujących wysoką jakość świadczeniodawców,
a nie koszty średnie. Nie znaczy to jednak, że dane dotyczące kalkulacji kosztów straciły na znacze
niu. Wręcz przeciwnie; aby zidentyfikować świadczeniodawców wykazujących się dużą wydajnością
oraz aby upewnić się, czy niższe koszty w niektórych szpitalach nie są konsekwencją niedokładności
w zastosowaniu metodologii kalkulacji kosztów, potrzeba bardzo wiarygodnych i porównywalnych
danych dotyczących rachunku kosztów.
Jeżeli informacji dotyczących kalkulacji kosztów używa się do wyznaczania wskaźników wa
gowych DRG, nie należy zapominać, by w kalkulacji średnich kosztów uwzględniane były wyłącznie
te kategorie kosztów, które finansowane są w ramach systemu DRG. Jest to istotne, ponieważ wiele
państw wykorzystuje specjalne budżety lub inne systemy finansowania określonych kategorii kosztów
lub określonej działalności (zob. podpunkt 10.3.3). Przykładowo w niektórych państwach (takich jak
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Niemcy, Irlandia i Hiszpania) koszty kapitałowe nie są uwzględniane we wskaźnikach wagowych,
natomiast inne uwzględniają koszty kapitałowe w tego rodzaju wyliczeniach. Odpowiedź na pytanie,
czy uwzględniać koszty kapitałowe w procesie ustalania wskaźników wagowych DRG zależy od tego,
jaki cel dany kraj chce osiągnąć. Włączanie kosztów kapitałowych do kalkulacji wskaźników wagowych
pociąga za sobą silniejsze zachęty płynące z zastosowania systemu finansowania w oparciu o grupy DRG
na rzecz reorganizacji opieki medycznej, prowadząc potencjalnie do koncentracji wielkogabarytowego
wyposażenia lub określonych specjalizacji w mniejszej liczbie szpitali. Podczas gdy reorganizację opieki
medycznej można uważać za zamierzony cel, należy mieć na uwadze, że może to także utrudnić
dostęp do usług medycznych pacjentom zamieszkałym w słabo zaludnionych obszarach wiejskich.
Ustalenie, która metodologia kalkulacji kosztów zasługuje na miano najlepszej, było przedmiotem
pewnych kontrowersji (Tan, 2009). Na poziomie teoretycznym panuje zgoda, że metoda mikrokosztów
w ujęciu oddolnym pozwala na wygenerowanie danych o najwyższej jakości, które można następnie
wykorzystywać w procesie opracowywania systemów DRG oraz kalkulacji wskaźników wagowych
DRG (mogą stosować ją także zarządcy szpitali w procesie planowania i kontroli); jest tak dlatego,
że dzięki niej możemy zidentyfikować różnice w zużyciu zasobów oraz kosztach przypadających
na poszczególnych pacjentów. Jednak stosowanie jej to także rozwiązanie bardzo wymagające, jeśli
idzie o wpływ na systemy informacji szpitalnej, wymagania dotyczące danych oraz poziom złożoności
analitycznej. W ujęciu odgórnym metoda mikrokosztów jest łatwiejsza do zastosowania, ponieważ
dane dotyczące wykorzystania zasobów nie są wyceniane w jej przypadku w odniesieniu do indywi
dualnych pacjentów, lecz przeciętnego pacjenta (zob. Rozdział 5). Dodatkowo metoda ta okazała się
dość precyzyjną alternatywą względem metody mikrokosztów w ujęciu oddolnym. Ponadto można
także połączyć obie te metody, ograniczając zastosowanie ujęcia oddolnego wyłącznie do najbardziej
istotnych składników kosztów (Tan i in., 2009). Za pomocą metody kosztów brutto natomiast uzyskać
można jedynie stosunkowo nieprecyzyjne prognozy, jako że nie pozwala ona na określenie zużycia
zasobów na potrzeby poszczególnych pacjentów.
Podejmując decyzję dotyczącą wielkości próby (szpitali gromadzących dane dotyczące kosztów)
należy, jak się zdaje, osiągnąć odpowiedni kompromis pomiędzy wysoką jakością informacji na temat
kosztów a wystarczająco liczną, reprezentatywną grupą szpitali przekazującą dane do narodowej bazy
informacji na temat kosztów. W większym stopniu złożone systemy kalkulacji kosztów – gromadzące
bardziej szczegółowe informacje na poziomie pacjenta przy użyciu metody mikrokosztów w ujęciu
oddolnym – są również bardziej kosztowne w obsłudze, co może sprawić, że koszty procesu gromadzenia
danych staną się barierą nie do pokonania w przypadku dużej grupy szpitali. W kontekście omawianego
powyżej kompromisu Holandia wydaje się państwem, w którym wypracowano interesujące rozwiązanie
zapewniające równowagę pomiędzy reprezentatywnością danych a ich jakością, polegające na tym,
że dane na temat wykorzystania zasobów gromadzone są we wszystkich szpitalach (dzięki czemu są
odpowiednio reprezentatywne), a dane na temat kosztów jednostkowych gromadzone są za pomocą
metody mikrokosztów w ujęciu oddolnym w niewielkiej grupie placówek. Ponieważ gromadzenie
szczegółowych danych na temat kalkulacji kosztów wymaga od szpitali podjęcia dodatkowych wysił
ków, organa regulacyjne w niektórych państwach zaczęły stosować zachęty o charakterze finansowym,
pod warunkiem dostosowania się przez daną placówkę do ustalonych standardów kalkulacji kosztów.
Przykładowo we Francji, Regionalne Agencje ds. Zdrowia (ARS) wypłacają szpitalom przekazującym
informacje do narodowej bazy danych o kosztach (ENCC) ekwiwalent rocznej pensji kontrolera finan
sowego. Narodowy instytut ds. DRG (InEK) w Niemczech wypłaca szpitalom zryczałtowaną kwotę
z tytułu uczestnictwa w procesie gromadzenia danych, a także zmienne kwoty pieniężne zależne
od ilości uwzględnionych w sprawozdaniach przypadków oraz jakości powiązanych z nimi danych.
Dodatkowo z uwagi na fakt, że informacje dotyczące kalkulacji kosztów mają tak wielkie znaczenie,
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niemal wszystkie państwa, które gromadzą odnośne dane, zdecydowały się również na wdrożenie
systemu monitorującego dokładność przekazywanych informacji. Jeśli jednak udaje się podnieść jakość
tych informacji, ma to wpływ nie tylko na dokładność danych przekazywanych organom regulacyjnym;
są one bowiem także przydatne dla zarządców szpitali, ponieważ umożliwiają im identyfikowanie
najbardziej istotnych składników kosztów i ułatwiają porównywanie zużycia zasobów w przypadku
podobnych pacjentów w różnych szpitalach.

10.3.3 Finansowanie szpitali w oparciu o grupy DRG
Państwa uwzględnione w niniejszym opracowaniu stosują jeden z dwóch głównych modeli systemów
finansowania szpitali w oparciu o grupy DRG: (1) opłaty za przypadek na podstawie grup DRG (Estonia,
Anglia, Finlandia, Francja, Niemcy, Polska, Holandia i Szwecja) oraz (2) przydział środków budżetowych
na podstawie grup DRG (Austria, Irlandia, Portugalia i Hiszpania; zob. Rozdział 6). W przypadku sys
temów działających na zasadzie opłat za przypadek każdy wypisany ze szpitala pacjent przypisywany
jest do odpowiedniej grupy DRG, szpitale zaś otrzymują refundację za każdy przypadek; jej wysokość
określana jest w oparciu o wskaźnik wagowy danej grupy DRG (po przeliczeniu na wartości pieniężne
oraz odpowiednich korektach). W przypadku alokacji środków budżetowych środki dostępne w ramach
krajowego lub regionalnego budżetu rozprowadzane są do indywidualnych szpitali na podstawie liczby
i rodzaju grup DRG wytworzonych przez te szpitale (a więc na bazie casemix) w jednym z ubiegłych
lat bądź też grup, których wytworzenia przez szpital oczekuje się w roku bieżącym. Dzięki tym alter
natywnym modelom łatwiej jest dostosować system DRG do uwarunkowań panujących w danym kraju
oraz do założeń dotychczasowego systemu finansowania szpitali.
Dostosowanie systemu finansowania w oparciu o grupy DRG do uwarunkowań panujących
w danym kraju oraz uwzględnienie dotychczasowego systemu finansowania jest ważne, ponieważ
nowe systemy finansowania należy wdrażać ostrożnie i rozłożeniu na dłuższy okres, aby pozwolić
nabywcom na monitorowanie potencjalnych niezamierzonych konsekwencji ich wprowadzenia oraz
aby szpitale miały odpowiednią ilość czasu na dostosowanie się do zmieniających się warunków. Nie
mal we wszystkich krajach uwzględnionych w niniejszej publikacji systemy finansowania w oparciu
o grupy DRG wprowadzano na przestrzeni wielu lat, zazwyczaj wykorzystując nowy system równolegle
z systemem zastanym i powoli zwiększając całkowite przychody szpitali powiązane z systemem DRG.
W Irlandii na przykład odsetek budżetów szpitalnych, które ustala się w oparciu o grupy DRG, wzrastała
stopniowo od 15 procent w 2001 roku do 80 procent w roku 2010. W Estonii finansowanie szpitali
na podstawie grup DRG początkowo stanowiło zaledwie 10 procent (rok 2004), podczas gdy reszta
kwot ustalana była na zasadzie opłat za usługi (FFS). W późniejszym okresie udział finansowania DRG
w całkowitej kwocie finansowania szpitali został stopniowo zwiększony do 70 procent (rok 2007).
Jak wyjaśniono w Rozdziale 6, istnieją trzy zasadnicze zachęty dla szpitali wynikające z zasto
sowania systemu finansowania opartego na grupach DRG:
(1) zmniejszenie kosztów na każdego poddawanego leczeniu pacjenta;
(2) zwiększenie przychodów na każdego pacjenta; oraz
(3) zwiększenie liczby przyjmowanych pacjentów.
Zachęty te mogą pociągać za sobą różne konsekwencje – zarówno zamierzone, jak i niezamie
rzone. Dlatego też poszczególne kraje powinny brać pod uwagę wszelkie niezamierzone konsekwencje
takich rozwiązań w trakcie projektowania systemów DRG mających stanowić element systemu finan
sowania służby zdrowia jako całości.
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Jeśli idzie o pierwszą z wymienionych zachęt, ważną dla szpitali sprawą jest uzyskiwanie
odpowiedniej refundacji kosztów świadczonych usług, jako że w przeciwnym razie mogą one zacząć
obniżać koszty poniżej akceptowalnego poziomu oraz, między innymi, starać się unikać leczenia pa
cjentów generujących wysokie koszty. Właśnie dlatego kraje europejskie stosują cały zestaw różnych
mechanizmów mających na celu unikanie tego rodzaju niezamierzonych konsekwencji: po pierwsze,
aby w odpowiedni sposób uwzględniać przypadki generujące wysokie koszty, wszystkie państwa
(poza Holandią i Hiszpanią) stosują dodatkowe opłaty za osobodni w przypadkach nietypowych
(skrajnych), kiedy pacjenci pozostają w szpitalach przez okres przekraczający ustalony próg okresu
hospitalizacji (przykładem mogą być tutaj Austria, Niemcy, Francja, Anglia, Irlandia i Portugalia), lub
dodatkowe opłaty za usługi (FFS) w przypadku przekroczenia wyznaczonych progów kosztowych
(np. Estonia, Finlandia i Szwecja). Po drugie, dodatkowe finansowanie dostępne jest w odniesieniu
do pewnych wysokokosztowych usług, których finansowanie w ramach standardowego systemu
DRG nie jest wystarczające (przykładem mogą być tutaj kosztowne leki czy urządzenia medyczne);
niektóre państwa utworzyły specjalne grupy DRG obejmujące przypadki leczenia w trybie intensywnej
opieki medycznej (w stanach ostrych), w zależności od długości leczenia na tego rodzaju oddziałach
(np. Niemcy) bądź też zdecydowały się na finansowanie leczenia na oddziałach intensywnej opieki
medycznej (ICU) z wykorzystaniem dopłat za osobodni (np. Austria). Po trzecie, coraz większą rolę
w większości europejskich systemów DRG zaczęły odgrywać procedury medyczne (zob. Rozdział 4),
co widać szczególnie wyraźnie, jeśli porównamy te systemy z ich poprzednikami opracowanymi
wcześniej w Stanach Zjednoczonych. Po czwarte, w pewnej liczbie państw wprowadzono czynniki
korygujące pozwalające na uwzględnienie różnic strukturalnych pomiędzy poszczególnymi szpitalami
oraz zapewnienie odpowiedniego finansowania różnych rodzajów placówek (zob. Rozdział 6).
Aby uniemożliwić szpitalom podnoszenie poziomu przychodów na każdego pacjenta przy użyciu
tzw. upcodingu lub „grania pacjentem”, w kilku krajach wdrożono systemy regularnych audytów.
W Niemczech na przykład regionalne medyczne komisje rewizyjne działające przy kasach chorych
wysyłają swoich przedstawicieli do losowo wybranych szpitali w celu przeprowadzania audytów doku
mentacji medycznej pacjentów i dokonania oceny, czy kodowanie oraz leczenie pacjentów przebiegają
prawidłowo (MDS, 2011). W 2009 roku kasy chorych przeprowadziły audyt 12 procent wszystkich
odnotowanych w szpitalach przypadków. Zwroty wyniosły około 800 euro na każdy skontrolowany
przypadek. We Francji audyt przeprowadzony przez Regionalne Agencje ds. Hospitalizacji (ARH) objął
1% wszystkich pacjentów wypisanych ze szpitali; audyt ten, przeprowadzony w 2006 roku, wykazał,
że 60 procent badanej dokumentacji zawiera błędy w obszarze kodowania. Ważne zatem, aby orga
na regulacyjne monitorowały zarówno prawidłowość leczenia szpitalnego, jak i to, czy dany pacjent
naprawdę musiał być leczony w trybie stacjonarnym.
Aby ograniczyć działanie trzeciej zachęty wynikającej z zastosowania systemów DRG – a więc
zachęty na rzecz zwiększania liczby pacjentów – w niektórych krajach wprowadzono środki kontroli
całkowitych nakładów szpitali. W niektórych działają na przykład systemy finansowania szpitali w opar
ciu o grupy DRG, w których stosuje się z góry ustalone ograniczenia liczby pacjentów. W Niemczech
grupy DRG wykorzystywane są w negocjacjach „budżetów przychodów”, co (w pewnym stopniu)
ogranicza całkowitą kwotę funduszy, jaką szpitale mogą uzyskać w ramach DRG. Jeżeli okaże się,
że szpitale obsłużyły więcej grup DRG, niż zostało ustalone, na początku kolejnego roku będą musiały
zwrócić określony procent kwot refundowanych w oparciu o grupy DRG, przekraczający wysokość
wynegocjowanych budżetów przychodów (w przypadku nieprzekroczenia budżetu szpitale otrzymują
z kolei w nagrodę większe kwoty). Z kolei placówki w Holandii nie otrzymują finansowania na poczet
przypadków wykraczających poza zakres ustalanego prospektywnie budżetu, który nie podlega nego
cjacjom pomiędzy ubezpieczycielami a szpitalami. Na podobnej zasadzie, pragnąc zyskać kontrolę
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nad wydatkami, Francja i Polska korygują ogólnokrajowe stawki oparte na grupach DRG w ramach
finansowania na zasadzie opłat za przypadek, aby możliwe było wykonanie globalnych planów w zakresie
docelowego poziomu wydatków. We Francji jednak takie podejście spotyka się z krytyką jako niewy
starczająco przejrzyste, ponieważ stawki finansowania ustalane są w sposób progresywny, niezależnie
od wysokości średnich kosztów. Zamiast tego, Or i Bellanger (zob. Rozdział 13) postulują stosowanie
przejrzystych docelowych wolumenów pacjentów, które szpitale miałyby za zadanie realizować.
Jak pokazano w Rozdziałach 6 i 8, wszystkie trzy rodzaje zachęt wynikających ze stosowania
systemów DRG mogą wpływać na jakość opieki medycznej zarówno w korzystny, jak i niekorzystny
sposób. Chociaż jakość stanowi przedmiot ciągłego zainteresowania decydentów w całej Europie, nadal
stosunkowo rzadko brana jest ona bezpośrednio pod uwagę w istniejących systemach finansowania
w oparciu o grupy DRG. Jak jednak widać z przykładów zaprezentowanych w Rozdziale 8, systemy
te można udoskonalić, aby generowały bezpośrednie zachęty na rzecz poprawy jakości opieki medy
cznej. Przykładowo, finansowanie na bazie grup DRG może podlegać regulacji na poziomie szpitali
w ten sposób, że dana placówka będzie otrzymywać wyższe kwoty refundacji za leczenie wszystkich
pacjentów, jeśli oferuje ponadprzeciętną jakość mierzoną z wykorzystaniem wskaźników jakości
na poziomie szpitala. Na podobnej zasadzie możliwe jest także zwiększenie wysokości finansowania
na poczet wszystkich pacjentów danego szpitala przynależących do jednej grupy DRG, jeżeli szpital ten
uzyska ponadprzeciętny wynik w zakresie wskaźników dotyczących tej grupy DRG, lub też podnosze
nie poziomu refundacji świadczeń dla indywidualnych pacjentów, jeśli możliwości bardziej sprawnego
pomiaru jakości występują na poziomie poszczególnych pacjentów (zob. Tabela 10.1). Jednak niezbędnym
warunkiem tego rodzaju działań jest opracowanie wiarygodnych wskaźników jakości oraz gromadzenie
bardziej solidnych danych dotyczących jakości szpitalnej opieki. W rezultacie, aby jakość opieki nie doznała
uszczerbku na skutek oddziaływania zachęt na rzecz redukcji kosztów, które wynikają ze stosowania
systemów finansowania szpitali opartych na grupach DRG, większość krajów zaczęła gromadzić bardziej
szczegółowe informacje na temat jakości opieki medycznej w swoich placówkach.
Dodatkowo, jak wskazano w Rozdziale 9, jest ważną sprawą, aby kraje brały pod uwagę możliwy
wpływ stosowania systemów DRG na proces wdrażania i wykorzystywania innowacji technologicznych.
W rozdziale 9 pokazano, że większość państw omawianych w niniejszej publikacji (choć nie wszystkie)
uzupełniło stosowane przez siebie systemy finansowania o pewne krótkofalowe instrumenty refunda
cyjne, które mają motywować szpitale do wdrażania i wykorzystywania innowacji. Jednak instrumenty
te należy stosować bardzo ostrożnie, a ich implementacja powinna być poprzedzona dokładnymi analizami
prawdopodobnego wpływu danej technologii na koszty oraz na jakość opieki medycznej. Stosowanie
ich powinno ograniczać się ponadto do innowacji technologicznych, które albo łączą się ze znaczącym
podniesieniem jakości opieki, albo niosą ze sobą możliwość diagnozowania lub leczenia wcześniej nie
uleczalnych schorzeń. W przypadku krajów pragnących zastosować krótkofalowe zachęty refundacyjne
w odniesieniu do innowacji technologicznych mogących zgodnie z oczekiwaniami przynieść znaczące,
pozytywne zmiany w obszarze jakości – innowacji, których jednak nie poddano wystarczającym bada
niom – jednym z możliwych rozwiązań są tak zwane umowy uwarunkowane zbieraniem dodatkowych
danych (coverage with evidence development – CED) (zob. Rozdział 9 oraz Hutton i in., 2007).
Proces finansowania szpitali we wszystkich omawianych krajach składa się zatem z nader wyra
finowanego zestawu różnych mechanizmów finansowania, których celem jest modyfikowanie sposobu
i siły oddziaływania zachęt związanych ze stosowaniem systemów DRG. Powstałe w ten sposób skom
plikowane systemy refundacji – łączące w sobie elementy płatności za wykonane usługi (FFS), płatności
za osobodni oraz budżetów globalnych – mogą dać o wiele lepsze rezultaty w zakresie realizacji celów
społecznych związanych z zapewnieniem pacjentom wysokiej jakości opieki szpitalnej po rozsądnej cenie,
niż jakikolwiek inny mechanizm finansowania szpitali stosowany w izolacji (Ellis & McGuire, 1986).
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Tabela 10.1 Możliwości uwzględnienia kryterium jakości opieki w systemach finansowania szpitali opartych
na grupach DRG oraz przykłady z wybranych krajów europejskich i ze Stanów Zjednoczonych
Rodzaj korekty
finansowania/kalkulacji

Mechanizm

Przykłady

Dotycząca szpitala

• Refundacja za całokształt działalności
szpitala korygowana jest w górę bądź
w dół o określoną wartość procentową
• Szpital otrzymuje określony przydział
środków budżetowych bez względu
na poziom działalności

• Ustalone z góry wyniki w obszarze jakości
zostają / nie zostają realizowane
(np. w Anglii)
• Ogólny wskaźnik rehospitalizacji kształtuje się
poniżej/powyżej przeciętnej lub poniżej/
powyżej uzgodnionej wartości docelowej
(np. w Stanach Zjednoczonych)
• Szpitale wdrażają nowe metody pozwalające
na poprawę jakości (np. we Francji)

Dotycząca schorzenia/
grupy DRG

• Refundacja dla wszystkich pacjentów
w danej grupie DRG (lub w odniesieniu
do jednostki chorobowej) korygowana
jest w górę bądź w dół o określoną wartość
procentową
• Refundacja grup DRG nie jest oparta
na średnich kosztach, lecz wyłącznie
na kosztach ponoszonych przez szpitale
świadczące usługi „wysokiej jakości”

• Ubezpieczyciele podejmują ze szpitalami
negocjacje dotyczące podwyższenia/obniżenia
finansowania DRG, jeśli określone standardy
jakości zostaną/nie zostaną spełnione
(np. w Niemczech i Holandii)
• Refundacja grup DRG na rzecz wszystkich
szpitali oparta jest na koncepcji „najlepszych
praktyk”, czyli kosztach ponoszonych przez
efektywnie działające szpitale zapewniające
wysoką jakość (np. w Anglii)

Dotycząca pacjenta

• Nie stosuje się refundacji za konkretne
przypadki
• Poziom refundacji świadczeń dla indywidu-
alnych pacjentów korygowany jest w górę
bądź w dół o określoną kwotę

• Przypadki rehospitalizacji w ciągu 30 dni
od wypisania nie są refundowane oddzielnie,
lecz w ramach pierwotnego przyjęcia do
szpitala (np. w Anglii i Niemczech)
• Powikłania (tj. określone problemy
zdrowotne, które nie występowały u pacjenta
w momencie przyjmowania go do szpitala)
nie mogą być wykorzystywane jako podstawa
przyporządkowywania pacjentów do grup
DRG o wyższych wskaźnikach wagowych
(np. w Stanach Zjednoczonych)

Na Rys. 10.2 pokazano, że finansowanie w oparciu o grupy DRG generalnie stanowi jedynie
część całkowitych przychodów placówek szpitalnych. Na rysunku tym refundacje DRG – stosowane
często równolegle z używanym wcześniej systemem finansowania (takim jak np. budżety globalne
czy opłaty za usługi), co odbywa się zazwyczaj jedynie do pewnego stopnia i/lub występuje na etapie
wdrożenia – stanowi podstawę przychodów uzyskiwanych przez szpitale. Środki finansowe tego
rodzaju, przyznawane w oparciu o grupy DRG, są już często skorygowane w celu uwzględnienia
przypadków wysokokosztowych (za pomocą opłat za przypadki nietypowe) oraz różnic jakościowych
i/lub strukturalnych pomiędzy szpitalami (czynniki korekty strukturalnej).
Prócz tego szpitale mogą otrzymywać dodatkowe finansowanie z tytułu realizowania określonej
działalności w ramach opieki nad sklasyfikowanymi w grupach DRG pacjentami (np. podawanie kosz
townych leków, świadczenie usług nieuwzględnionych w sposób należyty w systemie DRG czy stoso
wanie innowacyjnych technologii generujących dodatkowe koszty). Tego rodzaju opłaty mogą być
w różnym stopniu uwzględnione w systemach finansowania opartych na grupach DRG, na przykład
w formie „wydzielonych grup HRG” w Anglii czy opłat uzupełniających w Niemczech.
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Finansowanie infrastruktury (np. budynki, kosztowny sprzêt)
Finansowanie dzia³alności niezwi¹zanej z opiek¹ nad pacjentem (np. edukacyjnej i naukowej
lub us³ug pogotowia ratunkowego)
Finansowanie opieki nad pacjentami niesklasyfikowanymi w systemie DRG (np. leczonymi
ambulatoryjnie lub w trybie jednodniowym, psychiatrycznie lub w ramach rehabilitacji)
Dodatkowe finansowanie określonych czynności na rzecz pacjentów objêtych systemem DRG
(np. kosztowne lekarstwa, innowacyjne metody leczenia),
w miarê mo¿liwości wymienione w katalogach DRG

Inne rodzaje finansowania na rzecz pacjentów objêtych systemem DRG
(np. bud¿ety globalne, op³aty za us³ugi (FFS))
Op³aty za przypadki w oparciu o system DRG, przydzia³ środków bud¿etowych w oparciu o system DRG
(w miarê mo¿liwości z uwzglêdnieniem korekt dotycz¹cych przypadków nietypowych,
kryteriów jakości itd.)

Rys. 10.2 Finansowanie na podstawie grup DRG pośród innych źródeł przychodów szpitali

Kolejny składnik przychodów szpitala związany jest z finansowaniem leczenia pacjentów
nieuwzględnionych w systemie DRG. Zakres finansowania tego rodzaju przypadków zależy zarówno
od rodzajów czynności wykonywanych przez szpitale (a więc np. od tego, czy pacjenci leczeni ambu
latoryjnie składają się na znaczącą część działalności), jak i od tego, czy czynności te zostały włączone
do systemu DRG (zob. Rys. 10.1).
Co więcej, część szpitali zazwyczaj otrzymuje dodatkową refundację lub przydziały budżetowe
na potrzeby działalności innej niż opieka nad pacjentem, takiej jak działalność badawcza czy dydaktyczna
(z tym, że niektóre kraje mogą uwzględniać dodatkowe koszty związane z taką działalnością w procesie
alokacji środków budżetowych w systemie DRG przy użyciu oddzielnych systemów finansowania dla
szpitali klinicznych oraz nieklinicznych – zob. np. Rozdział 15), albo działalność pogotowia ratunko
wego. Na koniec należy wspomnieć, że w niektórych państwach oddzielne finansowanie dostępne
jest w odniesieniu do inwestycji kapitałowych (budynki lub kosztowny sprzęt) bądź też określonych
działań strukturalnych na rzecz zapewnienia jakości, takich jak programy przeciwdziałania zakażeniom.

10.4 Podsumowanie: przyszłość systemów DRG
		 w Europie
W oparciu o doświadczenia 12 krajów uwzględnionych w Części Drugiej niniejszej publikacji, w po
przednim punkcie przedstawiono rekomendacje co do tego, jak powinno się projektować systemy
DRG, jak podnosić jakość informacji na temat kosztów szpitali oraz jak maksymalizować zamierzone
konsekwencje stosowania systemów DRG, unikając jednocześnie konsekwencji niezamierzonych.
Rekomendacje te mogą pomóc w optymalizacji systemów klasyfikacji DRG oraz systemów finanso
wania szpitali w oparciu o grupy DRG, stosowanych w poszczególnych krajach. Ponieważ jednak cele
realizowane przez kraje europejskie oraz problemy, z jakimi muszą się mierzyć, są bardzo podobne,
warto przynajmniej rozważyć potencjalne korzyści płynące z rozszerzenia współpracy oraz z koordynacji
i harmonizacji systemów DRG w Europie.
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W chwili obecnej sześć spośród dwunastu państw uwzględnionych w niniejszej publikacji
opracowuje, aktualizuje i wykorzystuje własne, narodowe systemy DRG. Pozostałe sześć wykorzystuje
bądź to systemy DRG importowane z zagranicy (np. z Australii czy USA), bądź też narodowe wersje
wspólnego systemu klasyfikacji pacjentów dla krajów nordyckich (NordDRG). Każdy kraj posiadający
własny system DRG prowadzi analizy w oparciu o własną, narodową bazę danych, które mają na celu
zwiększenie jednorodności zasobów w grupach DRG, rozwija i aktualizuje własne wytyczne dotyczące
kalkulacji kosztów, stosuje własne, opracowane wspólnie z pracownikami służby zdrowia mechanizmy
konsultacyjne i własne oprogramowanie, dokonuje oceny innowacji technologicznych, aktualizuje
systemy kodowania procedur medycznych i tak dalej. Skłania to do postawienia dwóch istotnych
pytań: (1) Czy wszystkie kraje dysponują bazą umiejętności oraz zasobami finansowymi pozwalającymi
na realizację wszystkich wymienionych zadań? (2) Czy jest to gra warta świeczki?
Jeśli idzie o pierwsze pytanie, to odpowiedź – przynajmniej w przypadku mniejszych państw
– z całą pewnością brzmi „nie”. Jeśli nie zostanie nawiązana współpraca o zasięgu paneuropejskim,
państwa te z przyczyn praktycznych będą zawsze zmuszone importować część ważnych elementów
na potrzeby swoich systemów DRG z zewnątrz. Co więcej, jeśli będą one i tak zmuszone to robić,
wcale nie jest oczywiste, dlaczego systemy DRG zaimportowane spoza Europy – a takie są stosowane
w kilku krajach europejskich – miałyby lepiej definiować jednorodne grupy pacjentów w tych krajach
niż wspólny, europejski system DRG. Co do drugiego pytania można podnieść argument, że tego
rodzaju wysiłki byłyby opłacalne w przypadku, gdyby opracowany w ten sposób narodowy system
DRG naprawdę był „szyty na miarę”, pozwalał na skuteczniejsze osiągnięcie celów wyznaczonych
przez dany kraj i był lepiej dostosowany do lokalnych uwarunkowań niż w przypadku rozwiązania
międzynarodowego. Przed projektem EuroDRG (który dostarczył inspiracji do napisania niniejszej książki)
nie było wiadomo, jak jest naprawdę, ponieważ nigdy wcześniej nie udało się ocenić, w jakim stopniu
systemy DRG stosowane w poszczególnych krajach europejskich pozwalają na adekwatne zdefiniowanie
jednorodnych grup pacjentów.
Gdyby występujące w europejskich szpitalach czynniki wyjaśniające różnice w kosztach
(w aspekcie charakterystyki pacjentów, rozpoznań klinicznych oraz wykonanych procedur medycznych
i usług) odznaczały się wystarczającym podobieństwem (w tym miejscu trzeba dodać, że opracowy
wana równolegle pod auspicjami projektu EuroDRG publikacja, która ma się ukazać w 2012 roku,
dowodzi, że tak właśnie jest), byłby to argument za rozpoczęciem współpracy nad opracowywaniem
systemów DRG na terenie Europy. Wśród korzyści płynących z takiego rozwiązania należy wymienić:
(1) uniknięcie powielania podejmowanych działań, (2) wzmocnienie procesu wymiany doświadczeń
w ramach doskonalenia systemów DRG, (3) zwiększenie przejrzystości usług oferowanych przez szpi
tale w poszczególnych krajach, oraz (4) ułatwienie transgranicznego przepływu pacjentów i płatności.
Jednakże podobnie jak w przypadku historycznego procesu powstawania systemów DRG wskutek
decyzji o charakterze politycznym, koordynacja europejskich systemów DRG – a w następnej kolejności
być może stworzenie zharmonizowanego, wspólnego systemu – możliwa będzie dopiero wtedy, kiedy
będziemy mieli do czynienia z wystarczająco silną polityczną wolą stworzenia wspólnego, europejskiego
rynku usług szpitalnych oraz ze stałym wzrostem mobilności pacjentów na terenie Europy. Mimo że scena
riusz ten może wydawać się nierealistyczny w perspektywie krótkofalowej, niedawne przyjęcie dyrektywy
w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej (Parlament Europejski i Rada
Europejska, 2011) pokazuje nam, że nadszedł czas na rozpoczęcie dyskusji na ten temat.
System NordDRG (zob. Rozdział 16) jest dobrym przykładem na to, że opracowanie wspólnego
systemu DRG dla grupy państw jest zadaniem wykonalnym. System NordDRG narodził się w wyniku
trwałej współpracy pomiędzy krajami nordyckimi, mającej na celu opracowanie wspólnego systemu
klasyfikacji procedur medycznych, a zarazem z powodu wspólnego problemu, z którym w połowie
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lat dziewięćdziesiątych musiały się zmierzyć te kraje: trzeba było bowiem tak zmodyfikować narodo
we bądź importowane z zagranicy systemy DRG, aby na potrzeby kodowania rozpoznań klinicznych
zamiast IX Wydania Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-9) wykorzystywały one kolejną wersję
tej klasyfikacji (ICD-10). W rezultacie uczestniczące w inicjatywie państwa połączyły swoje wysiłki
na rzecz opracowania wspólnego systemu DRG, który zastąpiłby istniejące systemy narodowe oraz
systemy DRG przeniesione z państw trzecich. Przykład systemu NordDRG ukazuje nam, że zastosowa
nie wspólnego systemu DRG w żadnym razie nie uniemożliwia późniejszej jego adaptacji do potrzeb
wynikających z uwarunkowań panujących w danym kraju. Od czasu wprowadzenia systemu NordDRG,
poszczególne państwa opracowały własne, narodowe jego wersje, a wskaźniki wagowe DRG zawsze
liczone są w każdym z nich niezależnie. Dodatkowo istnieją także krajowe modyfikacje klasyfikacji
rozpoznań klinicznych i procedur medycznych leżącej u podstaw systemu, dzięki którym tam, gdzie
to konieczne, funkcjonują dodatkowe, szczegółowe rozwiązania, które podążają jednak za ogólną
logiką całego przedsięwzięcia. Co roku systemy NordDRG są wspólnie aktualizowane przez Nordyckie
Centrum Casemix, następnie zaś modyfikacje wprowadzane w poszczególnych krajach nanoszone są
na zaktualizowaną wersję wspólnego systemu.
Przykład systemu NordDRG pokazuje, że pierwszym wymogiem, jaki musiałby zostać spełnio
ny, jeśli chcielibyśmy stworzyć wspólny, europejski system DRG (który można by nazwać systemem
„EuroDRG”), jest harmonizacja kodowania rozpoznań i procedur medycznych, lub też – co jest drugą
z kolei najlepszą opcją – opracowanie systemu odwzorowania, który umożliwiłby konwersję kodów
pochodzących z różnych krajów do postaci kompatybilnej ze wspólnym, europejskim systemem.
W Hospital Data Project, projekcie realizowanym w ramach unijnego Programu Monitorowania Służby
Zdrowia, przedstawiono sugestię dotyczącą wspólnego – aczkolwiek zbyt prostego w perspektywie
klasyfikacji pacjentów – formatu danych dotyczących działalności szpitali, mającego zwiększyć ich
porównywalność (Kiwa Prismant, 2008). Jeśli idzie o kodowanie rozpoznań, uzgodnienie wspólnego
systemu kodowania powinno być stosunkowo mało problematyczne, jako że już dziś we wszystkich
krajach klasyfikacja ICD-10 stosowana jest do przygotowywania statystyk przyczyn zgonu. Jeśli idzie
natomiast o procedury medyczne, o zgodę może być już nieco trudniej. W dowód powyższego można
wskazać cztery dekady prac nad wciąż nieukończonym projektem mającym na celu opracowanie tego
rodzaju międzynarodowego systemu klasyfikacji, początkowo określanego mianem Międzynarodowej
Klasyfikacji Procedur Medycznych (ICPM), następnie zaś Międzynarodowej Klasyfikacji Interwencji Me
dycznych (ICHI). Kraje europejskie mogą uznać, że nie jest w ich interesie oczekiwanie na zakończenie
tego przedsięwzięcia i podjąć decyzję o rozpoczęciu skoordynowanych działań opartych na krajowych
systemach kodowania i klasyfikacji pacjentów.
Jako punkt wyjścia, w ramach projektu EuroDRG nie tylko dokonano porównania systemów
DRG i ich wpływu na poziom przejrzystości, efektywności i jakości (opisanego w niniejszej publikacji),
ale także dogłębnie przeanalizowano klasyfikacje pacjentów w ramach grup DRG w różnych systemach
na podstawie 10 epizodów opieki medycznej. Wspólny system EuroDRG mógłby łączyć w sobie najlep
sze cechy narodowych systemów DRG, takie jak choćby najbardziej znaczące zmienne klasyfikacyjne,
koncepcje definiowania kategorii ciężkości przypadków (takie jak na przykład Poziomy Skomplikowania
Klinicznego Przypadków (PCCL), stosowane w systemach AR-DRG i G-DRG; zob. Rozdział 4) czy też
definiowania grup pacjentów o krótkim okresie pobytu w szpitalu, jak w przypadku systemu NordDRG.
Aby jednak móc sprawdzić zdolność wspólnego systemu EuroDRG do definiowania jednorodnych
grup pacjentów w różnych krajach europejskich, potrzebne byłyby szczegółowe informacje dotyczące
kosztów, gromadzone w oparciu o ustandaryzowany system kalkulacji kosztów w wystarczająco dużej
i reprezentatywnej grupie szpitali we wszystkich krajach uczestniczących w projekcie.
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Wspólny system EuroDRG nie musiałby od samego początku być stosowany we wszystkich
państwach i we wszystkich szpitalach. Z początku mógłby on być wykorzystywany wyłącznie w celu
podniesienia poziomu przejrzystości, być może nawet współistniejąc w tym okresie z narodowymi
systemami DRG, które mogłyby nadal przez ograniczony czas być wykorzystywane do finansowania
– podobnie jak obecnie w Hiszpanii (zob. Rozdział 22). Co więcej, przykłady państw uwzględnionych
w niniejszej książce pokazują, że istnieje możliwość wykorzystywania systemów DRG jedynie w odnie
sieniu do pewnej grupy dobrowolnie uczestniczących w projekcie placówek (jak w przypadku Irlandii;
zob. Rozdział 15) lub wyłącznie w pewnym regionie (jak ma to miejsce w Hiszpanii; zob. Rozdział 22).
Na podobnej zasadzie system Euro DRG mógłby z początku być używany jedynie w kilku krajach,
w wybranych szpitalach zainteresowanych prowadzeniem międzynarodowych porównań wydajności
bądź też w odniesieniu do pacjentów odbywających leczenie w krajach, które nie są ich stałym miej
scem zamieszkiwania.
Punktem wyjścia rozważań zawartych w niniejszej książce (zob. Rozdział 1) był problem wyra
żony przez Dr. Eugene’a Codmana w 1913 roku: „Cały problem związany z działalnością szpitali da się
sprowadzić do jednego pytania: co dzieje się z poszczególnymi przypadkami? [...] Musimy sformułować
jakąś metodę, dzięki której sprawozdania sporządzane przez szpitale wykazywały będą w możliwie
najbardziej dokładny sposób, jakie są wyniki terapii oferowanych przez poszczególne instytucje.”
Chociaż, jak wykazano w niniejszej książce, systemy DRG pozwoliły na podniesienie poziomu przejrzy
stości w samych szpitalach, idea DRG obarczona jest jedną, istotną wadą: niemal zawsze ogranicza się
do pojedynczej hospitalizacji, a świadczeniodawcy nie mają motywacji do uwzględniania długofalowych
skutków terapii w aspekcie ciągłości opieki medycznej, wyników leczenia pacjenta oraz, w ostatecznym
rozrachunku, stanu zdrowotnego całej populacji. Choć pewne modyfikacje w systemach finansowania
szpitali opartych na grupach DRG – takie jak choćby nierefundowanie ponownej hospitalizacji w Anglii
i Niemczech – wprowadzane są w celu wyeliminowania (przynajmniej częściowo) tych problemów,
dokonywanie pomiarów wydajności pracy szpitali w szerszym zakresie, z perspektywy wskazanych
wyżej wyników działalności, pozostaje podstawowym problemem. W tym względzie jedynie holen
derski system DBC dysponuje atutem w postaci mechanizmu definiowania grup pacjentów w oparciu
o sposoby leczenia niezbędne w przypadku danego schorzenia, niezależnie od liczby wizyt w trybie
ambulatoryjnym, badań lekarskich oraz przyjęć do szpitala. Dlatego właśnie przyszłe działania dotyczące
systemów DRG powinny być powiązane z wysiłkami mającymi na celu pomiary wydajności systemów
opieki zdrowotnej jako całości, a w ostatecznym rozrachunku – podniesienie poziomu ich wydajności.

10.5 Uwagi
1. Za wyjątek od tej reguły można uznać Holandię, ale w kraju tym trwają aktualnie działania mające
na celu uproszczenie stosowanego tam systemu; zob. Rozdział 23.
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11.1 Usługi szpitalne i rola grup DRG w Austrii
11.1.1 System opieki zdrowotnej w Austrii
Za koordynowanie i planowanie świadczenia i finansowania opieki zdrowotnej w Austrii odpowiada rząd
federalny wraz z dziewięcioma krajami związkowymi, zwanymi po niemiecku Länder, oraz składającymi
się na nie gminami. Ponadto istotną rolę odgrywają liczne samorządne organy reprezentujące lekarzy
i farmaceutów. Choć Ministerstwo Zdrowia deleguje wiele zadań, przekazując odpowiedzialność za ich
wykonanie landom lub organom samorządowym, instytucja ta wciąż ma największy wpływ na kształ
towanie polityki zdrowotnej oraz planowanie w skali kraju. Ministerstwo odpowiada za nadzorowanie
kas ubezpieczeń zdrowotnych, wprowadzanie w życie ustaw i regulowanie kształcenia pracowników
opieki zdrowotnej (Hofmarcher i Rack, 2006).
Ogólnie rzecz ujmując, Ministerstwo Zdrowia zajmuje się ustawodawstwem, natomiast kraje
związkowe odpowiadają za wprowadzanie aktów prawnych dotyczących opieki zdrowotnej w życie.
Landy mają jednak również możliwość tworzenia przepisów związanych z sektorem szpitalnym.
W praktyce największy wpływ na wprowadzanie prawa w życie mają Federalna Komisja Zdrowia oraz
Platformy Zdrowia działające w krajach związkowych, tworzone przez ich rządy, zakłady społecznych
ubezpieczeń zdrowotnych i rząd federalny. Dodatkowo w Platformach Zdrowia swoich przedstawicieli
mają izby lekarskie, gminy, pacjenci i właściciele szpitali (Hofmarcher i Rack, 2006).
Porozumienie między krajami związkowymi i rządem federalnym, mające za podstawę art. 15a
(B-VG) federalnej konstytucji, jest podpisywane i dostosowywane co cztery lata w celu ustalania i ko
ordynowania obowiązków konstytucyjnych. W ramach tego porozumienia opracowuje się Austriacki
Plan Strukturalny na rzecz Zdrowia (ÖBIG, 2008), przewidujący ogólnokrajowe standardy w zakresie
opieki zdrowotnej. W odniesieniu do leczenia stacjonarnego plan określa normy dotyczące liczby
łóżek i dostępu do infrastruktury szpitalnej (takiej jak najważniejsze wyposażenie technologiczne).
Kraje związkowe są zobowiązane dbać o to, aby wspomniane standardy były spełniane. Udaje im się
to dzięki regionalnym planom opieki zdrowotnej precyzującym normy, których muszą przestrzegać
dostawcy usług medycznych, oraz cechy strukturalne tych dostawców.
Od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku wydatki na opiekę zdrowotną szybko wzrasta
ły, zarówno w ujęciu bezwzględnym jak i z punktu widzenia udziału w produkcie krajowym brutto
(PKB). Suma wydatków na opiekę zdrowotną (z wyłączeniem opieki długoterminowej) wzrosła z około
10 miliardów euro (7,4 procent PKB) w 1990 roku do niemal 26 miliardów euro (9,2 procent PKB)
w roku 2008 (Statistics Austria, 2010). W tym samym okresie udział wydatków publicznych na opiekę
zdrowotną nieznacznie wzrósł z 73,4 procent w 1990 roku do 76,9 procent w roku 2008. (Statistics
Austria, 2010).
Przystąpienie do ustawowego systemu ubezpieczenia zdrowotnego (ang. Statutory health
insurance, SHI) jest obowiązkowe dla 99 procent populacji i warunkowane zawodem lub miejscem
zamieszkania. Dzięki temu SHI nie konkurują ze sobą. Składki SHI, których wysokość jest uzależniona
od wysokości dochodów, płacą zarówno pracodawcy, jak i pracownicy. Razem stanowi to około 46
procent wydatków na opiekę zdrowotną. Kolejne 30 procent kosztów pokrywają wpływy z podatków.
Pozostałe 24 procent to środki pochodzące z dodatkowych prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych lub
opłaty wnoszone przez pacjentów (Thomson i in., 2009).
Wszystkie ustawowe fundusze ubezpieczeń zdrowotnych są zrzeszone w Federację Austriackich
Zakładów Ubezpieczenia Społecznego, która zarządza zadaniami powierzonymi przez rząd federalny
i kraje związkowe, takimi jak zawieranie z Austriacką Izbą Lekarską lub Austriackim Stowarzysze
niem Farmaceutów umów dotyczących cen świadczeń ambulatoryjnych i refundacji leków. Leczenie
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ambulatoryjne jest oferowane głównie przez trzy typy dostawców: lekarzy prowadzących indywidualną
działalność gospodarczą, przychodnie lekarskie i przychodnie przyszpitalne.
Leczenie stacjonarne jest oferowane przede wszystkim przez nienastawione na zysk szpitale
publiczne (patrz podpunkt 11.1.2). Tego typu opieka jest finansowana przez Fundusze Zdrowia Krajów
Związkowych (niem. Landesgesundheitsfonds; FZKZ), nadzorowane i zarządzane przez odpowiednie
Platformy Zdrowia krajów związkowych (BMGFJ, 2008e). Od 1997 roku środki z FZKZ przydzielane
są szpitalom na podstawie austriackiego systemu finansowania szpitali, którego celem jest efektywne
wykorzystywanie środków (niem. Leistungsorientierte Krankenanstaltenfinanzierung; LKF). Wprowa
dzenie systemu LKF spowodowało zmianę sposobu przyznawania szpitalom środków budżetowych
pokrywających koszty oferowania większości świadczeń szpitalnych. W miejsce systemu przydzielania
funduszy za osobodni wprowadzono system przyznawania szpitalom znacznej części środków na pod
stawie klasyfikacji jednorodnych grup pacjentów (DRG).
Aby odróżnić ogólny system finansowania szpitali, tj. system LKF, od systemu klasyfikacji pa
cjentów (SKP), ten ostatni będziemy nazywać LKF-SKP, choć taki termin nie jest stosowany w Austrii.
System LKF uwzględnia wszystkie świadczenia szpitalne objęte SHI, w tym rehabilitację i leczenie
psychiatryczne. System LKF-SKP obowiązuje jedynie w odniesieniu do (większości) usług z zakresu
opieki w stanach ostrych. Wszystkie szpitale publiczne i nienastawione na zysk są finansowane przede
wszystkim w ramach systemu LKF.
Z kolei prywatne szpitale nastawione na zysk utrzymują się głównie z opłat wnoszonych przez
pacjentów oraz z wpływów z prywatnych zakładów ubezpieczenia zdrowotnego. Ponadto ogólno
krajowy Fundusz Finansowania Szpitali Prywatnych (PRIKRAF), opłacany wyłącznie przez fundusze
SHI, płaci prywatnym szpitalom nastawionym na zysk za świadczenia zdrowotne objęte prywatnym
ubezpieczeniem zdrowotnym. PRIKRAF przydziela szpitalom środki finansowe wyłącznie na podsta
wie tego samego systemu przyznawania szpitalom środków w oparciu o DRG, który jest stosowany
w przypadku publicznych szpitali nienastawionych na zysk (Hofmarcher i Rack, 2006).
Bardziej szczegółowy opis austriackiego systemu opieki zdrowotnej został przedstawiony
w publikacji Hofmarcher i Rack (2006).

11.1.2 Usługi szpitalne w Austrii
Austriackie szpitale oferują szeroki zakres świadczeń. Między innymi w federalnej ustawie o zakła
dach opieki zdrowotnej (KAKuG) mianem zakładów opieki zdrowotnej (BMGFJ, 2008b) określa się
następujące instytucje:
• szpitale ogólne dostępne dla wszystkich pacjentów bez względu na płeć, wiek czy rodzaj otrzymy
wanej opieki medycznej;
• szpitale specjalistyczne, badające i leczące pacjentów cierpiących na określone choroby lub pacjentów
przynależących do danej grupy wiekowej, albo działające w innym konkretnym celu;
• domy dla rekonwalescentów przyjmujące pacjentów wymagających opieki medycznej i specjalistycznej
opieki pielęgniarskiej podczas rekonwalescencji;
• ośrodki dla przewlekle chorych pacjentów wymagających opieki medycznej i specjalistycznej opieki
pielęgniarskiej;
• przychodnie i kliniki położnicze;
• sanatoria – specjalnie wyposażone ośrodki opieki zdrowotnej, oferujące wysokiej jakości wyżywienie
i zakwaterowanie;
• niezależne poradnie i centra medyczne (poradnie radiologiczne, stomatologiczne itp.) – organizacyjnie
niezależne ośrodki prowadzące badania i leczenie pacjentów, którzy nie wymagają leczenia szpitalnego.
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W Tabeli 11.1 przedstawiono ogólne informacje na temat infrastruktury szpitalnej w Austrii.
W 2006 roku w kraju działały 264 szpitale wyposażone w 63 354 łóżka, co odpowiada 7,66 łóżka
na 1000 mieszkańców, przy czym poziom wykorzystania szpitali wynosi 32,5 przyjęcia na 100 miesz
kańców. Wszystkie austriackie szpitale świadczyły w 2006 roku opiekę przez łącznie 18 milionów dni
hospitalizacji (BMGFJ, 2008b).
W tym samym roku działały 183 szpitale specjalizujące się w leczeniu stanów ostrych, oferujące
52 894 łóżka. 133 spośród nich to publiczne lub prywatne szpitale nienastawione na zysk, finansowane
ze środków FZKZ. Zapewniły one również 92 procent łóżek w szpitalach specjalizujących się w leczeniu
stanów ostrych. 43 zakłady to prywatne szpitale nastawione na zysk. Pozostałe 7 to szpitale więzienne
lub wojskowe. Średnia długość pobytu (ALOS) w szpitalach finansowanych przez FZKZ to 5,71 dnia
(z wyłączeniem przypadków jednodniowych i opieki długoterminowej) (BMGFJ, 2008b). W pozostałej
części tego rozdziału omówione zostaną szpitale specjalizujące się w leczeniu stanów ostrych.
Źródła finansowania leczenia szpitalnego w Austrii są regulowane na poziomie ogólnokrajowym
na podstawie porozumień między krajami związkowymi i rządem federalnym zawieranych w oparciu
o art. 15a B-VG. Rząd federalny, landy, lokalne władze i fundusze ubezpieczeń społecznych dokładają
się do ogólnokrajowego budżetu, z którego środki są następnie przydzielane FZKZ zgodnie z kwotami
krajowymi. Opłata uiszczana przez fundusze ubezpieczeń zdrowotnych jest stała, natomiast rząd federalny,
landy i lokalne władze płacą kwoty stanowiące stały procent podatku od wartości dodanej. Dodatkowo
w większości krajów związkowych opłaty wnoszone przez lokalne władze i kraj związkowy w celu zrów
noważenia deficytów strukturalnych są również uwzględniane w budżetach (Hofmarcher i Rack, 2006).
Tabela 11.1 Infrastruktura szpitalna w Austrii
Szpitale

Łóżka

Szpitale

Liczba

Szpitale niespecjalizujące
się w leczeniu stanów
ostrych

Łóżka
% wszystkich

81

10 460

30,7

16,5

183

52 894

69,3

83,5

szpitale finansowane
przez FZKZ

133

48 870

50,4

77,1

szpitale finansowane
przez PRIKRAFa

43

4031

16,3

6,4

264

63 354

100,0

100,0

Szpitale specjalizujące
się w leczeniu stanów
ostrych

Suma

Źródło: BMGFJ, 2008b.
a
Dotyczy niektórych przypadków/świadczeń.

Suma wszystkich wpłat na rzecz FZKZ określa wysokość ogólnego budżetu, z którego środki
są przeznaczane na finansowanie świadczeń szpitalnych oferowanych w kraju związkowym w danym
roku (tabela 11.2).
Finansowanie szpitali specjalizujących się w leczeniu stanów ostrych reguluje ogólnokrajowy
system LKF, stanowiący podstawę przekazywania szpitalom środków FZKZ. System LKF składa się
z dwóch części: (1) części centralnej (niem. Kernbereich), tworzonej przez ogólnokrajowy system
klasyfikacji pacjentów w oparciu o DRG (LKF-SKP), i (2) części regionalnej, właściwej dla poszczegól
nych landów (niem. Steuerungsbereich). Kiedy wdrożono system LKF, część regionalna miała na celu
umożliwienie wypłacania środków w zależności od jakości oraz wprowadzenie okresu przejściowego,
poprzedzającego etap, na którym przyznawanie środków opierałoby się jedynie na LKF-SKP. Niemniej
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kraje związkowe wciąż wykorzystują część regionalną w różnych celach, np. aby przyznawać więcej
środków uniwersyteckim szpitalom klinicznym lub szpitalom w rejonie alpejskim, albo równoważyć
deficyty szpitali (patrz podpunkt 11.5.3).
Tabela 11.2 Wpłaty na rzecz FZKZ w 2005 roku
%
Rząd federalny

Burgenland

11,3

a

Kraje związkowe

Władze lokalne

Zakłady ubezpieczenia
zdrowotnego

45,3

3,6

39,8

Karyntia

11,7

33,2

8,0

47,2

Dolna Austria

10,7

31,0

20,9

37,5

Salzburg

12,4

32,1

10,7

44,8

Styria

18,7

34,6

1,3

45,4

Tyrol

22,8

17,9

15,5

43,8

Górna Austria

13,0

22,5

16,8

47,7

Wiedeń

15,6

39,1

1,7

43,5

Vorarlberg

12,5

25,6

14,3

47,6

Austria

14,7

31,6

9,9

43,8

Źródło: Na podstawie Grossmann i Hauth, 2007.
a
Włącznie z wpłatami na rzecz uniwersyteckich szpitali klinicznych.

11.1.3 Cel austriackiego systemu LKF-SKP
W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku inflacja kosztów związanych z austriackim
systemem opieki zdrowotnej, w szczególności w zakresie sektora szpitalnego, przekraczała roczny
wzrost PKB. Austria wydawała na opiekę stacjonarną więcej niż wynosiła średnia krajów UE15 (będą
cych członkami Unii Europejskiej przed majem 2004 roku), odnotowując przy tym jedną z najdłuż
szych ALOS (OECD,2010). Dawny system przydzielania szpitalom funduszy za osobodni nie zachęcał
do oszczędności ani do skrócenia czasu hospitalizacji. Co więcej, przejrzystość w zakresie działalności
szpitali była niewielka, ponieważ nie były dostępne szczegółowe, ustrukturyzowane dane dotyczące
chorób i procedur.
Funkcjonujące w innych krajach systemy opłacania działalności szpitali w oparciu o DRG
stały się inspiracją do wprowadzenia nowego systemu finansowania szpitali, którego celem było
przezwyciężenie wspomnianych problemów. Zastosowanie systemu klasyfikacji pacjentów w oparciu
o grupy DRG miało zwiększyć efektywność wykorzystania funduszy, ograniczyć inflację kosztów oraz
przyczynić się do skrócenia ALOS – a wszystko to przy jednoczesnym świadczeniu opieki zdrowotnej
wysokiej jakości. Zastosowanie grup DRG na potrzeby finansowania szpitali miało jednak w szcze
gólności zmniejszyć liczbę procedur diagnostycznych oraz promować leczenie ambulatoryjne zamiast
szpitalnego, przyczyniając się tym samym do zmniejszenia liczby łóżek w szpitalach (BMGFJ, 2008e).
Ponadto nadzieje pokładane we wprowadzeniu systemu opartego na DRG zakładały również wzrost
przejrzystości i poprawę jakości dokumentacji (BMGFJ, 2008f).
Obecnie głównym celem LKF-SKP jako części systemu LKF jest umożliwienie przyznawania
austriackim szpitalom specjalizującym się w leczeniu stanów ostrych finansowych za wykonywane
świadczenia. Ponadto system LKF uwzględnia katalog chorób – austriacką wersję Międzynarodowej
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Klasyfikacji Chorób Światowej Organizacji Zdrowia (ICD-10-WHO) – oraz katalog wybranych procedur
(wyselekcjonowanych w taki sposób, aby uwzględnione były jedynie procedury drogie i bardzo często
wykonywane). System LKF, obok Austriackiego Planu Strukturalnego na rzecz Zdrowia, jest również
wykorzystywany jako narzędzie służące planowaniu i zarządzaniu. Określa bowiem minimalne rozmiary
oddziałów, normy zatrudnienia i progi liczby wykonywanych usług, stanowiące warunki otrzymania
finansowania niektórych świadczeń.

11.2 Rozbudowa i aktualizacja systemu LKF-SKP
11.2.1 System LKF-SKP w zarysie
Ministerstwo Zdrowia jest właścicielem LKF-SKP i odpowiada za treść, strukturę, rozwój i utrzymanie
systemu. Jak już wspomniano, austriacki LKF-SKP stanowi trzon centralnej części (Kernbereich) systemu
LKF. System LKF-SKP określa grupy pacjentów wyłonione na podstawie rozpoznania i zastosowanych
procedur (niem. Leistungsorientierte Diagnosefallgruppen; LDF).
LKF-SKP przyporządkowuje każdy odnotowany w szpitalu przypadek do jednej z 979 grup
LDF. Odbywa się to w dwóch głównych etapach (szczegóły zostały przedstawione w punkcie 11.3).
Najpierw, jeżeli pacjent został poddany choć jednej procedurze wymienionej w austriackim katalogu
procedur i przyporządkowanej do odpowiedniej grupy, zostaje on zakwalifikowany do jednej z 209
grup przypisanych do jednostkowych procedur medycznych (niem. medizinische Einzelleistungen; MEL).
W przeciwnym razie pacjenta zakwalifikowuje się do jednej z 219 głównych grup diagnostycznych (niem.
Hauptdiagnose-Gruppen; HDG). Grupy te są podobne do podstawowych DRG, sąsiednich DRG lub klas
stosowanych w innych systemach klasyfikacji pacjentów przypominających DRG (patrz Rozdział 4 niniejszej
publikacji). Następnie w zależności od charakterystyki pacjenta (tj. wieku, schorzenia czy zastosowanego
leczenia), grupy MEL można przydzielić do jednej z 427 MEL-LDF określających zastosowaną procedurę,
a grupy HDG można zakwalifikować do jednej z 552 HDG-LDF1 określających rozpoznanie.1
Do każdej grupy LDF przypisana jest określona pula punktów przeliczeniowych, obliczana
na podstawie informacji dotyczących średnich kosztów leczenia pacjentów przypisanych do tej grupy
(patrz punkt 11.4). Wynik ten wraz z punktami za dodatkowe kosztowne procedury lub pobyt na od
działach specjalistycznych stanowią podstawę przydziału środków otrzymanych przez szpital od FZKZ
i PRIKRAF (patrz podpunkt 11.5.3).
Część regionalna (Steuerungsbereich) systemu LKF pozwala każdemu z landów określać podział
środków przyznawanych szpitalom przez FZKZ zgodnie z priorytetami poszczególnych krajów związ
kowych. Ponieważ każdy land stosuje inne kryteria dostosowywania szpitalnych budżetów, istnieje
10 różnych sposobów finansowania działalności szpitali w oparciu o LKF-SKP części centralnej: jeden
dla każdego SKP oraz jeden dla ogólnokrajowego PRIKRAF (Hofmarcher i Riedel, 2001).

11.2.2 Rozbudowa systemu LKF-SKP
W latach osiemdziesiątych XX wieku testowano różne systemy finansowania szpitali na podstawie
wykonywanych usług. Wnioski płynące z podjętych prób wskazywały, że żaden z nich nie spełniał
wszystkich potrzeb austriackiego systemu opieki zdrowotnej i że wciąż nie istniały odpowiednie ramy
prawne określające normy prowadzenia dokumentacji (BMGFJ, 2008f). W rezultacie podjęto decyzję
o wprowadzeniu obowiązujących szpitale standardów dokumentacji i opracowaniu od podstaw
austriackiego systemu klasyfikacji pacjentów
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Działając w ścisłej współpracy z ekspertami medycznymi specjalizującymi się w różnych dziedzi
nach, interdyscyplinarny zespół ekonomistów i statystyków stworzył system, który można było dosto
sować do specyficznych potrzeb austriackiego sektora szpitalnego. Efektem ich prac był pierwowzór
dzisiejszego LKF-SKP. W latach 1988-1990 opracowany system testowano w 20 szpitalach na terenie
całego kraju i okazało się, że wymaga on jeszcze dopracowania.
W międzyczasie we wszystkich austriackich szpitalach wprowadzono obowiązek dokumentowania
rozpoznań. Między 1991 i 1996 rokiem Ministerstwo Zdrowia opracowało austriacki katalog procedur,
niezbędny do zdefiniowania związanych z wykonywanymi procedurami grup LDF. W celach badawczych
obliczono wówczas także potencjalny wpływ stosowania LKF-SKP na finansowanie szpitali. Pilotażowy
projekt realizowany w 1995 roku w landzie Vorarlberg i w 1996 roku w Dolnej Austrii miał za zadanie
sprawdzić potencjał wykorzystywania LKF-SKP przy podziale budżetu szpitali. Realizacja wspomnianego
projektu przyniosła dobre rezultaty – LKF-SKP spełnił cele przyświecające jego opracowaniu (patrz punkt
11.3). Po ostatecznej ewaluacji i wprowadzeniu kolejnych modyfikacji, w 1997 roku LKF-SKP został
włączony do systemu LKF w odniesieniu do wszystkich szpitali specjalizujących się w leczeniu stanów
ostrych.
W tabeli 11.3 przedstawiono najważniejsze informacje na temat austriackiego LKF-SKP. Odkąd
go wprowadzono, system ten jest co rok poddawany przeglądowi. W niektórych latach Ministerstwo
Zdrowia skupia się jednak tylko na „utrzymaniu” systemu (co oznacza, że wprowadzane są jedynie
absolutnie niezbędne poprawki), podczas gdy w innych wprowadza „zmiany” będące pierwszym
krokiem ku dalszej rozbudowie systemu (BMG, 2010). Dlatego w tabeli znalazły się jedynie trzy wersje
LDF, powstałe po wprowadzeniu gruntownych zmian.
Jednym z głównych elementów dorocznych prac konserwacyjnych jest wprowadzanie nowych
procedur aktualizujących system (patrz punkt 11.6). Co więcej, w 2001 roku poszerzono minimal
ny umowny zestaw danych (ang. minimum basic data set; MBDS) i zmieniono klasyfikację chorób
na ICD-10-BMSG-2001 (patrz tabela 11.4, podpunkt 11.3.1), austriacką wersję dziesiątego wydania ICD
(ICD-10), opracowaną we współpracy z Niemieckim Instytutem Dokumentacji i Informacji Medycznych
(niem. Deutsches Institut für medizinische Dokumentation und Information; DIMDI).
W 2002 roku wprowadzono pierwszą gruntowną zmianę. Na podstawie danych otrzymanych
z 15 szpitali referencyjnych ponownie obliczono pulę punktów przeliczeniowych LDF dla każdej grupy
LDF, ALOS i wartości graniczne. Niektóre LDF opracowano ponownie, dodano do nich także nowe
grupy i wprowadzono nowe procedury. Od tamtej pory każdą pulę punktów LDF tworzy składnik
dzienny wraz ze składnikiem wydajnościowym. Składnik wydajnościowy zawiera koszty bezpośrednio
związane z procedurami (np. koszty osobowe podczas zabiegów operacyjnych i produkty medyczne)
obliczone na podstawie danych szpitali referencyjnych. Składnik dzienny obejmuje koszty wygenerowane
podczas całego pobytu w szpitalu, np. koszt opieki pielęgniarskiej i zakwaterowania.
W kolejnych latach znów skupiano się jedynie na zabezpieczeniu poprawnego działania sys
temu, po czym na przełomie lat 2006 i 2007 ponownie obliczono punkty dla pacjentów leczonych
w trybie jednodniowym, aby skrócić niepotrzebnie przedłużane pobyty w szpitalach. W odniesieniu
do niezbędnej hospitalizacji na oddziałach specjalistycznych i oddziałach intensywnej opieki medycznej
(OIOM) wprowadzono dodatkowe kwoty wypłacane na pokrycie dziennych wydatków.
Kolejną istotną zmianę wprowadzono w 2009 roku. Tak jak w roku 2002, ponownie przeliczono
punkty, ALOS i wartości graniczne w odniesieniu do każdej grupy LDF. Jeżeli istniała taka potrzeba,
LDF definiowano ponownie. Aby obliczyć pule punktów przypadających na poszczególne grupy LDF,
oparto się na danych dotyczących kosztów poniesionych w 2005 roku uzyskanych z 20 szpitali refe
rencyjnych. Ponadto dodano nowe procedury do katalogu i zaktualizowano jego strukturę.
Szczegółowy opis rozbudowy systemu został przedstawiony w publikacji BMGFJ (2008f).
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Tabela 11.3 Wersje systemu LKF-SKP
Rok

1997

Cel

Podział budżetu w oparciu o DGR, planowanie, ocena wyników

2002

2009

System DRG

Wersja LKF-SKP z 1997 r.

Wersja LKF-SKP z 2002 r.

Wersja LKF-SKP z 2009 r.

Dane wykorzystane
do opracowania zmian

Dane dot. kosztów
z 20 szpitali referencyjnych,
dane dot. działalności
ze wszystkich szpitali

Dane dot. kosztów
z 15 szpitali referencyjnych,
dane dot. działalności
ze wszystkich szpitali

Dane dot. kosztów
z 20 szpitali referencyjnych,
dane dot. działalności
ze wszystkich szpitali

Liczba LDF

916

842

979

Zastosowane w

Publicznych i nienastawionych Wszystkich szpitalach specjalizujących się w leczeniu stanów
na zysk szpitalach specjalizu- ostrych (także tych finansowanych przez PRIKRAF)
jących się w leczeniu stanów
ostrych

Uwzględnione świadczenia Wszystkie świadczenia związane z leczeniem stanów nagłych (w tym przypadki jednodniowe),
z wyłączeniem leczenia psychiatrycznego, rehabilitacji i opieki długoterminowej
Źródło: Zestawienie opracowane przez autorów na podstawie BMGFJ 2008f.

11.2.3 Dane wykorzystane do rozbudowy
		 i aktualizacji systemu LKF-SKP
System LKF-SKP aktualizuje się w oparciu o dwie główne bazy danych. Pierwszą z nich, dotyczącą
działalności szpitali, prowadzi Ministerstwo Zdrowia. Gromadzone są w niej sumaryczne informacje
dotyczące wszystkich MBDS ze wszystkich szpitali (patrz tabela 11.4). Przy każdym przyjęciu szpital
wypełnia MBDS, który następnie jest przesyłany do FZKZ lub PRIKRAF. W funduszu dane są wprowa
dzane do ogólnokrajowej bazy, sprawdzana jest ich wiarygodność i wyszukiwane są ewentualne błędy.
Jeżeli zachodzi taka potrzeba, szpitale są proszone o wprowadzenie poprawek. Po zaakceptowaniu
przez FZKZ dane są przekazywane do Ministerstwa Zdrowia.
Przy wprowadzaniu zmian w 2002 i 2009 roku zastosowano z kolei szczegółowe dane dotyczące
wykorzystania środków, dostarczone przez 20 szpitali referencyjnych. Otrzymane informacje posłużyły
do utworzenia bazy danych dotyczących wykorzystania środków, prowadzonej przez Ministerstwo
Zdrowia. Zawarte w niej szczegółowe informacje dotyczą procedur wymienionych w katalogu procedur,
w tym godzin przepracowanych przez personel (według rodzaju personelu i typu leczenia), kosztów
medycznych materiałów zużywalnych i środków zainwestowanych w zakup wielkogabarytowego
sprzętu medycznego. Dostępne są także dane dotyczące kosztów generowanych przez poszczególne
oddziały, dzięki czemu możliwe jest obliczenie składnika dziennego puli punktów przeliczeniowych
LDF. (Więcej szczegółów znajduje się w punkcie 11.4 i podpunkcie 11.5.2.).
Aktualizacje systemu są przeprowadzane w oparciu o informacje dotyczące zmian wprowadzanych
do austriackiego katalogu procedur, który jest aktualizowany co rok. W ramach dorocznego przeglądu
systemu LKF-SKP sprawdza się także wspomniany wyżej katalog w celu wychwycenia procedur, które
są stosowane sporadycznie lub nie spełniają już kryteriów wyznaczanych przez Ministerstwo Zdrowia.
Po przeprowadzeniu konsultacji z FZKZ takie procedury są usuwane z listy (BMGFJ, 2008c).
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11.2.4 Częstotliwość i sposób aktualizowania systemu
Przeglądy LKF-SKP są przeprowadzane przez działający w Ministerstwie Zdrowia zespół LKF i dzielą się
na dwa główne etapy: (1) ponowne obliczanie punktów każdej grupy LDF oraz (2) przegląd systemu
LKF-SKP.
Od czasu wprowadzenia LDF-SKP punkty LDF zostały przeliczone jedynie dwa razy. Obliczenia
z 2002 roku zostały przeprowadzone na podstawie danych z roku 1999. Obliczenia z 2009 roku
opierały się natomiast na danych z roku 2005. Jak opisano powyżej, pula punktów przeliczeniowych
każdej grupy LDF zawiera dwa osobno obliczane składniki: składnik wydajnościowy, odnoszący się
do bezpośredniego zużycia środków na potrzeby procedur, i składnik dzienny, związany z kosztami
zakwaterowania i pobytu pacjenta w szpitalu.
Przeglądy LKF-SKP przeprowadzane są w oparciu o wszystkie rodzaje opisanych informacji.
Zmiany wprowadzane co rok (niemal zawsze związane z dodaniem nowych procedur) dotyczą nie
wielkiej liczby grup LDF, dla których przelicza się ALOS, progi i (jeśli zachodzi taka potrzeba) punkty
LDF (patrz punkt 11.6). Taką aktualizację przeprowadza się w stosunku do wszystkich LDF w latach,
w których przeprowadzany jest systematyczny przegląd. ALOS i progi są obliczane na podstawie
informacji zawartych w bazie danych poświęconej działalności szpitali (BMGFJ, 2008a).
Zanim nowa wersja systemu wejdzie do użytku, przeprowadzane są obliczenia próbne w celu
oszacowania finansowego wpływu zmian na działalność szpitali. Nie planuje się gruntownych zmian
w systemie przed rokiem 2013.

11.3 Obecny system klasyfikacji pacjentów
11.3.1 Informacje wykorzystywane do klasyfikacji pacjentów
System LKF-SKP klasyfikuje pacjentów na podstawie informacji dostarczanych za pośrednictwem MBDS,
które szpitale muszą wypełniać, przyjmując pacjentów. Tabela 11.4 przedstawia, jakiego rodzaju dane
wprowadza się do MBDS. W procesie grupowania jako zmienne wykorzystuje się jedynie następujące
dane: (1) procedury, (2) rozpoznanie podstawowe, (3) grupę wiekową, (4) schorzenia współistniejące
i (5) leczenie na oddziałach specjalistycznych (tzn. na oddziale intensywnej opieki geriatrycznej, oddziale
rehabilitacji, oddziale paliatywnym lub oddziale neuropsychiatrycznym dla dzieci i młodzieży).
Katalog procedur jest szczególnie ważny z perspektywy LKF-SKP i został specjalnie opraco
wany w celu wspierania systemu. Jak już wspomniano, procedury zawarte w katalogu nazywa się
jednostkowymi procedurami medycznymi (MEL). W rezultacie grupy MEL w systemie LKF-SKP w pro
sty sposób streszczają informacje na temat grup przypisanych do poszczególnych procedur, tak jak
podstawowe DRG w przypadku zarządzania sekcją zabiegów operacyjnych w ramach systemu DRG
(patrz Rozdział 4). W przeciwieństwie do innych krajów, w których katalogi procedur są obszerne,
Austria stosuje katalog zawierający jedynie 1500 wybranych procedur, od zabiegów chirurgicznych
przez leczenie nowotworów, aż po procedury diagnostyczne przeprowadzane z wykorzystaniem sprzętu
wielkogabarytowego. Ponadto w odniesieniu do każdej procedury zostały podane prawdopodobne
informacje, takie jak wiek i płeć pacjenta oraz oznaczenie przypadków jednodniowych.
O ścisłym związku między katalogiem procedur i systemem LKF-SKP świadczy również fakt, że kata
log wskazuje grupy procedur drogich i często wykonywanych, które kwalifikują pojedyncze przypadki
do skategoryzowania w ramach grup LDF przypisanych do procedur. Z kolei rozpoznania drugorzędne
oraz leczenie na oddziałach specjalistycznych bardzo rzadko wykorzystuje się do klasyfikowania pacjentów.
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Tabela 11.4 Informacje zawarte w MBDS

Dane administracyjne

Dane dotyczące pobytu
• kod szpitala
• kod i data przyjęcia
• rodzaj przyjęcia
• oddziały i przeniesienia
• data i rodzaj wypisu

Dane pacjenta
• data urodzenia
• płeć
• obywatelstwo
• główne miejsce zamieszkania
• zakład ubezpieczeń lub organ finansujący

Dane medyczne

• rozpoznanie zasadnicze (ICD-10 BMSG 2001)
• wszelkie dodatkowe choroby (ICD-10 BMSG 2001)
• wszelkie usługi medyczne z katalogu procedur

Dane LKF a

• LDF
• wynik LDF
• punkt za obserwacje nietypowe
• dodatkowe punkty za pobyt na OIOMie
• dodatkowe punkty za terapie prowadzone równolegle
• punkty za oddziały specjalistyczne
• całkowita liczba punktów

Źródło: BMGFJ, 2008f.
a
Jedynie jeśli wymaga tego odpowiedni FZKZ.

11.3.2 Algorytm grupowania
Na podstawie informacji zawartych w MBDS (patrz podpunkt 11.3.1) każda hospitalizacja jest przydzie
lana do jednej grupy LDF. Proces klasyfikacji przebiega w wielu powtarzalnych krokach, które zilustro
wano na rysunku 11.1. Kodowanie i grupowanie przeprowadzają lekarze w szpitalach korzystających
ze specjalnego oprogramowania zapewnianego przez Ministerstwo Zdrowia.
Celem przyświecającym stosowaniu systemu LKF-SKP jest (tak jak w przypadku każdego innego
systemu przypominającego system klasyfikacji DRG) przypisywanie przypadków do jednorodnych z ekono
micznego punktu widzenia grup tworzonych z uwzględnieniem aspektów medycznych. Aby było to moż
liwe, w pierwszej kolejności za pomocą algorytmu grupowania sprawdza się, czy pacjenci byli leczeni
na oddziałach specjalistycznych (np. na oddziale intensywnej opieki geriatrycznej lub rekonwalescencji).
Minimalny umowny zestaw danych

Pobyt na oddziale specjalistycznym
(np. geriatrii, rehabilitacji)

Dodatkowe punkty

Jakiekolwiek znacz¹ce procedury?
Wiêcej ni¿ jedna znacz¹ca procedura?

Wybór procedury
o najwy¿szej
wartości punktowej
LDF (MELXX XXX)

Wybór jednej z 204
grup MEL (MELXX XX)

Wybór jednej z 219 grup HDG na podstawie
rozpoznania podstawowego (HDXXX XX)

Grupowanie z uwzglêdnieniem wieku
/ rozpoznania podstawowego
/ procedur / schorzeñ wspó³istniej¹cych

Grupowanie z uwzglêdnieniem wieku
/ rozpoznania podstawowego / procedur
/ schorzeñ wspó³istniej¹cych

LDF (MELXX XXX)

LDF (HDXXX XXX)
Pobyt na OIOM-ie?

Rysunek 11.1 Proces grupowania LKF
Źródło: Na podstawie BMGFJ, 2008e; Grubinger i in., 2010.
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Dodatkowe
punkty (sk³adnik
wydajnościowy innych
istotnych grup LDF)

Dodatkowe punkty

Jeżeli tak było, system przypisuje pacjentowi dodatkowe punkty na podstawie liczby dni
spędzonych na tych oddziałach. Następnie w ramach procesu grupowania sprawdza się także, czy
pacjenci zostali poddani znaczącym procedurom. Są to procedury, które w istotny sposób wpłynęły
na całkowity koszt pobytu w szpitalu. Jeżeli nie przeprowadzono takich procedur, przypadek kwalifi
kuje się do jednej z 219 grup HDG opartych na rozpoznaniu podstawowym. Jeżeli pacjent podczas
pobytu w szpitalu został poddany jakiejś znaczącej procedurze, algorytm sprawdzi, czy była to sytuacja
jednorazowa, czy przeprowadzono więcej procedur. Jeśli to ostatnie, wybiera się procedurę i grupę LDF
o najwyższej puli punktów przeliczeniowych LDF i dodaje dodatkowe punkty za pozostałe znaczące
procedury na podstawie składnika wydajnościowego ich grup LDF. Jeżeli pacjent został poddany tylko
jednej procedurze, przypadek przypisuje się bezpośrednio do jednej z 204 grup MEL.
Każda z 219 grup HDG i 204 grup MEL jest określona czterocyfrowym kodem, przed którym
umieszczony jest właściwy przedrostek (albo „HDG” albo „MEL”). W wyniku procesu grupowania
do grup HDG przypisywane są przypadki, w których zdiagnozowano podobne choroby, a do MEL
procedury podobne do siebie z medycznego punktu widzenia i wymagające podobnych nakładów
finansowych. Grupy MEL i HDG przypominają podstawowe DRG i klasy funkcjonujące w innych syste
mach DRG. Aby zwiększyć jednolitość docelowych grup LDF pod względem ekonomicznym, grupy MEL
i HDG dzieli się albo na liczne poziomy ciężkości choroby w zależności od wieku pacjenta, rozpoznań
podstawowych, procedur i rozpoznań drugorzędnych, albo pozostawia w stanie niepodzielonym (jako
jedną grupę). Jeżeli grupa zostaje zachowana jako całość, do czterocyfrowego kodu MEL lub HDG
dodaje się literę A, określając w ten sposób docelową grupę LDF. Jeżeli grupa MEL lub HDG zostaje
podzielona, do kodu przypisuje się inną dodatkową literę (B, C, D). Kody LDF nie są jednak porząd
kowane na podstawie wykorzystywanych środków. System nie określa, na ile części można rozbić
grupę MEL lub HDG, ale rozdziela je, kategoryzując w postaci takiej liczby LDF, jaka jest niezbędna,
aby otrzymać zadowalającą jednolitość w ramach jednej grupy w zakresie wykorzystania środków.
W 2009 roku w systemie LKF-SKP istniało w sumie 979 grup LDF: 427 MEL-LDF i 552 HDG-LDF.
Po przypisaniu przypadku do docelowej LDF system sprawdza, czy pacjent był leczony na OIOMie
i przyznaje mu dodatkowe punkty w przeliczeniu na osobodni za każdy dzień hospitalizacji na OIOMie.
Istnieją cztery rodzaje OIOMów, z czego każdemu odpowiada inna liczba punktów w przeliczeniu
na osobodni: oddziały intensywnego nadzoru oraz trzy kategorie OIOMów. Aby zapewnić leczenie
na OIOMie, szpital musi najpierw uzyskać zgodę FZKZ lub funduszu PRIKRAF. Jeżeli pacjent pozostanie
na OIOMie, należy dokumentować jego stan co 24 godziny zgodnie ze standardowym systemem
sprawozdawczości, np. TISS-28, SAPS lub TRISS (BMGFJ, 2008a; BMGFJ, 2008d). Określona zostaje
minimalna pula punktów wymagana, aby pobyt na OIOMie został uznany za uzasadniony.
Choć przyznawanie dodatkowych punktów w przeliczeniu na osobodni nie jest, ściśle rzecz
ujmując, wynikiem procesu grupowania, wspomniana pula punktów jest wyznaczana podczas tego
procesu i stanowi integralną część austriackiego systemu LKF-SKP (BMGFJ, 2008e). Ponieważ LKF-SKP
nie korzysta z koncepcji podstawowych kategorii diagnostycznych (ang. major diagnostic categories;
MDC), stosowanej w innych systemach DRG, rozpoznania podstawowe występujące w grupach przy
pisanych do procedur często nie w trakcie procesu grupowania są sprawdzane.

11.3.3 Jakość danych i kontrola wiarygodności
Oprogramowanie stosowane do grupowania, bezpłatnie udostępniane przez Ministerstwo Zdrowia,
oferuje zestaw narzędzi służących do sprawdzania jakości i wiarygodności danych. Najważniejsze zasady
dotyczące wiarygodności i jakości danych to:
• prawdopodobieństwo wystąpienia choroby u osoby danej płci, w danym wieku,
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• prawdopodobieństwo zastosowania procedury u osoby danej płci, w danym wieku,
• przeprowadzenie każdej procedury musi być motywowane co najmniej jedną chorobą,
• istnienie możliwości przeprowadzenia/pozwolenia na przeprowadzenie danej procedury w danym szpitalu.
W każdym funduszu FZKZ i PRIKRAF działa grupa ds. jakości danych, odpowiedzialna za prze
prowadzanie kontroli jakości danych w szpitalach. Zwykle z bazy danych działalności szpitali pobiera
się próbkę danych i porównuje się ją z dokumentacją historii leczenia pacjenta w szpitalu. Specjalne
kwestionariusze pomagają wykryć najważniejsze nieścisłości, takie jak niewłaściwa choroba podsta
wowa, niewłaściwy czterocyfrowy kod ICD-10, brak uwzględnionych lub zbyt duża liczba procedur
albo schorzeń współistniejących itp. Niektóre kraje związkowe wykorzystują specjalne algorytmy, które
identyfikują podejrzane zestawy danych (Pfeiffer, 2002a). Pozwala to także na ocenę jakości danych
napływających z poszczególnych szpitali.

11.3.4 Przypisywanie zawyżonych lub niewłaściwych kodów
W Austrii nigdy nie istniał problem związany z kodowaniem rozpoznań i procedur jako wycenianych
wyżej, niż te wykonane w rzeczywistości (upcoding). Prawdopodobną przyczyną takiego stanu rzeczy
jest fakt, że poziomy ciężkości są rzadko określane na podstawie rozpoznań drugorzędnych. Zwykle
ocenia się je w oparciu o względnie obiektywne kryteria, takie jak wiek lub wykonane procedury.
Po wprowadzeniu systemu LKF pewne firmy zaoferowały tzw. „oprogramowanie optymalizujące”.
Niemniej Ministerstwo Zdrowia opracowało oprogramowanie, które pozwala na sprawowanie pewnej
kontroli, jeżeli systematycznie korzysta się z narzędzi optymalizacyjnych. Co do zasady możliwe jest
stosowanie sankcji, jeżeli zjawisko upcodingu osiągnie skalę problemu. Do tej pory nie ukarano jednak
żadnego szpitala, nawet jeśli wykryte zostały nadużycia.

11.4 Rachunek kosztów w szpitalach
Kalkulacja kosztów w szpitalach nie stanowi części systemu LKF i nie jest w żaden sposób regulowana.
Szpitale mogą więc wdrażać systemy kalkulacji kosztów dopasowane do swoich indywidualnych potrzeb.
Placówki finansowane ze środków FZKZ przekazują jednak FZKZ dane sumaryczne i standaryzowane.
Informacje te dotyczą np. sumy kosztów materiałów zużywalnych (medycznych i niemedycznych),
energii, wynagrodzeń i administracji, a także liczby pracowników pracujących w ramach ekwiwalentu
pełnego czasu pracy wg rodzaju personelu i odpowiednich kosztów całkowitych (zgłaszanych w odnie
sieniu do poszczególnych oddziałów).
Placówki pełniące funkcję szpitali referencyjnych na potrzeby obliczania wartości punktowej
LDF dostarczają dane dotyczące wykorzystania procedur. W przypadku każdej procedury odnotowuje
się średni czas pracy przypadający na określony rodzaj personelu. Określa się także czas potrzebny
na przygotowania, znieczulenie i sam zabieg lub operację. Zgłaszany jest również średni koszt „drogich”
medycznych materiałów zużywalnych, takich jak produkty krwiopochodne, implanty, protezy i bielizna
operacyjna. W odniesieniu do zabiegów niechirurgicznych zaznacza się, ile razy użyty został wielkogaba
rytowy sprzęt i jaki był tego koszt. Ten ostatni obejmuje zakup, amortyzację, odsetki i koszty utrzymania
(BMGFJ, 2008a). Dodatkowo przekazywana jest informacja o całkowitych kosztach poniesionych przez
oddziały (w tym o przydzielonej części kosztów ogólnych), wykorzystywana do obliczania składnika
dziennego.

216

11.5 Finansowanie szpitali w oparciu o LKF-SKP
11.5.1 Zakres usług i kosztów objętych systemem finansowania
		 szpitali LKF
LKF jest systemem refundacji obejmującym wszystkie pobyty w szpitalu uwzględnione w SHI we wszyst
kich szpitalach specjalizujących się w leczeniu stanów ostrych (szpitalach publicznych, prywatnych
nienastawionych oraz nastawionych na zysk), włączając w to jednodniowe pobyty na oddziałach
specjalistycznych, takich jak oddział intensywnej opieki geriatrycznej, oddział rehabilitacji, oddział
paliatywny lub oddział neuropsychiatryczny dla dzieci i młodzieży. Refundacje wypłacane na podsta
wie LKF-SKP nie mają jednak zastosowania w przypadku pobytów na oddziałach specjalistycznych,
którym przydzielane są fundusze za osobodni. Co więcej, w ramach swojej działalności zarządczej FZKZ
mogą opłacać inwestycje z własnych budżetów. Prywatne szpitale nastawione na zysk są częściowo
finansowane przez LKF-SKP. Fundusz PRIKRAF bezpośrednio pokrywa koszty zabiegów wymienionych
w katalogu procedur i uwzględnionych przez SHI.
Oprócz środków z FZKZ i funduszu PRIKRAF szpitale otrzymują wpłaty z różnych innych źródeł.
Leczenie pacjentów prywatnej służby zdrowia jest finansowane przez prywatne ubezpieczenie zdrowotne
oraz opłaty wnoszone przez samych pacjentów. Rząd federalny wypłaca szpitalom uniwersyteckim sumę
ryczałtową, mającą na celu pokrycie dodatkowych wydatków związanych z nauczaniem i działalnością
badawczą.

11.5.2 Obliczanie puli punktów przeliczeniowych LDF
Wartość punktową LDF oblicza się na podstawie danych o wykonywanych świadczeniach, uzyskanych
ze wszystkich szpitali, oraz danych dotyczących wykorzystania środków przeznaczonych na procedury,
otrzymanych od szpitali referencyjnych (patrz podpunkty 11.2.3 oraz 11.2.4). Jak już opisano, wartość
punktowa każdej LDF zawiera dwa składniki: (1) składnik wydajnościowy, uwzględniający całkowite
wykorzystanie środków bezpośrednio związanych z procedurami oraz (2) składnik dzienny, przedsta
wiający sumę wszystkich pozostałych kosztów wygenerowanych podczas pobytu pacjenta w szpitalu.

Składnik wydajnościowy
Na podstawie dostarczonych przez szpitale referencyjne danych dotyczących procedur określa się średni
koszt procedur w ramach każdej LDF.
Szpitale referencyjne przedstawiają średni koszt każdej procedury, który stanowi sumę czterech
elementów: (1) kosztów osobowych obliczanych przez pomnożenie czasu pracy przez średnią pensję
danego rodzaju personelu; (2) koszt drogich materiałów zużywalnych ustalany przez pomnożenie ilości
przez cenę; (3) koszty powiązane ze sprzętem gabarytowym oraz (4) koszty ogólne poszczególnych
procedur.

Składnik dzienny
Na poziomie oddziałów wszystkie koszty, których nie da się przydzielić do jednej z procedur, dzieli się
przez całkowitą liczbę dni hospitalizacji. W ten sposób otrzymuje się skorygowaną wysokość kosztu
jednego dnia hospitalizacji. Składnik dzienny tworzący wartość punktową LDF oblicza się wówczas
jako średnią sumę skorygowanych kosztów każdego dnia hospitalizacji, przyjmując ALOS dla danej LDF.
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ALOS w przypadku grup MEL-LDF oblicza się jako 10% średniej przeciętnej, natomiast w gru
pach HDG-LDF jest to 20% średniej przeciętnej. Obserwacja nietypowa w ramach MEL-LDF to taka,
w przypadku której pobyt pacjenta w szpitalu przekracza minimum wynoszące 1,5*ALOS oraz 90.
percentyl długości pobytu, albo pobyt ten trwa krócej niż maksimum wynoszące 0,3*ALOS i 10.
percentyl długości pobytu. W przypadku grup HDG-LDF obserwację nietypową określa się w nieco
inny sposób. Pobyt długi to taki, który trwa dłużej niż minimum wynoszące 1,5*ALOS i 80. percentyl,
a pobyt krótki jest krótszy niż maksimum wynoszące 0,5*ALOS i 20. percentyl (BMGFJ, 2008e).

Korekta dotycząca obserwacji nietypowych
Dodatkowa dzienna wartość punktowa długiego pobytu zmniejsza się każdego kolejnego dnia niety
powej obserwacji, jednak pozostaje stabilna na poziomie minimum wynoszącego pół jednodniowego
składnika dziennego. Opisane działanie wygląda w następujący sposób (BMGFJ, 2008e):
Wartość punktowa (x) = maks. {SD * g/x, SD/2}
= liczba dni hospitalizacji (musi być wyższa niż wartość graniczna)
Wartość punktowa (x) = dodatkowe punkty za dzień x
SD = składnik dzienny na dzień
g = wartość graniczna = granica długiego pobytu
x

Wartość punktowa LDF krótkiego pobytu zawiera cały składnik wydajnościowy, podczas gdy składnik
dzienny jest pomniejszony (BMGFJ, 2008e).
Wartość punktowa = SW + ((wartość punktowa LDF – PC) * (x + 1)) / g + 1
x
= liczba dni hospitalizacji (musi być niższa niż wartość graniczna)
Wartość punktowa = pomniejszona wartość punktowa LDF
Wartość punktowa LDF = wartość punktowa grupy LDF
SW = składnik wydajnościowy
g
= wartość graniczna = granica krótkiego pobytu
Jeżeli pobyt trwa 0 dni, zatwierdzone zabiegi w szpitalach dziennego pobytu są refundowane tak
samo jak w przypadku pobytów jednodniowych. Pobyty trwające 0 dni z niezatwierdzonymi zabie
gami otrzymują cały składnik wydajnościowy, ale jedynie 10% pomniejszonego składnika dziennego
obliczonego dla krótkiego pobytu.

11.5.3 LDF w faktycznych rozliczeniach ze szpitalami
FZKZ przydzielają szpitalom większość środków w oparciu o wartości punktowe LDF. Ponieważ ogólne
zasady dotyczące obliczania wartości punktowej LDF obowiązują w całym kraju, stanowią one element
części centralnej LKF. Niemniej to, w jaki sposób FZKZ wykorzystują wspomniane informacje w celu
określenia budżetów szpitali, zależy od priorytetów poszczególnych krajów związkowych i jest precy
zowane w ramach części regionalnej LKF, właściwej dla każdego z landów.
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Rysunek 11.2 Obliczanie całkowitej wartości punktowej LDF na jednego pacjenta
Źródło: Na podstawie BMGFJ, 2008e.

Część centralna LKF (Kernbereich)
Część centralna LKF określa, w jaki sposób oblicza się wartość punktową LDF na jednego pacjenta
w oparciu o LKF-SKP. Na Rysunku 11.2 można zaobserwować, że na całkowitą wartość punktową
składają się dwa główne elementy: (1) część właściwa dla LDF oraz (2) punkty dodatkowe przyznawane
za określone usługi.
Każdy wypis ze szpitala przyporządkowuje się do danej LDF na podstawie przedstawionego
w nim rozpoznania, procedur itd. (patrz punkt 11.3). Do każdej grupy LDF przypisana jest określona
wartość punktowa, którą oblicza się na podstawie średnich kosztów leczenia pacjentów z tej grupy
(patrz podpunkt 11.5.2). Ponadto wartość liczbową LDF dostosowuje się do pacjentów, w odniesieniu
do których odnotowano obserwacje nietypowe, tj. takich, których pobyt w szpitalu trwał wyjątkowo
długo lub krótko. W przypadku długich pobytów składnik dzienny zwiększa się odpowiednio za każdy
dzień pobytu pacjenta przekraczający górny próg długości pobytu. W przypadku pobytów krótkich
składnik dzienny wartości punktowej LDF zmniejsza się natomiast odpowiednio za każdy dzień nastę
pujący po wypisaniu pacjęta do momentu, w którym długość pobytu osiągnęłaby najniższy próg.
W obliczeniach dokonywanych w odniesieniu do przypadków jednodniowych (długość pobytu 0 dni)
redukcja zależy od tego, czy leczenie w trybie jednodniowym jest wyraźnie dozwolone.
Punkty dodatkowe przypisuje się na dwa sposoby. Dodatkowe punkty za osobodni są przy
znawane za każdy dzień pobytu pacjenta na oddziale specjalistycznym (takim jak oddział intensywnej
opieki geriatrycznej, oddział rehabilitacji, oddział paliatywny lub oddział neuropsychiatryczny dla dzieci
i młodzieży) lub na OIOMie. Dodatkowe punkty za procedury są przypisywane, kiedy pacjent został
podczas pobytu w szpitalu poddany więcej niż jednej procedurze, ponieważ w przypadku pacjentów
korzystających z wielu procedur składnik wydajnościowy LDF odzwierciedla jedynie wykorzystanie
środków na najbardziej złożoną procedurę. Możliwe jest zredukowanie liczby punktów w przypadku
zabiegów przeprowadzonych tego samego dnia.
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Podstawę finansowania szpitali stanowi suma wszystkich wartości punktowych LDF w każdym
szpitalu w danym kraju związkowym. Ponadto oblicza się także całkowitą sumę wszystkich wartości
LDF w danym kraju związkowym. Jej wartość stanowi punkt odniesienia, stosowany przy określaniu
całkowitej wartości punktowej danego szpitala. Podobną procedurę stosuje się do określania ilości
środków finansowych przyznawanych z funduszu PRIKRAF prywatnym szpitalom nastawionym na zysk.
Główna różnica polega na tym, że w przypadku takich szpitali istnieje jedynie ogólnokrajowy budżet
(finansowany przez FZKZ), z którego szpitale to otrzymują środki.

Część regionalna LKF (Steuerungsbereich)
W ramach części regionalnej systemu LKF kraje związkowe mają możliwość określania ilości środków
przeznaczanych na finansowanie szpitali publicznych i prywatnych nienastawionych na zysk z budżetu
FZKZ zgodnie z kryteriami regionalnymi. Zaobserwować można cztery główne podejścia.2
1. Górna Austria przyznaje wszystkie środki na finansowanie szpitali w oparciu o wartość punktową
LDF. Oznacza to, że budżet FZKZ jest rozdzielany pomiędzy szpitale na podstawie ich udziału
w wartości punktowej LDF. Podobnie odbywa się to w przypadku 98% budżetu w Dolnej Austrii.
Jedynie 2 procent budżetu FZKZ rozdziela się według typu szpitala. Innymi słowy, szpitale otrzymują
granty ramowe, przyznawane na podstawie ich struktury, czyli na przykład tego, czy są instytucjami
akademickimi, lub w zależności od ich rozmiaru.
2. W trzech landach istnieje stały podział stawek między część centralną i część regionalną. Tyrol
i Burgenland przeznaczają 70 procent środków w oparciu o wartość punktową LDF. Pozostałe
30 procent budżetu przyznaje się po wyważeniu wartości punktowych LDF w zależności od typu
szpitala (np. wartość punktowa LDF otrzymana przez szpitale uniwersyteckie jest podwyższana) lub
w odniesieniu do konkretnego szpitala. W landzie Vorarlberg 15 procent środków przyznaje się
na podstawie dostosowania wyniku punktowego LDF do wyższych kosztów osobowych w niektórych
obszarach regionu.
3. Karyntia, Styria i Wiedeń nie stosują stałego podziału stawek między część centralną i regionalną,
ale ważą wyniki punktowe LDF na podstawie określonych kryteriów. Wiedeń bierze pod uwagę
koszty osobowe i koszty dodatkowe, podczas gdy Karyntia i Styria wartościują typy szpitali, biorąc
pod uwagę różne czynniki. Oznacza to, że wartości punktowe LDF każdego szpitala są oceniane
przez pryzmat danego czynnika, a środki są przyznawane na podstawie ważonych wartości.
4. W Salzburgu przyznawanie środków odbywa się na dwóch poziomach. W przypadku pierwszego
z nich 75 procent budżetu przyznaje się bez wartościowania, a pozostałe 25 procent waży się
z uwzględnieniem rodzaju szpitala. Na drugim poziomie 40 procent środków przyznaje się w oparciu
o dawne deficyty, a 60% na podstawie ważonych wartości punktowych LDF.

11.5.4 Korekta dotycząca jakości
Wysokość środków przyznawanych w ramach systemu LKF nie jest uzależniona od jakości świadczo
nych usług. Austriacki Strukturalny Plan na rzecz Zdrowia (ÖBIG, 2008) przewiduje jednak minimalne
standardy, które muszą być spełnione przez niektóre zabiegi finansowane w ramach systemu LKF.
Istnieją specyfikacje określające np. rozmiar szpitala, dostępność infrastruktury i personelu, a także
minimalne progi obrotów.
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11.5.5 Główne zachęty dla szpitali
Budżety FZKZ są rozdzielane głównie w oparciu o wartości punktowe LDF generowane przez szpitale
w danym roku. Szpitale mogą więc próbować zwiększać swój udział w budżecie generując wyższe
wartości punktowe LDF; np. lecząc większą liczbę pacjentów, w szczególności przypadków jednodnio
wych. Ponieważ jednak system przydzielania środków LKF funkcjonuje w ramach określonego budżetu
ogólnego, generowanie wartości punktowych LDF przez jeden szpital zmniejsza liczbę punktów LDF
i w konsekwencji zasoby środków przyznawanych innym szpitalom.
Wiele krajów związkowych musiało podjąć działania zaradcze, aby zapobiec niekontrolowanemu
wzrostowi działalności szpitali, definiując budżet oparty o wartość punktową określoną dla każdego
szpitala. Jeżeli placówka wygeneruje większą niż dozwolona liczbę punktów LDF, wartość tych punktów
zostanie zmniejszona.

11.6 Nowe/innowacyjne technologie
Uwzględnienie w austriackim katalogu procedur i w systemie LKF nowych technologii następuje po podjęciu
wielu określonych wcześniej kroków. Jeżeli na danym oddziale szpitalnym planuje się stosowanie specjalnej
technologii, należy przygotować wniosek zawierający szczegółowy opis tej technologii oraz kalkulację kosz
tów. Następnie szpital i jego władze składają wniosek do właściwego FZKZ, korzystając ze standardowego
formularza dostępnego aktualnie na platformie internetowej prowadzonej przez Ministerstwo Zdrowia.3
FZKZ ocenia wniosek i przekazuje go działającemu w ramach Ministerstwa Zdrowia zespołowi LKF,
który rozpatruje go z medycznego i ekonomicznego punktu widzenia. Jeżeli wniosek zostanie oceniony
pozytywnie, nowe technologie są wstępnie włączane do katalogu procedur obowiązującego na terenie
całego kraju na okres dwóch lat. Ich stosowanie jest jednak często dozwolone jedynie w ograniczonej liczbie
szpitali, wytypowanych na podstawie kryteriów strukturalnych, takich jak liczba łóżek lub rodzaj szpitala.
Aby zapewnić szpitalom odpowiedni zwrot kosztów, system LKF-SKP jest modyfikowany
przez zespół LKF. W większości przypadków nowe procedury można przypisać do istniejących grup
MEL obejmujących podobne zabiegi, przy czym zakłada się, że koszt nowej procedury jest zbliżony
do kosztu wcześniej istniejących procedur. Jeżeli nie istnieją podobne zabiegi, możliwe jest stworzenie
nowej grupy LDF. Składnik wydajnościowy wartości punktowej LDF szacuje się wówczas na podstawie
kalkulacji kosztów dołączonej do wniosku o włączenie do katalogu. W rezultacie nowe technologie
są finansowane w ramach systemu LKF w taki sam sposób, jak istniejące procedury, i nie funkcjonują
w odniesieniu do nich żadne oddzielne ani dodatkowe płatności.
Po upływie pierwszego i drugiego roku nowa technologia jest poddawana ocenie w oparciu
o dowody natury medycznej. Aby została ona ostatecznie włączona do katalogu, na podstawie
zgromadzonych danych oblicza się w odniesieniu do niej odpowiednią wartość punktową LDF. Jeżeli
zachodzi taka potrzeba, tworzy się nową grupę LDF (BMGFJ, 2008c).

11.7 Ocena systemu LDF w Austrii
Po upływie dziesięciu lat od wprowadzenia systemu przydzielania środków szpitalom w oparciu
o LKF-SKP Ministerstwo Zdrowia zainicjowało proces ewaluacji funkcjonowania tego systemu. W tym
celu zatrudniono grupę międzynarodowych ekspertów, którzy mieli za zadanie ocenić status quo
i zaproponować kierunek dalszego rozwoju. Wyciągnięte przez nich wnioski będą miały ogromny wpływ
na kolejne porozumienia zawierane między krajami związkowymi i rządem federalnym na podstawie
art. 15a. Niestety rezultatów ich pracy nie podano jeszcze do wiadomości publicznej.
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11.7.1 Oficjalna ocena
Niektóre badania miały stwierdzić, czy przestawienie się z systemu przydzielania funduszy za osobodni
na system finansowania szpitali w oparciu o LKF-SKP wpłynęło na ALOS i na wskaźniki hospitalizacji.
Inne skupiały się na wpływie wprowadzenia systemu LKF na opiekę zdrowotną jako taką (Theurl
& Winner, 2007). Wszystkie badania wykazały, że implementacja systemu LKF zmniejszyła ogólną ALOS,
wprowadzając długotrwały trend spadku długości pobytu w szpitalu (Frick i in., 2001, Theurl & Winner,
2007). Przyglądając się jednak poszczególnym gałęziom medycyny, Frick wraz ze współautorami swojej
publikacji (Frick i in., 2001) wykazał, że jedynie w przypadku 3 na 21 dziedzin medycznych odnotowano
znaczne zmniejszenie długości pobytu. Ponadto odkryto, że w zakresie 8 dziedzin medycyny wskaźnik
hospitalizacji nieznacznie wzrósł.
Theurl i Winner (2007) doszli do podobnych wniosków i wykazali, że ALOS lekko spadła
w przypadku 8 z 20 grup pacjentów (według ICD-10). Zdaniem autorów: „Zebrane przez nas dowody
wskazują, że za sprawą reformy systemu finansowania austriacki sektor szpitalny stał się dużo bardziej
efektywny. Potwierdzenie tego wniosku stanowi również fakt, że roczny wzrost kosztów funkcjonowania
szpitali zmniejszył się po wprowadzeniu systemu LKF 1997” (Theurl i Winner, 2007).
Co więcej, autorzy podkreślają, że implementacja LKF-SKP mogła mieć jedynie ograniczony
wpływ na rezygnację z leczenia szpitalnego na rzecz leczenia ambulatoryjnego, ponieważ struktury
organizacyjne i finansowanie różnych sektorów opieki zdrowotnej są w Austrii bardzo złożone. Fun
dusze SHI nie pokrywają pełnych kosztów opieki szpitalnej, jako że wpłacają FZKZ jedynie stałą kwotę
za każdego członka. W konsekwencji nie są one szczególnie zainteresowane większym udziałem opieki
ambulatoryjnej, ponieważ wówczas musiałyby pokrywać większy odsetek kosztów całkowitych.
Pfeiffer (2002b) zaobserwował, że koszty leczenia w trybie jednodniowym są z roku na rok
coraz wyższe. Niemniej w większości przypadków nie zastępują one przyjęć do szpitala. Stanowią raczej
przesunięcie z opieki ambulatoryjnej do sektora szpitalnego (Pfeiffer, 2002b) – zjawisko przeciwne
do tego, co planowano, wprowadzając system LKF (patrz podpunkt 11.1.3). Pfeiffer (2002b) wyjaśnia
tę tendencję, odnosząc się do ścisłego podziału opieki zdrowotnej w Austrii. Ponadto autor zauważa
brakujące ogniwo w świadczeniu opieki zdrowotnej, czego dowodzi istnienie przychodni plasujących
się między leczeniem szpitalnym a opieką oferowaną przez lekarzy prywatnych.

11.7.2 Ocena autorów
Wprowadzenie systemu LKF znacznie ulepszyło sposób finansowania szpitali w Austrii, ponieważ alo
kacja budżetu na rzecz szpitali w ramach tego systemu jest ściślej związana z działalnością szpitala, niż
miało to miejsce w przypadku poprzedniego systemu przydzielania funduszy za osobodni. Co więcej,
obecnie szpitale szczegółowo dokumentują świadczone usługi, co przyczynia się do wzrostu przejrzy
stości sektora szpitalnego i poprawy jakości dokumentacji.
Dziś, 13 lat po wdrożeniu, system LKF wciąż spełnia swoją rolę. Wymaga jednak reform,
na których wprowadzenie muszą wyrazić zgodę wszyscy interesariusze, w tym rząd federalny i wszyst
kie dziewięć krajów związkowych, co wydaje się niemal niemożliwe do osiągnięcia. Najtrudniejsze
do rozwiązania są kwestie finansowe. Niejasne pozostaje np. to, w jaki sposób fundusze FZKZ mogłyby
być wynagradzane za finansowanie leczenia pacjentów z innych landów, albo jak sprawić, aby rząd
federalny przyznawał FZKZ środki finansowe bardziej „sprawiedliwie”.
W innych krajach, np. we Francji i w Anglii, zaktualizowano niedawno system klasyfikacji pa
cjentów, w szczególności w zakresie systematycznej oceny schorzeń współistniejących w odniesieniu
do poziomu ciężkości stanu pacjenta. W Austrii schorzenia współistniejące odgrywają w procesie
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oceny poziomu ciężkości stanu chorego bardzo niewielką rolę. Oprócz modyfikacji wprowadzanych
do katalogu procedur, proces klasyfikacji jako taki nie zmienił się.
Choć przejrzystość i jakość dokumentacji wykonywanych świadczeń poprawiły się, rzadko
przeprowadza się badania poświęcone sektorowi szpitalnemu. Szczegółowe informacje – takie jak
dane dotyczące działalności szpitala lub wykorzystania zasobów – są niestety udostępniane wyłącznie
ograniczonej liczbie osób w rządze federalnym, krajach związkowych oraz grupie ekspertów pracują
cych dla Ministerstwa Zdrowia (zespół LKF). Dla naukowców spoza tego kręgu zdobycie powyższych
informacji jest bardzo trudne lub nawet niemożliwe. Przeprowadzenie badań mogłoby jednak poprawić
jakość opieki zdrowotnej w Austrii.

11.8 Perspektywy: kierunki rozwoju i reform
W Austrii istnieje wyraźne rozróżnienie między leczeniem stacjonarnym i ambulatoryjnym. Aby
poprawić ciągłość leczenia i uniknąć zbędnych hospitalizacji, trzeba sprawić, by oba rodzaje opieki
współdziałały. Niemniej istnieje wiele przeszkód na drodze do realizacji tego założenia, takich jak różne
systemy finansowania opieki szpitalnej i ambulatoryjnej, a także różne interesy interesariuszy.
Jeżeli chodzi o kwestie techniczne dotyczące algorytmu grupowania w ramach systemów LKF
i LKF-SKP, niezbędne jest dalsze poszerzanie i precyzowanie treści katalogu procedur, a także aktu
alizowanie kodów chorób. Niemniej po wprowadzeniu gruntownych zmian do systemu LKF w 2009
roku nie powinno się w niego ingerować przez najbliższe kilka lat. W przyszłości do oferowanego
oprogramowania do grupowania włączone zostaną funkcje sprawdzania wiarygodności danych.
Wprowadzone zostaną również kryteria przyjmowania pacjentów na OIOM. Ponadto prowadzone
będą dyskusje mające na celu ulepszenie sposobów oceny ciężkości choroby i definiowania grup LDF,
których zakres miałby wykraczać poza pojedyncze przyjęcia do szpitala i uwzględniać przeniesienia lub
ponowną hospitalizację pacjenta. Obecnie dobiega końca proces opracowywania systemu klasyfikacji
procedur stosowanych w leczeniu ambulatoryjnym i rozpoczęto już jego testowanie (BMG, 2009). Jest
to ważna informacja, ponieważ klasyfikacja procedur ambulatoryjnych jest niezbędna do podjęcia prób
rozszerzenia systemu LKF na opiekę ambulatoryjną.

11.9 Przypisy
1. Dane dotyczą LKF-SKP w 2009 roku.
2. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w publikacji Hofmarcher i Riedel (2001) lub
Hofmarcher i Rack (2006).
3. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej austriackiego Ministerstwa Zdrowia
(http://mel.lkf.bmgf.gv.at, dostęp na dzień 26 czerwca 2011 r.).
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12.1 Usługi szpitalne i rola DRG
12.1.1 Angielski system opieki zdrowotnej
Zjednoczone Królestwo przeznacza na opiekę zdrowotną około 8 procent swojego produktu krajowego
brutto (PKB), przy czym za 87 procent wydatków odpowiada sektor publiczny (Hawe, 2009). Narodo
wa Służba Zdrowia (ang. National Health Service; NHS) jest finansowana ze środków pochodzących
z ogólnych podatków (80,3 procent), składek na ubezpieczenie społeczne (18,4 procent), a także
z prywatnych środków pacjentów przeznaczanych na opłacenie recept oraz usług stomatologicznych
i optometrycznych (1,3 procent). Wydatki sektora prywatnego odpowiadają około 13 procentom
całkowitych nakładów na opiekę zdrowotną, co stanowi odsetek mniejszy od średniej (23 procent)
odnotowywanej w krajach należących do Unii Europejskiej przed majem 2004 roku (UE15) (Hawe, 2009).
W Anglii za funkcjonowanie NHS w pełni odpowiada Departament Zdrowia, na którego czele
stoi polityk – Minister Zdrowia Wielkiej Brytanii. W 2010 roku na poziomie lokalnym NHS zarządzało
10 Strategicznych Władz Służby Zdrowia (Strategic Health Authorities), nadzorujących jej działanie,
wydajność i jakość w imieniu Ministra. Ponadto w ramach angielskiej NHS usługi świadczyły specjalne
organy odpowiedzialne za ochronę zdrowia, takie jak Krajowy Urząd ds. Krwiodawstwa (National Blood
Authority) oraz Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej (National Institute for Health and
Clinical Excellence, NICE).
Większość usług w ramach NHS świadczą dostawcy publiczni. W sektorze podstawowej opieki
zdrowotnej lekarze pierwszego kontaktu (ang. general practitioners; GP) zwykle pracują w ramach prak
tyki grupowej. Choć ich dochody pochodzą ze środków publicznych, GP pracują na własny rachunek,
a w ich poradniach zatrudnia się pielęgniarzy, pielęgniarki środowiskowe i personel administracyjny.
Kontrakt oferowany GP został znowelizowany w 2004 roku. Na jego mocy finansowane są świad
czenia podstawowe oraz nagrody przyznawane poradniom lekarzy pierwszego kontaktu za osiąganie
określonych standardów jakości. Niektóre z poradni pełnią także rolę nabywców świadczeń w imieniu
zarejestrowanych pacjentów (Practice-based Commissioners).
W zakresie opieki stacjonarnej, szpitale zostały podzielone na grupy stanowiące podmioty prawa
zwane Funduszami (Trusty) NHS (NHS Trusts). W większości są to Fundusze (Trusty) oferujące intensywną
opiekę medyczną (168), ale oprócz nich funkcjonują także 73 Fundusze (Trusty) ochrony zdrowia psychi
cznego. Do wspomnianych grup należy blisko 1600 szpitali i ośrodków specjalistycznych.2 Istnieje także
10 Funduszy (Trusty) świadczących podstawową opiekę zdrowotną i społeczną, a także 12 Funduszy (Trusty)
pogotowia ratunkowego, zapewniających pomoc w nagłych przypadkach oraz transport pacjentów.

12.1.2 Usługi szpitalne w Anglii
W Tabeli 12.1 przedstawiono liczbę łóżek w szpitalach NHS według typu dostawcy usług medycznych
w Anglii w roku 2008/2009. Dane statystyczne przedstawiające liczbę łóżek oferowanych przez sektor
prywatny na terenie całego kraju nie są dostępne.
Trusty oferujące intensywną opiekę medyczną zapewniają hospitalizację w trybie planowym
i pilnym, procedury chirurgiczne i diagnostyczne, pomoc w nagłych przypadkach oraz pewne usługi
z zakresu położnictwa. Stacjonarne i ambulatoryjne świadczenia z zakresu opieki psychiatrycznej są
oferowane przede wszystkim przez trusty ochrony zdrowia psychicznego. Niektórzy pacjenci NHS leczą
się w Niezależnych Zakładach Opieki Zdrowotnej (Independent Sector Treatment Centres), ale stanowią
oni mniej niż 1,5 procenta osób planowo hospitalizowanych (Mason i in., 2009).
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W 2010 roku niemal wszystkie świadczenia szpitalne w ramach NHS zostały wykupione przez
152 Fundusze Opieki Podstawowej (ang. Primary Care Trusts; PCT), z których każdy obsługuje od 300
000 do 350 000 osób. PCT mogą nabywać usługi planowe od każdego szpitala lub zakładu opieki
zdrowotnej w Anglii, w tym także od prywatnych świadczeniodawców. Za świadczenia objęte sys
temem finansowania prospektywnego, określanym jako Payment by Results (PbR, płatności zależne
od wyników), fundusze PCT płacą szpitalom określoną cenę (stawkę taryfową) za każdego leczonego
pacjenta. W odniesieniu do świadczeń nieobjętych PbR, takich jak ochrona zdrowia psychicznego
lub drogie środki farmaceutyczne, PCT i szpitale podpisują kontrakty uwzględniające określoną liczbę
świadczeń, a ceny są negocjowane lokalnie.
Informacje dotyczące usług szpitalnych oferowanych w ramach NHS znajdują się w dwóch
głównych bazach danych. W obu przypadkach dane odnoszą się do roku finansowego, który kończy
się wraz z ostatnim dniem marca. Baza Hospital Episode Statistics (HES) zawiera dane na temat dzia
łalności placówek, w tym dokumentację medyczną poszczególnych pacjentów wykazującą wszystkie
przyjęcia do szpitala, wizyty ambulatoryjne i wizyty na oddziałach ratunkowych.
Tabela 12.1 Średnia dzienna liczba dostępnych i zajętych łóżek, 2008/2009
Sektor

Łóżka dostępne
(udział (%))

Łóżka zajęte
(udział (%))

Wykorzystanie łóżek
(%)

Wszystkie rodzaje oddziałów

160 254

136 860

85,4

Ogólne i intensywnej terapii
(intensywnej terapii + geriatryczne)

122 538

106 142

86,6

101 520

86 779

85,6

21 018

19 363

92,1

26 448

22 793

86,2

Logopedia i terapia pedagogiczna

2 882

2 393

83,0

Położnictwo

8 386

5 532

66,0

– Intensywna terapia
– Geriatria
Psychiatria

Organizacje NHS
121 448 (76)

103 407 (76)

85

Fundusze (Trusty) ochrony zdrowia psychicznego

Fundusze (Trusty) oferujące intensywną opiekę medyczną

29 512 (18)

25 465 (19)

86

Fundusze PCT

8 737 (5,0)

7 492 (5,0)

86

116 (0,1)

92 (0,1)

80

Fundusze (Trusty) opieki
Źródło: Department of Health, 2009a.

Nietypowy jest fakt, że dane w HES precyzują, ile czasu pacjent był pod opieką każdego z lekarzy w trak
cie pobytu w szpitalu. Zestawienie tych informacji pozwala jednak na standardowe określenie długości
pobytu, mierzonej jako okres od przyjęcia do wypisu. Druga baza danych zwana NHS Reference Costs
przedstawia ponoszone przez świadczeniodawców koszty hospitalizacji, wizyt ambulatoryjnych i wizyt
na oddziałach ratunkowych, opieki psychiatrycznej oraz intensywnej terapii i innych specjalistycznych
świadczeń. Zawarte w tej bazie informacje o kosztach referencyjnych stanowią podstawę określania
stawek taryfowych PbR (Street & Maynard, 2007b).
Healthcare Resource Groups (HRG), będące angielskim odpowiednikiem diagnosis-related groups
(DRG), umożliwiają analizę zarówno działalności szpitala jak i generowanych kosztów. Ten rozdział
został poświęcony przede wszystkim grupom HRG, czyli systemowi klasyfikacji wykorzystywanemu
do opisywania przyjmowanych do szpitala pacjentów. W kolejnych punktach przedstawiono jego
rozwój i budowę, zastosowanie, sposób obliczania kosztów dla każdej grupy HRG oraz wykorzystanie
tych grup na potrzeby refundacji. W ostatnich latach zaobserwowano również rozwój systemów kla
syfikacji pacjentów leczonych w innych warunkach – w szczególności ambulatoryjnie i na oddziałach
ratunkowych. Ten temat także zostanie krótko poruszony.
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12.1.3 Cel systemu DRG
W większości krajów system DRG początkowo miał służyć do analizy porównawczej, jednak z czasem
znalazł zastosowanie w finansowaniu działalności szpitali. Podobny przebieg wydarzeń miał miejsce
w Anglii. W połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku grupy HRG były wykorzystywane do trzech
głównych celów (Sanderson, 1995).
Po pierwsze, stanowiły one podstawę oceny porównawczej wydajności, a więc benchmarkingu.
Ówczesne National Casemix Office (Krajowe Biuro ds. Systemu Casemix) opracowało ogólnokrajową
bazę danych, z której szpitale mogły korzystać w celu oceny średniej długości pobytu swoich pacjentów
w porównaniu z krajową średnią i wybranymi grupami szpitali, w odniesieniu do każdej HRG. Baza
ta pozwalała również na zidentyfikowanie pacjentów przebywających w szpitalu wyjątkowo długo
(tzw. „przypadki nietypowe”) oraz na przeprowadzanie porównań na poziomie specjalizacji i szpitali.
Po drugie, szpitale zachęcano do wykorzystywania grup HRG w zarządzaniu zasobami. HRG
stosowano do oceny finansowego wpływu przewidywanych zmian w zakresie liczby i puli leczonych
przypadków (casemix) w ramach specjalizacji lub wydziałów oraz do monitorowania stosunku wydatków
faktycznych i przewidywanych.
Trzecim zastosowaniem grup HRG było dostarczanie informacji potrzebnych przy zawieraniu
kontraktów. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku szpitale otrzymywały fundusze na podstawie trzech
rodzajów kontraktów. Block contracts przewidywały określone środki na pokrycie zdefiniowanej liczby
świadczeń, cost-and-volume contracts pozwalały na wstrzymanie (lub dokonanie) płatności, jeżeli liczba
wykonanych świadczeń była niższa (lub przekroczyła) liczbę przewidywaną, a w ramach cost-per-case
contracts płacono za poszczególnych pacjentów. Początkowo w kontraktach kategoryzowano pacjentów
zgodnie ze specjalizacją, w ramach której byli leczeni, ale od 1994 roku coraz więcej umów sporządzano
na podstawie HRG. W związku z tym, szpitale musiały zacząć kalkulować koszty w oparciu o grupy HRG,
stosując w tym celu standaryzowaną metodę alokacji kosztów (zob. punkt 12.4).
W 1997 roku obejmująca władzę Partia Pracy ogłosiła, że rząd opracuje krajowe zestawienie
„kosztów referencyjnych”, wyszczególniając koszty w zakresie poszczególnych grup HRG w ramach NHS
(NHS Executive, 1997). Za sprawą przeprowadzonej w ustandaryzowany sposób analizy porównawczej
kosztów planowano umożliwić nabywcom usług zdrowotnych określenie obszarów nieefektywnego
wykorzystania środków i przedsięwzięcie stosownych kroków. Niemniej samo przedstawienie wyników
benchmarkingu nie stanowiło dla szpitali wystarczającej zachęty do podjęcia tematu zróżnicowania
w zakresie ponoszonych kosztów (Dawson & Street, 2000). W związku z tym w 2002 roku rząd
przedstawił propozycję wprowadzenia systemu finansowania prospektywnego, w ramach którego
szpitale miały otrzymywać od państwa określone środki na każdego pacjenta na podstawie grupy HRG,
do której został przydzielony (Department of Health, 2002). PbR – taką nazwę nadano warunkom
refundacji – wprowadzono w 2003 roku w odniesieniu do niewielkiej liczby HRG, po czym stopniowo
rozszerzano ich zasięg na kolejne grupy.

12.2 Rozbudowa i aktualizacja systemu DRG
12.2.1 Obecny system DRG w zarysie
Wszystkich przyjmowanych do szpitala pacjentów klasyfikuje się do odpowiednich grup HRG, podo
bnych klinicznie i jednorodnych pod względem ilości wykorzystywanych zasobów (Anthony, 1993).
Fundusze przyznaje się odpowiednio na podstawie procedur, którym pacjent został poddany (jeżeli
miało to miejsce), rozpoznania podstawowego, wieku oraz zakresu powikłań. Obecny system, znany
jako HRG4, obejmuje blisko 1400 grup (w 22 „działach”).
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Psychiatryczna opieka szpitalna nie jest aktualnie uwzględniona w HRG4, jednak w przyszłości
ma to ulec zmianie (Mason & Goddard, 2009). Planowane jest także poszerzenie zakresu stawek tary
fowych w ramach systemu, aby obejmowały one również inne rodzaje opieki (zob. podpunkt 12.8.2).
Na Rysunku 12.1 przedstawiono ogólny zarys HRG4, a w Tabeli 12.4 szczegółowo opisano, w jaki
sposób HRG4 finansuje usługi szpitalne i przypadki jednodniowe.
Dane dotyczące świadczeń ambulatoryjnych z poziomu pacjenta są gromadzone w bazie HES
od roku 2003/2004 (NHS Information Centre for Health and Social Care, 2009). Hospitalizacje grupuje
się według specjalizacji, a następnie przydziela do odpowiednich podgrup zgodnie z pierwszą lub kolejną
wizytą lekarską, rozpoznaniem podstawowym, głównymi procedurami i zabiegami, a także dostawcą
usług medycznych. Świadczeniodawcy nie są jednak zobowiązani do przedstawiania danych dotyczących
usług ambulatoryjnych, ani do kodowania procedur i rozpoznań, w związku z czym jakość danych
jest wciąż niska (NHS Information Centre for Health and Social Care, 2009). Grupy HRG wykorzystuje
się jedynie w odniesieniu do procedur ambulatoryjnych, stosując przy tym inne klasyfikacje bazujące
na specjalizacjach. Finansowanie działalności ambulatoryjnej nie opiera się na HRG i jest zróżnicowane
w zależności od tego, czy dana wizyta jest wizytą pierwszą czy kontrolną, a także od tego, z iloma
lekarzami konsultował się pacjent i jaka była ich specjalizacja.
Dane z poziomu pacjenta dotyczące przyjęć w trybie nagłym po raz pierwszy zebrano w roku
2007/2008. Obejmowały one przyjęcia na główne oddziały ratunkowe, oddziały poświęcone jednej
specjalizacji, mniej poważnym urazom oraz wizyty w poradniach ambulatoryjnych. Ponieważ jednak
nie wszyscy świadczeniodawcy są zobligowani do przekazywania wspomnianych informacji, jakość
danych bywa niska, podobnie jak w przypadku danych dotyczących świadczeń ambulatoryjnych.
W roku 2009/2010 istniało 12 stawek taryfowych refundacji usług na oddziałach ratunkowych. Różniły
się one od siebie doborem badań lub kosztami procedur.

12.2.2 Rozbudowa systemu DRG
Prace nad angielską wersją systemu DRG rozpoczęto w 1981 roku. Departament Zdrowia sfinansował
wówczas projekt badawczy, którego celem była ocena, na ile ówczesna wersja amerykańskich grup
DRG mogła pomóc w wytłumaczeniu zróżnicowania długości pobytu w szpitalu angielskich pacjen
tów (Coles, 1993). Dalsze badania doprowadziły do opracowania systemu kategoryzacji HRG, który
zaczęto stosować w 1991 roku. Podczas gdy grupy DRG opierały się na podstawowych kategoriach
diagnostycznych (MDC) odpowiadających poszczególnym układom narządów, grupy HRG były (i pozo
stają) bardziej bezpośrednio związane ze specjalizacjami. Od (pierwotnych) DRG różnią się także tym,
że oprócz Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD) wykorzystują również lokalne kody procedur
opracowane przez Office of Population Censuses and Surveys (OPCS).
Jak przedstawiono w Tabeli 12.2, pierwsza wersja systemu HRG zawierała 534 kategorie (w
tym 12 kategorii niezdefiniowanych), ale nie obejmowała wszystkich świadczeń w ramach intensywnej
opieki medycznej. Nie uwzględniała też grup odnoszących się do leczenia psychiatrycznego, radioterapii
i onkologii (Anthony, 1993). Użytkowanie 2. wersji systemu HRG rozpoczęto w 1994 roku. Przewidywała
ona liczbę kategorii zredukowaną do 533, w tym 6 grup niezdefiniowanych (ang. undefined; „U”).
Zawierała ona jednak grupy HRG obejmujące leczenie psychiatryczne. Następne poprawki doprowadziły
do powstania w 1997 roku systemu HRG3.1, uwzględniającego 572 grupy, w tym także chemioterapię
(Benton i in., 1998). Wersja ta pozostała w użyciu przez wiele lat, stając się podstawą sprawozdawczości
i analiz porównawczych danych dotyczących kosztów referencyjnych szpitali (Street & Dawson, 2002).
W 2003 roku wdrożono system HRG3.5, którego opracowanie opierało się na wprowadzeniu mniej
drastycznych niż dotychczas zmian i zwiększeniu liczby grup do 610. To właśnie ta wersja obowiązywała
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w czasie, kiedy rząd zaczął stosować grupy HRG przede wszystkim w odniesieniu do refundacji, od roku
2003/2004 stopniowo wprowadzając PbR (Department of Health, 2002).
System HRG4 ma dużo bardziej rozwiniętą strukturę niż HRG3.5 i czerpie z klasyfikacji chorób
ICD-10 (wydanie X) oraz kodów procedur OPCS-4.5. Po raz pierwszy zastosowano tę wersję podczas gro
madzenia danych dotyczących kosztów referencyjnych w roku 2006/2007, a w roku 2009/2010 zastąpiła
ona system HRG3.5 w roli podstawy refundacji (Information Standards Board for Health and Social Care,
2009). HRG4 zaprojektowano w taki sposób, aby mógł być rozbudowywany z roku na rok, dlatego liczba
kategorii nie jest stała. Liczba grup wynosi natomiast około 1400, z których tylko jedna jest niezdefiniowana.
HRG4 różni się od poprzedniej wersji systemu pod wieloma względami (NHS Information Centre
for Health and Social Care, 2008a), które opisano poniżej.
1. HRG3.5 uwzględniał jedynie świadczenia szpitalne i przypadki jednodniowe, podczas gdy HRG4
obejmuje leczenie bez hospitalizacji (ambulatoryjne), medycynę ratunkową oraz niektóre obszary
specjalizacji nieujęte w HRG3.5, np. intensywną terapię (NHS Health and Social Care, 2008a).
2. W przypadku HRG3.5, każdorazowa pomoc lekarska odnosiła się do pojedynczej grupy HRG,
a wszystkie elementy leczenia były podłączane do tej podstawowej (głównej) HRG. W ramach HRG4
niektóre (drogie) elementy leczenia oddziela się od podstawowej HRG i ujmuje jako wydzielone
grupy, rozliczane dodatkowo w stosunku do grupy podstawowej. Jeden pacjent może więc być
przypisany do kilku grup HRG. Aby mieć możliwość wydzielania świadczeń, szpital musi rocznie
odnotowywać co najmniej 600 takich przypadków lub ich koszt musi wynosić minimum 1,5 miliona
funtów szterlingów w skali roku.
3. W przypadku systemu HRG4 lepiej sklasyfikowane zostały powikłania i schorzenia współistniejące
(CC), dzięki czemu pełniej odzwierciedla on zróżnicowanie w zakresie ciężkości stanu pacjenta.
4. Ponadto najnowsza wersja systemu uwzględnia grupy HRG obejmujące długość pobytu od przyjęcia
do wypisu (w tym wszystkie epizody), dzięki czemu refundacja jest bardziej sprawiedliwa.
W Tabeli 12.2 i na Rysunku 12.1 przedstawiono zarys przemian, które przeszedł angielski system DRG.
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Rysunek 12.1 Poprzednie systemy DRG i system obecny
Źródła: Anthony, 2003; Sanderson i in., 1995; NHS Information Centre for Health and Social Care, 2006a, b, 2008b.
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Uwagi:
DEFINICJE DZIAŁÓW HRG4
A

Układ nerwowy

N

Położnictwo

B

Oczy i okostna oczodołu

P

Choroby wieku dziecięcego i noworodków

C

Jama ustna, głowa, szyja i uszy

Q

Naczynia

D

Układ oddechowy

R

Diagnostyka obrazowa i radiologia interwencyjna

E

Operacje serca i pierwotne choroby serca

S

Hematologia, chemioterapia, radioterapia
i specjalistyczna opieka paliatywna

F

Układ trawienny

T

Zarezerwowane dla zaburzeń zdrowia
psychicznego

G

Układ wątrobowo-żółciowy i trzustka

U

Grupy niezdefiniowane

H

Układ mięśniowo-szkieletowy

V

Urazy wielonarządowe, leczenie ratunkowe
i w przypadkach nagłych oraz rehabilitacja

J

Skóra, klatka piersiowa i oparzenia

W

Immunologia, choroby zakaźne i inny kontakt
ze służbą zdrowia

K

Układ endokrynologiczny i metaboliczny

X

Intensywna terapia, drogie leki i wyposażenie

L

Drogi moczowe i męskie narządy płciowe

Y

Pusty

M

Żeńskie narządy płciowe i prokreacja
wspomagana medycznie

Z

Wydzielone

Tabela 12.2 Przemiany angielskiego systemu DRG
1. wersja DRG

2. wersja DRG

3. wersja DRG

4. wersja DRG

5. wersja DRG

Data wprowadzenia

maj 1992

sierpień 1994

czerwiec 1997

październik 2003

Podlega zmianoma

(Główny) Cel

Klasyfikacja
pacjentów

Klasyfikacja
pacjentów

Klasyfikacja
pacjentów

Klasyfikacja
pacjentów

Klasyfikacja
pacjentów

System DRG

HRG1

HRG2

HRG3.1

HRG3.5

HRG4

Dane wykorzystane Adaptacja
Analiza danych
do opracowania
amerykańskich DRG użytych do
grupowania

Przegląd kliniczny
mający na celu
dostosowanie
do ICD-10.
Analiza statystyczna

Kliniczne Grupy
Robocze
ponowne zdefiniowały kategorie.
Analiza statystyczna

Dane dotyczące
mikrokosztów
Eksperckich Grupy
Roboczych

Liczba DRG

534

533

572

610

1 389

Zakres
obowiązywania

Szpitale publiczne

Szpitale publiczne

Szpitale publiczne

Szpitale publiczne/
prywatne szpitale
lub zakłady opieki
zdrowotnej leczące
pacjentów NHS

Szpitale publiczne/
prywatne szpitale
lub zakłady opieki
zdrowotnej leczące
pacjentów NHS

Przyjęcia na oddział Przyjęcia na oddział Przyjęcia na oddział Przyjęcia na oddział Przyjęcia na oddział
intensywnej opieki intensywnej opieki intensywnej opieki intensywnej opieki intensywnej opieki
medycznej
medycznej
medycznej
medycznej
medycznej
Opieka
ambulatoryjna
a

Dane dotyczą wersji z roku 2007/2008.

Porównując alternatywne wersje struktury klasyfikacji, ich wydajność oceniano zawsze przez
pryzmat zmniejszenia różnic w długości pobytu, stanowiącej podstawową definicję „zasobu” do celów
grupowania. Wynika to z faktu, że w Anglii dane dotyczące kosztów na poziomie pacjenta nie są
dostępne (zob. punkt 12.4).

231

12.3 Aktualny system klasyfikacji pacjentów
12.3.1 Informacje wykorzystywane do klasyfikacji pacjentów
Grupy HRG obejmują standardowe zestawienia terapii zbliżonych z klinicznego punktu widzenia i wyko
rzystujących podobną ilość zasobów przeznaczonych na opiekę zdrowotną (NHS Information Centre
for Health and Social Care, 2007a). Stworzony pod patronatem 33 Klinicznych Grup Roboczych (ang.
Clinical Working Groups) system HRG4 został opracowany przez lekarzy, ekspertów z zakresu finan
sów, statystyków, ekonomistów zdrowia, użytkowników, zespół PbR (ds. refundacji) oraz specjalistów
z dziedziny systemów casemix.
Kody w ramach HRG4 składają się z pięciu znaków (AANNA). Pierwsze dwa znaki odpowiadają
za dział/poddział (np. BZ = oczy i okostna oczodołu, procedury i zaburzenia). Wymienione następnie
dwie cyfry oznaczają numer HRG w dziale (np. BZ06A = operacje gałki ocznej 2. kategorii: 19 lat
i więcej). Ostatni znak (BZ06A) oznacza zbiór w ramach danego epizodu (np. zbiór odpowiadający
danej grupie wiekowej lub ciężkości stanu pacjentów). Ogólnie rzecz ujmując, kod „A” oznacza większe
wykorzystanie zasobów niż kod „B”, który z kolei wskazuje na większe wykorzystanie zasobów niż
kod „C”. Grupa HRG zakończona literą „Z” wskazuje, że nie odnosi się do niej żaden ze zbiorów.
Jeżeli epizodu nie da się sklasyfikować ze względu na niewystarczającą ilość danych lub problem z ich
potwierdzeniem, przydziela się go do „niekodowanej” HRG (np. UZ01Z).
Spośród 1390 grup HRG w ramach systemu HRG4 (wersji 2007/2008), 511 nie precyzuje wieku, płci
ani innych czynników modyfikujących. Pacjentów klasyfikuje się do HRG na podstawie danych klinicznych
(rozpoznanie (ICD-10), procedur (OPCS) i ciężkości stanu pacjenta (obecność i poziom zaawansowania
CC), danych demograficznych (wiek, płeć) oraz wykorzystania zasobów (długość pobytu). Podczas przy
pisywania grupy HRG nie bierze się pod uwagę stadium choroby ani wagi pacjenta.
W ramach systemu HRG4 wykorzystywane są najnowsze kody procedur medycznych (obecnie
OPCS-4.5), aby grupowanie było bardziej precyzyjne niż w przypadku OPCS-4.2/HRG3.5. Klasyfikacja
OPCS-4, którą wdrożono w całej NHS w 1990 roku, opiera się na statystycznej klasyfikacji operacji
chirurgicznych po raz pierwszy wprowadzonej w Zjednoczonym Królestwie w 1944 roku. System OPCS
jest aktualizowany co roku, aby odzwierciedlał aktualne praktyki kliniczne (NHS Information Centre for
Health and Social Care, 2007a). HRG4 korzysta z ulepszonego sposobu mapowania CC, dzięki czemu
przypisana grupa HRG lepiej odzwierciedla dodatkowe koszty w bardziej złożonych przypadkach. Wiele
grup HRG zawiera trzy podzbiory związane ze skalą złożoności: „bez CC”, „średniozaawansowane
CC” oraz „znaczne CC”. Przypadki, w których nie odnotowano istotnych rozpoznań drugorzędnych,
są przyporządkowywane do wariantu „bez CC” w ramach odpowiedniej grupy HRG, odpowiadającemu
kategorii o najmniejszym wykorzystaniu zasobów.

12.3.2 Algorytm klasyfikacji
Kliniczne Grupy Robocze oceniają jednorodność zasobów w ramach HRG na podstawie danych
na poziomie pacjenta. Główne źródło danych stanowi baza HES, która zawiera dokumentację medyczną
poszczególnych pacjentów. Wszystkie Fundusze (Trusty) NHS w Anglii regularnie dostarczają HES dane
dotyczące każdego hospitalizowanego lub leczonego w trybie jednodniowym pacjenta, w związku z czym
cała baza jest co rok wzbogacana o około 15 milionów wpisów. Każdy wpis dotyczący pacjenta zawiera
wiele zmiennych przedstawiających dane demograficzne (takie jak wiek, płeć), informacje kliniczne

232

(takie jak rozpoznanie, zastosowane procedury), rodzaj hospitalizacji (w trybie planowym, nagłym,
przypadek jednodniowy) oraz długość pobytu stanowiącą główny wskaźnik wykorzystania zasobów.
Aby zapewnić optymalną strukturę grup i oceniać spójność danych statystycznych, stosuje
się różnorodne techniki statystyczne. Główne podejście analityczne do struktury grup HRG opiera się
na Classification and Regression Trees (CART) (NHS Information Centre for Health and Social Care,
2007a). Jest to technika nieparametrycznej analizy bez założeń dotyczących dystrybucji wartości
zmiennych predykcyjnych (długość pobytu). CART mogą więc używać nawet danych odznaczających
się nierównomiernym rozkładem wartości. CART wykorzystują zmienne zawarte w HES, takie jak infor
macje o procedurach medycznych, rozpoznaniach, wieku i tak dalej, w celu określenia grup HRG, które
najlepiej rozróżniają przypadki o znacznej lub krótkiej długości pobytu. Wyniki takich analiz stanowią
pomoc dla Klinicznych Grup Roboczych podczas gruntownego przeglądu systemu HRG.
Pacjenci są przypisywani do jednej HRG na podstawie wielu danych. Jeżeli brakuje niektórych
danych lub są one nieprawidłowe, pacjenta przyporządkowuje się do „niekodowanej” grupy HRG
(UZ01Z). Algorytm został zilustrowany na Rysunku 12.2 i szczegółowo opisany w dalszej części rozdziału.
Pierwszym etapem w procesie grupowania jest wydzielanie (NHS Information Centre for He
alth and Social Care, 2007b). Działania, których nie da się przypisać do żadnej z konkretnych grup,
są identyfikowane i kategoryzowane jako wydzielone HRG (zob. Rysunek 12.3). Te wydzielone elementy
są później pomijane podczas określania podstawowej HRG w przypadku danego epizodu lub pobytu.
Następnie działanie rozpoczyna inny mechanizm, mający na celu wyszukanie kosztownych,
skomplikowanych zabiegów wykonywanych w związku z urazami wielonarządowymi. Element ten ma
charakter dominujący w stosunku do innych hierarchii procedur, w związku z czym następuje od razu
po etapie wydzielania umieszczonym w górnej części Rysunku 12.2.
Trzeci etap w procesie grupowania odnosi się do procedur. W przypadku systemu HRG4 kla
syfikuje się je zgodnie z porządkiem opartym na danych dotyczących kosztów oraz wiedzy klinicznej.
Jeżeli odnotowano wiele procedur, aby stwierdzić, która z nich jest dominująca i powinna określić
grupę HRG, do której zostanie przypisany pacjent, stosuje się listę hierarchii procedur. Hierarchia pro
cedur medycznych wykorzystywana w odniesieniu do systemu HRG3.5 została w znacznym stopniu
zaktualizowana na potrzeby HRG4 i zawiera obecnie 11 stopni (od 2 (najmniejsze zużycie zasobów)
do 12 (największe zużycie zasobów). Dodatkowo stopień 0 określa procedury nieistotne podczas
przypisywania HRG (np. kody miejsca wykonania zabiegu), a stopień 1 – kody minimalnego zużycia
zasobów na procedury nieoperacyjne (takie jak zastrzyki). W przypadku procedur planowanych,
ale niewykonanych, pacjenta kwalifikuje się do odpowiednio dobranej grupy HRG (WA14).
Jeżeli nie odnotowano żadnej procedury, grupę HRG przypisuje się według rozpoznania pod
stawowego. Dotyczy to także pobytu w domu opieki i rekonwalescencji, a także chorób psychicznych
leczonych w placówkach, które nie świadczą usług wyłącznie z obszaru ochrony zdrowia psychicznego.
W systemie HRG4 z 2009 roku przewidziano jedynie trzy grupy HRG odnoszące się do ochrony zdrowia
psychicznego, różniące się między sobą wyłącznie grupą wiekową pacjentów.
Zbiór CC pozwala na uwzględnienie różnic w ciężkości stanu pacjenta oraz złożoności cho
roby w ramach HRG. W odniesieniu do każdego działu określone zostały zbiory CC, które są istotne
zwłaszcza w przypadku zachowawczych grup HRG (przypisywanych przede wszystkim na podstawie
rozpoznania). Rozpoznania drugorzędne mogą jednak zostać uznane za CC zarówno w przypadku
operacji chirurgicznych jak i leczenia nieoperacyjnego. W zależności od tego, w jakim stopniu można
na ich podstawie uargumentować zróżnicowanie kosztów, niektóre grupy HRG dzieli się w oparciu o dru
gorzędne procedury medyczne, wiek, płeć, długość pobytu, część anatomiczną (w przypadku rozpoznań
lub procedur dotyczących układu trawiennego) lub rodzaj zabiegu (np. operacja laparoskopowa).
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Epizod

Wydzielone
świadczenia?

TAK

Uraz
wielonarz¹dowy?

TAK

LC (dializa nerek);
RA (diagnostyka obrazowa);
RB (radiologia interwencyjna);
SB (chemioterapia);
SC (radioterapia);
SD (specjalistyczna opieka paliatywna);
VC (rehabilitacja);
XA-XC (intensywna terapia);
XD (drogie leki)

Wydzielona
HRG

VA01-VA08

NIE

Jakiekolwiek
istotne procedury?

NIE

Niewykonane
zaplanowane
procedury?

NIE

Grupa na podst.
rozpoznania
podstawowego

TAK

TAK

Wybór procedur/-y
dominuj¹cej

Pobyt
w domu opieki?

WA14

TAK

PA55/WA15

NIE

Grupa na podstawie
rozpoznania?

Rozpoznanie
TAK
choroby psychicznej?

NIE

NIE

TAK

Grupa
na podst.: rozpoznania
drugorzêdnego / LOS
/ wieku / p³ci / CC
/ czêści anatomicznej
/ rodzaju leczenia?
NIE

HRG

WD11,WD22
WD33

TAK

HRG

Grupa
na podst.: rozpoznania
drugorzêdnego / LOS
/ wieku / p³ci / CC
/ czêści anatomicznej
/ rodzaju leczenia?
NIE

HRG

TAK

HRG

Grupa na podst.:
/ LOS / wieku / p³ci / CC ?

NIE

HRG

TAK

HRG

Rysunek 12.2 HRG4 – Schemat klasyfikacji hospitalizowanych pacjentów
Źródła: Dawson & Street, 1998; NHS Information Centre for Health and Social Care, 2007a, b, 2008a.

12.3.3 Jakość danych i kontrola wiarygodności
Aby system HRG4 spełniał kliniczne i finansowe wymagania, aktualizuje się go co rok. Stałe zaan
gażowanie lekarzy zapewniają Eksperckie Grupy Robocze (ang. Expert Working Groups) oraz Zespół
Doradców Klinicznych (ang. Clinical Advisory Panel).
Od 2006 roku wszystkie Fundusze (Trusty) oferujące intensywną opiekę medyczną w Anglii
przechodzą zewnętrzną kontrolę kliniczną, przeprowadzoną przez Audit Commission, niezależną
instytucję publiczną odpowiedzialną za właściwy stosunek jakości do ceny usług w sektorze publicz
nym (Audit Commission, 2006). Wspomniana kontrola polega na porównaniu losowej próby historii
choroby pacjentów z oficjalnym kodowaniem Funduszy (Trusty) (Audit Commission, 2010). Audit
Commission ocenia dobór kodów oraz zgodność z krajowymi standardami kodowania i definicjami
danych. PCT i Fundusze (Trusty) mają dostęp do zamieszczonego w sieci ogólnokrajowego narzędzia
służącego do benchmarkingu, dzięki któremu organizacje mogą porównywać wyniki i określać obszary,
które wymagają bardziej dogłębnego zbadania.
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Wydzielone działania Dział HRG Przykłady

Dializa nerek

Diagnostyka
obrazowa

Radiologia
interwencyjna

Chemioterapia

Radioterapia

Specjalistyczna
opieka paliatywna

Rehabilitacja

LC

RA

RB

SB

SC

SD

VC

Intensywna terapia
(u noworodków)

XA

Intensywna terapia
(pediatryczna)

XB

Intensywna terapia
(u dorosłych)

Drogie leki

XC

XD

LC01A

Hemodializa/filtracja u pacjenta z zapaleniem wątroby typu B w wieku 19 lat
lub starszego

LC03A

Dializa otrzewnowa u pacjenta z zapaleniem wątroby typu B w wieku 19 lat
lub starszego

LC04B

Dializa otrzewnowa, 18 lat lub mniej

RA01Z

Rezonans magnetyczny, jeden obszar, bez kontrastu

RA08Z

Tomografia komputerowa, jeden obszar, bez kontrastu

RA24Z

Badanie ultrasonograficzne trwające ponad 20 min.

RB01Z

Radiologia interwencyjna – kategoria 10

RB02Z

Radiologia interwencyjna – kategoria 9

RB03Z

Radiologia interwencyjna – kategoria 8

SB01Z

Otrzymanie leków chemioterapeutycznych w dawkach – stopień 1

SB11Z

Jedynie chemioterapia doustna

SB15Z

Kolejne elementy cyklu chemioterapii

SC01Z

Określenie zakresu radioterapii SXR, DXR, elektronowej lub megawoltowej
bez obrazowania z prostym przeliczeniem

SC09Z

Przygotowanie do radioterapii śródmiąższowej

SC29Z

Inne leczenie radioterapią

SD01A

Stacjonarna specjalistyczna opieka paliatywna, 19 lat i więcej

SD03A

Stacjonarna specjalistyczna opieka paliatywna, 19 lat i więcej

SD05B

Niemedyczna specjalistyczna paliatywna opieka pielęgniarska, 18 lat i mniej

VC01Z

Ocena kwalifikująca do rehabilitacji (jednoprofilowa)

VC18Z

Rehabilitacja po wymianie stawu (bez epizodu leczenia)

VC42Z

Rehabilitacja z powodu innych schorzeń (bez epizodu leczenia)

XA01Z

Intensywna terapia, intensywna opieka medyczna noworodków

XA03Z

Intensywna terapia, intensywna opieka medyczna noworodków bez opiekuna
zewnętrznego

XA06Z

Intensywna terapia, transport noworodków

XB01Z

Intensywna terapia, intensywna opieka medyczna dzieci – ECMO/ECLS

XB04Z

Intensywna terapia, intensywna opieka medyczna dzieci podstawowa,
wzmożona

XB08Z

Intensywna terapia, transport dzieci

XC01Z

Intensywna terapia dorosłych – wspieranie 6 organów

XC04Z

Intensywna terapia dorosłych – wspieranie 3 organów

XC07Z

Intensywna terapia dorosłych – wspieranie 0 organów

XD01Z

Leki na pierwotne nadciśnienie płucne – stopień 1

XD18Z

Leki wpływające na metabolizm kostny – stopień 1

XD38Z

Leki przeciwwirusowe – stopień 1

Rysunek 12.3 Działania wydzielone spoza określonych grup: Elementy wydzielonych HRG
Źródło: Information Centre for Health and Social Care, 2007b.
Uwagi: ECMO: pozaustrojowe utlenianie błonowe (ang. extracorporeal membrane oxygenation); ECLS: pozaustrojowe
wspomaganie krążeniowo-oddechowe (ang. extracorporeal life support).
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12.4 Rachunek kosztów w szpitalach
12.4.1 Regulacje prawne
NHS Costing Manual określa sposób kalkulacji kosztów, do którego stosowania zobowiązane są szpitale
NHS (Department of Health, 2009b). Obowiązująca od 1999 roku publikacja pozwala uzyskać pewien
stopień spójności w zakresie tworzenia i gromadzenia danych na temat kosztów.
Clinical Costing Standards Association of England (CCSAE), grupa robocza złożona z eksper
tów z zakresu finansów, została założona w celu opracowywania standardów kalkulowania kosztów
ponoszonych przez szpitale świadczące pomoc w stanach ostrych oraz wspierania procesu wdrażania
Patient-Level Information and Costing Systems (PLICS; systemy informacji i rachunku kosztów na pozio
mie pacjenta) w ramach NHS. Stosowanie PLICS nie jest obecnie obowiązkowe.

12.4.2 Główne cechy systemu(-ów) rachunku kosztów
Wszystkie szpitale NHS muszą co rok informować Departament Zdrowia o swojej działalności i kosztach
jednostkowych (Department of Health, 2009b). Koszty jednostkowe odzwierciedlają całkowity koszt
świadczenia usług. Zawierają koszty operacyjne, koszty pracownicze i koszty inwestycyjne (odsetkowe
i kapitałowe), nie uwzględniając przy tym kosztów działalności dydaktyczno-naukowej. Całkowite koszty
są uzgadniane w stosunku do kosztów poniesionych przez danego świadczeniodawcę w poprzednim
roku finansowym.
Ponieważ szczegółowe dane na temat wykorzystania zasobów przez pojedynczych pacjentów
nie są w Anglii gromadzone, koszty szacuje się zgodnie z podejściem odgórnym. Na Rysunkach 12.4
i 12.5 przedstawiono odpowiednio początkowe i kolejne etapy kalkulacji kosztów (Department of Health,
2009b). Punktem wyjścia tego procesu jest księga główna. Na tym etapie ustala się koszty całkowite lub
„sumy kontrolne wysokiego poziomu”. Koszty oblicza się z uwzględnieniem pełnej absorpcji kosztów.
Innymi słowy, wszystkie koszty przypisuje się wykonanym usługom. Kwoty te są alokowane i rozdzielane
poprzez maksymalne bezpośrednie uwzględnienie. Kiedy takie działanie nie jest możliwe, stosuje się
standardowe metody rozdzielania kosztów, dopasowujące je do usług generujących te koszty.
Dane dotyczące skumulowanych kosztów dzieli się na trzy kategorie – koszty bezpośrednie (B),
pośrednie (P) i ogólne (O). Koszty bezpośrednie to takie, które można bezpośrednio przypisać do usług,
które je wygenerowały. Przykładowo rodzaj i koszt personelu pielęgniarskiego pracującego na danym
oddziale można oszacować w miarę precyzyjnie. Koszty, których nie da się bezpośrednio przypisać,
trzeba przydzielić w inny sposób. W tym celu łączy się koszty pośrednie i ogólne. Otrzymane „pule
kosztów” kategoryzują wydatki w określonych grupach (np. oddziały, apteki, sale operacyjne) i poz
walają na przypisanie ich do odpowiednich usług. Każdy rodzaj puli kosztów można określić jako
stały, półstały lub zmienny. Łączenie kosztów pozwala na obliczanie jednostek działań (w przypadku
puli stałych i półstałych) i czasu (w przypadku puli zmiennych). W ramach każdej puli kosztów określa
się ponadto kluczowe czynniki kosztowe. Takim czynnikiem może być długość pobytu w przypadku
kosztów oddziałów związanych z czasem lub liczba wykorzystanych protez, jeśli koszty dotyczą działań.
W odniesieniu do wszystkich usług, które nie są bezpośrednio przypisane do pacjentów, sumy
kontrolne wysokiego poziomu analizuje się z uwzględnieniem trybu leczenia, przy określeniu czy dany
przypadek był jednodniowy, czy pacjent był hospitalizowany (w trybie planowym lub nagłym), a także
czy pacjent został poddany procedurze ambulatoryjnej lub był leczony w „innym” trybie (Rysunek 12.5).3
W zakresie opieki szpitalnej, przypadków jednodniowych i procedur ambulatoryjnych koszty dzieli
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się następnie na grupy HRG. W tym celu wskazuje się główne HRG wykorzystywane przez danego
świadczeniodawcę w ramach każdej specjalizacji. Te kluczowe grupy HRG powinny odpowiadać
za co najmniej 80 procent kosztów i działań w każdym trybie leczenia.

Kody kosztów
ksiêgi g³ównej

Analiza: bezpośrednie, pośrednie, ogólne

Klasyfikacja: sta³e/ pó³sta³e / zmienne

Przypisanie

Ca³kowite koszty

W³aściwości

Alokacja

Bezpośrednio
do specjalizacji

Czas

Centra kosztów
Dzia³anie

Pule kosztów
Czynniki kosztowe

Specjalizacja / us³uga

Sumy kontrolne wysokiego poziomu (wszystkie specjalizacje, np. pediatra, chirurgia ogólna itd.)

Rysunek 12.4 Angielski system kalkulacji kosztów: etapy początkowe
Źródło: Na podstawie Department of Health, 2009b.

Następnie w ramach każdej grupy HRG określa się główne warunki lub procedury świadczeniodawcy.
Kolejnym krokiem jest obliczenie ważonego średniego kosztu każdej HRG poprzez:
• pomnożenie każdego rozpoznania/procedury w ramach danej grupy HRG przez łączną liczbę pacjen
tów o tym rozpoznaniu, którzy zostali poddani tej procedurze;
• podsumowanie wszystkich kosztów związanych z danym rozpoznaniem/ procedurą;
• podzielenie otrzymanej sumy przez łączną liczbę pacjentów w danej grupie HRG.
W każdej HRG pojawi się niewielka liczba przypadków o wyjątkowo długim pobycie w szpitalu.
Dla każdej grupy oblicza się górną wartość graniczną: górny kwartyl rozkładu długości pobytu w każdej
HRG plus 1,5 przedziału międzykwartylowego (Schreyögg i in., 2006). Zamiast wykluczać obserwacje
nietypowe, wyłącza się jedynie dni hospitalizacji powyżej górnej wartości granicznej i oblicza się koszt
każdego nadwyżkowego dnia hospitalizacji. Dla jasności proces przypisywania grup HRG do planowych
hospitalizacji został zilustrowany.
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Wynik opisanego procesu alokacji stanowi koszt przypadający na jedną HRG ( i =1. . . I) przy
uwzględnieniu trybu leczenia( j =1...5) i rodzaju przyjęcia. Formuła obliczania kosztu jednej HRG w każ
dym trybie leczenia (cij) to:
(1)
gdzie Dij określa bezpośrednie koszty w ramach grupy HRG, a γij i
pośrednich i ogólnych kosztów przypisywanych do tej HRG.

φij oznaczają odpowiednio udział

12.5 Wykorzystanie DRG w finansowaniu
		 działalności szpitali
12.5.1 Zakres usług i kosztów objętych systemem finansowania
		 szpitali w oparciu o DRG
W okresie od 2003 roku do dnia dzisiejszego niemal cała opieka szpitalna w Anglii jest finansowana w ra
mach systemu PbR. Stawki taryfowe PbR mają u podstaw średnie wydatki szpitali i uwzględniają koszty
pracy, wyposażenia oraz koszty inwestycyjne. W roku 2009/2010 system HRG4 zastąpił HRG3.5 w roli
podstawy stawek taryfowych PbR (za wyjątkiem płatności za usługi ratunkowe). Dzięki temu działalność
kliniczną można kodować bardziej precyzyjnie i w ramach większej liczby grup HRG, co oznacza, że usługi
świadczone przez dostawców mogą być finansowane w sposób bardziej sprawiedliwy. Ponadto system HRG4
pozwala na „wydzielanie”. Oznacza to, że niektóre usługi można teraz wyceniać osobno (Rysunek 12.3).
W roku 2009/2010 ogólnokrajowe stawki taryfowe PbR obowiązywały w odniesieniu do leczenia
stacjonarnego (w tym przyjęcia do szpitala), leczenia ambulatoryjnego oraz świadczeń z zakresu medycyny
ratunkowej, a wypłacane na ich podstawie środki pokrywały niemal wszystkie koszty działalności szpitali.
Usługi nieobjęte PbR to m.in. świadczenia z zakresu opieki podstawowej, świadczenia oferowane przez
lokalne ośrodki zdrowia, ochrona zdrowia psychicznego i transport medyczny. Pełna lista usług nieujętych
w stawkach taryfowych jest dostępna na stronie internetowej Departamentu Zdrowia (Department of
Health, 2009c). Choć nie opublikowano informacji na temat stawek taryfowych dla usług nieobjętych PbR,
ceny zostały ujawnione, aby mogły stanowić punkt odniesienia i wskazówkę podczas lokalnych negocjacji
(Department of Health, 2009c).
SUMY KONTROLNE WYSOKIEGO POZIOMU

Przypadek
jednodniowy

Leczenie szpitalne
w trybie nag³ym

Leczenie szpitalne
w trybie planowym

Leczenie
ambulatoryjne

Koszty bezpośrednie

Pule kosztów
HRG
Dni pobytu powy¿ej
górnego progu

Koszty HRG
Proc 1

Proc 2

Proc 3

Średnie wa¿one koszty HRG
Rysunek 12.5 Angielski system rachunku kosztów: dalsze etapy
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Źródło: Na podstawie Department of Health, 2009b.

Koszty bezpośrednie

Inne

12.5.2 Obliczanie cen DRG
Cena (stawka taryfowa) HRG jest określana na dany rok przez Departament Zdrowia zgodnie ze stan
dardową metodologią (Department of Health, 2009c). Szczegóły dotyczące stawek obowiązujących
w odniesieniu do pacjentów hospitalizowanych, korzystających ze świadczeń ambulatoryjnych oraz
przyjętych na oddziały ratunkowe przedstawiono w Tabeli 12.3. Ceny są wyznaczane w oparciu o średnią
kosztów ponoszonych przez wszystkie szpitale, przypadających na każdą z ich grup HRG, w sposób
przedstawiony powyżej jako równanie 1. Stawka taryfowa określona dla każdej HRG i każdego rodzaju
hospitalizacji w danym roku t, pijt, jest obliczana w następujący sposób:
(2)
gdzie cij oznacza średni koszt przypadający na każdą grupę HRG zgodnie z rodzajem hospitalizacji
we wszystkich szpitalach. Ceny ustalane są po upływie trzech lat4 od momentu przedstawienia przez
szpitale danych dotyczących kosztów, ze względu na wskaźnik dolny t – 3 przypisany do wspomnianych
średnich kosztów. Aby uwzględnić opóźnienie, w odniesieniu do każdej grupy HRG wprowadza się
korektę uwzględniającą inflację πi. Korekta jest przeprowadzana osobno dla każdej HRG, co pozwala
na uwzględnienie wpływu czynników inflacyjnych takich jak wskazania kliniczne i oceny technologii
(wydawane przez NICE), które mogły mieć miejsce we wspomnianym okresie.

12.5.3 DRG w faktycznych rozliczeniach ze szpitalami
Początkowo w odniesieniu do przypadków jednodniowych oraz do pacjentów hospitalizowanych stoso
wana była ta sama stawka taryfowa, co miało zachęcić świadczeniodawców do leczenia pacjentów
w tańszym trybie jednodniowym (Street & Maynard, 2007b). Od roku 2009/2010 leczenie jednodniowe
i opieka szpitalna nie są już rozliczane według tych samych stawek.
Takie same stawki taryfowe PbR obowiązują wszystkich dostawców bez względu na lokalizację
geograficzną. Pojawiają się jednak głosy, że na pewne wydatki szpitale nie mają wpływu, co oznacza,
że ponoszą one wyższe niż średnia koszty bez względu na to, na ile wydajnie funkcjonują. Aby więc
wziąć pod uwagę nieuniknione zróżnicowanie kosztów wytwarzania świadczeń, Departament Zdrowia
(ang. Department of Health; DH) płaci bezpośrednio świadczeniodawcom w oparciu o pojedynczy
wskaźnik zwany Market Forces Factor (MFF; współczynnik oddziaływania rynku). Ten pojedynczy
wskaźnik MFF ma u podstaw trzy wskaźniki częściowe – pracę, grunt i budynki. Koszty pracy w każdym
szpitalu określa się na podstawie lokalnej wysokości zarobków w sektorze prywatnym przyznawanych
osobom na analogicznych stanowiskach. Wartość wskaźnika odnoszącego się do gruntu oblicza się
w odniesieniu do każdego szpitala NHS przy użyciu danych z Valuation Office (Urzędu ds. Wyceny)
dotyczących nieruchomości NHS w 2004 roku. Wysokość wskaźnika związanego z budynkami ustala
się natomiast w oparciu o średnią kroczącą cen przetargowych dotyczących wszystkich zamówień
publicznych i prywatnych (Miraldo i in., 2008).
Departament Zdrowia co pewien czas dostosowuje MFF, aby zapewnić jego adekwatność
w stosunku do aktualnego, nieuniknionego zróżnicowania kosztów. Po analizie składnika MFF odno
szącego się do personelu przez Advisory Committee on Resource Allocation (ACRA; Komitet Doradczy
ds. Alokacji Zasobów) w 2009 roku zmieniono sposób obliczania wartości MFF i wypłacania środków
na jego podstawie (Department of Health, 2009c). Obecnie to PCT przekazują dostawcom opłatę
MFF wraz ze środkami na prowadzenie działalności, podczas gdy wcześniej wypłacał ją bezpośrednio
Departament Zdrowia. Aby złagodzić wpływ wspomnianej zmiany na dochody świadczeniodawców,
nowy wskaźnik został ograniczony do plus minus 2 procent (Department of Health, 2009c).
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MFF można przedstawić jako właściwą dla poszczególnych szpitali korektę stawki taryfowej,
w związku z czym cena danej grupy HRG jest inna w przypadku każdego szpitala k:

Pijkt = δkt Pijt

(3)

gdzie δkt oznacza korektę na podstawie MFF stosowaną w odniesieniu do szpitala

k w czasie t.

Tabela 12.3 Ceny HRG, 2009/2010
Pacjenci hospitalizowani

Pacjenci ambulatoryjni

Oddziały ratunkowe

Element
referencyjny

Długość pobytu w ramach
HRG

Wizyty wg specjalizacji
(w przypadku procedur: HRG)

Wizyty

Struktura

Stawki taryfowe za:
• przyjęcie planowe
• przyjęcie w trybie nagłym
planowane świadczenie
tego samego dnia
(przypadki jednodniowe
tylko w roku 2009/2010)
• krótki planowy pobyt
• krótki pobyt w nagłych
przypadkach

Stawki taryfowe za:
• pierwszą wizytę
• wizytę kontrolną
• konsultacje z wieloma lub z jednym
specjalistą, działania wg kodu rodzaju
leczenia, jeśli dane są dostępne
• Procedury przeprowadzane
w warunkach ambulatoryjnych
podlegających nieobowiązkowej stawce
taryfowej na podstawie grupy HRG, przy
założeniu,
że świadczenie zostanie objęte
obowiązującą stawką za „planowane
świadczenia tego samego dnia”
w najbliższych latach
• Nieobowiązkowa stawka taryfowa
za wizyty ambulatoryjne
nieprzeprowadzane bezpośrednio

Stawki taryfowe za:
• Usługi kosztochłonne
• Usługi standardowe
• Pomoc doraźną w mniej
poważnych przypadkach
oraz mniej poważne
urazy

Korekta
• Dopłata uzupełniająca
• Wyłączenia
w przypadku usług
za świadczenia
specjalistycznych
specjalistyczne oferowane
dzieciom oraz usługi
z zakresu ortopedii
• Wyłączenia

• Nie dotyczy

Przypadki
nietypowe

• Dopłata za wyjątkowo
długi pobyt podstawie
naliczana od określonej
długości pobytu
(w zależności od grupy
HRG) Dzienna stawka
określona dla każdej
grupy HRG

• Brak określonego postępowania
• Brak określonego
w stosunku do przypadków nietypowych
postępowania
w stosunku do
przypadków
nietypowych

Metody
dostosowawcze

• Ustalenie innej ścieżki
leczenia na podstawie
porozumienia na szczeblu
lokalnym
• Lokalnie „przenoszone”
płatności za nową
technologię
• Ponowne przyjęcie
w przypadkach nagłych:
ustalenia lokalne
dotyczące określania
odpowiednich kryteriów
i zasad refundacji

• Ustalenie innej ścieżki leczenia
na podstawie porozumienia na szczeblu
lokalnym
• Lokalnie „przenoszone” płatności
za nową technologię

• Lokalne metody
dostosowawcze mogą
być stosowane jako
pomoc w zmianie
struktury świadczeń

Źródło: Department of Health, 2009c.
Uwaga: Działalność dydaktyczno-badawcza jest finansowana całkowicie osobno, a jej koszt nie jest uwzględniany
w ramach PbR.
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12.5.4 Korekta dotycząca jakości
Zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumencie zatytułowanym High-quality care for all (Wysoka jakość
opieki dla wszystkich) (Darzi & Department of Health, 2008) od roku 2009/2010 wszystkie Fundusze
(Trusty) oferujące intensywną opiekę medyczną oprócz sprawozdań zawierających dane finansowe będą
publikowały także sprawozdania poświęcone jakości usług. Ramy płatności Commissioning for Quality
and Innovation (CQUIN) zaczęły obowiązywać w kwietniu 2009 roku. Dzięki nim PCT mogą powiązać
określony, niewielki procent dochodu świadczeniodawców (taki sam na terenie całego kraju) z realizacją
realnych celów wyznaczanych na szczeblu lokalnym. W roku 2009/2010 ramy płatności CQUIN objęły
0,5 procent rocznych dochodów świadczeniodawców z tytułu kontraktów (Department of Health, 2008).
W roku 2010/2011 liczba ta wzrosła do 1,5 procenta. Płatności w ramach CQUIN są wypłacane co miesiąc
tak, jak standardowy dochód. Są także odpowiednio korygowane, aby były adekwatne do stopnia realizacji
celów przewidzianych w kontrakcie. Ramy CQUIN mają zastosowanie w odniesieniu do wszystkich usług
świadczonych pacjentom, w tym do działań finansowanych przez system PbR.

12.5.5 Główne zachęty dla szpitali
Głównym celem PbR jest zwiększenie „potencjału” (skali działalności) szpitali, skrócenie czasu oczeki
wania, pomaganie pacjentom w wyborze świadczeniodawcy, poprawa wydajności oraz zwiększenie
zadowolenia pacjentów przy jednoczesnej kontroli kosztów (Miraldo i in., 2006). Ze względu na fakt,
że szpitale otrzymują stałą ilość środków na każdą grupę HRG za wykonywaną pracę, PbR zachęca
je do cięcia kosztów i skracania długości pobytu, a więc do zwiększenia potencjału w celu leczenia
większej liczby pacjentów. Oznacza to także szybsze leczenie chorych i większy dostęp pacjentów
na listach oczekujących do opieki zdrowotnej (Mannion i in., 2008). Co więcej, PbR ułatwia pacjentom
wybór dostawcy usług medycznych, zachęcając nowe podmioty do wkraczania na rynek, zwiększając
konkurencję na tym polu oraz poszerzając zakres opieki oferowanej w szpitalach (Miraldo i in., 2006).
Doświadczenia innych krajów sugerują, że wprowadzenie systemu finansowania prospektywnego
może w sposób niezamierzony zachęcić świadczeniodawców do podejmowania działań mających na celu
poprawę własnej sytuacji finansowej. Szpitale mogą np. „płynnie” wykorzystywać DRG, przypisując
pacjentów do bardziej kosztochłonnych grup DRG i otrzymując tym samym zbyt wysokie refundacje.
PbR może zachęcać dostawców do wybierania mniej złożonych przypadków w celu zmniejszenia
kosztów. Audit Commission, która obecnie regularnie monitoruje i kontroluje kodowanie w angielskich
szpitalach, odnotowała niewiele przykładów nadużywania systemu i umyślnego upcodingu, czyli zja
wiska kodowania rozpoznań i procedur jako wyżej wycenianych, niż te wykonane w rzeczywistości.
Zaobserwowane błędy w zakresie kodowania miały zarówno pozytywne jak i negatywne konsekwencje
finansowe (Audit Commission, 2008).

12.6 Nowe/innowacyjne technologie
12.6.1 Kroki, jakie należy podjąć, przed wprowadzeniem
		 technologii do szpitali
Podczas gdy decyzje dotyczące wprowadzenia większości nowych technologii są podejmowane przez
poszczególne szpitale, NICE doradza NHS w zakresie technologii związanych z opieką zdrowotną,
zdrowiem publicznym i praktyką kliniczną. Głównym celem tych działań jest promowanie dobrego
zdrowia, a także profilaktyka chorób i ich leczenie (NICE, 2007).
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NICE przeprowadza ocenę wybranych nowych i dotychczas stosowanych leków. Niemal wszyst
kie nowo rejestrowane leki przeciwnowotworowe muszą zostać ocenione przez NICE, zanim zostaną
dopuszczone do regularnego stosowania u pacjentów NHS. Wspomniany wymóg może znacznie
opóźnić dostęp pacjentów do leku, w szczególności ze względu na proces oceny, ale także z powodu
odwołań interesariuszy od wstępnych decyzji NICE.
Od stycznia 2002 roku NHS jest prawnie zobowiązana do zapewniania w Anglii i Walii środ
ków finansowych i zasobów na potrzeby leków i zabiegów rekomendowanych w ramach procesu
oceny technologii NICE. Oznacza to, że jeżeli NICE poleci jakiś lek, NHS musi zadbać o to, aby był
on publicznie dostępny przed upływem trzech miesięcy od wydania rekomendacji. Jeżeli NICE nie
rekomenduje nowego leku (być może dlatego, że inne opcje są bardziej opłacalne), NHS nie powinna
stale zapewniać do niego dostępu. Raport Mike’a Richardsa wskazuje jednak, że pacjenci powinni
mieć możliwość opłacania ze środków prywatnych leków, których nie refunduje NHS, nie tracąc przy
tym prawa do opieki w ramach NHS, którą otrzymaliby w przeciwnej sytuacji (Richards, 2008).

12.6.2 Mechanizmy płatności
Płatności „przenoszone” są wykorzystywane do finansowania nowych i innowacyjnych technologii.
Odnosi się to do nowego wyposażenia, leków, metod leczenia i technologii, a także do nowych
zastosowań już wcześniej istniejących technologii. Nabywca usług zdrowotnych ma dzięki temu
możliwość wnoszenia dodatkowych opłat za opiekę wyższej jakości niż opieka standardowa opła
cana ze środków publicznych. Wszelkie tego rodzaju ustalenia między dostawcą i nabywcą usług
medycznych powinny być przewidziane na nie więcej niż trzy lata. Ich cena powinna natomiast być
uzgadniania z wyprzedzeniem i mieć bezpośredni związek z dodatkowymi kosztami powodowanymi
wykorzystaniem nowej technologii.
Niektóre działania, jak również drogie leki, wyposażenie i procedury, nie są objęte finansowaniem
w ramach stawek taryfowych PbR. Mowa tu m.in. o obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego
(ang. magnetic resonance imaging; MRI), implantach ślimakowych, protezach ortopedycznych i che
mioterapii. Nabywcy i dostawcy uzgadniają więc obowiązujące na szczeblu lokalnym ceny i dokonują
ustaleń dotyczących monitorowania podejmowanych działań.

12.6.3 Zachęty/Utrudnienia dla szpitali w zakresie stosowania
		 nowych technologii
Finansowe zachęty do wprowadzania innowacji kierowane do świadczeniodawcy są uzależnione od tego,
jaki wpływ będą miały na jego wydatki, a także od tego, czy dana innowacja spowoduje pozytywne
zmiany dla pacjentów, zwiększając przy tym koszty ponoszone przez dostawcę (Boyle i in., 2007).
Jeżeli dana innowacja z założenia zmniejsza koszty, jej wprowadzenie jest wyraźnie promowane.
Jeżeli jednak nowa technologia, która jest bardziej wydajna, jest przy tym droższa, dostawca może nie być
zainteresowany jej wykorzystaniem. Aby temu zapobiec, należy w taki sposób dostosować finansowanie,
aby zrekompensować dodatkowe koszty ponoszone przez świadczeniodawców. Opóźnienia we wpro
wadzaniu innowacji również zwiększają wysokość wydatków dostawców medycznych. Kiedy na rynku
pojawiają się nowe technologie, system HRG nie uwzględnia kosztów ich wprowadzenia, w związku
z czym wykorzystywane są płatności przenoszone. Tworzenie finansowych zachęt do korzystania z inno
wacyjnych technologii skierowanych do dostawców usług medycznych może prowadzić do gwałtownego
wzrostu wydatków, przy jednoczesnym uszczupleniu środków w innych częściach systemu opieki zdro
wotnej, w których mogłyby być wykorzystane w sposób przynoszący lepsze efekty w zakresie leczenia
(Schreyögg i in.,  2009).
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12.7 Ocena systemu DRG w Anglii
12.7.1 Oficjalna ocena
Od czasu wprowadzenia PbR w 2004 roku zbadano jego różne aspekty, takie jak korzyści i koszty
korzystania z tego typu systemu (Marini & Street, 2006; Miraldo i in., 2006), a także argumenty
za i przeciw (Mannion i in., 2008). Udokumentowane dowody wskazują, że PbR ma, ogólnie rzecz
ujmując, pozytywny wpływ na działalność i wydajność szpitali, nie powodując przy tym spadku jakości
świadczonej opieki (Tabela 12.4).
W ogólnokrajowej ocenie PbR wykorzystane zostały różnorodne metody, których celem było
oszacowanie wpływu systemu na postępowanie szpitali (Farrar i in., 2007). Przeanalizowano między
innymi odpowiednie ramy teoretyczne, przeprowadzono serię częściowo strukturalizowanych wywia
dów oraz ekonometryczną analizę standardowo gromadzonych danych. Ramy teoretyczne zakładały,
że ogólnokrajowa, stała stawka taryfowa spowoduje zmniejszenie kosztów jednostkowych. Wywiady
dowiodły, że PbR spotyka się z pozytywnym odbiorem, mimo pewnego braku wiary w to, że uda się
zrealizować jego założenia. Analiza ekonometryczna wykazała z kolei, że wprowadzenie PbR spowo
dowało spadek kosztów jednostkowych, nie wywołując przy tym spadku jakości świadczonych usług.
Wyniki te sugerują, że zmniejszenie wysokości kosztów jednostkowych odnotowano dzięki skutecznemu
oszczędzaniu. W międzyczasie zwiększyła się wydajność placówek, choć sposób kodowania zmienił
się w niewielkim stopniu.
Wnioski płynące z oceny PbR przeprowadzonej przez Audit Commission (Audit Commission,
2008) są w dużym stopniu zbliżone do tych przedstawionych w ramach oceny ogólnokrajowej. Odno
towano związek między wykorzystaniem PbR oraz wzrostem liczby świadczeń planowych i wydajności
tego rodzaju opieki, choć system sam w sobie nie został uznany za główny element powodujący
te zmiany. W zakresie jakości opieki spostrzeżenia były podobne do tych opisanych w ramach badania
ogólnokrajowego. Audit Commission przedstawiła liczne rekomendacje dotyczące kierunków rozwoju
systemu PbR, m.in. (1) wzmocnienie infrastruktury informacyjnej tak, aby działalność dostawców była
refundowana jeszcze dokładniej, (2) zwiększenie elastyczności ogólnokrajowych stawek taryfowych,
w tym poszerzenie możliwości dzielenia stawek taryfowych na poszczególne elementy, (3) poświęcenie
większej uwagi możliwości podziału strumieni finansowania, tak aby środki były przeznaczane osobno
na zasoby i podwyższanie jakości świadczeń, oraz (4) wprowadzenie normatywnych stawek w odniesieniu
do wybranych HRG, w przypadku których stawki nie byłyby oparte na średnich cenach, ale na kosztach
ponoszonych przez bardziej wydajnych świadczeniodawców (inni zgadzają się z tą koncepcją) (Street
& Maynard, 2007a).

12.7.2 Ocena autorów
Mimo pewnych trudności zaistniałych podczas wdrażania systemu (Department of Health & Lawlor,
2006), PbR wprowadzono jako mechanizm finansowania obejmujący niemal całą opiekę stacjonarną
oferowaną w Anglii w ramach NHS. Obawy dotyczące niezamierzonych konsekwencji tej decyzji oraz
praktyki upcodingu okazały się zdecydowanie bezpodstawne. Nie miał miejsca również duży wzrost
aktywności szpitali finansowanej na podstawie stawek taryfowych. Oznacza to, że system PbR nie
doprowadził do powszechnego braku stabilności finansowej nabywców (PCT). Odpowiadać może
za to fakt, że PCT ulepszyły swoje metody monitorowania działalności i wydajności dostawców, a nie
które z nich próbowały nawet zarządzać popytem, inwestując w działania promujące zmniejszenie liczby
przyjęć do szpitala, których można uniknąć (Audit Commission, 2008). Były jednak mniej skuteczne
w kontrolowaniu silnych zachęt motywujących szpitale do oferowania większej liczby świadczeń
planowych (Mannion i in., 2008).
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HRG4 – nowy system klasyfikacji, stanowiący podstawę stawek taryfowych na rok 2009/2010
– może sprawić, że system finansowania będzie działał w sposób bardziej sprawiedliwy. Zwiększono rolę
„wydzielania”, a wzrost liczby kategorii oraz bardziej szczegółowa kategoryzacja pacjentów ze względu
na ciężkość ich stanu powinny, co do zasady, pomóc zadbać o to, aby przekazywane środki lepiej
odzwierciedlały zróżnicowanie przypadków. Istnieje jednak ryzyko, że wydzielanie spowoduje większe
obciążenie budżetów, ponieważ działania, które dotychczas były finansowane zgodnie z jedną stawką,
będą teraz refundowane osobno.
Tabela 12.4 Wpływ wprowadzenia PbR: przegląd udokumentowanych danych
Wpływ wprowadzenia PbR

Badanie

Aktywność

Aktywność w zakresie planowego leczenia oferowanego w trybie jednodniowym wzrosła
„PbR ma pozytywny wpływ na działalność w zakresie opieki planowej. Wzrosła liczba
pacjentów leczonych w trybie jednodniowym, a wartość LOS w przypadku planowych
hospitalizacji zmniejszyła się”.
„Inne działania również sprzyjały wzrostowi aktywności.
Uważa się, że PbR przyczynił się do tych pozytywnych zmian, ale nie stanowi przyczyny
ich zaistnienia”.

2007a
2008b

Koszty
jednostkowe

Koszty jednostkowe szybciej zmniejszały się tam, gdzie wdrożono system PbR

2007a

Liczba
hospitalizacji

Zarówno w przypadku fundacji jak i Funduszy (Trusty) szpitalnych liczba pobytów wzrosła,
chociaż może być to związane z innymi inicjatywami, takimi jak założenia dotyczące
maksymalnego czasu oczekiwania, które również miały wpływ na liczbę świadczonych usług.

2007a

Wydajność

Wydajność wzrosła, ponieważ obniżono wysokość kosztów jednostkowych, nie zmniejszając
jakości świadczonych usług

2007a

Jakość

W zakresie jakości odnotowano niewielkie zmiany
Obawy dotyczące negatywnego wpływu na jakość świadczeń nie sprawdziły się

2007a
2008b

Kodowanie
DRG

Istnieje niewiele danych potwierdzających zmiany w sposobie kodowania

2007a

Zarządzanie
finansami
i systemy
informatyczne

Nabywców i dostawców zachęcano do wzmocnienia działania systemów i poprawy ogólnego
planowania

2008b

Koszty
Szacuje się, że wzrosły zarówno w przypadku Funduszy (Trusty) szpitalnych jak i PCT
administracyjne

2006c

Źródła: a Farrar i in., 2007; b Audit Commission, 2008; c Marini & Street, 2006.

12.8 Perspektywy
12.8.1 Tendencje w usługach szpitalnych lub ogólnej
		 opiece zdrowotnej
Od dawna istniała tendencja do ograniczenia hospitalizacji i leczenia większej liczby pacjentów w trybie
jednodniowym lub w przychodniach. System HRG4 umożliwia wydzielanie świadczeń z podstawowych HRG,
dzięki czemu w odpowiednich przypadkach usługi medyczne można świadczyć w warunkach ambulatoryjnych.

12.8.2 Tendencje dotyczące stosowania systemu DRG
		 i zakresu jego obowiązywania
PbR wymaga doskonalenia grup HRG oraz opracowania systemów klasyfikacji dla usług świadczonych
poza szpitalem. Departament Zdrowia stopniowo rozszerza zakres PbR tak, aby obejmował on także
ochronę zdrowia psychicznego dorosłych, choroby przewlekłe, opiekę profilaktyczną, zdrowie seksualne,
świadczenia oferowane przez lokalne ośrodki zdrowia, transport medyczny oraz opiekę podstawową poza
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godzinami przyjęć (Department of Health, 2007). W zakresie niektórych z wymienionych wyżej obszarów
opieki zdrowotnej prowadzone są pilotażowe prace na szczeblu lokalnym, mające na celu określenie
odpowiednich jednostek działań („kategorii”). Koszty referencyjne NHS uwzględniają już dane dotyczące
kosztów w większości z tych obszarów, jednak kalkulacje kosztów są również przeprowadzane lokalnie
w celu sprawdzenia, czy w stosunku do nowych kategorii możliwe będzie stosowanie stawek taryfowych,
w szczególności w przypadku usług w zakresie ochrony zdrowia psychicznego (Mason & Goddard, 2009).
Być może najważniejszą inicjatywę stanowi opracowanie stawek taryfowych „najlepszych
praktyk” w odniesieniu do najbardziej powszechnych świadczeń, w przypadku których odnotowuje się
niewyjaśnione zróżnicowanie jakości praktyk klinicznych, oraz jasnych wskazówek opisujących najlepsze
praktyki (Department of Health, 2009d). W 2010 roku ceny operacji wycięcia pęcherzyka żółciowego,
leczenia złamania kości udowej spowodowanego kruchością kości, zaćmy i udaru były ustalone na pod
stawie najbardziej wydajnych wydatków, a nie średnich kosztów. Od roku 2011/2012, stawki taryfowe
najlepszych praktyk mają obejmować dializę u osób dorosłych, radiologię interwencyjną, przejściowy
atak niedokrwienny oraz cukrzycę u dzieci (Department of Health, 2011). Oznacza to, że grupy DRG
były stopniowo wykorzystywane w coraz szerszym zakresie. Początkowo grupy te służyły klasyfikacji
działań, następnie zaczęły być stosowane do finansowania świadczeń, a dziś dodatkowo ich rolą
jest zachęcanie do podwyższania jakości usług i skuteczniejszego leczenia pacjentów. Obranie tego
pożądanego kierunku rozwoju stanowi wyzwanie w zakresie opracowania polityki i oceny systemu
w ciągu najbliższej dekady.

12.9 Przypisy
1. Autorzy pragną podziękować Martine Bellanger (EHESP) i Alexandrowi Geisslerowi (TUB) za pomocne
uwagi dotyczące wstępnej wersji rozdziału. Odpowiadamy za wszelkie pozostałe w tekście błędy
i pominięcia.
2. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej NHS (http://www.nhs.uk/ NHSEngland/
thenhs/about/Pages/nhsstructure.aspx, dostęp na dzień 29 czerwca 2011 roku).
3. Słowo „inne” odnosi się w tym przypadku do pozostałych wydatków szpitala, które nie są związane
z leczeniem w trybie jednodniowym, opieką szpitalną lub ambulatoryjną. W ich zakres wchodzą
np. koszty przychodni opieka społeczna, intensywna terapia, medycyna ratunkowa, radioterapia
i chemioterapia, dializa, a także przeszczep nerki lub szpiku kostnego.
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13.1 Usługi szpitalne i rola DRG
13.1.1 Francuski system opieki zdrowotnej
Francuski system opieki zdrowotnej jest oparty na powszechnym ubezpieczeniu społecznym. Opieka
ta jest w znacznym stopniu zapewniana przez prywatnych dostawców usług medycznych. Usługi
ambulatoryjne są świadczone przede wszystkim w prywatnych gabinetach, zwykle jednoosobowych.
Leczenie stacjonarne oferują natomiast zarówno szpitale publiczne, jak i nastawione i nienastawione
na zysk szpitale prywatne. Pacjenci mogą dowolnie wybierać między świadczeniodawcami publicznymi
i prywatnymi, nie potrzebując przy tym skierowania.
W porównaniu z systemami funkcjonującymi w większości krajów europejskich system francu
ski charakteryzuje się wysokim poziomem wydatków. Francja przeznacza około 11 procent swojego
produktu krajowego brutto (PKB) na sektor opieki zdrowotnej. Odsetek ten wyróżnia się na tle innych
krajów należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), w których średnia wynosi
9 procent (OECD, 2010). W zakresie finansowania szpitali około 91 procent wszystkich wydatków
pokrywane jest przez publiczne fundusze ubezpieczeń zdrowotnych, a 5 procent przez prywatne
ubezpieczenia uzupełniające. Bezpośredni wkład ze strony państwa wyniósł w 2008 roku jedynie
ok. 1,3 procenta (Fenina i in., 2008).
Na poziomie makro, finansowe zarządzanie systemem opieki zdrowotnej leży w zakresie
obowiązków rządu oraz funduszy ubezpieczeniowych. Rząd wyznacza roczne cele finansowe, aby
ograniczyć wydatki funduszy ubezpieczeń zdrowotnych. Określa się osobne cele dla sektora szpital
nego, ambulatoryjnego oraz dla opieki społecznej/długoterminowej. Budżet sektora szpitalnego dzieli
się na dwie części: jedną przeznaczaną na leczenie stanów ostrych, finansowaną w ramach płatności
przyznawanych w oparciu o DRG (włączając w to opiekę szpitalną świadczoną w domu pacjenta), oraz
drugą na inne usługi stacjonarne (głównie opiekę psychiatryczną i rehabilitację), przewidującą oddziel
ne zadania dla sektora publicznego i prywatnego. Publiczne fundusze ubezpieczenia zdrowotnego
definiują zakres koszyka świadczeń, ustalają ceny procedur medycznych, leków i wyposażenia, a także
określają poziom współfinansowania (Mousques & Polton, 2005). Fundusze ubezpieczeń zdrowotnych
są również odpowiedzialne za ustalanie stawek taryfowych obowiązujących przedstawicieli zawodów
medycznych świadczących usługi prywatnie. Lekarze pracujący w szpitalach prywatnych podpisują
kontrakty z funduszami ubezpieczeń zdrowotnych i są wynagradzani na podstawie wynegocjowanych
stawek opłat za usługę,1 natomiast lekarze pracujący w placówkach publicznych otrzymują pensje.
Zarobki i warunki pracy personelu szpitalnego, a także ceny odnoszące się do poszczególnych grup
DRG, są regulowane przez rząd.
Cele budżetowe dotyczące finansowania sektora szpitalnego są wyznaczane przez państwo
indywidualnie dla każdego z regionów. Na poziomie regionalnym, za organizację oraz zapewnianie
jakości opieki szpitalnej do niedawna odpowiadały Regionalne Agencje Hospitalizacji (Agences Régional
d’Hospitalisation, ARH). W 2010 roku zastąpiły je nowo utworzone Regionalne Agencje Zdrowia (Agences
Régionales de Santé, ARS), które są odpowiedzialne nie tylko za leczenie w stanach ostrych, ale także
za profilaktykę, rehabilitację, opiekę długoterminową i społeczną. Obecnie rząd reformuje strukturę
zarządczą francuskiego systemu opieki zdrowotnej, przekazując coraz więcej władzy ARS, które mają
uzyskać kontrolę nad środkami i określać strategie dla placówek w danym regionie (Or, 2008). Każdy
szpital (także prywatny) będzie musiał podpisać kontrakt określający zakres jego działalności i potrzeby
finansowe. Mimo tendencji do nadawania uprawnień władzom lokalnym i regionalnym, finansowanie
szpitali zależy od regionów jedynie w niewielkim stopniu.
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13.1.2 Usługi szpitalne we Francji
Sektor szpitalny odgrywa istotną rolę w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej we Francji. Jedna na sześć
osób jest co roku przyjmowana do szpitala na pobyt dłuższy lub w trybie jednodniowym. Szpitale to także
ważni dostawcy usług ambulatoryjnych: odpowiadają za około 33 milionów konsultacji specjalistycznych
i blisko 15,5 miliona wizyt w stanach nagłych rocznie. Na Rysunku 13.1 przedstawiono dane liczbowe doty
czące różnych rodzajów świadczeń oferowanych przez szpitale, w tym opieki psychiatrycznej i rehabilitacji.
Przy 4 łóżkach na 1000 mieszkańców dostępność łóżek szpitalnych we Francji plasuje się
na poziomie porównywalnym do średniej odnotowywanej w OECD. Opieka w stanach ostrych (włącza
jąc w to leczenie w trybie jednodniowym i hospitalizację w domu) odpowiada za około 16 milionów
przypadków i jest zapewniana przez różne placówki publiczne i prywatne (Tabela 13.1).
Szpitale publiczne stanowią 60 procent wszystkich szpitali, dysponując przy tym 65 procentami
wszystkich łóżek na oddziałach intensywnej opieki medycznej (około 221 000 łóżek w 2007 roku). Szpitale
te są prawnie zobowiązane do zapewniania ciągłości leczenia, czyli do świadczenia 24-godzinnej pomocy
w stanach nagłych, przyjmowania każdego wymagającego leczenia pacjenta oraz udziału w działaniach
w ramach realizacji ogólnokrajowych/regionalnych priorytetów z zakresu zdrowia publicznego.
Nastawiony na zysk sektor prywatny oferuje 25 procent wszystkich łóżek szpitalnych we Francji,
w tym 46 procent łóżek na oddziałach chirurgii i 70 procent łóżek ambulatoryjnych (miejsc dla pacjen
tów). Udział szpitali prywatnych w rynku w znacznym stopniu zależy od rodzaju świadczonych usług.
Około 56 procent wszystkich operacji chirurgicznych i jedną czwartą świadczeń z zakresu położnictwa
realizują prywatne szpitale nastawione na zysk. Ich udział w rynku zwiększa się do ponad 70 procent
w przypadku niektórych operacji planowych, takich jak operacje oka (w szczególności zaćmy), operacje
ucha i endoskopie. Niektóre skomplikowane procedury są jednak przeprowadzane niemal wyłącznie
przez szpitale publiczne, np. w przypadku leczenia poparzeń (92 procent) lub leczenia pacjentów
wymagających operacji wskutek urazów wielonarządowych (97 procent).

Pe³na hospitalizacja
(stacjonarna)

Psychiatria
Intensywna
opieka
medyczna
(9,9 miliona)

- Hospitalizacja
dzienna
- Hospitalizacja
nocna
- Chirurgia
ambulatoryjna
(13,5 miliona)

Alternatywy
dla pe³nej hospitalizacji

Dzia³ania zewnêtrzne

- Wizyty
ambulatoryjne
(33 miliony)
- Leczenie w trybie
jednodniowym
(dializy i chemio/
radioterapia)
(16 milionów)
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(15,4 miliona)

(-2 miliony)

Hospitalizacja w domu
(85 000)

Rehabilitacja

Czêściowa hospitalizacja

Inne formy hospitalizacji

Rysunek 13.1 Ogólne informacje na temat działalności szpitali we Francji, 2006
Źródło: HCAAM, 2009.
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Z kolei prywatne szpitale nienastawione na zysk specjalizują się raczej w opiece średnio- i długo
terminowej; świadczą około 8 procent opieki w przypadkach ostrych. Trzy czwarte tych instytucji pod
pisały specjalną umowę z państwem, w związku z czym dotyczą ich te same zobowiązania, co szpitale
publiczne, w zakresie świadczenia „usług publicznych”, takich jak np. (24-godzinna) stała opieka. W zamian
mogą otrzymać dotacje ze środków publicznych. Po wprowadzeniu ostatniej reformy prywatne szpitale
nastawione na zysk także będą miały możliwość podpisywania tego typu kontraktów z ARS.
Tabela 13.1 Rozłożenie łóżek na oddziałach intensywnej terapii oraz zakres usług w szpitalach publicznych
i prywatnych, 2007

Ogółem
Liczba łóżek

%
Łóżka na oddziałach chirurgii
%

Publiczne

Prywatne
Prywatne
nienastawione na zysk nastawione na zysk

221 990

146 461

19 251

100,0

66,0

8,7

56 278
25,4

88 280

41 307

8 151

38 822

100,0

46,6

7,5

45,9

Suma pobytów w szpitalu

(epizody, w milionach)
%

15,9

8,9

1,3

5,7

100,0

56,1

7,8

36,0

5,6

2,0

0,45

3,1

100,0

36,4

7,4

56,2

z czego:
Chirurgia
%
Leczenie nieoperacyjne
%
Położnictwo
%
ALOS (dni)

9,1

6,1

0,7

2,3

100,0

67,0

7,8

25,2

1,3

0,9

0,086

0,33

100,0

67,6

6,6

25,8

4,0

4,9

4,2

2,5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z 2007 roku pochodzących z francuskiej bazy danych poświęconej
działalności szpitali (PMSI).

Szpitale pod względem rozmiaru (liczby łóżek) znacznie się różnią w zależności od statusu własności
(Tabela 13.2). Niemal 60 procent prywatnych szpitali nastawionych na zysk oferuje mniej niż 100 łóżek.
Odsetek ten wzrasta do 90% w przypadku placówek specjalizujących się w zabiegach chirurgicznych.
Z kolei w sektorze publicznym obserwuje się zróżnicowanie w tym aspekcie. Około 30 procent publi
cznych szpitali ogólnych dysponuje ponad 300 łóżkami, a 20 procent zapewnia mniej niż 100 łóżek.
Do roku 2004/2005 we Francji funkcjonowały dwa różne sposoby finansowania szpitali publicz
nych i prywatnych. Szpitale publiczne i większość szpitali prywatnych nienastawionych na zysk działały
w ramach globalnego budżetu opracowanego głównie w oparciu o koszty historyczne, natomiast
prywatne szpitale nastawione na zysk były finansowane poprzez opłaty za osobodni oraz płatności
za wykonane usługi medyczne. Od roku 2004 do francuskich szpitali stopniowo wprowadzano sys
tem finansowania oparty na DRG. W placówkach publicznych udział wszystkich świadczeń w ramach
intensywnej opieki medycznej finansowanych w ramach systemu stopniowo wzrastał: z 10 procent
w 2004 roku do 25 procent w 2005 roku, aby w końcu osiągnąć 100 procent w roku 2008.
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Tabela 13.2 Podział szpitali pod względem wielkości i statusu własności
Liczba
szpitali

< 30 łóżek
(%)

30-99 łóżek 100-199 łóżek 200-349 łóżek 350 + łóżek
(%)
(%)
(%)
(%)

Placówki świadczące opiekę
chirurgiczną

171

18

70

12

0

0

Placówki świadczące opiekę
medyczną

35

14

60

26

0

0

Placówki świadczące wieloprofilową opiekę medyczną

374

3

41

43

13

0

Łącznie prywatne,
nastawione na zysk

580

8

51

32

8

0

Placówki świadczące opiekę
chirurgiczną

12

17

83

0

0

0

Placówki świadczące opiekę
medyczną

45

24

53

18

2

2

Placówki świadczące wieloprofilową opiekę medyczną

119

6

35

39

16

4

Łącznie prywatne,
nienastawione na zysk

176

11

43

31

11

3

Prywatne nastawione na zysk

Prywatne nienastawione na zysk

Publiczne
Szpitale uniwersyteckie

170

0

5

10

18

66

Szpitale lokalne

355

25

58

15

2

0

Szpitale ogólne
Łącznie publiczne
RAZEM

643

1

19

26

23

31

1 168

8

29

21

16

27

1 924

8

37

25

13

17

Źródło: Or i in., 2009.

Prywatne szpitale nastawione na zysk są w pełni finansowane przez system oparty na grupach DRG
od lutego 2005 roku. Niemniej w okresie przejściowym, który trwa aż do 2012 roku, ogólnokrajowe
ceny DRG są korygowane przy uwzględnieniu wzorców kosztów historycznych szpitali, aby ochronić
je przed nadmiernymi cięciami budżetu.

13.1.3 Cel systemu DRG
System klasyfikacji DRG, początkowo wprowadzony we Francji do celów sprawozdawczości z działalności
szpitali, wykorzystywano do korekty przydziału środków budżetowych, a obecnie używa się go również
w finansowaniu szpitali. Pierwszy francuski system klasyfikacji pacjentów – Groupes Homogènes des
Malades (GHM, jednorodne grupy pacjentów) – wdrożono w 1986 roku w grupie publicznych szpi
tali-ochotników, aby lepiej opisywać działalność placówek. Po przeprowadzeniu w 1991 roku reform
szpitalnictwa, stosowanie GHM do gromadzenia/przedkładania informacji na temat działalności stało
się obowiązkowe dla wszystkich szpitali publicznych. Dane te coraz częściej wykorzystywano do porów
nywania wydajności placówek oraz do korygowania ogólnych budżetów. W latach dziewięćdziesiątych
XX wieku wielu Ministrów Zdrowia wciąż deklarowało jednak, że DRG nigdy nie będą stosowane
do celów finansowania szpitali.
Dostarczanie danych w oparciu o DRG stało się w 1998 roku obowiązkiem prywatnych szpitali
nastawionych na zysk. Musiało minąć kolejne sześć lat, aby informacje te stały się podstawą finansowania
działalności wszystkich szpitali, co obecnie stanowi główny cel systemu DRG. Finansowanie w oparciu
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o grupy DRG wprowadzono w roku 2004/2005 w odniesieniu do intensywnej opieki medycznej (także
hospitalizacji w domu). Zrobiono to w celu: poprawy wydajności, zapewnienia szpitalom publicznym
i prywatnym równych szans na otrzymanie środków, zwiększenia przejrzystości funkcjonowania szpitali
i zarządzania nimi, a także podwyższenia jakości leczenia.

13.2 Rozbudowa i aktualizacja systemu DRG
13.2.1 Obecny system DRG w zarysie
We Francji jako podstawę finansowania szpitali od roku 2004/2005 wykorzystuje się jeden ogól
nokrajowy system DRG zwany GHM. Obejmuje on wszystkie szpitale (publiczne i prywatne) oraz
wszystkich pacjentów (pacjentów hospitalizowanych i przypadki jednodniowe), za wyjątkiem opieki
psychiatrycznej, rehabilitacji i opieki długoterminowej. Środki otrzymywane w ramach tego systemu
pokrywają 56 procent wszystkich wydatków szpitali (ATIH, 2009).
Obecnie funkcjonujący system GHM (11. wersja) został wprowadzony w styczniu 2009 roku.
Określono w nim 2297 grup GHM w ramach 26 podstawowych kategorii diagnostycznych (fr. catégories
majeures de diagnostic, CMD; ang. Major Diagnostic Categories, MDC), jednej tzw. grupy „Pre-MDC”
(fr. catégorie majeure 27) obejmującej transplantację organów oraz jednej niezróżnicowanej grupy
przewidzianej na „sesje” (séance), tj. głównie chemioterapię, radioterapię lub dializę (CMD 28).
Ponadto występuje rozróżnienie na kategorie obejmujące „operacje chirurgiczne”, „pozostałe pro
cedury” i „leczenie zachowawcze” oraz kategoria „niezróżnicowana”. Istnieje 606 podstawowych
GHM, z czego większość dzieli się na cztery poziomy ze względu na ciężkość stanu pacjenta.
Instytucją odpowiedzialną za rozbudowę systemu klasyfikacji pacjentów GHM oraz za kalku
lowanie cen jest Agence Technique de l’information sur l’Hospitalisation (ATIH), która została utwo
rzona w 2002 roku. ATIH jest niezależną instytucją administracji publicznej współfinansowaną przez
rząd i krajowe fundusze ubezpieczeń społecznych. W jej ramach działa komitet doradczy, w którego
skład wchodzą przedstawiciele publicznych i prywatnych placówek ochrony zdrowia, przedkładający
propozycje w oparciu o swoje doświadczenie związane z funkcjonowaniem systemu i w systemie.

13.2.2 Rozbudowa francuskiego systemu DRG
Pierwsze pomysły dotyczące francuskiego systemu klasyfikacji pacjentów pojawiły się na początku lat
osiemdziesiątych XX wieku, kiedy rząd postanowił wprowadzić budżety ogólne na poziomie szpitali
zamiast istniejącego wcześniej słabo uregulowanego systemu płatności za osobodni. Planowano dosto
sowanie wysokości środków przekazywanych placówkom poprzez mierzenie ich działalności klinicznej
przy pomocy GHM (Michelot & Rodrigues, 2008).
Wstępna francuska klasyfikacja GHM (testowana w latach 1986-1990) powstała w oparciu
o trzecią wersję DRG Administracji Finansowania Służby Zdrowia Stanów Zjednoczonych (HCFA-DRG).
Włączono do niej jednak później elementy systemu DRG-AP. Najważniejszą zmianą było wprowadzenie
osobnej podstawowej kategorii (CM 24) dla przypadków jednodniowych. W 1996 roku na podstawie
danych przekazywanych dobrowolnie przez grupę 35 szpitali publicznych przeprowadzono Ogólno
krajowe Badanie Kosztów (ENC) w celu obliczenia francuskich wskaźników wagowych.
Pierwsza wersja GHM była wprowadzana do szpitali publicznych w latach 1990-1993. Od tam
tego czasu wdrożono jedenaście wersji (Tabela 13.3). We początkowych systemach GHM do określania
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„istotnych powikłań” (CMA), bez względu na rozpoznanie podstawowe u pacjenta, posługiwano
się zamkniętą listą rozpoznań drugorzędnych (stworzoną na podstawie pierwotnej listy opracowanej
na Uniwersytecie Yale). Późniejsze wersje GHM wykorzystywały jednak wiele list zawierających „wyjąt
ki”, odnoszące się do szczególnych przypadków. W wersji 9. (2004–2005) wprowadzono osobną listę
rozpoznań stosowaną w przypadku poważnych stanów ostrych/powikłań (wspomniane wcześniej CMA).
Wersja 10. (2006–2008) miała na celu poprawę systemu klasyfikacji ze względu na problemy
związane z finansowaniem szpitali. W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane ze strony stowarzy
szeń szpitali i Ministerstwa Zdrowia, stworzono wiele dodatkowych (głównie ambulatoryjnych) grup
obejmujących zabiegi chirurgiczne oraz specjalne DRG odnoszące się do procedur ambulatoryjnych
innych niż chirurgiczne.
Aktualna (11.) wersja zawiera istotną zmianę: liczbę GHM zwiększono niemal trzykrotnie,
wprowadzając cztery poziomy ciężkości stanu pacjenta w ramach niemal każdej podstawowej GHM
(zob. Tabela 13.3). Informacje dotyczące długości pobytu, rozpoznań drugorzędnych i zaawansowa
nego wieku pacjenta wykorzystuje się teraz w sposób bardziej usystematyzowany w celu zwiększenia
jednorodności kosztowej GHM, w szczególności grup obejmujących leczenie zachowawcze. Co więcej,
przypadki jednodniowe mogą być obecnie kategoryzowane w ramach oddzielnej podgrupy odpowiedniej
GHM. W rezultacie zaprzestano stosowania specyficznej dla Francji „CM 24” (obejmującej przypadki
jednodniowe i krótkie pobyty).

13.2.3 Dane wykorzystywane do rozbudowy systemu DRG
Do opracowania obecnie funkcjonującego systemu DRG wykorzystano dwie różne bazy danych.
System klasyfikacji pacjentów opiera się na informacjach pochodzących z francuskiej bazy poświę
conej działalności szpitali (PMSI), zawierającej dane na temat charakterystyki pacjentów, rozpoznania
podstawowego i drugorzędnego, procedur i długości pobytu leczonych pacjentów, a także GHM,
do której przypisany został dany pacjent. Jest to ogólnokrajowa baza danych obejmująca wszystkie
szpitale publiczne (od 1996 roku) i prywatne (od 1998 roku).
Informacje potrzebne do obliczania wagowych wskaźników kosztów DRG pochodzą z bazy
danych poświęconej wydatkom szpitali(ENCC), zawierającej szczegółowe dane na temat kosztów
każdej hospitalizacji, otrzymywane od 70-100 szpitali-ochotników. Do 2006 roku ENCC obejmowała
jedynie szpitale publiczne i prywatne nienastawione na zysk (w sumie około 40), stanowiące około
3 procent tego typu placówek. Od 2006 roku informacje dotyczące wydatków pozyskiwane są od grupy
prywatnych szpitali nastawionych na zysk, dzięki czemu możliwe jest obliczanie wydatków w sposób
porównywalny we wszystkich szpitalach w ramach ENC. Liczba szpitali biorących udział w badaniu
nieznacznie wzrosła między 2006 i 2007 rokiem (Tabela 13.4). Obecnie ENCC zawiera dane z 99 szpitali,
odpowiadających za 13 procent wszystkich pobytów.

13.2.4 Częstotliwość i sposób aktualizowania systemu
Algorytm klasyfikacji GHM jest stale aktualizowany od samego początku. W 2005 roku ATIH wdrożyła
proces regularnego przeglądu systemu klasyfikacji pacjentów w celu uwzględniania zmian w zakre
sie praktyk medycznych i technologii, a także dostosowywania go do modyfikacji wprowadzonych
w X wydaniu Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób WHO (ICD-10). Zmiany są wprowadzane do sys
temu w oparciu o sugestie grupy eksperckiej powołanej przez ATIH, w której skład wchodzą głównie
lekarze i statystycy (Patris i in., 2001).

255

256

Wersja
eksperymentalna

Cel

Próba szpitaliochotników, jedynie
w odniesieniu
do usług w ramach
intensywnej opieki
medycznej

450

480

572

Dane dot. wykorzystania zasobów
od kilku szpitali publicznych

1995

GHM w. 3

582

1996–1997

GHM w. 4

2000–2001

GHM w. 6

582

2002–2003

GHM w. 7

598

773 (573*)

2004–2005

GHM w. 9

2009 do dziś

GHM w. 11

784 (575*)

Ogólnokrajowe
dane dot.
wykorzystania
zasobów

2297 (606*)

Ogólnokrajowe
dane dot.
wykorzystania
zasobów

Finansowanie szpitali

2006–2008

GHM w. 10

Szpitale publiczne i prywatne: pacjenci hospitalizowani
i przypadki jednodniowe, z wyłączeniem psychiatrii, rehabilitacji
i opieki długoterminowej

598

Ogólnokrajowe dane
dot. wykorzystania
zasobów

Przydziały budżetowe dla szpitali

1998–1999

GHM w. 5

Szpitale publiczne: pacjenci hospitalizowani
i przypadki jednodniowe, z wyłączeniem psychiatrii, rehabilitacji
i opieki długoterminowej

480

1994

GHM w. 2

Opis działalności szpitali

1991–1993

GHM w. 1

* Podstawowe GHM w nawiasach. Na przykład 773 (573) oznacza istnienie 573 kategorii opisujących podstawową GHM (obejmujących rozpoznania i procedury) i 200 kategorii służących
rozróżnieniu ciężkości stanu pacjentów.

Zastosowano w

Liczba DRG

Dane
Dane od publicznych
wykorzystane
do opracowania szpitali-ochotników

1986-1990

HCFA-DRG

Data

System DRG

Tabela 13.3 Wersje GHM stosowane w latach 1986-2009

Tabela 13.4 Liczba szpitali i pobytów uwzględniona w Ogólnokrajowym Badaniu Kosztówa
2006

Typ szpitali

Liczba
szpitali
uwzględ
nionych
w próbie
danychb

Liczba
uwzglę
-dnionych
epizodówc

Szpital uniwersytecki

10

512 707

Szpitale ogólne

16

Centra onkologii

5

Badane
epizody
jako
procent
wszystkich
pobytów
(%)

2007
Liczba
szpitali
uwzglę
-dnionych
w próbie
danychb

Liczba
uwzglę
-dnionych
epizodówc

Badane
epizody
jako procent
wszystkich
pobytów (%)

11

13

823 440

17

508 520

7

22

718 893

10

268 358

25

7

387 184

36

Prywatne szpitale nienastawione
na zysk

11

168 616

15

13

224 590

20

Szpitale publiczne łącznie

42

1 458 201

10

55

2 154 107

15

Prywatne szpitale nastawione
na zysk

32

628 894

7

44

781 769

9

RAZEM

74

2 087 095

9

99

2 935 876

13

Źródło: ATIH, 2007b.
Uwagi: a W ENCC 2008 i ENCC 2009 uwzględnione zostały próby danych z lat 2006 i 2007. b Szpitale, których dane
uwzględniono, spełniały standardy jakości wymagane do obliczenia kosztów; c Liczba epizodów uwzględnionych na skali
kosztów referencyjnych (po wykluczeniu przypadków wykraczających poza wartości graniczne).

Informacje dotyczące długości pobytu zawarte w PMSI oraz dane na temat kosztów leczenia
pacjentów w ramach każdej GHM pochodzące z ENCC wykorzystuje się do oceny jednorodności
kosztowej grup diagnostycznych oraz systemu klasyfikacji jako całości. Konsekwencje wprowadzenia
do algorytmu klasyfikacji proponowanych zmian bada się przy wykorzystaniu tych samych danych.
Wskaźniki wagowe kosztów GHM są aktualizowane co rok przez ATIH na podstawie informacji
z ENCC. Ceny są jednak zawsze wprowadzane w szpitalach po upływie dwóch lat w stosunku do roku,
z którego pochodzą dane. Przykładowo dane dotyczące wydatków szpitali pochodzące z 2008 roku
były analizowane na przestrzeni roku 2009 w celu określenia cen GHM, które do finansowania szpitali
zastosowano w roku 2010.

13.3 Aktualny system klasyfikacji pacjentów
13.3.1 Informacje wykorzystywane do klasyfikacji pacjentów
Przypisywanie pacjentów do GHM odbywa się w oparciu o informacje administracyjne i kliniczne po
chodzące ze standardowych kart informacyjnych leczenia szpitalnego (RSS) (zob. Rysunek 13.2). Dane
kliniczne są dokumentowane przez lekarzy i przekazywane jednostkom informacji medycznej (DIM)
szpitali. Tam dane są najpierw przetwarzane i sprawdzane, a następnie wprowadzane do specjalistycznego
programu, który wykorzystuje je w celu przyporządkowania pacjenta do odpowiedniej grupy GHM.
Jeżeli pacjent przebywa podczas pobytu w szpitalu na różnych oddziałach, wszystkie karty
informacyjne leczenia szpitalnego (RUM) łączy się w jedną RSS. Do 2009 roku rozpoznanie podsta
wowe kodowano podczas przyjęcia do szpitala (główne rozpoznanie na pierwszej RUM), a wszelkie
dodatkowe diagnozy kodowano jako rozpoznania drugorzędne. W ramach stosowanej obecnie (11.)
wersji GHM, rozpoznanie podstawowe, które powinno stanowić „przyczynę” hospitalizacji, przypisuje
oddział wypisujący pacjenta (ostatnia RUM).
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Informacje kliniczne, które bierze się pod uwagę w procesie klasyfikacji, to rozpoznania pod
stawowe i drugorzędne kodowane przy zastosowaniu ICD-10, a także procedury kodowane zgodnie
z francuską klasyfikacją procedur (CCAM). W przypadku noworodków uwzględnia się dodatkowo
wagę urodzeniową i wiek (w dniach). Dane administracyjne są wykorzystywane do określania ciężkości
stanu pacjenta i uwzględniają wiek, długość pobytu oraz tryb wypisu ze szpitala (zgon, przeniesienie).

13.3.2 Algorytm klasyfikacji
Każdy pacjent wypisany ze szpitala jest przypisywany do wyłącznie jednej GHM na podstawie informacji
zawartych w standardowej RSS. Na Rysunku 13.3 przedstawiono algorytm grupowania. Pierwszą we
ryfikację przeprowadza się w celu sprawdzenia, czy pobyt pacjenta w szpitalu był związany z „sesją”
(séance) chemioterapii, radioterapii lub dializy. Jeżeli tak, pacjenta przypisuje się do oddzielnej CMD
(CMD 28), podzielonej na 15 GHM, które nie uwzględniają ciężkości stanu pacjenta. Kolejnym kro
kiem procesu grupowania jest określenie rodzaju grupy Pre-MDC obejmującej transplantację organów
(catégorie majeure 27). Następnie przypadki „transwersalne” związane z urazem wielonarządowym
lub zdiagnozowaniem AIDS są przyporządkowywane do właściwej CMD (26 i 25).

Informacje administracyjne

Dane dot. przyjêcia

P³eæ

Data urodzenia

Informacje kliniczne

Noworodek

Data i tryb wypisu

Rozpoznanie podstawowe

Procedury

Rozpoznanie powi¹zane
Rozpoznanie drugorzêdne

Zgon

Przeniesienie

Zestawienie informacji
z ró¿nych RUM
(w przypadku jednego
RUM, RSS=RUM)

Wiek

Waga
urodzeniowa
i wiek

RUM (karta informacyjna leczenia
pacjenta z oddzia³u medycznego)

Inna RUM

RSS (standardowa karta
informacyjna leczenia pacjenta)
Przyporz¹dkowanie RSS
do jednej z istniej¹cych
GHM
GHM

Rysunek 13.2 Informacje wykorzystywane do przypisywania pacjentów do GHM
Źródło: Prezentacja PowerPoint opracowana w 2009 roku przez R. Casha dla Mission T2A.
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Inna RUM

Pozostali pacjenci są przypisywani do jednej z 23 wykluczających się wzajemnie CMD na podstawie
rozpoznania podstawowego. Następnie algorytm grupowania analizuje procedury, które zostały prze
prowadzone podczas pobytu w szpitalu. Przypadki, w których wykonano procedury na sali operacyjnej
(OR), są przyporządkowywane do zbioru „zabiegowego”. Przypadki obejmujące istotne procedury
niewykonane na OR, przypisuje się do zbioru „innych procedur”. Przypadki, w których nie zastosowano
istotnych procedur, klasyfikuje się do zbioru grup „zachowawczych”. W niektórych CMD istnieje zbiór
procedur „niezróżnicowanych”, zawierających przypadki przypisywane bez weryfikacji mającej na celu
określenie typu przeprowadzonych procedur.

Hospitalizacja
= sesja

MDC 28

Rozpoznanie,
Procedury

GHM 28Z01…
do GHM 28Z016
bez określenia poziomu
ciê¿kości stanu pacjenta

Procedura
transplantacji

MDC 27
(Przeszczepy)

Procedury,
Rozpoznanie

GHM 27C02…
GHM27C07,
poziom ciê¿kości stanu
pacjenta od 1 do 4
oraz GHM 27Z02,03,04

Rozpoznanie
urazu
wielonarz¹dowego

Rozpoznanie
HIV

MDC 26
(Uraz
wielonarz¹dowy)

MDC 25 (HIV)

Procedury,
Schorzenie
wspó³istniej¹ce

Procedury

GHM 26C02 i
GHM 26M02,
poziom ciê¿kości
stanu pacjenta
od 1 do 4
GHM 25Z02, 03
GHM 25C02,
GHM 25M02
z określonymi
powik³aniami

Rozpoznanie
MDC 1, … MDC23
Procedura
wykonywana na OR

Leczenie
zachowawcze

Operacja
chirurgiczna
Nieoperacyjne
Niezró¿nicowane

Rozpoznanie,
Procedury

Test
Jeśli tak
Jeśli nie
Klasyfikacja GHM

Schorzenie
Rozpoznanie, wspó³istniej¹ce
LOS
Procedury
Wiek

GHM Poziom 1
GHM Poziom 2
GHM Poziom 3
GHM Poziom 4

Schorzenie
wspó³istniej¹ce
LOS
Wiek

GHM Poziom 1
GHM Poziom 2
GHM Poziom 3
GHM Poziom 4

GHM z „Z” w odniesieniu do procedur niezró¿nicowanych
(z lub bez klasyfikowania procedury operacyjnej)
GHM z „C” w odniesieniu do operacji chirurgicznych
GHM z „M” w odniesieniu do leczenia zachowawczego

Rysunek 13.3 Klasyfikacja GHM wraz z poziomami ciężkości stanu pacjentów
Źródło: Na podstawie Bellanger & Tardif, 2006.

259

W ramach zbiorów wybiera się podstawowe grupy GHM odnoszące się do rozpoznań pod
stawowych i procedur, często z uwzględnieniem wieku pacjenta, powikłań i długości pobytu. Jeżeli
pacjent został podczas pobytu poddany wielu procedurom, do zaklasyfikowania go do podstawowej
GHM stosuje się procedurę najbardziej skomplikowaną (pod względem złożoności i wykorzystania
zasobów). Pomyłki w klasyfikacji mogą pojawić się na wielu etapach procesu grupowania, jeżeli istnieją
niespójności np. w zakresie rozpoznania i płci lub wagi i wieku pacjenta.
Nową funkcją w ramach obecnej (11.) wersji GHM jest usystematyzowany podział podstawowych
GHM na cztery poziomy z uwagi na ciężkość stanu pacjenta. Poziomy te definiuje się na podstawie
długości pobytu w szpitalu, wieku pacjenta i rozpoznań drugorzędnych dotyczących powikłań i schorzeń
współistniejących (CC). Istnieją listy rozpoznań drugorzędnych opisujące poziom ich złożoności (poziomy
od 2 do 4) i precyzujące warunki stanowiące podstawę do wykluczenia (tj. rozpoznanie drugorzędne
nie jest uważane za CC w przypadku niektórych rozpoznań podstawowych).
Pierwszy poziom ciężkości stanu pacjenta odnosi się do przypadków bez żadnych CC lub
o długości pobytu krótszej niż 3 dni. Drugi poziom ciężkości stanu pacjenta dotyczy pobytu w szpitalu
trwającego co najmniej 3 dni i wystąpienia CC drugiego poziomu. Trzeci poziom ciężkości stanu pa
cjenta wymaga, aby hospitalizacji trwała co najmniej 4 dni i aby wystąpiły CC trzeciego poziomu. Przy
czwartym poziomie ciężkości stanu pacjenta pobyt w szpitalu trwa co najmniej 5 dni i występują CC
czwartego poziomu. Pod pewnymi warunkami pacjentów można zaklasyfikować do wyższego poziomu
ciężkości stanu, jeżeli są w wieku poniżej 2 lub powyżej 69 (lub nawet 79) lat. Ponadto w ramach
systemu wyznacznikiem poziomu ciężkości przypadku jest zgon. Jeżeli długość pobytu wyniosła więcej
niż 3 dni, a pacjent zmarł podczas hospitalizacji, przypadek bez CC można przekwalifikować z po
ziomu 1 na poziom 2. Celem takiego działania jest zapewnienie szpitalom środków wystarczających
na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z postępowaniem ze zmarłym pacjentem. Nie wiadomo
jednak, jaki ma to wpływ na jakość świadczonej opieki.
Co więcej, w przypadku niektórych podstawowych GHM (np. operacji zaćmy, przeprowadzanej
zwykle w ramach opieki jednodniowej) stworzono dodatkową grupę uwzględniającą chirurgiczne
zabiegi ambulatoryjne, kodowane wcześniej jako CM 24.
13.3.3 Jakość danych i kontrola wiarygodności
Szpitalne DIM prowadzą wewnętrzne kontrole, mające na celu sprawdzanie wiarygodności danych.
W tym celu ATIH udostępnia im specjalny program (DATIM), weryfikujący spójność między długością
pobytu, rodzajem hospitalizacji, CC i poziomem ciężkości stanu pacjenta. Ponadto ATIH przekazuje
każdej placówce informacje dotyczące średnich referencyjnych wartości i odchyleń standardowych
(uzyskane z porównywalnej grupy szpitali), jak również spis przypadków nietypowych. Lekarze pra
cujący w DIM mogą wykorzystać powyższe informacje w celu sprawdzenia i poprawy danych przez
zapisaniem ich w bazie.
Zewnętrzne kontrole jakości i wiarygodności danych są przeprowadzane na poziomie regio
nalnym przez ARH oraz fundusze ubezpieczeń zdrowotnych. ATIH udostępnia informacje pomagające
w prowadzeniu kontroli wiarygodności w przypadku szpitali odnotowujących zbyt wiele „przypadków
nietypowych”. Głównym celem takich kontroli jest rozpoznanie „nieuzasadnionego” fakturowania usług
oraz przypadków upcodingu i niewłaściwego kodowania. W 2006 roku sprawdzono ponad 150 000
pobytów w blisko 530 szpitalach (jedna trzecia wszystkich szpitali): w przypadku ponad 60 procent
hospitalizacji (i ponad 80 procent epizodów ambulatoryjnych) wykryto pewnego rodzaju błędy w kodo
waniu lub niespójność w zakresie fakturowanych procedur (CNAM, 2006). Kontrole wykryły także,
że w ponad 30 procentach przypadków zastosowanie innowacyjnych leków (finansowanych osobno,
dodatkowo w stosunku do ceny DRG) było nieuzasadnione.
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W przypadku wykrycia zawyżonych lub nieprawidłowych kodów, szpital musi zwrócić otrzy
mane środki. Taka placówka może ponadto zostać zmuszona do zapłacenia wysokiej kary pieniężnej
w wysokości do 5 procent swojego rocznego budżetu. Przychody wynikające z przeprowadzania
kontroli wyniosły w 2006 roku 24 miliony euro. Liczbę kontroli podwojono w 2007 roku, jednak ich
wyniki nie są jeszcze znane.

13.3.4 Przypisywanie zawyżonych lub niewłaściwych kodów
Ponieważ przypisanie pacjentów do grup GHM ma wpływ na przychody szpitala, placówki są zachę
cane do „optymalizowania” stosowanych przez siebie metod kodowania. W 2006 roku, czyli rok
po wprowadzeniu płatności opartych na DRG, kontrole zewnętrzne przeprowadzone przez fundusze
ubezpieczeń zdrowotnych wykazały, że wiele szpitali albo umyślnie stosowało praktykę upcodingu,
albo niezamierzenie przyporządkowywało pacjentów do niewłaściwych grup GHM. Kodowanie wizyt
ambulatoryjnych jako przypadków jednodniowych okazało się być realnym problemem (CNAM, 2006).
W związku z tym Ministerstwo Zdrowia wydało w 2007 roku dekret wyszczególniający procedury,
których nie należy kodować jako przypadki jednodniowe. W latach 2005-2008 udział hospitalizacji
bez żadnych CC znacznie spadł we wszystkich szpitalach, co może wskazywać na tzw. zjawisko DRG
creep (zob. Rozdział 6).

13.4 Rachunek kosztów w szpitalach
13.4.1 Regulacje prawne
Rekomendowany model rachunku kosztów ponoszonych przez szpitale określa się mianem „księgo
wości analitycznej”. Jest to zasadniczo odgórny model księgowy polegający na podziale aktualnego
wykorzystania zasobów pomiędzy różne grupy kosztów (Ministry of Health, 2007). Od 1992 roku
wszystkie szpitale biorące udział w ENC muszą dostarczać dane zgodnie z tym modelem. W 2007
roku, aby ujednolicić metody kalkulacji kosztów stosowane przez dołączające do bazy danych szpitale
prywatne, opracowano powszechne zasady rachunkowości, które zostały ujęte w dekrecie (Circulaire
DHOS 2007/06/27). Pozostałe szpitale publiczne i prywatne stosują znacznie mniej szczegółowy niż
księgowość analityczna system kalkulacji.

13.4.2 Główne cechy systemu rachunku kosztów
Szpitale biorące udział we wspólnym ENC łączą podejście odgórne i oddolne w rachunku kosztów
z elementami zarówno metody mikrokosztów jak i metody kosztów ogólnych (zob. Rozdział 5) (Bellanger
& Tardif, 2006). Placówki te muszą być w stanie dostarczyć informacje na poziomie pacjenta dotyczące
wszystkich wykonanych procedur, bezpośrednich opłat za wykorzystanie określonych leków i sprzętu
medycznego, krwi, zewnętrznych testów laboratoryjnych oraz wynagrodzenia lekarzy prywatnych.
Przygotowanie kalkulacji kosztów szpitali na potrzeby analizy wymaga wyłączenia wszystkich
wydatków związanych z działaniami, które nie są refundowane w ramach GHM (np. działalność
dydaktyczno-badawcza, opieka psychiatryczna, rehabilitacja, intensywna terapia, neonatologia,
wynagrodzenia lekarzy pracujących w szpitalach prywatnych), jak również kosztów drogich leków
i medycznych materiałów zużywalnych, które można przypisać bezpośrednio do pacjentów. Wszystkie
pozostałe koszty dzieli się na liczne centra kosztów.
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Aby obliczyć koszty poszczególnych pobytów w szpitalu, określa się koszty jednostkowe centrów
kosztów i przydziela je pacjentom na podstawie prostych do określenia kryteriów alokacji. Całkowity koszt
każdego pobytu w szpitalu dzieli się na trzy główne części składowe: koszty medyczne, koszty ogólne
i koszty inwestycyjne. W skład kosztów medycznych wchodzą: (1) opłaty bezpośrednie, które mogą zostać
przypisane do pacjenta, np. określone leki lub urządzenia medyczne, krew, badania przeprowadzane
w warunkach ambulatoryjnych i wynagrodzenia lekarzy prywatnych; (2) koszty w bezpośrednich centrach
kosztów – czyli koszty kliniczne na poziomie oddziałów (np. personel medyczny i niemedyczny, leki,
materiały i bieżące koszty działalności oddziałów, wyposażenia i konserwacji), które przyporządkowuje
się do pacjentów na podstawie długości pobytu na danym oddziale oraz (3) koszty medyczno-techniczne
(takie jak koszty znieczulenia, operacji chirurgicznych, pracy laboratorium, radiologii i apteki oraz bieżące
koszty tych jednostek). Ponieważ korzystanie z tych usług (w odniesieniu do np. liczby przeprowadzonych
badań obrazowych lub procedur chirurgicznych) na poziomie pacjenta jest odnotowywane przez szpitale,
możliwe jest przydzielanie kosztów pacjentów na podstawie wykorzystanych usług i związanych z tym
wydatków przypadających na centra kosztów medyczno-technicznych.
Koszty ogólne obejmują ogólną administrację, a także usługi z zakresu zarządzania i wsparcia,
takie jak pranie, catering, sterylizacja, usługi apteczne i zapewniające utrzymanie higieny w szpitalu.
Koszty inwestycyjne odnoszą się do wynajmu budynków, odsetek, amortyzacji budynków i podatków.
Koszty ogólne i inwestycyjne przyporządkowuje się do pacjentów na podstawie obliczonych kosztów
za osobodzień. Mimo że metodologia ta jest powszechnie stosowana, części składowe kosztów nie
zawsze obejmują te same pozycje kosztów w szpitalach publicznych i prywatnych.

13.5 DRG jako podstawa refundacji
13.5.1 Zakres usług i kosztów objętych systemem finansowania
		 szpitali w oparciu o GHM
Od 2008 roku intensywna opieka medyczna świadczona w szpitalach zarówno publicznych jak i pry
watnych jest w pełni finansowana w oparciu o grupy GHM (zob. Rysunek 13.4). Rozpoczęcie testów
pilotażowych dotyczących włączenia do systemu finansowania szpitali na podstawie GHM opieki
psychiatrycznej i rehabilitacji jest planowane na 2011 rok.
Obecnie szpitale prywatne i publiczne obowiązują inne ceny GHM, które uwzględniają inne
kategorie kosztów i opierają się na kosztach historycznych w każdym z sektorze (Tabela 13.5). Stawki
taryfowe wyznaczone dla szpitali publicznych obejmują wszystkie koszty związane z pobytem (w tym
personel medyczny, badania i procedury), podczas gdy stawki przewidziane dla szpitali prywatnych
nie pokrywają wynagrodzenia lekarzy (otrzymujących płatności za wykonane usługi) ani kosztów nie
których elementów wyposażenia technicznego, na które fundusze są przekazywane zainteresowanym
szpitalom w ramach specjalnego przydziału (fr. forfeit haute téchnicité). Do 2010 roku niektóre urządzenia
medyczne były rozliczane osobno przez szpitale prywatne, natomiast szpitale publiczne otrzymywały
zwrot ich kosztów na podstawie cen DRG. Do 2012 roku planuje się ujednolicenie metod kalkulacji
kosztów i stawek w odniesieniu do obu sektorów. Od 2008 roku koszty inwestycyjne (wyposażenie,
koszty finansowe i lokalowe) są ujęte w cenach GHM. Od tamtej pory od szpitali oczekuje się, że będą
pokrywały inwestycje kapitałowe z przychodów otrzymywanych na podstawie cen GHM. Niemniej
pewna (niezmierzona) część kosztów inwestycyjnych jest pokrywana w ramach specjalnych strumieni
finansowania, których celem jest pomóc szpitalom prywatnym w finansowaniu kosztownych inwestycji
narzuconych w ramach ostatnich reform szpitalnictwa. Oznacza to, że część kosztów inwestycyjnych
ujętych w cenach GHM nie jest do końca przejrzysta (Cour des comptes, 2009).
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Opieka szpitala

Psychiatria
Intensywna opieka
medyczna
(9,9 miliona)

- Hospitalizacja
dzienna
- Chirurgia
ambulatoryjna
(-13 milionów)

Hospitalizacja
nocna

- Wizyty
ambulatoryjne
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Hospitalizacja w domu
(85 000)

(-2 miliony)

Dzia³ania zewnêtrzne

Wizyty w trybie nag³ym
(15,4 miliona)

Rehabilitacja

Czêściowa hospitalizacja

- Leczenie w trybie
jednodniowym
(dializy i chemio/
radioterapia)
(16 milionów)

Alternatywy
dla pe³nej hospitalizacji

Inne formy hospitalizacji

Rysunek 13.4 Zakres usług i kosztów objętych systemem finansowania szpitali w oparciu o GHM
Źródło: HCAAM, 2009.

W 2008 roku środki przekazywane w ramach systemu opartego na GHM stanowiły około 56
procent budżetów na wydatki szpitali (wynoszących 67 miliardów euro). Płatności dokonane na rzecz
„misji użyteczności publicznej” (MIGAC)2 stanowią łącznie 10 procent budżetu szpitali publicznych.
Istnieje jednak duże zróżnicowanie między szpitalami w zależności od ich rozmiaru, właścicieli, itd.
Dodatkowe opłaty za drogie leki i urządzenia medyczne pokrywają średnio około 6 procent wydatków
szpitali, a roczne wynagrodzenie za świadczenie określonych usług, takich jak intensywna terapia,
opieka w stanach nagłych czy transplantacja organów, odpowiadają 1,5 procenta wydatków placówek
ogółem (zob. Rysunek 13.5). Budżety ogólne, stosowane w celu finansowania rehabilitacji, opieki
psychiatrycznej i długoterminowej, pokrywają około 27 procent łącznych wydatków szpitali.

13.5.2 Obliczanie cen / wskaźników wagowych kosztów
Średnie koszty przypadające na grupę GHM (koszty referencyjne) oblicza się na podstawie ENC osobno
dla szpitali publicznych i prywatnych (ATIH, 2007a).
Tabela 13.5 Kategorie kosztów ujętych w cenach GHM obowiązujących szpitale publiczne i prywatne, 2010
Szpitale

Publiczne

Kategorie kosztów
Wynagrodzenie lekarzy, w tym składki
na ubezpieczenie społeczne

Prywatne nastawione na zysk

Ujęte w cenie DRG
Tak

Nie

Wynagrodzenie innych pracowników medycznych

Tak

Tak

Inwestycje w wyposażenie techniczne

Tak

25%

Drogie leki i urządzenia z zamkniętej listy

Nie

Nie

Wszelkie materiały medyczne, urządzenia, leki

Tak

Tak

Częściowo

Tak

Infrastruktura/koszty ogólne
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1,5%
5,7%
9,9%

Środki wyp³acane w oparciu o GHM
Bud¿et ogólny*
MIGAC

26,6%

Leki i urz¹dzenia medyczne
Wynagrodzenie za określone us³ugi

56,3%

Rysunek 13.5 Podział całkowitych wydatków szpitala, 2008
Źródło: Na podstawie ATIH, 2009
* Przychody z tytułu rehabilitacji, opieki psychiatrycznej i długoterminowej.

Przypadki nietypowe w zakresie każdej grupy GHM wykrywa się przy wykorzystaniu infor
macji dotyczących kosztów przypadających na pojedynczych pacjentów, stosując dwie różne metody
„regulacji”: pierwsza odnosi się do długości pobytu, a druga do kosztów. Wykrywanie przypadków
nietypowych na podstawie długości pobytu stosuje się w odniesieniu do GHM o pierwszym poziomie
ciężkości stanu pacjenta. Oznacza to wykluczenie wszystkich GHM, których długość pobytu przekracza:
[średnią długość pobytu (ALOS) X 2,5].
Na tej podstawie z ENCC wyklucza się średnio 0,7 procenta wszystkich pobytów w szpitalach
publicznych i 0,4 procenta wszystkich pobytów w szpitalach prywatnych. W rzadkich przypadkach
przechodzi się następnie do etapu drugiego, polegającego na wykrywaniu obserwacji nietypowych
w oparciu o dane dotyczące kosztów. Niemniej zgodnie z informacjami podawanymi przez ATIH
w 2007 roku na wspomnianym etapie wyeliminowano jedynie 92 pobyty.
Biorąc pod uwagę, że ENCC nie obejmuje wszystkich szpitali, a jedynie małą ich grupę, koszty
przypadające na GHM są ważone z uwzględnieniem typu szpitala. W ramach sektora prywatnego
wyróżnia się pięć rodzajów szpitali: szpitale ogólne o mniejszej niż 16 000 liczbie epizodów rocznie,
szpitale o większej niż 16 000 liczbie epizodów, szpitale akademickie, centra onkologii oraz szpitale
prywatne nienastawione na zysk. Aby obliczyć wagowy wskaźnik średnich kosztów przypadających
według ENCC na każdą grupę GHM, wykorzystuje się dane na temat ALOS, ALOS na oddziałach
świadczących usługi związane z reanimacją oraz średnią liczbę procedur wykonywanych przez dany typ
szpitali. W przypadku sektora nastawionych na zysk szpitali prywatnych jako zmienne ważące stosuje
się ALOS – oraz ALOS na oddziałach reanimacji/intensywnej terapii (w odpowiednich przypadkach) –
a także średnią liczbę wykonanych procedur.
Koszty referencyjne wykorzystuje się do obliczania „surowych” stawek taryfowych za grupę
GHM, z uwzględnieniem całkowitego budżetu przeznaczonego na płatności dokonywane w oparciu
o GHM (na rzecz każdego z sektorów). Faktyczne ceny obowiązujące w odniesieniu do grup GHM są
określane przez Ministerstwo Zdrowia, które bierze pod uwagę ramy budżetowe (docelowe wydatki)
odnoszące się do sektora szpitali świadczących opiekę w stanach ostrych i inne polityczne priorytety.
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W wyniku tych działań otrzymywany jest mechanizm kontroli cen/liczby świadczeń na poziomie
makro: jeżeli wzrost ogólnej liczby świadczeń przekracza wartość docelową wyznaczoną dla sektora
szpitalnego, ceny GHM są obniżane. W 2009 roku ATIH odnotowała korektę cen GHM w związku
ze zwiększeniem wartości budżetów na rzecz MIGAC, wzrostem wydatków na dodatkowe płatności
przeznaczone na drogie leki oraz zmianą liczby świadczeń i ogólnokrajowych priorytetów (w odniesieniu
do leczenia onkologicznego i opieki paliatywnej). Nie jest jednak jasne, w jaki sposób te poszczególne
elementy wpłynęły na zmianę cen poszczególnych grup GHM. W rezultacie nie da się przewidzieć,
w jaki sposób ceny GHM będą ewoluowały z roku na rok.

13.5.3 DRG w faktycznych rozliczeniach ze szpitalami
Ogólnokrajowe ceny GHM są wyznaczane co rok. Ich wysokość różni się w zależności od tego,
czy obowiązują one szpitale publiczne czy prywatne, ponieważ ceny te nie obejmują tych samych
pozycji kosztów (zob. podpunkt 13.5.1). Nie są one jednak uzależnione od wielkości szpitala ani tego,
czy jest to placówka akademicka.
Płatności na rzecz szpitali są korygowane o przypadki nietypowe. W odniesieniu do każdej grupy
DRG oblicza się górny i dolny próg, dzięki czemu możliwe jest wykrycie przypadków o wyjątkowo
długim bądź krótkim pobycie w szpitalu. Stawki taryfowe GHM mają zastosowanie w odniesieniu
do epizodów, w przypadku których długość pobytu plasuje się między wspomnianymi wartościami
granicznymi (wartości typowe). Jeżeli hospitalizacja trwa wyjątkowo długo, szpital otrzymuje dodatkowe
środki za każdy dzień pobytu pacjenta powyżej górnego progu długości pobytu, przy czym wysokość
dopłat jest inna dla każdej GHM (stawki taryfowe EXH). Analogicznie, jeżeli pacjent zostaje wypisany
wcześniej niż przewiduje dolny próg długości pobytu, opłatę DRG zmniejsza się o wysokość odliczeń
dokonywanych w oparciu o osobodni (stawki taryfowe EXB). Dolny próg stosuje się w celu zniechę
cania świadczeniodawców do wypisywania pacjentów wcześniej niż jest to wskazane ze względów
klinicznych. Limity dotyczące długości pobytu nie zawsze się pokrywają w przypadku szpitali publicznych
i prywatnych.
Obecnie ogólnokrajowe ceny DRG są ważone przy zastosowaniu właściwego dla poszczególnych
szpitali „współczynnika przejściowego”, obliczanego w odniesieniu do każdego szpitala na podstawie
odnotowanych przez tę placówkę historycznych kosztów/cen. Celem stosowania współczynników
przejściowych jest uniknięcie znaczących zmian w zakresie wysokości budżetów szpitali w stosunku
rocznym. Planuje się, że do 2012 roku wskaźnik ten dla szpitali w sektorze publicznym i prywatnym
osiągnie wartość „1”. W regionie paryskim i we francuskich terytoriach zamorskich stosuje się także
wskaźnik regionalny, ponieważ koszty pracy w tamtejszych szpitalach są wyższe.
Wprowadzenie jednolitych cen DRG dla szpitali publicznych i prywatnych wstępnie planowane
na 2012 rok zostało przełożone na rok 2016, ze względu na sprzeciw płynący ze strony stowarzyszeń
szpitali. Mimo to w okresie 2011-2012 planuje się przeprowadzenie eksperymentu na bazie wybranych DRG.
Jak już wspomniano (zob. podpunkt 13.5.1), szpitale otrzymują dodatkowe środki na niektó
re świadczenia, leki i urządzenia medyczne oraz na działalność dydaktyczno-badawczą, jeżeli takie
działania są podejmowane. Budżety na rzecz misji publicznych (MIGAC) są przydzielane przez ARH
zgodnie z ogólnokrajowymi zasadami. Zwiększenie ilości środków na MIGAC budzi aktualnie pewien
niepokój, ponieważ wydaje się, że decyzje dotyczące wysokości tych budżetów są podejmowane raczej
na podstawie przesłanek politycznych, a nie w oparciu o namacalne dowody.
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13.5.4 Korekta dotycząca jakości
We Francji nie stosuje się żadnych korekt dotyczących jakości opieki. Wysokość płatności dokonywanych
na podstawie GHM nie różni się w zależności od wyników leczenia. Jedynym środkiem związanym z GHM
mającym na celu zapobieganie przedwczesnemu wypisywaniu pacjentów (uznanemu za wyznacznik
jakości opieki) jest stosowanie odliczeń dokonywanych w oparciu o osobodni w przypadku pobytów
plasujących się poniżej dolnego progu(-ów) długości hospitalizacji. Ponadto opracowywane są programy
mające na celu poprawę jakości, np. programy kontroli rozwoju infekcji, które są finansowane poprzez
specjalne dotacje od ARH w ramach budżetów na rzecz MIGAC.
Wprowadzając system finansowania szpitali w oparciu o GHM, Ministerstwo Zdrowia i fran
cuski organ odpowiedzialny za ochronę zdrowia Haute Autorité de Santé (HAS) musiały włożyć dużo
wysiłku w opracowanie wskaźników pozwalających na lepszą kontrolę jakości opieki oferowanej przez
szpitale. Zestaw wskaźników mierzących jakość struktury/organizacji i leczenia – które przetestowano
i zatwierdzono w małej grupie szpitali-ochotników – zacznie być powszechnie stosowany w latach
2011-2012. Co zaskakujące, wskaźniki wyników, takie jak ustandaryzowane współczynniki umieralności,
ponownych przyjęć i/lub powikłań, nie wchodzą jednak w skład wspomnianego zestawu wskaźników
i nie są obecnie regularnie monitorowane.

13.5.5 Główne zachęty dla szpitali
System finansowania szpitali w oparciu o GHM zachęca placówki głównie do zwiększenia aktywności
i do poprawy wydajności. Biorąc pod uwagę, że placówki otrzymują środki na podstawie stałej stawki
taryfowej dla danej grupy GHM, są zachęcane do skracania długości pobytu oraz do leczenia większej
liczby pacjentów. Ponieważ jednak ceny GHM są redukowane, jeżeli liczba świadczeń przekracza
docelowy poziom wyznaczony dla sektora szpitalnego, szpitale nie wiedzą, czy zwiększona aktywność
w danym roku zawsze zaowocuje większymi przychodami w roku kolejnym. Ze względu na fakt, że nie
da się przewidzieć, w jaki sposób ceny GHM zmienią się w stosunku do poprzedniego roku, nie jest
jasne, w jakim stopniu szpitale są zachęcane do zwiększania wydajności.
Zachęty najbardziej sprzeczne z intencjami ich twórców dotyczą upcodingu lub niewłaściwego
kodowania (zob. podpunkt 13.3.4). Inne działania – takie jak selekcja pacjentów lub „spijanie śmietanki”
polegające na czerpaniu korzyści z leczenia bardziej opłacalnych przypadków – stanowią mniejszy
problem wśród szpitali publicznych, ponieważ w świetle prawa nie mogą one wybierać pacjentów
i są zobligowane do świadczenia kompleksowej opieki.

13.6 Nowe/innowacyjne technologie
Wpływ systemu finansowania szpitali w oparciu o DRG na opracowywanie i wdrażanie w szpitalach
innowacyjnych technologii zwiększających koszty (zob. Rozdział 9) jest głównym obiektem zaintere
sowań we Francji – kraju, w którym dostęp do najnowszych terapii (zwłaszcza w zakresie leczenia
onkologicznego) jest jednym z najszerszych w Europie (De Pouvourville, 2009).
System klasyfikacji pacjentów i/lub ceny GHM są aktualizowane, aby odzwierciedlały wyższe
wydatki na innowacyjne leki i technologie. Ponadto istnieją dwa mechanizmy finansowania, które mają
wspierać rozwój i wykorzystanie podwyższających koszty innowacyjnych leków i technologii podczas
początkowych etapów wprowadzania ich w szpitalach. Poniżej zostały przedstawione szczegóły.
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1. Dodatkowe środki są przyznawane na określoną liczbę drogich i innowacyjnych leków i urządzeń
medycznych, których lista obowiązuje na poziomie krajowym. Finansowanie odbywa się na podstawie
maksymalnej ceny ewidencyjnej. Całkowite wydatki na wspomniane leki i urządzenia wzrosły o 37
procent między 2005 i 2007 rokiem, aby osiągnąć wartość 2,4 miliarda euro w roku 2008.
2. Na finansowanie opracowywania innowacyjnych technologii przeznacza się specjalne środki w ra
mach budżetu przeznaczonego na MERRI (fr. Missions d’enseignement, de recherché, de reference
et d’innovation – nauczanie, badania, specjalizację i innowacje). Środki te mają pokrywać ogólne
wydatki na działania związane z innowacjami, a także koszty poszczególnych innowacyjnych
technologii na etapie eksperymentalnym (takich jak sztuczne serce, nowej generacji implanty ucha
itd.). W ramach tego budżetu istnieją oddzielne środki, zapewniające szybki dostęp do innowacyj
nych leków, które jeszcze nie zostały wprowadzone do obiegu, na zasadzie „czasowego dostępu
do terapii” (ATU). ATU można uzyskać dla jednego lub dla grupy pacjentów. Państwowa Agencja
Bezpieczeństwa Produktów Ochrony Zdrowia (AFSSAPS) analizuje wnioski i rozpatruje je po konsul
tacji ze specjalistami z zakresu medycyny. Zezwolenie na ATU i jego finansowanie są przyznawane
na jeden rok, ale można je odnowić. Czas trwania każdego ATU odpowiada czasowi kuracji.

13.7 Ocena systemu GHM we Francji
13.7.1 Ocena oficjalna
Liczne organy publiczne oceniały w ostatnim czasie poszczególne aspekty francuskiego systemu
finansowania szpitali w oparciu o GHM. Komitet ds. Oceny powołany przez Ministerstwo Zdrowia
opublikował raport dotyczący finansowych konsekwencji przeprowadzenia reformy wspomnianego
systemu we wrześniu 2009 roku (DREES, 2009). Zgodnie z treścią tego dokumentu od chwili wprowa
dzenia systemu finansowania szpitali na podstawie grup GHM sytuacja finansowa szpitali prywatnych
poprawiła się, a sytuacja szpitali publicznych uległa pogorszeniu. W 2007 roku trzy szpitale publiczne
były zadłużone. Łącznie ich deficyty wyniosły około 500 milionów euro. W raporcie podkreślono,
że placówkom publicznym trudno było zmniejszyć wydatki mimo nieznacznego wzrostu aktywności.
Przeprowadzona w ramach raportu analiza zmian organizacyjnych wprowadzonych w 800
badanych szpitalach wykazała, że skupiono się głównie na modyfikowaniu struktury działalności placówek
(poprzez przesunięcia, fuzje szpitali itp.), a nie na próbach zwiększenia wydajności. Niewiele zmian wpro
wadzono także w zakresie zarządzania zasobami medycznymi i ludzkimi. Ponadto w raporcie zwrócono
uwagę na niespójność między zachętami płynącymi ze stosowania systemu finansowania w oparciu
o GHM a regionalnymi planami opieki zdrowotnej, mającymi na celu przydzielanie środków w zależności
od potrzeb szpitali. Obecnie regionalne plany opieki zdrowotnej są opracowywane niezależnie od planów
finansowania i często nie uwzględniają finansowych ograniczeń napotykanych przez szpitale.
W 2009 roku francuski Trybunał Obrachunkowy (fr. Cour des comptes) zaprezentował w ramach
swojej dorocznej oceny stanu finansów publicznych ocenę systemu finansowania szpitali na podstawie
GHM. Głównym wnioskiem płynącym z raportu było stwierdzenie, że wprowadzenie wspomnianego
systemu nie spowodowało zwiększenia wydajności szpitali. Autorzy raportu sugerują, że (1) finansowanie
szpitali w oparciu o grupy GHM stało się mało przejrzystym mechanizmem kontroli dla kierowników
i lokalnych organów regulacyjnych oraz że (2) pomiary i obserwacje dotyczące zasobów szpitali nie są
wystarczające. Nie jest na przykład możliwe ustalenie, w jaki sposób przychody placówek (pochodzące
z publicznego ubezpieczenia zdrowotnego, od pacjentów i z prywatnych ubezpieczeń uzupełniających)
ewoluowały wraz ze zmianą w zakresie produktywności/aktywności tych szpitali.
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Raport kwestionuje także niezrozumiały charakter mechanizmów kontroli cen/liczby świadczeń,
który sprawia, że szpitalom trudno jest przewidzieć swój dochód. Co więcej, autorzy opracowania surowo
krytykują niejasny proces ustalania cen, ponieważ nie zawsze wiadomo, co dana cena uwzględnia.
W raporcie Trybunału Obrachunkowego szacuje się ponadto, że w ramach środków na hospita
lizację wydatki na kategorie nieujęte w cenach DRG drastycznie wzrosły w latach 2005-2007: wydatki
na drogie leki i wyposażenie medyczne zwiększyły się o 37 procent, a inne dzienne uzupełniające
opłaty wzrosły o 21 procent, podczas gdy ceny DRG podniosły się średnio o 4 procent.

13.7.2 Ocena autorów
Obecnie wydaje się, że funkcjonujący we Francji system finansowania szpitali w oparciu o GHM jest
daleki od osiągnięcia założonych celów w zakresie poprawy wydajności, przejrzystości, sprawiedliwego
przyznawania funduszy i jakości.
Dane dotyczące kosztów nie są dostępne, a zatem nie jest możliwe określenie, którzy świad
czeniodawcy są wydajni, lepsze zrozumienie różnic między praktykami medycznymi ani monitorowanie
zmian w zachowaniu różnych organizacji. W odniesieniu do poprawy produktywności nie jest jasne,
w jakim stopniu wzrost aktywności w zakresie opieki ambulatoryjnej przekłada się na zwiększenie
wydajności, a także w jakim zakresie wynika on z praktyki upcodingu, niewłaściwego kodowania lub
świadczenia nadmiernej liczby usług. Wskaźniki jakości – takie jak wskaźniki ponownych przyjęć lub
możliwych do uniknięcia zgonów – również nie są dostępne.
Co więcej, mechanizmy kontroli cen/liczby świadczeń na poziomie makro przynoszą efekty
przeciwne do zamierzonych. Tworzą bowiem mało przejrzyste środowisko funkcjonowania szpitali,
w którym nie są one w stanie przewidzieć, jaki dochód uzyskają na podstawie swojej działalności.
Ceny są wyznaczane (progresywnie) niezależnie od kosztów, co skłania placówki opieki zdrowotnej
(szczególnie prywatne) do wyboru mniej kosztownych sposobów leczenia/terapii.
Aby osiągnąć oczekiwane korzyści w zakresie wydajności i jakości, należy poprawić kontrolę
i przejrzystość systemu GHM (metod wykorzystywanych do kalkulacji kosztów/cen, danych dotyczących
poszczególnych dostawców itd.), jak również wydatków i przekazywanych na podstawie grup GHM
środków, które wciąż są przydzielane w oparciu o niejasne mechanizmy. Ponadto podpisywanie kon
traktów jasno określających liczbę świadczeń i wyznaczniki jakości usług poszczególnych dostawców
mogłoby zwiększyć wydajność placówek.

13.8 Perspektywy: kierunki rozwoju i reform
Planuje się objęcie systemem finansowania szpitali na podstawie GHM także innych usług szpitalnych,
które są aktualnie opłacane w ramach budżetów ogólnych, tj. rehabilitacji i opieki psychiatrycznej. Opra
cowanie skali DRG na potrzeby opieki psychiatrycznej okazało się jednak trudnym zadaniem. Stosując
podejście zbliżone do tego, które przyjęto w przypadku opieki szpitalnej, Ministerstwo Zdrowia (wraz
z ATIH) przygotowuje system DRG uwzględniający świadczenia z zakresu rehabilitacji. Celem Ministerstwa
jest sprawdzenie działania tej klasyfikacji w praktyce w grupie szpitali-ochotników w roku 2011/2012.
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13.9 Przypisy
1. Koszty te nie są uwzględniane w budżecie sektora szpitalnego, ale są rozliczane w ramach sektora
ambulatoryjnego.
2. Missions d’intérêt général et de l’aide à la contractualisation: Misje użyteczności publicznej i pomocy
w zawieraniu kontraktów, których zakres obejmuje m.in. środki na działalność dydaktyczno-naukową
i programy zdrowia publicznego.
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14.1 Usługi szpitalne i rola DRG w Niemczech
14.1.1 Niemiecki system opieki zdrowotnej
Kluczową cechą niemieckiego systemu opieki zdrowotnej jest podział władzy decyzyjnej między 16 kra
jów związkowych (niem. Länder ), rząd federalny i organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Ponadto
ustawowy system ubezpieczenia zdrowotnego (ang. statutory health insurance, SHI) funkcjonuje przede
wszystkim zgodnie z modelem Bismarcka. Innymi słowy, istotne kompetencje są prawnie przekazywane
samoregulującym organizacjom członkowskim skupiającym płatników i dostawców usług medycznych.
Instytucje stanowiące najważniejszy filar niemieckiego systemu opieki zdrowotnej – SHI, fun
dusze chorobowe, ich stowarzyszenia oraz stowarzyszenia lekarzy związanych z SHI – przyjęły status
quasi-publicznych przedsiębiorstw. Te samoregulujące grupy zarządzają finansowaniem i świadczeniem
usług objętych SHI zgodnie z ogólnymi ramami prawnymi. Działalność tych podmiotów opiera się
na obowiązkowym członkostwie oraz na wewnętrznej, demokratycznej legitymizacji. Mają one prawo
i obowiązek określać świadczenia, ceny i standardy (na poziomie federalnym) oraz negocjować umowy
w celu zarządzania działaniem swoich członków i sankcjonowania go (na poziomie regionalnym).
Wdrażanie odgórnych decyzji podejmowanych na wyższych poziomach łączy się z szerokimi kompe
tencjami decyzyjnymi i zawieraniem kontraktów przez uprawnionych interesariuszy, funkcjonujących
w różnych sektorach opieki zdrowotnej.
Kamieniem węgielnym opieki zdrowotnej w Niemczech są przepisy zawarte w piątym tomie
niemieckiego Kodeksu Prawa Socjalnego (SGB V). SGB V wprowadza podział na usługi ambulato
ryjne i stacjonarne. Planowanie, alokacja zasobów i finansowanie odbywają się osobno w stosunku
do każdego z sektorów. Oprócz organizacji podejmujących decyzje, formalnym prawem do udziału
w procesie decyzyjnym w formie konsultacji dysponują także inne podmioty (np. pielęgniarki i pomoc
niczy pracownicy służby zdrowia). Niektóre z nich mają również możliwość przedstawiania propozycji
(np. organizacje zrzeszające pacjentów) lub pełnienia funkcji partnerów w podejmowaniu decyzji
i finansowaniu (np. prywatne zakłady ubezpieczeń zdrowotnych dokonujące płatności na rzecz szpitali
w oparciu o leczone przez nie przypadki).

Finansowanie
Niemcy wydają około 10,4 procent produktu krajowego brutto (PKB) na opiekę zdrowotną. Trzy główne
źródła stanowią: ustawowy system ubezpieczenia zdrowotnego (57,5 procent wszystkich wydatków
na opiekę zdrowotną), prywatne zakłady ubezpieczeń zdrowotnych (9,3 procent) oraz płatności
ze środków własnych pacjentów (13,5 procent) (DESTATIS 2009; dane za 2007 rok).
Od 2009 roku ubezpieczenie zdrowotne jest w Niemczech obowiązkowe. Wcześniej obowią
zek ten dotyczył około 75 procent populacji (choć de facto ubezpieczeniem objęte było 99,5 procent
mieszkańców). Około 86 procent obywateli Niemiec korzysta z SHI, a 10 procent ubezpiecza się
prywatnie (pozostała część podlega specjalnym przepisom). Wysokość składek na prywatne ubezpie
czenie zdrowotne jest związana z poziomem ryzyka. Na tego typu ubezpieczenie zdrowotne można
się zdecydować, jeżeli uzyskuje się dochód przekraczający określony próg (49 950 euro rocznie lub
4162,50 euro miesięcznie w 2010 roku) przez trzy lata z rzędu. System SHI funkcjonuje w oparciu
o składki, których wysokość jest uzależniona od otrzymywanej pensji (od 1 lipca 2009 roku: 14,9
procent przychodu brutto do progu w wysokości 3750 euro miesięcznie).
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14.1.2 Usługi szpitalne w Niemczech
W Niemczech istnieją trzy różne rodzaje własności szpitali. Niemal połowa wszystkich łóżek znajduje
się w szpitalach publicznych. Blisko 35 procent oferują szpitale nienastawione na zysk, a około 16
procent – prywatne szpitale nastawione na zysk, których udział wzrasta od początku lat dziewięćdzie
siątych XX wieku. W Tabeli 14.1 przedstawiono kluczowe dane statystyczne dotyczące niemieckiego
sektora szpitalnego.

Planowanie i zapewnianie zasobów szpitalnych
W sektorze szpitalnym refundacja świadczeń odbywa się zgodnie z zasadą „podwójności” wprowadzoną
w 1972 roku przez Ustawę o finansowaniu szpitali (KHG). Przewiduje ona dwa źródła finansowania
placówek – inwestycje w infrastrukturę pokrywane są bezpośrednio z budżetów krajów związkowych,
natomiast koszty operacyjne refundują fundusze chorobowe i prywatne zakłady ubezpieczeń zdrowotnych.
Każdy z 16 rządów krajowych odpowiada za utrzymanie infrastruktury szpitali. Do głównych
instrumentów wykorzystywanych w tym celu należą tzw. „plany dot. zapotrzebowania szpitali”,
opracowywane przez rządy krajowe po otrzymaniu odpowiednich informacji od stowarzyszeń szpitali
i funduszy chorobowych. Dokładnie określone są w nich zasoby szpitalne, a także zakres świadczeń
oferowanych we wszystkich szpitalach działających na terenie danego landu oraz w poszczególnych
placówkach.
Samorządne organy – tj. stowarzyszenia świadczeniodawców i fundusze chorobowe – są
odpowiedzialne za przedstawienie szczegółowych informacji niezbędnych z punktu widzenia przepi
sów regulujących funkcjonowanie systemu finansowania szpitali oraz za nieustanne rozbudowywanie
niemieckiego systemu diagnosis-related groups (G-DRG). System G-DRG obejmuje wszystkie szpitale,
bez względu na strukturę właścicielską, i wszystkich pacjentów (oprócz pacjentów korzystających
z rehabilitacji, opieki psychiatrycznej, leczenia zaburzeń psychosomatycznych i psychoterapii) nie
zależnie od tego, czy podlegają SHI, są ubezpieczeni prywatnie, czy sami finansują swoje leczenie
(Tuschen & Trefz, 2004). Grupy DRG obowiązują w odniesieniu do wszystkich oddziałów klinicznych,
z wyłączeniem instytucji lub placówek świadczących opiekę psychiatryczną, usługi z zakresu medycyny
psychosomatycznej lub psychoterapii. Ustawa o reformie finansowania szpitali (KHRG) z 2009 roku
nakazała niemieckim organom samorządowym opracowanie i wprowadzenie systemu finansowania
prospektywnego obejmującego wyżej wspomniane świadczenia do 2013 roku. W ramach tego syste
mu, środki będą wypłacane za osobodni, z uwzględnieniem charakterystyki poszczególnych pacjentów
i zastosowanych procedur medycznych.

Zakres działań i usług w sektorze szpitalnym
Niemieckie szpitale koncentrują się na opiece stacjonarnej, ponieważ granice sektorów są nadal,
w porównaniu z sytuacją w innych krajach, bardzo jasno wytyczone. W świetle prawa, szpitale wciąż
świadczą głównie usługi stacjonarne. Opieka ambulatoryjna, w tym pomoc w nagłych przypadkach,
jest oferowana przez regionalne stowarzyszenia lekarzy i ich gabinety lekarskie. Jedynie szpitale uniwer
syteckie posiadają formalne jednostki ambulatoryjne, oficjalnie służące celom naukowo-dydaktycznym.
W większości innych placówek ordynatorzy muszą otrzymać zgodę stowarzyszenia lekarzy, jeżeli chcą
(indywidualnie – nie jako szpital lub instytucja) świadczyć usługi ambulatoryjne.
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Tabela 14.1 Kluczowe dane dotyczące szpitali wg rozmiaru i rodzaju własności, 2007
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Poziom świadczeń w zakresie chirurgii jednego dnia oraz ambulatoryjnej opieki przed- i poszpi
talnej wzrasta. Od 2004 roku szpitale mogą dodatkowo świadczyć usługi pacjentom ambulatoryjnym
wymagającym regularnej opieki wysokospecjalistycznej. Ponadto szpitale zyskują możliwość oferowania
leczenia ambulatoryjnego, uczestnicząc w realizacji modeli zintegrowanej opieki (co wymaga podpisania
umowy między funduszem chorobowym i dostawcami usług medycznych z innych sektorów), jeżeli
niektórzy dostawcy, będący ich partnerami, świadczą opiekę ambulatoryjną.
Niemniej istnieje wyraźna granica między opieką szpitalną i ambulatoryjną, którą świadczą lekarze
pierwszego kontaktu (GP) lub lekarze specjaliści (Rysunek 14.1). Typowy proces leczenia rozpoczyna się
od skierowania pacjenta do szpitala przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, przekazującego historię
choroby pacjenta i wstępne rozpoznanie, a kończy na wypisaniu pacjenta lub skierowaniu go z powrotem
do lekarza pierwszego kontaktu (lub specjalisty). Diagnostykę (obejmującą np. badania na obecność
nowotworów) przeprowadza się zarówno w warunkach ambulatoryjnych, jak i stacjonarnych.

Relacje z płatnikami instytucjonalnymi
Jak opisano powyżej, zasada „podwójnego finansowania” zakłada, że szpitale otrzymują środki
na infrastrukturę od rządów krajowych, podczas gdy koszty operacyjne są pokrywane w oparciu o DRG
przez fundusze chorobowe. Refundacja wspomnianych kosztów jest, w pewnym zakresie, ograniczona
liczbą przypadków, którą fundusze chorobowe negocjują z każdym szpitalem uwzględnionym w pla
nie szpitalnym. Jeżeli szpital podejmuje się leczenia większej niż ustalona liczby przypadków, stawka
refundacji w ramach DRG jest obniżana o określony procent (i na odwrót – jest podwyższana, jeżeli
liczba leczonych przypadków jest mniejsza).
W odniesieniu do długoterminowych aktywów infrastrukturalnych, każdy szpital musi składać
wniosek o przyznanie środków na każdy pojedynczy cel. Rządy krajowe rozróżniają granty na bu
dowę szpitali oraz na wstępne zamówienie lub wymianę innych aktywów. Zgodnie z KHG, szpital
ma prawo do ubiegania się o dotację jedynie wtedy, kiedy jest ujęty w „planie szpitalnym” danego
landu. Uwzględnienie w takim planie wiąże się również z możliwością otrzymania grantów według
stawek ryczałtowych na aktywa krótkoterminowe (3-15 lat ekonomicznej użyteczności). W praktyce
inwestycje szpitali w infrastrukturę są uzależnione głównie od sytuacji finansowej krajów związkowych
oraz od czynników politycznych. Jeżeli dany szpital nie został ujęty w „planie szpitalnym”, nie może
ubiegać się o finansowanie ze środków krajowych. Udział inwestycji publicznych w szpitale zmniejsza
się od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku.

Opieka przedszpitalna

Leczenie szpitalne

Skierowanie od lekarza
pierwszego kontaktu
lub lekarza specjalisty

Opieka poszpitalna
(Lekarze pierwszego kontaktu,
lekarze specjaliści, rehabilitacja)

(Lekarze pierwszego kontaktu,
lekarze specjaliści)
Opieka stacjonarna
Chirurgia jednego dnia

Wypis i skierowanie
do lekarza pierwszego
kontaktu,
lekarza specjalisty
lub na rehabilitacjê

Wysokospecjalistyczna opieka stacjonarna i ambulatoryjna
(np. w przypadku mukowiscydozy)

Rysunek 14.1 Typowy epizod leczenia w różnych sektorach
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14.1.3 Cel systemu DRG
Wprowadzenie systemu G-DRG miało na celu zrealizowanie wielu założeń. Po pierwsze, główną
przyczyną fundamentalnej reformy poprzedniego systemu refundacji, zgodnie z którym środki były
przydzielane w oparciu o budżety i osobodni, była chęć wypracowania bardziej odpowiedniego
i sprawiedliwego systemu alokacji funduszy z wykorzystaniem DRG. Ponadto, celem było ułatwienie
precyzyjnej i przejrzystej oceny puli leczonych przypadków (casemix) i poziomu usług świadczonych
przez szpitale. Założono także, że wzrośnie wydajność i jakość świadczeń oferowanych przez sektor
szpitalny, dzięki lepszemu dokumentowaniu procesów wewnętrznych i zarządzaniu. Przewidywano,
że w rezultacie uda się ograniczyć koszty, dzięki zmniejszeniu długości pobytu i liczby łóżek (Braun
i in., 2007).

14.2 Rozbudowa i aktualizacja systemu DRG
14.2.1 Obecny system DRG w zarysie
Ogólnokrajowy system G-DRG, opracowany w oparciu o australijskie Refined Diagnosis-Related
Groups (AR-DRG, wersja 4.1), wprowadzono w 2003 roku. Grupy G-DRG nie obejmują świadczeń
ambulatoryjnych. System jest rozbudowywany, w związku z czym liczba grup wzrosła z 664 w 2003
roku do 1200 w roku 2010. Procedura przypisywania leczonych przypadków do grup DRG przebiega
w oparciu o algorytm grupowania i z wykorzystaniem danych zawartych w karcie informacyjnej le
czenia szpitalnego, zawierającej: rozpoznanie podstawowe i inne rozpoznania, procedury medyczne,
charakterystykę pacjenta (wiek, płeć oraz, w przypadku noworodków, wagę urodzeniową), długość
pobytu, czas, przez jaki chory był podłączony do respiratora, przyczynę wypisu ze szpitala oraz rodzaj
hospitalizacji (np. w stanie nagłym, na podstawie skierowania od lekarza pierwszego kontaktu lub
przeniesienie z innego szpitala). Specjalistyczne oprogramowanie „grupujące” przypisuje powyższe dane
do konkretnej grupy DRG (zob. punkt 14.3). Każdą DRG kwalifikuje się do jednej z 25 podstawowych
kategorii diagnostycznych (MDC). Każdej z grup odpowiada także określony wskaźnik wagowy kosz
tów, obliczany przez Instytut Systemu Finansowania Szpitali (InEK) na podstawie udokumentowanych
średnich kosztów ponoszonych przez próbę szpitali.

14.2.2 Rozbudowa systemu DRG
W 2000 roku Ustawa o reformie ustawowego systemu ubezpieczenia społecznego utorowała drogę
systemowi G-DRG. Była to najistotniejsza reforma niemieckiego sektora szpitalnego od czasu wprowa
dzenia przez KHG w 1972 roku systemu „podwójnego finansowania”. Reforma określała podstawowe
cechy systemu G-DRG przewidującego refundację świadczeń szpitalnych w oparciu o przypadki. Zgodnie
ze wspomnianą ustawą organy samorządowe działające na poziomie federalnym (tj. Federalne Stowa
rzyszenie Funduszy Chorobowych, Stowarzyszenie Prywatnych Zakładów Ubezpieczeń Zdrowotnych
i Niemieckie Stowarzyszenie Szpitali) musiały jednak same wybrać (do czerwca 2000 roku) i następnie
wprowadzić system refundacji w oparciu o DRG. Główna wytyczna nakazywała im zadbać o to, aby
wybrany system miał powszechne i jednolite zastosowanie, był zorientowany na wydajność i przewi
dywał wypłatę środków za pojedyncze przypadki z uwzględnieniem ciężkości schorzenia i złożoności
przypadku. W czerwcu 2000 roku niemieckie organy samorządowe zdecydowały, że podstawę systemu
G-DRG będzie stanowił system AR-DRG.
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Proces wdrażania G-DRG można podzielić na cztery etapy (Rysunek 14.2). Pierwszym z nich
była faza przygotowawcza, trwająca od 2000 do 2002 roku. Wybrany system AR-DRG był wówczas
dostosowywany do niemieckich warunków szpitalnych w dwóch etapach wyszczególnionych poniżej.
1. Niemiecki Instytut Dokumentacji i Informacji Medycznej (DIMDI) zaadaptował australijskie kody pro
cedur opracowane w oparciu o Międzynarodową Klasyfikację Chorób WHO ICD-9-CM (modyfikacja
kliniczna) w formie niemieckich kodów klasyfikacji procedur (OPS), a kody chorób ICD-10-WHO
zmienił na ICD-10-GM (niemiecką modyfikację).
2. InEK opracował system rachunkowy do celów obliczania właściwych dla Niemiec względnych
wskaźników wagowych kosztów. Instytut został powołany przez organy samorządowe w tym
właśnie celu. W 2001 roku australijski gruper przetestowano w niewielkiej grupie szpitali. Wyniki
omówiono w 2002 roku i na ich podstawie określono wymagania, jakie powinien spełniać system
niemiecki. Pod koniec 2002 roku powstała pierwsza wersja systemu G-DRG. Około 100 szpitali
(spośród blisko 1800 szpitali świadczących opiekę w stanach ostrych i objętych systemem DRG)
dobrowolnie udostępniło swoje dane dotyczące kosztów, aby InEK mógł obliczyć wskaźniki wagowe
na potrzeby wspomnianej wstępnej wersji systemu. W Katalogu opłat za przypadki pierwszej wersji
niemieckiego systemu zawarte zostały 664 grupy DRG.
2000-2002

2003-2004

2005-2009

od 2010 roku

2. Etap bud¿etowo
neutralny

3. Etap ujednolicania
do ogólnokrajowych stawek
bazowych

4. Rozmowy nt. polityki

1. Etap przygotowañ

Stawka bazowa obowi¹zuj¹ca
w danym szpitalu
Bud¿et historyczny
(2003)

15%

Negocjacje wybiórcze
lub jednolite

20%
20%
20%

Przekszta³cenie

Ogólnokrajowa
stawka bazowa

25%
25%
20%

20%
Bud¿et DRG
(2004)

Ceny sta³e lub maksymalne

20%
15%
Stawka bazowa obowi¹zuj¹ca
w danym szpitalu

Zapewnienie jakości (korekty)
Bud¿etowanie
(liczba świadczeñ)
Finansowanie podwójne
lub pojedyncze

Rysunek 14.2 Etapy wdrażania grup DRG w Niemczech
Źródło: Neubauer & Pfister, 2008, ze zmianami.

Drugi etap miał miejsce w latach 2003-2004 rokiem i polegał na wprowadzeniu grup DRG.
Okres ten nazwano etapem budżetowo neutralnym, ponieważ szpitale otrzymywały środki na wy
negocjowanych wcześniej warunkach. Jedyna różnica polegała na tym, że refundacja nie odbywała
się na podstawie środków za osobodni, ale w oparciu o grupy DRG. W 2003 roku szpitale mogły
dobrowolnie grupować swoich pacjentów z wykorzystaniem G-DRG (zachęcano je do tego, dając
możliwość wynegocjowania wyższych budżetów). Od roku 2004 były do tego zobowiązane. Aby
z systemu budżetów opartych na osobodniach przejść na taki, którego podstawę stanowią grupy
DRG, konieczne było przekształcenie dotychczasowo stosowanych budżetów na „budżety DRG”
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(„budżety przychodów”). W tym celu trzeba było określić w ramach „budżetów DRG” kategorie
kosztów przewidziane w odniesieniu do wykonywanych przez szpitale dodatkowych czynności, które
miały być wciąż refundowane w inny sposób (np. usługi z zakresu opieki psychiatrycznej, nauczanie
studentów pielęgniarstwa).
Do 2002 roku finansowanie odbywało się na podstawie uzgodnionej liczby dni hospitalizacji,
służącej do obliczania stawki za osobodzień. Budżet na rok 2003/2004 opierał się już jednak o casemix
(czyli o liczbę względnych wskaźników wagowych przewidzianych dla wszystkich pacjentów), dzięki
czemu możliwe było przypisane każdemu ze szpitali odpowiedniej stawki bazowej. Po raz pierwszy
w niemieckim sektorze szpitalnym można było ocenić wydajność placówek. Stało się bowiem widocz
ne, które ze szpitali o wysokiej stawce bazowej (wynikającej z faktu przyznania stosunkowo wysokich
środków na podstawie puli leczonych pacjentów (casemix)) świadczyły te same usługi w sposób mniej
wydajny niż szpitale o niższej stawce bazowej. Terminy „casemix” i „wskaźnik casemix” (CMI) zaczęły
być powszechnie stosowane przy przeprowadzaniu porównań szpitali. Casemix jest równy sumie
wskaźników wagowych kosztów wszystkich DRG we wskazanym okresie. Średni wskaźnik przypad
ków lub tzw. wskaźnik CMI oblicza się przez podzielenie casemix przez całkowitą liczbę przypadków.
Wskaźnik CMI jest więc równy średniemu wskaźnikowi wagowemu kosztów DRG w danym szpitalu
i stanowi istotny wskaźnik kosztowności przypadków leczonych w danej placówce. Wartość wskaźnika
CMI małych szpitali z obszarów wiejskich jest zwykle niższa od średniej wynoszącej 1, podczas gdy
szpitale uniwersyteckie mogą odnotowywać wartość wskaźnika CMI przekraczającą 1,5.
Podczas trzeciego etapu, który miał miejsce w latach 2005-2010 i był etapem ujednolicania, indy
widualne stawki bazowe szpitali przekształcono w stawki krajowe (jedną w ramach każdego z 16 krajów
związkowych). Po raz pierwszy ich wysokość negocjowano w 2005 roku. Efekt tych negocjacji stanowił
punkt wyjścia podczas ustalania stawek bazowych obowiązujących wszystkie szpitale w danym landzie.
Choć wysokość budżetów szpitali (lub raczej budżetów przychodów) wciąż była negocjowana i służyła
za podstawę podczas obliczania stawek bazowych obowiązujących poszczególne placówki, faktyczna
stawka każdego ze szpitali z roku na rok się odbiegała od (obliczanej) stawki szpitala, coraz bardziej
przypominając stawkę krajową. W 2005 roku indywidualna stawka bazowa została zbliżona do krajowej
stawki bazowej o 15 procent, w 2006 roku – o 35 procent (15 procent plus 20 procent) i tak dalej,
aż do planowego osiągnięcia w 2009 roku wysokości stawki krajowej (Rysunek 14.3).
Ograniczenie
strat (w stosunku
do bud¿etu
na poprzedni rok)

Stawka bazowa
obowi¹zuj¹ca
w danym szpitalu

-15%
(ró¿nicy)

Krajowa
stawka
bazowa

Placówki
trac¹ce
na
zmianie

-20%
(ró¿nicy)

Placówki
zyskuj¹ce
na
zmianie

-20%
(ró¿nicy)

-20%
(ró¿nicy)
+20%

-25%
(ró¿nicy)

2005: 1%
2006: 1,5%
2007: 2%
2008: 2,5%
2009: 3%

+25%

+20%
+20%

+15%

Stawka bazowa
obowi¹zuj¹ca
w danym szpitalu
2004

2005

Rysunek 14.3 Etap ujednolicania
Źródło: Neubauer & Pfister, 2008, ze zmianami.
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2006

2007

2008

2009

2010

Na początku stawki bazowe obowiązujące poszczególne szpitale wynosiły od blisko 2200 euro
(głównie w mniejszych szpitalach na obszarach wiejskich) do około 3200 euro (w dużych szpitalach
na terenie miast), co w pewnym stopniu odzwierciedlało, jak na przestrzeni lat różniły się rezultaty
prowadzonych przez nie negocjacji dotyczących finansowania (Friedrich i in., 2008). Ponieważ sys
tem G-DRG nie bierze pod uwagę organizacyjnego charakteru placówek – tj. ich rozmiarów, różnic
w cenach nakładów ani tego, czy szpital jest jednostka akademicką – ujednolicenie stawki bazowej
wywarło znaczną presję na szpitale generujące duże koszty, zmuszając je do ograniczenia wydatków.
Aby uczynić reformę możliwą do przyjęcia z politycznego punktu widzenia, na początku ogra
niczono wynikające z niej straty w ramach negocjowanych budżetów do 1 procenta w 2005 roku (w
porównaniu do 2004 roku), jednak w 2009 roku zwiększono tę wartość do 3 procent (w porównaniu
z rokiem 2008). W rezultacie nie wszystkie szpitale o początkowo wysokich stawkach bazowych osią
gnęły w 2009 roku poziom stawki krajowej. Niemniej na 2010 rok nie przewidziano już ochronnych
ograniczeń dotyczących zmniejszenia budżetu, a krajową stawkę bazową zastosowano w odniesieniu
do wszystkich szpitali (w konsekwencji stawki bazowe obowiązujące poszczególne szpitale przestały
istnieć) (Rysunek 14.3).
Na czwartym etapie, który będzie miał miejsce w roku 2010/11, planowane jest przeprowa
dzenie dalszych modyfikacji systemu G-DRG, między innymi:
• Od 2010 roku InEK będzie obliczać ogólnokrajową stawkę bazową. Do 2014 roku krajowe stawki
będą ujednolicane, w celu osiągnięcia wysokości w przedziale od 2,5% powyżej do 1,25% poniżej
tej stawki.
• W 2009 roku KHRG pozwoliło rządom krajowym na uwzględnienie kosztów inwestycyjnych podczas
kalkulacji kosztów w ramach DRG. Dzięki temu w niektórych landach środki na finansowanie szpitali
będzie dostarczać jeden płatnik. Obecnie nie jest jednak jasne, w jaki sposób pieniądze z budżetu
landu przeznaczone na inwestycje szpitali zostaną włączone do systemu.
• Usługi w ramach opieki psychiatrycznej także będą finansowane w ramach systemu DRG. Spo
sób ich refundacji będzie się prawdopodobnie różnił od metod finansowania innych świadczeń,
uwzględniając długość pobytu i stopień wykorzystania zasobów. Innymi słowy, wskaźniki wagowe
kosztów będą obliczane na podstawie osobodni.
W Tabeli 14.2 przedstawiono główne cechy systemu G-DRG oraz zmiany wprowadzane na prze
strzeni lat. Dwa etapy zmian wyróżniają się na tle innych: (1) próba szpitali, których dane stanowiły
podstawę obliczeń wskaźników wagowych kosztów, znacznie się poszerzyła. Od 2004 roku coraz
więcej dużych szpitali i szpitali uniwersyteckich odnotowujących przypadki poważne i rzadkie zgłaszało
swoje dane; (2) liczba DRG i opłat uzupełniających (wykorzystywanych głównie do refundacji drogich
leków) gwałtownie wzrosła, kiedy dodano nowe DRG i podzielono grupy już istniejące.

14.2.3 Dane wykorzystywane do rozbudowy
		 i aktualizacji systemu DRG
Z punktu widzenia rozbudowy systemu G-DRG istotne są trzy rodzaje informacji: (1) odpowiednio
kodowane dane kliniczne, zarówno na potrzeby wprowadzania kolejnych zmian do systemu grupo
wania, jak i w celu ułatwienia precyzyjnej refundacji, uwzględniającej indywidualne cechy pacjentów
(finansowanie poszczególnych szpitali); (2) dane dotyczące kosztów, służące do obliczania wskaźników
wagowych kosztów oraz (3) informacje na temat innowacji w zakresie medycyny, aby możliwe było
regularne aktualizowanie katalogów opłat.
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Obliczając wskaźniki wagowe kosztów, InEK opiera się na retrospektywnych danych dotyczących
ponoszonych kosztów i wydajności niemieckich szpitali (Tabela 14.2 i Rysunek 14.4). Wszystkie szpitale
w Niemczech są zobowiązane do dostarczania co roku danych na swój temat (określających typ szpitala,
rodzaj własności, liczbę łóżek, liczbę kształcących się lekarzy, koszty pracy i koszty całkowite) oraz danych
dotyczących leczonych przypadków (rozpoznania, wykonane procedury, powód przyjęcia do szpitala, data
wypisu) (§21 Ustawy o finansowaniu działalności szpitali (KHEntG)) do Centrum Danych.
Tabela 14.2 Główne fakty związane z systemem G-DRG
Rok

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Łączna liczba DRG

664

824

878

954

1 082

1 137

1 192

1 200

Łączna liczba DRG
obejmujących pacjentów
hospitalizowanych

664

824

878

952

1 077

1 132

1 187

1 195

– wycenione (B2*)

642

806

845

912

1 035

1 089

1 146

1 154

22

18

33

40

42

43

41

41

– niewycenione (D1*)
Zakres wskaźników
wagowych kosztów:
min.-maks.
(w zaokrągleniu)
DRG obejmujące
opiekę jednodniową

0,12-29,71 0,11-48,27 0,12-57,63 0,12-65,70 0,11-64,90 0,11-68,97 0,12-78,47 0,13-73,76
0

0

0

5

5

5

5

– wycenione (B2*)

0

0

0

1

1

1

1

1

– niewycenione (D3*)

0

0

0

1

4

4

4

4

Opłaty uzupełniające

0

26

71

83

105

115

127

143

– wycenione (C1*)

0

1

35

41

59

64

74

81

– niewycenione (D2*)

0

25

36

42

46

51

53

62

125

144

148

214

263

249

251

253

9

0

0

0

38

28

33

28

116

144

148

214

225

221

218

225

0

12

10

9

10

8

10

10

Szpitale dostarczające
dane dot. kosztów
– wykluczone
ze względu na
jakość danych
– faktyczna liczba
– uwzględnione
szpitale
uniwersyteckie
– liczba przypadków
dostępnych na potrzeby kalkulacji

633 577 2 825 650 2 909 784 3 531 760 4 239 365 3 900 098 4 377 021 4 539 763

– liczba przypadków
dostępnych na
potrzeby kalkulacji
po weryfikacji danych

494 325 2 395 410 2 283 874 2 851 819 2 863 115 2 811 669 3 075 378 3 257 497

R 2 wszystkie przypadki

0,4556

0,5577

0,6388

0,6805

0,7072

0,7209

0,744

0,7443

R2 przypadki typowe

0,6211

0,7022

0,7796

0,7884

0,8049

0,8166

0,8345

0,843

Źródło: Na podstawie danych z dorocznych raportów InEK.
*Finansowanie szpitali zgodnie z rysunkiem 14.6
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2

InEK
Coroczne opracowanie
Katalogu op³at za przypadki
Sprawdzenie treści danych

DIMDI
Rozbudowywanie
i aktualizowanie podstawy
klasyfikacji
(kody ICD-10-GM i OPS)

Sprawdzone
i anonimowe dane

Centrum danych
Gromadzenie zestawów
danych
Techniczna weryfikacja
danych dot. przypadków
i kosztów
Anonimizacja danych

Dodatkowo zwi¹zane
z przypadkami dane
dot. kosztów od próby szpitali
do 31 marca

Wyniki leczenia przypadków
oraz dane dot. struktury
szpitali od ka¿dego szpitala
(§21 KHEntgG) do 31 marca

Fundusze
chorobowe
Sprawdzenie danych
przez komisje
ds. rewizji
dokumentacji
medycznej
Finansowanie szpitali

Federalne Biuro
Statystyczne
Dane dot. przypadków
na potrzeby refundacji
(§301 SGB V)

Publikacja danych
Do 1 lipca

Szpitale

Rysunek 14.4 Rodzaje danych wykorzystywanych na potrzeby finansowania i dalszej rozbudowy systemu G-DRG

Dodatkowo szpitale mogą dobrowolnie przedstawiać informacje stanowiące próbę wykorzy
stywaną do obliczania wskaźników wagowych kosztów (punkt 14.4). Aby tak się stało, placówka
musi dostarczyć dane dotyczące kosztów na poziomie pacjenta przekazane InEK. Chcąc otrzymać
jednolite i porównywalne dane na temat kosztów, InEK opracował ustandaryzowany system rachun
ku kosztów oparty na „Podręczniku kalkulacji” (InEK, 2007). Każdego roku do końca marca szpitale
muszą przedstawić wszystkie dane dotyczące poprzedniego roku do Centrum Danych (zarządzanego
przez 3M Medica). Dane te są weryfikowane (zob. podpunkt 14.3.3), po czym przed 1 lipca InEK
otrzymuje je w celu opracowania Katalogu opłat za przypadki na kolejny rok. Przykładowo system
G-DRG na 2010 rok został opracowany na podstawie retrospektywnych danych dotyczących struktury
szpitali i poniesionych przez nie kosztów w 2008 roku kalendarzowym. W roku 2009 sprawdzano
wiarygodność danych i obliczano wskaźniki wagowe kosztów.
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Trzeci rodzaj informacji jest potrzebny do wprowadzania nowych opcji diagnozowania i leczenia
do OPS, prowadzonej i rozbudowywanej przez DIMDI (podpunkt 14.2.2). DIMDI opracował proces,
za pomocą którego instytucje takie jak InEK, Federalny Urząd ds. Zapewniania Jakości (BQS) (zob. pod
punkt 14.5.4) i inne (medyczne) stowarzyszenia zawodowe mogą przedstawiać swoje propozycje, których
włączenie do klasyfikacji uważają za godne rozważenia (zarówno w zakresie OPS jak i ICD-10-GM).
Wszystkie sugestie są poddawane pod dyskusję i oceniane, a następnie dopracowywane przez różne
grupy robocze. Przyjęcie danej propozycji prowadzi do powstania nowego kodu lub zmodyfikowania
istniejącego. Zarówno OPS jak i ICD są aktualizowane co rok. Nowe technologie są do nich kolejno
włączane i dodawane do istniejących katalogów kodów medycznych (zob. punkt 14.6).
Przygotowując katalog DRG, InEK musi brać pod uwagę najbardziej aktualną wiedzę medyczną.
Z tego powodu instytut opracował proces przedstawiania propozycji (ustrukturyzowanego dialogu),
w ramach którego specjaliści z zakresu medycyny dzielą się swoją wiedzą nabytą w praktyce klinicznej
na potrzeby udoskonalenia niektórych grup DRG. Po zgromadzeniu sugestii lekarzy, InEK przeprowadza
analizę statystyczną, mającą na celu empiryczne sprawdzenie otrzymanych propozycji. W wersji G-DRG
z 2010 roku uwzględniono 37 procent propozycji, które udało się sprawdzić empirycznie (410 z 700)
(InEK, 2009a).

14.3 Aktualny system klasyfikacji pacjentów
14.3.1 Informacje wykorzystywane do klasyfikacji pacjentów
Informacje o rozpoznaniach i procedurach medycznych to najważniejsze dane wykorzystywane
do przypisywania pacjentów do określonych G-DRG. Do kodowania rozpoznań stosuje się ICD-10-GM.
Kodowanie procedur odbywa się natomiast z wykorzystaniem klasyfikacji OPS, która pozwala na przy
pisanie osobnego kodu większości z nich. Choć początkowo OPS zawierała jedynie kody odnoszące się
do stacjonarnych zabiegów chirurgicznych, od 2004 roku klasyfikację tę stosuje się do kodowania także
bardziej ogólnych procedur medycznych, w związku z czym odgrywa ona kluczową rolę w procesie
wdrażania grup DRG. W 2005 roku w OPS uwzględnione zostały również ambulatoryjne procedury
chirurgiczne. Opisywana klasyfikacja jest więc wykorzystywana także w sektorze opieki ambulatoryjnej,
w ramach którego przeprowadza się wiele zabiegów chirurgicznych. Poza rolą, jaką OPS odgrywa
w systemie G-DRG, klasyfikacja ta ma za zadanie ułatwiać zapewnienie jakości (zob. podpunkt 14.5.4)
i wdrażanie nowych technologii (zob. punkt 14.6).

14.3.2 Algorytm klasyfikacji
Uproszczony schemat procesu grupowania przedstawiono na Rysunku 14.5. W odniesieniu do przypad
ków wyjątkowo zasobochłonnych, niektóre kody procedur (np. transplantacji) bezpośrednio wskazują
na grupę DRG. Grupy przypisywane w ramach tej kategorii określa się jako tzw. grupy DRG „Pre-MDC”.
W pozostałych przypadkach zasadnicze rozpoznanie podstawowe decyduje o przypisaniu pacjenta
do jednej z 25 kategorii MDC o numerach od 1 do 23 (kategorie nr 18 i 21 dzielą się na A i B). MDC
odpowiadają przede wszystkim schorzeniom poszczególnych układów w organizmie, podobnie jak
ma to miejsce w przypadku ICD. Podczas gdy kody wszystkich DRG wchodzących w skład „Pre-MDC”
zaczynają się od A, w przypadku 25 kategorii MDC na początku znajduje się jedna z liter od B do Z,
np. MDC 1 (układ nerwowy) = B lub MDC 14 (ciąża, poród i połóg) = P.
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Dane dot. przypadku (charakterystyka demograficzna i kliniczna)
Niezgodnośæ w zakresie rozpoznania
podstawowego, procedur
medycznych, charakterystyki
demograficznej, itd.

Transplantacja, pod³¹czenie
do respiratora, etc.

Przypisanie MDC
na podstawie rozpoznania
podstawowego

Pre-MDC

B³êdna DRG

Proces Pre-MDC
MDC 1

MDC 2

MDC 3

...

...

...

MDC 23

Rozpoznanie podstawowe
+ co najmniej jedna
procedura chirurgiczna

+ brak procedur chirurgicznych, ale jedna z pozosta³ych
procedur jest istotna w zakresie odpowiedniej MDC

Sekcja zabiegowa

Sekcja „inne”

+ brak (istotnych)
procedur w zakresie
odpowiedniej MDC

Sekcja zachowawcza

Podstawowe DRG
(G-DRG Wersja 2010 : n=594, w tym 6 B³êdnych DRG)
Brak istotnych ró¿nic
w zakresie zu¿ycia
zasobów

n=294

niepodzielone
DRG (n=294)

n=300
Schorzenie wspó³istniej¹ce,
procedury medyczne, wiek,
ciê¿kośæ stanu pacjenta,
powik³ania, powód wypisania
ze szpitala

Istotne ró¿nice
w zakresie zu¿ycia
zasobów

podzielone
DRG (n=906)

Rysunek 14.5 Algorytm grupowania G-DRG
Źródło: Zaktualizowane i zmodyfikowane informacje z Schreyögg i in., 2006.

Następnie wykorzystuje się dane dotyczące rodzaju zastosowanej procedury w celu przypisania
przypadku do „podstawowej DRG”, obejmującej zbiór blisko ze sobą związanych rozpoznań i procedur,
które nie zostały podzielone na mniejsze kategorie na podstawie kryteriów takich jak schorzenia współ
istniejące lub wiek pacjenta. W ramach każdej kategorii MDC podstawowym grupom DRG odpowiada
dwucyfrowy numer, który odzwierciedla także „sekcję” danej grupy. W przypadku DRG obejmujących
operacje chirurgiczne występują numery od 01 do 39 (np. B01-B39 w odniesieniu do chorób układu
nerwowego z przeprowadzoną operacją). DRG obejmujące inne istotne procedury kluczowe w danej
grupie są oznaczone numerami od 40 do 59, a pozostałe DRG – od 60 do 99. Od czasów systemu
z 2005 roku wyraźny podział DRG został złagodzony w ramach MDC 5 (układ krążenia) i MDC 8
(układ mięśniowo-szkieletowy i tkanki łączne), w związku z czym DRG o numerze wyższym niż 39
również mogą uwzględniać procedury chirurgiczne. Podstawowe DRG można podzielić na osobne
DRG na podstawie dodatkowych kryteriów, aby odzwierciedlały różne stopnie wykorzystania zasobów.
Przypadek przypisuje się następnie do ostatecznej grupy DRG (będącej podstawową DRG, która nie
została podzielona, lub jedną z co najmniej dwóch – choć zwykle większej liczby – grup powstałych
w wyniku podziału), przy wykorzystaniu informacji na temat np. schorzeń współistniejących, wykonanych
procedur i charakterystyki pacjenta z jednej strony oraz danych dotyczących kosztów z drugiej strony.
Jeżeli podstawowa DRG nie została podzielona, czwartym znakiem w kodzie (kolejną literą) jest Z, np.
B01Z, natomiast w odniesieniu do podzielonych DRG stosuje się litery A, B, C i tak dalej, przypisując
dalszą literę alfabetu wraz ze spadkiem zużycia zasobów, np. B02A > B02B > B02C.

283

14.3.3 Jakość danych i kontrola wiarygodności
Dane dotyczące kosztów
Na początku Centrum Danych (zob. Rysunek 14.4) sprawdza zbiory danych dotyczących kosztów pod
kątem błędów formalnych i technicznych. W ramach tego procesu weryfikowana jest także kompatybil
ność plików, szyfrowanie danych oraz ujęcie danych dotyczących usług i kosztów w każdym zestawie.
Przypadki, które nie są powiązane z DRG (np. z zakresu psychiatrii), są eliminowane. Następnie InEK
przeprowadza trzy kolejne etapy, polegające na sprawdzeniu wiarygodności danych pod względem
finansowym i medycznym. Najpierw koszty minimalne i maksymalne poszczególnych modułów (takie
jak koszty personelu medycznego na dzień lub całkowite wydatki szpitala) oraz stosunek modułów
(np. koszty centrum kosztów „anestezji” < koszty centrum kosztów „sali operacyjnej”) są weryfiko
wane pod kątem finansowym. Następnie sprawdza się adekwatność przypisanych kodów niemieckiej
klasyfikacji DRG ((ICD-10-GM i OPS) z medycznego punktu widzenia, aby w końcu ocenić spójność
informacji finansowych i medycznych (np. koszty przypadające na każdy przypadek wszczepienia endo
protezy stawu biodrowego muszą odzwierciedlać koszt materiałów (implantów); jeżeli zgłoszone zostało
wykonanie procedur z zakresu radiologii, koszty muszą stanowić część centrum kosztów „radiologii”
nr 9, zob. Tabela 14.3). Po przeprowadzeniu opisanej powyżej kontroli wiarygodności w 2009 roku
na potrzeby obliczeń można było wykorzystać  3 257 497 (około 72 procent) z 4 539 763 wpisów
(InEK, 2009a). Zestawy danych, które spełniają wymagania, służą za podstawę w określaniu wskaźników
wagowych kosztów i wartości granicznych.

Dane kliniczne
Na potrzeby refundacji każdy szpital jest zobowiązany do dostarczenia funduszom chorobowym
informacji na temat przypadków (§301 SGB V), zawierających głównie dane kliniczne (rozpoznania,
procedury), dane demograficzne (wiek, płeć) oraz dane administracyjne (daty przyjęcia do szpitala,
operacji i wypisu). Jakość kodowania danych jest regularnie sprawdzana przez regionalne komisje ds.
rewizji dokumentacji medycznej działające przy funduszach chorobowych. Analizują one przypisanie
przypadków do grup DRG oraz usługi wykonane na rzecz każdego pacjenta (§275 SGB V; §17 KHG).
W tym celu komisje wysyłają do losowo wybranych szpitali zespoły, których zadaniem jest przyjrzenie
się stosowanym tam praktykom medycznym i metodom kodowania. Jeżeli wykryty zostaje niezamie
rzony przypadek przypisywania zawyżonych kodów, szpital musi zwrócić funduszowi chorobowemu
uzyskane w wyniku upcodingu środki. Jeżeli wykazane zostanie, że szpital umyślnie stosował upcoding
w celu zwiększenia zysków, oprócz zwrotu kosztów musi zapłacić karę równą sumie refundowanych
kosztów. W 2009 roku fundusze chorobowe zweryfikowały 12 procent wszystkich odnotowanych
w szpitalach przypadków (blisko 1,7 miliona przypadków). Zwroty wyniosły około 850 euro na zwe
ryfikowany przypadek (MDS, 2011).

14.3.4 Przypisywanie zawyżonych lub niewłaściwych kodów
Upcoding, niewłaściwe kodowanie
Przychody niemieckich szpitali zależą od liczby i wartości świadczonych usług. Fakt ten może zachęcać
placówki do kodowania większej liczby lub lepiej płatnych świadczeń niż te, które faktycznie zostały
wykonane. Komisja ds. rewizji dokumentacji medycznej działająca przy funduszu chorobowym próbuje
wykryć przypadki upcodingu lub niewłaściwego kodowania, przeglądając pojedyncze, losowo wybrane
przypadki w sposób opisany powyżej.
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„Spijanie śmietanki” i selekcja pacjentów
Selekcja negatywna stoi w opozycji do funkcji i misji szpitali, szczególnie na obszarach wiejskich. Katalog
opłat za przypadki jest aktualizowany co rok, aby odzwierciedlał aktualne koszty leczenia szpitalnego,
dzięki czemu stanowi systemowy (naturalny) sposób zapobiegania zjawisku wybierania najlepszych
pacjentów. Wskaźniki wagowe kosztów w każdym roku są bowiem inne. Podejście to sprawia, że nie
da się przewidzieć długoterminowych przychodów z niektórych terapii w ramach DRG. Co więcej,
w jego wyniku szpitale nie są zachęcane do dostosowywania swojej wydajności, w szczególności ponie
waż świadczenie niektórych usług szpitalnych jest często uzależnione od dysponowania odpowiednią
infrastrukturą i może wymagać zmian organizacyjnych.

Przedwczesne wypisanie ze szpitala
Istnienie ryzyka przedwczesnego wypisania pacjenta w celu zmniejszenia kosztów zostało wielokrotnie
potwierdzone od czasu wprowadzenia systemów DRG. W przypadku systemu G-DRG zbyt wczesnym
wypisom zapobiega się poprzez zastosowanie dwóch głównych instrumentów. Po pierwsze, doroczna
aktualizacja Katalogu opłat za przypadki oraz ponowne przeliczanie wskaźników wagowych kosztów
i wartości granicznych na potrzeby finansowania przypadków nietypowych (punkt 14.5) ma na celu
zniechęcenie szpitali do przedwczesnych wypisów. Drogie usługi są bowiem należycie refundowane,
a środki za krótkie pobyty odpowiednio redukowane. Po drugie, ponowne przyjęcie pacjenta z tego
samego powodu w ciągu 30 dni od wypisania go ze szpitala jest finansowane na podstawie uprzednio
przypisanej DRG (§2 Porozumienia o opłatach za przypadki (FPV) 2010) i nie skutkuje otrzymaniem
żadnych dodatkowych funduszy. Takie podejście wiąże się z finansową karą za przedwczesne wypisanie
pacjenta (przynajmniej jeśli prowadzi ono do ponownego przyjęcia do szpitala).

14.4 Rachunek kosztów w szpitalach
14.4.1 Regulacje prawne
Prowadzenie rachunkowości kosztów w szpitalach nie jest w Niemczech obowiązkowe ani bezpośred
nio uregulowane prawnie. Wprowadzenie systemu G-DRG wymagało jednak wdrożenia systemów
kontroli medycznej i kontroli kosztów, w celu monitorowania wykorzystania zasobów oraz poziomu
świadczonych usług. Księgowość medyczna to osobny dział administracyjny w niemal każdym szpitalu
w Niemczech. Kontrolerzy medyczni (głównie lekarze dodatkowo przeszkoleni w zakresie kodowania)
sprawdzają, czy przypadki odnotowane w szpitalu zostały właściwie zakodowane, aby uniknąć kon
troli funduszu chorobowego i uzyskać jak największy przychód. Ponadto coraz częściej kalkuluje się
koszty na poziomie pacjenta w celu monitorowania struktury kosztów oraz źródeł marnotrawienia
zasobów. Aby obliczyć wagowe wskaźniki kosztów, InEK utworzył grupę szpitali referencyjnych, które
dobrowolnie gromadzą dane dotyczące kosztów na poziomie pacjenta (InEK, 2009a). W procesie
zbierania wspomnianych informacji mogą jednak uczestniczyć tylko te placówki, które dostarczają
dane odpowiadające standardom określonym przez InEK (w Podręczniku Kalkulacji). Ten dodatkowy
wysiłek jest rekompensowany w formie dodatkowych funduszy wypłacanych według ryczałtowej stawki
oraz środków w zmiennej wysokości, uzależnionej od liczby przedstawionych przypadków i jakości
danych. W 2008 roku InEK wydał 9 milionów euro na wynagradzanie szpitali za ich dodatkowy wkład.
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14.4.2 Główne cechy systemu rachunku kosztów
Ta część rozdziału została poświęcona szpitalom, które spełniają normy dotyczące kalkulacji kosztów
określone przez InEK, ponieważ metody rachunkowe wykorzystywane w innych szpitalach nie mają
wpływu na ustalanie kosztów DRG i są bardzo zróżnicowane. Szpitale przekazujące swoje dane muszą
spełniać określone standardy w zakresie prowadzenia rachunku kosztów. Koszty odnoszące się do każdego
przypadku muszą być obliczane zgodnie z rachunkiem kosztów pełnych i w oparciu o dane faktyczne.
Oznacza to, że wszystkie koszty związane z DRG muszą być wzięte pod uwagę podczas kalkulacji
kosztów leczenia przypadków w ramach DRG. Koszty faktyczne pochodzą ze zrewidowanego rocznego
sprawozdania finansowego szpitali. W związku z tym okres referencyjny w przypadku kalkulacji kosz
tów przypadających na przypadki to cały rok kalendarzowy. W założeniu szpitale dostarczające dane
mają stosować stopniową metodę kalkulacji kosztów. Jeżeli jednak nie jest to możliwe, mogą także
stosować kalkulację mieszaną (metodę stopniową wraz z metodą kosztów ogólnych (lub odgórną),
stanowiącą drugą możliwość) lub nawet samą metodę kosztów ogólnych, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Obliczając koszty za poszczególne przypadki, należy brać pod uwagę jedynie koszty powstałe w wyniku
wykonania usług związanych z DRG. Wykluczane są następujące elementy kosztów:
• nadzwyczajne wydatki oraz wydatki związane z innymi okresami;
• koszty inwestycyjne;
• koszty działalności podstawowej, jeżeli nie są związane z ogólnymi usługami szpitalnymi (eliminowane
są np. koszty działalności naukowo-dydaktycznej oraz koszty opieki psychiatrycznej i ambulatoryjnej);
• podatki, opłaty, ubezpieczenie działów operacyjnych szpitala, które nie świadczą ogólnych usług
szpitalnych, a także podatek od dochodów;
• określone i długoterminowe odpisy aktualizujące wartość należności nieściągniętych;
• odsetki kosztowe, jeżeli nie są związane z pożyczkami kapitałowymi;
• koszty kalkulacyjne (np. budynek szpitala).
Proces kalkulacji kosztów przypadających na poszczególne przypadki ma u podstaw podejście
modułowe, przedstawione szczegółowo w Tabeli 14.3 (InEK, 2007). Wymaga on przyporządkowania
każdego zestawu danych na temat przypadku do odpowiedniej grupy elementów kosztów i grupy
centrów kosztów podczas kalkulacji. Podsumowanie kosztów w ramach grup elementów kosztów
i grup centrów kosztów pozwala na określenie wydatków przypadających na pacjenta lub na grupę
pacjentów (DRG).

14.5 DRG jako podstawa refundacji
14.5.1 Zakres usług i kosztów objętych systemem finansowania
		 szpitali w oparciu o DRG
Na Rysunku 14.6 przedstawiono elementy brane pod uwagę podczas przyznawania środków na usługi
szpitalne w Niemczech. W katalogu opłat za przypadki z 2010 roku uwzględnione zostało 1155 grup
DRG, w odniesieniu do których obowiązują ogólnokrajowe jednolite wskaźniki wagowe kosztów (B2),
45 DRG bez ogólnokrajowych wskaźników wagowych kosztów (D1 i D3) oraz 143 opłaty uzupełniające
(C1 i D2) (zob. Tabela 14.2). Grupy DRG, w odniesieniu do których nie zostały ustalone ogólnokrajowe
wskaźniki (D1 i D3), są negocjowane indywidualne z każdym szpitalem. Ogólnokrajowe wskaźniki
wagowe kosztów nie zostały im przypisane ze względu na niewystarczającą ilość danych referencyjnych,
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w związku z czym niemożliwe było obliczenie właściwych wskaźników, lub zróżnicowanie kosztów było
w ich przypadku zbyt duże. Grupy G-DRG mają w założeniu obejmować wydatki na opiekę medyczną,
opiekę pielęgniarską, wykorzystanie środków farmaceutycznych i urządzeń terapeutycznych, a także
wyżywienie i zakwaterowanie.
Opłaty uzupełniające obejmują niektóre skomplikowane lub kosztochłonne usługi i/lub bardzo
drogie leki. Opłaty te są stosowane z powodu braku wystarczającej ilości danych pozwalających na obli
czenie kosztów w zakresie niektórych DRG oraz ograniczonej adekwatności (pod względem odzwier
ciedlania faktycznie ponoszonych kosztów) aktualnych wskaźników wagowych kosztów (InEK, 2009a).
Wysokość wspomnianych opłat uzupełniających oblicza się w taki sam sposób w całych Niemczech.
Od czasu ich wprowadzenia w 2004 roku liczba opłat uzupełniających wzrosła z 26 do 143 w roku
2010. Stawki 81 z nich zostały ustalone na poziomie ogólnokrajowym w Katalogu opłat za przypadki
DRG (C1) z 2010 roku. Pozostałe 62 świadczenia lecznicze zostały ujęte w Katalogu na liście opłat
uzupełniających, których wysokość jest negocjowana z każdym szpitalem z osobna (D2).
Tabela 14.3 Modułowe podejście do kalkulacji kosztów w zakresie G-DRG
Grupy elementów kosztów
Materiały†

Praca*

Grupy centrów kosztów

Infrastruktura‡

1

2

3

4a

4b

5

6a

6b

7

8

Jednostki szpitala z łóżkami

1,1

1,2

1,3

1,4a

1,4b

–

1,6a

1,6b

1,7

1,8

1: Oddział ogólny

2,1

2,2

2,3

2,4a

2,4b

2,5

2,6a

2,6b

2,7

2,8

2: Oddział intensywnej terapii

3,1

2,3

3,3

3,4a

3,4b

–

3,6a

3,6b

3,7

3,8

Obszary diagnostyki i leczenia

4,1

–

4,3

4,4a

4,4b

4,5

4,6a

4,6b

4,7

4,8

4: Sala operacyjna

5,1

–

5,3

5,4a

5,4b

–

5,6a

5,6b

5,7

5,8

5: Anestezjologia

6,1

–

6,3

6,4a

6,4b

–

6,6a

6,6b

6,7

6,8

6: Oddział położniczy

7,1

–

7,3

7,4a

7,4b

7,5

7,6a

7,6b

7,7

7,8

7: Diagnostyka/leczenie
chorób serca

8,1

–

8,3

8,4a

8,4b

8,5

8,6a

8,6b

8,7

8,8

8: Diagnostyka endoskopowa
/ leczenie endoskopowe

9,1

–

9,3

9,4a

9,4b

9,5

9,6a

9,6b

9,7

9,8

3: Oddział dializ

9: Radiologia

10,1

–

10,3

10,4a

10,4b

10,5

10,6a

10,6b

10,7

10,8

10: Laboratoria

11,1

11,2

11,3

11,4a

11,4b

11,5

11,6a

11,6b

11,7

11,8

11: Inne obszary diagnostyki i leczenia
Klucz: *1 = Koszty pracy pozostałego personelu medycznego; 2 = Koszty pracy personelu pielęgniarskiego; 3 = Koszty
pracy personelu administracyjnego i medycznego †4a = Koszty leków; 4b = Koszty leków (poszczególne koszty / faktyczne
wykorzystanie); 5 = Koszty implantów i przeszczepów; 6a = Koszty materiałów (z pominięciem leków, implantów i przeszczepów); 6b = Koszty materiałów (poszczególne koszty / faktyczne wykorzystanie, z pominięciem leków, implantów
i przeszczepów) ‡7 = Koszty infrastruktury medycznej; 8: Koszty infrastruktury niemedycznej.
Źródło: InEK, 2007, ze zmianami.

Strony zawierające kontrakty mogą ponadto negocjować wysokość dodatkowej refundacji
w formie środków wypłacanych za przypadki lub osobodni w odniesieniu do wysokospecjalistycznych
usług, jeżeli można udowodnić, że dana usługa nie może być odpowiednio finansowana w ramach
systemu DRG lub w postaci opłat uzupełniających. Istnieje także wiele dopłat, których wysokość
strony ustalają między sobą i które mają zastosowanie przede wszystkim w odniesieniu do szpitali
wykorzystujących nowe i innowacyjne sposoby leczenia. Możliwe jest np. negocjowanie wysokości
dopłat za innowacyjną diagnostykę i procedury medyczne (E1; zob. punkt 14.6), a nawet całkowite
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wykluczenie niektórych specjalnych jednostek lub oddziałów szpitala z systemu G-DRG i finansowanie
ich w zamian za pomocą indywidualnie uzgodnionych opłat (więcej szczegółów, w tym na temat funk
cji budżetu przychodów, można znaleźć w publikacji Bussego i Riesberg 2004)). Wszystkie elementy
brane pod uwagę przy refundacji poza grupami DRG, w odniesieniu do których wskaźniki wagowe
kosztów liczy się w jednolity sposób (B1-B3), w tym wszelkie inne uwzględniane elementy, takie jak
osoby towarzyszące pacjentom (A2) lub zapewnianie jakości (A3), odpowiadają 20 procentom całości
funduszy przeznaczanych na szpitalną opiekę inną niż opieka psychiatryczna. Dzieje się tak, mimo
że celem politycznym jest finansowanie szpitali wyłącznie na podstawie jednolicie obliczanych wskaź
ników wagowych kosztów DRG.

Ogólnokrajowe jednolite standardy a

Negocjacje z poszczególnymi szpitalami

B1

A1

Opieka
w stanach
ostrych

(Za³¹cznik 3 do Katalogu
op³at za przypadki 2010
i.V.m. § 6 Abs. 1, S. 1
Nr 2 KHEntgG)

A3

Dop³aty
i odliczenia
z tytu³u
zapewniania
jakości

D2

Lokalne op³aty
uzupe³niaj¹ce

(§ 6 Abs. 2 KHEntgG)

E2

Dop³aty dla centrów
specjalistycznych,
np. centrów kardiologii
(§ 5 Abs. 3 KHEntgG)

E3

Dop³aty za prowadzenie
sta¿y

D3

Dop³ata gwarancji us³ugi

Jednodniowa
opieka lecznicza

(§ 17a KGH)

E4

(§ 5 Abs. 2 KHEntgG

(§ 6 Abs. 1 S. 1
Nr 2 KHEntgG)

E5

Pacjenci zagraniczni

D4

Dodatkowe op³aty
za us³ugi
wysokospecjalistyczne
(które nie s¹ odpowiednio
refundowane)

(§ 7, S. 1 Nr 7
KHEntgG)

E1

Dop³aty za innowacyjne
procedury diagnostyczne
i lecznicze

(Za³¹cznik 4 i 6 do
Katalogu op³at
za przypadki 2010)

C1

(Katalog op³at
za przypadki 2010)

Ogólnokrajowe op³aty uzupe³niaj¹ce

(§ 17b Abs. 1,
S. 4 KGH)

B2

Ogólnokrajowe jednolite
wskaźniki wagowe
kosztów DRG

(Za³¹cznik 2 i 3 do Katalogu op³at za przypadki 2010)

Osoby
towarzysz¹ce

Lokalne wskaźniki
wagowe kosztów

(§ 1 Abs. 2 FPV 2010)

(§ 17b Abs. 1,
S. 4 KHG
i.V.m. § 4 Abs. 5,
S. 2 KHEntgG)

A2

D1

Dop³aty na rzecz
przypadków nietypowych o d³u¿szym LOS

(§ 6 Abs. 2a KHEntgG)

(§ 4 Abs. 2 KHEntgG)

E6

Kontrakty na opiekê
zintegrowan¹ b

B3

Odliczenia z tytu³u
przypadków nietypowych
o krótszym LOS i z wczesnym
przeniesieniem pacjenta
Efektywne
wartości casemix

Casemix

Bud¿et
przychodów

Pozosta³e przychody
i wyrównania
(§ 6 Abs. 3 KHEntgG)

Rysunek 14.6 Elementy brane pod uwagę podczas przyznawania środków na usługi szpitalne w Niemczech
Źródło: Zaktualizowane i zmodyfikowane informacje z Schreyögg i in., 2006.
Uwagi: a wyjątek: sklasyfikowane jako specjalna jednostka (FPVBE 2009) †; b Finansowanie jedynie dodatkowych usług
z zakresu opieki zintegrowanej, które nie są pokrywane z budżetu szpitala (§ 140d Abs. 4 SGB V)
† Porozumienia o opłatach za przypadki w jednostkach specjalnych (FPVBE), aktualizowane co rok.
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14.5.2 Obliczanie cen / wskaźników wagowych kosztów DRG
W systemie G-DRG oblicza się wskaźniki wagowe kosztów, co pozwala określić relację między różny
mi grupami DRG zgodnie ze stopniem wykorzystania zasobów. Przy zastosowaniu tej metody, cena
za referencyjną grupę o wskaźniku kosztów wynoszącym 1.0 jest równa stawce podstawowej (średnim
kosztom), a ceny obowiązujące w odniesieniu do wszystkich innych DRG oblicza się, mnożąc wskaźnik
wagowy kosztów każdej z nich przez cenę ustaloną dla referencyjnej grupy DRG o wskaźniku wago
wym kosztów równym 1.0. Wskaźnik wagowy kosztów każdej DRG odzwierciedla zużycie zasobów
w porównaniu z referencyjną grupą DRG, co pozwala na dostosowanie cen zasobów.
Metody odliczania przypadków wykraczających poza wartości graniczne
W stosunku do przypadków nietypowych, InEK stosuje matematyczną metodę odliczania obserwacji
wykraczających poza wartości graniczne. Ponieważ systemy DRG zmierzają do przełożenia leczonych
w szpitalach przypadków na medycznie spójne i jednolite pod względem generowanych kosztów
grupy, przypadki nietypowe nie są uwzględniane podczas obliczania wskaźników wagowych kosz
tów. Określenie „przypadek typowy” odnosi się do przypadków leczonych w granicach standardowej
długości pobytu. Jej zakres jest wyznaczany za pomocą dolnej i górnej wartości granicznej, pomiędzy
którymi plasują się przypadki typowe (Rysunek 14.7). Dlatego po sprawdzeniu danych pod kątem
wiarygodności określa się średnie koszty przypadków typowych w ramach każdej grupy DRG. Aby
obliczyć wskaźniki wagowe kosztów DRG, określa się średni koszt przypadków typowych w zakresie
danej DRG na podstawie wartości referencyjnej odnoszącej się do danego roku. Wartość referencyjna,
definiowana jako średnia arytmetyczna kosztów wszystkich przypadków typowych, jest sumą kosztów
w zakresie danej grupy DRG (podpunkt 14.4.2) podzieloną przez sumę efektywnych wartości casemix
w całych Niemczech. Wartość referencyjna wykorzystana do opracowania Katalogu opłat za przypadki
w 2010 roku wyniosła 2619,10 euro(InEK, 2009a).

Przychody

Przypadki
o nietypowo
krótkim
pobycie

Przypadki
typowe

Przypadki
o nietypowo
d³ugim pobycie

LOS
Odliczenia
(za dzieñ)

Dop³aty
(za dzieñ)
Dolny próg
LOS

Górny próg
LOS

Rysunek 14.7 Odliczenia i dopłaty przyznawane w związku z długością pobytu
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Wzglêdne wskaźniki
wagowe kosztów
Stawka bazowa
Charakterystyka pacjenta
P³eæ, wiek, rozpoznanie,
ciê¿kośæ stanu

Poszczególne szpitale
do 2009 roku;
Jednolita ogólnokrajowa
od roku 2010

Refundacja
G-DRG

Opcje leczenia
Procedury, technologie,
intensywnośæ

Rysunek 14.8 Elementy brane pod uwagę przy finansowaniu w ramach G-DRG oraz wdrażanie G-DRG

14.5.3 DRG w faktycznych rozliczeniach ze szpitalami
Przejście od wskaźników wagowych kosztów do faktycznych stawek refundacji odbywa się po
przez pomnożenie odpowiedniej stawki bazowej przez wartość wagową kosztów danej grupy DRG
(Rysunek 14.8). Sposób obliczania wskaźników wagowych kosztów opisano w podpunkcie 14.5.2.

14.5.4 Korekta dotycząca jakości
Aktualnie wykorzystywany system G-DRG nie przewiduje korekty wysokości refundacji związanej z ja
kością. Finansowanie opiera się na średnich kosztach leczenia, w związku z czym szpitale generujące
wyższe niż średnie koszty zachęcane są do cięcia wydatków. Może to negatywnie wpływać na jakość
świadczonych usług, ponieważ na szpitale nie są nakładane żadne kary za obniżenie jakości. Aby
zwiększeniu zysków nie towarzyszył spadek jakości, prawodawca wprowadził środki regulacyjne, takie
jak obowiązkowe raporty poświęcone zagadnieniu jakości, zewnętrzne metody zapewniania jakości,
system(-y) zarządzania jakością (SZJ) i dolne progi liczby leczonych przypadków (§137 SBG V).

Raporty poświęcone zagadnieniu jakości
W 2002 roku Ustawa o opłatach za przypadki (FPG) wprowadziła raporty poświęcone zagadnieniu
jakości w szpitalach w celu ułatwienia porównywania placówek oraz wspierania lekarzy i funduszy
chorobowych w doradzaniu pacjentom w zakresie planowego leczenia stacjonarnego. Od 2005 roku
szpitale mają obowiązek składania takich raportów co dwa lata zgodnie ze wzorem określonym
w dyrektywie Wspólnego Komitetu Federalnego (G-BA). Raporty są ogólnie dostępne w Internecie.

Zewnętrzne metody zapewniania jakości
Od czasu wprowadzenia w życie Ustawy o reformie SHI z 2000 roku szpitale mają obowiązek uczest
niczenia w programie zewnętrznego i porównywalnego zapewniania jakości opracowanym przez BQS.
W ramach tego programu badane są wskaźniki jakości leczenia, które następnie porównuje się w skali
całego kraju. W latach 2001-2009 BQS publikował doroczne raporty poświęcone zagadnieniu jakości,
szczegółowo przedstawiające wyniki szpitali, których nazw nie wymieniano. Metodologia zastosowana
przez BQS stała się obiektem krytyki, ponieważ wymagała od szpitali dodatkowego wysiłku włożonego
w pozyskiwanie informacji, które nie są ujmowane w rutynowo gromadzonych zestawach danych.
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Od roku 2010 AQUA-Institute for Applied Quality Improvement and Research in Health Care (AQUA
– Instytut ds. Praktycznych Ulepszeń Jakościowych i Badań nad Służbą Zdrowia) odpowiada za rozwój
i realizację programu zewnętrznego zapewniania jakości.

Systemy zarządzania jakością
W 1999 roku prawodawca wprowadził §135a SGB V, zobowiązując szpitale do wdrożenia i rozbudo
wywania SZJ. Do poszczególnych placówek należał wybór SZJ, z którego miały korzystać. W całych
Niemczech wprowadzono więc wiele różnych SZJ, od prostych (Współpraca na rzecz przejrzystości
i jakości w ramach opieki zdrowotnej) po bardziej zaawansowane (Wspólna Komisja). Większość pa
cjentów nie widzi jednak różnicy między poszczególnymi certyfikatami jakości, co z ich perspektywy
prowadzi raczej do dezorientacji niż do większej jasności sytuacji.

Progi minimalnej liczby świadczonych usług
Poza raportami poświęconymi zagadnieniu jakości, FVP wprowadziła obowiązek określenia minimalnej
liczby świadczeń jako progów w zakresie oferowania określonych (głównie planowych) świadczeń
tam, gdzie wyniki są związane z liczbą świadczonych usług. W celu określenia takich usług G-BA
opracowuje katalog ustanawiający minimalną liczbę zrealizowanych świadczeń przypadających na le
karza lub na szpital (Velasco-Garrido & Busse, 2004). Szpitale, w których liczba zrealizowanych usług
nie osiągnie wymaganego progu, nie mogą oferować takiego świadczenia. Od 2004 roku katalog
zawiera sześć usług planowych (minimalna roczna liczba przypadająca na szpital została umieszczona
w nawiasach): przeszczep wątroby (20), przeszczep nerki (25), skomplikowane zabiegi w obrębie
przełyku (10), skomplikowane zabiegi w obrębie trzustki (10), przeszczep komórek macierzystych (25)
oraz wymiana stawu kolanowego (50).

14.5.5 Główne zachęty dla szpitali
W ramach systemu G-DRG szpitali raczej nie zachęca się do poprawy wyników medycznych (zob. pod
punkt 14.3.4). Niemniej placówki nakłania się do wdrażania systemu kontroli kosztów, aby były wstanie
wypełniać swoje zobowiązania budżetowe.

14.6 Nowe/innowacyjne technologie
14.6.1 Kroki, jakie należy podjąć, przed wprowadzeniem
		 technologii do szpitali
W Niemczech większość medycznych innowacji wprowadza się najpierw w sektorze szpitalnym, ponie
waż szpitale mogą stosować wszelkie technologie, które nie zostały wyraźnie wykluczone przez G-BA.
System G-DRG miał być, przynajmniej z założenia, zawsze aktualny, a klasyfikacja i stawki refundacji
aktualizowane są co rok. Jak już jednak wspomniano, pewne przesunięcie w czasie – a zatem również
luka w finansowaniu – jest mimo wszystko nieuniknione, ponieważ zarówno klasyfikacja G-DRG jak
i stawki refundacji są oparte na danych retrospektywnych. Wspomniane przesunięcie w czasie może
stanowić znaczną przeszkodę na drodze ku wprowadzeniu nowych technologii. Aby odnieść się do tego
problemu, prawodawca wprowadził tzw. Rozporządzenie o nowych metodach diagnostyki i leczenia
(NUB) jako część KHEntG z 2005 roku. Rozporządzenie NUB ma dwa kluczowe cele: po pierwsze, zała
tanie wyżej wspomnianej luki w finansowaniu poprzez zapewnienie pozabudżetowych, niezwiązanych
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z DRG środków na nowe technologie, oraz wykorzystanie danych zgromadzonych w okresie przesunięcia
w czasie, aby przyspieszyć proces włączania tych nowych technologii do standardowego systemu finan
sowania w oparciu o G-DRG. Rozporządzenie NUB wskazuje na trzy istotne przeszkody, które nowa
technologia musi pokonać, zanim będzie można uwzględnić ją w standardowym systemie finansowania
na podstawie G-DRG: (1) szpital, który chce stosować nową medyczną technologię – i otrzymywać
w związku z tym odpowiednie fundusze – musi najpierw złożyć wniosek do InEK; (2) jeżeli wniosek
szpitala zostanie przyjęty, placówka ta musi wynegocjować z funduszem chorobowym otrzymanie
refundacji NUB z tytułu wykorzystania technologii, a (3) technologia ta musi ostatecznie zostać ujęta
w standardowym systemie finansowania w oparciu o G-DRG (Henschke i in., 2010).

Składanie wniosku do InEK
Szpital, który chce otrzymywać refundację NUB z tytułu wykorzystania nowych technologii medycznych
musi złożyć do InEK wniosek o pozwolenie na rozpoczęcie negocjacji kontraktowych z funduszami
chorobowymi. Technologia nie musi mieć przypisanego kodu OPS. Wniosek szpitala jest rozpatrywany
w oparciu o następujące kryteria: (1) korzyści dla pacjentów; (2) grupy pacjentów, którzy będą leczeni
z wykorzystaniem nowej technologii; (2) wszelkie dodatkowe koszty pracy i materiałów związane
z nową technologią i (4) powód, dla którego nowa technologia nie jest odpowiednio finansowana
w ramach aktualnego systemu G-DRG.

Wynegocjowanie z funduszami chorobowymi refundacji NUB
Akceptacja wniosku nie gwarantuje, że szpital otrzyma refundację z tytułu stosowania nowej technolo
gii. Przed wypłaceniem środków NUB (E1 na Rysunku 14.6), szpital musi wynegocjować z funduszami
chorobowymi warunki kontraktu dotyczące wysokości płatności. Jeżeli dana technologia nie ma kodu
OPS, szpital może prowadzić rozmowy dotyczące kontraktu na jeden z dwóch rodzajów refundacji NUB:
dodatkowe płatności lub pełne płatności. Refundacja NUB z tytułu wykorzystywania technologii bez
kodu OPS stanowi pierwszy krok w kierunku uwzględnienia tej technologii w standardowym systemie
finansowania w oparciu o G-DRG i została przedstawiona na Rysunku 14.9 jako „Zaakceptowany
wniosek NUB (bez OPS)”. Strzałki pokazują typową ścieżkę w kierunku pełnego włączenia do systemu.
Środki
pozabud¿etowe

Środki dodatkowe

Wartośæ obliczana lokalnie

Bez kodu OPS

Z kodem OPS

Rozporz¹dzenie NUB

Wartośæ określona z góry i taka sama
w ca³ych Niemczech

Uwzglêdnione w standardowym systemie finansowania G-DRG

Wystarczaj¹ca
liczba pacjentów
i minimalne
zró¿nicowanie
kalkulowanych
kosztów
Liczba
pacjentów
leczonych
z wykorzystaniem
technologii
jest zbyt ma³a
lub obliczane
koszty s¹ zbyt
zró¿nicowane

Op³ata
uzupe³niaj¹ca
w sta³ej wysokości
Zaakceptowany
wniosek NUB
(z OPS)

Osobna
grupa DRG

Osobna
grupa DRG

Negocjowana
kwota
uzupe³niaj¹ca

Zaakceptowany
wniosek NUB
(bez OPS)

Rysunek 14.9 Typowe ścieżki w procesie wprowadzania nowych technologii w standardowym systemie
finansowania w oparciu o G-DRG
Źródło: Henschke i in., 2010.
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Włączenie do standardowego systemu finansowania w oparciu o G-DRG
Pierwszym etapem w procesie wprowadzania technologii do standardowego systemu finansowania
w oparciu o G-DRG jest wprowadzenie tzw. opłat uzupełniających w wysokości ustalanej lokalnie
(D2 na rysunku 14.6). Środki te są wypłacane dodatkowo w stosunku do funduszy przyznawanych
w ramach DRG, jeżeli wykorzystanie danej technologii nie doprowadziło jeszcze do powstania osobnej
grupy DRG lub opłaty uzupełniającej w wysokości ustalanej na poziomie ogólnokrajowym. Decyzję
o włączeniu technologii do tej kategorii podejmuje InEK. Opłata uzupełniająca w wysokości ustalanej
lokalnie ma pewną istotną przewagę nad refundacją NUB: jeżeli technologia zostanie ujęta w ramach
kategorii opłat uzupełniających w wysokości ustalanej lokalnie, każdy szpital w Niemczech może nego
cjować z funduszami chorobowymi konkretną stawkę tej opłaty. Kiedy natomiast InEK zaakceptuje
wniosek o refundację NUB, tylko wnioskujący szpital może podjąć rozmowy z funduszami chorobowymi,
a pozostałe placówki muszą składać oddzielne wnioski do InEK. Ostatnim etapem procesu włączania
technologii do systemu finansowania w oparciu o G-DRG jest utworzenie osobnej grupy DRG.

14.6.2 Zachęty/Utrudnienia dla szpitali w zakresie stosowania
		 nowych technologii
Szpitale będą wykorzystywały nowe i innowacyjne technologie, jeżeli będą otrzymywały z tego tytułu
odpowiednie fundusze lub jeżeli technologie te będą miały istotne znaczenie badawcze. Metodologia
NUB umożliwia szpitalom korzystanie z nowych technologii – i otrzymywanie środków na ten cel
– które są droższe od tych uwzględnionych w standardowym Katalogu opłat za przypadki. W rezultacie
przyznanie refundacji NUB stanowi pierwszy krok w kierunku włączenia nowej technologii do systemu
finansowania w oparciu o G-DRG. Najnowsze badania wykazały jednak, że większość niemieckich
szpitali nie otrzymuje środków w formie płatności NUB, a te placówki, którym je przyznano, generują
przy pomocy tego krótkoterminowego instrumentu jedynie 0,3 procenta przychodu (DKI, 2009).
Co więcej, proces negocjacji prowadzonych między szpitalami i funduszami chorobowymi jest żmudny
i nie gwarantuje przyznania najmniejszych nawet funduszy w przypadku niepowodzenia negocjacji
(Henschke i in., 2010).

14.7 Ocena systemu DRG w Niemczech
14.7.1 Ocena oficjalna
Partnerzy korporacyjni (Federalne Stowarzyszenie Funduszy Chorobowych, Stowarzyszenie Prywatnych
Zakładów Ubezpieczeń Zdrowotnych i Niemieckie Stowarzyszenie Szpitali) są prawnie zobowiązani
do dbania o to, aby prowadzone były badania mające na celu ocenę wpływu stosowania grup DRG
na świadczenie opieki i jej jakość (§17 KHG, par. 8). Ocenie należy poddawać także wpływ DRG na inne
sektory, oferujące usługi z zakresu takich dziedzin jak rehabilitacja czy opieka długoterminowa (prze
niesienie usług poza szpital). Aby podjąć działania ewaluacyjne, wspomniane instytucje muszą najpierw
przedstawić zaproszenie do składania ofert na realizację projektu badawczego. Wyznaczają także InEK
jako organ odpowiedzialny za ocenę danych dotyczących szpitali i wyników w zakresie poszczególnych
przypadków (zestawy danych z §21, zob. podpunkt 14.2.3). Pierwsze wyniki oceny miały zostać opu
blikowane w 2005 roku, ale partnerzy korporacyjni jeszcze nie spełnili swoich prawnych zobowiązań.
Na chwilę obecną, jedynie InEK co rok przedstawia analizę danych z §21. W grudniu 2008 roku part
nerzy korporacyjni podjęli pierwsze kroki w kierunku realizacji swoich zobowiązań i zlecili prywatnemu
instytutowi (IGES) przeprowadzenie obowiązkowej oceny. Jej wstępne wyniki wykazały, że zamierzone
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cele wprowadzenia systemu G-DRG zostaną osiągnięte i że większość negatywnych konsekwencji
wdrożenia systemów finansowania prospektywnego nie została odnotowana (IGES, 2010). Co więcej,
w celu otrzymania wstępnej oceny krótkoterminowej, w 2007 roku Federalne Ministerstwo Zdrowia
opracowało kwestionariusz jakościowy dla instytucji korporacyjnych i innych ważnych interesariuszy.
Otrzymane dzięki niemu informacje wskazują, że system G-DRG został powszechnie zaakceptowany.
Skrytykowano jednak zwiększone wysiłki, które należy wkładać w prowadzenie dokumentacji, oraz
większą zawiłość systemu.
Ponadto liczne grupy badawcze i instytucje przeanalizowały wpływ, jaki system G-DRG wywarł
na finansowanie szpitali i jakość usług. Podczas jego wdrażania oceniono adekwatność wysokości
funduszy przyznawanych na usługi stacjonarne (tego zadania podjęła się głównie Grupa Badawcza
DRG ze szpitala uniwersyteckiego w Münster). Proces ten pozwolił na wykrycie braków w zakresie
finansowania w odniesieniu do zużycia zasobów związanego ze świadczeniem usług medycznych
(na niektórych oddziałach, np. onkologicznych, reumatologicznych lub dermatologicznych), co dopro
wadziło co zwiększenia liczby DRG i opłat uzupełniających (zob. Tabela 14.2, podpunkt 14.2.2). Co więcej
w 2009 roku Centrum Zarządzania Jakością w Sektorze Opieki Zdrowotnej, należące do izby lekarskiej
w Dolnej Saksonii, opublikowało badanie, w którym zweryfikowano wpływ wykorzystania grup DRG
na jakość świadczonych usług. Nie wykazano żadnych negatywnych skutków, takich jak zjawisko
tzw. „spijania śmietanki” lub przedwczesne wypisywanie pacjentów. Wyniki innych badań sugerują,
że od czasu wprowadzenia grup DRG jakość opieki poprawiła się lub nie pogorszyła się w istotnym
stopniu dzięki lepszej organizacji leczenia (Sens i in., 2009).

14.7.2 Ocena autorów
Jak każdy system opłat za przypadki, system G-DRG ma swoje mocne i słabe strony – najważniejsze
z nich zostały przedstawione w Tabeli 14.4.
Jedną z najistotniejszych zalet systemu jest większa przejrzystość, wynikająca z bardziej pre
cyzyjnego dokumentowania usług szpitalnych. Na podstawie dorocznie podsumowywanych zesta
wów danych z §21 opracowuje się ustrukturyzowany opis wykonanych świadczeń i charakterystykę
pacjentów leczonych w szpitalach w Niemczech.1 Kolejnym plusem systemu jest (zwiększona) zdolność
placówek do wspomagania G-DRG, co wiąże się z dokładnym śledzeniem zużycia zasobów i stop
niowym procesem wdrażania (zob. podpunkt 14.2.2). Choć szpitale były zobligowane do stosowania
grup G-DRG od 2004 roku, słaba współpraca ze strony placówek spowodowała wydłużenie procesu
wdrażania. Dzięki uwzględnieniu w 2005 roku danych dotyczących kosztów pochodzących ze szpitali
uniwersyteckich i innych dużych placówek, podczas opracowywania Katalogu opłat za przypadki InEK
może brać pod uwagę jeszcze bardziej złożone usługi. Ze względu na większą liczbę szpitali dostar
czających dane dotyczące kosztów, system jest dziś powszechnie akceptowany. Należy także zwrócić
uwagę na wykorzystanie grup G-DRG na potrzeby finansowania. Fakt, że każdy kodowany przypadek
odpowiada jednej fakturze, zachęca szpitale do prawidłowego kodowania w celu uniknięcia kontroli
wystawionych faktur przez fundusze chorobowe (zob. podpunkt 14.3.3). Powoduje to poprawę jakości
kodowania i pozwala na dokładniejszy opis usług stacjonarnych świadczonych w Niemczech.
Mimo wymienionych powyżej mocnych stron, istnieją też pewne niedociągnięcia systemu oraz
obszary wymagające udoskonalenia. Po pierwsze, do systemu nie zostały włączone wskaźniki jakości
leczenia szpitalnego. W związku z tym wysokość przyznawanych funduszy nie jest uzależniona od jakości
świadczonych usług. W Niemczech rozważano rożne metody uwzględnienia jakości opieki w finansowaniu,
m.in. opłaty za wyniki (ang. pay for performance, P4P), ale z powodu braku dowodów potwierdzających
ich skuteczność i efektywność kosztową pochodzących z innych krajów, które wprowadziły w ostatnich
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latach systemy P4P, ich przystawalność do niemieckich realiów jest oceniana sceptycznie (Lüngen i in.,
2008). Co więcej opracowywanie wskaźników jakości, na potrzeby których dane można by gromadzić
regularnie, wciąż trwa (Busse i in., 2009). W związku z powyższym powiązanie jakości z finansowaniem
będzie stanowiło jeden z głównych celów w kontekście dalszej rozbudowy systemu G-DRG.
Tabela 14.4 Mocne i słabe strony systemu G-DRG
Mocne strony

Słabe strony

Przejrzystość i dokumentacja
Wspomaganie ze strony szpitali
Narzędzie finansowania
Precyzja

Brak ujęcia czynnika jakości w finansowaniu
Brak odzwierciedlenia różnych cen nakładów
Jednolity system rachunkowy, ale brak udziału wszystkich szpitali
Zawiłość wzrasta wraz z liczbą grup DRG

Po drugie, InEK dokonuje obliczeń na potrzeby Katalogu opłat za przypadki, zakładając, że ceny
nakładów szpitali są takie same w całych Niemczech i że wszystkie placówki funkcjonują w takich
samych warunkach. Wszystkie przypadki podsumowuje się i traktuje tak, jak gdyby były leczone w tym
samym szpitalu. Podejście „z perspektywy jednego szpitala” nie pozwala na uwzględnienie w systemie
refundacji kosztów właściwych dla konkretnych placówek (o różnej strukturze). Tymczasem najnowsze
badania wskazują, że różnice strukturalne, których szpitale nie są w stanie kontrolować, wpływają
na ponoszone przez nie koszty (Busse i in., 2008). W związku z tym istnieje ryzyko, że szpitale wydające
więcej z powodu swojej struktury mogą nie być odpowiednio finansowane.
Po trzecie, grupa szpitali dostarczających dane dotyczące kosztów mogłaby zostać powiększona
w celu zwiększenia statystycznego znaczenia obliczeń wskaźników wagowych kosztów. Biorąc pod
uwagę, jaki sposób kalkulacji kosztów standardowo stosuje InEK (zob. podpunkt 14.4.2), większa
liczba szpitali i zestawów danych mogłaby bez trudu zostać uwzględniona. Otrzymany w ten sposób
ogólnokrajowy, jednolity system rachunkowości ułatwiłby porównywanie wydajności oraz realizację
projektów z zakresu benchmarkingu.
Dobrze znanym zagrożeniem związanym z systemami DRG jest fakt, że stają się one coraz
bardziej skomplikowane wraz ze wzrostem liczby grup DRG. Aktualnie funkcjonujący system G-DRG
obejmuje 1200 grup i wiele opłat dodatkowych, w związku z czym każdy szpital musi zatrudniać spe
cjalny personel zajmujący się kodowaniem (zob. podpunkt 14.4.1). Oceniając ten dodatkowy wysiłek,
trzeba jednak wziąć pod uwagę korzyści odnotowywane przez poszczególne szpitale i cały system.

14.8 Perspektywy: kierunki rozwoju i reform
14.8.1 Tendencje w usługach szpitalnych i ogólnej opiece zdrowotnej
Istnieje powszechna tendencja do koncentrowania się na wybranych specjalizacjach, co w sposób po
średni wynika z wprowadzenia grup G-DRG. Powodów tego stanu rzeczy upatruje się w coraz większym
udziale w rynku szpitalnym sieci szpitali oraz w zmniejszeniu ogólnych możliwości placówek w zakresie
liczby przyjmowanych pacjentów, co zmusiło szpitale do wyspecjalizowania się oraz do zaakceptowania
powszechnych cięć funduszy (Leclerque & Robra, 2009). Ponadto reforma SGB V (§115b, §116b, §140)
dała szpitalom większą swobodę w zakresie oferowania usług ambulatoryjnych oraz przesunęła granice
między opieką stacjonarną i ambulatoryjną. Zapanowała więc powszechna tendencja do otwierania
tzw. „Medizinische Versorgungszentren” (Ośrodków Opieki), które starają się osiągać sukcesy kliniczne
i ekonomiczne, stosując modele zintegrowanej opieki oraz ekonomię skali (Neubauer & Minartz, 2009).
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14.8.2 Tendencje dotyczące stosowania systemu DRG i zakresu
		 jego obowiązywania
W ostatnich latach można było zaobserwować dwie tendencje związane z klasyfikacją pacjentów
w ramach systemu G-DRG:
1. Doskonalenie algorytmu grupowania powstałego w oparciu o system AR-DRG, a w szczególności
opracowanie hierarchii podgrup na poziomie niższym niż kategorie MDC;
2. Uwzględnianie skomplikowanych terapii i powtarzalnych procedur chirurgicznych przy obliczaniu
wskaźników wagowych DRG; wiązało się to z częstszym braniem pod uwagę procedur podczas
określania grup DRG i ich ważeniem (Roeder i in., 2008).
Kolejną tendencją jest przygotowywanie się do wprowadzenia w Niemczech opłat za przypadki
w odniesieniu do usług i opieki z zakresu psychiatrii. Zostaną one opracowane na podstawie systemu
G-DRG, ale będą najprawdopodobniej tworzyły osobny system funkcjonujący całkowicie oddzielnie.
W związku z tym temat ten nie zostanie tutaj bardziej szczegółowo omówiony.

14.8.3 Kierunki rozwoju i reform
Główny kierunek rozwoju można podzielić na dwa obszary: finansowanie i regulację oraz ich wpływ
na strukturę systemu G-DRG.

Finansowanie i regulacja
W Niemczech od dawna dyskutuje się na temat finansowania szpitali. Krytycy są zdania, że podwój
na struktura finansowania prowadzi do nieefektywnych decyzji w zakresie inwestowania (Felder
i in., 2008). Choć stwierdzenie to budzi kontrowersje, powszechnie uważa się, że poziom inwestycji
publicznych w zakresie sektora szpitalnego nie jest już adekwatny do potrzeb związanych z infra
strukturą placówek. W latach 1993-2005 ilość środków publicznych na finansowanie szpitali zmalała
o 3 procent, podlegając dostosowaniu w stosunku do inflacji (Augurzky i in., 2007). W tym samym
okresie w związku z wprowadzeniem systemu G-DRG wzrosła presja finansowa oraz wymagania do
tyczące dokumentowania i wyników. Konkurencja będzie się nasilać, a szpitale będą jeszcze bardziej
zależne od właściwego inwestowania. Wielu polityków i naukowców uważa więc, ze finansowanie
szpitali w Niemczech powinno być jednorodne, tzn. fundusze chorobowe powinny pokrywać koszty
operacyjne i wydatki na inwestycje w infrastrukturę (koszty inwestycyjne). Propozycja ta często łączy
się z postulatem dotyczącym liberalizacji regulacji cen i katalogu świadczeń obowiązujących sektor
szpitalny, szczegółowo określanych obecnie na podstawie wspólnie podejmowanych decyzji. W opinii
dużych funduszy chorobowych organy regulacyjne powinny definiować jedynie świadczenia i ceny
w zakresie intensywnej terapii i usług ratunkowych, podczas gdy zasady przeprowadzania planowych
procedur i ich ceny powinny być negocjowane między szpitalami i płatnikami (AOK BV, 2009).

Wpływ powyższych działań na strukturę systemu G-DRG
Jak opisano w niniejszym studium przypadku, system G-DRG charakteryzuje się wzrastającym zróżni
cowaniem, ponieważ sposób grupowania usług szpitalnych na podstawie rozpoznań i procedur jest
ciągle doskonalony, aby przydział środków był odpowiedni. To ciągłe doskonalenie ma jednak również
dwuznaczne konsekwencje, takie jak powstawanie DRG o bardzo niewielkiej liczbie przypadków,
coraz mniejsza stabilność systemu płatności związana z nieustanną zmianą parametrów oraz coraz
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większa złożoność systemu (Roeder i in., 2008). Co więcej, grupy DRG często nie są już jednolite
z medycznego punktu widzenia. W rezultacie ich wykorzystanie w coraz większym stopniu ogranicza
się do celów refundacji. Ich stosowanie do monitorowania jakości lub w odniesieniu do ścieżek lecze
nia itp. nie jest już adekwatne (Roeder i in., 2008, str. 37). Możliwe więc, że trzeba będzie znaleźć
odpowiedni sposób finansowania w ramach system G-DRG specjalistycznych terapii, które nie zostały
jeszcze właściwie ujęte w ramach określonych grup DRG. Jedną z dróg, aby to osiągnąć, może być
większe wykorzystanie pozabudżetowych, niezwiązanych z DRG środków na potrzeby finansowania
nowych technologii (innymi słowy, zastosowanie podejścia „NUB”).

14.9 Przypisy
1. Zestawienie najbardziej aktualnych rocznych danych (aktualnie rok 2008) jest publikowane na stronie
internetowej InEK w formie bazy danych Access i jest ogólnie dostępne (jedynie w języku niemieckim)
(www.g-drg.de, dostęp na dzień 10 lipca 2011 roku).
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15.1 Usługi szpitalne i rola DRG w Irlandii
15.1.1 Irlandzki system opieki zdrowotnej
Po koniec lat 90. XX wieku w Irlandii miał miejsce bezprecedensowy wzrost wydatków na opiekę
zdrowotną, które pomiędzy rokiem 1997 a 2002 podniosły się o blisko 80 procent w ujęciu rzeczy
wistym (Nolan, 2005; Wiley, 2005; McDaid i in., 2009). Silna tendencja wzrostowa w tym zakresie
utrzymywała się także w latach kolejnych i w 2008 roku bieżące wydatki na zdrowie ogółem przekro
czyły 19 miliardów euro (McDaid i in., 2009; Brick i in., 2010). W roku 2007 około cztery piąte całości
wydatków na zdrowie (bieżących i kapitałowych) finansowane było ze środków publicznych, a zatem
również w tym ujęciu nastąpił wzrost w porównaniu z rokiem 1997, w którym ze środków publicznych
pokrywano trzy czwarte tych wydatków (McDaid i in., 2009; OECD, 2009; Brick i in., 2010). Pozostałą
część stanowiły wydatki prywatne, finansowane z własnej kieszeni lub z prywatnego ubezpieczenia
zdrowotnego (Brick i in., 2010). W 2007 roku publiczne wydatki na opiekę zdrowotną odpowiadały
7,2 procenta produktu krajowego brutto (PKB) (8,5 procent produktu narodowego brutto, PNB)
(McDaid i in., 2009).2
Po okresie wzrostu wydatków przeprowadzono fundamentalną reformę strukturalną. System
opieki zdrowotnej był dotychczas zorganizowany w oparciu o strukturę regionalną. Jednakże tego
rodzaju zdecentralizowany układ stanowił źródło napięć pomiędzy założeniami krajowej polityki
w zakresie zdrowia a świadczeniem opieki na poziomie lokalnym (Brennan, 2003; Prospectus, 2003;
McDaid i in., 2009). W związku z powyższym w styczniu 2005 r. powołano Zarząd Opieki Zdrowotnej
i Społecznej (Health Service Executive, HSE), mający skoncentrować się na kwestii świadczenia usług
i zarządzania na poziomie krajowym, podczas gdy Departament ds. Zdrowia i Dzieci (Department
of Health and Children, DoHC) obarczono zadaniami w zakresie opracowywania polityki i strategii,
realizując tym samym postulat rozdziału działań operacyjnych i zarządczych od formułowania zasad
politycznych. Od października 2009 roku Dyrekcja ds. Świadczeń Zintegrowanych (Integrated Services
Directorate) w ramach HSE sprawuje nadzór nad sektorami opieki podstawowej i opieki w stanach
ostrych świadczonej w szpitalach, które to zadanie było wcześniej podzielone pomiędzy Dyrekcję
ds. Opieki Podstawowej, Środowiskowej i Kontynuowanej (Primary, Community and Continuing Care
Directorate) oraz Krajowy Urząd ds. Szpitali (National Hospitals Office) (HSE, 2010d).
Nietypowe powiązania na styku opieki publicznej i prywatnej w irlandzkiej służbie zdrowia
umożliwiają publicznym szpitalom zapewniającym opiekę w stanach ostrych świadczenie również usług
prywatnych. Prywatna praktyka w szpitalach publicznych zazwyczaj ogranicza się do dysponowania
łóżkami przeznaczonymi dla pacjentów prywatnych, które stanowią blisko 20 procent wszystkich łóżek
w szpitalach publicznych świadczących opiekę w stanach ostrych w kraju.3 Konsultanci w publicznych
szpitalach tego rodzaju mogą – zależnie od swojej umowy o pracę – mieć pozwolenie na leczenie
pacjentów prywatnych, jednak pacjenci ci nie mogą stanowić więcej niż 20–30 procent ich obcią
żenia pracą przy uwzględnieniu korekty dotyczącej złożoności przypadków (Brick i in., 2010). Szpitale
publiczne i konsultanci mają styczność z różnymi mechanizmami rozliczeń dotyczących pacjentów
publicznych i prywatnych, które krytykowane są za zachęcanie do leczenia tych drugich (Nolan & Wiley,
2000; Colombo & Tapay, 2004; Brick i in., 2010; O’Reilly & Wiley, 2010; Ruane, 2010). Zważywszy
na względnie małą liczbę szpitali prywatnych oraz niedostatek łatwo dostępnych danych na temat tego
sektora, w dalszej części niniejszego rozdziału skoncentrowano się głównie na publicznym sektorze
szpitali świadczących opiekę w stanach ostrych.4
Istnieją trzy kategorie uprawnień do korzystania z usług opieki zdrowotnej w Irlandii
(zob. Tabela 15.1). Uprawnienia do posiadania karty medycznej ustalane są na podstawie dochodu
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(McDaid i in., 2009).5 Karty uprawniające do wizyt u lekarza medycyny rodzinnej (GP) również przy
dzielane są w oparciu o dochód, przy czym próg dochodów jest w tym przypadku o 50 procent wyższy
niż dla posiadaczy kart medycznych (Brick i in., 2010). W 2009 roku posiadacze kart medycznych
i kart uprawniających do wizyt u lekarza medycyny rodzinnej stanowili odpowiednio 33,2 procent
oraz 2,2 procent populacji (DoHC, 2010a). Pozostała część ludności (około 65 procent w 2009 roku;
Brick i in., 2010) nie jest uprawniona do otrzymania tego rodzaju kart. W 2009 roku blisko 46 pro
cent mieszkańców posiadało uzupełniające, prywatne ubezpieczenie zdrowotne, obejmujące głównie
świadczenia opieki w stanach ostrych udzielane w szpitalach (Brick i in., 2010). Kolejne 5 procent
posiadało zarówno kartę medyczną, jak i prywatne ubezpieczenie zdrowotne (Brick i in., 2010).

15.1.2 Usługi szpitalne w Irlandii
W 2010 roku opiekę w trybie dziennym, szpitalnym i ambulatoryjnym oraz ostry dyżur (ED) dla pacjentów
publicznych i prywatnych zapewniały 52 szpitale publiczne świadczące opiekę w stanach ostrych (Brick
i in., 2010; 2010c). Każdy ze szpitali publicznych był finansowany przez HSE w oparciu o globalny budżet
(McDaid i in., 2009; Brick i in., 2010). Roczne, globalne budżety ustalane są na zasadzie historycznej
przy niewielkiej korekcie o m.in. inflację oraz w oparciu o korektę płac i jednorazowe środki. Określona
grupa tych szpitali (39 w 2010 roku; HSE, 2010a) uczestniczy w Krajowym Programie Casemix (National
Casemix Programme), w ramach którego ich globalne budżety poddawane są prospektywnej korekcie
dokonywanej przy zastosowaniu grup DRG (zob. podpunkt 15.5).
Tabela 15.1 Opłaty za opiekę zdrowotną obowiązujące pacjentów publicznych i prywatnych
Pacjent publiczny
Posiadacz karty medycznej

Pacjent prywatny
Posiadacz karty innej niż karta
medyczna (w tym posiadacz karty
uprawniającej do wizyt u GP)

Wizyty u GP

Brak opłat

Opłata ustalana przez GP
Brak opłat w przypadku
posiadacza karty uprawniającej
do wizyt GP

Opłata ustalana przez GP

Leki na receptę

Opłata w wysokości
50 centów za pozycję
na recepcie, maksymalnie
10 € na rodzinę w miesiącua

Za darmo powyżej 120 € opłat pokrywanych z własnej kieszeni
na miesiąc
Brak opłat w przypadku niektórych długotrwałych
chorób/stanów

Brak opłat

100 €, chyba że pacjent ma skierowanie od GP lub zostanie
następnie przyjęty do szpitala c

Poradnia ambulatoryjna Brak opłat

100 €, chyba że pacjent ma skierowanie od GP lub zostanie
następnie przyjęty do szpitala c
Brak opłat za powtórne stawienie się

Opieka w trybie
dziennym/szpitalnym

Dzienna opłata szpitalna
w wysokości 75 € (maksymalnie 750 € w ciągu dowolnego
okresu dwunastu kolejnych
miesięcy)b

Szpitale publiczne
Ostry dyżur (ED)

Brak opłat

Dzienna opłata szpitalna jak dla
pacjenta publicznego oraz
szpitalna opłata administracyjna
i opłata dla konsultanta d

Źródła: Na podstawie Brick i in., 2010; Biuro Informacji Obywatelskiej (Citizens Information Board), 2011.
Uwagi: a Od 1 października 2010 roku; b W przypadku pacjentów o długim okresie pobytu mogą zostać naliczone
dodatkowe opłaty; c Stawki obowiązujące od 1 stycznia 2009 roku; d Szpitalna opłata administracyjna to opłata
za osobodzień. Jej wysokość różni się w zależności od trybu leczenia (szpitalny lub dzienny), zakwaterowania (łóżko
prywatne lub półprywatne) oraz szpitala (DoHC, 2009b). W 2011r. opłata ta wahała się od 193 euro za opiekę dzienną
w szpitalach okręgowych do 1017 euro w przypadku zakwaterowania prywatnego w niektórych szpitalach, takich jak
szpitale regionalne (Biuro Informacji Obywatelskiej, 2010).
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Poza finansowaniem szpitali publicznych HSE zajmuje się również bezpośrednim prowadzeniem
34 szpitali publicznych świadczących opiekę w stanach ostrych (Brick i in., 2010; ESRI-HRID, 2010).
Pozostałe szpitale publiczne stanowią zazwyczaj własność prowadzących je organizacji wolontariackich
(na przykład zakonów) (Robbins & Lapsley, 2008; McDaid i in., 2009). Niewielka grupa publicznych
szpitali świadczących opiekę w stanach ostrych oferuje usługi specjalistyczne (takie jak opiekę położniczą,
pediatryczną i ortopedyczną). W Tabeli 15.2 przedstawiono podział szpitali publicznych ze względu
na wielkość, strukturę właścicielską i rodzaj, natomiast w Tabeli 15.3 przedstawiono zmiany w liczbie
łóżek w szpitalach i działalności szpitali w latach 2000–2008.6
Tabela 15.2 Podział szpitali wg liczby łóżek, struktury właścicielskiej i rodzaju, 2008 roku.

Liczba
łóżek

HSE
Ogólne

Razem (HSE i publiczne
wolontariackie)

Publiczne wolontariackie

Specjalist.

Razem

Ogólne

Specjalist.

Razem

Ogólne

Specjalist.

Razem

<100

5

4

9

2

1

3

7

5

12

100–<200

5

1

6

2

4

6

7

5

12
14

200–<300

10

0

10

2

2

4

12

2

300–<400

5

0

5

0

0

0

5

0

5

400–<500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500–<600

3

0

3

1

0

1

4

0

4

≥600

1

0

1

4

0

4

5

0

5

29

5

34

11

7

18

40

12

52

Razem

Źródło: Na podstawie Brick i in., 2010.
Uwagi: Dane na temat łóżek na oddziałach psychiatrii w czterech szpitalach nie były dostępne. Dane na temat łóżek
dotyczą średniej liczby dostępnych łóżek i obejmują zarówno łóżka opieki w trybie dziennym jak i w trybie szpitalnym.
Tabela 15.3 Podsumowanie działalności szpitali i liczby łóżek, lata 2000 i 2008
2000
Liczba

%

2008
Na 1000
mieszkańców

Liczba

%

Zmiana
w%
Na 1000
mieszkańców 2000-2008

Łóżka szpitalne
721

5.8

0.2

1 697

12,2

0,4

Łóżka opieki w trybie szpitalnym

Łóżka opieki w trybie dziennym

11 704

94,2

3,1

12 182

87,8

2,8

135,4
4,1

Łóżka ogółem

12 425

100

3,3

13 879

100

3,1

11,7

Wypisy
Wypisy w trybie dziennym

273 677

34,3

72,2

771 145

56,3

174,4

181,8

Wypisy w trybie szpitalnym

525 181

65,7

138,6

597 449

43,7

135,1

13,8

Wypisy ogółem

798 858

100

210,8

1 368 594

100

309,5

71,3
181,8

Dni hospitalizacji
273 677

7,5

72,2

771 145

17,2

174,4

Opieka w trybie szpitalnym

Opieka w trybie dziennym

3 371 089

92,5

889,6

3 700 959

82,8

836,9

9,8

Dni hospitalizacji ogółem

3 644 766

100

961.8

4 472 104

100

1 011,3

22,7

ALOS na szpitalnych oddziałach
opieki w stanach ostrych (dni)a

5,0

–

–

4,6

–

–

–8,0

Wizyty na ostrym dyżurze (ED)

1 211 279

–

319,6

1 150 674

–

260,2

–5,0

Wizyty ambulatoryjne

1 996 474

–

526,8

3 288 917

–

743,7

64,7

Źródła: ESRI-HPID, 2007; DoHC, 2009a, 2010a; ESRI-HRID, 2010.
Uwagi: Powyższe dane dotyczą szpitali, które brały udział w Badaniu Szpitalnej Opieki Stacjonarnej (Hospital In-Patient
Enquiry, HIPE). W badaniu HIPE w roku 2008 wzięły udział wszystkie szpitale publiczne świadczące opiekę w stanach
ostrych (z jednym wyjątkiem) oraz niewielka liczba szpitali świadczących opiekę długoterminową. Sposób zbierania danych
w ramach HIPE uległ zmianom na przestrzeni czasu (zob. na przykład ESRI-HRID,2008b); a Pacjenci szpitalni korzystający
z opieki w stanach ostrych to pacjenci, których długość pobytu w szpitalu nie przekracza 30 dni.
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15.1.3 Cel systemu DRG
System DRG ma w Irlandii szereg zastosowań. Po pierwsze, zgodnie z rekomendacją Komisji
ds. Finansowania Opieki Zdrowotnej (Commission on Health Funding) (1989), system DRG stosowany
jest od 1993 roku do korekty wysokości środków budżetowych przydzielanych szpitalom publicznym
świadczącym opiekę w stanach ostrych, której celem jest uwzględnienie złożoności grupy leczonych
przez szpitale przypadków (tzw. casemix) oraz ich względnych wyników. Po drugie, na mocy rene
gocjowanych umów (obowiązujących od września 2008 roku), dane wyjściowe krajowych modeli
casemix wykorzystywane są do korekty mającej na celu uwzględnienie złożoności opieki świadczonej
w szpitalach przez konsultantów w trybie dziennym i w trybie szpitalnym oraz ich udziału w leczeniu
każdego z przypadków (HSE, 2008). Po trzecie, dane dotyczące DRG wprowadzane są do HealthStat
w ramach inicjatywy HSE związanej z monitorowaniem wyników w sektorze omawianych szpitali
publicznych oraz ich oceną (HSE, 2010b). Ponadto system DRG był (i wciąż jest) źródłem informacji
używanych podczas planowania i rekonfiguracji świadczeń udzielanych w takich szpitalach.

15.2 Rozbudowa i aktualizacja systemu DRG
15.2.1 Aktualny system DRG w zarysie
W 2005 roku zaadaptowano w Irlandii australijski system AR-DRG (Australian Refined Diagnosis-Related
Group) przeznaczony do klasyfikacji pacjentów korzystających z opieki w trybie dziennym i w trybie
szpitalnym (za wyjątkiem opieki psychiatrycznej w przypadkach innych niż ostre, opieki geriatrycznej
i rehabilitacji) (ESRI-HRID, 2008a). Obecna wersja systemu AR-DRG (Wersja 6.0) została wprowadzona
w Irlandii w styczniu 2009 roku. W roku 2010 do korekty budżetowej dotyczącej casemix użyto zapro
jektowanego specjalnie na potrzeby HSE systemu klasyfikacji pacjentów pod względem zastosowanego
leczenia – Treatment-Related Groups (TRG) – za pomocą którego po raz pierwszy pogrupowano
pacjentów odbywających wizyty ambulatoryjne. W Irlandii nie ma obecnie grupera przeznaczonego
do klasyfikowania pacjentów przyjmowanych na ostrym dyżurze (ED). W pozostałej części niniejszego
rozdziału skoncentrowano się na modelach casemix dotyczących opieki świadczonej w trybie dzien
nym i w trybie szpitalnym. Za rozwój tych modeli, a także powiązanie wymaganych, pochodzących
ze szpitali danych dotyczących kosztów i działań odpowiada Krajowy Program Casemix Zarządu Opieki
Zdrowotnej i Społecznej (HSE). Algorytm grupowania AR-DRG opisano w punkcie 15.3.2.

15.2.2 Rozbudowa systemu DRG
Od wprowadzenia grup DRG w Irlandii na początku lat 90. XX wieku korzystano w tym kraju już z 10
systemów klasyfikacji świadczeń udzielanych w trybie szpitalnym i w trybie dziennym (zob. Tabela 15.4).
Systemy te omówiono bardziej szczegółowo w dalszej części niniejszego punktu.

System klasyfikacji pacjentów korzystających ze świadczeń w trybie szpitalnym
W latach 1992–2002 pacjenci korzystający ze świadczeń w trybie szpitalnym w Irlandii byli grupowani
w oparciu o amerykański system Health Care Financing Administration (HCFA)-DRG oraz wskaźniki
wagowe kosztów/świadczeń stosowane w Maryland (zob. Tabela 15.4).
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Tabela 15.4 Przegląd używanych w Irlandii systemów klasyfikacji pacjentów korzystających ze świadczeń
w trybie szpitalnym i w trybie dziennym
System klasyfikacji pacjentów korzystających
ze świadczeń w trybie szpitalnym

System klasyfikacji pacjentów korzystających
ze świadczeń w trybie dziennym

Rok danycha

System

Wersja

1992–1993

HCFA

9

Brak grupera

1994–1998

12

Gruper DPG leczenia zabiegowego

1999–2001

16

2002

System

Wersja

Gruper DG leczenia zabiegowego

2003–2004

AR-DRG

5.0

2005–2008

5.1

2009–obecnie

6.0

ADRG

5.1
6.0

a

Uwagi: Rok danych to rok (lata) wypisu ze szpitala.

Przeprowadzane w tym okresie aktualizacje grupera związane były z mającą miejsce w Irlandii zmianą
systemu kodowania klinicznego (Międzynarodowa Klasyfikacji Chorób, wydanie IX – Modyfikacja
Kliniczna, ICD-9-CM). W klasyfikacji HCFA istniały maksymalnie dwa poziomy ciężkości przypadków
– z powikłaniami i bez powikłań.
W 2003 roku DoHC, dostrzegając potrzebę aktualizacji systemu kodowania klinicznego do wersji
ICD-10, zlecił przegląd alternatywnych systemów grupowania (Aisbett i in., 2007). W ramach tego
przeglądu ocenie poddanych zostało kilka gruperów. Wzięto przy tym pod uwagę szereg kryteriów,
w tym wsparcie dostawcy, zastosowanie grupera w innych krajach oraz międzynarodowe uznanie.
W wyniku przeglądu zarekomendowano przyjęcie niezmodyfikowanej postaci grupera AR-DRG
w Wersji 5.0.
W latach 2003 i 2004 konieczne było posługiwanie się mapą kodowania, za pomocą której
dane kliniczne zakodowane przy użyciu ICD-9-CM przekształcano do postaci ICD-10-AM (wydanie
X, Modyfikacja Australijska) w przypadku rozpoznań oraz do postaci przewidzianej w Australijskiej
Klasyfikacji Interwencji Zdrowotnych (ACHI) w przypadku procedur.7 Jednakże od 2005 roku wszystkie
dane w ramach Badania Szpitalnej Opieki Stacjonarnej (HIPE) były kodowane z wykorzystaniem
niezmodyfikowanej wersji ICD-10-AM i ACHI (zob. Murphy i in. (2004) nt. adaptacji tych systemów
kodowania).
W Tabeli 15.5 przedstawiono pięć podstawowych różnic pomiędzy czterema systemami DRG
wykorzystywanymi do grupowania pacjentów w Irlandii od 1999 roku. W porównaniu do poprzed
nich klasyfikacji system AR-DRG zawiera więcej grup, więcej poziomów ciężkości przypadków oraz
może być używany zarówno w odniesieniu do pacjentów leczonych w trybie dziennym jak i w trybie
szpitalnym.

System klasyfikacji pacjentów korzystających ze świadczeń
w trybie dziennym
Opieka świadczona w trybie dziennym oznacza w Irlandii planowe przyjęcie i wypis pacjenta w tym
samym dniu. Ten rodzaj opieki został objęty Krajowym Programem Casemix w połowie lat 90. XX wieku.
Pierwszy system klasyfikacji pacjentów korzystających ze świadczeń w trybie dziennym – Day Patient
Grouper (DPG) – został opracowany przez DoHC w oparciu o podobne grupery używane w Stanach
Zjednoczonych (Tabela 15.4).
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Tabela 15.5 Kluczowe dane na temat systemów DRG używanych w Irlandii od 1999 roku

HCFA-DRG

AR-DRG

Wersja 16

Wersja 5.0

Wersja 5.1

Wersja 6.0

Data wprowadzenia

1999

2003

2005

2009

Rok danych

1999–2002

2003–2004

2005–2008

2009–obecnie

Liczba grup

511

665

665

698

Dalsza klasyfikacja

Brak

ADRG (399)

ADRG (399)

ADRG (399)

Maksymalne poziomy
ciężkości

2

4

4

4

Waga urodzeniowa

Nie używa się

Wymagane

Rodzaj przypadków objętych systemem

Wyłącznie opieka w trybie szpitalnym Opieka w trybie szpitalnym i dziennym za wyjątkiem
za wyjątkiem opieki psychiatrycznej
opieki psychiatrycznej w przypadkach innych niż ostre,
w przypadkach innych niż ostre, opieki opieki geriatrycznej i rehabilitacji
geriatrycznej i rehabilitacji

Liczba MDC

25

24a

24a

24a

Liczba szpitali publicznych
korzystających z systemu

32 (2002)

32 (2004)

39 (2008)

39 (2009)

Źródła: Na podstawie informacji z HCFA (brak daty); zob. również Departament Związku Australijskiego ds. Zdrowia
i Starzenia się (Commonwealth Department of Health and Ageing), 2002, 2004, 2008; Krajowy Program Casemix
(National Casemix Programme), 2010a.
Uwagi: a W tym Pre-MDC.

W DPG zdefiniowano 73 grupy rozróżniane na podstawie głównej procedury, kodowanej wg ICD-9-CM.
Przypadki nieobejmujące procedur zostały zaszeregowane do pojedynczej grupy leczenia zachowaw
czego w trybie dziennym. W 2002 roku system DPG zastąpiono systemem Day Grouper (DG), również
opracowanym przez DoHC i obejmującym 169 grup. Podobnie jak jego poprzednik, system DG bazo
wał przede wszystkim na głównej procedurze, chociaż przy klasyfikowaniu niektórych przypadków
do poszczególnych grup uwzględniano również rozpoznania.
Wraz z wprowadzeniem AR-DRG w Irlandii pacjenci leczeni w trybie dziennym i w trybie
szpitalnym mogli zostać objęci tym samym systemem klasyfikacji. W ramach klasyfikacji AR-DRG,
do grupowania pacjentów leczonych w trybie dziennym stosuje się grupy Adjacent DRG (ADRG)
(zob. podpunkt 15.3.2).8 W przeciwieństwie do opartych na procedurach systemów DPG i DG, klasy
fikacja AR-DRG obejmująca pacjentów korzystających ze świadczeń w trybie dziennym uwzględnia
więcej informacji niż jedynie informację o głównej procedurze.  

15.2.3 Dane wykorzystywane do rozbudowy i aktualizacji
		 systemu DRG
Pochodzący z Australii system klasyfikacji AR-DRG, który zaadaptowano w Irlandii, został opracowany
pod koniec lat 90. XX wieku przez Australijski Komitet Kliniczny Casemix (Australian Casemix Clinical
Committee, ACCC). Przy aktualizacji systemu AR-DRG ACCC korzysta z australijskich danych klinicz
nych i kosztowych, jak również informacji pochodzących od pracowników australijskiej służby zdrowia
(Departament Związku Australijskiego ds. Zdrowia i Starzenia się, 2008).
Irlandzkie wskaźniki wagowe kosztów/świadczeń to odpowiadające im australijskie wskaźniki
wagowe zmodyfikowane z wykorzystaniem irlandzkich danych pochodzących z dokumentacji kalkulacji
kosztów w szpitalach. Dokumentacja kosztowa oparta jest na szpitalnych Rocznych Sprawozdaniach Finan
sowych (Annual Financial Statements, AFS) i obejmuje dane o kosztach szpitalnych na poziomie specjalizacji,
związanych z obsługą pacjentów korzystających ze świadczeń w trybie szpitalnym i dziennym.9
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Dane dotyczące opieki w trybie szpitalnym i dziennym, wykorzystywane w systemie DRG i Krajo
wym Programie Casemix, uzyskiwane są z systemu HIPE, który jest jedynym krajowym źródłem informacji
administracyjnych, demograficznych i klinicznych o wypisach ze szpitali publicznych świadczących opiekę
w stanach ostrych w Irlandii. Od 1990 roku za wszelkie aspekty zarządzania tą bazą danych odpowiada
Instytut Badań Gospodarczych i Społecznych (Economic and Social Research Institute, ESRI).

15.2.4 Systematyczność i metoda aktualizacji systemu
Klasyfikacja grupera AR-DRG jest aktualizowana w Australii co dwa lata, wraz z aktualizacją klasyfikacji ICD10-AM. Kodowanie kliniczne oraz klasyfikacje AR-DRG od momentu wprowadzenia w Irlandii aktualizowane
były co cztery lata (do tej pory miało to miejsce dwa razy – 1 stycznia 2005 roku oraz 1 stycznia 2009
roku).10 W związku z tym w Irlandii przyjmowano dotąd co drugą wersję klasyfikacji AR-DRG.

15.3 Aktualny system klasyfikacji pacjentów
15.3.1 Informacje wykorzystywane do klasyfikacji pacjentów
W Irlandii do zaszeregowywania wypisywanych ze szpitali pacjentów do grup AR-DRG używa
się danych administracyjnych, demograficznych i klinicznych pochodzących z bazy danych HIPE
(zob. podpunkt 15.2.3).11

Dane administracyjne i geograficzne
Adekwatne dane administracyjne obejmują daty przyjęcia i wypisu, miejsce, do którego skierowany
został pacjent przy wypisie (na przykład dom, przeniesienie na rehabilitację) oraz długość hospitalizacji.
Zmienne demograficzne obejmują datę urodzenia, wiek w latach/dniach oraz płeć. Trzy dalsze zmienne
(długość pobytu w przypadku leczenia w stanach innych niż ostre, dni zwolnienia oraz status prawny
zdrowia psychicznego) – chociaż wymaga ich gruper – nie są w Irlandii dostępne i w związku z tym
podawane są ich domyślne wartości.

Dane kliniczne
Od stycznia 2009 roku dane kliniczne kodowane są w HIPE przy użyciu szóstej edycji ICD-10-AM,
zawierającej klasyfikację procedur ACHI. Obwiązują dwa zestawy standardów kodowania: australijskie
standardy kodowania oraz irlandzkie, uzupełniające standardy kodowania. Gruper wymaga podania
rozpoznania podstawowego i może przyjąć do 29 dodatkowych rozpoznań oraz do 30 procedur.12
Informacje związane z wykorzystaniem zasobów – na przykład długość pobytu na oddziale intensywnej
opieki medycznej – są informacjami domyślnymi w zakodowanych procedurach używanych w gruperze.

15.3.2 Algorytm klasyfikacji
Proces grupowania przeprowadzany jest w szpitalu po zakodowaniu przypadku. Każdy wypisywany
pacjent jest przydzielany do wyłącznie jednej grupy. Algorytm grupowania AR-DRG obejmuje cztery
etapy (zob. Rysunek 15.1).13 Podczas pierwszego z nich dane wypisowe sprawdzane są pod kątem
kompletności, prawidłowości i spójności. Niepomyślne wyniki tej kontroli mogą skutkować zakwalifiko
waniem wypisanego pacjenta do grupy AR-DRG przypadków błędnie sklasyfikowanych (Error AR-DRG).
Poza tą kontrolą dane HIPE poddawane są rygorystycznym inspekcjom walidacyjnym w trakcie ich
gromadzenia (zob. podpunkt 15.3.3).
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Na drugim etapie pacjent zostaje zakwalifikowany w oparciu o rozpoznanie podstawowe
do jednej z 24 podstawowych kategorii diagnostycznych (MDC).14 Jednakże w przypadku niektórych
szczególnych stanów wiążących się z wysokimi kosztami leczenia (np. przeszczepy) początkowo przy
pisana kategoria MDC może ulec zmianie, a w przypadku niektórych wypisów pacjent może zostać
zakwalifikowany do kategorii Pre-MDC.
Informacje o przebytych procedurach i ich rodzaju służą do zakwalifikowania wypisywanych
pacjentów do jednej z trzech sekcji – jest to trzeci etap przedmiotowego procesu. Wypisywany
pacjent zostaje zaszeregowany do sekcji „grup zabiegowych”, jeśli został poddany przynajmniej jednej
procedurze na sali operacyjnej (OR), do sekcji „innych grup” – jeśli przeprowadzono u niego przy
najmniej jedną poważną procedurę inną niż przeprowadzane na sali operacyjnej, lub do sekcji „grup
zachowawczych” – jeśli nie przeszedł żadnej poważnej procedury (tj. mógł zostać poddany pewnej
procedurze, która jednak była nieistotna istotna z punktu widzenia danej MDC). Po przypisaniu do danej
sekcji pacjent zostaje następnie przydzielony do jednej z 399 grup ADRG w zależności od rozpoznań,
procedur i danych administracyjnych. Wraz z przydziałem grupy ADRG proces grupowania pacjentów
leczonych w trybie dziennym zostaje zakończony.
Na koniec wypisywany pacjent zostaje przyporządkowany do jednej z 698 grup AR-DRG zgodnie
z poziomem ciężkości danego przypadku, na który wpływ mają atrybuty uważane za istotne z punktu
widzenia wykorzystania zasobów (na przykład występowanie powikłań lub schorzeń współistniejących
(CC), wiek, płeć).15 Zazwyczaj występowanie CC uwzględnia się w połączeniu z innymi atrybutami,
uzyskując w ten sposób łączny wynik (Poziom Złożoności Klinicznej Przypadku, ang. Patient Clinical
Complexity Level, PCCL), odzwierciedlający całkowitą złożoność kliniczną pacjenta i decydujący o doce
lowej grupie AR-DRG.16
Każda z grup AP-DRG oznaczona jest czterema znakami alfanumerycznymi (Departament Związku
Australijskiego ds. Zdrowia i Starzenia się, 2008). Pierwszy z nich to litera od A do Z, oznaczająca
kategorię MCD. Drugi i trzeci znak to liczby, które (wspólnie ze znakiem kategorii MDC) określają
trzyznakowy kod ADRG. Ostatni znak – litera – określa, czy ARDG nie została podzielona (co oznaczane
jest literą „Z”) lub wskazuje poziom ciężkości przypadku/wykorzystania zasobów (wyróżnia się tutaj
cztery kategorie, począwszy od litery „A”, oznaczającej największe wykorzystanie zasobów).
Dane na temat przypadku (charakterystyka demograficzna i kliniczna)
Nieakceptowalne, niemo¿liwe do przypisania
do ¿adnej grupy rozpoznanie podstawowe,
niezgodnośæ pomiêdzy rozpoznaniem
u noworodków a wiekiem/wag¹

B³êdna grupa DRG
MDC 1

MDC 2

Transplantacja,
wentylacja, itp.

Przypisanie do MDC
w oparciu o rozpoznanie
podstawowe

Pre-MDC

Proces Pre-MDC

MDC 3

...

...

...

MDC 23

Rozpoznanie podstawowe
+ przynajmniej jedna
procedura OR

+ brak istotnej
procedury z punktu
widzenia danej MDC

+ brak procedury OR przy jednoczesnym wystêpowaniu
innej procedury (nie OR) istotnej z punktu widzenia MDC

Sekcja grup zabiegowych
Niezwi¹zane
grupy OR DRG

Sekcja grup innych

Sekcja grup zachowawczych

ADRG
(AR-DRG Wersja 6.0: n=399)

Brak znacz¹cych ró¿nic
w zu¿yciu zasobów

n=156

Schorzenie wspó³istniej¹ce,procedury
medyczne, wiek, zaawansowanie
niepodzielone grupy
kliniczne, powik³anie,
przyczyna wypisu ze szpitala
DRG (n=156)

n=243

Znacz¹ce ró¿nice
w zu¿yciu zasobów

podzielone grupy
DRG (n=542)

Rysunek 15.1 Przydział do grupy DRG przy użyciu klasyfikacji AR-DRG
Źródło: Na podstawie Departamentu Związku Australijskiego ds. Zdrowia i Starzenia się, 2008.
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15.3.3 Jakość danych i kontrola wiarygodności
Poza kontrolą opisaną w podpunkcie 15.3.2 dane HIPE poddawane są także różnym kontrolom
wiarygodności i prawidłowości zarówno na poziomie lokalnym (szpitalnym) jak i krajowym. Pierwsza
kontrola wiarygodności ma miejsce w szpitalu podczas wprowadzania danych i jest funkcją stan
dardowego oprogramowania do zbierania danych HIPE, opracowanego przez Oddział ds. Badań
i Informacji Zdrowotnej (Health Research and Information Division, HRID) w ramach ESRI i nieodpłatnie
przekazywanego wszystkim zainteresowanym szpitalom. Oprogramowanie to zostało przygotowane
w taki sposób, aby poddawać informacje walidacji w momencie ich wprowadzania i umożliwić
osobom przeprowadzającym kodowanie korzystanie z tablic pacjentów w razie potrzeby. Kontrole
takie mogą obejmować: walidację kodów rozpoznań i procedur pod kątem danych administracyjnych
i demograficznych pacjenta; sprawdzanie kolejności rozpoznań, aby zagwarantować niestosowanie
pewnych kodów w charakterze rozpoznania podstawowego; powiadamianie osób przeprowadzających
kodowanie o niektórych nietypowych zestawieniach rozpoznań i procedur.
Dalsze kontrole prowadzone są przez HRID na poziomie krajowej dokumentacji HIPE. W ich
ramach badane są najpierw zachodzące z roku na rok zmiany w wypisach po korekcie dotyczącej
casemix (obliczanych we wszystkich latach w oparciu o tę samą zasadę) w danym szpitalu. W dalszej
kolejności wypisy te porównywane są z kosztami, co pozwala zidentyfikować przypadki zwiększonej
aktywności przy braku odpowiadającego jej wzrostu kosztów.
Analizy dokumentacji krajowej mogą wskazywać poszczególne obszary na poziomie specjali
zacji lub AR-DRG, w których konieczne jest przeprowadzanie audytów na poziomie pacjenta. Audyty
te przeprowadzane są przez osoby przeszkolone w kodowaniu, niebędące pracownikami szpitali. System
HIPE zapewnia również wsparcie podczas lokalnych audytów przeprowadzanych przez szpitale – HRID
opracował w tym celu zestaw pomocnych narzędzi pod nazwą HIPE Coding Audit Toolkit (HCAT).
W ramach Krajowego Systemu Casemix liczba przyporządkowanych wypisów po korekcie
dotyczącej casemix może zostać skorygowana, jeśli wspomniane kontrole i audyty zewnętrzne wy
każą przedłożenie niedokładnych danych (takich jak ujęcie opieki ambulatoryjnej w modelu opieki
świadczonej w trybie dziennym). W sytuacji stwierdzenia niekompletności lub niedokładności danych
można oczekiwać niższej korekty budżetowej dotyczącej casemix.

15.4 Rachunek kosztów w szpitalach
15.4.1 Regulacje prawne
Szpitale uczestniczące w Krajowym Programie Casemix muszą przedkładać swoje dane kosztowe do zbioru
danych dotyczących kalkulacji kosztów szpitalnych, zachowując przy tym ich standardową formę, zgodnie
z instrukcją obliczania kosztów specjalizacji w systemie casemix. Dane te napływają następnie do Krajowego
Programu Casemix, w ramach którego przeprowadzane są regularne audyty jakości danych. Na pierwszym
etapie audytu wszystkie informacje o kosztach przedłożone w formie dokumentacji kosztowej uzgadniane
są z AFS w celu wykrycia potencjalnych przeoczeń lub błędów. Dane na temat kosztów szpitali i zrealizo
wanych przez nie działań zostają następnie powiązane przy użyciu krajowych modeli casemix. Całościowy
proces audytu obejmuje zazwyczaj rozmowy prowadzone przez przedstawicieli Krajowego Programu
Casemix ze szpitalami. W przypadku nierozstrzygnięcia pewnych kwestii przedstawiciele Krajowego Progra
mu Casemix mogą wprowadzić poprawki do szpitalnej dokumentacji kosztowej (w miejscach, w których
doszło do naruszenia zasad określonych w instrukcji kalkulacji kosztów).
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15.4.2 Główne cechy systemu kalkulacji kosztów
Punktem wyjścia systemu kalkulacji kosztów w modelach casemix jest korekta szpitalnych AFS
(na przykład przez wykluczenie wydatków kapitałowych, które nie są finansowane w ramach kra
jowych modeli casemix; Krajowy Program Casemix, 2010b). Zgodnie z instrukcją kalkulacji kosztów
opracowaną przez HSE, skorygowane koszty pochodzące z AFS przydzielane są na zasadzie odgórnej
do poziomów specjalizacji dotyczących pacjentów korzystających ze świadczeń szpitalnych i dzien
nych, jak również do klinik ambulatoryjnych, głównie za pomocą bezpośredniego podziału kosztów.
Po przedłożeniu szpitalnych dokumentacji kosztowych i zakończeniu procesu audytu w ramach
Krajowego Programu Casemix przygotowana zostaje krajowa dokumentacja kosztowa. Z myślą
o zapewnieniu kompatybilności z krajowymi modelami kosztów dokumentację kosztową sporządza się
z uwzględnieniem następujących 13 centrów kosztów: pomocniczy personel medyczny; intensywna
opieka; oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego; pomoc w nagłych wypadkach; diagnostyka
obrazowa; patologia; wynagrodzenia; protetyka; opieka pielęgniarska; farmacja; procedury przepro
wadzane na sali zabiegowej; procedury inne niż przeprowadzane na sali zabiegowej; krew.
Po przygotowaniu krajowych modeli casemix, łączna krajowa dokumentacja dotycząca udzie
lonych pacjentom świadczeń i ich kosztów zostaje wykorzystana do sporządzenia krajowych statystyk
(na przykład w zakresie średnich kosztów przypadających na wypisanego pacjenta po korekcie
dotyczącej casemix).

15.5 Wykorzystanie DRG w finansowaniu szpitali
15.5.1 Zakres świadczeń i kosztów uwzględnionych w budżetach
		 poddawanych korekcie dotyczącej casemix
HSE zachęca szpitale publiczne do udziału w Krajowym Programie Casemix. Liczba biorących w nim
udział szpitali świadczących opiekę w stanach ostrych wzrosła od 15 w roku 1993 do 39 w roku
2009 (HSE, 2010a; Krajowy Program Casemix, 2010a). Chcąc zapewnić porównywalność danych
szpitale są przydzielane w Programie do jednej z czterech grup szpitali. W przypadku modeli casemix
z 2009 roku Grupa I obejmowała osiem największych szpitali uniwersyteckich, w Grupie II znalazło
się 26 szpitali, podczas gdy 3 szpitale położnicze i 2 szpitale pediatryczne tworzyły pozostałe dwie
grupy. Wysokość korekt budżetowych dotyczących casemix obliczana jest oddzielnie dla każdej
grupy szpitali.
Istnieją osobne krajowe modele casemix dotyczące świadczeń udzielanych w trybie dziennym
i szpitalnym. Nie dotyczą one opieki psychiatrycznej świadczonej w trybie innym niż ostry, opieki
geriatrycznej i rehabilitacji. W modelach tych uwzględnione zostały wszystkie koszty za wyjątkiem
kosztów kapitałowych, amortyzacji, rent, nieściągalnych długów oraz pacjentów przeniesionych
z innych szpitali. Ujęto w nich także koszty dydaktyczne, podczas gdy koszty badań pokrywane
są oddzielnie. W ostatnich modelach casemix (z roku 2009; Krajowy Program Casemix, 2010d)
wzięto pod uwagę niespełna 80 procent wszystkich kosztów szpitali publicznych świadczących opiekę
w stanach ostrych. W ramach procesu uzgadniania kosztów wszystkie uczestniczące w nim szpitale
mogę zwracać się do Krajowego Programu Casemix z wnioskami o dodatkowe środki na potrzeby
przypadków wymagających nietypowego lub kosztownego leczenia.
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15.5.2 Wskaźniki wagowe świadczeń oraz wartości względne
W Irlandii wskaźniki wagowe świadczeń (lokalnie nazywane wskaźnikami wagowymi kosztów) różnią
się od wartości względnych (relative values, RV).18 Wskaźniki wagowe świadczeń określają udział
kosztów specjalizacji przypisany do każdej grupy AR-DRG i definiowane są w przypadku każdego
z 13 centrów kosztów wymienionych w podpunkcie 15.4.2. Wskaźniki te oparte są na pochodzących
z Australii danych o kosztach pacjentów, przystosowanych do irlandzkiego systemu opieki zdrowotnej
dzięki uwzględnieniu irlandzkich danych kosztowych. W przeciwieństwie do nich RV opisuje względną
zasobochłonność każdej z grup AR-DRG.19 W modelach casemix RV obliczana jest oddzielnie w odnie
sieniu do opieki w trybie dziennym oraz w trybie szpitalnym przy użyciu krajowej dokumentacji kosz
tów i świadczeń. Odrębny zbiór wartości RV określany jest także na potrzeby szpitali pediatrycznych
z powodu ich specjalistycznego charakteru.
Proces ustalania wartości RV dotyczących świadczeń w trybie szpitalnym opisano poniżej.
1. Ze zbioru danych wypisowych pacjentów korzystających ze świadczeń w trybie szpitalnym usuwa
się najpierw przypadki przekraczające o trzy odchylenia standardowe lub więcej średnią długość
pobytu określoną dla każdej grupy AR-DRG. Ma to na celu wykluczenie przypadków wyjątkowo
krótkiej lub długiej hospitalizacji z obliczania górnego i dolnego progu jej długości; progi te ustalane
są na poziomie 1,96 odchylenia standardowego odpowiednio powyżej i poniżej średniej.20
2. Średni koszt przypadający na centrum kosztów oraz na szpital określany jest przy użyciu danych
szpitala dotyczących opieki świadczonej w trybie szpitalnym i jej kosztów oraz wskaźników wago
wych świadczeń udzielanych w trybie szpitalnym.
3. Dane dotyczące kosztów leczenia pacjentów korzystających z opieki w trybie szpitalnym oraz dane
wypisowe poddawane są analizie w kontekście danej grupy AR-DRG, co pozwala obliczyć średnie
krajowe koszty przypadające na grupę DRG oraz ustalić wartości RV.

15.5.3 Korekty budżetowe oparte na DRG
W kolejnych podpunktach omówiono, w jaki sposób ustala się wysokość korekt budżetowych doty
czących casemix, przeprowadzanych w odniesieniu do szpitali.

Kalkulacje odnoszące się do działalności szpitali przy uwzględnieniu
korekty dotyczącej casemix/wyliczenie jednostek casemix
Jednostka casemix (casemix unit, CMU) ustalana jest przy uwzględnieniu wartości RV grupy AR-DRG,
do której zakwalifikowano pacjenta, długości jego pobytu oraz górnego i dolnego progu długości
hospitalizacji w ramach danej grupy AR-DRG. Aktywność każdego szpitala, po uwzględnieniu korekty
dotyczącej casemix, wyrażona jest sumą jednostek CMU odnoszących się do wszystkich wypisanych
pacjentów. Jako że RV obliczana jest przy użyciu różnych modeli i danych kosztowych dotyczących
pacjentów korzystających ze świadczeń udzielanych w trybie szpitalnym i w trybie dziennym, połą
czenie aktywności szpitali w zakresie opieki szpitalnej po korekcie dotyczącej casemix z aktywnością
w obszarze świadczeń dziennych nie jest możliwe.
Na rysunku 15.2 przedstawiono, w jaki sposób wyznacza się CMU w przypadku wypisów
pacjentów korzystających ze świadczeń szpitalnych. CMU przypadków jednodniowych (same-day cases),
dobowych (one-day cases) oraz o standardowej długości pobytu (inlier cases) można ustalić w sposób
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bezpośredni, jako że wartości RV wszystkich tych przypadków oblicza się niezależnie w odniesieniu
do każdej grupy AR-DRG. Jeśli okres pobytu pacjenta w szpitalu był krótszy niż dolny próg w jego
grupie, CMU oblicza się przy użyciu RV odnoszącej się do przypadków dobowych wraz z korektą
w przeliczeniu na osobodni. Jeżeli natomiast hospitalizacja pacjenta trwa dłużej niż wynosi górny
próg jego grupy, CMU obliczana jest w oparciu o RV standardowej długości pobytu w grupie AR-DRG
pacjenta przy uwzględnieniu korekty w osobodniach za każdy dzień pobytu w szpitalu przekraczający
próg górny.
Przypadki leczenia w trybie dziennym po korekcie dotyczącej casemix są po prostu tożsame
z RV odpowiedniej ADRG.

Ustalanie wysokości szpitalnych korekt budżetowych dotyczących casemix
Na rysunku 15.3 przedstawiono sposób obliczania budżetów przy uwzględnieniu korekty dotyczącej
casemix, przeznaczonych dla pacjentów korzystających ze świadczeń w trybie szpitalnym. Budżet szpitala
po korekcie dotyczącej casemix zależy od jednostek CMU szpitala i jego stawki bazowej, od stawki
bazowej grupy szpitali, do której przynależy szpital, oraz od wskaźnika proporcji (blend rate). Szpitalną
stawkę bazową oblicza się, dzieląc koszty szpitala ogółem przez jego jednostki CMU.

Jednostki casemix przypadaj¹ce na wypisywanego
pacjenta, który korzysta³ ze świadczeñ w trybie szpitalnym

+ korekty
na podst. osobodni

RV przypadków
o standardowej
d³ugości pobyt
w szpitalu
+ korekty
na podst. osobodni
RV przypadków
dobowych
RV przypadków
jednodniowych
Przypadki
jednodniowe

Przypadki
dobowe

Przypadki
o okresie
pobytu w szpitalu
krótszym
ni¿ standardowy

Przypadki
o standardowej
d³ugości pobytu
w szpitalu

Dolny
próg LOS

Przypadki o okresie
pobytu w szpitalu
d³u¿szym ni¿
standardowy

Górny próg
LOS

LOS

Rysunek 15.2 Rozkład CMU na wypisy pacjentów korzystających ze świadczeń szpitalnych
Uwagi: Przypadki jednodniowe odnoszą się do pacjentów, których data przyjęcia i wypisu przypada na ten sam dzień.
W przeciwieństwie do pacjentów korzystających ze świadczeń w trybie dziennym, a zatem w sposób planowy, przypadki
jednodniowe obejmują również pacjentów przyjmowanych w nagłych wypadkach. Przypadki dobowe to natomiast
pacjenci, których daty przyjęcia i wypisu przypadają na następujące po sobie dni, w związku z czym spędzają oni
w szpitalu jedną noc. Przypadki o standardowej długości pobytu to te, których LOS mieści się w przedziale pomiędzy
dolnym a górnym progiem długości pobytu dla danej grupy AR-DRG. Pacjenci o okresie pobytu krótszym niż standardowy
przyjmowani są do szpitala na więcej niż jeden dzień, a następnie wypisywani, zanim ich LOS przekroczy dolny próg. RV
w takich przypadkach stanowi wartość wagową osobodnia. LOS pacjentów o okresie pobytu dłuższym niż standardowy
przekracza natomiast górny próg. RV w takich przypadkach stanowi wartość wagową osobodnia.
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Stawka bazowa
grupy szpitali
Dzia³alnośæ szpitala
w zakresie opieki
świadczonej w
trybie szpitalnym
przy uwzglêdnieniu
korekty dotycz¹cej
casemix
Równa sumie CMU
szpitala dotycz¹cych
opieki w trybie
szpitalnym, uzyskanej
przy u¿yciu RV
odnosz¹cych siê
do ró¿nych
rodzajów pacjentów

Oparta na średnim
koszcie przypadku
przy uwzglêdnieniu
korekty dotycz¹cej
casemix w grupie
szpitali

Wskaźnik
proporcji

Bud¿et szpitala
przy uwzglêdnieniu
korekty dotycz¹cej
casemix

Stawka bazowa
szpitala
Oparta na średnim
koszcie przypadku
przy uwzglêdnieniu
korekty dotycz¹cej
casemix
w danym szpitalu

(1-Wskaźnik
proporcji)

Rysunek 15.3 Obliczenie budżetu szpitala przeznaczonego na świadczenia udzielane w trybie szpitalnym
przy uwzględnieniu korekty dotyczącej casemix
Tabela 15.6 Wskaźniki proporcji w świadczeniach udzielanych w trybie szpitalnym i dziennym, modele
casemix z lat 2000–2010
Wskaźnik proporcji
Świadczenia
Świadczenia
w trybie szpitalnym (%) w trybie dziennym (%)

Data modelu

Model

Korekta budżetowa

1999/2000

2000

2001

15

2000/2001

2001

2002

15

5

2001/2002

2002

2003

20

10
10

a

5

2002/2003

2003

2004

20

2003/2004

2004

2005

20

20

2004/2005

2005

2006

30

30

2005/2006

2006

2007

40

40

2006/2007

2007

2008

50

50

2007/2008

2008

2009

60

60

2008/2009

2009

2010

70

70

2009/2010

2010

2011

80

80

Źródło: Krajowy Program Casemix, 2010a.
Uwagi: Wskaźnik proporcji wyższy niż 50 procent oznacza, że szpitalne budżety zależą w większym stopniu od kosztów
leczenia pacjentów w grupie szpitali, do której przynależy dany szpital, a nie od kosztów własnych. Na przykład wskaźnik
proporcji na poziomie 70 procent wskazuje, że wyliczony koszt wypisywanego pacjenta po korekcie dotyczącej casemix
będzie w 70 procentach oparty na kosztach występujących w grupie, do której należy szpital, a w 30 procentach
na własnych kosztach szpitala. a Modele casemix uwzględniają korektę obłożenia pracą, której wysokość obliczana jest
w oparciu o działalność w drugiej połowie roku t oraz pierwszej połowie roku t+1. W związku z tym wskaźnik proporcji
70 procent ma zastosowanie do korekt w zakresie świadczeń udzielanych w trybie szpitalnym/dziennym (68 procent)
oraz do korekty dotyczącej obłożenia pracą (2 procent).
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Stawka bazowa grupy szpitali obliczana jest jako iloraz całkowitych kosztów leczenia pacjentów
w ramach danej grupy szpitali oraz CMU ogółem dla tej grupy. Wskaźnika proporcji używa się do złago
dzenia potencjalnie destabilizującego wpływu na szpitale korekt budżetowych dotyczących casemix.21
Od początku XXI wieku wskaźnik proporcji stopniowo wzrastał i oczekuje się, że trend ten będzie się
wciąż utrzymywać (zob. Tabela 15.6). Budżet oparty na AR-DRG w przypadku świadczeń udzielanych
w trybie dziennym jest obliczany w podobny sposób.
Okres, którego dotyczą dane na temat działalności i kosztów, dzieli od korekty budżetowej doty
czącej casemix pewien odstęp czasowy. Na przykład w modelach casemix z roku 2009 do obliczenia korekt
budżetowych dotyczących casemix, które zostały zastosowane wobec budżetów szpitali na rok 2010,
użyto danych na temat działalności i kosztów z roku 2008 i z pierwszej połowy roku 2009.
Różnica pomiędzy budżetem szpitala po korekcie dotyczącej casemix i jego historyczną wersją
to właśnie korekta budżetowa dotyczącą casemix. Szpital otrzyma dodatnią korektę budżetową tego
rodzaju, jeśli budżet po jej dokonaniu będzie większy od jego historycznych wersji. Modele casemix są
neutralne pod względem dochodów w obrębie każdej grupy szpitali, a zatem gdy korekta w danym
szpitalu będzie dodatnia, inny szpital z tej grupy doświadczy korekty ujemnej.

15.5.4 Korekty dotyczące jakości
Krajowe modele casemix nie obejmują obecnie korekt dotyczących jakości.

15.5.5 Główne zachęty finansowe dla szpitali
Wyraźny związek pomiędzy danymi dotyczącymi kosztów i działalności w ramach Krajowego Programu
Casemix nieuchronnie oznacza, że szpitale mają do czynienia z pewną liczbą impulsów finansowych,
potencjalnie zachęcających do wywierania wpływu na pomiary tych kosztów i działalności. Mogą więc
one podejmować próby modyfikacji praktyk kodowania, by klasyfikować pacjentów do grup AR-DRG
o wyższych wskaźnikach wagowych kosztów (tj. stosować tzw. upcoding i „DRG creep”), ujmować
przypadki w niewłaściwym modelu casemix, lub jak najszybciej przenosić pacjentów do nieuczestniczą
cych w tym programie szpitali lub innych placówek. Niemniej większość tych niepożądanych skutków
jest monitorowana i kontrolowana w ramach audytów danych przeprowadzanych regularnie przez
Krajowy Program Casemix i ESRI.
Udział w Krajowym Programie Casemix może być oczekiwany na zasadzie ex ante, aby zachęcić
szpitale do poprawy ich względnej wydajności. Oddziaływanie tego rodzaju zachęty może jednak ulec
osłabieniu z uwagi na odstęp czasowy pomiędzy realizacją działań a wprowadzeniem korekty budże
towej. Wprowadzenie korekty dotyczącej obłożenia pracą do modeli casemix do pewnego stopnia
ogranicza wspomniany odstęp czasowy (zob. podpunkt 15.5.3).

15.6 Nowe/innowacyjne technologie
Wszystkie szpitale uczestniczące w Krajowym Programie Casemix mogą występować z wnioskami
o dodatkowe środki przeznaczone na finansowanie kosztownych leków lub innowacyjnych terapii.
Nie uważa się jednak, aby ten mechanizm wpływał w sposób znaczący na wprowadzanie nowych
technologii. Większy wpływ w tym zakresie miałaby raczej dostępności środków przeznaczonych
na inwestycje kapitałowe.
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15.7 Ocena systemu DRG w Irlandii
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Zastosowanie grup DRG w systemie finansowania casemix było przedmiotem ocen dokonywanych
w ramach szeregu krajowych przeglądów w irlandzkim sektorze ochrony zdrowia. W 2001 roku funk
cjonujący wówczas Krajowy Program Casemix został uznany za „najbardziej rozwinięty system oceny
porównawczej wydajności i tworzenia zachęt do osiągania dobrych wyników” w Krajowej Strategii
Zdrowia (National Health Strategy), w ramach której zobowiązano się również do wspierania tego
systemu na poziomie krajowym i regionalnym (DoHC, 2001, str. 114). W 2004 roku DoHC przepro
wadził kompleksowy przegląd Krajowego Programu Casemix, w wyniku którego Departament został
zobowiązany do zwiększenia liczby uczestniczących w programie szpitali, podniesienia wskaźnika
proporcji oraz objęcia programem opieki nad pacjentami w stanach „podostrych” oraz „nieostrych”.
Prace nad każdym z tych zadań są w toku. Przegląd potwierdził również przyjęcie ICD-10-AM jako
krajowych standardów kodowania klinicznego w Irlandii, czyniąc tym samym zadość zaleceniom
płynącym z oceny najlepszych dostępnych na rynku międzynarodowym opcji w zakresie aktualizacji
kodowania klinicznego i systemu DRG (Murphy i in., 2004; Aisbett i in., 2007).22
Parametry uzyskane z krajowych modeli casemix dostarczają cennych informacji na temat
tego, w jaki sposób funkcjonowanie Krajowego Programu Casemix wpływa na zachowania szpitali.
Na rysunku 15.4 przedstawiono zmiany zachodzące w największych szpitalach uniwersyteckich w zakre
sie średnich kosztów po uwzględnieniu korekty dotyczącej casemix, jakie wynikają z modeli casemix
dotyczących świadczeń udzielanych w trybie szpitalnym z lat 2001–2010. Co ciekawe, średnie koszty
poszczególnych szpitali Grupy I stają się z czasem coraz bardziej do siebie zbliżone, a tym samym
coraz bliższe średniej kosztów w grupie. Taki stan rzeczy może być związany z rosnącym wskaźnikiem
proporcji, który mógł zachęcić szpitale (zwłaszcza te, których koszty przekraczały średnią) do zmiany
swoich profili kosztowych na bardziej kompatybilne z profilami innych szpitali w grupie.
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Rysunek 15.4 Średnie koszty świadczeń udzielanych w trybie szpitalnym przy uwzględnieniu korekty
dotyczącej casemix oraz wskaźnik proporcji w szpitalach Grupy I, 2001–2010
Źródło: Na podstawie danych zawartych w Okólnikach przygotowanych w ramach Krajowego Programu Casemix.
Uwagi: Każda z poziomych kresek przedstawia obserwacje dotyczące danego szpitala. Większe poziome kreski wyznaczają
średnią dla grupy szpitali. Dane za rok 2001 zostały przeliczone z funtów irlandzkich na euro po kursie 1 € = 0,787564 IR£.
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15.8 Perspektywy: kierunki rozwoju i reform
Historia zastosowań grup DRG w irlandzkim systemie szpitali publicznych świadczących opiekę w sta
nach ostrych jest dość ciekawa. Poza prowadzeniem rozliczeń ze szpitalami system DRG wykorzysty
wano również jako źródło informacji na potrzeby planowania i rekonfiguracji świadczeń udzielanych
przez wspomniane szpitale, jako narzędzie ułatwiające analizę porównawczą szpitali oraz do korekty
i monitorowania obłożenia pracą szpitalnych konsultantów. Niedawno także w wyniku przeglądu
opłat związanych z leczeniem prywatnym i półprywatnym w szpitalach publicznych zwrócono uwagę
na zalety wynikające z systemów rozliczeń przypadków opartych na DRG oraz zalecono wdrożenie
pilotażowe takiego systemu (DoHC, 2010b).
Dalsze wykorzystanie grup DRG w prowadzeniu rozliczeń ze szpitalami zalecały również dwa
raporty. W pierwszym z nich – zatytułowanym Promowanie świadczeń powiązanych z wynikami (Promo
ting performance-related services) i przygotowanym na polecenie HSE – sugerowano wprowadzenie
umów typu cost-volume (czyli określających spodziewane przychody szpitala z jednej strony oraz
liczbę pacjentów z drugiej) w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Skłoniło to HSE do powołania zespołu
projektowego, który uznał rozwinięcie kalkulacji kosztów na poziomie pacjenta za sprawę kluczową.
W związku z powyższym w 2009 roku HSE przystąpił do realizacji w kilku szpitalach projektu pilota
żowego, którego celem była ocena potencjalnych podejść do kalkulacji kosztów na poziomie pacjenta
(Krajowy Program Casemix, 2010c). W drugim z raportów przygotowanym przez Grupę Ekspercką
powołaną w 2009 roku przez Ministra ds. Zdrowia i Dzieci (Minister for Health and Children) zalecano
łączne stosowanie różnych mechanizmów finansowania szpitali, obejmujących oparte na DRG rozliczanie
kosztów przypadków oraz opłaty ryczałtowe (Ruane, 2010). W jaki jednak sposób zalecenia te zostaną
przełożone na politykę, pozostaje kwestią otwartą.
Dalszemu wykorzystaniu grup DRG w Irlandii towarzyszą osiągnięcia w obszarze poprawy
jakości, kwestii technicznych oraz zakresu systemu. Wraz z doskonaleniem systemów danych i rosną
cymi możliwościami wdrażania coraz bardziej wyszukanych systemów pomiarów oczekuje się nowych
i ulepszonych systemów DRG w przyszłości. Niemniej jednak główny cel wykorzystania grup DRG
w Irlandii pozostaje ten sam: osiągnąć większą przejrzystość w wiązaniu wykorzystywanych zasobów
z wynikami sektora szpitali świadczących opiekę w stanach ostrych.
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15.9 Przypisy
1. Serdeczne podziękowania dla Briana Donovana i Marka O’Connora za wsparcie. Autorzy pragną
również podziękować Wilmowi Quentinowi i Conradowi Kobelowi za ich uwagi na temat wcze
śniejszych wstępnych wersji rozdziału.
2. Ze względu na repatriację zysków przez firmy międzynarodowe zlokalizowane w Irlandii, PNB uważany
jest za bardziej odpowiedni wskaźnik sytuacji gospodarczej niż PKB (Nolan, 2005; McDaid i in., 2009).
3. Pacjent prywatny może zająć łóżko publiczne wyłącznie wówczas, gdy zostanie przyjęty jako nagły
przypadek i przeznaczone dla niego łóżko prywatne nie jest dostępne (Rząd Irlandii, 1991a, b, c).
Przydział łóżek publicznych/prywatnych zatwierdza Minister ds. Zdrowia i Dzieci (DoHC, 1999).
4. Szacuje się, że w Irlandii działa 19 szpitali prywatnych (Brick i in., 2010).
5. W latach 2001–2008 wszystkie osoby powyżej 70 roku życia otrzymywały kartę medyczną nieza
leżnie od dochodu (McDaid i in., 2009; Urząd Informacji Obywatelskiej, 2011).
6. Za doniesieniami o zwiększonej działalności stoją częściowo pewne zmiany w sposobie gromadzenia
danych (zob. na przykład ESRI-HRID, 2008b).
7. System klasyfikacji procedur stosowanych w Irlandii (tj. ICD-10-AM) jest powszechnie znany pod
nazwą „Australijska Klasyfikacja Interwencji Zdrowotnych” (Australian Classification of Health
Interventions, ACHI).
8. Grupy ADRG są podobne do „bazowych grup DRG” używanych w innych krajach.
9. AFS szpitali poddawane są badaniom przeprowadzanym zazwyczaj przez Głównego Audytora lub
Rewidenta (Krajowy Program Casemix, 2010b).
10. Aktualizacje systemu klasyfikacji objęte są umową zawartą pomiędzy Irlandią a Australią.
11. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zmiennych stosowanych do grupowania,
zob. Departament Związku Australijskiego ds. Zdrowia i Starzenia się (2008).
12. Do roku 2010 w ramach HIPE gromadzonych było do 19 dodatkowych rozpoznań oraz do 20
procedur.
13. Pełne informacje na temat algorytmu grupowania oraz przykłady można znaleźć w podręczniku
definicji AR-DRG (Departament Związku Australijskiego ds. Zdrowia i Starzenia się, 2008).
14. Wypisany pacjent, którego nie można bezpośrednio przydzielić do jednej z 24 MDC, może zostać
skategoryzowany jako „niekwalifikujący się do MDC” lub przypisany do „grupy DRG przypadków
błędnie sklasyfikowanych”.
15. Kod grupy ARDG to trzy pierwsze znaki grupy AR-DRG (na przykład B78 to kod grupy ADRG
związanej z grupą AR-DRG B78B).
16. Przedział PCCL wynosi od 0 (najniższy poziom złożoności) do 4 (najwyższy). Wysoki PCCL wskazuje
na występowanie dodatkowych, niepowiązanych powikłań i schorzeń współistniejących (CC), które
mogą mieć wpływ na długość pobytu w szpitalu i koszty.
17. Dalsze informacje na temat HCAT można znaleźć w ulotce informacyjnej dostępnej na stronie
internetowej ESRI (http://www.esri.ie/health_information/hipe/clinical_coding/data_quality/ HCAT_
Info_Leaflet_2007.pdf, dostęp na dzień 10 lipca 2011 roku)
18. Używane w Irlandii pojęcie „wartości względnych” można porównać do wskaźników wagowych
kosztów w innych krajach.
19 RV wynosi 1 w przypadku przeciętnych grup AR-DRG oraz więcej niż 1 w przypadku grup AR-DRG
o większej kosztochłonności.
20. Dla wygody obliczeń, wartości długości hospitalizacji zostają przekształcone w logarytmy naturalne.
21. Na przykład wskaźnik proporcji na poziomie 70 procent wskazuje, że wyliczony koszt leczenia wypisy
wanego pacjenta przy uwzględnieniu korekty dotyczącej casemix składać się będzie w 70 procentach
z kosztów występujących w grupie szpitali, a w 30 procentach z własnych kosztów szpitala.
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22. W 2004 roku ESRI zleciło także przegląd programu szkoleniowego dla osób wykonujących kodo
wanie kliniczne oraz jakości danych i procedur w ramach HIPE. Zadanie to zostało zrealizowane
przez Michelle Bramley i Beth Reid z Uniwersytetu w Sydney.
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16.1 Wstęp
Od początku lat 90. XX wieku w krajach nordyckich (Finlandii, Szwecji, Danii, Norwegii i Islandii)
eksperymentowano z różnymi systemami klasyfikacji pacjentów. Wynikiem tych działań był wspólny,
nordycki system klasyfikacji pacjentów znany pod nazwą „NordDRG”, który opracowano w połowie
wspomnianego dziesięciolecia. NordDRG to gruper typu DRG, naśladujący Wersję 12. systemu Health
Care Financing Administration (HCFA)-DRG. Wykorzystuje on definicje oparte na Międzynarodowej Kla
syfikacji Chorób opracowanej przez Międzynarodową Organizację Zdrowia (WHO), wydanie X (ICD-10),
oraz Klasyfikacji Procedur Chirurgicznych (NCSP) Nordyckiego Komitetu Medyczno-Statystycznego (Nordic
Medico-Statistical Committee, NOMESCO). Prace nad pierwszym gruperem zakończono w 1996 roku.
Gruper jest aktualizowany corocznie, zgodnie z procesem utrzymywania NordDRG. Niniejszy rozdział
poświęcony jest omówieniu metod wykorzystanych przez kraje nordyckie do opracowania systemu
DRG unikalnego na tle innych systemów tego typu, systemu funkcjonującego w różnych państwach.
Wprowadzeniu grup NordDRG w Szwecji, Finlandii i Estonii przyjrzano się bliżej w kolejnych rozdziałach.
Na początku lat 90. ubiegłego wieku w Finlandii opracowano gruper „FinDRG” bazujący
na systemie grupowania HCFA, który automatycznie przekształcał fińskie kody rozpoznań i procedur
ICD-9 w grupy HCFA-DRG (Salonen i in., 1995; Linnakko, 2001). W tym samym czasie w innych
krajach nordyckich również posługiwano się grupami DRG, aczkolwiek nie odbywało się to w sposób
usystematyzowany. Korzystano głównie z grupera All Patient (AP)-DRG firmy 3M™ lub amerykań
skiego systemu HCFA-DRG. Stosowanie systemu DRG w krajach nordyckich w tamtym czasie nie było
bezpośrednio powiązane z finansowaniem szpitali; grup DRG używano do ich benchmarkingu (analiz
porównawczych), oceny systemu opieki zdrowotnej oraz do celów sprawozdawczości statystycznej.
Jednakże niektóre ze szwedzkich rad powiatów posługiwały się gruperami 3M™ AP-DRG i HCFA-DRG
do finansowania działalności szpitali lub opieki świadczonej w trybie szpitalnym w niektórych specja
lizacjach (Håkansson & Gavelin, 2001). W Finlandii grupy FinDRG używane były raczej do zarządzania
niż rozliczania szpitali (Linna, 1997).
Z początkiem roku 1996 wszystkie kraje nordyckie postanowiły zacząć stosować klasyfikację ICD-10
w odniesieniu do rozpoznań klinicznych. Satysfakcjonujące przekształcenie klasyfikacji ICD-9 (wykorzystywanej
na przykład w gruperach HCFA i FinDRG) w klasyfikację ICD-10 okazało się jednak niemożliwe, a ponadto
w krajach tych był wówczas w toku proces wdrażania nowej klasyfikacji NCSP. Co więcej, grupy DRG były
coraz częściej używane w prowadzeniu rozliczeń ze szpitalami w Szwecji i kilka fińskich gmin wyraziło
swoje zainteresowanie wykorzystaniem definicji świadczeń szpitalnych na nich opartych. W związku z tym
NOMESCO poleciło współpracującemu ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) Ośrodkowi ds. Klasyfikacji
Chorób (WHO Collaborating Centre for the Classification of Diseases) w krajach nordyckich opracować
nowy system DRG możliwy do zastosowania w wielu państwach, tj. NordDRG.
Do realizacji projektu NordDRG przystąpiły krajowe organa ds. zdrowia i stowarzyszenia zdro
wotne w Finlandii (Fińskie Stowarzyszenie Władz Lokalnych i Regionalnych), Szwecji (Krajowy Urząd
ds. Opieki Społecznej i Zdrowia) oraz Islandii (Ministerstwo Zdrowia i Ubezpieczeń Społecznych),
do których w późniejszym terminie przyłączyły się duńskie i norweskie ministerstwa zdrowia. Organizacje
te powołały Nordycki Ośrodek Casemix (Nordic Casemix Centre),1 który odpowiada za dystrybucję,
utrzymanie i rozwój grupera NordDRG.
Wraz z wprowadzeniem systemu w roku 1996 wydano również jego oddzielne, krajowe wersje dla
Szwecji i Finlandii, oparte na wspólnych definicjach. W późniejszym okresie zbiór krajowych wersji systemu
powiększył się o Danię (2000), Islandię i Norwegię (2002). W 2002 roku Dania zrezygnowała z udziału
we wspólnym projekcie, chcąc zbudować własny system DRG (DkDRG) oparty na innych podstawowych
klasyfikacjach (procedur) i najważniejszych poprawkach wprowadzonych do definicji grupowania NordDRG
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(Hansen & Nielsen 2001) (Rysunek 16.1). W roku 2003 do konsorcjum NordDRG dołączyła z kolei Estonia.
Jednakże do roku 2009 korzystano w tym kraju z grupera NordDRG pochodzącego z 2003 roku, co wyni
kało przede wszystkim z faktu, że estońska klasyfikacja procedur (oparta na NCSP) nie była w tym okresie
aktualizowana. Ponadto zawarto umowę z Ministerstwem Zdrowia Republiki Łotewskiej dotyczącą prawa
do korzystania z grup NordDRG na Łotwie. Poza krajowymi wersjami NordDRG istnieje również wersja tego
systemu opierająca się na wspólnych nordyckich elementach ICD-10 i NCSP. Z wersji tej korzysta Islandia.
W 2003 roku opracowano rozszerzoną wersję NordDRG, która obejmuje również krajowe modyfikacje
logiki grupowania i wykorzystuje krajowe kody unikalne dla niektórych krajów (NCSP+).

16.2 Rozbudowa i aktualizacja systemu NordDRG
Coroczna konserwacja i aktualizacja systemu NordDRG przeprowadzana jest zgodnie z określonym
protokołem oraz ustalonym harmonogramem. Celem procesu aktualizacji jest wyjście naprzeciw
pojawiającym się potrzebom głównych interesariuszy systemu w krajach nordyckich. Modyfikacje
poddawane są walidacji w oparciu o dane kliniczne i kosztowe, dzięki czemu możliwe jest zachowanie
bądź poprawa zarówno ekonomicznej jak i medycznej (klinicznej) jednolitości systemu. Każdy z krajów
oddzielnie testuje i wdraża modyfikacje, wykorzystując w tym celu własne dane.
Sugestiami w zakresie corocznych aktualizacji systemu zajmuje się sieć ekspercka, w skład której
wchodzą eksperci nominowani przez każdy z korzystających z niego krajów. Sieć ta stanowi główną
grupę doradczą oraz platformę do dyskusji poświęconych utrzymywaniu systemu NordDRG, ocenie
jego funkcjonowania i rozbudowie.
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Rysunek 16.1 Rozwój krajowych wersji systemu NordDRG
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Posiedzenia ekspertów należących do sieci organizowane są dwa razy w roku. W oparciu o ich sugestie
grupa sterująca systemu NordDRG podejmuje ostateczną decyzję (w drodze konsensusu) dotyczącą
wprowadzania do niego wszelkiego rodzaju zmian.
Wspólny gruper NordDRG jest gruperem referencyjnym na potrzeby opieki szpitalnej. Niektóre
z modyfikacji są stopniowo wprowadzane w taki sposób, aby lepiej odzwierciedlać uwarunkowania nordy
ckiego systemu ochrony zdrowia. Za wyjątkiem Danii, wszystkie modyfikacje dotyczące poszczególnych
krajów polegają jedynie na niewielkich adaptacjach algorytmu grupowania pacjentów korzystających
ze świadczeń w trybie szpitalnym. Jednakże w zakresie opieki ambulatoryjnej i świadczonej w trybie
dziennym występują wyraźne różnice. W latach 2004–2007 sposób grupowania opieki ambulatoryjnej
w fińskiej i szwedzkiej wersji systemu był dość zbliżony. W 2007 roku w szwedzkiej wersji systemu
wprowadzano jednakże duże zmiany dotyczące przypadków leczenia zachowawczego w trybie
ambulatoryjnym. Grupy/przypadki leczenia zabiegowego w wersjach szwedzkiej, fińskiej i norweskiej
pozostały podobne. Norwegia wprowadziła grupy DRG opieki ambulatoryjnej do swojej krajowej wersji
systemu NordDRG w roku 2010, a Estonia w roku 2011.
Ogólne informacje na temat systemu dostępne są na redagowanym, otwartym forum dys
kusyjnym Nord-DRG.2 Ponadto na forum tym przedstawiane są propozycje dotyczące aktualizacji
systemu NordDRG oraz udzielane odpowiedzi na pytania na jego temat, jak również dokumentowane
są corocznie wprowadzane zmiany.
Każdego roku, w którym występuje konieczność dokonania zmian, przygotowywane zostają dwie
wersje rozbudowy systemu. Pierwsza z nich (wersja planowa) obejmuje zmiany dotyczące logiki grupo
wania niektórych grup DRG na rok kolejny. Zmiany te mogą polegać na utworzeniu zupełnie nowych
grup lub podzieleniu grup DRG na podgrupy. Zmienione mogą zostać również zasady przypisywania
(wprowadzania przypadków pacjentów do różnych grup DRG). Pierwsza wersja opiera się na klasyfikacjach
podstawowych roku bieżącego, a zatem może być używana do testowania efektu(-ów) wprowadzonych
zmian. Druga wersja (produkcyjna) oparta jest na klasyfikacji podstawowej na rok kolejny, lecz nie zawiera
żadnych nowych zmian w zakresie logiki przypisywania NordDRG. Jeśli nie zostaną wykryte żadne błędy,
wersja druga zostaje przyjęta jako oficjalna wersja produkcyjna na kolejny rok.
W Finlandii wszystkie proponowane poprawki omawiane są w Fińskim Ośrodku DRG przy
współpracy z lekarzami-ekspertami z każdej specjalizacji medycznej. Dokonują oni wyboru sugestii
istotnych z punktu widzenia aktualizacji systemu. W razie potrzeby sugestie te poddawane są dalszym
dyskusjom z siecią ekspercką NordDRG.
Za utrzymanie i rozwój szwedzkiej wersji systemu NordDRG odpowiada Krajowy Urząd ds.
Zdrowia i Opieki Społecznej. Urząd ten współpracuje ze Szwedzkim Stowarzyszeniem Władz Lokalnych
i Regionalnych (Swedish Association of Local Authorities and Regions, SALAR), reprezentującym 21 rad
powiatów i regionów w tym kraju. Ponadto istnieje szereg grup eksperckich, w których reprezentowa
ne są szpitale. Dane testowe wykorzystywane w procesie aktualizacji pochodzą z Krajowego Rejestru
Pacjentów. Na potrzeby walidacji jednorodności grup DRG dostarczane są dane kosztowe z poziomu
pacjenta z Krajowej Bazy Danych Kosztowych. W bazie tej znajdują się informacje dotyczące rachunku
kosztów z szeregu szpitali.
W Estonii odpowiedzialność za rozbudowę i aktualizację systemu DRG spoczywa na Estońskim
Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych (Estonian Health Insurance Fund, EHIF), a zadania te realizowane
są zgodnie z planem rozwoju DRG.
Wskaźniki wagowe kosztów obliczane są w każdym kraju oddzielenie przy użyciu grup
NordDRG oraz odpowiednich danych kosztowych. W Finlandii wskaźniki wagowe kosztów na potrzeby
fińskiego grupera oblicza się każdego roku w oparciu o dane kosztowe z poziomu pacjenta, pocho
dzące ze szpitali należących do największego okręgu szpitalnego w tym kraju (Helsinki i Uusimaa),
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które odpowiadają za blisko 30 procent fińskiej opieki specjalistycznej (Mikkola & Linna, 2002).
W Estonii z kolei wskaźniki wagowe kosztów i ceny DRG obliczane są na podstawie cen świadczeń
zdrowotnych, a nie faktycznego zużycia zasobów. Głównym źródłem informacji wykorzystywanych
do rozbudowy estońskiej wersji systemu jest baza danych dotyczących kalkulacji kosztów przypadków
należąca do EHIF. Fachową wiedzę czerpie się również od stowarzyszeń pracowników służby zdrowia
i świadczeniodawców. Za proces aktualizacji i obliczania wskaźników wagowych kosztów w Szwecji
odpowiedzialny jest Ośrodek Klasyfikacji Pacjentów. Stosowanie krajowych wskaźników wagowych
nie jest w tym kraju obowiązkowe i w niektórych powiatach korzysta się również ze wskaźników
lokalnych. Krajowe wskaźniki wagowe obliczane są na podstawie informacji z krajowej bazy danych
dotyczących kalkulacji kosztów przypadków (przy zastosowaniu podejścia „oddolnego”), obejmującej
62 procent wszystkich pacjentów korzystających ze świadczeń w trybie szpitalnym w Szwecji. Dane
na temat obliczania kosztów przypadków zbiera się także w obszarze opieki ambulatoryjnej, a wskaźniki
wagowe odnoszące się do grup chirurgii jednego dnia i wizyt również bazują na danych „oddolnych”
tego rodzaju.
Do roku 2004 fińska wersja systemu NordDRG obejmowała jedynie grupy pacjentów korzysta
jących ze świadczeń w trybie szpitalnym. Niemniej od tamtej pory okręgi szpitalne stopniowo zaprze
stawały używania klasycznego grupera (dotyczącego wyłącznie opieki szpitalnej i dziennej) i zaczynały
posługiwać się grupami DRG na polu opieki ambulatoryjnej.
W latach 2003-2009 w Szwecji używano dwóch wersji systemu NordDRG: wersji pełnej,
obsługującej zarówno opiekę w trybie szpitalnym jak i chirurgię jednego dnia (w tym endoskopię
w świetle przewodu) oraz wersji klasycznej mającej zastosowanie wyłącznie do opieki świadczonej
w trybie szpitalnym. Ponadto istniał oddzielny gruper NordDRG dotyczący opieki ambulatoryjnej.
Od roku 2010 obowiązywała będzie już tylko jedna wersja systemu NordDRG, obejmująca jednocześnie
opiekę szpitalną i ambulatoryjną. W Estonii natomiast od 2000 roku korzysta się z tej samej wersji
grup NordDRG. Taki stan rzeczy wynika po części z faktu, że w okresie tym klasyfikacja procedur nie
była poddawana żadnym aktualizacjom. W 2011 roku wprowadzono natomiast grupy DRG „terapii
krótkoterminowej” (opieki w trybie dziennym).

16.3 Różnice w klasyfikacji rozpoznań i procedur
Odpowiedzialność za aktualizację NCSP spoczywa na Ośrodku Nordyckim (Nordic Centre), który
prowadzi wspomniane powyżej elektroniczne forum dyskusyjne na temat zmian w klasyfikacji. Grupa
referencyjna przedkłada rekomendacje dotyczące zmian do Zarządu Ośrodka Nordyckiego, podejmu
jącego wszelkie formalne decyzje.
Co celów aktualizacji NCSP grupa referencyjna potrzebuje określonych informacji, pozwalających
jej na rozpatrywanie propozycji. Propozycje te powinny zostać zatwierdzone i przedłożone przez organ
krajowy odpowiedzialny za klasyfikację. Przygotowaniem propozycji mogą zajmować się odpowiednie
stowarzyszenia pracowników służby zdrowia. Propozycja powinna zawierać opis nowej metody oraz
zestawienie wskazań. Ponadto należy zawrzeć w niej szacunkową liczbę procedur wykonywanych
każdego roku w kraju, który przedkłada wniosek, oraz oczekiwaną liczbę procedur, jakie będą
wykonywane każdego roku w najbliższej przyszłości. Należy także dołączyć odpowiednią bibliografię
(najlepiej dostępną w Internecie), dokumentującą fakt, że proponowane, nowe kody odnoszą się
do ugruntowanych procedur i nie mają charakteru wyłącznie eksperymentalnego, i podać przy tym
obszerny przegląd wskazań i technik dotyczących każdego z kodów.
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Klasyfikacje rozpoznań i procedur różnią się nieznacznie w zależności od kraju korzystającego
z grup NordDRG. Finlandia włączyła do ICD-10 szereg kodów z dodanym 5-tym znakiem, lecz gene
ralnie nie występują tam żadne sprzeczności w stosunku do oryginalnej wersji klasyfikacji wydanej
przez WHO. Niemniej jednak w kraju tym przeprowadzano kilka aktualizacji NCSP (na przykład dodano
radiologię diagnostyczną, w tym badanie ultrasonograficzne, radiologię terapeutyczną i interwencje
rehabilitacyjne). Fińska pełna wersja DRG (obejmująca zarówno pacjentów szpitalnych jak i ambula
toryjnych) została poszerzona o opiekę ambulatoryjną, w tym o szereg grup dotyczących szpitalnych
wizyt ambulatoryjnych. Zmiana ta opiera się na wspólnym modelu nordyckim, w ramach którego tzw.
chirurgia jednego dnia posiada własne grupy odnoszące się do poszczególnych wizyt. Krajowe dodatki
dotyczą przede wszystkim kosztownych procedur radiologicznych, zazwyczaj kodowanych w systemach
administracji pacjentów w Finlandii. W fińskim modelu wciąż używa się oryginalnej koncepcji „opieki
krótkoterminowej” (przybycie i wypis w tym samym dniu kalendarzowym) pochodzącej ze wspólnego,
pełnego systemu NordDRG, zamiast koncepcji opieki ambulatoryjnej. Kolejna wymagającą uwagi kwestia
dotyczy drogich leków, lecz – ze względu na brak systematycznie zbieranych danych – rozwiązania
w tym obszarze są wyłącznie tymczasowe.
Szwedzka klasyfikacja ICD-10 zawiera szereg uzupełnień związanych z dodaniem 5-tego znaku
do kodów oryginalnej wersji ICD-10 opracowanej przez WHO. Podobnie jak w wersji fińskiej, są one
najczęściej zgodne z oryginalną wersją WHO. Szwecja jako jedyna wśród krajów nordyckich stosuje
w pełni kodowanie przyczyn zewnętrznych zgodne z klasyfikacją ICD-10 do poziomu 5-tego znaku
włącznie (~25 000 kodów przyczyn zewnętrznych). W państwie tym używa się również NCSP oraz
krajowej klasyfikacji interwencji zachowawczych, które są szczególnie istotne z punktu widzenia grup
DRG w opiece ambulatoryjnej. Radiologia diagnostyczna jest w Szwecji mniej rozbudowana niż jej
fiński odpowiednik, lecz na przykład małe zabiegi (związane z krótkotrwałym pobytem w szpitalu)
oraz rehabilitacja są przedstawione bardziej szczegółowo w klasyfikacji procedur, niż ma to miejsce
w Finlandii. Szwedzka pełna wersja NordDRG została poszerzona o całość specjalistycznej opieki ambu
latoryjnej (leczenie zachowawcze i zabiegowe), oraz o psychiatrię i rehabilitację.
W Islandii do klasyfikacji procedur używa się rozszerzonej wersji NCSP, zwanej NCSP+. W różnych
krajach nordyckich NCSP+ zawiera inne dodatki do NCSP. NCSP+ została opracowana na potrzeby
procesu NordDRG jako narzędzie łączące poszczególne krajowe wersje klasyfikacji procedur, umożli
wiające wspólne definiowanie zasad odnoszących się do poszczególnych powiatów oraz stosowanie
ich w ramach mapowania NCSP+ na wszystkie krajowe wersje. Islandzka wersja ICD-10, podobnie
jak estońska, jest bezpośrednim tłumaczeniem wersji ICD-10 opracowanej przez WHO.
W Norwegii NCSP została zmodyfikowana dopiero po aktualizacji jej wspólnej wersji. Jednak
istnieje również oddzielna klasyfikacja interwencji „niezabiegowych”, której można używać łącznie
z NCSP. Klasyfikacja ta obejmuje istotne obszary, także z punktu widzenia klasycznej wersji NordDRG,
a zatem zawiera również ważne elementy dotyczące grup ambulatoryjnych. W Norwegii opracowano
rozszerzoną wersję pełnego wydania system NordDRG, która jest ściśle powiązana z wersją szwedzką.
W Danii z kolei kodowanie ICD-10 zostało zmodyfikowane przez zastąpienie systemu „krzyżyka
i gwiazdki” znaczną ilością wstępnie zdefiniowanych kombinacji kodów. Kody przyczyn zewnętrznych
zostały ponadto zastąpione Klasyfikacją Zewnętrznych Przyczyn Obrażeń (Classification of External
Causes of Injury (NCECI)), opracowaną przez NOMESCO. Klasyfikacja procedur w przeważającej części
opiera się natomiast na NCSP.
W niektórych krajach do systemu NordDRG dodano system „interwencji pielęgniarskich”
(obejmujący szereg kodów). Fińska i szwedzka pełna wersja NordDRG zawiera na przykład sporą liczbę
grup DRG odnoszących się do (ambulatoryjnych) procedur pielęgniarskich.
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16.4 Proces grupowania
Informacje, których podania wymaga gruper NordDRG, obejmują następujące pozycje: rozpoznanie
podstawowe, rozpoznanie drugorzędne (lista rozpoznań), procedury (lista procedur), wiek, płeć, tryb
wypisu oraz długość pobytu.
Sam gruper wykorzystuje różne, wstępnie zdefiniowane zestawy i podgrupy rozpoznań i procedur,
aby określić atrybuty, które wpływają na zakwalifikowanie każdego z przypadków do danej grupy (na przy
kład atrybuty dotyczące powikłań). Informacje te dostępne są w tabelach definicji, na których opiera się
logika grupowania NordDRG. Rozpoznania i procedury wpływające na proces grupowania posegregowane
są w grupy pośrednie zwane „kategoriami” i „atrybutami”. Każdy kod przynależy do wyłącznie jednej
kategorii, lecz może mieć kilka atrybutów. Atrybuty dotyczące schorzeń współistniejących i/lub powikłań
(CC) mają charakter binarny, tj. posiadają tylko dwa poziomy. Około 75 procent grup DRG w ramach
opieki szpitalnej podzielonych jest na grupy DRG „bez powikłań” (bez CC) lub „z powikłaniami” (z CC).
Przypadki z powikłaniami definiowane są na podstawie rozpoznań drugorzędnych lub – w niektórych
sytuacjach – procedur wykonanych z powodu powikłania (powikłań).
Atrybut „sala operacyjna” (OR) ma charakter binarny w klasycznej wersji grupera, lecz w przypadku
jego pełnej wersji posiada trzy wartości. Wartości 1 i 0 wskazują, czy przeprowadzona została procedura
chirurgiczna. Zgodnie z tą informacją przypadki kwalifikowane są do odpowiednio do „zabiegowych”
i „zachowawczych” grup DRG. Procedury, które są istotne w trybie ambulatoryjnym, lecz nie wpływają
na zakwalifikowanie pacjentów korzystających ze świadczeń w trybie szpitalnym do poszczególnych
grup DRG, posiadają wartość OR wynoszącą 2 (OR=2). Atrybut OR=2 u pacjentów leczonych w trybie
szpitalnym nie oddziałuje na przypisywaną im grupę DRG. Algorytm grupowania podaje trzy kody: kod
podstawowej kategorii diagnostycznej (MDC), kod grupy NordDRG oraz oddzielny kod wskazujący
wynik grupowania, weryfikacji spójności oraz powód nieudanej próby grupowania.

16.5 Prowadzenie rozliczeń w oparciu o grupy DRG
Fińską wersję systemu NordDRG wprowadzono wstępnie w Centralnym Szpitalu Uniwersytetu Helsiń
skiego (Helsinki University Central Hospital) na początku 1998 roku. W 2001 roku grupy NordDRG były
do pewnego stopnia wykorzystywane do kalkulacji cen leczenia szpitalnego w pięciu fińskich okręgach.
Obecnie 13 z 21 z okręgów w Finlandii używa grup DRG do ustalania cen, lecz istnieje duża różnorod
ność w zakresie stosowanej metodologii spowodowana brakiem przepisów dotyczących prowadzenia
rozliczeń ze szpitalami czy nawet tego rodzaju wytycznych na poziomie krajowym. W związku z tym
każdy okręg może samodzielnie określić metodę finansowania szpitali (Häkkinen & Linna, 2006).
W Szwecji od początku lat 90. XX wieku stosowano różne systemy DRG (lecz głównie HCFA
-DRG). Rada Powiatu Sztokholmskiego wprowadziła DRG jako system finansowania opieki świadczonej
w trybie szpitalnym w 1992 roku. System DRG został opracowany w ramach współpracy pomiędzy
Krajową Radą ds. Zdrowia i Opieki Społecznej a radami powiatu, a adaptacja grup DRG była przede
wszystkim sprawą tych drugich. W wyniku tego stanu rzeczy a także w związku z tradycyjnie wyso
kim poziomem autonomii samorządów lokalnych centralna koordynacja kwestii związanych z DRG
w latach 90. XX wieku była stosunkowo słaba. Od roku 1999 koordynacją tą zajęła się Krajowa Rada
ds. Zdrowia i Opieki Społecznej. Obecnie grupy DRG są wykorzystywane w pewnym zakresie przez
wszystkie rady powiatów i regiony.
System DRG wprowadzony w Estonii w 2003 roku zastąpił wcześniej stosowane formy rozliczeń
ze szpitalami oparte na opłatach za usługę i za osobodni. W 2011 roku obowiązująca wersja DRG
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poddana została aktualizacji, której celem było silniejsze powiązanie grup DRG z praktyką kliniczną oraz
zwiększenie ich jednorodności poprzez wprowadzanie grup w zakresie „terapii krótkoterminowej” (opieki
dziennej), z jednoczesnym uwzględnieniem różnych kosztów w zależności od długości pobytu pacjenta.
Finansowanie opieki szpitalnej w Norwegii od 1997 roku odbywa się głównie w ramach połączenia
globalnego budżetowania i rozliczeń opartych na działalności (grupy DRG). W wyniku przeprowadzonej
w 1997 roku reformy zmienił się sposób finansowania szpitali – z grantów blokowych na grupy grantów
blokowych – oraz rozliczenia powiązane z działalnością dokonywane przy użyciu NordDRG.
W 2000 roku duńskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Zdrowia wprowadziło stawki casemix,
które używane są do pokrywania kosztów podstawowego leczenia pacjentów poza zamieszkiwanym
przez nich powiatem („pacjenci z wolnego wyboru”). W tym samym czasie wprowadzono w powia
tach model rozliczeń 90/10, stosowany na zasadzie dobrowolnej. W ramach tego modelu 90 procent
przewidywanych kosztów produkcji/świadczenia opieki zdrowotnej przydzielanych było do szpitali,
a pozostałe 10 procent środków przeznaczonych na finansowani tych placówek miało być przyznane
na podstawie działań w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej, mierzonych przy użyciu grup DRG.

16.6 Przypisy
1. Dalsze szczegóły na stronie internetowej Nordyckiego Ośrodka Casemix (Nordic Casemix Centre)
(www.nordcase.org, dostęp na dzień 10 lipca 2011 roku)
2. Dalsze szczegóły na stronie internetowej forum Nordyckiego Ośrodka Klasyfikacji Opieki Zdrowotnej
(Nordic Centre for Classifications in Health Care) (www.norddrg.net/norddrgforum, dostęp na dzień
10 lipca 2011 roku)
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17.1 Usługi szpitalne i rola DRG w Estonii
17.1.1 Estoński system opieki zdrowotnej
Estoński system opieki zdrowotnej opiera się na obowiązkowym, solidarnym ubezpieczeniu i powszech
nym dostępie do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez świadczeniodawców działających zgodnie
z prawem prywatnym (Koppel i in., 2008).
W 2008 roku Estonia charakteryzowała się jednymi z najniższych wydatków na opiekę zdrowot
ną (6,1 procenta), liczonych jako odsetek produktu krajowego brutto (PKB) (NIHD, 2008), w Europie.
Wydatki na zdrowie w Estonii utrzymywały się na niezmiennym poziomie, za wyjątkiem niewielkich
odchyleń będących konsekwencją zmian w środowisku gospodarczym. Jako że jej charakterystyka
wejściowa i wyjściowa na głównym poziomie systemu jest porównywalna z występującą w bardziej
zamożnych państwach, Estonia jest często opisywana jako kraj odznaczający się niezwykle efektywnym
kosztowo systemem opieki zdrowotnej (Björnberg i in., 2009).
Od uzyskania przez kraj niepodległości w roku 1991 estoński system opieki zdrowotnej przeszedł
dwie poważne zmiany: w ramach pierwszej z nich ten scentralizowany i kontrolowany przez państwo
system przeobraził się w zdecentralizowany, a wskutek drugiej nastąpiło przekształcenie z systemu
finansowanego z budżetu państwa w system finansowany poprzez składki na społeczne ubezpieczenie
zdrowotne (SHI) (Koppel i in., 2008). W roku 1992, po wprowadzeniu ubezpieczenia zdrowotnego
i ustanowieniu niezależnych świadczeniodawców, pracownicy służby zdrowia przestali być pracownikami
sektora publicznego, utracili status służby cywilnej i rozpoczęli pracę zgodnie z przepisami prawa pracy
obowiązującymi w organizacjach prywatnych. Restrukturyzacja systemu opieki zdrowotnej przebiegała
w kilku etapach. Obecne zasady organizacyjne i zarządcze zostały wprowadzone w latach 1992–2002
na pomocy ustawodawstwa, którego celem była ponowna centralizacja niektórych funkcji tego systemu.
Ministerstwo Spraw Społecznych i jego agencje – Państwowa Agencja ds. Leków (State Agency
of Medicines, SAM), Urząd Zdrowia (Health Board) oraz Krajowy Instytut Rozwoju Opieki Zdrowotnej
(National Institute for Health Development, NIHD) – odpowiadają za ogólną gospodarkę i zarządzanie
systemem opieki zdrowotnej oraz za rozwój polityki w tym zakresie.
Środki pochodzące z budżetu państwa pokrywają blisko 11,5 procenta wydatków na zdrowie
ogółem i przeznaczone są głównie na finansowanie publicznych świadczeń zdrowotnych, opieki
medycznej w nagłych wypadkach dla osób nieubezpieczonych oraz usług pogotowia ratunkowego,
jak również na zarządzanie tymi rodzajami opieki. Gminy odgrywają niewielką i poniekąd dobrowolną
rolę w organizacji i finansowaniu świadczeń zdrowotnych (Koppel i in., 2008). Oznacza to, że nie
spoczywa na nich żadna określona odpowiedzialność za pokrywanie wydatków na opiekę zdrowotną,
w związku z czym stosowane są różne praktyki w zakresie jej finansowania. Niektóre z lokalnych
samorządów udzielają wsparcia finansowego świadczeniodawcom podstawowej opieki zdrowotnej,
inne natomiast częściowo zwracają wydatki na zakup leków i koszty opieki pielęgniarskiej ponoszone
przez gospodarstwa domowe o niskich dochodach i osoby starsze. Ponadto świadczeniodawcy opieki
zdrowotnej, którzy leczą osoby nieubezpieczone, mogą liczyć na częściowe pokrycie niektórych zwią
zanych z tym wydatków przez lokalne samorządy, przy czym zakres refundowanych wydatków zależy
od gminy. Większość środków przeznaczonych na finansowanie świadczeń zdrowotnych wnoszona
jest przez publiczny, niezależny podmiot prawny, Estoński Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych (Esto
nian Health Insurance Fund, EHIF), który pokrywa blisko 64,8 procent wydatków na zdrowie ogółem
(NIHD, 2008). Przychody EHIF pochodzą z przeznaczonych na ten cel podatków od płac. Jako jedyny
podmiot dokonujący zakupu świadczeń zdrowotnych w przypadku większości ich dostawców, EHIF stał
się stopniowo jednym z głównych graczy stymulujących rozwój systemu opieki zdrowotnej. Wydatki
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prywatne stanowią około 20 procent wydatków na zdrowie ogółem i w głównej mierze przybierają
formę dopłat do leków i opieki dentystycznej. Ubezpieczenie prywatne praktycznie w Estonii nie wystę
puje (0,3 procent) (NIHD, 2008).
Wszyscy gracze na estońskim rynku opieki zdrowotnej to organizacje publiczne lub prywatne
działające na mocy prawa publicznego lub prywatnego. Taki stan rzeczy oznacza, że bezpośrednia
odpowiedzialność za działalność świadczeniodawców przekazana została przez Ministerstwo Spraw
Społecznych i gminy radom nadzorczym szpitali. Zakupu świadczeń opieki zdrowotnej dokonują przede
wszystkim organizacje publiczne, takie jak EHIF, Urząd Zdrowia oraz NIHD, z których ostatnie dwie
są agencjami Ministerstwa Spraw Społecznych. Urząd Zdrowia pełni rolę publicznego nabywcy usług
pogotowia ratunkowego oraz zapewnia ich dostateczną dostępność w kraju. NIHD to z kolei główny
nabywca świadczeń publicznej opieki zdrowotnej, odpowiedzialny za realizację wszystkich krajowych
programów w dziedzinie zdrowia publicznego oraz strategii w tym zakresie. Planowaniem i koordynacją
tych programów zajmuje się Ministerstwo Spraw Społecznych.
Głównym nabywcą świadczeń zdrowotnych jest EHIF. Zawierane przez ten podmiot umowy
ewoluowały przez ponad dekadę ugruntowanych relacji utrzymywanych na jednakowych zasadach
ze świadczeniodawcami. Na początku lat 90. XX wieku treść tych umów była raczej niewyszukana
i dotyczyły one jedynie ustalonego pułapu całkowitych kosztów. Obecnie uzgadniane są w nich prawa
i obowiązki stron, dostęp do usług i ich jakość, jak również wymagania w zakresie sprawozdawczości
finansowej oraz element finansowy oparty na szczegółowych kosztach i ilości świadczeń.

17.1.2 Usługi szpitalne w Estonii
Istotną cechą estońskiego systemu opieki szpitalnej jest to, że od roku 2001 wszystkie szpitale dzia
łają na mocy prawa prywatnego jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub fundacje (Koppel
i in., 2008). Każdy ze szpitali posiada również własne aktywa kapitałowe i samodzielnie podejmuje
decyzje zarządcze. Osoby należące do personelu oddziałów szpitalnych mają zawarte umowy ze szpi
talem i otrzymują wynagrodzenie jako jego pracownicy. W latach 1991–2000 liczba lekarzy spadła
o 24 procent, z 5500 do 4190, a liczba pielęgniarek – o 14 procent, z 9900 do 8500 (Jesse i in.,
2004). Chociaż po roku 1998 wciąż utrzymywała się tendencja spadkowa, wskaźnik liczby lekarzy
i pielęgniarek przypadających na 1000 mieszkańców nieznacznie wzrósł ze względu na jednoczesne
zmniejszenie się populacji (Koppel i in., 2008).
Niemniej jednak większość szpitali należy do państwa, samorządów lub publicznych podmiotów
prawnych (bądź jest przez nie finansowana), w związku z czym funkcjonuje w istocie jako szpitale
publiczne. W Estonii zachowano zatem publiczną formę własności sieci szpitalnej, wprowadzając zara
zem koncepcje zarządcze charakterystyczne dla sektora prywatnego. W ten sposób powstały ramowe
zasady, w oparciu o które szpitale prowadzone są jako sieci lub zintegrowani świadczeniodawcy oraz
jako prawdziwe jednostki biznesowe, których sposób zarządzania ma zachęcać do wydajnej finansowo
działalności.
W wielu przypadkach szpitale posiadają kilku właścicieli, jak na przykład grupę gmin. Szpital
może też stanowić wspólną własność gmin i państwa. Niektóre szpitale należące do prywatnych
podmiotów świadczą określone usługi (np. w dziedzinie ginekologii, położnictwa, rehabilitacji, chirurgii
plastycznej, itd.). Relacje pomiędzy EHIF a wszystkimi szpitalami oparte są na umowach. Właściciele
(w tym publiczni) mogą wpływać na działalność szpitali poprzez rady nadzorcze lub decyzje dotyczące
inwestycji kapitałowych.
W 2003 roku Rząd zatwierdził Plan Rozwoju Sieci Szpitali (Hospital Network Development
Plan, HNDP), w ramach którego sporządzona została lista szpitali działających w interesie publicznym

333

i związku z tym uprawnionych do otrzymywania pomocy ze strony państwa. Zgodnie z Planem szpi
tale podzielone zostały na szpitale regionalne, centralne, ogólne, lokalne, specjalistyczne, świadczące
opiekę rehabilitacyjną i opiekę pielęgnacyjną. Szpitale regionalne, centralne, ogólne i lokalne to szpitale
przyjmujące pacjentów w stanach ostrych, zajmujące się leczeniem chorób ostrych wymagających
aktywnej interwencji medycznej. Szpitale zapewniające opiekę specjalistyczną świadczą usługi szpitalne
z zakresu ortopedii, chirurgii naczyniowej, psychiatrii, położnictwa, ginekologii i otorynolaryngologii.
Wszystkie szpitale muszą posiadać licencję Urzędu Zdrowia. Różnice w wymogach w odniesieniu
do poszczególnych poziomów szpitali dotyczą przede wszystkim minimalnego zestawu specjalizacji
medycznych, które szpitale te muszą zapewniać.
Wszystkie szpitale świadczące opiekę w stanach ostrych obsługują dany obszar lub region.
Ich lokalizacje wybrano w taki sposób, aby dostęp do usług opieki miała każda osoba znajdująca się
w odległości 70 km od szpitala lub mogąca dojechać do niego w ciągu 60 minut. W oparciu o tę właśnie
zasadę plan HNDP został zatwierdzony przez Rząd. W celu zapewnienia równego dostępu do specja
listycznych usług medycznych, HNDP przewiduje istnienie 19 szpitali świadczących opiekę w stanach
ostrych, w tym 11 szpitali ogólnych, 4 centralnych, 3 regionalnych i 1 lokalnego (zob. Rysunek 17.1).
W latach 2000–2006 liczba łóżek szpitalnych zmalała o 20 procent, z 9828 do 7588. Znaczącej
zmianie uległa również struktura łóżek szpitalnych wg specjalizacji;
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Rysunek17.1 Obszary obsługiwane przez estońską sieć szpitali
Źródło: Koppel i in., 2008.
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tj. nastąpił wyraźny wzrost odsetka łóżek opieki pielęgnacyjnej, a odsetek łóżek opieki świadczonej
w stanach ostrych zmalał (zob. Tabela 17.1).
Pod koniec 2006 roku w Estonii działało 55 szpitali: 3 szpitale regionalne, 4 centralne, 12 ogól
nych, 6 lokalnych, 7 specjalistycznych oraz 3 szpitale świadczące opiekę rehabilitacyjną i 20 szpitali
świadczących opiekę pielęgnacyjną. Dysponowały one łącznie 7588 łóżkami.
Zmniejszenie liczby łóżek opieki świadczonej w stanach ostrych związane było z utworzeniem
systemu licencjonowania szpitali. W wyniku tych działań niewielkie szpitale – dotychczas świadczące
głównie opiekę długoterminową – utraciły licencje na świadczenie opieki w stanach ostrych i zostały
przekształcone w domy opieki. Inne szpitale przekształcono w ośrodki opieki ambulatoryjnej, zapew
niające specjalistyczną opiekę w tym zakresie (Koppel i in., 2008).
Zakres działań i świadczeń sektora szpitalnego w Estonii obejmuje specjalistyczną opiekę
ambulatoryjną (w tym opiekę dzienną i chirurgię jednego dnia) oraz opiekę szpitalną (w tym opiekę
w stanach ostrych, dalszą opiekę po leczeniu, opiekę pielęgnacyjną i rehabilitację). Całkowitą liczbę
wypisów, kontaktów ambulatoryjnych oraz osób ubezpieczonych, które korzystały z usług specjalistycznej
opieki medycznej w latach 2006 i 2009, przedstawiono w Tabeli 17.2.

17.1.3 Cel systemu DRG
W 2001 roku EHIF zadecydował o wprowadzeniu systemu finansowania szpitali w oparciu o grupy
DRG. Estońskie szpitale muszą liczyć się z rygorystycznymi ograniczeniami finansowymi, a EHIF nie jest
uprawniony do wydawania większych środków niż pozwala to na budżet (w tym rezerwy), co wynika
z braku możliwości podniesienia składek na ubezpieczenie zdrowotne, które pokryłyby powstały deficyt.
Tabela 17.1 Wskaźniki szpitalne, 1998–2008 (wybrane lata)
Rok

1998

2000

2002

2004

2006

2008

Struktura łóżek w szpitalach wg specjalizacji (%)
Łóżka opieki w stanach ostrych

b.d.

77,3

74,2

73,2

69,7

b.d.

Łóżka opieki psychiatrycznej

b.d.

11,0

10,7

9,0

9,8

b.d.

Łóżka dla TB

b.d.

3,2

3,5

3,8

3,6

b.d.

Łóżka opieki pielęgnacyjnej

b.d.

8,4

11,6

13,9

17,0

b.d.

Ogólne wskaźniki dot. łóżek w szpitalach
Liczba łóżek w szpitalach na 1000 mieszkańców

7,62

b.d.

b.d.

5,8

5,65

5,7

Łóżka opieki w stanach ostrych na 1000 mieszkańców

5,84

b.d.

b.d.

4,26

3,94

3,85

Łóżka opieki psychiatrycznej na 1000 mieszkańców

0,89

b.d.

b.d.

0,52

0,55

0,56

204,1

b.d.

b.d.

b.d.

188,3

b.d.

ALOS

10,3

9,2

8,4

8,0

7,8

7,9

Rotacja na oddziałach szpitalnych

26,8

27,7

29,5

33,2

34,6

34,6

Obłożenie łóżek w szpitalach (%)

74,6

69,9

67,7

72,6

74,1

74,3

Przyjęcia do szpitala na 1000 mieszkańców

Liczba leczonych przypadków
Opieka ambulatoryjna na 1000 ubezpieczonych

b.d.

b.d.

1 876

1 845

2 000

b.d.

Opieka dzienna na 1000 ubezpieczonych

b.d.

b.d.

b.d.

26

35

b.d.

Opieka szpitalna na 1000 ubezpieczonych

b.d.

b.d.

200

197

195

b.d.

Źródło: Koppel i in., 2008.
Uwaga: b.d.: brak danych.
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W związku z powyższym główna motywacja do wprowadzenia systemu DRG miała charakter finan
sowy, zważywszy zwłaszcza niezwykle surowe ograniczenia finansowe dotyczące budżetu EHIF. Konse
kwencje ograniczeń budżetowych były szczególnie dotkliwe po kryzysie gospodarczym w Rosji, który
wpłynął również na estońską gospodarkę w roku 1999, prowadząc do całkowitego wykorzystania
rezerw, którymi dysponował EHIF. W ciągu kolejnych lat przychody budżetowe EHIF rosły w powolnym
tempie, podczas gdy w tym samym czasie nastąpił gwałtowny wzrost wydatków na leki, w wyniku
czego fundusz znalazł się pod silną presją kosztową. System DRG był zatem postrzegany raczej jako
narzędzie wspomagające wzrost produktywności i wydajności niż sposób na zwiększenie przejrzystości
wyników działalności szpitali.1 Kolejny powód wprowadzenia systemu finansowania szpitali opartego
na opłatach za przypadki związany był z inflacją średniej stawki rozliczeń za przypadek, do której
doprowadziły wcześniejsze systemy opłat za usługę lub za osobodzień: w okresie od stycznia 2000
roku do września 2002 roku inflacja ta wyniosła blisko 30 procent, podczas gdy oficjalna cena wzrosła
zaledwie o 13 procent (Koppel i in., 2008).
Znaczenie systemu DRG wzrastało stopniowo wraz z rosnącym udziałem (od 10 do 70 procent
od lipca 2009 roku) systemu rozliczeń DRG od chwili jego wprowadzenia. Ponadto system DRG stał
się z czasem narzędziem wykorzystywanym do benchmarkingu i analiz.
Od 2005 roku EHIF regularnie udziela szpitalom aktualnych informacji dotyczących średniej
długości pobytu, wskaźnika casemix (CMI) (od roku 2008), wykorzystania niektórych grup DRG, odsetka
przypadków niestandardowych, itd., umożliwiając im tym samym porównanie się z innymi szpitalami
oraz śledzenie trendów w zakresie niektórych wskaźników na przestrzeni lat.
Tabela 17.2 Zestawienie liczby wypisów, kontaktów ambulatoryjnych i osób ubezpieczonych, które korzystały z usług specjalistycznej opieki medycznej
Wskaźnik

Wypisy
Kontakty ambulatoryjne
(za wyjątkiem wizyt u lekarza medycyny rodzinnej)
Liczba osób ubezpieczonych, które korzystały
ze świadczeń opieki zdrowotnej w ciągu jednego roku

2006

2007

2008

2009

249 398

248 711

249 784

240 227

3 481 857

3 624 744

3 722 259

3 573 286

796 815

810 834

819 055

800 578

Źródła: EHIF, 2008, 2010b.

17.2 Rozbudowa i aktualizacja systemu DRG
17.2.1 Aktualny system DRG w zarysie
Od 2003 roku w Estonii funkcjonuje jeden system DRG. Nie jest on w żaden sposób zróżnicowany
w zależności od regionu, przeznaczenia ani świadczeniodawcy opieki medycznej. Decyzję o korzystaniu
z jednego systemu DRG w całym kraju podjęto na wczesnym etapie planowania jego wdrożenia, a kwestia
dotycząca wprowadzania więcej niż jednego systemu nie była brana pod uwagę. Przed wdrożeniem
obecnego systemu DRG porównanych zostało kilka systemów tego typu w celu znalezienia najlepszej
opcji dla Estonii. Ostatecznie zdecydowano się na nordycki system klasyfikacji pacjentów (NordDRG).
System NordDRG wraz z logiką grupowania został przyjęty w 2003 roku. W roku 2011 zasady
grupowania zaktualizowano i wprowadzono wersję 2010 systemu NordDRG. Estońska wersja syste
mu NordDRG pochodząca z 2010 roku obejmuje łącznie 786 grup DRG (w wersji z roku 2003 było
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ich 496), z czego 655 (489 w roku 2003) wykorzystywanych jest do celów refundacji (zob. Tabela 17.3).
Pozostałe grupy DRG to grupy „puste”, tj. nie są przypisane do nich żadne przypadki.
Przypadki przypisywane są do poszczególnych grup w oparciu o rozpoznania, przeprowadzone
procedury, wiek, płeć, długość pobytu i stan w chwili wypisu. Grupy DRG dotyczą wyłącznie opieki
świadczonej w trybie szpitalnym i chirurgii jednego dnia, z wyłączeniem opieki długoterminowej
takiej jak opieka psychiatryczna, opieka udzielana chorym na gruźlicę (TB) oraz opieka pielęgnacyjna,
jak również drogich leków i przypadków szpitalnych obejmujących leczenie z wykorzystaniem leków
cytostatycznych (zob. podpunkt 17.5.1).

17.2.2 Rozbudowa systemu DRG
Plan wdrożenia systemu DRG w Estonii został opracowany w roku 2001 przez EHIF. Początkowo
zakładano, że prowadzenie rozliczeń ze szpitalami w oparciu o ten system rozpocznie się w 2002
roku. Jednak w trakcie przygotowań stało się jasne, że plan ten nie był realny i potrzeba więcej czasu
na przygotowanie się do zadania od strony technicznej. Postanowiono zatem, że w 2003 roku sys
tem DRG będzie stosowany jedynie jako narzędzie grupujące, a w 2004 roku zacznie się go używać
do celów rozliczeń.
Tabela 17.3 Skrócony opis systemu DRG
Data wprowadzenia

2003

(Główny) cel

2003 jako narzędzie grupujące, a do kwietnia 2004 roku
do celów rozliczeń

System DRG

NordDRG

Dane wykorzystane do opracowywania

Baza danych EHIF

Liczba grup DRG

496 (do 2010 roku)
786 (od 2011 roku)

Dotyczy

Świadczeniodawców opieki zdrowotnej związanych umowami z EHIF,
przypadków opieki szpitalnej w stanach ostrych oraz przypadków
ambulatoryjnych obejmujących procedury chirurgiczne

Proporcja rozliczeń opartych na DRG
do rozliczeń w formie opłat za usługę

2004: 10/90
2005: 50/50
lipiec 2009: 70/30

Wprowadzenie NCSP

2003

Aktualizacja NCSP

2010

Wprowadzenie estońskich wskaźników
wagowych dotyczących kosztów

2008

Aktualizacja wersji systemu DRG

2011, pełna wersja NordDRG 2010

Przed wdrożeniem obecnego systemu DRG w Estonii porównanych zostało kilka systemów tego typu
w celu znalezienia najlepszej opcji. Wśród systemów, które brano pod uwagę, znalazł się australijski
system Australian Refined (AR)-DRG, nordycki system NordDRG oraz estoński system oparty na przy
padkach. Do oceny dostępnych systemów wykorzystano różne kryteria, takie jak inne będące w użyciu
klasyfikacje kliniczne, praktykę kliniczną, przypadki kliniczne, koszty wdrożenia oraz wsparcie techniczne.
Po wybraniu systemu NordDRG przystąpiono do jego adaptacji. Nordycki Ośrodek Casemix (Nordic
Casemix Centre) opracował estońską wersję systemu NordDRG, która została wdrożona w 2003 roku.
Jeżeli chodzi o obliczanie wskaźników wagowych DRG, brano pod uwagę dwa rozwiązania.
Zgodnie z pierwszym z nich Estonia obliczałaby własne wskaźniki na podstawie dostępnych informacji
na temat rozliczeń opartych na opłatach za usługę. Druga opcja polegała na przeniesieniu wag Health
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Care Financing Administration (HCFA) oraz obliczeniu cen DRG na podstawie średniej stawki refun
dacji za każdy przypadek. Było jednak oczywiste, że szpitale nie będą w stanie przedstawić opartych
na DRG informacji kosztowych, które mogłyby posłużyć jako dane wejściowe do obliczenia wskaźni
ków wagowych DRG. Ponadto bezproblemowe stosowanie wskaźników wagowych HCFA w Finlandii
zachęcało HCIF do wyboru tej opcji. Uznano, że amerykański system wskaźników wagowych HCFA
będzie dobrym punktem wyjścia do dalszych prac w tym zakresie. Proporcje wagowe w różnych
krajach wydawały się przecież zbliżone (EHIF, 2009). Niemniej jednak świadczeniodawcy skłaniali się
bardziej ku pomysłowi opracowania estońskich, krajowych wskaźników wagowych, jako że uważano
je za lepiej odpowiadające estońskim uwarunkowaniom. W związku z tym postanowiono, że wyko
rzystane zostanie samodzielne opracowane połączenie danych estońskich i wskaźników wagowych
HCFA. Prace nad projektem dotyczącym estońskich, krajowych wskaźników wagowych dotyczących
kosztów rozpoczęły się w 2006 roku i od roku 2008 używa się ich do obliczania cen DRG. Korekta
wskaźników wagowych jest zgodna z przeliczeniem cen świadczeń opieki zdrowotnej.
Odpowiedzialność za rozwój i aktualizację systemu DRG w Estonii spoczywa na EHIF, a reali
zowane są one zgodnie z planem rozwoju DRG.

17.2.3 Dane wykorzystywane do rozbudowy
		 i aktualizacji systemu DRG
Dane wykorzystywane do rozbudowy systemu DRG (w tym logiki grupowania, wagowych wskaźników
kosztów, cen, itd.) pochodzą głównie z elektronicznego systemu rozliczeniowego EHIF. Na potrzeby
grupowania wykorzystuje się dane dotyczące różnych cech pacjentów, takich jak wiek, płeć, rozpo
znania, procedury chirurgiczne, sposób przybycia do szpitala, stan w chwili wypisu, itd. System DRG
rozbudowywany jest w oparciu o inne parametry, w tym poziom szpitala (szpital regionalny, centralny,
ogólny), średnią długości hospitalizacji, CMI, średni koszt na przypadek i tym podobne. Wagowe wskaź
niki kosztów i ceny DRG obliczane są natomiast z wykorzystaniem danych na temat zużycia zasobów.
Zgodnie z zawartymi w umowach zobowiązaniami względem EHIF każdy świadczeniodawca
opieki zdrowotnej, aby otrzymywać zwrot poniesionych kosztów, musi przekazywać dane z poziomu
pacjenta (udzielone świadczenia, długość hospitalizacji, rozpoznanie, itd.) do bazy danych prowadzonej
przez fundusz. Baza ta stanowi w związku z tym główne źródło informacji używanych do rozbudo
wy systemu DRG. W pracach nad systemem korzysta się również z fachowej wiedzy stowarzyszeń
pracowników służby zdrowia i świadczeniodawców opieki zdrowotnej, niemniej ich wkład w rozwój
systemu DRG jest dosyć umiarkowany.

17.2.4 Systematyczność aktualizacji systemu
		 oraz stosowane metody
Od wprowadzenia systemu NordDRG w Estonii za systematyczność jego aktualizacji oraz stosowaną
w tym celu metodologię odpowiada Nordycki Ośrodek Casemix (zob. Rozdział 16).

Aktualizacja NCSP
Pierwszą w Estonii wersją Klasyfikacji Procedur Chirurgicznych (Classification of Surgical Procedures,
NCSP) opracowaną przez Nordycki Komitet Medyczno-Statystyczny (Nordic Medico-Statistical Com
mittee, NOMECSCO) była standardowa Wersja 1. 6 tej klasyfikacji, wprowadzona w 2003 roku.
W praktyce klasyfikacja NCSP występuje w wersji standardowej i dostosowanej do danego kraju.
Wersje te mogą być poddawane corocznym aktualizacjom, w ramach których wprowadzone zostają
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nowe kody lub zmienione zostają już istniejące. Nową, zaktualizowaną wersję NCSP wprowadzono
w Estonii na początku 2010 roku
Kraje korzystające z NCSP mogą dalej rozbudowywać własne, krajowe wersje tej klasyfikacji.
Jednak przed zaproponowaniem aktualizacji należy stworzyć odpowiedni lokalny potencjał w tym
zakresie na poziomie krajowym oraz zwołać panele umożliwiające przeprowadzenie rozmów pomiędzy
administratorami a lekarzami. Do niedawna nie odbywało się to w Estonii w sposób dostateczny.

Aktualizacja wagowych wskaźników kosztów i cen DRG
Odpowiedzialność za aktualizację wagowych wskaźników kosztów oraz cen DRG spoczywa na EHIF.
Jako że obliczanie wskaźników wagowych i cen DRG opiera się na cenach świadczeń zdrowotnych
rozliczanych na podstawie opłat za usługę, a nie na faktycznym zapotrzebowaniu na zasoby, ich aktu
alizacja odbywa się tak często, jak często aktualizowane są ceny świadczeń zdrowotnych. Aktualizację
przeprowadzana się co roku (zob. podpunkt 17.5.2).

17.3 Aktualny system klasyfikacji pacjentów
17.3.1 Informacje wykorzystywane do klasyfikacji pacjentów
Dane wykorzystywane do klasyfikowana pacjentów (przypadków) przesyłane są drogą elektroniczną
przez świadczeniodawców opieki zdrowotnej do bazy danych EHIF. Systematyczności oraz częstotliwość
ich przekazywania, ich treść itd. regulowane są przez prawo i umowy. Informacje potrzebne do celów
grupowania pacjentów dotyczą: rozpoznania podstawowego (w niektórych przypadkach rozpoznań
dotyczących schorzeń współistniejących i powikłań (CC)), przeprowadzonych procedur, wieku, płci,
długości pobytu oraz stanu w chwili wypisu. Podczas grupowania pacjentów nie korzysta się natomiast
z danych na temat zużycia zasobów. Klasyfikacje podstawowe stosowane w systemie NordDRG obejmują
Międzynarodową Klasyfikację Chorób (International Classifica- tion of Diseases), wydanie X (ICD-10),
używaną w zakresie rozpoznań oraz klasyfikację NCSP stosowaną w zakresie procedur chirurgicznych.

17.3.2 Algorytm klasyfikacji
Proces przypisywania pacjentów do grup DRG przedstawiono na Rysunku 17.2. Punktem wyjścia jest
szereg zasad dotyczących przypisywania przypadków do tzw. kategorii „Pre-MDC” (MDC = major
diagnostic category, podstawowa kategoria diagnostyczna). Definicje Pre-MDC odnoszą się do zasad
klasyfikowania pacjentów do grup DRG, w przypadku których nie bierze się pod uwagę kategorii MDC
wskazanej na podstawie głównego rozpoznania pacjenta. Sytuacja ta dotyczy grup DRG obejmujących
pacjentów wymagających specjalistycznej i kosztownej opieki. Wśród przykładów można tutaj wymienić
przeszczep płuca lub przeszczep szpiku kostnego. Ponadto kategoria Pre-MDC pozwala unikać błędnej
klasyfikacji pacjentów w wyniku różnic pomiędzy ICD-10 a ICD-9 (wydanie IX, Modyfikacja Kliniczna).
Rozpoznanie podstawowe u pacjentów, którzy odnieśli urazy wielonarządowe, cierpią na problemy
zdrowotne związane z wirusem HIV, lub przebywają na oddziałach położniczych lub dla noworodków
może początkowo wskazywać na określoną kategorię MDC. Jednakże dalsze informacje na temat tych
przypadków mogą wymagać ich przeklasyfikowania.
Po zinterpretowaniu Pre-MDC główne rozpoznanie danego przypadku wskazuje jego kategorię
MDC. Kategorie MDC dotyczą przede wszystkim poszczególnych układów, takich jak układ nerwowy,
przewód pokarmowy, uszy, nos, usta i gardło, itd. Niektóre z nich odnoszą się także do etiologii chorób,
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na przykład choroby zakaźne i pasożytnicze, obrażenia, zatrucia i toksyczne działanie leków, oparzenia,
itd. Wersja systemu NordDRG używana w Estonii obejmuje 26 kategorii MDC (w 2003 roku było ich 27).
W przypadku każdej z tych kategorii opracowane zostało drzewo decyzyjne z rozgałęzieniami,
w miejscu których należy podać informacje dotyczące procedur chirurgicznych (przeprowadzanych
na sali operacyjnej (OR)),2 rozpoznań CC, wieku, długości pobytu, stanu w chwili wypisu oraz czy
pacjent został wypisany do domu, czy do innej instytucji, czy nastąpił jego zgon lub opuścił on szpital
na własne życzenie wbrew zaleceniom lekarskim. Przy każdym z rozgałęzień sytuacja pacjenta jest
poddawana analizie poprzez identyfikację potrzebnych informacji i porównanie ich z listą kodów
i zasad. W ten sposób określa się, którą ścieżkę należy wybrać. Proces trwa do momentu przypisania
przypadku do jednej, adekwatnej grupy DRG.
DRGR
Procedury zabiegowe
do Pre-MDC

Tak

DRGR

Pre-MDC

DRGR

Nie

DRGR

Rozpoznanie podstawowe

MDC 1-25

Procedura zabiegowa

Tak

Tak

DRGR

Nie

DRGR

Tak

DRGR

Nie

DRGR

CC

Nie

Rozpoznanie podstawowe

Tak

CC

Nie

DRGR

Rysunek 17.2 Podstawowa logika systemu NordDRG
Źródło: Nordycki Ośrodek Casemix, 2003.

17.3.3 Jakość danych i kontrola wiarygodności
EHIF stosuje różne środki oceny jakości danych i jej podnoszenia. Wszystkie informacje znajdujące się
w bazie danych EHIF gromadzone są za pomocą elektronicznego systemu przesyłania danych. Świad
czeniodawcy opieki zdrowotnej uzupełniają zestawienia rozliczeń, podając charakterystykę pacjenta
i świadczeniodawcy, jak również szczegóły udzielonych świadczeń zgodnie z listą świadczeń zdrowotnych
rozliczanych na podstawie opłat za usługę. Uzupełnione zestawienia zbierane są w formie „pakietów
elektronicznych” i przesyłane do EHIF.
Na wstępnym etapie kontroli jakości danych system elektroniczny sprawdza format pakietów
przed wprowadzeniem ich do bazy danych EHIF. W trakcie kontroli formatu sprawdzane są różne dane
dotyczące pacjenta i świadczeniodawcy, co pozwala określić, czy spełniają one pewne kryteria, na przy
kład przewidziane w przepisach lub w umowie. Sprawdzany jest również format kodów rozpoznań
i procedur opisanych w zestawieniach rozliczeń. Wszystkie zestawienia zawierające błędy odsyłane są
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do świadczeniodawców opieki zdrowotnej, aby umożliwić im skorygowanie nieścisłych informacji. Świad
czeniodawca może wówczas ponownie przesłać pakiet elektroniczny. Rozliczenia, które nie zawierają
błędów, przekazywane są świadczeniodawcy do ostatecznej akceptacji przez dokonaniem płatności.
Poza kontrolą formatu w systemie elektronicznym stosuje się także metody sprawdzania jakości
danych. Odbywają są na przykład wyrywkowe kontrole dokumentacji medycznej, przeprowadzane przez
zespoły „lekarzy-administratorów” EHIF. Ich celem jest porównanie kodów ICD-10 i NCSP opisanych
w dokumentacji medycznej z kodami we wnioskach o refundację kosztów, a także wykrycie przypadków
użycia podstawowych klasyfikacji w sposób nieprawidłowy, mogący doprowadzić do zmiany grupy DRG,
do której przypisano pacjentów. Lekarze-administratorzy wysyłani są wyrywkowo do szpitali w celu
sprawdzenia dokumentacji medycznej lub dokumentacja ta jest przedkładana na żądanie w biurze
EHIF. Odsetek dokumentacji medycznej poddawanej kontroli pod względem jakości kodowania waha
się od 4 do 5 procent całości zgromadzonej dokumentacji.
W większości przypadków, w których stwierdzono błędy – o ile nie wykryto oszustwa lub
nadużyć – nie nakłada się żadnych sankcji. W sytuacji wykrycia problemów związanych z jakością
kodowania lekarze-administratorzy udzielają natomiast świadczeniodawcom informacji zwrotnych,
powiadamiając ich o wszelkich przypadkach nieprawidłowego kodowania.

17.3.4 Przypisywanie zawyżonych lub niewłaściwych kodów
Nie istnieją żadne wyraźne dowody na przypisywanie błędnych kodów lub tzw. upcoding, czyli
kodowanie rozpoznań i procedur jako wycenianych wyżej niż te, które faktycznie wykonano. Wyniki
wyrywkowych kontroli przeprowadzanych przez EHIF wskazują, że świadczeniodawcy opieki zdrowotnej
przypisują raczej zbyt niskie kody, czego przyczyna leży głównie w niedokładnym zgłaszaniu przez
lekarzy istotnych informacji.

17.4 Rachunek kosztów w szpitalach
Rachunek kosztów w estońskich szpitalach można opisać jako proces realizowany na dwóch poziomach.
Do celów rozliczeń szpitale muszą, w oparciu o listę świadczeń zawartą w cenniku EHIF, rejestrować
liczbę świadczeń przypadających na przypadek, a ponadto muszą wystawiać odpowiednie faktury
dotyczące każdego pacjenta (liczba udzielonych świadczeń pomnożona przez ich ceny). W przypadku
opieki szpitalnej i opieki dziennej większość faktur przeliczana jest ponownie przez EHIF i 70 procent
ich wartości zostaje zastąpione odpowiednimi cenami DRG (zob. podpunkt 17.5.1).
W rozdziale tym omówiono jednakże inny poziom rachunku kosztów w szpitalach – związany z kosz
tem udzielania świadczeń. Na podstawie tych informacji ustalane są ceny świadczeń rozliczanych
w oparciu o opłaty za usługę, a rozliczeniowe dotyczące cen tak rozliczanych świadczeń wykorzystuje
się do ustalania cen DRG (w ujęciu rocznym).
Rachunek kosztów w szpitalach w Estonii nie jest regulowany w żaden konkretny sposób, jako
że nie istnienie wymóg zgłaszania kosztów organom opieki zdrowotnej. Rada Nadzorcza szpitala kieruje
jego działalnością oraz sprawuje nad nim kontrolę finansową, a do Ministerstwa Spraw Społecznych
wpływają roczne sprawozdania szpitali (w tym sprawozdania finansowe). Jedynym elementem kosz
tów monitorowanym przez Ministerstwo Spraw Społecznych są średnie wynagrodzenia pracowników
służby zdrowia, takich jak lekarze, pielęgniarki i asystentki pielęgniarek. Niemniej jednak w przypadku
zatwierdzenia nowych świadczeń opieki zdrowotnej lub aktualizacji cen świadczeń istniejących istnieje
regulowany proces przedkładania EHIF odnośnych informacji (zob. podpunkt 17.4.1).
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17.4.1 Regulacje prawne
Proces kalkulacji kosztów usług jest regulowany na mocy dekretu ministerialnego i stanowi integralny
element procesu aktualizacji pakietu świadczeń, który to proces regulowany jest z kolei przepisami
prawa (Ustawa o Ubezpieczeniu Zdrowotnym) i dekretem rządowym. Zgodnie z treścią rozporządze
nia, świadczenia i cennik DRG zatwierdza Rząd, natomiast EHIF odpowiada za analizy efektywności
kosztowej świadczeń objętych pakietem oraz wszelkie wnioski dotyczące nowych świadczeń. Aktuali
zacja lub eliminacja istniejących świadczeń odbywa się we współpracy z EHIF oraz stowarzyszeniami
zawodowymi lub stowarzyszeniami świadczeniodawców (zob. podpunkt 17.6.1).
Zgodnie z rozporządzeniem, wnioskom dotyczącym nowych świadczeń lub aktualizacji świadczeń
istniejących muszą towarzyszyć informacje na temat odnośnych kosztów. Aby rozpatrzyć wnioski,
EHIF musi otrzymać dane o faktycznych kosztach, pochodzące z przynajmniej jednego szpitala każdej
kategorii (regionalnego, centralnego i ogólnego). Sposób regulowania kwestii kalkulacji kosztów (oraz
ustalania cen) świadczeń szpitalnych w Estonii można zatem określić jako zcentralizowany i „odgórny”.

17.4.2 Główne cechy systemu(-ów) rachunku kosztów
Proces kalkulacji kosztów świadczeń specjalistycznej opieki medycznej realizuje się w oparciu o jego
standardowy model, wprowadzony przez EHIF, który – zgodnie z obowiązującymi przepisami – obejmuje
metodologię kalkulacji kosztów opartą na czynnościach. W ramach tej metodologii każde świadczenie
opisane jest za pomocą określonych czynności, a czynności te powiązane są z kosztami zasobów.
Zasoby przypisywane są do kategorii zasobów bezpośrednich i pośrednich, takich jak na przy
kład leki, jednorazowe urządzenia medyczne, urządzenia medyczne wielokrotnego użytku, robocizna
– w tym szkolenie i administracja, koszty związane z infrastrukturą – w tym inwestycje (z wyłączeniem
odsetek od pożyczek) oraz usługi pomocnicze. Od lipca 2003 roku koszty infrastrukturalne ujmowane
są w cenach stosowanych przez EHIF do prowadzenia rozliczeń ze świadczeniodawcami, co ma zape
wnić geograficzną spójność i sprawiedliwość w obszarze rozwoju infrastruktury. Wspomniane koszty
infrastrukturalne uwzględniane w cenach świadczeń zdrowotnych obejmują koszty amortyzacji obiektów
oparte na cenach rynkowych budynków przy 36-letnim okresie amortyzacji. Narzut ten został obliczony
zgodnie z optymalnymi możliwościami świadczeniodawców w przeliczeniu na łóżko (co obejmuje
standardową liczbę metrów kwadratowych przypadającą na łóżko, zapewniającą optymalny wskaźnik
wykorzystania łóżek). Od roku 2008 wydatki związane z kosztami infrastruktury pokrywane były z kieszeni
państwa, w formie przeznaczonego na ten cel przydziału środków do budżetu EHIF. Środki te będą
wciąż przydzielane świadczeniodawcom za pośrednictwem cen świadczeń. W 2009 roku, w związku
ze spowolnieniem gospodarczym, państwo zaprzestało przydzielania środków EHIF przeznaczonych
na pokrycie kosztów infrastruktury, a zatem EHIF musi pokrywać je ze zwykłego budżetu ubezpieczeń
zdrowotnych.
W odniesieniu do wszystkich kategorii zasobów (za wyjątkiem leków i urządzeń medycznych
jednorazowego użytku) określane są koszty roczne oraz efektywne wykorzystanie jednostek zasobów
(w minutach lub częstotliwości użytkowania), a także koszty jednostkowe przypadające na jednostkę
wykorzystania. Roczne koszty zasobów ustalane są w drodze regulacji (w odniesieniu do wynagrodzeń
lekarzy, pielęgniarek i asystentek pielęgniarek) i w oparciu o opinie ekspertów (w zakresie kosztów
inwestycji infrastrukturalnych), natomiast w przypadków wszystkich pozostałych zasobów koszty określa
się na podstawie faktycznych danych kosztowych przedstawianych przez szpitale. Poziom efektywnego
wykorzystania ustala EHIF i zazwyczaj wynosi on 8 godzin na dzień roboczy (minimum jedna zmiana
efektywnego wykorzystania).
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Wykorzystanie jednostek zasobów wg czynności i wg usług oparte jest na opinii eksperckiej
przedstawianej przez stowarzyszenia zawodowe. Niemniej podlega ono również kontroli EHIF – który
porównuje je z pochodzącymi ze szpitali danymi na temat faktycznej liczby jednostek – i często bywa
przedmiotem negocjacji w przypadku wystąpienia różnic.
Przedstawiane przez szpitale dane na temat kosztów i wykorzystania zasobów powinny
odpowiadać całkowitym kosztom wykazanym w poddanych audytowi sprawozdaniach finansowych
za rok poprzedni. Jako że koszty ponoszone przez szpitale są przeważnie księgowane na poziomie
oddziału lub szpitala, a nie na poziomie świadczeń (podejście odgórne), przedkładane przez szpitale
dane kosztowe gromadzone są wyłącznie wg specjalizacji medycznej lub na poziomie szpitala. Taki
stan rzeczy przyczynia się do pewnych wątpliwości i prowadzi do przyjęcia podejścia „uśredniającego”
w modelu kosztowym EHIF (koszty definiowane na poziomie świadczeń) w kontekście porównania
obliczonych wcześniej kosztów z przedłożonymi faktycznymi danymi.
Chociaż w kilku szpitalach koszty księgowane są na poziomie świadczeń udzielonych pacjentowi,
uzyskane informacje nie są porównywalne ze względu na brak standaryzacji szpitalnych systemów
informatycznych.

17.5 Grupy DRG w finansowaniu szpitali
17.5.1 Zakres usług i kosztów objętych systemem finansowania
		 szpitali w oparciu o grupy DRG
Zakres, w jakim system DRG dotyczy świadczeniodawców opieki zdrowotnej, zależy od zawarcia przez
nich umowy z EHIF i nie ma niego wpływu ich struktura właścicielska, położenie geograficzne, status
szpitala uniwersyteckiego, wielkość, itd. Oznacza to, że system DRG obowiązuje wszystkich dostawców
usług specjalistycznej opieki medycznej związanych umowami z EHIF. Działalność świadczeniodawców
opieki zdrowotnej nieposiadających takich umów finansowana jest przede wszystkim w oparciu o opłaty
za usługi uiszczane z kieszeni pacjentów.
System DRG stosowany jest w połączeniu z metodą rozliczeń na podstawie opłat za usługę.
Z myślą o ograniczeniu do minimum ryzyka finansowego związanego z nowym systemem, udział
opartych na DRG rozliczeń stosowanych w przypadku przedłożenia zestawienia wynosił początkowo
(w 2004 roku) zaledwie 10 procent. W roku 2005 udział rozliczeń prowadzonych w oparciu o DRG
wzrósł do 50 procent, a od lipca 2007 roku sięga już 70 procent. Odpowiednio zmalał również odsetek
rozliczeń opartych na opłatach za usługę dokonywanych po przedłożeniu zestawienia: z 90 procent
w roku 2004 do 30 procent w roku 2009.
W praktyce na każdym takim zestawieniu wymieniane są świadczenia zdrowotne udzielone
pacjentowi w trakcie pobytu w szpitalu. Łączna wartość takiego zestawienia obliczana jest poprzez
zsumowanie cen wszystkich świadczeń, stosowanych przy ich rozliczaniu w formie opłat za usługę.
Ponadto na każdym zestawieniu wskazana jest jedna grupa DRG wraz z odpowiadającą jej ceną. Połą
czenie rozliczeń opartych na DRG i opłatach za usługę oznacza, że całkowitą kwotę zestawienia oblicza
się w następujący sposób: (1) składnik zestawienia dotyczący opłat za usługę zostaje przemnożony
przez 0,3 (od lipca 2009); (2) odpowiadająca mu cena DRG zostaje przemnożona przez 0,7; (3) druga
z wymienionych pozycji dodawana jest do sumy opłat za usługę.
Grup DRG używa się do refundacji kosztów leczenia pacjentów korzystających z opieki szpi
talnej w stanach ostrych oraz z opieki ambulatoryjnej obejmującej procedury chirurgiczne (procedurę
chirurgiczną). Systemu rozliczeń opartych na DRG nie stosuje się jednak w odniesieniu do wszystkich
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sklasyfikowanych przypadków. W Estonii istnieje bowiem system rozliczania przypadków nietypowych
(przewidujący zasady wykrywania przypadków, które nie podpadają pod system rozliczeń opartych
na DRG). Przypadki te można podzielić na dwie grupy.
1. Przypadki odznaczające się pewnymi cechami (rodzajem opieki), takimi jak opieka psychiatryczna,
rehabilitacja, TB oraz przypadki kontynuacji leczenia. Ta sama grupa przypadków nietypowych za
wiera również przypadki klasyfikowane w oparciu o rozpoznanie podstawowe (na przykład Z51.1
i Z51.2 – chemioterapia oraz Z76.3 – osoba zdrowa towarzysząca choremu), a także niektóre
z przypadków skierowanych (na przykład w sytuacji skierowania pacjenta ze szpitala wyższego
poziomu do szpitala niższego poziomu pacjent uważany jest za przypadek nietypowy).
2. Przypadki niestandardowe pod względem kosztów; tj. przypadki o zbyt niskich lub zbyt wysokich
kosztach.
Wszystkie powyżej wymienione przypadki są traktowane jako nietypowe i rozliczane w ramach
opłaty (opłat) za usługę. Ustalanie cen grup DRG dokonuje się raczej w oparciu o ceny zrealizowanych
świadczeń i casemix (zgodnie z informacją dotyczącą rozliczeń) niż wyraźną informację kosztową (zob.
podpunkt 17.5.2). Ceny DRG – wraz z cenami świadczeń zdrowotnych – są takie same w przypadku
wszystkich świadczeniodawców i w rozliczeniach ze szpitalami uniwersyteckimi ani szpitalami wyższego
poziomu nie używa się wyższych stawek. Ceny świadczeń zdrowotnych pokrywają wszystkie koszty
świadczenia usług, za wyjątkiem dotyczących działalności dydaktyczno-naukowej, która finansowana
jest oddzielnie. Wszystkie zatwierdzone ceny to ceny maksymalne, a świadczeniodawcy i EHIF na po
trzeby poszczególnych umów mogą ustalać niższe ceny.

17.5.2 Obliczanie cen/wagowych wskaźników kosztów DRG
Kalkulacja cen DRG jest przeprowadzana przez EHIF równolegle z aktualizacją cen świadczeń zdro
wotnych. Oznacza to, że wraz ze zmianą cen świadczeń zdrowotnych konieczne jest przeliczenie
obowiązujących cen DRG i odpowiednie skorygowanie wagowych wskaźników kosztów. Ceny DRG
wylicza się na poziomie pacjenta w oparciu na informacje dotyczące rozliczeń w formie opłat za usługę,
z uwzględnieniem najnowszych dostępnych danych pochodzących od wszystkich świadczeniodawców
opieki zdrowotnej. Wszystkich świadczeniodawców obowiązują te same ceny.
Proces obliczania cen DRG można podzielić na kilka etapów opisanych poniżej.
• Proces ten rozpoczyna się od analizy jakości danych, czego celem jest wykrycie danych o niskiej
jakości i ich wykluczenie.
• Po drugie, obliczony zostaje wskaźnik inflacji w odniesieniu do liczby świadczeń, za pomocą którego
uwzględnia się zmiany w strukturze świadczeń zdrowotnych poprzez porównywanie poszczególnych
przedziałów czasowych.
• Po trzecie, określa się wpływ zmiany cen świadczeń zdrowotnych, porównując obecne ceny DRG
z nową średnią ceną za grupę DRG, która ustalana jest na podstawie nowych cen w ramach modelu
opłat za usługę. Aby wyliczyć średnią cenę za grupę DRG, przeprowadza się dwustopniowy proces
wykluczenia wartości skrajnych ze zbioru danych, co pozwala wyeliminować przypadki nietypo
we. Pierwszy etap polega na wykluczeniu przypadków o kosztach przekraczających 3 odchylenia
standardowe, drugi natomiast obejmuje wykluczenie przypadków o kosztach przekraczających
2 odchylenia standardowe.
• Średnia cena za grupę DRG zostaje skorygowana przez zastosowanie w stosunku do obowiązującej
ceny DRG wspomnianych wskaźników inflacji oraz wpływu zmiany cen świadczeń zdrowotnych.
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Rysunek 17.3 Metoda wykluczania przypadków skrajnych przy obliczaniu ceny DRG
Źródło: Zebrane przez Jorma Lauharanta.

• Przy obliczaniu stawki bazowej brane są pod uwagę wszystkie zestawienia, jakie pozostały po prze
prowadzeniu dwustopniowego procesu wykluczenia przypadków skrajnych. Stawkę tę oblicza się,
dzieląc całkowitą sumę cen opłat za usługę przez liczbę zestawień ogółem.
• Wagowe wskaźniki kosztów za grupę DRG obliczane są jako iloraz skorygowanej ceny DRG i stawki
bazowej. Następnie są one porównywane z obowiązującymi wskaźnikami wagowymi i w razie
potrzeby korygowane;
• W przypadku każdej grupy DRG ustalane są limity – limit górny i dolny określane są zgodnie
z ostatnim punktem granicznym (zob. Rysunek 17.3). W wielu przypadkach limit dolny jest wartością
ujemną, w związku z czym ustalany jest na poziomie równym najniższej stawce za osobodzień.
• Na koniec oblicza się cenę każdej grupy DRG jako iloczyn stawki bazowej i wagowego wskaźnika
kosztów danej grupy DRG.

17.5.3 Wykorzystanie grup DRG w finansowaniu szpitali
Jak już wspomniano, opieka szpitalna finansowana jest przy użyciu trzech różnych metod – grup DRG,
opłat za usługę oraz opłat za osobodzień. Wraz z rosnącym na przestrzeni lat udziałem rozliczeń opar
tych na DRG (zob. podpunkt 17.5.1) zwiększało się również wykorzystanie tej metody finansowania
i w roku 2009 odpowiadała ona już za 39 procent całości wydatków szpitalnych na opiekę świadczoną
w trybie stacjonarnym (Tabela 17.4).
Tabela 17.4 Udział różnych mechanizmów finansowania opieki stacjonarnej w szpitalach świadczących
opiekę w stanach ostrych, 2006–2009
Metoda finansowania

2006

2007

2008

2009

Opłata za usługę (%)

35

36

37

33

DRG (%)

36

34

33

39

Osobodni (%)

29

30

30

28

Źródło: EHIF, 2010a.				
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17.5.4 Korekty dotycząca jakości
W szpitalach w Estonii jak dotąd nie był stosowany żaden mechanizm rozliczeń powiązanych z jakością,
chociaż rozważano wprowadzanie inicjatyw w zakresie płatności zależnych od wyników.
Nowe metody finansowania oraz wszelkie w nich zmiany – wraz z procesami, w ramach któ
rych zleca się świadczenie opieki – należy wprowadzać ostrożnie, starając się jak najlepiej wykorzystać
dostępne dowody oraz dostarczając własnych świadectw na to, w jaki sposób tego rodzaju zachęty
wpływają na wydajność świadczeń (Maynard, 2008).

17.5.5 Główne zachęty dla szpitali
Szpitale nie są szczególnie zachęcane do wprowadzania systemów DRG. Główny argument wysuwany
przez EHIF, który miał przekonać do wdrożenia takich systemów, dotyczył możliwości kontroli wzrostu
liczby świadczeń w grupie leczonych przez szpitale pacjentów (tzw. casemix). Jednak przy obecnym
podejściu do ustalania cen DRG bierze się pod uwagę zmianę średniej stawki refundacji na potrzeby
casemix. Jedynym pozytywnym impulsem dla szpitali jest maksymalizacja świadczeń ambulatoryjnych
i opieki dziennej, w przypadku których nie stosuje się grup DRG.

17.6 Nowe/innowacyjne technologie
17.6.1 Kroki, jakie należy podjąć przed wprowadzeniem
		 technologii do szpitali
W Estonii nie jest realizowany żaden systematyczny program oceny technologii medycznych (HTA),
co wynika przede wszystkim z braku zainteresowania ze strony rządzących polityków oraz niedostatku
wyszkolonych zasobów ludzkich. Głównie działania w tym zakresie obejmują: ocenę nowych usług,
które mają zostać włączone do pakietu świadczeń, oraz leków na receptę, które mają zostać dołączone
do wykazu pozytywnego; ocenę zapotrzebowania na kosztowne technologie; zapewnienie bezpieczeń
stwa sprzętu medycznego. Działania te realizowane są na poziomie krajowym i brak jest jakichkolwiek
dowodów na stosownie HTA na poziome organizacyjnym. Niemniej szpitale prowadzą pewne analizy
kosztów w przypadku zakupów kosztowych technologii (takich jak urządzenia do obrazowania metodą
rezonansu magnetycznego (MRI) lub tomografii komputerowej (CT)) (Koppel i in., 2008).
W latach 90. XX wieku decyzje o włączeniu poszczególnych usług do pakietu świadczeń lub
też wykluczeniu ich z tego pakietu podejmowało Ministerstwo Spraw Społecznych. Podjęcie decyzji
poprzedzone było przeprowadzaniem oceny przez komitet ministerialny, złożony z przedstawicieli
świadczeniodawców i kas chorych. Oceny te opierały się na kryteriach skuteczności leczenia; w miarę
możliwości nowe, proponowane terapie porównywano z istniejącymi.
Od roku 2002 istnieją już bardziej jasne i bezpośrednie zasady dodawania nowych usług
do pakietu świadczeń oraz ustalania odpowiedniego poziomu uczestniczenia w kosztach. Utworzonemu
w 2002 roku EHIF, będącemu niezależnym organem publicznym, powierzono zadanie zdefiniowania
pakietu świadczeń we współpracy z innymi interesariuszami. Pakiet świadczeń uzgadniają EHIF i Mini
sterstwo Spraw Społecznych, ale ostateczną decyzję w jego sprawie podejmuje Rząd, który zatwierdza
towarzyszący pakietowi cennik. Procedurę wprowadzania zmian w pakiecie świadczeń przedstawiono
na Rysunku 17.4.
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Rysunek 17.4 Procedura wprowadzania zmian w pakiecie świadczeń
Źródło: EHIF, 2008, 2010b.

17.6.2 Mechanizmy finansowania
Sposób finansowania nowych technologii włączonych do pakietu świadczeń nie różni się od finan
sowania wszelkich innych usług objętych pakietem. Nie istnieje też żaden szczególny czy oddzielny
sposób finansowania innowacyjnych technologii przed ich włączeniem do pakietu.

17.6.3 Zachęty/Utrudnienia dla szpitali w zakresie stosowania
nowych/innowacyjnych technologii
W Estonii nie istnieje żaden bezpośredni system zachęt, motywujący do stosowania nowych lub inno
wacyjnych technologii. Wykorzystanie technologii wynika z zainteresowania i inicjatywy lekarzy oraz
liderów grup medycznych działających w niektórych szpitalach lub na poziomie krajowym. Niemniej
ze względu na pewne historyczne decyzje stosowanie niektórych technologii (na przykład zaawanso
wanej radiologii, radiologii interwencyjnej oraz kardiochirurgii) rośnie, jako że ich ceny są wyższe niż
rzeczywiste koszty świadczenia usługi (usług).
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17.7 Ocena systemu DRG w Estonii
17.7.1 Ocena oficjalna
Ewaluacją systemu NordDRG zajmuje się Nordycki Ośrodek Casemix. Główną grupę doradczą oraz
platformę dyskusyjną poświęconą utrzymywaniu systemu NordDRG, ocenie jego funkcjonowania
i rozbudowie, stanowi ekspercka sieć NordDRG. Sugestie w zakresie corocznych aktualizacji wspólnego
systemu NordDRG oparte są na rekomendacjach tej właśnie sieci.
Ponadto Nordycki Ośrodek Casemix ocenia grupery DRG, testuje je i przeprowadza ich certy
fikację, zapewniając w ten sposób kompatybilność definicji NordDRG. We współpracy z głównym(i)
dostawcą(-ami) oprogramowania NordDRG, ośrodek ten dostarcza wspólną wersję NordDRG użytkow
nikom (a także wersje krajowe, oparte na obowiązujących w danym państwie kodach).
System DRG nie był dotychczas przedmiotem ocen na poziomie krajowym. Niemniej jednak
EHIF przeprowadzał różne analizy, których celem była ocena jakości danych (głównie stosowania klasy
fikacji podstawowej), metodologii wyceny grup DRG, gotowości do zmiany używanych wersji NCSP
i grupera DRG na nowe oraz wpływu tej zmiany, skutków zwiększenia udziału rozliczeń opartych
na DRG w finansowaniu szpitali, itd. Wyniki tych analiz posłużyło do dalszej rozbudowy i doskonalenia
systemu DRG w Estonii.

17.7.2 Ocena autorów – sukcesy i problemy
Jeden z głównych argumentów za wprowadzaniem systemu DRG dotyczył zwiększenia wydajności
i ograniczenia wydatków związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym. Z punktu widzenia nabywcy
świadczeń cel ten został zrealizowany już we wczesnych latach wdrożenia systemu. System rozliczeń
opartych na DRG pozwolił bowiem na ograniczenie średniego kosztu przypadku w zestawieniu z sys
temem opartym wyłącznie na opłatach za usługi i za osobodni (stosowanym przed wprowadzeniem
systemu DRG).3 Wyniki wskazują jednak na różnice występujące w tym obszarze pomiędzy poszcze
gólnymi szpitalami. Z uwagi na powyższe, a także mając na względzie strategiczny cel systemu DRG,
jest on wciąż rozbudowywany i udoskonalany zgodnie z czteroletnim planem rozwoju DRG.
Od 2005 roku system ten jest coraz intensywniej wykorzystywany do celów analizy porówna
wczej. W 2009 roku powiększono zakres stosowanych wskaźników, a szpitale wymienione w HNDP
mają do tych danych dostęp za pośrednictwem strony internetowej EHIF. Dzięki temu możliwe jest
porównywanie i ocena różnych wskaźników wynikowych. Do niedawna szpitale w Estonii poddawane
były benchmarkingowi (w aspekcie długości pobytu, stosowania niektórych grup DRG, odsetka przypad
ków nietypowych, itd.) przeważnie na poziomie specjalizacji, bez ujednolicania struktury przypadków
i ich ciężkości. Wprowadzenie CMI w roku 2008 zapewniło szpitalom (oraz innym organom) dodatkowe
narzędzie, pozwalające na bardziej obiektywne porównywanie wyników działalności.
Porównania te skutecznie przyczyniają się również do poprawy wyników. Niemniej jednak w Estonii
naprawdę niejedno jeszcze można zdziałać w obszarze wykorzystania tych informacji do identyfikacji
mocnych i słabych stron działalności szpitali oraz posiłkowania się nimi w procesach decyzyjnych.
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17.8 Perspektywy: kierunki rozwoju i reform
17.8.1 Tendencje w usługach szpitalnych (lub ogólnej opiece
		 zdrowotnej)
Najistotniejsze zmiany związane z budową systemu opieki zdrowotnej funkcjonującego w Estonii
wprowadzano na wczesnych etapach jego przekształcania, tj. na początku lat 90. XX wieku. Kolejne
ustalenia miały na celu wspomóc reformę sektora zdrowia publicznego, podstawowej opieki zdrowotnej
i szpitali oraz wzmocnić rolę EHIF jako nabywcy świadczeń. W związku z powyższym skupiono uwagę
na poprawieniu funkcjonowania systemu jako całości i na monitorowaniu jego wydajności.
Z punktu widzenia świadczenia opieki główne wyzwanie stanowi potrzeba optymalizacji syste
mu. Obecnie jego siła leży w podstawowej opiece medycznej z zakresu medycyny rodzinnej. System
obejmuje też szeroki zakres świadczeń, które udzielane są bez dopłat, a czas oczekiwania na nie został
ograniczony do minimum. Świadczenia te uzupełnione są o usługi pogotowia (ratunkowego), zapew
niającego opiekę poza normalnym godzinami pracy. Podstawowy problem polega natomiast na tym,
jak w większym stopniu zorientować system na pacjenta oraz jak koordynować opiekę na poziomie
podstawowym, rozwijając zarazem dodatkowe usługi pielęgniarskie i rehabilitacyjne.

17.8.2 Tendencje w obszarze stosowania systemu DRG
		 i jego zakresu
Odpowiedzialność za rozbudowę systemu DRG w Estonii spoczywa na EHIF. Odnośne prace są prowa
dzone zgodnie z czteroletnim planem rozwoju DRG, zatwierdzonym przez zarząd EHIF.
Strategicznym celem systemu DRG jest efektywniejsze wykorzystanie środków ze składek
na ubezpieczenie zdrowotne. Z myślą o realizacji tego celu EHIF podejmie następujące działania:
• poprawa jakości kodowania
• opracowanie opartej na DRG analizy i informacji zwrotnych
• opracowanie przejrzystych zasad ustalania cen i finansowania.
Poprawa jakości kodowania wymaga m.in. prawidłowego i jednolitego korzystania z podstawowej
klasyfikacji (ICD i NCSP) przez wszystkich świadczeniodawców opieki zdrowotnej, jak również lepszej
oceny jakości kodowania. Opracowanie metod analizy i benchmarkingu wiążę się z poprawą w dzie
dzinie zasobów technicznych oraz rozwojem odpowiednich kompetencji personelu EHIF. Działania
na rzecz opracowania przejrzystej metodologii wyceny grup DRG oraz zasad finansowania obejmują
m.in. systematyczne aktualizacje obecnej wersji grupera DRG.

17.9 Przypisy
1. Ze względu na wcześniejszą strukturę rozliczeń opartą na opłatach za usługę oraz dobrze rozwi
nięte elektroniczne systemy przesyłania danych, Estonia dysponuje już stosunkowo przejrzystym
przeglądem wyników szpitali.
2. Przypadki obejmujące procedurę OR klasyfikowane są do „zabiegowych” grup DRG, podczas gdy
przypadki nieobejmujące procedury OR klasyfikowane są do „zachowawczych” grup DRG.
3. Dalsze szczegóły na stronie internetowej EHIF (www.haigekassa.ee, dostęp na dzień1 sierpnia
2011 roku)
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18.1 Usługi szpitalne i rola DRG w Finlandii
18.1.1 Fiński system opieki zdrowotnej
Pod względem struktury instytucjonalnej, finansowania i celów fiński system opieki zdrowotnej zbliżony
jest najbardziej do systemów istniejących w innych krajach nordyckich i w Zjednoczonym Królestwie.
Obejmuje on bowiem całość populacji i opiera się przede wszystkim na sektorze publicznym, finanso
wanym z ogólnych podatków (dalsze szczegóły w Häkkinen, 2005, 2009; Häkkinen & Lehto, 2005;
OECD, 2005; Vuorenkoski, 2008). Jednak w porównaniu z innymi krajami nordyckimi system fiński
jest w większym stopniu zdecentralizowany (Magnussen i in., 2009); w rzeczywistości można go opi
sać jako najbardziej zdecentralizowany system na świecie. Nawet najmniejsze z 342 gmin (lokalnych
władz samorządowych) odpowiedzialne są za zorganizowanie całego zakresu „gminnych świadczeń
zdrowotnych i społecznych” oraz ich finansowanie. Inną unikalną cechą fińskiego systemu wyróżnia
jącą go na tle innych krajów jest obecność wtórnego, publicznego systemu finansowania (program
Krajowego Ubezpieczenia Zdrowotnego). Również ten system obejmuje wszystkich mieszkańców kraju
i częściowo pokrywa te same świadczenia, co system oparty na podatkach, lecz dotyczy wyłącznie
usług świadczonych przez sektor prywatny. Krajowe Ubezpieczenie Zdrowotne pokrywa częściowo
również koszty korzystania z prywatnej opieki szpitalnej.
Świadczenia zapewniane przez gminy obejmują podstawową i specjalistyczną opiekę zdrowot
ną. Ponadto gminy odpowiadają za inne podstawowe usługi, takie jak domy opieki oraz inne rodzaje
świadczeń przeznaczone dla osób starszych, opiekę dzienną dla dzieci, pomoc społeczną i podstawową
edukację. Gminne świadczenia zdrowotne finansowane są z podatków gminnych, dotacji państwowych
i opłat użytkowników. Podstawowa opieka zdrowotna jest świadczona przede wszystkim w ośrodkach
zdrowia, stanowiących własność gmin lub ich federacji. Ośrodki zdrowia zapewniają profilaktyczną
opiekę zdrowotną dotyczącą chorób zakaźnych i niezakaźnych, opiekę ambulatoryjną, medyczną i den
tystyczną, jak również coraz większą ilość specjalistycznych usług ambulatoryjnych i różnych programów
opieki zdrowotnej (takich jak opieka położnicza i szkolna opieka zdrowotna). Dostarczają one również
usługi medycyny pracy oraz usługi skierowane do poszczególnych grup pacjentów (na przykład usługi
kliniczne dla chorych na cukrzycę lub pacjentów z nadciśnieniem). W ośrodkach zdrowia znajdują się
także oddziały leczenia w trybie stacjonarnym. Większość pacjentów tych oddziałów to osoby starsze
i przewlekle chore, lecz w niektórych gminach ośrodki zdrowia świadczą także krótkoterminową pomoc
w stanach ostrych w trybie stacjonarnym. Poza stacjonarnymi oddziałami ośrodków zdrowia opiekę
długoterminową zapewniają także domy opieki dla osób starszych, które pod względem administra
cyjnym podlegają gminnym służbom społecznym.
Opieka specjalistyczna (opieka psychiatryczna oraz opieka w stanach ostrych inna niż opieka
psychiatryczna) oferowana jest przez okręgi szpitalne, odpowiadające federacjom gmin. Każda z gmin
musi należeć do jednego z tych okręgów. Oprócz usług świadczonych przez ośrodki zdrowia i okręgi
szpitalne, gminy mogą wykupywać świadczenia w placówkach prywatnych.

18.1.2 Usługi szpitalne w Finlandii
Szpitalna opieka somatyczna w stanach ostrych jest świadczona głównie przez okręgi szpitalne.
Ponadto – chociaż w mniejszym stopniu – usługi udzielane przez niektóre ośrodki zdrowia uzupełniane
są o usługi świadczone w szpitalach prywatnych. W 2007 roku opieka specjalistyczna odpowiadała
łącznie za 33 procent wydatków na opiekę zdrowotną ogółem, z czego udział usług świadczonych
prywatnie wynosił zaledwie 1 procent (THL, 2010).
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W kraju istnieje 21 okręgów szpitalnych. Większość z nich posiada szpital centralny, natomiast
w niektórych okręgach opiekę tę uzupełniają niewielkie szpitale regionalne. Szpitali regionalnych jest
łącznie 14. Wysokospecjalistyczną opiekę zapewnia pięć szpitali uniwersyteckich, które pełnią również
rolę szpitali centralnych w swoich okręgach. Wszystkie 34 szpitale należące do okręgów szpitalnych
udzielają świadczeń zarówno w trybie szpitalnym jak i ambulatoryjnym; w 2007 roku średnio 59 pro
cent środków przeznaczonych było na opiekę w trybie szpitalnym, 7 procent na opiekę chirurgiczną
świadczoną w trybie jednego dnia i 34 procent na opiekę w trybie ambulatoryjnym. Ponadto niektóre
świadczenia z zakresu opieki somatycznej w stanach ostrych udzielane są w ośrodkach zdrowia nale
żących do gmin lub ich federacji i oraz w szpitalach prywatnych (Tabela 18.1).
Zarządzaniem okręgami szpitalnymi i ich finansowaniem zajmują się przynależące do nich
gminy. Finansowanie opiera się przede wszystkim na płatnościach przekazywanych przez gminy
na rzecz okręgów zgodnie z wykorzystanymi usługami (zob. Rysunek 18.1). W 2008 roku płatności
z gmin odpowiadały za 89 procent wszystkich kosztów opieki somatycznej. Łącznie 2 procent wszyst
kich środków, którymi dysponują szpitale, pochodzi z dotacji państwowych przyznawanych na cele
badawczo-dydaktyczne, natomiast 4 procent z opłat od użytkowników. Maksymalna wysokość opłat,
jaką mogą pobierać szpitale, określana jest przez Rząd. W praktyce każdy szpital pobiera maksymalną
wysokość opłat. W 2010 roku wynosiła ona 32,50 euro za dzień opieki w trybie szpitalnym, 27,40 euro
za wizyty ambulatoryjne oraz 89,90 euro za usługi chirurgii jednego dnia. Istnieje także roczny pułap
opłat pobieranych od pacjentów korzystających z usług opieki zdrowotnej w sektorze publicznym
(633 euro), powyżej którego pacjenci otrzymują usługi bezpłatnie.
Gminy – jako nabywcy świadczeń – prowadzą negocjacje ze swoim okręgiem szpitalnym. Istnieją
różne mechanizmy zawierania umów bądź prowadzenia negocjacji pomiędzy okręgami szpitalnymi
a gminami, na mocy których ustalana jest docelowa liczba świadczeń i wysokość płatności. Zarówno
liczba świadczeń jak i ich koszty planowane są w oparciu o rok poprzedni. W wielu przypadkach
występują różnice zdań pomiędzy gminami a okręgami szpitalnymi, dotyczące właściwiej wielkości
przydziałów środków. Pojawia się bowiem tendencja do wyznaczania zbyt niskich budżetów, czego
skutkiem jest występująca niekiedy potrzeba ich korekty w ciągu roku zgodnie z faktyczną liczbą
i rodzajem dostarczonych usług szpitalnych. Zazwyczaj rozbieżności z uzgodnionymi planami i celami
nie wiążą się z nakładaniem żadnych wyraźnych sankcji, a gminy pokrywają wszystkie tego rodzaju
deficyty lub zachowują powstałe z tego tytułu oszczędności. Mechanizmy negocjacji są stale modyfi
kowane i rozbudowywane.
O budżecie każdego okręgu szpitalnego formalnie postanawia rada, której członkowie powoły
wani są przez każdą gminę. Rada zatwierdza także sprawozdania finansowe (takie jak metody rozliczeń
oraz ich poziomy (ceny)) i podejmuje decyzje dotyczące dużych inwestycji. Szpitale finansowane są przez
gminy w oparciu o całkowity budżet oraz przewidywane wykorzystanie usług. W przypadku przekroczenia
budżetu szpitali, gminy muszą pokrywać deficyty z własnych przychodów, zazwyczaj płacąc wyższe ceny
za świadczenia. W sytuacji nadwyżki budżetowej ceny za usługę mogą zostać obniżone. Głównym celem
kalkulacji cen usług szpitalnych jest zatem pokrywanie kosztów ich udzielania oraz sprawiedliwy podział
kosztów szpitalnych pomiędzy gminami finansującymi świadczenia w ramach danego okręgu szpitalnego.
Wobec braku przepisów czy chociaż wytycznych wyznaczanych na poziomie krajowym, każdy
okręg szpitalny określa metody rozliczeń stosowane do refundacji kosztów ponoszonych przez przyna
leżące do niego szpitale. Metody rozliczeń ustalane są zgodnie z danym okręgiem i jako takie różnią
się pomiędzy poszczególnymi okręgami. W zakresie tendencji dotyczących kalkulacji cen zauważa się
odejście od ustalania cen za dzień hospitalizacji i przejście w kierunku cen za przypadek. Obecnie
13 z 21 okręgów szpitalnych stosuje metody rozliczeń oparte na DRG. Niemniej jednak zasady stoso
wania DRG różnią się znacznie pomiędzy okręgami.
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49

44

93

Szpitale regionalne
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633 344
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100,0

7,3
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35,9
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szpitalna i chirurgia
jednego dnia)

962 963
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905 384
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103 520

355 703
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3 426 632

154 321
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281 331

353 804

1 240 606
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Dni hospitalizacji
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3,6
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Średni czas
pobytu,
w dniach
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412 759
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100,0

0,2

99,8

5,0
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181 995
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9 317
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58 892
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100,0

18,5

81,5

5,1

11,6

32,5

32,4
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Wypisy – chirurgia
jednego dnia

Uwaga: W Finlandii przestano gromadzić dane na temat liczby łóżek szpitalnych, jako że uważa się je za niedokładną miarę potencjału szpitali w zakresie liczby leczonych pacjentów.
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Źródło: Opracowanie własne autorów na podstawie krajowych danych o wypisach ze szpitali.
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Tabela 18.1 Kluczowe dane liczbowe dotyczące szpitali świadczących opiekę w stanach ostrych wg rodzaju i formy własności, 2009 rok
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Rysunek 18.1 Finansowanie opieki szpitalnej w Finlandii
Uwaga: NHI: Krajowe Ubezpieczenie Zdrowotne (National Health Insurance)

Z myślą o zmniejszeniu ryzyka finansowego gmin związanego z wymagającymi kosztownego
leczenia pacjentami utworzony został system rekompensat. W ramach tego systemu koszty leczenia
przypadające na pacjenta po przekroczeniu określonego limitu dzielone są pomiędzy wszystkie gminy
przynależące do danego okręgu szpitalnego. W większości okręgów szpitalnych limit ten waha się
od 50 000 do 60 000 euro. Występują jednak odchylenia od tych wartości i w niektórych okręgach
limit ten przekracza nawet 80 000 euro. Udział każdej z gmin w opisanych powyżej rozliczeniach
zależy od liczby jej mieszkańców.

18.1.3 Cel systemu DRG
W okręgach szpitalnych system DRG (jak również inne, powszechnie stosowane systemy rozliczeń) nie jest
używany do alokacji środków, lecz stanowi przede wszystkim metodę pobierania opłat od gmin, tj. służy
jako narzędzie rozliczeniowe. Okręgi szpitalne stosują ceny oparte na DRG do naliczania opłat za dostarczane
przez siebie usługi. Fiński system finansowania szpitali nie stwarza podobnych zachęt, jak w przypadku
systemu rozliczeń prospektywnych stosowanego w wielu krajach. Wynika to z faktu, ze szpitale nie ponoszą
żadnej odpowiedzialności za straty finansowe, jako że ich deficyty pokrywane są przez gminy.
Poza pobieraniem opłat, grup DRG używa się do klasyfikowania pacjentów na potrzeby plano
wania i oceny usług szpitalnych oraz zarządzania nimi. Motywacją do zastosowania grup DRG była chęć
uproszczenia definicji produktów szpitalnych w celu dokonania oceny wyników szpitali, rozwijania ich
procesów operacyjnych, monitorowania jakości usług i tworzenia budżetów opartych na wynikach.
Na poziomie krajowym grupy DRG wykorzystywane są w analizie porównawczej szpitali.
W 1996 roku ówczesny Krajowy Ośrodek Badań i Rozwoju ds. Zdrowia i Opieki Społecznej (STAKES,
obecnie Krajowy Instytut Zdrowia i Opieki Społecznej) we współpracy z okręgami szpitalnymi przystąpił
do realizacji projektu pod nazwą Projekt Benchmarkingu Szpitali (Hospital Benchmarking Project) (Linna
& Häkkinen, 2008). Jego głównym celem było zapewnienie kierownikom szpitali danych porównaw
czych umożliwiających poprawę wydajności placówek i odpowiednie pokierowanie ich działalnością.
W ramach projektu opracowano i wdrożono internetowy system informatyczny wspierający nieustanny
proces gromadzenia danych i ich przetwarzania, a także dostarczający wskaźników benchmarkingowych

355

na wybranym poziomie agregacji. W projekcie tym wykorzystano systemy informatyczne istniejące
w szpitalach (systemy administracji pacjentów, dane dotyczące rachunku kosztów oraz związane z kal
kulacją cen/rozliczeniami, jak również procesy administracji kosztów), za pomocą których zbierano dane
na poziomie pacjenta na temat zrealizowanych usług i ich kosztów. Obecnie dane roczne gromadzone
są rutynowo. Kalkulacje dotyczące produktywności i wydajności przeprowadzane są z wykorzystaniem
tradycyjnych wskaźników działalności, takich jak przyjęcia DRG i wizyty ambulatoryjne, oraz bardziej
zaawansowanych ważonych wskaźników DRG dotyczących epizodów opieki.
Zarówno jakość jak i wydajność opieki specjalistycznej badana jest od roku 2004 w ramach
projektu PERFECT (ang. perfect = doskonały, akronim słów PERFormance, Effectiveness oraz Cost
of Treatment, czyli wyniki, efektywność i koszty leczenia).1 W trakcie realizacji tego projektu opracowane
zostały protokoły dotyczące ośmiu chorób/problemów zdrowotnych (ostry zawał mięśnia sercowego,
zabiegi rewaskularyzacyjne (przezskórna angioplastyka wieńcowa, pomostowanie tętnic wieńcowych);
złamanie w bliższym końcu kości udowej; rak piersi; wymiana stawu biodrowego i kolanowego;
niska waga urodzeniowa niemowląt; schizofrenia; udar) (Häkkinen, 2011). Prace te były prowadzone
w siedmiu oddzielnych grupach eksperckich, do których należeli czołowi eksperci kliniczni w obszarze
wymienionych powyżej chorób. Grupy DRG są wykorzystywane do obliczania kosztów chorób. Obecnie
dostępne są wskaźniki dotyczące wspomnianych siedmiu problemów zdrowotnych (zarówno na pozio
mie regionalnym jak i szpitalnym), dotyczące treści opieki, jej kosztów i wyników zarejestrowanych
w latach 1998–2008. Wskaźniki te są powszechnie dostępne w Internecie i stale aktualizowane na pod
stawie najnowszych informacji. Są one także szeroko wykorzystywane w procesach podejmowania
decyzji na poziomie lokalnym oraz omawiane w mediach. Ministerstwo Spraw Społecznych i Zdrowia
posługuje się nimi w planowaniu strategicznym: wskaźniki opracowane na podstawie projektu będą
używane także do oceny regionalnych różnic w efektywności opieki specjalistycznej. Ponadto informacje
te wykorzystywane są przez Ministerstwo w rekomendacjach dotyczących centralizacji niektórych usług
(takich jak opieka niemowląt o niskiej wadze urodzeniowej) w szpitalach uniwersyteckich dysponujących
odpowiednimi zasobami.

18.2 Rozbudowa i aktualizacja systemu DRG
18.2.1 Aktualny system DRG w zarysie
Obecnie stosowane są dwa różne systemy DRG: system NordDRG w wersji klasycznej oraz system
NordDRG w wersji pełnej (zob. Rozdział 16). Podstawowa różnica pomiędzy tymi dwoma gruperami
polega na tym, że system w wersji klasycznej obejmuje szpitalną opiekę stacjonarną oraz chirurgię jed
nego dnia, podczas gdy system w wersji pełnej dotyczy także szpitalnej opieki ambulatoryjnej, tj. wizyt
w trybie planowym i nagłych wypadkach. W związku z brakiem grup pacjentów ambulatoryjnych
klasyczny system DRG uzupełniany był o analizy produktywności prowadzone w oparciu o oddzielny
sposób klasyfikacji tych pacjentów na podstawie specjalizacji lekarza, u którego odbywała się wizyta.
Ten sposób grupowania opracowany został w ramach Projektu Benchmarkingu Szpitali w Finlandii
i nie stanowi metody ustalania cen.
W przypadku klasycznego systemu DRG pacjenci leczeni w trybie szpitalnym i w ramach chirurgii
jednego dnia przyporządkowywani są, w przypadku tego samego rozpoznania i procedur, do tych
samych grup DRG. W pełnym systemie DRG brana jest także pod uwagą długość hospitalizacji, a pacjenci
leczeni w trybie dziennym klasyfikowani są do tzw. grup „O”, które – jako takie – obejmują zarówno
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przypadki leczenia chirurgicznego jak i zachowawczego. Stanowią one odpowiednik grup pacjentów
leczonych w trybie szpitalnym – z tym jednak wyjątkiem, że charakteryzują się niższą wartością wagową
kosztów z uwagi na niższą strukturę kosztów w przypadku leczenia w trybie jednodniowym.

18.2.2 Rozbudowa systemu DRG
Rozwój systemu NordDRG został opisany w poświęconym mu rozdziale tego tomu (zob. Rozdział 16).
W wyniku rosnącego znaczenia szpitalnych usług ambulatoryjnych w Finlandii pod koniec lat 90. XX
wieku pojawiło się zapotrzebowanie na bardziej zaawansowaną strukturę ich grupowania. W 2004
roku Nordycki Ośrodek Klasyfikacji Opieki Zdrowotnej (Nordic Centre for Classifications in Health Care)
wdrożył pełną wersję systemu NordDRG, obejmującą zarówno pacjentów leczonych w trybie szpital
nym jak i ambulatoryjnym. Pierwszy pełny gruper zawierał 831 grup, z których 91 dotyczyło opieki
ambulatoryjnej. Do grup opieki ambulatoryjnej należał szereg grup endoskopii (tak zwana „seria 700”),
mniejszych procedur („seria 800”), oraz „krótkotrwałych terapii” (leczenie związane z krótkim pobytem
w szpitalu) bez poważnych procedur („seria 900”). Od czasów pierwszej wersji sposób grupowania
opieki ambulatoryjnej znaczenie się rozwinął; pełna wersja grupera z roku 2010 obejmuje już 370
grup opieki ambulatoryjnej i 1020 wszystkich grup ogółem. W pełnej wersji grupera te same zasady,
które obowiązują w opiece szpitalnej, stosowane są do przypisywania pacjentów do poszczególnych
grup opieki ambulatoryjnej. Fińska pełna wersja systemu DRG używana jest w okręgu szpitalnym
Helsinki i Uusimaa (HUS) od roku 2004. Na początku 2008 roku system został wprowadzony również
w jednym ze szpitali centralnych. Od roku 2008 roku pełna wersja grupera wykorzystywana jest także
w Projekcie Benchmarkingu Szpitali w Finlandii.
Podsumowanie wszystkich systemów DRG, z których korzystano w Finlandii, przedstawiono
w Tabeli 18.2. Informacje te dotyczą oficjalnych, krajowych gruperów DRG, które nie są stosowne
w każdym dystrykcie szpitalnym. Wobec braku krajowych wytycznych dotyczących stosowania systemu
DRG, okręgi szpitalne mogą swobodnie zmieniać grupery krajowe; na przykład mogą dokonywać dal
szego podziału grup pacjentów, jeśli uznają to za konieczne. Rzeczywista liczba grup DRG używanych
w poszczególnych szpitalach może być zatem różna.
Tabela 18.2 Podstawowe fakty dotyczące różnych wersji systemu DRG
FinDRG

Klasyczna
Klasyczna
wersja NordDRG* wersja NordDRG
2010 (aktualny)

Pełna
Pełna
wersja NordDRG* wersja NordDRG

Rok wprowadzenia

1995

1996

(Główny) Cel

Badania

Rozliczenia

Rozliczenia

System DRG

HCFA, Wersja 3,
zmodyfikowana

HCFA, Wersja 12,
zmodyfikowana

HCFA, Wersja 12,
zmodyfikowana

Dane wykorzystane
do rozbudowy

Dane kosztowe
z 3 szpitali
uniwersyteckich

Dane kosztowe
z okręgu szpitalnego Helsinki
i Uusimaa

Dane kosztowe
z okręgu szpitalnego Helsinki
i Uusimaa
831

1 020

91

370

Liczba grup DRG

470

495

650

– z czego wizyty w trybie
planowym i w nagłych
wypadkach

–

–

–

Dotyczy

Niektóre szpitale Niektóre szpitale publiczne,
publiczne, opieka opieka w trybie szpitalnym
w trybie szpitalnym

2004

2010 (aktualny)

Niektóre szpitale publiczne,
opieka w trybie szpitalnym
i ambulatoryjnym

*Aktualizowana co roku.
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18.2.3 Dane wykorzystywane do rozbudowy i aktualizacji
		 systemu DRG
Fińska wersja systemu NordDRG bazuje na danych z poziomu pacjenta, pochodzących ze szpitali
w okręgu HUS. Szpitale te odpowiadają za blisko 30 procent opieki specjalistycznej świadczonej
w kraju. W szpitalach HUS używany jest system informacji o pacjentach, w którym gromadzone są
wszystkie istotne informacje potrzebne do przyporządkowania pacjentów do grup DRG. Podczas
obliczania wagowych wskaźników kosztów DRG w pełnej wersji grupera NordDRG w 2010 roku
wykorzystano blisko 2 miliony przypadków. Obecnie do obliczania wskaźników wagowych w klasycznej
wersji systemu NordDRG dostępne są dane pochodzące ze wszystkich szpitali uniwersyteckich (około
370 000 przypadków).

18.3 Aktualny system klasyfikacji pacjentów
18.3.1 Informacje wykorzystywane do klasyfikacji pacjentów
Algorytm grupowania używany do przypisywania pacjentów do poszczególnych grup w klasycznym
systemie DRG korzysta z zestawu danych o wypisie ze szpitala, obejmujących: rozpoznanie podstawo
we, rozpoznanie drugorzędne, procedury, charakterystykę pacjenta (płeć, wiek, waga niemowląt) oraz
status wypisu (zgon, przeniesienie do innej instytucji, opuszczenie szpitala wbrew zaleceniom lekarskim).
W przypadku pełnej wersji systemu DRG algorytm grupowania przypomina algorytm z wersji klasycznej,
z tą jednak różnicą, że pacjenci przypisywani są do poszczególnych grup DRG zarówno w oparciu
o dane dotyczące opieki szpitalnej jak i ambulatoryjnej. Ponadto, obok powyższych kryteriów, przy
grupowaniu pacjentów bierze się pod uwagę również długość hospitalizacji.

18.3.2 Algorytm klasyfikacji
W procesie grupowania dane dotyczące wypisu pacjenta wprowadzane są do specjalnego narzędzia
programowego zwanego „gruperem”. Proces ten został szczegółowo opisany w Podręczniku użytkow
nika systemu NordDRG (Nordycki Ośrodek Klasyfikacji Opieki Zdrowotnej, 2009). W systemie NordDRG
zasady grupowania przedstawione są w formie 10 tabel.
Rozpoznania i procedury, które wpływają na proces grupowania, zebrane są w większe pod
zestawy zwane „kategoriami” lub „atrybutami”. Każdy kod przynależy do wyłącznie jednej kategorii,
lecz może posiadać kilka atrybutów. Atrybut CC (schorzenia współistniejące i powikłania) ma charakter
binarny; tj. posiada tylko dwa poziomy. Atrybut OR (procedura przeprowadzana na sali operacyjnej)
ma charakter binarny w klasycznej wersji grupera DRG, lecz w przypadku jego pełnej wersji posiada
trzy wartości. Wartości 1 i 0 wskazują, czy przeprowadzona została procedura chirurgiczna. Zgodnie
z tą informacją przypadki kwalifikowane są odpowiednio do „zabiegowych” i „zachowawczych” grup
DRG. Procedury, które są istotne w trybie ambulatoryjnym, lecz nie wpływają na zakwalifikowanie
pacjentów korzystających ze świadczeń w trybie szpitalnym do poszczególnych grup DRG, posiadają
wartość OR wynoszącą 2 (OR=2). Atrybut OR=2 u pacjentów szpitalnych leczonych w trybie stacjo
narnym nie ma wpływu na przypisywaną im grupę DRG (zob. Rysunek 18.2).
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MDC 1-25

Atrybut OR

Pre-MDC

OR=2

OR=1

OR=0

Diagnostyczne oraz inne
ma³e procedury, drogie
terapie farmakologiczne,
etc.

Endoskopie

Zabiegowe, tryb dzienny

Zabiegowe, szpitalne

Zachowawcze, ambulat.

Zachowawcze, tryb dzienny

Zachowawcze, szpitalne

Źródło: Nordycki Ośrodek Klasyfikacji Opieki Zdrowotnej, 2009.
Uwaga: System klasyczny przedstawiono za pomocą linii ciągłej, a system pełny obejmuje również części zaznaczone linią przerywaną.
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Zważywszy na zawiłość procesu decyzyjnego oraz ze względów logistycznych dana grupa DRG
może być przedstawiana w kilku wierszach tablicy logicznej DRG. Złożoność tablicy wynika ze szcze
gółowego charakteru pierwotnych zasad klasyfikacji, podczas gdy jej wiersze odpowiadają hierarchii
tych zasad. W związku z powyższym podczas klasyfikowania przypadków pacjentów każdy wiersz
należy sprawdzać w porządku rosnącym aż do odnalezienia właściwego. Chociaż kolejność spraw
dzania zmiennych w każdym z wierszy nie wpływa na klasyfikację, uwzględnianie wierszy logicznych
we właściwym porządku jest niezbędnym warunkiem otrzymania prawidłowego wyniku grupowania.

18.3.3 Jakość danych i kontrola wiarygodności
Wobec braku krajowych wytycznych dotyczących korzystania z grup DRG żadne oficjalne kontrole
wiarygodności i jakości danych nie są przeprowadzane. Odpowiedzialność za zapewnienie jakości
danych spoczywa na samych szpitalach. Szpitale posługują się grupami DRG do prowadzenia rozliczeń
z gminami za dostarczane usługi, a zatem prawidłowe przypisywanie przypadków pacjentów do po
szczególnych grup DRG jest dla szpitali ważną sprawą. Błędne przypisanie grupy DRG skutkuje bowiem
błędem w procesie rozliczeń. Po wypisaniu pacjenta ze szpitala system grupowania DRG automatycznie
dokonuje jego klasyfikacji w oparciu o informacje dotyczące rozpoznań, procedur i wieku pacjenta,
a także jego płci i statusu wypisu. Szczególną uwagę poświęca się kodowaniu rozpoznań i procedur.
Jedynym z problemów z tym związanych jest niedostateczne kodowanie rozpoznań drugorzędnych
i kodów dotyczących dodatkowych procedur – tzw. „kodów Z” – określających na przykład długość
pobytu, operacje bilateralne i tryb ostry. Brak wspomnianych kodów prowadzi do zaniżonego kodo
wania i tym samym skutkuje niższą ceną. Aby opłaty były naliczone prawidłowo przeprowadza się
kontrole ręczne, pozwalające zapewnić, by każdy pacjent był przypisany do prawidłowej grupy DRG.

18.3.4 Przypisywanie zawyżonych lub niewłaściwych kodów
Ponieważ grupy DRG nie stanowią prospektywnego systemu finansowania szpitali, placówki nie mają
dość motywacji, aby stosować takie praktyki, jak wpisywanie błędnych kodów bądź upcoding, czyli
kodowanie rozpoznań i procedur jako wyżej wycenianych niż te, które były wykonywane w rzeczy
wistości. Szpitale potrzebują jedynie pokryć swoje koszty operacyjne i nie mają żadnych finansowych
pobudek do zawyżania kodów. Stosowanie grup DRG jako systemu rozliczeń przyczyniło się do więk
szej dokładności w kodowaniu rozpoznań drugorzędnych oraz procedur. Informacje dotyczące analiz
porównawczych szpitali pochodzące z bazy danych STAKES2 wskazują, że w okręgach szpitalnych
posługujących się DRG jako metodą rozliczeń jakość kodowania jest zdecydowanie wyższa niż w szpi
talach, które nie prowadzą rozliczeń w oparciu o ten system.

18.4 Rachunek kosztów w szpitalach
18.4.1 Regulacje prawne
W Finlandii nie istnieją żadne krajowe wytyczne dotyczące rachunku kosztów. Okręgi szpitalne lub
poszczególne szpitale mogą zatem samodzielnie wybierać poziom rachunku kosztów i wykorzysty
wany w tym celu system. W przypadku korzystania z grup DRG wymagane jest jednak przestrzeganie
pewnego standardu. Zaawansowanych systemów rachunku kosztów na poziomie pacjenta używano
początkowo jedynie w szpitalach HUS. Obecnie również inne duże szpitale opracowały systemy
przetwarzania danych dotyczących kalkulacji kosztów na poziomie pacjenta, które spełniają wymogi
w zakresie obliczania wagowych wskaźników kosztowych. W 2010 roku krajowe wskaźniki wagowe
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obowiązujące w klasycznej wersji systemu DRG zostały obliczone w oparciu o dane pochodzące
ze wszystkich pięciu szpitali uniwersyteckich.

18.4.2 Główne cechy systemu(-ów) rachunku kosztów
Szpitale HUS korzystają w zaawansowanego systemu rachunku kosztów (Ecomed ID).3 Punktem wyjścia
w rachunku kosztów jest wyliczenie kosztów ogólnych, które następnie zostają przypisane do niższych
poziomów organizacyjnych z zastosowaniem podejścia odgórnego. Wszystkie koszty ogólne (takie jak
koszty administracyjne) przypisywane są do poziomu organizacyjnego istotnego z punktu widzenia dni
hospitalizacji, wizyt ambulatoryjnych, operacji lub procedur ambulatoryjnych. Po tym etapie rozpoczyna
się „oddolna” analiza kosztów. Zdefiniowane zostają następujące rodzaje kosztów związanych z każdym
leczonym pacjentem: koszty opieki pielęgniarskiej (opieka podstawowa – „cena za dzień pobytu w szpi
talu”), koszty procedur przeprowadzonych na sali operacyjnej oraz w trybie opieki ambulatoryjnej, koszty
radiologii, koszty laboratoryjne, drogich leków, produktów krwiopochodnych oraz usług z zakresu patologii.
Obejmują one zarówno koszty personelu jak i urządzeń. Tego rodzaju oddolny rachunek kosztów na pozio
mie oddziału przeprowadzany jest w każdym z pięciu szpitali. Zasadniczą odpowiedzialność za rachunek
kosztów ponoszą „kontrolerzy”, natomiast pielęgniarki i lekarze pełnią w tym procesie rolę ekspertów.

18.5 Wykorzystanie DRG do rozliczeń
18.5 Zakres grup DRG używanych do rozliczeń
W Finlandii grupy DRG nie są używane w charakterze prospektywnego systemu rozliczeń, co ma miejsce
w wielu innych krajach, lecz jako narzędzie finansowania w okręgach szpitalnych, używane do pobierania
opłat związanych z wykorzystaniem świadczeń przez gminy. Jak wyjaśniono w punkcie 18.1.1, w pierwszej
kolejności uzgadniany jest ogólny budżet okręgów szpitalnych (przeznaczony także na wydatki kapitałowe
czy administracyjne), po czym ustala się ceny w taki sposób, aby mieściły się w budżecie.
Nie wszystkie szpitale korzystają z przedmiotowego systemu, a te, które należą do grona jego użytko
wników, stosują go w różny sposób. Niektóre szpitale dokonały na przykład dalszego podziału grup DRG
stosownie do własnych celów, co jest możliwe wobec braku krajowych wytycznych dotyczących stosowania  DRG.
Tabela 18.3 Podział kosztów wg kategorii w rachunku kosztów prowadzonym w HUS, 2009 roku

Kategoria kosztowa
Podstawowa opieka (szpitalna)

Grupy DRG chirurgii szpitalnej
i chirurgii jednego dnia
(wersja klasyczna)

Grupy DRG wizyt
w trybie planowym
i ostrym (grupy O) (%)

Wersja klasyczna
i grupy „O”
ogółem (%)

50,5

14.1

45.8

Podstawowa opieka (ambulatoryjna)

0,2

14,2

2,0

Konsultacje szpitalne

0,4

0,0

0,3

Testy laboratoryjne

4,2

1,4

3,9

Produkty krwi

1,9

0,2

1,7

Usługi patologiczne

1,1

1,4

1,2

Usługi fizjologiczne

0,1

0,0

0,1

Radiologia

3,7

2,7

3,6

26,9

49,8

29,8

Procedury na oddziałach ambulatoryjnych

9,1

15,4

9,9

Drogie leki

1,6

0,4

1,4

Drogie produkty

0,3

0,5

0,4

100,0

100,0

100,0

87,1

12,9

100,0

Procedury OR

Ogółem
Odsetek kosztów ogółem

Źródło: Opracowanie własne autorów na podstawie informacji uzyskanych od Virpi Alander (HUS).
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Ponadto żadne krajowe przepisy nie nakładają na szpitale obowiązku posługiwania się okre
ślonym systemem rachunku kosztów. Fiński Krajowy Ośrodek DRG – będący częścią prywatnej grupy
konsultingowej FCG Finnish Consulting Group OY – utrzymuje i opracowuje grupery oraz udziela reko
mendacji dotyczących ich stosowania. Obecnie 13 z 21 okręgów szpitalnych korzysta z rozliczeń opartych
na DR, niemniej odbywa się to w znacząco zróżnicowanym zakresie. Różny jest także rodzaj świadczeń
objętych refundacją w oparciu o DRG; we wszystkich szpitalach rozliczenia te nie dotyczą pacjentów
korzystających z opieki psychiatrycznej ani wymagających długotrwałej, intensywnej terapii (takich jak
pacjenci z zatrzymaniem oddechu), a w niektórych nie dotyczą one na przykład pacjentów korzystających
z opieki dermatologicznej i onkologicznej. Rozliczenia oparte na DRG obejmują natomiast (w całości lub
częściowo) wizyty ambulatoryjne w czterech okręgach szpitalnych. Ustalanie cen i prowadzenie rozliczeń
za usługi wyłączone z systemu DRG opiera się na liczbie dni hospitalizacji lub liczbie pakietów leczenia
w trybie szpitalnym, albo na rodzaju wizyty w trybie ambulatoryjnym wg specjalizacji.

18.5.2 Obliczanie cen/wskaźników wagowych kosztów DRG
Obliczane przez Krajowy Ośrodek DRG krajowe wagowe wskaźniki kosztów oparte są na danych
o kosztach na poziomie pacjenta pochodzących z HUS oraz (od roku 2010) ze szpitali uniwersytec
kich (dane kosztowe opisano są bardziej szczegółowo w podpunkcie 18.4.2). Krajowy Ośrodek DRG
wylicza także wskaźniki wagowe dotyczące poszczególnych szpitali, w oparciu o ich dane o kosztach
na poziomie pacjenta. Ze względu na skośny rozkład kosztów (SD, ang. skewed distribution), przy
określaniu średniego kosztu danej grupy DRG usuwa się ze zbioru danych wartości skrajne. Proces ten
przedstawiono na Rysunku 18.3. Usuwanie wartości skrajnych przeprowadzane jest na dwóch etapach:
podczas pierwszego usunięte zostają przypadki pacjentów, których koszty leczenia odbiegają o ± 3 SD
od średniej kosztów wszystkich przypadków; w drugim etapie usuwa się przypadki pacjentów, których
koszty leczenia odbiegają o ± 2 SD od średniej kosztów zbioru pacjentów z pierwszego etapu. W 2010
roku ośrodek obliczył również przypadki odstające od średniej kosztów w grupie, posługując się meto
dą opartą na współczynnikach zmienności. Krajowy Ośrodek DRG zaleca, aby szpitale uniwersyteckie

Ró¿ne koszty ogó³em
przypadaj¹ce
na poszczególnych pacjentów

Wysoka
kosztoch³onnośæ

Niska
kosztoch³onnośæ

Średnia przed
usuniêciem
wartości skrajnych

I etap - przypadki II etap - przypadki
o kosztach leczenia o kosztach leczenia
odbiegaj¹cych
odbiegaj¹cych
o < -3 SD
o < -2 SD

Średni koszt grupy DRG
po usuniêciu wartości skrajnych
(z wy³¹czeniem przypadków o kosztach
leczenia odstaj¹cych od średniej)

Rysunek 18.3 Proces definiowania średniego kosztu grupy DRG
Źródło: Zebrane przez Jorma Lauharanta
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Koszty
przypadaj¹ce
na pacjenta w tej
danej DRG

II etap - przypadki I etap - przypadki
o kosztach leczenia o kosztach leczenia
odbiegaj¹cych
odbiegaj¹cych
o >+2 SD
o >+3 SD

podczas ustalania cen stosowały metodę obliczania przypadków odstających od średniej kosztów, jako
że znaczna część pacjentów o wysokich kosztach leczenia pochodzi z gmin, które nie przynależą do ich
okręgów szpitalnych. Ośrodek nie zaleca natomiast stosowania tego podejścia w szpitalach centralnych
i regionalnych, w których większość pacjentów pochodzi z ich własnych okręgów.

18.5.3 Grupy DRG w faktycznych rozliczeniach ze szpitalami
Pięć z trzynastu okręgów szpitalnych (korzystających z grup DRG jako metody finansowania szpitali)
oblicza wagowe wskaźniki kosztów w oparciu o własne dane o kosztach na poziomie pacjenta.
Pozostałe okręgi używają krajowych, względnych wskaźników wagowych, obliczanych przez Krajowy
Ośrodek DRG, przy czym ustalają cenę za punkt DRG (tj. stawkę bazową) posługując się własnym
rachunkiem kosztów. Cena punktu DRG odpowiada kosztom przeciętnej grupy DRG w całym sys
temie; cenę rozliczeniową poszczególnych grup DRG uzyskuje się natomiast przez przemnożenie
punktu DRG przez odpowiedni wagowy wskaźnik kosztów. W większości okręgów szpitalnych,
niezależnie od posługiwania się przez nie własnymi lub krajowymi wskaźnikami wagowymi, cena
za punkt DRG ustalana jest oddzielenie dla każdego szpitala, a w wielu szpitalach – oddzielnie dla
każdego oddziału. Taki sposób postępowania wynika z faktu, że złożoność grupy leczonych pacjen
tów (tzw. casemix) – a zatem i średni koszt leczenia – różni się w zależności od szpitala i rodzaju
oddziału, a wagi kosztowe nie odzwierciedlają tego zróżnicowania w sposób idealny. Duże szpitale
uniwersyteckie na przykład zazwyczaj leczą bardziej złożone i kosztowne przypadki niż mniejsze,
lokalne szpitale, a obecny system DRG nie jest na tyle rozbudowany, aby uwzględnić tę różnicę.
Wiele szpitali określiło górny limit przypadków nietypowych jako pewną liczbę dni pobytu
w szpitali, powyżej której rozliczenia nie są prowadzone w oparciu o DRG, lecz o liczbę dni hospi
talizacji. Limit przypadków nietypowych jest różny w zależności od szpitala, co skutkuje dużym
zróżnicowaniem pod względem cen rozliczeniowych za tego rodzaju pacjentów. Niemniej jednak
na cenę ich leczenia składa się cena grupy DRG oraz suma cen za nadliczbowe dni hospitalizacji.
Jak już wyjaśniono, poszczególne okręgi szpitalne posługują się grupami DRG w odmienny
sposób. W HUS, gdzie z grup DRG korzysta się już od 1998 roku, w 2008 roku blisko 65 procent
wnoszonych przez gminy opłat za usługi naliczane było na podstawie grup NordDRG, podczas gdy
reszta rozliczeń opierała się na dniach hospitalizacji lub wizytach ambulatoryjnych (HUS, 2009).
Podobne dane na temat innych szpitali nie są dostępne.

18.5.4 Korekta dotycząca jakości
Jak wyjaśniono w punkcie 18.1.2, system budżetowania i rozliczeń używany w Finlandii nie zachęca
szpitali do stosowania grup DRG w podobny sposób, jak ma to miejsce w przypadku prospektywnych
systemów rozliczeń. Nie obejmuje on również żadnych korekt cenowych związanych z jakością,
a zatem nie stwarza zachęt finansowych do poprawy wydajności ani jakości. W Finlandii panuje
opinia, że aspekty te zostały uwzględnione za sprawą włączenia gmin jako nabywców świadczeń
oraz właścicieli w proces podejmowania decyzji w okręgach szpitalnych. Informacje porównawcze
na temat produktywności, wydajności i wyników mają na celu zapewnienie wsparcia lokalnym
politykom i urzędnikom, które umożliwi im efektywniejsze działanie, niemniej zakres wykorzystania
tych informacji w procesie decyzyjnym różni się znacząco w zależności od okręgu (Junnila, 2004;
Linna & Häkkinen, 2008).
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18.6 Nowe/innowacyjne technologie
18.6.1 Kroki, jakie należy podjąć przed wprowadzeniem
		 technologii do szpitali
Decyzje dotyczące finansowania nowych technologii podejmowane są na poziomie okręgu szpital
nego lub oddziału/kliniki w oparciu o ogólny budżet zatwierdzony przez okręg. Nie istnieją w tym
względzie żadne krajowe przypisy. Zakłada się, że nowe technologie medyczne wprowadzane
są na podstawie ich oceny. Powszechnie przyjmuje się także, że przed wprowadzeniem nowego
wyposażenia, praktyk leczenia lub leków wymagane jest udowodnienie ich efektywności kosztowej.
Szpitale uniwersyteckie oraz niektóre duże szpitale centralne prowadzają tego rodzaju działania
badawcze we własnym zakresie. Fiński Urząd ds. Oceny Technologii Medycznych (Finnish Office for
Health Technology Assessment, Finohta) – we współpracy ze okręgami szpitalnymi – udziela informacji
na temat efektywności i bezpieczeństwa stosowania nowych technologii w kraju. W celu zebrania
wszystkich istotnych informacji przeprowadzane są systematyczne przeglądy piśmiennictwa. Finohta
nie wydaje żadnych wytycznych, lecz udziela szpitalom informacji potrzebnych w procesie decyzyjnym.
Brakuje jednakże dokładnych danych na temat sposobu podejmowania decyzji w każdym z okrę
gów szpitalnych, oraz informacji, w jakim stopniu decyzje te oparte są na dowodach naukowych.

18.6.2 Mechanizmy finansowania
Poszczególne okręgi szpitalne stosują różne praktyki finansowania nowych technologii. Finansowanie
może opierać się na nadwyżkach z lat ubiegłych, środkach własnych lub pożyczkach. Koszty nowych
technologii są przynajmniej częściowo ujmowane w cenach DRG, poprzez amortyzację i odsetki
od pożyczek. Dokładne informacje na temat zasad finansowania nowych technologii w okręgach
szpitalnych nie są dostępne.

18.6.3 Zachęty/Utrudnienia dla szpitali w zakresie stosowania
nowych technologii
W Finlandii nie istnieją żadne bezpośrednie, finansowe zachęty do stosowania nowych technologii,
podobnie jak brak jest analogicznych utrudnień w tym obszarze. System opiera się bowiem na zało
żeniu, że gminy – jako dostawcy specjalistycznej opieki dla mieszkańców oraz podmioty finansujące
okręgi szpitalne – są zainteresowane z jednej strony pozyskiwaniem możliwe najlepszej opieki dla
swojej populacji, a z drugiej kontrolą sposobu wykorzystania środków, które przekazują okręgom.
Mające na uwadze tę podwójną rolę, gminy powinny dążyć do zapewnienia, aby pieniądze służyły
do finansowania skutecznych technologii i nie były marnotrawione na mniej efektywne rozwiązania.

18.7 Ocena systemu(-ów) DRG w Finlandii
18.7.1 Ocena oficjalna
W Finlandii prawo do podejmowania decyzji dotyczących opieki specjalistycznej należy do okręgów
szpitalnych, które mogą samodzielnie postanawiać, jaką metodą będą posługiwać się do naliczania
gminom opłat za usługi, z których korzystają ich mieszkańcy. W związku z tym centralny Rząd nie był
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jak dotąd zainteresowany oceną tego, jak system DRG (lub inne powszechnie stosowane systemy
rozliczeń) sprawuje się w praktyce.

18.7.2 Ocena autorów
Podstawowy problem związany z grupami DRG w Finlandii dotyczy braku krajowych wytycznych
dotyczących stosowania tego systemu. Nie jest on bowiem wykorzystywany przez wszystkie szpitale,
natomiast te, które należą do grona jego użytkowników, stosują go w rozmaity sposób. Głównym
celem systemu DRG w Finlandii jest zapewnienie przejrzystości rozliczeń ze szpitalami poprzez zachę
canie ich do wprowadzenia jednolitego systemu rozliczeń. Jednakże dopóki okręgi szpitalne będą
stale modyfikować system, aby dopasować go idealnie do poszczególnych szpitali – i opierać się przy
tym na różnych zasadach (na przykład odmiennych limitach dotyczących przypadków nietypowych
oraz cenach punktów DRG na poziomie oddziałów) – dopóty porównanie cen rozliczeniowych sto
sowanych w szpitalach nie będzie możliwe. Każda gmina ma obowiązek przynależeć do jednego
z okręgów szpitalnych, lecz wobec braku możliwości porównania oferowanych przez nie cen, gminy
nie są w stanie dokonać racjonalnego wyboru. Taki stan rzeczy uniemożliwia konkurencję, co z kolei
nie zachęca szpitali do poprawy wydajności. Aby system rozliczeń opartych na DRG mógł działać
w sposób prawidłowy i przyczyniać się do wzrostu wydajności, Ministerstwo Spraw Społecznych
i Zdrowia powinno, na podobieństwo innych krajów, wprowadzić zasady krajowe i zobowiązać
okręgi szpitalne do korzystania z grup DRG w rozliczeniach. Jest to ważne również ze względu
na to, że obecnie na rynek opieki zdrowotnej wkraczają firmy prywatne i firmy o charakterze niedo
chodowym, w tym nawet międzynarodowe. Ponadto nowa Ustawa o Ochronie Zdrowia (przyjęta
przez fiński Parlament w grudniu 2010 roku) przewiduje możliwość wyboru szpitala przez pacjenta.
Jak dotąd jednakże nie postanowiono (ani nawet nie zaproponowano), w jaki sposób gminy mia
łyby finansować szpitale w nowej sytuacji. Jeśli Rząd centralny ma bardziej aktywnie uczestniczyć
w opracowywaniu zasad ustalania cen, do rozbudowy systemu DRG powinny przyłączyć się również
władze publiczne, a nie tylko firmy prywatne (Krajowy Ośrodek DRG), jak ma to obecnie w Finlandii
miejsce.
Wprowadzenie opartego na DRG systemu rozliczeń w poszczególnych szpitalach zaowo
cowało wieloma usprawnieniami. W szpitalach tych konieczne było poświęcenie większej uwagi
kwestii kodowania rozpoznań i procedur, co w rezultacie doprowadziło do podniesienia jakości tych
działań w porównaniu ze szpitalami, które nie korzystają z takiego systemu rozliczeń. Poza precyzją
rozliczeń poprawie uległ także sposób zarządzania szpitalami. Jest zatem możliwe, że wprowadzanie
systemu kalkulacji cen opartego na grupach DRG przyniesie na polu zarządzania i świadczenia usług
szpitalnych wiele korzyści, takich jak większa przejrzystość i bardziej dokładne informacje kosztowe
(Häkkinen & Linna, 2005). Niemniej jeśli system przybrałby formę zbliżoną do ogólnego, prospektyw
nego systemu rozliczeń, należałoby wziąć pod uwagę potencjalne zachęty/utrudnienia (zob. Rozdział
6 niniejszej publikacji). Zważywszy na obecną strukturę fińskiego systemu opieki zdrowotnej, wybór
metody ustalania cen nie jest tym najistotniejszym. Należy skoncentrować wysiłki na ważniejszych
pytaniach, dotyczących opracowywania umów pomiędzy gminami i szpitalami, zarządzania łańcuchem
opieki i kontrolowania go (całość epizodów świadczenia opieki), jakości usług lub (nawet w bardziej
ogólnej perspektywie) roli zarządczej centralnego Rządu oraz kwestii centralizacji – tj. zwiększenia
rozmiarów/oddziaływania funkcji zakupowych i dostawczych. Wszystkie te elementy są obecnie
przedmiotem dokładnych analiz w Finlandii.
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18.8 Perspektywy: kierunki rozwoju i reform
18.8.1 Tendencje w usługach szpitalnych (lub ogólnej opiece
		 zdrowotnej)
W Finlandii duży nacisk kładzie się na kwestię publicznego świadczenia usług zdrowotnych. W ostatnich
latach gwałtownie rośnie jednak znaczenie usług świadczonych przez sektor prywatny. Jednocześnie
zaciera się granica pomiędzy usługami publicznymi i prywatnymi. Szpitale publiczne, które nie są
w stanie samodzielnie dostarczyć pewnych usług w wymaganym terminie, zamawiają je u prywatnych
dostawców. Gminy również mogą składać bezpośrednie zamówienia na usługi prywatne. Oczekuje
się, że trend ten będzie się utrzymywał.
Tradycyjnie, fińskie szpitale publiczne nie są szpitalami wysokospecjalistycznymi. Okręgi szpitalne
starały się bowiem pozostać możliwe samowystarczalne, jeżeli idzie o leczenie swoich pacjentów. Ostat
nimi czasy zdano sobie jednak sprawę, że świadczenie wszystkich usług w każdym okręgu szpitalnym
nie tylko nie jest wydajnie, ale i nie sprzyja wysokiej jakości opieki zdrowotnej. Pojawiła się zatem
tendencja do powstawania bardziej wyspecjalizowanych placówek. Ponadto coraz więcej pacjentów
leczonych jest w trybie krótkoterminowym, w ramach opieki dziennej lub ambulatoryjnej. To z kolei
doprowadziło do ograniczenia możliwości leczenia w trybie stacjonarnym.
Od początku XXI wieku przeprowadzono szereg lokalnych reform, mających na celu zintegrowanie
świadczenia usług gminnych w ramach jednej organizacji. Reformy te miały przyczynić się do poprawy
współpracy w obszarze podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz usług pomocy społecznej
(Vuorenkoski, 2008). Reformy obejmowały integrację ośrodków zdrowia i lokalnych szpitali w jedną
organizację, utworzenie nowych, regionalnych, samoregulacyjnych organów administracyjnych zajmu
jących się wszystkimi rodzajami usług gminnych (w tym świadczeniami zdrowotnymi i społecznymi,
liceami oraz świadczeniami zawodowymi) i posiadających własne rady regionalne, oraz powierzenia
odpowiedzialności za podstawową opiekę zdrowotną także okręgom szpitalnym. W 2008 roku blisko
10 procent fińskiej populacji zamieszkiwało obszary, w których opieka podstawowa i specjalistyczna
świadczone były przez tę samą organizację. Ostatnia inicjatywa Ministerstwa Spraw Społecznych
i Zdrowia dotyczy utworzenia 40–60 regionów zdrowotnych i społecznych (federacji gmin lub dużych
gmin), odpowiedzialnych za usługi społeczne oraz świadczenia opieki podstawowej i (w przeważającej
części) specjalistycznej, a także pięciu okręgów posiadających specjalne obowiązki, odpowiedzialnych
za większość najbardziej kosztowej opieki wysokospecjalistycznej. Jeśli powyższa tendencja utrzyma
się i wspomniana propozycja zostanie wprowadzona w życie, trzeba będzie zastanowić się też nad
systemami zawierania umów dotyczących opieki szpitalnej i jej finansowania.

18.8.2 Tendencje dotyczące stosowania systemu DRG
		 i zakresu jego obowiązywania
W latach 2005−2007 Krajowy Ośrodek DRG we współpracy z fińskimi ekspertami ds. DRG i okręgami
szpitalnymi zrealizował projekt dotyczący wykorzystania grup DRG w szpitalach w Finlandii. W swoim
końcowym raporcie (Kuntaliitto, 2007) zespół projektowy przedstawił sugestie na temat sposobu
wdrożenia i rozbudowy systemu DRG w szpitalach wraz z harmonogramem działań do zrealizowania
w najbliższej przyszłości. Główne cele były następujące:
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• System rozliczeń opartych na DRG zostałby wdrożony w fińskich szpitalach publicznych do roku
2010 i obejmowałby co najmniej opiekę w trybie szpitalnym i dziennym.
• System rozliczeń opartych na DRG zostałby rozszerzony na opiekę ambulatoryjną do roku 2011
i jednocześnie opracowano by sposób grupowania, który byłby lepiej dopasowany do usług am
bulatoryjnych i psychiatrycznych.
• Do roku 2011 wszystkie szpitale dysponowałyby zaawansowanymi systemami kalkulacji kosztów
przypadających na pacjenta, umożliwiającymi obliczanie własnych wagowych wskaźników koszto
wych DRG.
• Szpitale przestałyby ustalać ceny na poziomie oddziału i stosowałyby te same ceny DRG w odnie
sieniu do wszystkich oddziałów szpitala.
• Szpitale korzystałyby z krajowego podręcznika, dzięki czemu wszystkie stosowałyby te same zasady
rachunku kosztów oraz kodowania rozpoznań i procedur; podręcznik kodowania powinien być
dostępny w Internecie i być na bieżąco aktualizowany.
• Należy opracować system certyfikacji szpitali, za którego sprawą byłyby one zobowiązane do utrzy
mywania własnego systemu wewnętrznych standardów jakości w zakresie kodowania oraz do pod
dawania się regularnym, zewnętrznym audytom.
Większość szpitali, które aktualnie nie korzystają z systemu rozliczeń DRG, rozpoczęło już
realizację projektów związanych z wdrożeniem tego systemu i planuje zrobić to ostatnie możliwie
szybko. Jednakże w przypadku niektórych docelowy termin wprowadzenia systemu, tj. do 2010 roku,
okazał się zbyt bliski. Również wiele szpitali, które obecnie posługują się z klasycznym systemem DRG,
przygotowuje się do wdrożenia jego pełnej wersji. Obecnie z pełnej wersji systemu DRG przynajmniej
częściowo korzystają cztery z trzynastu okręgów szpitalnych (posługujących się grupami DRG).
W związku z występującym w fińskich szpitalach trendem do udzielania świadczeń w trybie
ambulatoryjnym, który zauważa się już do początku XXI wieku, istnieje coraz pilniejsza potrzeba posia
dania grupera, który uwzględniałby tego rodzaju epizody leczenia. Pełna wersja grupera DRG obejmuje
grupy ambulatoryjne, lecz wciąż funkcjonuje głównie na zasadzie opłat za usługę. Opracowanie pełnej
wersji systemu DRG, który zamiast pojedynczych wizyt obejmowałby całość ścieżki leczenia, stanowi
zatem ważne wyzwanie. Nie będzie to jednak łatwe, jako że leczenie pacjentów w trybie opieki ambu
latoryjnej nie jest tak jednorodne jak w trybie szpitalnym. Ponadto potrzebne jest dalsze rozbudowanie
grup pacjentów korzystających ze świadczeń szpitalnych, aby w lepszy sposób odzwierciedlały one
zbiór leczonych w ten sposób przypadków (casemix). Obecny system DRG uwzględnia bowiem poziom
złożoności przypadków leczonych w szpitalach uniwersyteckich w sposób niedostateczny.

18.9 Przypisy
1. Dalsze szczegóły dostępne są na stronie Krajowego Instytut Zdrowia i Opieki Społecznej
(http://www.thl.fi/fi-FI/web/fi/tutkimus/hankkeet/perfect, dostęp na dzień 10 lipca 2011 roku)
2. Nieaktualna baza danych dostępna na stronie internetowej STAKES
(http://info.stakes.fi/benchmarking/ EN/benchmarking.htm, dostęp na dzień 1 sierpnia 2011 roku)
3. System zostały opracowany przez prywatną firmę Datawell. Po raz pierwszy został wprowadzony
w HUS, lecz obecnie używa się go w wielu innych szpitalach.
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19.1 Usługi szpitalne i rola DRG w Szwecji
19.1.1 Szwedzki system opieki zdrowotnej
W Szwecji funkcjonuje zdecentralizowany system opieki zdrowotnej. Istnieją trzy poziomy polityczne
i administracyjne; rząd centralny, rady powiatów i lokalne gminy. Wszystkie biorą udział w finansowaniu
opieki zdrowotnej, jej świadczeniu i ocenie. Rząd centralny pełni funkcję legislacyjną i nadzorującą
oraz częściowo finansuje opiekę zdrowotną, a rady powiatów i gminy są odpowiedzialne zarówno
za finansowanie, jak i świadczenie usług zdrowotnych. Gminy i rady powiatów ponoszą również poli
tyczną odpowiedzialność za sprawą swoich zgromadzeń wybieranych w wyborach bezpośrednich.
21 rad powiatów/regionów odpowiada za większość świadczeń opieki zdrowotnej, za wyjątkiem opieki
długoterminowej dla osób starszych i niepełnosprawnych (w tym osób chorych psychicznie), za które
odpowiedzialnych jest 290 gmin.
Szwedzki system opieki zdrowotnej jest finansowany głównie z podatków. Rady powiatów
i gminy są upoważnione do czerpania przychodów z pobierania bezpośredniego podatku dochodowe
go, który stanowi główne źródło ich funduszy; podatek miejski wynosi prawie 10 procent dochodów
mieszkańców. Ponadto powiaty otrzymują dotację od rządu, odpowiadającą za około 9 procent ich
przychodów. Dopłaty dokonywane przez poszczególnych pacjentów nie są wysokie – stanowią nie
spełna 2,5 procenta przychodów powiatowych ogółem. W 2009 roku wydatki na opiekę zdrowotną
w Szwecji kształtowały się na poziomie około 9 procent produktu krajowego brutto (PKB).
Tabela 19.1 Łóżka w szpitalach świadczących opiekę w stanach ostrych, psychiatryczną i długoterminową
oraz łóżka przypadające na 1 000 mieszkańców, 2009 roku
2009
Łóżka w szpitalach świadczących opiekę w stanach ostrych
na 1 000 mieszkańców
Łóżka w szpitalach świadczących opiekę psychiatryczną
na 1 000 mieszkańców
Łóżka w szpitalach świadczących opiekę długoterminową
na 1 000 mieszkańców

18 944
2,0
4 449
0,5
2 167
0,2

Źródło: SALAR, 2010.

19.1.2 Usługi szpitalne w Szwecji
W Szwecji istnieje w sumie 81 szpitali (dane za rok 2009). Siedem z nich to szpitale uniwersyteckie
(dysponujące 7300 łóżkami) (dalsze szczegóły na temat szpitali świadczących opiekę w stanach ostrych
przedstawiono w Tabeli 19.1). Większość szwedzkich szpitali finansowanych jest ze środków publicznych.
Istnieją jedynie trzy prywatne szpitale o charakterze dochodowym oraz kilka mniejszych, prywatnych
szpitali działających na zasadzie non-profit (SALAR, 2010).
Rocznie w szwedzkich szpitalach leczonych jest blisko 1,5 miliona przypadków w trybie opieki
szpitalnej i ma miejsce prawie 10 milionów wizyt u lekarzy świadczących specjalistyczną opiekę am
bulatoryjną. Ponadto pacjenci odbywają 3 miliony prywatnych wizyt u specjalistów poza szpitalami.
Przypadki ostre odpowiadają za 75 procent opieki szpitalnej, a świadczenia realizowane w trybie
opieki planowej – za 25 procent. W zakresie opieki ambulatoryjnej 25 procent usług świadczonych
jest w trybie intensywnej terapii i 75 procent w trybie planowym (Forsberg i in., 2009).
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Usługi szpitale obejmują opiekę szpitalną, opiekę realizowaną w trybie chirurgii jednego
dnia, leczenie w trybie dziennym oraz specjalistyczną opiekę ambulatoryjną. Opieka szpitalna dzieli
się na opiekę specjalistyczną, psychiatrię, rehabilitację i geriatrię. Opieka rehabilitacyjna jest głównie
świadczona w ramach leczenia szpitalnego, lecz istnieją także placówki oferujące usługi rehabilita
cyjne w ramach opieki świadczonej poza szpitalami. Lekarze medycyny rodzinnej świadczący opiekę
ambulatoryjną kierują pacjentów do specjalistów w szpitalach. Wszyscy pacjenci korzystający z opieki
szpitalnej w trybie planowym kierowani są na leczenie przez lekarzy medycyny rodzinnej, którzy pełnią
rolę przesiewową.
Każdy z 21 powiatów/regionów samodzielnie decyduje o sposobie zorganizowania opieki
zdrowotnej i jej finansowania.

19.1.3 Cel systemu DRG
Na początku lat 90. XX wieku w szwedzkim systemie opieki zdrowotnej zaistniała konieczność
poczynienia oszczędności. Występowała wówczas także silna tendencja do budowania systemu
bardziej zorientowanego na pacjenta. Za jej sprawą pojawiła się motywacja do stosowania syste
mu klasyfikacji pacjentów (DRG). Głównym motywem wprowadzenia tego rodzaju systemów było
uzyskanie oszczędności (lub lepsze wykorzystywanie) środków przeznaczonych na opiekę zdrowot
ną za sprawą zwiększenia produktywności. Kolejnym motorem zmian były długie listy pacjentów
oczekujących na planowe zabiegi chirurgiczne. Trzecim argumentem za wprowadzeniem opartego
na grupach DRG systemu rozliczeń była chęć zapewnienia pacjentom swobody wyboru szpitala,
w którym będą odbywać leczenie. Zgodnie z zamysłem, zagwarantowanie pacjentom swobodnego
wyboru miejsca leczenia – przy założeniu, że w ślad za pacjentami pojawią się również pieniądze
– doprowadziłoby do swoistej konkurencji pomiędzy szpitalami. Świadczenie usług na dobrym
poziomie i zyskanie popularności wśród pacjentów mogło zapewnić szpitalom wyższe przychody.
Poza tym istniało również zapotrzebowanie na informacje wyższej jakości oraz potrzeba większej
przejrzystości w opiece zdrowotnej. Ponieważ ogólny budżet nie zachęcał szpitali do podnoszenia
produktywności ani orientowania opieki w większym stopniu na pacjentów, zainicjowany został
proces budowania systemu finansowania szpitali opartego na grupach DRG. Niemniej, ponieważ
potrzeba kontroli kosztów była również istotna, wprowadzono pułapy budżetowe, mające zapobiec
nadpodaży lub nadmiernemu wykorzystaniu świadczeń.
Zgodnie prawem powiatów do samodzielnego ustalania działań z zakresu opieki zdrowotnej,
korzystanie z nordyckiego systemu klasyfikacji pacjentów (NordDRG) jest dobrowolne. Powiaty samo
dzielnie decydują, w jaki sposób będą stosować grupy DRG w ramach swoich systemów finansowania
opieki oraz jakie dodatkowe zasady w tym obszarze powinny obowiązywać (takie jak pokrycie kosztów
nietypowych przypadków, pułapy kosztowe itd.). Powiaty odpowiadają także za kontrolę oszustw
i innych nadużyć w systemie. Koleją kwestią, którą zajmują się rady powiatów, jest dostępność opieki
zdrowotnej. Najpowszechniej stosowaną metodą kontroli świadczenia usług opieki zdrowotnej jest
ograniczenie ich dostępności.
Obecnie, poza wykorzystaniem grup DRG jako mechanizmu prowadzenia rozliczeń, są one
stosowane do celów zarządzania, analiz porównawczych (benchmarkingu), statystyk zdrowotnych,
pomiaru wyników szpitali i obliczania produktywności (oraz wydajności) na wszystkich poziomach
opieki zdrowotnej. Krajowa Rada ds. Zdrowia i Opieki Społecznej rozpoczęła prace nad metodą obli
czania wydajności szwedzkiego systemu opieki zdrowotnej. W tym celu grup DRG używano do opisu
wyników i przetwarzania kosztów.
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19.2 Rozbudowa i aktualizacja systemu DRG
19.2.1 Aktualny system DRG w zarysie
System NordDRG to obecnie jedyny system DRG funkcjonujący w Szwecji. Jak dotąd istnieją jedynie
dwaj dostawcy licencjonowanego oprogramowania na potrzeby grup NordDRG. Każdy z nich oferuje
grupery, które dostępne są w formie interaktywnych, pojedynczych instancji, lub jako grupery „wsadowe”.
Pełna wersja NordDRG 2009 obejmuje łącznie 983 grup DRG (zob. Tabela 19.2). 216 z nich
to grupy ambulatoryjne, dotyczące chirurgii jednego dnia, leczenia w trybie dziennym i endoskopii.
Ponadto istnieje 190 grup przeznaczonych do grupowania pacjentów korzystających ze specjalistycz
nych wizyt ambulatoryjnych. Grupy dotyczące innych wizyt, związanych z leczeniem w trybie dziennym
lub opieką ambulatoryjną, mają dopisaną literę „O” lub „P” na końcu kodu DRG. Chirurgia jednego
dnia ma przypisany ten sam numer, co odpowiadająca jej grupa szpitalna, jednakże w jej kodzie DRG
pojawia się także litera „O” (Nordycki Ośrodek Casemix 2011).
Tabela 19.2 Liczba kodów NordDRG dotyczących różnych trybów leczenia w 2009 roku
Tryb

Opieka szpitalna
– Opieka specjalistyczna
– Psychiatria
– Rehabilitacja
Chirurgia jednego dnia
Leczenie w trybie dziennym
Endoskopia

Liczba

577
514
30
33
162
34
20

Specjalistyczna opieka ambulatoryjna

190

Ogółem

983

Źródło: Nordycki Ośrodek Klasyfikacji Opieki Zdrowotnej, 2009 roku

Szwedzkie powiaty można podzielić na trzy kategorie w zależności od stopnia wykorzystania
grup DRG. Pierwsza z nich obejmuje powiaty, które korzystają z grup DRG do prowadzenia rozliczeń
ze szpitalami, dotyczących szerokiego zakresu świadczonych usług (zarówno w trybie opieki szpitalnej
jak i – do pewnego stopnia – ambulatoryjnej). Osiem powiatów/regionów podpadających pod tę kate
gorię stanowi ponad połowę szwedzkiego systemu opieki zdrowotnej (z punktu widzenia wydatków
na opiekę zdrowotną). Tylko w jednym z tych powiatów system obejmuje także opiekę psychiatryczną.
Do drugiej kategorii należą powiaty, które wykorzystują grupy DRG jako narzędzie analityczne do obli
czania casemix (puli przypadków objętych oferowanymi świadczeniami), budżetowania lub refundacji
terapii pacjentów leczonych poza zamieszkiwanymi przez nich powiatami. Powiaty należące do trzeciej
kategorii stosują grupy DRG jako element rozliczeń w odniesieniu do niewielkiej części świadczeń opieki
zdrowotnej, na przykład rozliczeń dotyczących pacjentów leczonych poza powiatami zamieszkania lub
pojedynczych szpitali.
Łącznie blisko 90 procent przypadków szpitalnych jest przyporządkowanych do poszczególnych
grup DRG, a 65 procent z nich jest finansowanych w ramach systemu DRG. W przypadku opieki
ambulatoryjnej klasyfikacja w ramach grup DRG dotyczy 80 procent pacjentów, a finansowanie – 30.

372

19.2.2 Rozbudowa systemu DRG
Krajowa Rada ds. Zdrowia i Opieki Społecznej jest odpowiedzialna za rozbudowę i utrzymanie szwedzkiej
wersji systemu NordDRG. Rada ta dokonuje walidacji procesu zapewniania jednorodności zasobów
w grupach DRG we współpracy ze Szwedzkim Stowarzyszeniem Władz Lokalnych i Regionów (Sveriges
Kommuner och Landsting, SALAR), odpowiedzialnym za Szwedzką Krajową Bazę Danych o Kosztach
Przypadków. Wszystkie dane kosztowe wykorzystywane do utrzymania systemu DRG oblicza się
z zastosowaniem podejścia „oddolnego”.
Szwedzka wersja systemu NordDRG została opracowana w taki sposób, aby obejmowała
zarówno opiekę szpitalną i ambulatoryjną, jak i psychiatrię oraz rehabilitację (zob. Tabela 19.3). System
NordDRG może zostać wdrożony w szpitalu każdego rodzaju. W 2011 roku wprowadzona została XV
wersja systemu NordDRG.
W latach 2003–2009 w Szwecji korzystano z dwóch wersji systemu NordDRG: wersji pełnej,
która obsługiwała opiekę szpitalną, chirurgię jednego dnia (w tym endoskopię intraluminalną) i specja
listyczną opiekę ambulatoryjną, oraz klasycznej wersji przeznaczonej wyłącznie do opieki szpitalnej.
Od roku 2010 obowiązuje tylko jedna wersja NordDRG obsługująca całość opieki szpitalnej i ambula
toryjnej w oparciu o tę samą metodologię.
Tabela 19.3 Różne wersje systemu NordDRG w Szwecji w latach 1995-2008 (wybrane lata)

Data
wprowadzenia

I wersja DRG

VI wersja DRG

VIII wersja DRG X wersja DRG

XI wersja DRG

XII wersja DRG

1995

2001

2003

2005

2006

2008

(Główny) cel

Rozliczenia
i opis
wyników

Rozliczenia
i opis
wyników

Rozliczenia
i opis
wyników

Rozliczenia
i opis
wyników

Rozliczenia
i opis wyników
Benchmarking
Produktywność
Pomiary

Rozliczenia
i opis wyników
Benchmarking
Produktywność
Pomiary

System DRG

NordDRG

NordDRG

NordDRG

NordDRG

NordDRG

NordDRG

Dane
wykorzystane
do rozbudowy

Wagi
kosztowe,
USA

Krajowa
baza danych
o kosztach, NPR

Krajowa
baza danych
o kosztach, NPR

Krajowa
baza danych
o kosztach, NPR

Krajowa
baza danych
o kosztach, NPR

Krajowa
baza danych
o kosztach, NPR

Liczba grup DRG

500

498

722

740

929

976

Zakres
obowiązywania

Wszystkie
szpitale,
wyłącznie
opieka szpitalna

Wszystkie
szpitale,
wyłącznie
opieka szpitalna
w tym dzieci
/noworodki

Wszystkie
szpitale,
opieka
szpitalna
i chirurgia
jednego dnia

Wszystkie
szpitale,
opieka szpitalna
oraz psychiatria
i chirurgia
jednego dnia

Wszystkie
szpitale,
opieka szpitalna
oraz całość opieki
ambulatoryjnej

Wszystkie
szpitale,
opieka szpitalna
i ambulatoryjna,
w tym
rehabilitacja

Źródło: Opracowanie na potrzeby niniejszego sprawozdania, przygotowane przez Lisbeth Serdén z Krajowej Rady
ds. Zdrowia i Opieki Społecznej2 w 2011 roku
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19.2.3 Dane wykorzystywane do rozbudowy i aktualizacji systemu DRG
W procesie aktualizacji korzysta się z danych testowych pochodzących z Krajowego Rejestru Pacjentów
(NPR) (za wyjątkiem osobistego numeru identyfikacyjnego). Walidacja jednorodności zasobów w gru
pach DRG przeprowadzana jest natomiast przy użyciu Krajowej Bazy Danych o Kosztach Przypadków.
W bazie tej znajdują się oddolne dane kosztowe zbierane bezpośrednio od szpitali. Szpitale dołączają
do bazy danych na zasadzie dobrowolnej. Krajowe dane kosztowe są dostępne już od 1997 roku,
a ich jakość na przestrzeni lat znacząco wzrosła (zob. punkt 19.4) (Ludvigsson i in., 2011).
W Szwecji istnieje także silna tradycja zbierania danych na poziomie indywidualnego pacjenta.
NPR działa bowiem już od lat 60. XX wieku i zawiera całość dokumentacji szpitalnej wszystkich pacjen
tów w tym kraju. Wszystkie dane można powiązać z danym pacjentem za pomocą jego osobistego
numeru identyfikacyjnego, który otrzymuje każdy obywatel w chwili narodzin. Rejestr ten był zazwyczaj
wykorzystywany głównie do celów badawczych. Jednakże coraz częściej w oparciu o zawarte w nim
dane dokonuje się pomiarów produktywności i przeprowadza różne działania kontrolne w obszarze
opieki zdrowotnej.

19.2.4 Systematyczność aktualizacji systemu oraz stosowane
		metody
System NordDRG jest aktualizowany każdego roku. Wprowadzenie poważniejszych zmian poprzedzają
prace rozwoje przeprowadzane w każdym z krajów korzystających z systemu. Niektóre bardziej znaczące
zmiany mogą być wdrażane w ramach projektów realizowanych wspólnie przez zainteresowane kraje.
Zmiany w grupach DRG mogą być wynikiem problemów związanych z brakiem jednorodności
kosztowej lub znaczenia klinicznego, zgodnie z podstawowym założeniem wszystkich systemów DRG:
przypadki pacjentów mają być przypisywane do adekwatnych klinicznie grup przy jak najmniejszych
różnicach w kosztach.
Wszystkie rodzaje zmian (podział grup DRG, połączenie grup DRG, częściowe lub całkowite
przeniesienie przypadków pomiędzy grupami) wymagają spełnienia określonych kryteriów statystycznych
w kontekście danych dotyczących kosztów przypadających na przypadek, pochodzących z przynajmniej
jednego z krajów nordyckich. Zdarza się, że zmiany wprowadzane są nawet wtedy, gdy nie zostały
spełnione wszystkie kryteria, jednakże w takich przypadkach konieczne jest przedstawienie jasnego
uzasadnienia (Lindqvist, 2008).

19.3 Aktualny system klasyfikacji pacjentów
19.3.1 Informacje wykorzystywane do klasyfikacji pacjentów
Kraje nordyckie mają długą tradycję współpracy w obszarze systemów klasyfikacji, o czym świadczy
chociażby Nordycki Ośrodek Klasyfikacji Opieki Zdrowotnej (współpracujący ze Światową Organizacją
Zdrowia WHO). Jest to współpraca w zakresie tworzenia podstawowych klasyfikacji, jednakże kraje te
są zobligowane również do utrzymywania krajowych wersji klasyfikacji w swoich rodzimych językach.
Kodowanie rozpoznań w krajach nordyckich odbywa się przy użyciu krajowej wersji Między
narodowej Klasyfikacji Chorób, wydanie X (ICD-10), natomiast do kodowania procedur chirurgicznych
stosuje się wspólną nordycką klasyfikację procedur (Klasyfikacja Procedur Chirurgicznych NOMESCO,
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NCSP). Krajowy system klasyfikacji procedur niechirurgicznych został wprowadzony w Szwecji w roku
2006 (KMÅ). Klasyfikacja procedur chirurgicznych i pozostałych nazywana jest KVÅ. Procedury chirur
giczne wymienione w KVÅ są co do zasady takie same jak te wymienione w NCSP, jednakże zakres
procedur zachowawczych odnosi się wyłącznie do Szwecji.

19.3.2 Algorytm grupowania
NordDRG jest systemem klasyfikacji przypadków pacjentów leczonych w trybie szpitalnym i korzystających
z wizyt ambulatoryjnych w ramach kategorii o podobnym wykorzystaniu zasobów (zob. Rysunek 19.1).
Pacjenci grupowani są w oparciu o rozpoznania, przeprowadzone procedury, wiek, wagę urodzeniową,
płeć i stan w chwili wypisu. Historia systemu DRG, jego konstrukcja i zasady klasyfikowania, jak również
zastosowanie systemu w odniesieniu do danych dotyczących wypisów i procedur aktualizacji zostały
przedstawione w Podręczniku Definicji DRG (DRG Definitions Manual) (Nordycki Ośrodek Casemix, 2011).

19.3.3 Jakość danych i kontrola wiarygodności
Każdego roku NPR, którym zarządza Krajowa Rada ds. Zdrowia i Opieki Społecznej, poddawany jest
kontrolom jakościowym. W przypadku każdej dokumentacji zgłoszonej do NPR przeprowadzana jest
kontrola danych, podczas której sprawdza się, czy zgłoszone zostały obowiązkowe zmienne, takie jak
osobisty numer indentyfikacyjny pacjenta, szpital i rozpoznanie podstawowe. Zbadane zostają także
kody poszczególnych zmiennych i daty. W ramach kontroli jakości niektóre wyraźnie nieprawidłowe
dane zostają poprawione, inne natomiast zostają odesłane do szpitala z prośbą o korektę. W taki
sam sposób SALAR każdego roku sprawdza dane kosztowe znajdujące się w Krajowej Bazie Danych
o Kosztach Przypadków.
Korzystając ze szwedzkich, krajowych rejestrów danych zdrowotnych można uzyskać wiele
wskaźników efektywności; rejestry te były na przykład wykorzystywane do analizy różnic w występo
waniu zgonów po 28 dniach od ostrego zawału mięśnia sercowego lub udaru. Obecnie podejmowane
są szeroko zakrojone starania, zarówno na poziomie krajowym jak i lokalnym, mające na celu znale
zienie przekonywujących i akceptowalnych wskaźników jakości, pozwalających monitorować wyniki
w obszarze opieki zdrowotnej oraz mierzyć produktywność i wydajność. Niektóre z powiatów korzystają
już z pewnych modeli monitorowania wskaźników efektywności. Od 2006 roku w Szwecji stosowane
są krajowe wskaźniki efektywności, za pomocą których każdego roku mierzy się wyniki na poziomie
powiatów (Krajowa Rada ds. Zdrowia i Opieki Społecznej, 2010). Za rok 2010 rok opublikowane
zostały 134 wskaźniki jakości. Krajowa Rada ds. Zdrowia i Opieki Społecznej publikuje także coroczne
sprawozdania dotyczące kodowania i jakości.
Rady powiatów odpowiedzialne są za sprawdzanie, w ramach audytów dokumentacji leczonych
przypadków, jakości danych pogrupowanych wg poszczególnych DRG. Niektóre rady przeprowadzają
regularne audyty dokumentacji, starając się zidentyfikować błędne kody. Proces wprowadzony na wy
padek wykrycia oszustw w dokumentacji różni się w zależności od powiatu. W większości przypadków
szpital lub prywatna klinika zostaną w takiej sytuacji zobowiązane do zwrotu otrzymanej nadpłaty. Jakość
kodowania w Szwecji uległa poprawie i wciąż się poprawia. Podejmowane są próby wprowadzenia
w programach kształcenia lekarzy dodatkowych godzin nauki poświęconych kwestiom kodowania,
a wiele rad powiatów dba o szkolenie w dziedzinie kodowania urzędników odpowiedzialnych za sprawy
medyczne i zachęca ich do ogrywania większej roli na tym polu.
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Opieka
ambulatoryjna

Szczególnie
zasobochłonne
procedury

DRG...
DRG...
DRG...
DRG...

Opieka
szpitalna

Grupy Pre-MDC DRG opieki
ambulatoryjnej1
Grupy Pre-MDC DRG opieki
szpitalnej

Rozpoznanie
podstawowe

DRG... Grupy Pre-MDC DRG opieki ambula2
DRG... toryjnej (chirurgii jednego dnia)

Opieka
ambulatoryjna

OR 1

Opieka
szpitalna

MDC 01-30

OR 2

Opieka
ambulatoryjna

Wiek > 17

CC

Wiek < 18

CC

Wszystkie
grupy
wiekowe

CC

Opieka
szpitalna

Grupy DRG chirurgii szpitalnej3

DRG... Grupy DRG opieki ambulatoryjnej, endoskopie
DRG... Grupy DRG opieki amb., małe procedury

Endoskopie
Małe procedury

Opieka
ambulatoryjna

No OR

DRG...
DRG...
DRG...
DRG...
DRG...
DRG...

DRG... Grupy DRG opieki amb., leczenie zachowawcze
(leczenie w trybie dziennym i wizyty)4
DRG...

Wiek > 17

CC

Wiek < 18

CC

Wszystkie
grupy
wiekowe

CC

DRG...
DRG...
DRG...
leczenie
DRG... Grupy DRG opieki szpitalnej,
zachowawcze5
DRG...
DRG...
DRG...

MDC 40
Wyłącznie opieka
ambulatoryjna

Znaczące procedury za wyjątkiem
endoskopii i małych procedur

DRG...
DRG...

Grupy DRG opieki ambulatoryjnej,
małe procedury 6

MDC 50
Wyłącznie opieka
ambulatoryjna

Wyłącznie personel służby zdrowia
(za wyjątkiem lekarzy)

DRG...
DRG...

Grupy DRG wizyt u personelu
innego ni¿ lekarze7

Rysunek 19.1 Algorytm grupowania w szwedzkiej wersji systemu NordDRG
Źródło: Opracowanie na potrzeby niniejszego sprawozdania, przygotowane przez Matsa Fernströma z Krajowej Rady
ds. Zdrowia i Opieki Społecznej w 2011 roku
Uwagi:
1 Grupy DRG Pre-MDC opieki ambulatoryjnej: w przypadku pacjentów ambulatoryjnych rzadko przeprowadza się
procedury wiążące się z dużym wykorzystaniem zasobów, w związku z czym nie występują one tak licznie wśród
wymienionych grup DRG.
2 Grupy DRG chirurgii ambulatoryjnej (chirurgii jednego dnia): tego rodzaju grupy DRG są nazywane także grupami
chirurgii jednego dnia, a stosowana w ich przypadku logika grupowania jest bardzo zbliżona do grup DRG chirurgii
szpitalnej, jednakże w ich przypadku nie występuje podział na grupy wiekowe lub CC.
3 Grupy DRG chirurgii szpitalnej: blisko 50 procent tych grup DRG podzielonych jest w oparciu o wiek i/lub CC. Podział
wiekowy dotyczy osób poniżej 18 roku życia, za wyjątkiem grupy MDC 15, w przypadku której pacjent nie może
ukończyć 1-szego roku życia.
4 Grupy DRG opieki ambulatoryjnej, leczenie zachowawcze: niektóre z tych grup DRG dotyczą dłuższych wizyt
(na przykład kilkugodzinnych obserwacji) i zwane są wówczas grupami leczenia w trybie dziennym.
5 Grupy DRG opieki szpitalnej, leczenie zachowawcze: podobnie jak grupy DRG chirurgii szpitalnej, prawie 50 procent
tych grup podzielonych jest w oparciu o wiek i/lub CC. Powszechnie stosowany podział wiekowy jest podobny jak
w przypadku grup DRG chirurgii szpitalnej, przy czym grupy DRG dotyczące cukrzycy podzielone są na pacjentów
> 35 lub < 35 roku życia.
6 Grupy DRG opieki ambulatoryjnej, małe procedury: tego rodzaju grupy DRG dotyczą pacjentów poddawanych
małym procedurom, za wyjątkiem endoskopii i małych procedur chirurgicznych. Procedury te często wykonywane
są przez innych członków personelu niż lekarze i w związku z tym nie jest konieczne wskazywanie rozpoznania
podstawowego.
7 Grupy DRG wizyt u personelu innego niż lekarze: zgodnie ze szwedzkim prawem do zgłaszania rozpoznań zobowiązani są wyłącznie lekarze, zatem logika grupowania w przypadku tych grup opiera się na zawodzie lub rodzaju
wizyty (pojedyncza, zespołowa lub grupowa).
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19.3.4 Przypisywanie zawyżonych lub niewłaściwych kodów
Ze względu na niewielką liczbę prywatnych szpitali w Szwecji notuje się jedynie nieliczne przypadki
upcodingu, czyli kodowania rozpoznań i procedur pacjentów jako wyżej wycenianych niż wykonywane
w rzeczywistości. Istnieje jednakże problem związany ze zjawiskiem przeciwnym – downcodingiem
(u którego podstaw nie leżą mankamenty systemu finansowania, lecz tradycja wprowadzania jedynie
niewielkiej liczby kodów do systemu). Na poziomie krajowym władze zachęcają szpitale do poprawy
praktyk kodowania, co często prowadzi do zwiększonej liczby zarejestrowanych rozpoznań drugo
rzędnych na przypadek. W szpitalach publicznych nie dochodzi do usystematyzowanego doboru
pacjentów z pobudek finansowych (wybieranie pacjentów najatrakcyjniejszych ekonomicznie lub
„spijanie śmietanki”), natomiast jest to w pewnym stopniu zauważalne wśród prywatnych świadcze
niodawców w Sztokholmie.
Wyniki audytów dokumentacji w Szwecji (łącznie 2300 przypadków dokumentacji medycznej)
pokazują, że nadużycia w zakresie kodowania rozpoznań drugorzędnych mogą powodować wzrost,
ale także (jednoczesny) spadek wskaźników wagowych DRG w porównaniu z ich wartościami w przypad
ku poprawnego kodowania. Skutkiem tych audytów mogą być korekty rozliczeń ze szpitalami i innymi
świadczeniodawcami opieki medycznej (Krajowa Rada ds. Zdrowia i Opieki Społecznej, 2006). Większość
przypadków błędnego kodowania nie oznacza jednak nadużyć, lecz wynika raczej z niewiedzy.

19.4 Rachunek kosztów w szpitalach
19.4.1 Regulacje prawne
Szpitale nie mają obowiązku prowadzić baz danych z kosztami przypadków. Jednak dla wielu z nich
zachętą do takiego postępowania może być nie tylko sposobność większej kontroli nad kosztami
w ramach zarządzania szpitalem, ale także wpływ na krajowe wagowe wskaźniki kosztów DRG.
Na potrzeby obliczania kosztów przypadających na poszczególne przypadki opracowane zostały krajowe
wytyczne. W 2009 roku przedmiotem indywidualnych wyliczeń było blisko 65 procent przypadków
leczonych w trybie szpitalnych i 36 procent przypadków leczonych w trybie ambulatoryjnym.
Kalkulacja kosztów przypadków to metoda ustalania kosztów oparta na podejściu oddolnym.
W procesie tym powinny zostać uwzględnione wszystkie koszty, w tym koszty pośrednie. Istnieją
w tym względzie pewne wyjątki, takie jak koszty działalności badawczej i dydaktycznej, zewnętrznych
projektów, pogotowia oraz polityków powiatowych i ich personelu (SALAR, 2011).

19.4.2 Główne cechy systemu rachunku kosztów
Od połowy lat 90. XX wieku dane na temat kosztów przypadków zbierane są od szpitali dysponu
jących systemem kalkulacji kosztów i dodawane do Krajowej Bazy Danych o Kosztach Przypadków
(Heurgren, i in., 2003; SALAR, 2011). Dane te gromadzone są we wspólnej bazie danych zarządzanej
przez SALAR i wykorzystywane do obliczania szwedzkich wskaźników wagowych DRG. Informacje
zawarte w Krajowej Bazie Danych o Kosztach Przypadków są praktycznie identyczne jak te w NPR,
z tą jednak różnicą, że dodawane są do nich dane kosztowe, natomiast nie zawierają one osobistych
numerów identyfikacyjnych.
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Model kalkulacji kosztów
Model kalkulacji kosztów obejmuje cztery etapy: (1) dokładne określenie całkowitych kosztów szpitala;
(2) alokacja kosztów pośrednich do centrów kosztów (które amortyzują te koszty); (3) identyfikacja
produktów pośrednich i obliczenie ich kosztów; (4) przypisanie produktów i kosztów do pacjentów.
Więcej szczegółów na ten temat przedstawiono na rysunku 19.2.

Us³ugi medyczne
Testy laboratoryjne
Chirurgia
Anestezja
Radiologia
OIOM
Us³ugi pooperacyjne
(Itd.)

Us³ugi kliniczne
Koszty hotelowe
Opieka pielêgniarska
Czas lekarza
Drogie leki
Drogie materia³y
Zabiegi

Charakterystyka
Numer identyfikacyjny
Adres
Wiek
P³eæ
Rozpoznanie
Zabieg
Grupa DRG
Szpital
(Itd.)

£¹czone z pojedynczymi
przypadkami

Pacjent
Rysunek 19.2 Szwedzki model kalkulacji kosztów
Źródło: SALAR, 2009.

W toku procesu kalkulacji kosztów wszystkie koszty zostają przypisane do poszczególnych przy
padków oznaczonych za pomocą unikalnego osobistego numeru identyfikacyjnego. Zestaw świadczeń
udzielonych pacjentowi zostaje powiązany z jego charakterystyką. System kalkulacji kosztów zapewnia
informacje na temat takich czynności jak procedury chirurgiczne, testy laboratoryjne, intensywna opieka
i opieka pielęgniarska. Koszty tych czynności obliczane są oddzielnie dla każdego pacjenta. W systemie
zawarte są również informacje na temat rozpoznań, procedur, grupy DRG itd. dotyczących każdego
pacjenta. Jakość i porównywalność danych zapewniają krajowe wytyczne (SALAR,2009).
Najbardziej powszechną strukturą informatyczną stosowaną do kalkulacji kosztów jest model
integracyjny, w ramach którego dane zbierane są z różnych baz danych w szpitalu do jednego
„magazynu danych”. System kalkulacji kosztów wykorzystuje te dane do powiązania przypadków
z pacjentami za pomocą ich osobistego numeru identyfikacyjnego oraz terminu pobytu lub wizyty
(zob. Rysunek 19.3). Możliwe jest również pobieranie danych na temat danego przypadku do systemu
kalkulacji kosztów bezpośrednio z dokumentacji medycznej, lecz zazwyczaj taki sposób postępowania
nie jest w Szwecji praktykowany (nie licząc niewielkiej liczby oddziałów szpitalnych), jako że obecna
dokumentacja medyczna nie jest przeznaczona do tego celu.
Istotną sprawą podczas wdrażania systemów kalkulacji kosztów jest struktura informatyczna.
Dostęp do informacji musi być w wysokim stopniu zautomatyzowany. Inną ważną zasadą, o której
należy pamiętać, jest maksymalne wykorzystanie istniejących danych, aby ograniczyć ich ręczne uzupeł
nianie i uzyskać wyższą jakość.
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Stosowanie kalkulacji kosztów jest ważne z wielu powodów. Dane na temat kosztów przypa
dków są wykorzystywane w Szwecji w następujących dziedzinach:
• zarządzanie wsparciem dla oddziałów szpitalnych i szpitali – zarządzanie procesami;
• wsparcie na rzecz nabywców świadczeń opieki zdrowotnej;
• badania benchmarkingowe dotyczące kosztów i praktyk medycznych;
• rozwój systemu DRG oraz obliczanie cen w opiece zdrowotnej;
• obliczanie względnych wagowych wskaźników kosztów w systemie NordDRG;
• obliczanie produktywności i wydajności.
Produkty pośrednie Koszty

Charakterystyka

Opieka
pielêgniarska

D³ugośæ
pobytu

Lekarz (oddzia³)
Koszty hotelowe
Chirurgia
Intensywna
opieka
Anestezja
Testy
laboratoryjne
Diagnostyka
obrazowa
Inne produkty

Ca³kowity koszt

11 950

3 540
5 700
6 522
2 911
10 957
1 846
2 629

DRG
Klinika
Wiek
P³eæ
Stan ostry
Rozpoznanie
podstawowe
Zabiegi

4 333

5 dni
(Zabiegi dotycz¹ce biodra
i kości udowej za wyj¹tkiem
stawu, wiek >17, bez CC)

211
311
72
K
TAK
S7240

Z³amanie w dolnej czêści
kości udowej

NFJ59

Zabieg chirurgiczny zwi¹zany
ze z³amaniem, kośæ udowa

NFJ09

//

NFJ99

//

50 388 SEK

Rysunek 19.3 Przykład pacjenta w Szwedzkiej Krajowej Bazie Danych o Kosztach Przypadków: złamanie
kości udowej
Źródło: SALAR, 2009.

19.5 Wykorzystanie DRG w finansowaniu szpitali
19.5.1 Zakres usług i kosztów objętych systemem finansowania
		 szpitali w oparciu o DRG
W publicznym sektorze opieki zdrowotnej decyzja o wykorzystaniu systemu DRG do celów rozliczeń
podejmowana jest na poziomie powiatu.
Szwedzkie szpitale są tradycyjnie finansowane w ramach ogólnego budżetu. Taki stan rzeczy
jest wynikiem istniejącej w Szwecji tradycji szpitali publicznych i w związku z tym kontrola kosztów
zawsze była ważną sprawą. Ponadto przed wprowadzeniem grup DRG brakowało powszechnie przy
jętego systemu opisywania wyników. Powiaty nie posiadały zbyt wielkiej wiedzy na temat działalności
szpitali i ich produktywności, a zatem istniała ogromna potrzeba znalezienia sposobów przeprowadzania
stosownych pomiarów.
Główne powody wprowadzenia systemu DRG jako narzędzia finansowego obejmowały poprawę
produktywności i wydajności, zwiększenie przejrzystości w sektorze szpitalnym oraz utworzenie „rynku”,
w ramach którego ryzyko finansowe będą dzielili wspólnie nabywcy świadczeń i ich dostawcy.
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W Szwecji występują pewne różnice w sposobie wykorzystywania grup DRG w finansowaniu
poszczególnych rodzajów szpitali (regionalnych, klinicznych, świadczących opiekę w stanach ostrych,
psychiatryczną, rehabilitacyjną, itd.) Do niedawna grupy DRG były stosowane w Szwecji wyłącznie
w odniesieniu do opieki somatycznej (szpitalnej i ambulatoryjnej). W 2010 roku jeden z powiatów
posłużył się grupami DRG do finansowania psychiatrii. Inną dziedziną opieki, w której wyprowadzono
system DRG, była rehabilitacja (2008 rok), jednakże tylko kilka szpitali przyjęło grupy DRG do celów
jej finansowania. Pozostałe wykorzystały tę część systemu DRG do opisu wyników.
Z drugiej jednak strony wykorzystanie grup DRG w szpitalach jest dość podobne, niezależnie
od tego, czy są to szpitale uniwersyteckie, czy zlokalizowane w obszarach wiejskich. System ten dotyczy
bowiem zarówno opieki świadczonej w w stanach ostrych jak i w trybie planowym. Niemniej szpitale
uniwersyteckie przyjęły więcej wyjątków od list DRG, jak na przykład ceny świadczeń rozliczanych
w ramach opłat za usługę dotyczące nietypowych lub kosztownych terapii. Nie ma natomiast żadnych
różnic w sposobie stosowania grup DRG w zależności od statusu prawnego szpitala (tj. czy jest to szpital
publiczny, szpital prywatny o charakterze dochodowym, czy też działający na zasadzie non-profit).
W Szwecji koszty wynagrodzeń wszystkich pracowników służby zdrowia (na przykład lekarzy,
pielęgniarek) są ujęte we wskaźnikach wagowych i cenach DRG. Zdecydowana większość pracowni
ków służby zdrowa jest zatrudniania przez szpitale/powiaty. Wskaźniki wagowe i ceny uwzględniają
również koszty infrastruktury, istotnego wyposażenia medycznego i instalacji, systemów komunikacji
oraz rozwiązań informatycznych.
Wskaźniki wagowe DRG nie obejmują natomiast kosztów przypadków nietypowych. Nie uwzględ
niają również oparzeń. W niektórych powiatach wyłączenia te dotyczą także specyficznego dla danego
regionu rodzaju opieki i rehabilitacji. Objęte nimi mogą być również nietypowe lub drogie leki/materiały.
Wszystkie te wyjątki są rozliczane oddzielenie, a ich listy różnią się znacząco pomiędzy powiatami.
Grupy DRG nie obejmują kosztów edukacji oraz badań i rozwoju (B+R). Większą część kosztów
B+R pokrywają dotacje rządowe. Większość powiatów przyznaje również szpitalom lokalne dotacje
przeznaczone na działania B+R. Koszty innych działań prowadzonych w ogólnym interesie (takich jak
akredytacje, programy motywacyjne dla personelu szpitala, uczestnictwo w projektach społecznych
i innych, itd.) pokrywane są z przeznaczonych na te cele budżetów projektowych.
Najpowszechniej stosowanym modelem rozliczeń we wszystkich obszarach sektora opieki
zdrowotnej jest model mieszany, polegający na wykorzystaniu ogólnych budżetów, systemów płatności
prospektywnych, systemów płatności retrospektywnych oraz płatności powiązanych z wynikami (P4P)
w ramach jednego systemu.

19.5.2 Obliczanie cen/wagowych wskaźników kosztów DRG
W Szwecji nie istnieje „krajowa cena” przypadająca na grupę DRG, lecz używane są referencyjne wa
gowe wskaźniki kosztów. Wskaźniki te różnią się w zależności od powiatu i szpitala, czego wynikiem
są różne ceny na grupę DRG. Rady powiatów pełnią rolę płatników i nabywców świadczeń szpitalnych,
a ceny DRG są ustalane z uwzględnieniem budżetu danego powiatu i obowiązujących w nim przepisów.
Każdego roku Krajowa Rada ds. Zdrowia i Opieki Społecznej opracowuje i ogłasza krajowe,
prospektywne wskaźniki wagowe grup NordDRG (zarówno dotyczących opieki szpitalnej jak i ambulato
ryjnej). Stosowanie krajowych zestawów wskaźników wagowych nie jednak jest obowiązkowe; w dwóch
powiatach/regionach korzysta się również z lokalnych wskaźników wagowych. Celem jest doprowadzenie
do stosowania w przyszłości tych samych wskaźników wagowych we wszystkich powiatach.
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Krajowe wskaźniki wagowe oblicza się przy użyciu średniego rzeczywistego kosztu za ostatni
rok, o którym to koszcie informację uzyskuje się z bazy danych kosztowych. Średni koszt jest następnie
korygowany o wzrosty i spadki kosztów budżetowanych na przyszły rok, a czasami także o szacowany
wzrost produktywności (około 1 procenta). Najpowszechniejszy wariant tej metody polega na stoso
waniu tego samego zestawu wagowych wskaźników kosztów przez szpitale w ramach powiatów
i pomiędzy nimi, przy jednoczesnym występowaniu różnych cen w zależności od szpitala/rady.
Pozycje, które są rozliczane na zasadzie „opłaty za usługę” (zamiast w oparciu o wskaźniki
wagowe kosztów), obejmują bardzo nietypowe i kosztowe rodzaje terapii, których odpowiednie
opisanie w systemie DRG nie jest możliwe. Zalicza się do nich leczenie oparzeń oraz inne specjalne
terapie, jakie oferują szpitale uniwersyteckie.
Krajowe wskaźniki wagowe DRG opierają się na kosztach pojedynczych pacjentów, podobnie
jak granice średniej w danej grupie. Ponadto szpitale, które nie obliczają jeszcze kosztów dotyczą
cych pojedynczego pacjenta, przy wyliczaniu limitów posługują się długością hospitalizacji. Przypadki
nietypowe rozliczane są poza systemem DRG z wykorzystaniem środków pochodzących z ogólnego
budżetu rad powiatów.
Próg kosztów oblicza się za pomocą metody kwartylowej (Q) przy założeniu występowania 5 pro
cent przypadków nietypowych, na podstawie następującego wzoru: Q3 + stała kosztów x (Q3 – Q1).
Stała kosztów jest wybierana w taki sposób, aby odsetek przypadków nietypowych wynosił 5 procent.

19.5.3 Grupy DRG w faktycznych rozliczeniach ze szpitalami
Rady samodzielnie decydują o sposobie opłacania opieki zdrowotnej. Model rozliczeń ustalany jest
w powiatach na drodze negocjacji pomiędzy nabywcą świadczeń a ich dostawcą. Rady mogą swobodnie
korzystać z grup DRG lub z części systemu DRG, lub z innych modeli, takich jak kwoty na jednego
pacjenta lub rozliczenia ryczałtowe.
Ponad 65 procent wszystkich wypisanych pacjentów korzystających z usług opieki somatycznej
w stanach ostrych w Szwecji jest do pewnego stopnia rozliczanych w oparciu o grupy NordDRG.
Opieka ambulatoryjna jest rozliczana w ramach systemu NordDRG w mniejszym stopniu, a w psychiatrii
i rehabilitacji korzysta się z niego jeszcze mniej.
Różne powiaty stosują odmienne metody utrzymania kosztów na poziomie przewidzianym
w budżecie. Zakupy realizowane przez powiaty i ich wielkość ustalane są podczas negocjacji ze szpi
talami. W niektórych powiatach określa się pułap wydatków, a szpital leczący zbyt wielu pacjentów
może liczyć się ze stratami. W innych regionach tego rodzaju odpowiedzialność może być przenoszona
stopniowo i ryzyko na wypadek przekroczenia założonego wolumenu ponoszą obie strony.

19.5.4 Korekta dotycząca jakości
Powiaty posługują się wskaźnikami jakości, które służą do opisywania wyników oraz – w pewnym
stopniu – wykorzystywane są do prowadzenia rozliczeń obok grup DRG. Większość szpitali przekazu
je dane do krajowego rejestru jakości oraz do krajowej bazy danych o czasie oczekiwania.1 Decyzje
dotyczące odnośnych sankcji podejmowane są przez poszczególne powiaty.
W świadczeniu opartej na DRG opieki zdrowotnej w Szwecji nie stosuje się żadnego narzędzia
zapewnienia jakości. Każdy z powiatów musi samodzielnie decydować, w jaki sposób jakość będzie
monitorowana. Większość z nich używa, oprócz innych narzędzi, krajowych wskaźników jakości.
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19.5.5 Główne zachęty dla szpitali
Po wprowadzenie grup DRG do szwedzkiej opieki zdrowotnej ilość kodowanych rozpoznań znacząco
wzrosła. W 1998 roku współczynnik rozpoznań przypadających na jeden przypadek kształtował się
na poziomie 1,8, podczas gdy w roku 2009 w opiece szpitalnej wynosił on już 2,7 (Serdén i in., 2003).
Jakość krajowych rejestrów uległa stosunkowej poprawie, co można zawdzięczać szkoleniu pracowników
wprowadzających kody rozpoznań i procedur do systemów administracyjnych.

19.6 Nowe/innowacyjne technologie
19.6.1 Kroki, które należy podjąć przed wprowadzeniem
		 technologii do szpitali
Rady powiatów i szpitale powinny wykazywać się inicjatywą w kwestii rozwoju opieki zdrowotnej
poprzez wprowadzanie nowych technologii. Decyzje dotyczące wprowadzania innowacji do systemu
DRG podejmowane są w ramach procesu aktualizacji, który opisywany jest w raportach. Na poziomie
krajowym administracją i rozbudową systemu DRG zajmuje się Krajowa Rada ds. Zdrowia i Opieki
Społecznej. W ramach procesu aktualizacji innowacje omawiane są na poziomie krajów nordyckich
w grupie(-ach) ekspertów ds. systemu NordDRG, a następnie w grupie sterującej, która podejmuje decyzje.

19.6.2 Mechanizmy finansowania
Przez pierwsze dwa lata nowe i innowacyjne technologie finansowane są oddzielnie, poza systemem
DRG, albo w ramach tego systemu (przy użyciu dodatkowych płatności na poczet przypadków o szcze
gólnie wysokich kosztach leczenia), w zależności od przepisów obowiązujących w poszczególnych
powiatach. Większość szpitali negocjuje z powiatem odrębne ceny za nowe technologie. Po włączeniu
innowacji do systemu DRG, jej finansowanie odbywa się w ramach DRG.

19.6.3 Zachęty dla szpitali do stosowania nowych/innowacyjnych
		 technologii
W procesie rozpoczynającym się od podjęcia decyzji o zastosowaniu nowych technologii do ich fakty
cznego włączenia do systemu rozliczeń występuje pewne opóźnienie. Zazwyczaj procedura ta zajmuje
około dwóch lat.

19.7 Ocena systemów DRG w Szwecji
19.7.1 Oficjalne oceny
Rady powiatów są odpowiedzialne za podstawowe kodowanie i rejestrację grup DRG w szpitalach.
Ponadto odpowiadają za ocenę wyników DRG. Niestety zaledwie kilka powiatów prowadzi audyty
sprawdzające wyniki DRG. Jak już wspomniano, w Szwecji nie występuje problem związany ze zjawi
skiem upcodingu, lecz raczej problem kodowania zbyt małej liczby rozpoznań i procedur (w niektórych
powiatach). W krajach, które borykają się z podobnym problemem, grupy DRG stosowane są zazwyczaj
jedynie w niewielkim zakresie.
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19.7.2 Ocena autorów
Pierwotne cele wyznaczone przed wprowadzeniem systemu DRG zostały osiągnięte: wzrost pro
duktywności i przejrzystości w działalności szpitali oraz stworzenie wspólnego „języka” specjalistów
i administratorów, skutkujące skuteczniejszą orientacją systemu finansowania na działalność szpitali
zamiast ich organizację; ponadto umożliwienie lepszego opisywania wyników i zapewnienie narzędzia
do analiz porównawczych i obliczania produktywności.
Na początku lat 90. XX wieku wielu lekarzy było przeciwnych grupom DRG. Jednym z powodów
była niewielka wiedza na temat tych grup, sposobu ich działania i możliwości wykorzystania systemu.
Brak tej wiedzy stanowił problem. Ponadto wielu graczy sektora opieki zdrowotnej miało nierealne
oczekiwania co do korzyści płynących z systemu DRG: spodziewano się na przykład ogromnych oszczęd
ności i rozwiązania kwestii monitorowania jakości. Co więcej, sposobowi finansowania powiązanemu
z działaniami realizowanymi przez szpitale niechętni byli liczni politycy. Jednakże podejście to uległo
zmianie i większość z nich w jakimś stopniu popiera teraz ten system.
Z upływem czasu użytkownicy poszerzyli swoją wiedzę i ich oczekiwania stały się bardziej
realne. Ponadto nauczyli się dostrzegać dobre i złe strony systemu. Większa akceptacja jest również
wynikiem wprowadzenia przypadków nietypowych i obecnie system DRG uznaje już większość
specjalistów. Pozytywną zmianą było też objęcie systemem opieki ambulatoryjnej oraz psychiatrycznej.
W psychiatrii system DRG przyjęto dopiero w 2005 roku, gdy wprowadzonych zostało 26 nowych grup
obejmujących ten obszar opieki. Tylko jeden powiat posługuje się grupami DRG w finansowaniu opieki
psychiatrycznej; są one wykorzystywane przede wszystkim jako narzędzie do opisywania wyników
(w ośmiu powiatach).
Wdrożeniu systemu grupera nie towarzyszyło zbyt wiele technicznych problemów. Czas
potrzebny na techniczną implementację systemu różnił się w zależności od szpitala. Koszty opraco
wania i wdrożenia grup DRG (z punkty widzenia rządu, szpitali, podatników, itd.) były dosyć niskie
i nie przekroczyły oczekiwanych poziomów.

Wpływ systemu DRG
Wprowadzenie grup DRG w Szwecji zaowocowało wzrostem produktywności i wolumenu świadczonych
usług. Początkowo Rada Powiatu Sztokholmskiego miała trudności z używaniem grup DRG do kontroli
kosztów; wzrost liczby świadczeń  po wprowadzeniu systemu spowodował przekroczenie ogólnego
budżetu. Jednakże po kilku latach udało się odzyskać kontrolę. Co do zasady szpitale posługujące
się grupami DRG lepiej kontrolują (z kilkoma wyjątkami) swoją działalność i odznaczają się niższymi
kosztami przypadającymi na punkt DRG niż szpitale, które z tego systemu nie korzystają.
W obszarze oddziaływania na pacjenta wprowadzenie systemu DRG – dzięki zwiększonej
produktywności – spowodowało skrócenie czasu oczekiwania (Charpentier & Samuelson, 1998).
Od początku XXI wieku w Szwecji zauważa się wyraźne ograniczenie długości hospitalizacji,
na co ma wpływ wiele czynników, częściowo także stosownie grup DRG. W powiatach, które korzystają
z grup DRG, pobyt w szpitalu trwa zazwyczaj krócej niż w innych. To, czy obecnie pobyt w szpitalu
trwa za krótko czy nie, jest sprawą dyskusyjną, ale większość zgodzi się, że krótki czas hospitalizacji
jest dobry dla pacjentów. Krótki czasu pobytu w szpitalu jest również dowodem na działanie oma
wianego tutaj procesu i dużą wiedzę pacjenta. Argument przeciwko krótkiej hospitalizacji dotyczy
przede wszystkim odsyłania osób starszych do domu na zbyt wczesnym etapie opieki, choć brakuje
dowodów na wzrost poziomu powtórnych przyjęć towarzyszący wprowadzaniu systemów rozliczeń
opartych na DRG.
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Wprowadzenie systemu DRG nie miało również bezpośredniego wpływu na bieżącą organi
zacji opieki szpitalnej i ambulatoryjnej, chociaż mogło oddziaływać na tę kwestię w sposób pośredni.
Niemniej system DRG nie miał żadnego wpływu na organizację szpitali jako całości.

Grupy DRG to nie „cudowny lek”
Najważniejszym doświadczeniem zdobytym dzięki pracy z grupami w DRG przy pokrywaniu kosztów
leczenia jest wiedza, że wprowadzenie systemów rozliczeń nie rozwiązuje wszystkich problemów,
z jakimi borykają się systemy opieki zdrowotnej. Kiedy na początku lat 90. XX wieku niektóre powia
ty wprowadziły grupy DRG, istniało silne przekonanie, że stanowią one rodzaj „cudownego leku”.
Niewielka grupa przeciwników przemian postrzegała natomiast dokonującą się zmianę jako koniec
szwedzkiego modelu opieki zdrowotnej w jego znajomej formie. Wszystkie te przypuszczenia okazały
się błędne. Większy wpływ na opiekę zdrowotną miały inne polityczne decyzje i zmiany, uwarunkowania
gospodarcze oraz oczekiwania opinii publicznej.
Jeden w najpoważniejszych problemów związanych z posługiwaniem się grupami DRG w rozlicze
niach – przynajmniej ze szwedzkiej perspektywy – stanowią mechanizmy kontroli kosztów. W przypadku
Powiatu Sztokholmskiego w pierwszych latach funkcjonowania systemu nastąpił dosyć dramatyczny
wzrost produktywności, który doprowadził również do wyższych całkowitych wydatków. Z myślą
o kontroli kosztów wprowadzono wówczas pułapy budżetowe, co z kolei skutkowało ograniczeniem
rosnącej produktywności. Odnalezienie równowagi pomiędzy dążeniem do większej produktywności
a potrzebą kontroli kosztów (wziąwszy pod uwagę ograniczone zasoby) stanowi największe wyzwanie
związane z wprowadzaniem systemów rozliczeń.

System rozliczeń typu casemix zwiększa produktywność
Zasada wzrostu produktywności – lub, ściślej mówiąc, wzrostu rejestrowanej produktywności
– towarzyszącego wprowadzeniu systemu finansowania opartego na rejestrowanych czynnościach
jest dosyć prosta (Lindqvist, 2008). Problemem natomiast jest ustalenie, czy wzrost jest spowodowany
poprawą lub zmianami w sposobie rejestrowania realizowanych świadczeń, czy też jest to po prostu
skutek większej ich liczby. Doświadczenia Szwecji, zwłaszcza w zakresie opieki ambulatoryjnej (w której
brakowało tradycji poprawnego rejestrowania świadczeń), wskazują, że początkowy wzrost zauważalny
po wprowadzeniu systemów rozliczeń opartych na DRG w dużym stopniu wynika ze zmian w sposobie
rejestracji. Niemniej jednak zwiększyła się również liczba przyjęć, co – dzięki dobrej jakości danych
medycznych dotyczących przyjmowania pacjentów do szwedzkich szpitali – jest lepiej udokumentowane.

Dobre systemy informatyczne i dane to podstawa
Wprowadzenie systemu, w którym rozliczenia prowadzone są w oparciu o dane kliniczne, wiąże się
z większą potrzebą posiadania systemu przetwarzania informacji i danych. Chociaż szwedzka tradycja
gromadzenia danych klinicznych i posługiwania się osobistymi numerami identyfikacyjnymi stanowiła
pewne udogodnienie, konieczne było opracowanie nowego systemu informatycznego, umożliwiającego
późniejszą kontrolę i analizy. Niestety, tempo prac nad budową narzędzi do analizy produktywności
na poziomie szpitali i oddziałów było powolne. Jest to pewien paradoks, zważywszy że odpowiedzial
nością ze gospodarkę szpitalną w dużym stopniu obarczeni zostali szefowie oddziałów.
Należy przy tym wziąć pod uwagę jakość danych. Pomimo wieloletniej tradycji gromadzenia
danych w Szwecji, ich jakość nie była dostatecznie analizowana. Konieczne było zatem podjęcie działań
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mających na celu poprawę jakości podstawowych danych klinicznych. Obecnie zauważa się tendencję
„powrotu do jakości podstawowych danych”. Coraz więcej wysiłków koncentruje się na prawidłowej
rejestracji i regularnych przeglądach kodowania. Jedno z kluczowych pytań w tym kontekście dotyczy
dostępu do danych i ich jakości. Praca z systemami prospektywnych rozliczeń opartymi na DRG oznacza
przetwarzanie kluczowych danych z zakresu opieki zdrowotnej, podczas gdy wydajność tych systemów
w dużym stopniu zależy od jakości podstawowych danych. Wdrożenie systemów DRG wymaga dostępu
do danych poszczególnych pacjentów – zarówno na potrzeby rozliczeń jak i bardziej dokładnej oceny wyników.

19.8 Perspektywy: kierunki rozwoju i reform
19.8.1 Tendencje w świadczeniu usług szpitalnych
		 (lub ogólnej opieki zdrowotnej)
Krajowa Rada ds. Zdrowia i Opieki Społecznej otrzymała polecenie od rządu, aby udoskonalić system
rozliczeń w opiece podstawowej, a konkretnie system promowania działań z zakresu opieki zdrowotnej
i jej wyników. Jednolita klasyfikacja rozpoznań i procedur w opiece podstawowej jest sprawą niezbęd
ną podczas budowania wysokiej jakości systemów służących do opisu efektywności, stanowiących
podstawę prowadzenia rozliczeń oraz wysokiej jakości działań kontrolnych w opiece podstawowej.
Jednolite systemy klasyfikacji są również nieodzowne do porównywania opieki zdrowotnej świadczonej
w ramach opieki podstawowej. Wiele korzyści przynosi również porównywalność klasyfikacji z innymi
trybami świadczenia opieki.
Szwedzki system klasyfikacji rozpoznań dotyczy opieki podstawowej i nie jest powszechnie
stosowany. Niemniej nawet jeśli jest, to w niewłaściwy sposób. Ponieważ nie istnieje żaden system
klasyfikacji procedur w opiece podstawowej, konieczne jest opracowanie takiego systemu bądź udosko
nalenie ich obecnej klasyfikacji. Wprowadzenie nowego, wtórnego systemu klasyfikacji pacjentów
w opiece podstawowej wymaga zatem wcześniejszej realizacji wielu zadań.

19.8.2 Tendencje dotyczące stosowania systemu DRG
		 i zakresu jego obowiązywania
Od początku XXI wieku włożono wiele pracy w wymianę i poprawę systemu. W Szwecji zakończono
właśnie opracowywanie nowego grupera, który będzie dostępny w tym kraju od 2012 roku. Celem
nowego systemu grupowania jest podzielenie grup DRG na trzy poziomy podgrup w zależności
pod ciężkości przypadków. W pracach tych wzorowano się na gruperze Ośrodków Opieki i Usług
Medycznych (Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS) w Stanach Zjednoczonych (3M, 2011).

19.9 Przypisy
1. Dalsze informacje na temat dostępne są na stronie Szwedzkiego Stowarzyszenia Władz Lokalnych
i Regionów (Swedish Association of Local Authorities and Regions) (www.vantetider.se, dostęp
na dzień 1 sierpnia 2011 roku)
2. Dalsze szczegóły dostępne są na stronie Krajowej Rady ds. Zdrowia i Opieki Społecznej (the Natio
nal Board of Health and Welfare) (http:// www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/ norddrg/
logikenidrg, dostęp na dzień 1 sierpnia 2011 roku)
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20.1 Usługi szpitalne i rola DRG w Polsce
20.1.1 Polski system opieki zdrowotnej
W Polsce funkcjonuje mieszany system finansowania opieki zdrowotnej, tj. publiczny i prywatny.
Wydatki na zdrowie ogółem wynoszą około 667 euro na mieszkańca rocznie, co odpowiada 6,6 pro
centa produktu krajowego brutto (PKB) (Komisja Europejska, 2009). Wydatki publiczne stanowią
blisko 72 procent wydatków na zdrowie ogółem i są w większości oparte na składkach zdrowotnych
z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia społecznego. W 2008 roku nakłady prywatne stanowiły około
24 procent wydatków na zdrowie ogółem i w przeważającej części były finansowane z własnej kiesze
ni pacjentów lub w formie dopłat od członków społecznych programów ubezpieczeń zdrowotnych,
na przykład przeznaczonych na wyżywienie lub zakwaterowanie w ośrodkach rehabilitacyjnych, lub też
na pokrycie pewnego odsetka kosztów leków i badań diagnostycznych (Kuszewski i Gericke, 2005;
Komisja Europejska, 2009).
Trzech najważniejszych graczy w systemie to: (1) Ministerstwo Zdrowia, (2) samorządy teryto
rialne oraz (3) Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) (Kuszewski i Gericke, 2005). Ministerstwo Zdrowia
odpowiada za formułowanie zasad polityki i kwestie regulacyjne. Jako takie, kształtuje narodową
politykę zdrowotną, finansuje ważne inwestycje kapitałowe oraz sprawuje nadzór nad nauką medyczną
i edukacją medyczną. Samorządy terytorialne (na poziomie lokalnym, powiatu i gminy) zarządzają
większością szpitali publicznych, opracowują strategie i plany zdrowotne dla swoich mieszkańców, jak
również angażują się w działania z zakresu promocji zdrowia. NFZ, który powołany został w 2003 roku,
dokonuje zakupu usług opieki zdrowotnej na rzecz wszystkich członków społecznego systemu ubez
pieczeń zdrowotnych.
Członkowie społecznego systemu ubezpieczeń zdrowotnych to blisko 98 procent ludności,
a składki na ubezpieczenie zdrowotne wynoszą obecnie 9 procent podlegających opodatkowaniu
dochodów większości osób. Składki te wpłacane są do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) albo
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), które przekazują zebrane składki do NFZ. Świad
czenia opieki zdrowotnej dla osób nieubezpieczonych, bezrobotnych oraz wymagających złożonej
i kosztownej opieki finansowane są bezpośrednio z zasilanych podatkami budżetów państwa lub budże
tów samorządów lokalnych. Budżety państwa mają również swój udział w wydatkach kapitałowych
świadczeniodawców opieki zdrowotnej, natomiast regularnie ponoszone koszty opłacane są ze składek
na ubezpieczenie zdrowotne, którymi zarządza NFZ (Ministerstwo Zdrowia, 2008).
W skład NFZ wchodzi 16 oddziałów wojewódzkich oraz centrala. Fundusz nadzoruje Rada NFZ
licząca dziewięciu członków powoływanych przez premiera na pięcioletnią kadencję. NFZ gromadzi
i zarządza wszystkimi przychodami ze składek członków społecznego ubezpieczenia zdrowotnego. Jako
nabywca świadczeń opieki zdrowotnej, działa w ramach ustalonego na dany rok budżetu. Zdefiniowany
zostaje „Uniwersalny katalog świadczeń” obowiązujący na poziomie krajowym, a następnie oddziały
wojewódzkie NFZ negocjują kontrakty ze świadczeniodawcami rywalizującymi o zamówienia poprzez
składanie ofert w konkursie. Istnieją surowe przepisy zabraniające NFZ angażowania się w bezpośrednie
świadczenie usług opieki zdrowotnej oraz podejmowanie przynoszącej dochody działalności.

20.1.2 Usługi szpitalne w Polsce
W Polsce istnieje stosunkowo wyraźny, historyczny podział na opiekę ambulatoryjną i opieką szpitalną
(Kuszewski i Gericke, 2005). Opieka ambulatoryjna (świadczona zarówno przez lekarzy medycyny rodzi
nnej jak i specjalistów) jest w głównej mierze realizowana w ramach prywatnych praktyk lekarskich
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lub w samodzielnych ośrodkach opieki zdrowotnej. Opiekę szpitalną zapewniają natomiast szpitale
ogólne (powiatowe), szpitale specjalistyczne (wojewódzkie) lub też wysokospecjalistyczne szpitale
uniwersyteckie.
Przez większość lat 90. XX wieku polskie szpitale miały status jednostek budżetowych otrzy
mujących środki od Ministerstwa Zdrowia lub samorządów terytorialnych. Jednakże sytuacja ta uległa
gruntownej przemianie za sprawą Ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, która weszła
w życie w 1999 roku. Ustawa ta wprowadziła podział na nabywców i dostawców opieki zdrowotnej
oraz zobligowała wszystkie szpitale publiczne do zmiany statusu na samodzielne instytucje, które
muszą generować przychody w oparciu o świadczone usługi zdrowotne. W wyniku reformy szpitale
mogą znaleźć się w sytuacji deficytu lub osiągać zyski. Niemniej większość szpitali pozostaje wciąż
publiczna, a ich właścicielami są samorządy terytorialne (Kozierkiewicz, 2008).
Pod koniec 2007 roku w Polsce istniało 578 szpitali publicznych i 170 szpitalni niepublicznych
(Tabela 20.1). Udział szpitali niepublicznych wzrósł z 4 procent w roku 2000 do blisko 23 procent
w roku 2007. Zmiany w ogólnej liczbie szpitali były jednak trudne do określenia. Niemniej od 2 000
roku liczba łóżek w szpitalach wciąż spada. W liczbach bezwzględnych w roku 2007 było ich o 8 procent
mniej niż w roku 2 000; spadek jest jeszcze bardziej widoczny, gdy przyjrzymy się liczbie łóżek w szpi
talach na 100 000 mieszkańców. Należy jednak zauważyć, że w przypadku niektórych oddziałów liczba
łóżek w tym okresie (na przykład na kardiologii, onkologii, psychiatrii oraz oddziałach intensywnej opieki
medycznej (OIOM) wzrosła o ponad 10 procent (Świderek, 2009). Chociaż na przestrzeni lat 2000–2007
liczba łóżek w szpitalach zmalała, ogólna liczba pacjentów leczonych w szpitalach wzrosła o 14 procent.
Tabela 20.1 Liczba szpitali, łóżek w szpitalach i pacjentów w Polsce w latach 2000, 2005 i 2007
Rok

2000

2005

2007

Zmiana w %

Liczba (%)

Liczba (%)

Liczba (%)

2000 do 2007

Szpitale wg właściciela
Ogółem

716

781

748

4

Publiczne

686
(96)

611
(78)

578
(77)

–16

30
(4)

170
(22)

170
(23)

467

190 952

179 493

175 023

–8

515

469

459

–11

6 007

6 739

6 850

14

–

895

1 014

–

Niepubliczne
Liczba łóżek w szpitalach
Ogółem
Liczba łóżek na 100 000 mieszkańców
Liczba pacjentów leczonych w szpitalach
Liczba pacjentów leczonych w trybie szpitalnym
(w tysiącach)
Liczba przypadków opieki dziennej na oddziałach szpitalnych
(w tysiącach)a

Źródła: Główny Urząd Statystyczny, 2009b; a Główny Urząd Statystyczny, 2007 (str. 124), 2008 (str. 135), 2009a (str. 145).

W ostatnich latach można było zaobserwować dramatyczny wzrost liczby pacjentów na oddzia
łach dziennych i w 2007 roku z leczenia w tym trybie skorzystało ponad milion pacjentów.
Typowo leczenie rozpoczyna się od wizyty pacjenta u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
(pierwszego kontaktu), który wystawia skierowanie do lekarza specjalisty lub do szpitala. Do określonej
grupy lekarzy (dermatolodzy, okuliści, ginekolodzy, onkolodzy, psychiatrzy) skierowanie nie jest wymagane.
W nagłych przypadkach pacjent przyjmowany jest bezpośrednio do szpitala. Leczenie kończy się w momencie
wypisu pacjenta ze szpitala. W przypadku potrzeby dalszego leczenia pacjent zostaje skierowany do innego
szpitala, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalisty (zob. Rysunek 20.1).
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Od wprowadzenia społecznego ubezpieczenia zdrowotnego w 1999 roku szpitale muszą czerpać
większość swoich przychodów ze świadczenia usług opieki zdrowotnej na rzecz członków społeczne
go ubezpieczenia zdrowotnego. Uważa się, że w 2007 roku stanowiło to źródło ponad 60 procent
ogółu przychodów szpitali. W celu usprawnienia procesu zakupowego realizowanego na rzecz członków
społecznego ubezpieczenia zdrowotnego, w 2009 roku NFZ wprowadził system rozliczeń ze szpitalami
oparty na systemie klasyfikacji pacjentów DRG, co oznacza, że większość przychodów szpitali jest obecnie
powiązana z rozliczeniami prowadzonymi w oparciu o DRG. Jednakże poza tymi przychodami szpitale
wciąż otrzymują środki finansowe od rządu i samorządów terytorialnych, przeznaczone na takie działania,
jak inwestycje kapitałowe, działalność dydaktyczno-badawcza oraz usługi wysokospecjalistyczne. Ponadto
szpitale finansowane są również ze źródeł prywatnych (przez darczyńców).

Opieka przedszpitalna

Leczenie szpitalne

Opieka poszpitalna

Podstawowa
opieka
zdrowotna
Wypis ze szpitala:

Skierowanie

Ginekolog
Po³o¿nik
Dentysta
Dermatolog
Wenerolog
Onkolog
Okulista
Psychiatra

Opieka dzienna

Lekarz medycyny
ogólnej
Specjalista

Skierowanie

Rehabilitacja

Opieka szpitalna

Opieka
d³ugoterminowa
Lecznictwo
uzdrowiskowe

Inny specjalista

Nag³e przypadki

Oddzia³
ratunkowy
/ Izba przyjêæ

Rysunek 20.1 Typowy przebieg opieki w ramach sektora
Źródło: NFZ, 2010.
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20.1.3 Cel systemu DRG
Przed wprowadzeniem w Polsce systemu finansowania szpitali opartego na DRG, szpitale otrzymywały
płatności na podstawie „Katalogu Świadczeń Opieki Zdrowotnej”, który był co roku aktualizowany
przez NFZ (Kozierkiewicz i in., 2006). Podobnie jak w przypadku grup DRG, świadczenia opieki zdro
wotnej były definiowane za pomocą poszczególnych rozpoznań i procedur, a szpitale otrzymywały
stałą zapłatę za przyjętego pacjenta w oparciu o wartość punktową danego świadczenia. Jednakże
w przeciwieństwie do grup DRG, system ten nie opierał się na usystematyzowanym kodowaniu
wszystkich rozpoznań i procedur przeprowadzanych u pacjentów i w związku z tym dostępne były
wyłącznie informacje dotyczące poszczególnych usług zdefiniowanych w Katalogu Świadczeń Opieki
Zdrowotnej. Zważywszy, że definicje świadczeń zmieniały się każdego roku, a liczba pozycji w kata
logu stale rosła, systemowi brakowało przejrzystości. Co więcej, w związku ze stale zmienianymi
definicjami niemożliwa była ocena wyników szpitali na przestrzeni czasu. NFZ wykorzystywał swoją
nadrzędną pozycję przy negocjowaniu stawek ze szpitalami – często niższych niż koszt świadczenia
usług (Kozierkiewicz i in., 2006). Doprowadziło to do pogorszenia jakości usług i dostępu do opieki
szpitalnej w związku z powstaniem list oczekujących.
Główne cele wprowadzenia w Polsce systemu finansowania szpitali opartego na grupach DRG
to: (1) poprawa przydziału zasobów do szpitali oraz (2) zwiększenie przejrzystości w świadczeniu usług.
Uznano, że finansowanie szpitali w oparciu o grupy DRG pozwoli na odpowiednią (sprawiedliwą)
refundację kosztów usług świadczonych przez szpitale, co miało przyczynić się do zwiększenia dostępności
tych usług i poprawy ich jakości. Stwierdzono także, że rozliczenia ze szpitalami oparte na DRG będą
promować praktyki kalkulacji kosztów w szpitalach, co umożliwiłoby efektywną kontrolę rachunków
świadczeniodawców oraz – docelowo – ograniczyło nieuzasadniony wzrost kosztów opieki zdrowotnej.
Oczekiwane zwiększenie przejrzystości usług szpitalnych związane było z faktem, że rozliczenia
ze szpitalami oparte na DRG wymagają zbierania szczegółowych danych na temat każdego pacjenta
przyjętego do szpitala (w tym rozpoznania podstawowego, rozpoznania drugorzędnego, procedur,
długości pobytu, płci i wieku). Potrzeba zbierania danych mogłaby zachęcić szpitale do rozwijania
systemów informatycznych ułatwiających przepływ informacji pomiędzy wojewódzkimi oddziałami
NFZ a świadczeniodawcami. Dzięki temu NFZ posiadałoby lepsze dane na temat pacjentów leczonych
przez zakontraktowanych świadczeniodawców oraz na temat wyników tych świadczeniodawców.
W końcu sukces systemów finansowania szpitali w oparciu o DRG w wielu krajach miał wpływ
na podjęcie decyzji o wprowadzeniu podobnego systemu w Polsce.

20.2 Rozbudowa i aktualizacja systemu DRG w Polsce
20.2.1 Aktualny system DRG w zarysie:
		 Jednorodne Grupy Pacjentów
W lipcu 2008 roku wprowadzony został w Polsce krajowy system DRG pod nazwą Jednorodne Grupy
Pacjentów (JGP). Za punkt wyjścia podczas tworzenia systemu przyjęto brytyjski system klasyfikacji
pacjentów Healthcare Resource Groups (HRG), w wyniku czego pomiędzy tymi dwoma systemami
istnieje wiele podobieństw. Każda JGP reprezentuje osobną grupę pacjentów o podobnych atrybutach
(takich jak na przykład rozpoznania, procedury, wiek pacjenta, podobne wzorce zużycia zasobów lub
koszty). W Tabeli 20.2 podsumowano niektóre podstawowe fakty dotyczące systemu DRG w Polsce
(Schreyögg i in., 2006).
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Od lipca 2008 roku wszystkie szpitale (publiczne i prywatne) związane kontraktami z NFZ muszą
klasyfikować swoich pacjentów posługując się grupami JGP, aby otrzymać oparte na rozliczeniach DRG
opłaty za dostarczane przez siebie usługi. System obejmuje wyłącznie usługi szpitalne oraz (podobnie jak
brytyjski HRG) rozróżnia przyjęcia w nagłych przypadkach, przyjęcia planowe i leczenie w trybie opieki
dziennej. Rehabilitacja została jedynie częściowo uwzględniona w systemie JGP, natomiast nie obejmuje
on psychiatrii. Opieka rehabilitacyjna jest w większości rozliczana poprzez opłaty za usługę (fee-for-service);
usługi psychiatryczne rozliczane są natomiast w oparciu o osobodni. Niemniej opracowuje się plany
dotyczące objęcia rozliczeniami opartymi na DRG również tych obszarów opieki (zob. punkt 20.8).
NFZ zawiera kontrakty ze szpitalami, określając grupy JGP, w ramach których szpitale mogą
udzielać usług. Aby otrzymywać płatności w systemie JGP, szpitale muszą przyporządkować każdego pacjenta
do określonej JGP oraz zgłosić te dane do wojewódzkiego oddziału NFZ. Każdej JGP przypisana została
ustalona wcześniej wartość punktowa, mieszcząca się w przedziale od 4 (na przykład „inne procedury
w zakresie oka”) do 4 705 punktów (na przykład „transplantacja komórek hematopoetycznych”), określo
nych w katalogu JGP. W zależności od wartości punktowej szpitale otrzymują ustaloną sumę pieniędzy,
która jest taka sama w przypadku wszystkich placówek związanych kontraktami z NFZ.
Tabela 20.2 Podstawowe fakty dotyczące pierwszej krajowej wersji DRG w Polsce:

Data wprowadzenia

Klasyfikacja pacjentów: lipiec 2008 roku
Rozliczenia ze szpitalami: styczeń 2009 roku
(dobrowolnie od lipca 2008 roku)

(Główny) cel

Rozliczenia ze szpitalami oparte na DRG

System DRG

Jednorodne Grupy Pacjentów (JGP) (w oparciu o brytyjskie
Healthcare Resource Groups (HRG) Wersja 3.5)

Dane użyte do rozbudowy

Konsultacje z ekspertami, dane na temat długości
hospitalizacji

Liczba grup DRG (w 2010 roku)

537

Dotyczy

Wszystkie szpitale (publiczne i prywatne) związane kontraktami
z NFZ

Zakres włączonych usług

Wszystkie usługi szpitalne i świadczenia w trybie dziennym
za wyjątkiem opieki psychiatrycznej i rehabilitacyjnej.
Od października 2010 roku także rehabilitacja neurologiczna
i kardiologiczna

Zakres objętych kategorii kosztowych

Koszty kapitałowe i okresowe, za wyjątkiem ważnych inwestycji

Aktualizacja JGP

Zaplanowana na 2013 rok

Źródło: Opracowanie własne na podstawie publikacji NFZ.

Z punktu widzenia systemu JGP istnieją cztery kluczowe dokumenty: (1) katalog JGP zawierający
pełną listę wszystkich grup JGP, ich wartość punktową oraz dalsze specyfikacje; (2) plik charakterystyki
JGP, w której określone zostały zmienne definiujące każdą JGP; (3) algorytm grupera opisujący, w jaki
sposób należy opracować oprogramowanie narzędziowe w postaci grupera i określający wszelkie
niezbędne kroki prowadzące do wyboru prawidłowej grupy JGP; oraz (4) plik parametryzujący, stano
wiący funkcjonalną formę algorytmu grupera (Gilewski, 2010).
Katalog JGP podzielony jest na 17 sekcji (lub podstawowych kategorii diagnostycznych,
ang. MDC), odpowiadających układom anatomicznym lub fizjologicznym ciała, lub też określonej
specjalizacji klinicznej (zob. Tabela 20.3). W 17 sekcjach znajduje się łącznie 537 grup JGP. Istnieją
w sumie 299 grupy zabiegowe i 238 grup zachowawczych JGP.

394

20.2.2 Rozbudowa systemu JGP
Pierwszy krajowy system JGP wprowadzony w lipcu 2008 roku był wynikiem wielu lat przygotowań
i eksperymentów z różnymi systemami DRG w Polsce: pod koniec lat 90. regionalne kasy chorych
przez wiele lat wykorzystywały grupy DRG, prowadząc rozliczenia ze szpitalami w województwach
łódzkim, dolnośląskim i podkarpackim (zob. Rysunek 20.2). Po roku 2003, kiedy kasy chorych zostały
zastąpione przez NFZ, grupy DRG wciąż były przedmiotem zainteresowania.
Tabela 20.3 Sekcje systemu JGP
Sekcja

Nazwa sekcji

Liczba grup DRG

A

Choroby układu nerwowego

37

B

Choroby oczu

32

C

Choroby twarzy, jamy ustnej, gardła, krtani nosa i uszu

33

D

Choroby układu oddechowego

28

E

Choroby serca

57

F

Choroby przewodu pokarmowego

39

G

Choroby wątroby, dróg żółciowych, trzustki i śledziony

25

H

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego

47

J

Choroby piersi, skóry i oparzenia

28

K

Choroby układu dokrewnego

28

L

Choroby układu moczowo-płciowego

49

M

Choroby żeńskiego układu rozrodczego

22

N

Położnictwo i opieka nad noworodkami

28

P

Choroby dzieci

28

Q

Choroby naczyń

30

S

Choroby układu krwiotwórczego, zatrucia i choroby zakaźne

24

T

Obrażenia, urazy

9
544

Ogółem
Źródło: Zarządzenia Prezesa NFZ nr 34/2013/DS02
Opracowanie grup DRG
w ginekologii i położnictwie
w Łódzkim Oddziale
Wojewódzkim NFZ - badanie
oparte na danych pochodzących
z 10 szpitali w województwie
Warmińsko-Mazurskim
1999-1999

Projekt polegający
na zaadaptowaniu austriackiego
systemu LKF w ramach projektu
Banku Światowego, realizowany
przez Dolnośląski Oddział
Wojewódzki NFZ

Projekt VITAPOL – komponent 3:
Okres przejściowy
„Przegląd polskiego systemu
(1 lipca 2008 – wdrożenie
ustalania kosztów w opiece
systemu DRG
zdrowotnej“ – projekt mający
na celu oszacowanie kosztów w szpitalnej służbie zdrowia
w całym kraju)
opieki

2000 -2002

2005-2007

2000-2003
Wdrożenie systemu DRG
w szpitalnej służbie zdrowia
w Dolnośląskim Oddziale
Wojewódzkim NFZ

Lipiec 2008 – Wrzesień 2008

2007-2008
2000-2003
Wdrożenie systemu DRG
w szpitalnej służbie zdrowia
w Podkarpackim Oddziale
Wojewódzkim NFZ

Okres przygotowań do
wdrożenia systemu DRG

2009-2010
Przygotowania
do wprowadzenia
systemu DRG
w ambulatoryjnej
opiece psychiatrycznej
i opiece
rehabilitacyjnej

Rysunek 20.2 Oś czasu: wprowadzenie krajowego systemu JGP w Polsce oraz wcześniejsze wykorzystanie
DRG na poziomie regionalnym
Źródło: NFZ, 2010.
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Prowadzony w latach 2004–2006 projekt dotyczący kosztów szpitalnych w Polsce (VITAPOL),
który finansowany był ze środków unijnych, przyczynił się do nawiązania ścisłej współpracy pomiędzy
brytyjskimi ekspertami i polskim kierownictwem NFZ. W wyniku projektu zainteresowano się brytyjskimi
grupami HRG i na początku 2007 roku Prezes NFZ podjął ostateczną decyzję o wprowadzeniu rozliczeń
ze szpitalami opartych na DRG i wzorowanych na HRG.
Proces rozwoju polskiego systemu finansowania szpitali JGP trwał około dwa lata. W pierwszym
etapie NFZ zaadaptował brytyjskie grupy HRG na polski grunt. W tym celu brytyjska Klasyfikacja Inter
wencji i Procedur (Classification of Internvetion and Procedures) (OPCS) została zmapowana na kody
ICS-9-PL (Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób WHO, wydanie IX, Polska Modyfikacja Kliniczna). Drugi
etap obejmował dopasowanie usług szpitalnych z istniejącego wcześniej Katalogu Świadczeń Opieki
Zdrowotnej do grup HRG. Jako że liczba świadczeń szpitalnych w starym systemie była większa niż liczba
jednorodnych grup pacjentów (w 2005 roku istniało 1 500 świadczeń szpitalnych, a jedynie 518 grup JGP),
nowe grupy pacjentów zawierały czasami różne rodzaje usług szpitalnych. W związku z tym, w trzecim
etapie, (dawne) ceny różnych rodzajów usług w ramach jednej JGP zostały poddanie ocenie i – w miarę
możliwości – zwiększono jednorodność cen poprzez przepisanie przypadków do różnych grup JGP.
Kiedy opracowana została wersja szkicowa systemu klasyfikacji pacjentów, NFZ obliczył wartość
punktową (lub cenę) za grupę JGP: cena każdego z dotychczasowych świadczeń szpitalnych w ramach
danej grupy JGP została zważona z uwzględnieniem względnej częstotliwości usługi w ramach grupy,
czego celem było obliczenie (ważonej) średniej ceny za usługi zebrane w jedną grupę JGP. Obliczona
w ten sposób wartość punktowa JGP została następnie porównana ze wskaźnikami cenowymi w bry
tyjskim systemie HRG. Ponadto określone zostały progi długości pobytu w niektórych grupach JGP,
aby zdefiniować przypadki nietypowe – czyli odstające od średniej – za które szpitale otrzymywałyby
dodatkowe płatności.
Wreszcie, oszacowano wpływ finansowy nowego systemu finansowania szpitali w oparciu
o grupy DRG, posługując się danymi dotyczącymi stawek rozliczeń za grupę JGP oraz spodziewanej
w jej przypadku liczby pacjentów. Oszacowane wydatki (dla NFZ oraz wojewódzkich oddziałów NFZ)
jak również oszacowane przychody (dla wybranych świadczeniodawców) zostały porównane z wydat
kami i przychodami w ramach starego systemu, co umożliwiło ocenę wpływu finansowego reformy
finansowania szpitali.
Projekt systemu JGP opublikowano w sierpniu 2007 roku; stał się on przedmiotem szerokich
konsultacji z pracownikami służby zdrowia i kierownictwem szpitali. Podczas licznych spotkań NFZ
z krajowymi konsultantami (uznanymi ekspertami w poszczególnych specjalizacjach medycznych,
powołanymi przez Ministra Zdrowia) uzgodniono szereg modyfikacji, które zostały ujęte w projekcie
zarządzenia Prezesa NFZ. W marcu 2008 roku wstępna wersja JGP została przetestowana w ramach
projektu pilotażowego, realizowanego w wybranych 44 szpitalach. W oparciu o zebrane informacje
NFZ wprowadził dalsze modyfikacje do klasyfikacji procedur ICD-9-PL oraz definicji i stawek rozliczeń
grup JGP (Kozierkiewicz, 2009).
W ramach szerzej zakrojonego procesu włączania do systemu JGP innych obszarów opieki
(zob. punkt 20.8), w październiku 2010 roku NFZ rozpoczął wprowadzanie grup JGP dla pacjentów
szpitali odbywających rehabilitację neurologiczną i kardiologiczną. Pacjenci odbywający rehabilitację
zostali pogrupowani na podstawie ich rozpoznania zasadniczego, procedur medycznych, rozpoznania
współistniejącego oraz oceny stanu zdrowia każdego z nich wg skali samodzielności w wykonywaniu
czynności życia codziennego Barthel, skali Amerykańskiego Stowarzyszenia Urazów Kręgosłupa (American
Spinal Injury Association) oraz skali oceny możliwości ruchowych Gross Motor Function Classification
System. Utworzono łącznie 14 grup rehabilitacji neurologicznej i trzy grupy rehabilitacji kardiologicznej.
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Przez większą część procesu wprowadzania grup JGP Polska doświadczała zrównoważonego
wzrostu gospodarczego, co zaowocowało zwiększonymi przychodami NFZ. Dzięki temu Fundusz miał
wystarczające środki na zwiększenie ogólnych wydatków na opiekę szpitalną oraz podniesienie stawek
za uprzednio niedofinansowane świadczenia. Te dodatkowe przychody w znaczący sposób wpłynęły
pozytywnie na proces wprowadzania rozliczeń DRG w Polsce, jako że pomogły zapewnić wsparcie
świadczeniodawców dla nowego systemu płatności.

20.2.3 Źródła informacji wykorzystanych podczas rozbudowy
		 i aktualizacji systemu JGP
Jak już opisano, system JGP w większości opiera się na zaimportowanych brytyjskich grupach HRG.
Niemniej jednak na potrzeby oceny adekwatności grup HRG względem polskich uwarunkowań oraz
obliczenia wartości punktowej JGP zastosowano dane polskie: po pierwsze, ceny świadczeń szpital
nych w dotychczasowym systemie rozliczeń wykorzystano do oceny jednorodności grup JGP w Polsce.
Po drugie, posłużono się krajowymi statystykami szpitalnymi z lat 2006/2007, aby oszacować względną
częstotliwość usług zgromadzonych w ramach każdej grupy JGP, co z kolei posłużyło do oszacowania
stawek rozliczeń. Po trzecie, na podstawie danych na temat długości pobytu pacjentów w szpitalach
określono progi długości pobytu i wyznaczono liczbę dni, w odniesieniu do których obliczane są płatności
na rzecz szpitali w oparciu o grupy JGP. Co więcej, do aktualizacji systemu wykorzystuje się informacje
dotyczące innowacyjnych technologii medycznych. Niestety, NFZ nie gromadzi w sposób systematyczny
danych na temat kosztów wytworzenia usług szpitalnych, w związku z czym nie używa się ich przy rozbu
dowie systemu. Wykorzystano natomiast dane kosztowe z poszczególnych szpitali (chociaż w sposób
nieusystematyzowany). Dane te posłużyły za podstawę decyzji podejmowanych w procesie ustalania
stawki (stawek) rozliczeń w ramach starego systemu płatności (Kozierkiewcz i in., 2006) i nadal korzysta
się z nich w nowym systemie.

20.2.4 Systematyczność aktualizacji systemu oraz stosowane
		metody
System JGP został wprowadzony przez NFZ w połowie 2008 roku. Od tamtej pory był on poddawany
niewielkim aktualizacjom (głównie w drugiej połowie 2008 roku). W większości przypadków przyczyną
poprawek były sugestie ze strony konsultantów medycznych lub świadczeniodawców opieki medycz
nej, ale również analizy ekonomiczne przeprowadzane przez NFZ. W niektórych przypadkach sugestie
tego rodzaju zaowocowały powstaniem nowych grup JGP. Niemniej aby wprowadzić nową grupę JGP,
należy wykazać, że objęłaby ona więcej niż 300 przypadków lub też że całkowite opłaty w odniesieniu
do pacjentów z danej grupy JGP wyniosłyby więcej niż 1,5 miliona złotych rocznie (około 370 000 euro).
Obecnie wartości punktowe grup JGP są aktualizowane co roku oraz są takie same dla wszyst
kich świadczeniodawców opieki zdrowotnej w Polsce. W kolejnych latach zasada powszechnego
obowiązywania wartości punktowych może ulec zmianie. Wartość punktu, używana do przeliczenia
wartości punktowej danej grupy JGP na złotówki, zależy od zasobów dostępnych w rocznym planie
finansowym NFZ.
Decyzje dotyczące wprowadzenia nowych technologii medycznych do polskiego sektora
szpitalnego podejmowane są przez Ministerstwo Zdrowia w oparciu o rekomendacje Agencji Oceny
Technologii Medycznych (AOTM) (zob. punkt 20.6).
Gruntowne aktualizacje systemu JGP zaplanowano na rok 2013.
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20.3 Obecny system klasyfikacji pacjentów
20.3.1 Informacje wykorzystywane do klasyfikacji pacjentów
Każdą grupę JGP definiuje się w oparciu o informacje pochodzące ze wspólnego zestawu danych
dotyczących wypisów ze szpitala. Dane te obejmują informacje na temat rozpoznań u pacjentów
(rozpoznanie podstawowe i rozpoznanie drugorzędne zakodowane przy użyciu ICD-10; procedury
kodowane przy użyciu ICD-9-PL; zmienne demograficzne (wiek i płeć); przyczyna przyjęcia do szpitala/
wypisu oraz długość pobytu). Po wypisie ze szpitala wybrana zostaje jedna grupa JGP dotycząca cało
ści pobytu w szpitalu, co odbywa się za pomocą specjalistycznego programu zwanego „gruperem”.
Program ten wykorzystuje informacje na temat rozpoznań, procedur, wieku, typu hospitalizacji, typu
wypisu i długości pobytu w celu przyporządkowania pacjentów do odpowiedniej grupy.

20.3.2 Algorytm grupowania
Algorytm grupowania przedstawiono na Rysunku 20.3. Na pierwszym etapie gruper sprawdza, czy jakieś
wykonane usługi rozliczane są bez przypisywania ich do określonej grupy JGP. Na przykład kosztowne
procedury takie jak transplantacje, leczenie padaczki opornej na leki oraz chemioterapia są wyłączone
z dalszego procesu grupowania (zob. Rysunek 20.4 przedstawiający składniki rozliczeń poza grupami
JGP). Na kolejnym etapie algorytm grupowania sprawdza, czy wykonane zostały znaczące procedury.
Jeżeli tak, gruper określa rangę każdej procedury, w skali od 0 do 6. Najwyższa rangą procedura zostaje
następnie wskazana jako procedura dominująca podczas danego pobytu w szpitalu. W przeciwień
stwie jednak do brytyjskiego systemu HRG, gruper nie wybiera automatycznie procedury dominującej.
Zamiast tego, świadczeniodawcy mogą ręcznie wybrać procedurę, która była najważniejsza podczas
przedmiotowego pobytu w szpitalu.
Następnie procedura ta określa sekcję systemu JGP. Jeśli ranga procedury jest > 2, co ma
miejsce w przypadku większości procedur przeprowadzanych na sali operacyjnej (OR), grupa JGP jest
określana w sposób bezpośredni (96 podstawowych „chirurgicznych” grup zabiegowych JGP). Jeżeli
natomiast ranga procedury wynosi ≤2, gruper sprawdza, czy spełnione zostały dodatkowe warunki
dotyczące rozpoznania drugorzędnego, procedur dodatkowych, wieku, płci, itd. w celu określenia
grupy JGP (203 grupy zabiegowe JGP).
Przypadki nieobejmujące żadnych procedur – albo przypadki, w których określenie grupy JGP
przy użyciu opisanego dotychczas algorytmu nie byłoby możliwe – zostają przypisane do odpowiedniej
sekcji systemu JGP na podstawie rozpoznań podstawowych związanych z hospitalizacją. Następnie
rozpoznanie podstawowe określa grupę bazową. W zależności od rozpoznania podstawowego, grupa
JGP może zostać określona bezpośrednio (dla 112 grup zachowawczych JGP), lub też muszą zostać
spełnione dodatkowe warunki (dla 126 grup zachowawczych JGP).
To, czy dane rozpoznanie współistniejące zostanie uznane w procesie grupowania za powi
kłanie czy schorzenie współistniejące (CC), zależy od danej sekcji systemu JGP. Każda sekcja posiada
listę kodów ICD-10, która definiuje powikłania i schorzenia współistniejące adekwatne w przypadku
danej sekcji. Ponadto, istnieje też lista rozpoznań współistniejących, które uważane są za powikłania
i schorzenia współistniejące we wszystkich sekcjach.
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Zestaw danych dot.
wypisu ze szpitala

Świadczenia odrêbne
lub inne grupy ni¿ JGP?

Tak

Brak JGP,
sk³adniki oddzielnego
wynagrodzenia

Odrêbne (1b),
Chemioterapia (1e)
Terapie (1g)

Tak

Nie
Nie

Znacz¹ca procedura?
Tak

Wybierz procedurê
dominuj¹c¹
Wybierz sekcjê JGP
(A do S)
w oparciu o procedurê

Ranga procedury > 2
(procedura OR)

Nie

Wybierz sekcjê JGP (A
do S) w oparciu o
rozpoznanie podstawowe

Nie
Określ JGP w oparciu o:
LOS/wiek/p³eæ/procedury dodatkowe
/rozpoznanie podstawowe/rozpoznanie
drugorzêdne (powi¹zane
z wybran¹ sekcj¹ JGP) / tryb przyjêcia
/ tryb wypisu

Tak

Tak

Określ grupê bazow¹
w oparciu o rozpoznanie
podstawowe

Określ JGP w oparciu o:
LOS/wiek/p³eæ/procedury dodatkowe
/rozpoznanie podstawowe/rozpoznanie
drugorzêdne (powi¹zane
z wybran¹ sekcj¹ JGP) / tryb przyjêcia
/ tryb wypisu
Tak

191
grup JGP

94
grupy JGP

108
grup JGP

Nie

125
grup JGP

Rysunek 20.3 Algorytm grupowania JGP
Źródło: Opracowanie własne na podstawie publikacji NFZ.

Tabela 20.4 Różnice pomiędzy brytyjskimi grupami HRG a Polskimi grupami JGP
Brytyjskie grupy HRG (Wersja 3.5)

Polskie grupy JGP

System klasyfikacji procedur

OPCS

ICD-9-PL

Wybór procedury dominującej

Gruper wybiera najwyższą rangą
procedurę

Świadczeniodawca wybiera najistotniejszą
procedurę związaną z pobytem w szpitalu

Urazy wielonarządowe

Włączone do grupy typu „Pre-MDC”

Brak specjalnych grup.
Wartość punktowa JGP jest podnoszona
w zależności od liczby objętych urazem
narządów

Leczenie dzieci

Specjalna sekcja wyłącznie
dla noworodków

Oddzielna sekcja dotycząca
chorób dzieci

Liczba rozdziałów/sekcji

19

17

Liczba grup

610

531

Źródło: Opracowanie własne na podstawie publikacji NFZ.
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Każdą grupę JGP określa się za pomocą trzyznakowego kodu. Pierwszy znak to litera wskazująca sekcję
systemu JGP, na przykład „F” oznacza choroby przewodu pokarmowego (zob. Tabela 20.4). Znak
drugi i trzeci to liczby dookreślające grupę JGP, na przykład „F83” to wycięcie wyrostka robaczkowego
w przypadku zapalenia wyrostka robaczkowego bez powikłań. Istnieje kilka istotnych różnic pomiędzy
systemem JGP a brytyjskim systemem HRG. Najważniejsze z nich podsumowano w Tabeli 20.4.

20.3.3 Jakość danych i kontrola wiarygodności
Szpitale przedkładają wszelkie dane istotne z punktu widzenia rozliczeń do wojewódzkich oddziałów
NFZ. Gdy wymagane informacje nie są pełne, NFZ wstrzymuje płatności. Jakość danych i ich wiary
godność są regularnie sprawdzane: po pierwsze, świadczeniodawcy opieki zdrowotnej przeprowadzają
weryfikację danych przed ich wysłaniem do wojewódzkich oddziałów NFZ, aby uniknąć kontroli
zewnętrznej. Po drugie, NFZ weryfikuje kompletność danych i sprawdza wiarygodność kombinacji
rozpoznań i procedur. Wreszcie, NFZ kieruje do szpitali zespoły, których zadaniem jest sprawdzenie
medycznej pacjentów, sprawując w ten sposób skoordynowaną kontrolę. W przypadku wykrycia
jakichkolwiek nieprawidłowości świadczeniodawca musi poprawić swoje sprawozdania i zastosowane
zostają kary finansowe.
W październiku 2009 roku Sekcja Standardów Weryfikacji i Walidacji NFZ uruchomiła central
ny proces walidacji i weryfikacji zgłaszanych danych. Jego celem jest harmonizacja i automatyzacja
większości procesów walidacji i weryfikacji; ma się on również przyczynić do poprawy jakości danych.
Obecnie jednak problemy z kodowaniem wykrywane w toku procesu walidacji i weryfikacji wskazują,
że poprawa jakości danych wciąż wymaga usprawnienia medycznego monitoringu i kontrolingu.

20.3.4 Przypisywanie zawyżonych lub niewłaściwych kodów
Jako że płatności otrzymywane przez szpitale zależą w dużym stopniu od grup JGP ich pacjentów,
szpitale mają silną motywację do „optymalizacji” swoich praktyk kodowania, aby uzyskać wyższe płat
ności. Niemniej podczas sprawdzania jakości danych i kontroli dokumentacji pacjentów w szpitalach,
NFZ regularnie bada wszelkie przypadki błędnego kodowania lub upcodingu, czyli kodowania rozpo
znań i procedur jako wyżej wycenianych niż te, które były wykonywane w rzeczywistości. W sytuacji
wykrycia nieuczciwych praktyk, szpitale mogą zostać ukarane karami pieniężnymi (wysokie grzywny)
lub nawet rozwiązaniem umowy.

20.4 Rachunek kosztów w szpitalach
20.4.1 Regulacje prawne
Zakłady opieki zdrowotnej mają obowiązek przedstawiać sprawozdania dotyczące rachunku kosztów
na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społeczenej.1 Dokument ten
nie podaje jednak szczegółowo, w jaki sposób świadczeniodawcy opieki zdrowotnej mają prowadzić
swój rachunek kosztów, i w związku z tym pomiędzy metodami kalkulacji kosztów poszczególnych
dostawców usług występują znaczne rozbieżności.
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Biorąc pod uwagę brak spójnych danych dotyczących rachunku kosztów, system JGP nie jest
obecnie bezpośrednio powiązany z kosztami usług szpitalnych. Jedyne dostępne informacje na temat
kosztów usług szpitalnych w Polsce są wybiórcze. Niektóre szpitale zbierają informacje o kosztach
poszczególnych epizodów opieki medycznej i przedkładają je do NFZ na zasadzie dobrowolnej.
NFZ może wykorzystać te informacje w procesie ustalania stawki (stawek) rozliczeń, lecz nie korzysta
z nich w sposób usystematyzowany.

20.4.2 Główne cechy systemu rachunku kosztów
W ostatnim czasie NFZ uruchomił inicjatywę stworzenia bazy danych zawierającej informacje o kosz
tach. Zgodnie z założeniem około 15 szpitali ma zbierać dane na temat kosztów wybranych epizodów
leczenia objętych systemem JGP. Inicjatywa ta pozwoli placówkom lepiej poznać swoją strukturę
kosztów na tle innych szpitali. Placówki, które chcą wziąć udział w projekcie, muszą spełnić pewne
wymagania. Należą do nich:
• spełnienie wymagań wyżej wspomnianego Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
(Dz.U.98.164.1194);
• dokonanie podziału kosztów ogólnych na centra kosztów bezpośrednich z wykorzystaniem stop
niowej metody rachunku kosztów;
• szacowanie kosztów w centrach kosztów pomniejszych jednostek w oddziałach (sale operacyjne,
pokoje lekarzy, w których świadczone są usługi na rzecz licznych oddziałów, laboratoria diagno
styczne itd.);
• szacowanie całkowitych kosztów w centrach kosztów bezpośrednich; tj. kosztów wydziałów medy
cznych uczestniczących w świadczeniu usług na rzecz pacjentów;
• gromadzenie danych dotyczących zużywanych zasobów (leki, kosztowne materiały, testy diagno
styczne, itd.) na poziomie pacjentów;
• rozdzielanie kosztów wg zdefiniowanych grup kosztowych: robocizna, leki, testy diagnostyczne,
materiały medyczne oraz koszty ogólne.
W ten sposób szpitale powinny być w stanie przedkładać informacje na temat (1) kosztów
za osobodzień (zarówno kosztów „hotelowych” jak i kosztów opieki), (2) średnich kosztów na pacjenta,
(3) kosztów procedur medycznych oraz (4) kosztów usług świadczonych przez oddziały szpitalne
na rzecz innych oddziałów lub podmiotów spoza szpitala. Z myślą o standaryzacji metod zbierania
danych od wybranych dostawców usług NFZ opracował aplikację internetową, ułatwiającą przeka
zywanie informacji.

20.5 Wykorzystanie JGP w finansowaniu szpitali
20.5.1 Rola rozliczeń opartych na JGP w finansowaniu szpitali
Wszystkie szpitale w Polsce związane kontraktami z NFZ finansowane są poprzez system JGP.
W przypadku wszystkich obowiązują takie same warunki, niezależnie od własności, rodzaju szpitala
i różnic regionalnych. Systemem objęci są wszyscy pacjenci, w tym korzystający ze świadczeń w trybie
dziennym, za wyjątkiem pacjentów korzystających opieki psychiatrycznej oraz większości pacjentów
korzystających z opieki rehabilitacyjnej. Rozliczenia na zasadach systemu JGP mają pokrywać pełne
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koszty (kapitałowe, personelu, ogólne, itd. za wyjątkiem kosztów ważnych inwestycji) wszystkich usług
świadczonych przez szpitale od chwili przyjęcia pacjenta do jego wypisu. Niemniej jednak placówki
mogą otrzymywać dodatkowe środki na inwestycje od samorządów regionalnych, na cele dydaktyczne
– od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oraz od pacjentów – za dodatkowe usługi, takie
jak sale do wyłącznej dyspozycji.
Informacje na temat struktury budżetów szpitali nie są dostępne. Zakłada się jednak, że fun
dusze publiczne pozyskiwane z NFZ w oparciu o kontrakty stanowią ponad 60 procent całkowitych
budżetów szpitali.

20.5.2 Obliczanie wartości punktowej grup JGP
		 oraz wykluczenie przypadków skrajnych
Jak opisano w podpunkcie 20.2.2 wartość punktowa poszczególnych grup JGP obliczana była głównie
w oparciu o informacje na temat cen usług pochodzących ze starego katalogu świadczeń szpitalnych
oraz zakładaną częstotliwość świadczeń w ramach jednej grupy JGP (w latach 2006–2007). Ponadto
stosunek wartości punktowych JGP zestawiany był ze stosunkiem cen porównywalnych grup HRG
przy jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki polskiego systemu opieki zdrowotnej. Koszty intensywnej
opieki medycznej zostały ujęte w najbardziej złożonych grupach pacjentów; wzięto też pod uwagę
koszty sprzętu medycznego.
Wartości punktowe w poszczególnych grupach JGP różnią się w zależności od trybu przyjęcia
pacjenta. Co do zasady na przykład wartości punktowe JGP są niższe w przypadku planowego pobytu
w szpitalu lub epizodów leczenia w trybie dziennym w porównaniu do nieplanowanej hospitalizacji.
W Tabeli 20.5 przedstawiono przykłady rożnych wartości punktowych w zależności od trybu przyjęcia
w ramach wybranej grupy JGP.
Aby odpowiednio wynagradzać szpitale za leczenie przypadków o wysokich kosztach leczenia
(czyli przypadków nietypowych, ostających od średniej kosztów w danej grupie), system JGP prze
widuje dodatkowe płatności za przypadki o „bardzo długim” okresie hospitalizacji (czyli przypadki
odstające od średniej długości hospitalizacji (LOS)). Są one identyfikowane przy użyciu górnego
progu LOS, powyżej którego przypadki uznaje się za nietypowe.
Tabela 20.5 Przykłady wartości punktowych grup JGP oraz dodatkowe punkty dla wybranych grup JGP

Wartość punktowa JGP

Wartość
punktowa
w przypadku Dopłata
pobytu
za
< 2 dni
osobodzień

Pobyt
ogólny

Pobyt
planowy

Opieka
dzienna

Górny
próg
LOS

Wycięcie pęcherzyka
żółciowego z CC

71

70

69

–

–

–

G25

Wycięcie pęcherzyka
żółciowego

63

60

57

–

–

–

N34

Małe zabiegi chirurgii
noworodka i niemowlęcia

57

–

–

10

11

5

Grupa JGP

Nazwa grupy

G24

Źródło: Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 69/2009/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne, z dnia 3 listopada 2009 r.
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Próg ten definiuje się przy użyciu nieparametrycznej metody wyrównywania w oparciu o zakres między
kwartylowy i jest on stosowany wyłącznie w przypadku niektórych grup JGP:
górny próg LOS = Q3+1,5*(Q3–Q1),
gdzie:
		
Q1 oznacza LOS pierwszego kwartyla pacjentów w ramach danej grupy JGP oraz
		
Q3 oznacza LOS trzeciego kwartyla pacjentów w ramach danej grupy JGP
Powyżej progu wartość punktowa JGP jest zwiększana o wartość dodatkowego punktu za każdy
dzień, wynoszącą 80 procent średniej wartości za dzień poniżej górnego progu LOS. Wynika to z założenia,
że powyżej górnego progu LOS zmniejsza się intensywność opieki. Górne progi LOS nie są obliczane
w odniesieniu do planowych hospitalizacji oraz epizodów leczenia w trybie opieki dziennej.
W odniesieniu do niektórych grup JGP w systemie przewidziane zostały przypadki krótszego
pobytu w szpitalu niż założony; chodzi tu mianowicie o przypadki, w których pacjent powinien pozostać
w szpitalu dłużej niż jeden dzień (zgodnie ze standardową praktyką medyczną). Jeśli pacjent zostanie
wypisany ze szpitala po zaledwie jednym dniu, szpital nie otrzyma pełnej płatności w oparciu o JGP.
Zamiast tego wartość punktowa JGP zostaje obniżona do 20% pełnej wartości punktowej danej grupy
JGP (z wyłączeniem przypadków zgonu pacjenta w pierwszym dniu pobytu w szpitalu). W Tabeli 20.5
przedstawiono przykład wartości punktowej JGP dotyczącej krótszego pobytu w szpitalu w ramach
określonej JGP.

20.5.3 Finansowanie szpitali w oparciu o JGP
Przed rozliczeniem się ze szpitalem wojewódzki oddział NFZ sprawdza, czy zgłoszone przez świadcze
niodawcę grupy JGP są zgodne z zakresem jego kontraktu. Na przykład, jeśli szpital przyporządkował
pacjenta do grupy JGP zabiegów chirurgicznych, lecz nie ma prawa realizować takich procedur, NFZ zmienia
klasyfikację pacjenta, umieszczając go w jednej z grup JGP, które została określona w kontrakcie.
Na Rysunku 20.4. przedstawiono sposób obliczania płatności dla szpitali w ramach funkcjonu
jącego w Polsce systemu finansowania tych placówek w oparciu o JGP. Płatności dla szpitali ustalane
są z jednej strony w oparciu o podstawową wartość punktową danej grupy JGP (1a) lub podstawową
wartość w przypadku świadczeń wydzielonych (1b), chemioterapii (1e) lub terapeutycznych progra
mów zdrowotnych (na przykład leczenie przewlekłego zapalenia wątroby) (1g). Z drugiej strony,
wartość ta powiększana jest o dodatkowe punkty odpowiadające uzupełniającej płatności za określo
ne świadczenia (1c, 1d, 1f, 1h-j). W przypadku chemioterapii (1e) lub terapeutycznych programów
zdrowotnych (1g) podstawowa wartość punktowa ma pokryć koszty pobytu w szpitalu, natomiast
dodatkowe punkty rozliczeniowe (1f lub 1h) służą do rozliczana kosztów poszczególnych lekarstw
lub ocen diagnostycznych. Wskazanych zostało 429 tego rodzaju dopłat do określonych kosztowych
lekarstw lub procedur. Suma punktów dotycząca danej grupy JGP wraz z dodatkowymi punktami
rozliczeń zostaje pomnożona przez stawkę bazową (wartość punktu) w celu obliczenia płatności
należnej szpitalowi za danego pacjenta. W latach 2009 i 2010 stawka bazowa wynosiła 51,00 PLN
(około 14,5 euro) od 2012 r. wynosi 52,00 PLN. Jej wysokość zależna jest od całkowitego budżetu,
jakim dysponuje NFZ, oraz jest określana w drodze negocjacji pomiędzy NFZ, Ministerstwem Zdrowia
i przedstawicielami stowarzyszeń pracowników służby zdrowia.
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Procedury

1a
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lub
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+
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1e

Chemioterapia
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implantacja portów
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1d
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1h
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1i
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1j
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Programy
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x
Stawka bazowa:
ok. 51,00 PLN w 2009 r. (14,5 EUR)

=
P³atnośæ dla szpitala

Rysunek 20.4 Obliczanie płatności dla szpitali w erze JGP
Źródło: NFZ, 2010.
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20.5.4 Korekta dotycząca jakości
W ramach systemu JGP rozliczenia ze szpitalami nie są korygowane o określone wskaźniki jakości.
Wszystkie szpitale otrzymują taką samą (stałą) kwotę za każdą grupę JGP, co oznacza, że mają silną
motywację do obniżania kosztów. Potencjalnym skutkiem takiego sposobu postępowania mogłoby
być obniżenie jakości opieki. Jednakże NFZ bierze pod uwagę jakość usług świadczonych przez szpitale
przed zawarciem z nimi kontraktów. W szczególności NFZ uwzględnia dwa rodzaje standardów jakości
– niewiążących prawnie i wprowadzanych przez świadczeniodawców opieki zdrowotnej dobrowolnie:2
1. certyfikaty Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (International Organization for Stan
dardization, ISO) (ISO 14001, 9001), która prowadzi certyfikację w zakresie standardów jakości
w organizacjach w obszarze procesów zarządzania, ale nie standardów medycznych;
2. akredytacja Centrum Monitorowania Jakości, oceniającego jakość w oparciu o mierzalne wskaźniki
(struktura, proces i wynik). Wskaźniki te mają charakter dynamiczny oraz podlegają okresowym
modyfikacjom.
Ponadto dodatkowe, strukturalne standardy jakości określone zostały w „Ustawach i rozpo
rządzeniach Ministra Zdrowia”.3 Obejmują one takie wymogi, jak na przykład posiadanie określonych
kwalifikacji przez personel, regularne kontrole sprzętu oraz odpowiednie kryteria powierzchniowe.
Co więcej, przed określeniem zakresu umów, to jest przed podjęciem decyzji odnośnie do świadczeń,
jakich dany szpital będzie mógł udzielać, NFZ sprawdza, czy szpitale spełniają wymogi Ministerstwa
Zdrowia dotyczące świadczenia poszczególnych usług.

20.6 Nowe/innowacyjne technologie
Na mocy „Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych”4 powołana
została Agencja Oceny Technologii Medycznych (AOTM). Szpitale, firmy farmaceutyczne oraz produ
cenci sprzętu medycznego mogą zwracać się do AOTM z propozycjami dotyczącymi nowych technologii.
Agencja poddaje wnioski ocenie oraz przedstawia rekomendację, czy dana innowacja technologiczna
powinna zostać uwzględniona na liście świadczeń opieki zdrowotnej ogłaszanej przez Ministra Zdrowia.
W ramach tej oceny AOTM określa, w jakim stopniu nowa technologia przewyższa istniejące opcje
terapeutyczne, a następnie rozważa możliwe sposoby jej sfinansowania oraz warunki wdrożenia. W toku
tego procesu AOTM odbywa spotkania z Radą Konsultacyjną, w skład której wchodzi 12 członków
– ekspertów ds. oceny technologii opieki zdrowotnej. Spotkania Rady mają miejsce raz w miesiącu; może
ona zatwierdzić nową technologię większością głosów. Następnie prezes AOTM musi przeprowadzić
konsultacje z ekspertami prawnymi oraz z Prezesem NFZ, aby upewnić się, czy wprowadzenie danej
technologii nie zagrozi stabilności sytuacji finansowej NFZ. Ostateczną decyzję o ewentualnym wpisaniu
nowej technologii na listę świadczeń opieki zdrowotnej podejmuje Ministerstwo Zdrowia.
W przeciwieństwie do innych krajów (zob. Rozdział 9), w Polsce nie istnieje system, który
w szczególny sposób zachęcałby do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, oferując na przykład
dodatkowe płatności za korzystanie z określonych technologii. W przypadku umieszczenia danej tech
nologii na liście świadczeń opieki zdrowotnej jest ona albo finansowana w ramach istniejącej grupy JGP,
albo tworzona jest nowa grupa na potrzeby rozliczania wyższych kosztów nowej technologii. Kolejna
możliwość to dołączenie kosztowych lekarstw lub procedur do jednej z list rozliczeń dodatkowych,
na przykład 1c, 1d, 1f, 1h-j (zob. Rysunek 20.4).
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20.7 Ocena systemu JGP
20.7.1 Oceny oficjalne
Badanie pilotażowe grup JGP przeprowadzone w 2008 roku to jedyna oficjalna ocena systemu JGP,
jaka dotychczas miała miejsce. Głównym celem w tym okresie było jednakże przetestowanie praktyki
kodowania, praktycznego funkcjonowania algorytmu grupera JGP oraz możliwości prowadzenia rozli
czeń z dostawcami usług z wykorzystaniem grup JGP (Paszkiewcz, 2008). Ponadto zebrano wówczas
informacje, które umożliwiły wprowadzenie poprawek do klasyfikacji procedur medycznych i charakte
rystyki JGP. Badanie pilotażowe nie obejmowało oceny konsekwencji wprowadzenia systemu JGP
w obszarze jakości i wydajności świadczenia usług opieki zdrowotnej i wpływ ten pozostaje nieznany.

20.7.2 Ocena autorów
Główną zaletą polskiego systemu JGP jest jego wkład w poprawę przejrzystości w sektorze szpitali.
Algorytmy grupowania są powszechnie dostępne, a system rozliczeń opiera się na transparentnych
procedurach. Ponadto system JGP, wymuszając kodowanie rozpoznań i procedur oraz segregowanie tych
informacji w ramach grup JGP, przyczynia się do większej dostępności danych na temat działalności szpitali.
Wciąż jednak widoczne są poważne niedociągnięcia: rachunek kosztów oraz gromadzenie
danych kosztowych nie są w Polsce ustandaryzowane i nie wykorzystuje się informacji na temat kosztów
w sposób usystematyzowany do ustalania stawek rozliczeń. Oznacza to, że stawki te niekoniecznie
muszą odzwierciedlać koszty świadczenia usług. Szpitale mogą zatem być zbyt hojnie wynagradzane
za niektóre usługi, podczas gdy inne świadczenia nie są wystarczająco finansowane. Płatności dla szpi
tali mogą być w związku z tym uważane za niesprawiedliwe, a to z kolei może skłonić świadczenio
dawców do realizowania niezamierzonych wzorców postępowania (zob. Rozdział 6 w niniejszym tomie).
Co więcej, system nie uwzględnia różnic w strukturze poszczególnych dostawców, chociaż mogą one
w znaczący sposób wpływać na koszty świadczenia usług (Busse i in., 2008).

20.8 Perspektywy: kierunki rozwoju i reform
NFZ wprowadził w 2011 roku nowy system zarządzania zmianą. Jest to jedna z najbardziej znaczących
modyfikacji systemu JGP od momentu jego wprowadzenia w 2008 roku. Celem procedury zarządzania
zmianą jest zapewnienie ram regulacyjnych aktualizacji systemu JGP oraz wykorzystanie danych kosz
towych ze szpitali do ustalania wyceny świadczeń.
Podsumowując, system JGP w Polsce znajduje się wciąż na stosunkowo wczesnym etapie
wdrożenia. Celem planowanego systemu zarządzania zmianą jest nieustanne doskonalenie procedur
JGP oraz ich lepsze dopasowanie do wzorców opieki zdrowotnej w Polsce i lokalnych kosztów świad
czenia usług. Wydaje się bardzo prawdopodobne, że rozliczenia prowadzone ze szpitalami w oparciu
o JGP w dłuższej perspektywie czasowej będą adekwatnie pokrywać ponoszone przez nie koszty,
przyczyniając się tym samym do poprawy jakości i wydajności opieki szpitalnej w Polsce.
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20.9 Przypisy
1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie
szczegółowych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 1998
Nr 164 poz. 1194 z późn. zm.); oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia
29 sierpnia 2009 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
(Dz. U. 2009 Nr 140 poz. 1143 z późn. zm.).
2. Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 73/2009/DSOZ z dnia 13 listopada 2009
roku w sprawie określenia kryteriów oceny ofert.
3. • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 roku określa wymagania, jakie powinny
spełniać pomieszczenia i wyposażenie medycznych laboratoriów diagnostycznych, ze szczególnym
uwzględnieniem warunków sanitarnych pomieszczeń i wyposażenia, jak również wymagania
techniczne i merytoryczne dotyczących personelu i kierownika laboratorium, (Dz. U. 2004 Nr 43
poz. 408 z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 roku określa standardy jakości dla me
dycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych w zakresie czynności laboratoryjnej
diagnostyki medycznej, oceny ich jakości i wartości diagnostycznej oraz laboratoryjnej interpretacji
i autoryzacji wyniku badań. (Dz. U. 2006 Nr 61 poz. 435 z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie minimalnych wymagań
dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagno
styki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych
(Dz. U. 2008 Nr 59 poz. 365)
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999 roku w sprawie
kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publi
cznych zakładach opieki zdrowotnej. (Dz. U. 1999 Nr 30 poz. 300).
4. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia
2004 roku (Dz. U. 2008 Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)
5. Zarządzenie Nr 69/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 roku
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.
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21.1 Usługi szpitalne i rola DRG w Portugalii
21.1.1 Portugalski system opieki zdrowotnej
Od 1979 roku portugalski system opieki zdrowotnej oparty jest na strukturze Narodowej Służby Zdrowia
(NHS) finansowanej z ogólnych podatków. Charakteryzuje się ona powszechnym zasięgiem i dostępem
do opieki, która jest w większości bezpłatna w punkcie jej świadczenia. Państwo dąży do zapewnienia
równości w tym względzie, jak również promuje wydajność, jakość i odpowiedzialność w portugalskim
systemie ochrony zdrowia (Assembleia da República, 1990). Niemniej portugalska służba zdrowia nigdy
nie posiadała ogólnych cech modelu opieki zdrowotnej Beveridge’a, głównie ze względu na niepełne
odejście od poprzedniego, fragmentarycznego systemu ubezpieczeń społecznych. Programy ubezpie
czeń dla określonych grup zawodowych, które istniały w 1979 roku, wciąż nie zostały zintegrowane
z NHS (Barros & de Almeida Simões, 2007). Programy te oparte są na uzupełniającym publicznym
finansowaniu i zapewniają dodatkową ochronę blisko 25 procentom populacji, która w związku z tym
objęta jest podwójnym ubezpieczeniem.
Portugalski system opieki zdrowotnej finansowany jest przede wszystkim z budżetu państwa
(około 75 procent; Barros & de Almeida Simões, 2007), tj. poprzez podatki. Od początku lat 80.
XX wieku wydatki na zdrowie ogółem stale rosły i obecnie Portugalia znajduje się w grupie państw
Unii Europejskich (UE) odznaczających się najwyższym poziomem wydatków na opiekę zdrowotną
mierzonym jako procent produktu krajowego brutto (PKB) (powyżej 10 procent) na tle innych krajów
posiadających systemy opieki oparte na NHS (OECD, 2008). W 2006 roku środki prywatne odpowiadały
za 25 procent wydatków ogółem (OECD, 2008) i dotyczyły głównie opłacanych z własnej kieszeni
wizyt u specjalistów, lekarstw, opieki dentystycznej i fizjoterapii.
Każdy pacjent przypisany jest do lekarza medycyny rodzinnej NHS (GP), praktykującego w jego
obszarze zamieszkania. Lekarze pierwszego kontaktu (GP) mają pełnić rolę przesiewową i kierować
pacjentów do lekarzy specjalistów. Jednakże w związku z brakiem ograniczeń w dostępie do opieki
w nagłych przypadkach, system kontroli dostępu do usług specjalistycznych nie działa idealnie. Obok NSH
istnieje również znaczących rozmiarów sektor prywatny, którego rolę uznano w roku 1990 w ustawie
NHS. Za sprawą tej ustawy ustanowiony został mieszany system opieki zdrowotnej (Assembleia da
República, 1990). W związku z powyższym opieka zdrowotna jest świadczona zarówno przez sektor
publiczny jak i prywatny, przy czym sektor prywatny odpowiada głównie za wizyty u specjalistów,
planowe zabiegi chirurgiczne, dodatkowe badania i dializy nerek.
Centralny rząd wciąż posiada większość uprawnień zgodnie z tradycyjnym, scentralizowany
modelem zarządzania. Regionalne Administracje Systemu Opieki Zdrowotnej zarządzają natomiast
świadczeniem podstawowej opieki i odpowiadają za zwrot kosztów przepisywanych leków Stowarzy
szeniom Aptek, które to koszty pokrywane są przez państwo. Centralna Administracja Systemu Opieki
Zdrowotnej (ACSS), będąca agencją Ministerstwa Zdrowia, jest przede wszystkim odpowiedzialna
za zarządzanie środkami finansowymi NHS przeznaczonymi na opiekę podstawową i szpitalną. Ponadto
dostarcza informacji statystycznych oraz reguluje kwestie dotyczące technologii informatycznych (IT)
w szpitalach oraz ośrodkach zdrowia.
Szczegółowy opis portugalskiego systemu opieki zdrowotnej – w tym przegląd kluczowych
instytucji, powiązań pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym, trybów rozliczeń z poszczególnymi
świadczeniodawcami oraz płatności za usługi – nie został omówiony w niniejszym rozdziale, ale można
go znaleźć w Barros & de Almeida Simões (2007).
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21.1.2 Usługi szpitalne w Portugalii
Usługi szpitalne świadczone są zarówno przez sektor publiczny jak i prywatny. Dane statystyczne dotyczące
liczby łóżek w sektorze prywatnym w całym kraju nie są dostępne. Liczbę szpitali publicznych i prywatnych
(zgodnie dostępnymi danymi za pięć ostatnich lat) przedstawiono w Tabeli 21.1.
W 2007 roku na jedno łóżko w szpitalu przypadało 37 wypisanych z niego pacjentów, natomiast
średnia długość pobytu (ALOS) (wyłącznie w szpitalach NHS, w tym w placówkach ochrony zdrowia
psychicznego) wynosiła 7,7 dnia (DGS, 2008). Wskaźnik obłożenia sięgał blisko 79 procent, jednakże
był on wyższy w przypadku terapii zachowawczych w porównaniu do zabiegowych, pomimo istnienia
list pacjentów oczekujących na zabiegi chirurgiczne.
Szpitale NHS stanowią własność państwa, lecz zarządzają nimi niezależne instytucje, które
mogą zarówno czerpać zyski jak i doprowadzać do sytuacji deficytu. Co do zasady deficyty te – o ile
zagrażają kondycji finansowej szpitali – pokrywa Ministerstwo Zdrowia. Szpitale zapewniają opiekę
w trybie planowym i w trybie ostrym, świadczą usługi położnicze, wykonują ambulatoryjne zabiegi
chirurgiczne, procedury diagnostyczne i dodatkowe badania, jak również świadczą opiekę w nagłych
wypadkach i prowadzą ratownictwo medyczne. Psychiatryczne usługi szpitalne i ambulatoryjne w sta
nach innych niż ostre świadczone są przez szpitale psychiatryczne.
Tabela 21.1 Liczba szpitali NHS (publicznych) i prywatnych, 2003–2007
Rok

NHS

Prywatne

Ogółem

2003

114

90

204

2004

116

93

209

2005

111

93

204

2006

107

93

200

2007

99

99

198

Źródło: INE, 2009.

Szpitale prywatne zapewniają opiekę prywatnym pacjentom, niezależnie od tego, czy są oni
członkami programów przeznaczonych dla określonych grup zawodowych czy też posiadają ubez
pieczenie prywatne. Szpitale te naliczają pacjentom opłaty za każdą usługę zgodnie z ponoszonymi
kosztami, lecz mogą również negocjować wysokość opłat w przypadku programów przeznaczonych
dla określonych grup zawodowych lub planów ubezpieczeniowych.
Świadczenia w trybie szpitalnym oraz ambulatoryjne zabiegi chirurgiczne realizowane w szpitalach
NHS, za wyjątkiem szpitali psychiatrycznych, rozliczane są w oparciu o system DRG. Z jednej strony z grup
DRG korzysta się do ustalania wysokości opartych na DRG rozliczeń ze szpitalami za przypadki leczone
w ramach programów przeznaczonych dla niektórych grup zawodowych oraz innych programów ubez
pieczeniowych już od końca lat 80. XX wieku. Z drugiej strony od roku 1997 NHS wykorzystuje grupy
DRG do przydzielania opartych na DRG szpitalnych budżetów. Inne usługi szpitalne (opieka dzienna,
konsultacje u specjalistów, ratownictwo medyczne, drogie lekarstwa, itd.) rozliczane są na podstawie
opłat za usługę, których pułap ilościowy negocjowany jest pomiędzy szpitalem a ACSS.
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21.1.3 Cel systemu DRG
Kiedy w 1984 roku Ministerstwo Zdrowia wprowadzało grupy DRG do portugalskich szpitali w ramach
badania pilotażowego, przyświecały mu dwa cele. Urbano i in. (1993), którzy prowadzili proces wdrożeń
w Ministerstwie Zdrowia, przypominają, że:
Pierwszym założeniem projektu było utworzenie zintegrowanego systemu informacji do zarządzania
szpitalami opartego na zestawie niezbędnych i jednolitych danych, które pozwoliłyby wszystkim
szczeblom zarządzania dokonywać pomiaru i kontrolować swoją wydajność, wspierać swój
proces decyzyjny, opracowywać plany i budżety oraz ustalać sprawiedliwe kryteria finansowania.
Drugim założeniem było opracowanie systemu informacji umożliwiającego wydajne gromadze
nie, przetwarzanie, analizowanie i przekazywanie informacji w szpitalach, pomiędzy szpitalami
a centralnymi departamentami, oraz pomiędzy tymi departamentami.
Założenia te można podsumować w następujący sposób: (1) usprawnienie przydziału środków
oraz (2) zwiększenie przejrzystości. Jednakże głównym celem wprowadzenia grup DRG była racjona
lizacja przydziału zasobów do szpitali NHS poprzez silniejsze powiązanie środków przeznaczonych
na opiekę szpitalną z wynikami działalności szpitali (mierzonymi za pomocą DRG). Dismuke & Sena
(2001) są zdania, że portugalskie Ministerstwo Zdrowia starało się zachęcić do bardziej wydajnego
wykorzystania zasobów w szpitalach publicznych, co miało przyczynić się do zwiększenia wydajności
i ukrócić niekontrolowany wzrost wydatków publicznych w sektorze opieki zdrowotnej.

21.2 Rozbudowa i aktualizacja systemu DRG
21.2.1 Aktualny system DRG w zarysie
System All Patient (AP-)DRG (Wersja 21.0) został zaimportowany w swojej niezmodyfikowanej postaci
w 2006 roku. W Portugalii istnieje wyłącznie jeden system DRG, którym objęte są wszystkie szpitale
NHS oraz wszyscy pacjenci (korzystający w usług w trybie szpitalnym i chirurgii ambulatoryjnej),
za wyjątkiem zwykłych pacjentów ambulatoryjnych oraz pacjentów leczonych w placówkach ochrony
zdrowia psychicznego i opieki rehabilitacyjnej. System ten nie dotyczy szpitali prywatnych.
W aktualnym systemie AP-DRG zdefiniowanych jest 669 grup DRG w ramach 25 Podstawo
wych Kategorii Diagnostycznych (MDC), z których każda odpowiada danemu organowi lub układowi
fizjologicznemu, oraz jednej kategorii typu Pre-MDC (obejmującej przypadki wymagające kosztownych
terapii, takich jak przeszczepy). System DRG jest nadzorowany i utrzymywany przez ACSS, działającą
z ramienia Ministerstwa Zdrowia.
Grupy DRG wykorzystywane są do ustalania opartych na DRG przydziałów budżetowych dla
szpitali, przekazywanych przez NHS, jak również do prowadzenia opartych na DRG rozliczeń za leczone
przypadki z innymi płatnikami. Bazujące na DRG przydziały budżetowe odpowiadają za blisko 75-85
procent całkowitych budżetów placówek przeznaczonych na opiekę szpitalną. Pozostałą część budżetów
stanowią oparte na DRG płatności dla szpitali od innych płatników. W celu kontrolowania ogólnych
wydatków, krajowa stawka bazowa może być korygowana w taki sposób, aby całkowita wysokość
rozliczeń ze szpitalami nie przekraczała dostępnego budżetu.
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21.2.2 Rozbudowa systemu DRG
W 1984 roku portugalskie Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło realizację projektu pilotażowego, którego
celem było zbadanie możliwości wdrożenia amerykańskich grup Health Care Financing Administration
(HCFA-)DRG jako wskaźnika wyników szpitali. Ponieważ rezultaty badania pilotażowego wyglądały
zachęcająco, podjęto decyzję o objęciu tym systemem wszystkich szpitali publicznych świadczących
opiekę w stanach ostrych. Proces wdrożeń realizowany był zgodnie ze zcentralizowanym, odgórnym
podejściem (od Ministerstwa Zdrowia do szpitali). Z uwagi na centralizację portugalskiego systemu
politycznego oraz fakt, że Ministerstwo Zdrowia pozostaje właścicielem większości szpitali, placówki
te musiały dostosować się do decyzji o wprowadzeniu grup DRG.
Proces wdrożenia systemu rozpoczął się w Ministerstwie Zdrowia, a następnie objęte nim
zostały szpitale NHS przy zaangażowaniu w jego realizację lekarzy i dyrektorów wybranych placówek.
Niewielki, pracujący w Ministerstwie Zdrowia zespół prowadzony przez kadrę zarządzającą szpitali
(początkowo przez João Urbano, a później – po jego odejściu – Margaridę Bentes) ściśle współpracował
z Sekretarzem Stanu ds. Zdrowia. Margarida Bentes miała największy wpływ na wprowadzenie grup
DRG w Portugalii.
Po zakończeniu badania pilotażowego postanowiono przenieść grupy HCFA-DRG na portugalski
grunt bez przeprowadzania ich adaptacji. Do tej pory korzystano już z kilku wersji systemu HCFA
-DRG (zob. Tabela 21.2). W 2006 roku Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję o przejściu na Wersję
21.0 systemu AP-DRG, która została opracowana z myślą o wykorzystaniu w szpitalach w Stanach
Zjednoczonych w roku kalendarzowym 2004.
Pierwszym wydaniem systemu AP-DRG była Wersja 5.0, opracowana przez firmę 3M™ Health
Information Systems w latach 80. XX wieku. W Stanach Zjednoczonych obowiązywała ona w roku
kalendarzowym 1988. Jak zapisano w Podręczniku Definicji AP-DRG (All Patient DRG Definitions
Manual (3M, 2003, str. 12) „proces tworzenia grup DRG był procesem wysoce iteratywnym, wyma
gającym łączenia wyników danych statystycznych pochodzących z badań z oceną kliniczną”. Wersja
21.0 systemu AP-DRG została zaimportowana do Portugalii w niezmienionej formie.
Najbardziej znacząca zmiana w zakresie wykorzystania grup DRG w Portugalii związana była
z podjętą w 1996 roku próbą adaptacji DRG, która miała umożliwić klasyfikację ambulatoryjnych zabie
gów chirurgicznych (Bentes i in., 1996; Mateus & Valente, 2000). U jej podstaw leżał coraz silniejszy
trend polegający na przejściu od opieki szpitalnej do opieki ambulatoryjnej oraz stale rosnąca liczba
ambulatoryjnych zabiegów chirurgicznych finansowanych w ramach systemu DRG jako przypadki
o krótszej niż standardowa długości pobytu lub przypadki mieszczące się w standardowych ramach
przyjęć, zależnie od dolnego progu wyznaczonego w odniesieniu do danej grupy DRG. Z punktu
widzenia płatnika (czyli Ministerstwa Zdrowia) sytuacja ta stanowiła wyraźnie wypaczenie systemu DRG
w opiece szpitalnej, gdyż nie został on ani zaprojektowany, ani nie był przeznaczony do klasyfikowania
ambulatoryjnych zabiegów chirurgicznych.
Na podstawie listy opracowanej przez irlandzki Departament Zdrowia oraz ankiety przepro
wadzonej w 56 wytypowanych szpitalach, z istniejącego zbioru grup HCFA-DRG wybrano zestaw 33
grup nadających się do klasyfikowania ambulatoryjnych procedur chirurgicznych w oparciu o cztery
kryteria: odpowiedź lekarza; jednorodność treści DRG; zgłoszoną ilość pobytów trwających zero dni
w przypadku najczęściej wybieranego kodu procedury (stosowanej częściej niż w 30 procentach
przypadków); oraz dolnego progu danej grupy DRG wynoszącego dwa dni lub mniej, w celu zacho
wania trafności fasadowej. Aby wyniki były adekwatne i możliwe do przyjęcia, zebrano panele lekarzy
i w drodze konsensusu wyłoniono ostateczną listę 38 grup HCFA-DRG określanych jako „grupy DRG
chirurgii ambulatoryjnej” (do pierwotnego zestawu 33 grup DRG dołączono pięć kolejnych).
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Następnie, w oparciu o portugalski model kosztowo/wagowy, obliczono cenę każdej z grup
DRG chirurgii ambulatoryjnej (zob. podpunkt 21.5.2). Koszty szpitalne zostały podzielone na koszty,
w stosunku do których można było przyjąć, że różnią się w zależności od długości pobytu (np. koszty
opieki lekarskiej, koszty hotelowe) oraz koszty, które najpewniej będą zbliżone w przypadku wszystkich
hospitalizacji w ramach tej samej grupy DRG (np. koszty badań laboratoryjnych, koszty lekarstw). Cena
każdej z grup DRG chirurgii ambulatoryjnej została ustalona zgodnie z następującymi składnikami ceny
podobnych grup szpitalnych: 100 procent kosztów sali operacyjnej (OR); 100 procent kosztów opieki
lekarskiej za jednej dzień; 100 procent kosztów hotelowych i opieki pielęgniarskiej za jeden dzień;
100 procent kosztów administracyjnych za jednej dzień; 80 procent kosztów zaopatrzenia; 25 procent
kosztów diagnostyki obrazowej; 25 procent kosztów lekarstw na potrzeby procedury; zero procent
kosztów oddziału intensywnej opieki (IUC) oraz innych kosztów dodatkowych.
Pierwsze ceny opublikowano 1998 roku i w tym samym roku użyto ich w rozliczeniach. W ostat
nim czasie posłużono się podobną metodologią podczas tworzenia listy poszczególnych leczniczych
procedur medycznych, które mogą być przeprowadzane w trybie dziennym.
W 1988 roku grupy DRG wprowadzono do rozliczeń prowadzonych z innymi płatnikami.
Począwszy od roku 1997 grupy DRG były także stopniowo wykorzystywane do obliczania wysokości
przekazywanych przez NHS przydziałów budżetowych dla szpitali (zob. podpunkt 21.5.3). Od 2002 roku
cały budżet NHS przeznaczony na opiekę szpitalną jest rozdzielany na podstawie ustalanych w oparciu
o DRG przydziałów budżetowych dla szpitali.
Tabela 21.2 Wersje gruperów DRG wykorzystywane w Portugalii
System DRG

HCFA-DRG

Wersja 4.0

Wersja 6.0

Wersja 10.0

Wersja 15.0

Wersja 16.0

Wersja 21.0

Data

1984–1989

1990–1993

1994–1998

1998–2000

2001–2006

2006–2011

Cel

Badanie
pilotażowe

System informacji, oparte na DRG rozliczenia przypadków z innymi stronami

Dane
wykorzystane
do rozbudowy

Brak: gruper nie jest opracowywany w Portugalii.
Wskaźniki wagowe kosztów zostały zaadaptowane w oparciu o wskaźniki wagowe kosztów pochodzące
z Maryland oraz portugalską bazę danych dotyczących kosztów szpitalnych

Liczba grup DRG 470
Objęte usługi

HCFA-DRG

HCFA-DRG

–

477

HCFA-DRG

HCFA-DRG

AP-DRG

Oparte na DRG przydziały budżetowe

491

Całość opieki szpitalnej

503

511

669

Całości opieki szpitalnej oraz chirurgia
ambulatoryjna

Nie dotyczy: opieki zachowawczej ambulatoryjnej oraz opieki psychiatrycznej i rehabilitacyjnej
Objęte koszty

Brak

Pełne koszty: w tym koszty okresowe i kapitałowe oraz koszty działań
badawczo-dydaktycznych w poszczególnych szpitalach; za wyjątkiem niektórych
drogich lekarstw

Dotyczy

Uczestniczące
szpitale

Wszystkie szpitale NHS

21.2.3 Dane wykorzystane do rozbudowy i aktualizacji
		 systemu DRG
Wszystkie systemy DRG używane w Portugalii zostały zakupione od zagranicznych dostawców i do ich
opracowania nie użyto żadnych danych pochodzących z Portugalii. Wyłącznie w przypadku wyboru
grup DRG chirurgii ambulatoryjnej wzięto pod uwagę informacje na temat krajowych wzorców opieki
ambulatoryjnej.
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Tabela 21.3 Źródła danych wykorzystywanych do obliczania obowiązujących w Portugalii cen w systemie DRG
Zmienna

Kraj

Źródło

Koszty

Portugalia

Baza danych dotyczących kosztów szpitalnych (ACSS)

Względne wskaźniki wagowe

Stany Zjednoczone

Wskaźniki wagowe kosztów pochodzące z Maryland

Wypisy ze szpitala

Portugalia

Baza danych DRG (ACSS)

Krajowa stawka bazowa

Portugalia

Ministerstwo Zdrowia

W Tabeli 21.3 przedstawione zostały źródła informacji, które uwzględniono podczas obliczania
portugalskich wagowych wskaźników kosztów oraz ustalania krajowej stawki bazowej. Portugalskie
wskaźniki wagowe kosztów DRG wyliczane są przy użyciu wskaźników wagowych pochodzących
z Maryland (zob. podpunkt 21.5.2) oraz danych na temat kosztów szpitalnych z bazy danych ACSS,
zawierającej informacje na temat kosztów leczenia w szpitalach NHS (zob. podpunkt 21.4). Informacje
kosztowe przekazywane są elektronicznie do krajowej bazy danych, którą prowadzi i aktualizuje wydział
ds. danych w ACSS. Dane kosztowe pochodzące z bazy są również wykorzystywane do obliczania
portugalskich wskaźników wagowych kosztów grup DRG chirurgii ambulatoryjnej.
Inną ważną bazą danych, z której korzysta się do obliczania portugalskich wskaźników wago
wych kosztów, jest baza danych DRG znajdująca się w ACCS. Zawiera ona wszystkie informacje
pochodzące z jednolitych, minimalnych zestawów podstawowych danych (UMBDS) ze wszystkich
szpitali NHS w kraju. Krajową stawkę bazową wyznacza Ministerstwo Zdrowia, jednakże jego decyzja
opiera się na informacjach dotyczących średnich kosztów przeciętnego pacjenta za dany rok.

21.2.4 Systematyczność aktualizacji systemu
		 oraz stosowane metody
Firma 3M™ Health Information System przeprowadza regularne aktualizacje systemu AP-DRG w celu
uwzględnienia zmian wprowadzanych do ICD-9-CM (wydanie IX Międzynarodowej Klasyfikacji Cho
rób Światowej Organizacji Zdrowia WHO, Modyfikacja Kliniczna) lub dostosowania go najnowszych
osiągnięć w dziedzinie technologii medycznych lub zmieniających się wzorców praktyk. Z myślą
o optymalnym przeprojektowywaniu grupera oraz utrzymaniu i poprawie jego jakości i statystycznej
spójności stosuje się szereg technik statystycznych.
Importowane systemy DRG zawsze były wdrażane w Portugalii bez wprowadzania żadnych
zamian w algorytmach grupowania opracowywanych w Stanach Zjednoczonych. W Portugalii nie
istnieje też żaden program systematycznych aktualizacji systemu DRG. Wagowe wskaźniki kosztów
DRG przeliczane są w regularnych odstępach czasu. Stawka bazowa jest zazwyczaj korygowana
co 18 miesięcy. Niemniej zawsze występuje dwuletnie opóźnienie pomiędzy rokiem, z którego
pochodzą dane, a rokiem zastosowania nowych wskaźników wagowych w szpitalach. Na przykład
dane dotyczące kosztów szpitalnych z roku 2009 zostały poddane analizie w roku 2010 w celu
zdefiniowana krajowej stawki bazowej używanej do rozliczeń ze szpitalami w roku 2011.
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21.3 Aktualny system klasyfikacji pacjentów
21.3.1 Informacje wykorzystywane do klasyfikacji pacjentów
Po wypisie pacjenta ze szpitala informacje dotyczące jego dokumentacji medycznej włączane są
do UMBDS zgodnie z zasadami kodowania. Wszyscy pacjenci przyporządkowywani są do poszczegól
nych grup DRG w oparciu o rozpoznanie podstawowe, rozpoznania drugorzędne, wiek, płeć i status
wypisu (3M, 2003).
Od początku pierwszego projektu pilotażowego, rozpoznania i procedury były zawsze kodowane
w oparciu o ICD-9-CM, czym zajmowali się przeszkoleni lekarze w szpitalach.

21.3.2 Algorytm klasyfikacji
Szpitale przypisują każdego wypisywanego pacjenta do dokładnie jednej grupy DRG, posługując się w tym
celu komputerowym programem grupującym. W systemie AP-DRG zdefiniowanych zostało 669 grup
w ramach 25 kategorii MDC i jednej Pre-MDC. Algorytm grupowania przedstawiono na Rysunku 21.1.
Na pierwszym etapie algorytm grupowania sprawdza hierarchię wyjątków dotyczących niektórych
przypadków, które wyodrębniane są podczas procesu Pre-MDC (zob. Tabela 21.4). W toku procesu
Pre-MDC zdefiniowane zostają kosztowne procedury (takie jak przeszczepy), w wyniku których pa
cjenci zostają zakwalifikowani do poszczególnych grup DRG należących do kategorii Pre-MDC, lub też
przypadki zostają przypisane do kategorii MDC w oparciu o określone kryteria, inne niż rozpoznanie
podstawowe. Wszystkie przypadki, w których nie występują uwarunkowania określone w hierarchii
wyjątków, zostają przypisane do kategorii MDC na podstawie rozpoznania podstawowego.
W ramach kategorii MDC przypadki są grupowane za pomocą algorytmu do podzbioru
„zabiegowego” lub „zachowawczego”, zależnie od tego, czy podczas pobytu w szpitalu przeprowadzona
została procedura OR. Na poziomie podzbioru przypadki z określonym rozpoznaniem drugorzędnym
uważanym za „poważne CC” (poważne powikłanie lub schorzenie współistniejące) zostają oddzielone
i ujęte w niewielkiej ilości grup zachowawczych lub zabiegowych „poważnych CC”. Wszystkim innym
przypadkom zabiegowym przypisana zostanie „klasa” zależna od najwyższej rangą procedury OR lub
klasa „niepowiązanego zabiegu” – jeśli procedura nie jest związana z rozpoznaniem podstawowym.
„Klasy” te przypominają bazowe grupy DRG w innych systemach DRG, jako że obejmują pacjentów
o zbliżonej charakterystyce (zob. Rozdział 4). Przypadki zachowawcze pogrupowane zostają w klasy
zachowawcze (np. nowotwory lub objawy i stany szczególne, dotyczące danego układu narządów).
W obu podzbiorach występuje również klasa obejmująca pozostałe rzadko występujące przypadki
lub takie, które nie są dobrze zdefiniowane. Na ostatnim etapie algorytmu grupowania klasy mogą
zostać podzielone w celu zwiększenia jednorodności ekonomicznej ostatecznych grup DRG w opar
ciu o wiek, tryb wypisu, masę ciała (noworodki) oraz rozpoznania drugorzędne uważane za „CC”.
Zarówno „lista CC” jak i „lista poważnych CC” jest definiowana globalnie wraz z wyjątkami i korek
tami na poziomie rozpoznania podstawowego (3M, 2003). Istnieją łącznie 303 grupy DRG w części
zabiegowej i 364 grupy DRG w części zachowawczej.
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Tabela 21.4 Hierarchia AP-DRG w procesie pre-MDC

Hierarchia wyjątków

Przydział do MDC / AP-DRG

Przeszczep wątroby

Przypisać do AP-DRG 480

Przeszczep płuca

Przypisać do AP-DRG 795

Jednoczasowy przeszczep nerki/trzustki

Przypisać do AP-DRG 805

Przeszczep trzustki

Przypisać do AP-DRG 829

Przeszczep serca

Przypisać do AP-DRG 103

Przeszczep nerki

Przypisać do AP-DRG 302

Allogeniczny przeszczep szpiku

Przypisać do AP-DRG 803

Autologiczny przeszczep szpiku

Przypisać do AP-DRG 804

Wiek poniżej 29 dni

Przypisać do MDC 15

Rozpoznanie podstawowe zakażenia wirusem HIV
lub rozpoznanie drugorzędne zakażenia wirusem HIV
Przypisać do MDC 24
i rozpoznanie podstawowe stanu związanego z wirusem HIV
ECMO lub tracheostomia

Przypisać do AP-DRG 482 lub 483

Rozpoznanie podstawowe urazu
i przynajmniej dwa znaczące urazy różnych części ciała

Przypisać do MDC 25

Rozpoznanie podstawowe

Przypisać do MDC 1–14, 16–23

Źródło: 3M, 2003.
Uwaga: ECMO: pozaustrojowe natlenianie krwi z użyciem oksygenatora membranowego.
Zabiegowa
grupa AP-DRG
powa¿nych CC

tak

Powa¿ny zabieg
chirurgiczny

Powa¿ne
CC

nie

Rodzaj zabiegu
chirurgicznego

Niewielki zabieg
chirurgiczny
Inny zabieg
chirurgiczny

MDC

Zabieg
OR

Zabieg chirurg.
niezwi¹zany
z rozpoznaniem
g³ównym

tak

nie
Nowotwór

Powa¿ne
CC

nie

Rozpoznanie
podstawowe

Szczególny
stan dot. uk³adu
narz¹dów
Objawy
Inne

tak
Zachowawcza
grupa AP-DRG
powa¿nych CC

Rysunek 21.1 Algorytm klasyfikacji AP-DRG (wersja 21.0)
Źródło: 3M, 2003.
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21.3.3 Jakość danych i kontrola wiarygodności
Wysokiej jakości dane są sprawą kluczową w przypadku każdego systemu DRG. W Portugalii kodowanie
przeprowadzane jest przez lekarzy, którzy poddawani są w tym celu dobrowolnemu szkoleniu. Jeszcze
na początku wprowadzania DRG ustalono ramowe zasady dotyczące oceny danych, obowiązujące
wszystkie szpitale (Bentes i in., 1997). Od roku 1995 regularnie przeprowadzane są wewnętrzne
i zewnętrzne audyty szpitali w obszarze kodowania klinicznego. Każdy szpital ma wyznaczonego
wewnętrznego audytora, który koordynuje proces zbierania danych i nadzoruje kodowanie kliniczne
w szpitalach, przeprowadzane przez przeszkolonych lekarzy. Powołany został również zewnętrzny zespół
audytujący proces kodowania klinicznego złożony z ośmiu lekarzy i przedstawicieli kierownictwa wyż
szego szczebla ACSS, który ma zadanie promować, wspierać i monitorować prowadzone w szpitalach
audyty kodowania klinicznego. Ponadto zewnętrzny zespół audytorów odbywa wizyty i weryfikuje dane
pacjentów, sprawdzając poprawność ich zakwalifikowania do poszczególnych grup DRG.
Proces prowadzenia audytów kodowania klinicznego jest obsługiwany przez oprogramowanie
komputerowe, za pomocą którego identyfikowane są główne błędy i niezgodności w próbkach danych
szpitalnych. Oprogramowanie dostarcza informacji na temat średniej liczby kodów w dokumentacji,
procentu błędnych kodów rozpoznań, procedur i danych administracyjnych oraz błędów w kodowaniu
(np. odwrotne kody), jak również powiadamia użytkowników o problemach związanych z kodowaniem
lub niewystarczającą liczbą informacji w dokumentacji medycznej (np. powielanie rozpoznań i procedur,
niewskazane rozpoznanie podstawowe) oraz nietypową długością pobytu.
Pod koniec 2009 roku udostępniony został portal internetowy poświęcony w całości kwestiom
związanym z kodowaniem.

21.3.4 Przypisywanie zawyżonych lub niewłaściwych kodów
Fakt przypisania do bardziej złożonych grup DRG wyższych wagowych wskaźników kosztów stanowi
zachętę dla szpitali do kodowania wszelkich istniejących rozpoznań drugorzędnych. Jednakże szpitale
mogą również być zmotywowane do up-copdingu, czyli kodowania rozpoznań i procedur wyżej wyce
nianych niż te, które były wykonywane w rzeczywistości, chociaż przeprowadzane okresowe audyty
kodowania zdecydowanie zniechęcają do takiego postępowania. W trakcie zewnętrznych audytów
kodowania klinicznego, jakie miały miejsce w latach 2006-2008, w jednej trzeciej danych występo
wały krytyczne niezgodności. Niemniej jednak zaledwie 11 procent z nich zawierało błędy skutkujące
zmianą początkowej grupy DRG, przy czym zmiana ta nie zawsze była zmianą na grupę mniej złożoną.
Warto zauważyć, że w ramach kryteriów finansowania na rok 1998 ostateczna ocena jako
ści w zakresie kodowania każdego ze szpitali była uwzględniana przy korekcie wstępnego budżetu
(w aspekcie bonusów/kar), co stanowiło zachętę do poprawy jakości danych. Wpływ tego rodzaju
bonusów i kar kształtował się na poziomie 1 procenta wysokości budżetu szpitala przeznaczonego
na opiekę szpitalną i była to wyłącznie korekta jednorazowa.
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21.4 Rachunek kosztów w szpitalach
21.4.1 Regulacje prawne
Wszystkie szpitale NHS mają obowiązek przedstawić ACSS coroczne sprawozdania na temat swojej
działalności i kosztów. Od roku 1995 obowiązuje również Instrukcja Kalkulacji Kosztów NHS, w której
zawarto obowiązkowe praktyki rachunku kosztów, jakie mają stosować szpitale NHS (IGIF, 2007).
Wraz z wprowadzeniem Instrukcji Kalkulacji Kosztów zbierane i przedstawiane informacje kosztowe
zaczęły odznaczać się większym stopniem spójności.
Standardy dotyczące określania kosztów klinicznych obejmują opiekę w stanach ostrych
w trybie szpitalnym, konsultacje, leczenie w trybie dziennym, wizyty w nagłych przypadkach oraz
dodatkowe badania. W styczniu 2010 roku wprowadzone zostały dalsze, bardziej szczegółowe
wymagania w tym zakresie, jako że obowiązkiem zbierania informacji kosztowych zgodnie z posta
nowieniami Instrukcji Kalkulacji Kosztów objęte zostały również szpitale psychiatryczne i świadczące
opiekę zdrowia psychicznego.

21.4.2 Główne cechy systemu rachunku kosztów
Zakres kosztów objętych warunkami prowadzenia rachunku kosztów odpowiada całości kosztów
świadczenia wszystkich usług ponoszonych przez szpitale. W związku z tym obejmują one także
wydatki operacyjne, koszty personelu i koszty kapitałowe. Jak zwykle, całkowite koszty powinny być
uzgadniane z kosztami finansowymi świadczeniodawcy za poprzedni rok finansowy.
Kalkulacja kosztów przeprowadzana jest w oparciu o podejście odgórne, jako że szpitale NHS
nie zbierają informacji rodzajowych na temat wykorzystania poszczególnych elementów zasobów
na rzecz pojedynczych pacjentów. W Instrukcji Kalkulacji Kosztów (IGIF, 2007) określono, że szpitale
powinny grupować swoje koszty w pięć jednorodnych sekcji (zob. Tabela 21.5) stanowiących centra
kosztów w ramach szpitali, utworzone z myślą o pokryciu kosztów bezpośrednich oraz przydzielaniu
kosztów pośrednich (IGIF, 2007).
Koszty przypisywane są do centrów kosztów w sekcji głównej z zastosowaniem metody stop
niowej, obejmującej cztery poniższe kroki (zob. Rysunek 21.2).
1. Krok pierwszy: przypisanie kosztów bezpośrednich do sekcji głównych, pomocniczych i administra
cyjnych.
2. Krok drugi: przydzielenie całkowitych kosztów sekcji administracyjnych do sekcji pomocniczych
i głównych.
3. Krok trzeci: przydzielenie całkowitych kosztów sekcji pomocniczych wsparcia ogólnego do sekcji,
które korzystają z tego rodzaju działań.
4. Krok czwarty: przydzielenie całkowitych kosztów sekcji pomocniczych wsparcia klinicznego do sekcji,
które korzystają z tego rodzaju działań.
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Tabela 21.5 Sekcje jednorodne i centra kosztów
Sekcje jednorodne

Odpowiednie centra kosztów

1. Sekcje główne

Usługi kliniczne w trybie szpitalnym, np. specjalistyczne usługi medyczne,
specjalistyczne usługi chirurgiczne, położnictwo, radioterapia, ICU, oddział
przeszczepów
Usługi kliniczne w trybie ambulatoryjnym, np. leczenie w trybie dziennym,
chirurgia ambulatoryjna, pacjenci ambulatoryjni, opieka w nagłych
przypadkach

2. Pomocnicze sekcje wsparcia klinicznego

Badanie diagnostyczne i lecznicze
Anestezjologia
OR
Inne usługi wsparcia klinicznego

3. Pomocnicze sekcje wsparcia ogólnego

Usługi związane z sprzętem i budynkami
Usługi hotelowe

4. Sekcje administracyjne

Administracja i zarząd, np. księgowość, zarządzanie
Usługi techniczne i administracyjne

5. Nieprzypisywane

Koszty niezwiązane z działaniami innych sekcji, np. badania zamawiane
przez inne szpitale

Źródło: IGIF, 2007.

Sekcje pomocnicze
Sekcje g³ówne

Wsparcie kliniczne

Wsparcie ogólne

Sekcje
administracyjne

Nieprzypisywane

Koszty bezpośrednie

Koszty bezpośrednie

Koszty bezpośrednie

Koszty bezpośrednie

Koszty bezpośrednie

0

0

0

0

0

I krok
Sekcje pomocnicze
Sekcje g³ówne

Wsparcie kliniczne

Wsparcie ogólne

Sekcje
administracyjne

Nieprzypisywane

Koszty bezpośrednie

Koszty bezpośrednie

Koszty bezpośrednie

Koszty bezpośrednie

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie

Koszty pośrednie

Koszty pośrednie

Koszty pośrednie

Koszty pośrednie

£¹czne koszty
Sekcje pomocnicze

II krok

Sekcje g³ówne

Wsparcie kliniczne

Wsparcie ogólne

Sekcje
administracyjne

Nieprzypisywane

Koszty bezpośrednie

Koszty bezpośrednie

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie

Koszty pośrednie

Koszty bezpośrednie

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie

Koszty pośrednie

Koszty pośrednie

£¹czne koszty

£¹czne koszty
III krok

Sekcje g³ówne

Wsparcie kliniczne

Wsparcie ogólne

Sekcje
administracyjne

Nieprzypisywane

Koszty bezpośrednie

Koszty bezpośrednie

Koszty bezpośrednie

Koszty bezpośrednie

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie

Koszty pośrednie

Koszty pośrednie

Koszty pośrednie

Koszty pośrednie

£¹czne koszty

£¹czne koszty

£¹czne koszty
IV krok

Rysunek 21.2 Struktura/zasady przydziału kosztów
Źródło: IGIF, 2007.
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Koszty pierwszego poziomu – koszty bezpośrednie – są bezpośrednio powiązywane z jednorodną
sekcją, jako że stanowią bezpośredni wynik jej działalności. Koszty drugiego, trzeciego i czwartego
poziomu – koszty pośrednie – muszą zostać przydzielone do sekcji głównych, które korzystają z dostar
czanych przez nie usług, zgodnie z metodą wzajemnej dystrybucji kosztów (IGIF, 2007).
Szpitale zgłaszają swoje koszty dotyczące wszystkich sekcji (głównych, pomocniczych i admini
stracyjnych) do krajowej bazy danych dotyczących kosztów szpitalnych, która wykorzystywana jest
do opracowywania modelu obliczania kosztów/wskaźników wagowych DRG. W 1997 roku powołana
została grupa robocza, która miała za zadanie ściślej powiązać prowadzoną przez szpitale rachunko
wość kosztów z modelem obliczania kosztów/wskaźników wagowych DRG. Ocenie poddano pozycje,
które miały być włączone do każdego centrum kosztów we wszystkich szpitalach, co miało zapewnić
większą porównywalność kosztów uwzględnianych przez ten model. Jednakże szpitalne systemy
rachunku kosztów wciąż opierają się na różnych kryteriach sprawozdawczych, co ma negatywny
wpływ na model obliczania kosztów/wskaźników wagowych DRG.

21.5 Finansowanie szpitali w Portugalii
		 w oparciu o DRG
21.5.1 Zakres usług i kosztów objętych systemem finansowania
		 szpitali w oparciu o DRG
System DRG dotyczy trzech aspektów prowadzonych w Portugalii rozliczeń ze szpitalami. Aspekty te to:
(1) obliczanie prospektywnego ogólnego budżetu na opiekę świadczoną w trybie szpitalnym (odpowia
dającego za blisko 75-85 procent całkowitych przychodów szpitali NHS z opieki w trybie szpitalnym);
(2) oparte na DRG rozliczenia przypadków za opiekę świadczoną na rzecz beneficjentów programów
przeznaczonych dla określonych grup zawodowych oraz firm ubezpieczeniowych (głównie w przypadku
wypadków komunikacyjnych i obrażeń poniesionych w czasie wykonywania obowiązków służbowych);
(3) oparte na DRG rozliczenia za przypadki obejmujące procedury chirurgiczne w ramach programu
ograniczania list oczekujących. Systemem nie jest natomiast objęta opieka ambulatoryjna, rehabilitacja
i opieka psychiatryczna. Ponadto grup DRG nie używa się w rozliczeniach z prywatnymi szpitalami.
Oparte na DRG budżety lub rozliczenia przypadków dotyczą całości kosztów leczenia pacjenta
zakwalifikowanego do danej grupy DRG, w tym kosztów okresowych takich jak wynagrodzenia lekarzy
i koszty kapitałowe. Nie są one natomiast poddawane żadnym korektom związanym z prowadzoną
działalnością badawczo-dydaktyczną, która ma być finansowana z dodatkowych budżetów zapew
nianych przez inne ministerstwa. Niemniej jednak pewien odsetek wyższych kosztów związanych
z prowadzeniem działalności badawczo-dydaktycznej ma być uwzględniany za pośrednictwem korekt
obejmujących różne grupy szpitali (zob. podpunkt 21.5.3).

21.5.2 Obliczanie wagowych wskaźników kosztów DRG
Obliczanie portugalskich, krajowych wagowych wskaźników kosztów jest utrudnione z powodu braku
danych dotyczących kosztów przypadających na pacjenta w szpitalach NHS. Istnieje jednak portugalski
model obliczania kosztów/wskaźników wagowych DRG, który służy do dostosowania pierwotnych
wskaźników wagowych AP-DRG do portugalskich uwarunkowań w oparciu o wskaźniki pochodzące
ze stanu Maryland oraz informacje z krajowej bazy danych dotyczących kosztów szpitalnych i krajowej
bazy danych DRG (zob. podpunkt 21.2.3). Wskaźniki wagowe kosztów z Maryland opracowywane
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są w ramach Programu Przeglądu Kosztów Stanu Maryland (Maryland Cost Review Programme)
i stanowią zestaw wewnętrznych wskaźników wagowych, odzwierciedlających koszty danej usługi
w stosunku od innych usług w każdej grupie DRG. Zakładając, że portugalskie szpitale charakteryzują
się tym samym wzorcem korzystania ze świadczeń, co w przypadku stanu Maryland, lecz na różnych
poziomach, można określić względne koszty każdej usługi, składające się na całość kosztów szpitalnych
danej grupy DRG (zob. także Rozdział 22 niniejszego tomu).
Mankamentem tej metodologii jest założenie identycznego profilu leczenia w Portugalii i w sta
nie Maryland w Stanach Zjednoczonych. Od 1994 roku w ACSS zbiera się panel lekarzy (z inicjatywy
MDC), który – w razie takiej potrzeby – dokonuje walidacji portugalskich wagowych wskaźników
kosztów oszacowanych w oparciu o model obliczania kosztów/wskaźników wagowych DRG.
W celu uwzględnienia przypadków o nietypowo długim lub krótki okresie pobytu, obliczone
wskaźniki wagowe stosuje się wyłącznie do przypadków, które mieszczą się w określonych progach
długości pobytu. Progi te wyliczane są w oparciu o metodę międzykwartylową przy wykorzystaniu
danych na temat długości pobytu, pochodzących z krajowej bazy danych DRG.
Ministerstwo Zdrowia wyznacza krajową stawkę bazową na podstawie „obliczonej stawki
bazowej” za poprzedni rok (np. 2009) i dostępnego budżetu na rok kolejny (np. 2011). Obliczona
stawka bazowa stanowi iloraz kosztów ogółem za dany rok i łącznej ilości wypisów, jakie miały wów
czas miejsce, oraz wyraża średni koszt przypadający na przeciętnego pacjenta w tym właśnie roku.
Przy wyznaczaniu krajowej stawki bazowej Ministerstwo Zdrowia ma na uwadze jej wpływ na budżety
innych płatników oraz na wydatki NHS. Stawka bazowa wykorzystywana jest to obliczenia budżetów
szpitali oraz taryf DRG dla innych płatników (zob. podpunkt 21.5.3). Po zmianie wskaźników wagowych
kosztów lub stawek bazowych model zostaje ponownie skalibrowany w taki sposób, aby wartość
krajowego wskaźnika casemix (CMI) wynosiła jeden.

21.5.3 Grupy DRG w finansowaniu szpitali
Oparte na DRG przydziały budżetowe od NHS
Kluczowymi składnikami modelu opartych na DRG przydziałów budżetowych są szpitalne wskaźniki
casemix, szpitalne wskaźniki korekty oraz ogólna liczba wypisów. Niemniej jednak należy pamiętać,
że kwota wydatków w systemie finansowania DRG nie może przekraczać krajowego budżetu na opiekę
szpitalną. W związku z powyższym często występuje konieczność skorygowania krajowej stawki bazowej
w taki sposób, aby spełniała wspomniane ograniczenia. Budżet szpitala na opiekę świadczoną
w trybie szpitalnym (Hi) obliczany jest poprzez przemnożenie liczby standardowych pacjentów NHS
korzystających z opieki szpitalnej, jakich szpital spodziewa się leczyć w trakcie roku budżetowego (t)
(przewidywane równoważne wypisy)2 przez jego wskaźnik CMI za przedostatni rok (t-2) oraz przez
bazową stawkę grupy. Grupy szpitali definiowane są normatywnie w oparciu między innymi o takie
kryteria, jak ilość i różnorodność specjalistycznych usług, jakie są one w stanie świadczyć. Stawka
bazowa grupy określana jest do pewnego stopnia na podstawie stawek bazowych szpitali w danej
grupie (tj. średniego kosztu przeciętnego pacjenta leczonego w każdym szpitalu) oraz – w pozostałej
części – w oparciu o krajową stawkę bazową.

Hi = CMI(t–2) x ∑ przewidywane równoważne wypisy x stawka bazowa grupy
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Tabela 21.6 Udział rozliczeń opartych na DRG
Rok

1997

DRG (%)

Zeszłoroczny budżet (%)

10

90

Limit strat

Zero

1998

20

80

Brak limitu

1999

30

70

Brak limitu
Zero

2000

30

70

2001

40

60

Zero

2002

50

50

nie dotyczy

Budżety szpitali na rok 2011 zostały określone na podstawie wskaźników CMI szpitali w roku 2009.
Od 2003 roku w oparciu o grupy DRG ustala się całkowitą wysokości budżetu na opiekę szpi
talną każdego ze szpitali NHS. Grupy DRG były wprowadzone stopniowo w latach 1997-2002, a część
budżetu ustalana na ich podstawie stopniowo rosła (Tabela 21.6). Od kilku lat decyzją Ministerstwa
Zdrowia limit strat z tego tytułu wynosi zero; tj. postanowiono nie zmniejszać budżetów z roku na rok.

Oparte na DRG rozliczenia przypadków prowadzone z innymi płatnikami
W celu otrzymania płatności DRG za dany miesiąc, szpitale muszą przekazać innym płatnikom infor
macje na temat liczby i rodzaju grup DRG, w ramach których leczeni byli ich pacjenci. Wysokość
zapłaty otrzymywanej za każdą grupę DRG zależy od oficjalnej taryfy, którą określa się przez pomno
żenie obowiązującego wagowego wskaźnika kosztów DRG przez aktualną krajową stawkę bazową.
Rozliczenia te korygowane są w taki sposób, aby uwzględniały przypadki o pobycie dłuższym lub
krótszym niż standardowy. Przypadki o dłuższym pobycie niż średnia w grupie – po przekroczeniu
górnego progu (zgodnie z daną grupą DRG) – rozliczane są wg stawki dziennej, która jest taka sama
we wszystkich grupach DRG. Jeżeli pacjent przebywa w szpitalu przez okres krótszy niż średnia w jego
grupie, wysokość rozliczenia odpowiada ilości dni pomnożonych przez cenę za dzień w danej grupie
DRG. Wszystkie szpitale NHS otrzymują taką samą zapłatę, niezależnie od rodzaju szpitala (szpitale
specjalistyczne oraz szpitale ogólne).

21.5.4 Korekta dotycząca jakości
Zgodnie z celami ustalonymi w umowach zawieranych pomiędzy ACSS i szpitalami, szpitale mogą
otrzymać premię, jeśli odsetek powtórnych przyjęć pacjentów w ciągu pierwszych pięciu dni po wypisie
będzie utrzymywał się poniżej określonego progu. Podczas obliczania premii uwzględnia się również
udział ambulatoryjnych procedur chirurgicznych jako odsetek ogólnej, programowej liczby procedur
chirurgicznych oraz ALOS.

21.5.5 Główne zachęty dla szpitali
Jednym z podstawowych celów wprowadzenia grup DRG do rozliczeń ze szpitalami była poprawa wydajności
wynikająca ze zwiększonej aktywności i krótszego ALOS, a tym samym ograniczenie czasu oczekiwania.
Kolejnym celem była kontrola wzrostu wydatków publicznych w sektorze opieki zdrowotnej. Zważywszy
na fakt, że wysokość płatności otrzymywanych przez szpitale zależy od liczby i rodzaju grup DRG, system
zachęca szpitale do cięcia kosztów, skracania długości pobytu i leczenia większej liczby pacjentów. Analiza
zmian w liczbie leczonych pacjentów oraz ALOS wydaje się potwierdzać te oczekiwania (zob. punkt 21.7).
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21.6 Nowe/innowacyjne technologie
W przypadku innowacyjnych lekarstw i technologii, które nie zostały objęte żadną grupą DRG, stosuje
się podejście doraźne. Odpowiedzialność za decyzje dotyczące potrzeb w tym zakresie spoczywa
na lekarzach. Jednakże lekarze muszą także przedstawiać uzasadnienia swoich decyzji zarządowi szpitala
lub Komisji ds. Leków i Terapii. Zazwyczaj rozstrzygające w takich przypadkach są kryteria kliniczne.
Szpitale nie są w żaden sposób zniechęcane do stosowania nowych lub innowacyjnych technologii,
jako że ich budżety nie są stałe, a deficyty nie wiążą się z żadnym karami.

21.7 Ocena systemu DRG w Portugalii
21.7.1 Istniejące oceny
Od czasu wprowadzenia grup DRG, ALOS w szpitalach NHS w Portugalii wykazuje tendencję malejącą,
podczas gdy liczba wypisywanych z placówek pacjentów przejawia trend odwrotny (Tabela 21.7).
Sytuacja ta może wskazywać na rosnącą wydajność procesu leczenia, zwłaszcza biorąc pod uwagę
utrzymujący się na stałym, bliskim 75 procentom poziomie wskaźnik obłożenia (Bentes i in., 2004).
Należy zauważyć, że dane za ostatnie dwa lata pochodzą z różnych źródeł, co może tłumaczyć
zaobserwowany wzrost ALOS w przypadku pacjentów korzystających z opieki w trybie szpitalnym.
Ponadto wzrasta liczba pacjentów leczonych w trybie ambulatoryjnym, co z pewnością jest sygnałem
wzrostu także stopnia złożoności lub ciężkości przypadków leczonych w trybie szpitalnym.
W Tabeli 21.7 przedstawiono, jak na przestrzeni kolejnych lat kształtowałby się wskaźnik CMI
obliczany w oparciu o wskaźniki wagowe kosztów z roku 1998. Dlatego też wskaźnik CMI wynosi 1
w roku 1998 i jest wyższy w kolejnych latach. Biorąc pod uwagę te informacje można stwierdzić,
że stopień złożoności przypadków leczonych w portugalskich szpitalach NHS wzrasta.
Podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, po pierwszych dziesięciu latach stosowania systemu
finansowania szpitali w oparciu o grupy DRG w Portugalii zainteresowanie jego oceną maleje. Przegląd
dotychczasowych ocen tego systemu można natomiast znaleźć u Mateusa (2008). Podsumowując
można stwierdzić, że, osiągnięte w Portugalii wyniki były zbliżone do tych w Stanach Zjednoczonych
i Australii: krótszy ALOS oraz wyższy CMI i większa liczba wypisywanych pacjentów. Leczeniu podda
wanych jest więcej osób, co może wskazywać na wzrost wydajności.

21.7.2 Ocena autora
Po 25 latach można w końcu stwierdzić, że wdrożenie systemu DRG w Portugalii było sukcesem. Nie tylko
szpitale NHS już od końca lata 80. XX wieku prowadzą rozliczenia z innym płatnikami na podstawie
DRG, lecz także od schyłku lat 90. XX wieku opieka szpitalna w szpitalach NHS finansowana jest
za pośrednictwem opartych na DRG przydziałów budżetowych dla szpitali. Coraz więcej pacjentów
leczonych jest w coraz krótszym czasie, a grupy DRG okazały się pomocnym mechanizmem kontroli
kosztów (Mateus, 2008; Barros & de Almeida Simões, 2007).
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Tabela 21.7 Liczba leczonych przypadków, ALOS i CMI w latach 1997-2006
Rok

Wypisy
ze szpitali
Zabiegi chirurgi
czne w trybie
ambulatoryjnym
Ogółem
ALOS (wyłącznie
opieka w trybie
szpitalnym)
CMI

2005*

2006*

810 979 818 513 839 393 899 935 895 836 892 607 900 415 876 385 970 146

1997

958 606

20 237

1998

20 334

1999

24 850

2000

26 857

2001

37 856

2002

47 735

2003

63 366

2004

77 821

80 417

90 487

831 216 838 847 864 243 926 792 933 692 940 342 963 781 954 206 1 050 563 1 049 093
7,5

7,5

7,3

7,1

7,1

7,0

6,8

6,8

7,2

7,2

0,99

1,00

1,02

1,04

1,07

1,08

1,08

1,10

1,12

1,13

Źródła: IGIF, 2005; * ACSS, 2007.

Co więcej, stworzenie bazy danych DRG zawierającej informacje na temat schorzeń współistniejących
i profili leczenia Portugalczyków daje ogromny potencjał jej wykorzystania przez osoby odpowiedzialne
za politykę. Dotychczas, poza trzema głównymi dziedzinami, a mianowicie: finansowaniem szpitali, analizą
porównawczą szpitali oraz ustalaniem krajowych taryf w opiece szpitalnej i opiece ambulatoryjnej, baza
ta nie została w pełni spożytkowana. Zdaniem autora, informacje pochodzące z bazy danych DRG mogą
być pomocne w opracowywaniu krajowych planów zdrowotnych oraz kształtowaniu polityki zdrowotnej:
tworzeniu profili schorzeń współistniejących, występujących u portugalskiej populacji na poziomie krajo
wym i regionalnym; organizowaniu opieki zgodnie z zapotrzebowaniem; określaniu obszarów, w których
istnieje potrzeba przeglądu wykorzystania zasobów i zapewniania jakości; oraz kontroli realizacji celów
określonych w aktualnych krajowych planach zdrowotnych dotyczących różnych chorób. Ponadto,
jak wskazuje Noe i in. (2005), dane zbierane w rejestrach pacjentów można wykorzystać do uzupełnienia
badań na temat gospodarki zdrowotnej, mających na przykład na celu identyfikację wzorców praktyk
i ocenę występujących w tym zakresie różnic w zależności od poszczególnych uwarunkowań, poznanie
różnic pomiędzy regionami, analizę podgrup populacji, określenie charakterystyki pacjentów o wysokich
i niskich kosztach leczenia, itd.
Ważne osiągnięcie stanowiłoby opracowanie krajowych wagowych wskaźników kosztów i w tym właśnie
celu powinno się dążyć do wyłonienia reprezentatywnej próby szpitali. Innym wartym uwagi zamierzeniem
byłoby zachęcenie prywatnych placówek do kodowania świadczonej przez nie opieki szpitalnej przy użyciu
grup DRG. Znaczenie sektora prywatnego jako świadczeniodawcy opieki zdrowotnej stale rośnie i nie ma
powodu, aby nie miał on również prowadzić sprawozdawczości w odniesieniu do swojej działalności.

21.8 Perspektywy: kierunki rozwoju i reform
21.8.1 Tendencje w usługach szpitalnych
		 (lub ogólnej opiece zdrowotnej)
Jak sugerują najnowsze dane, opieka świadczona w trybie szpitalnym jest wciąż niezwykle istotna
w Portugalii, podczas gdy chirurgia ambulatoryjna odpowiada za nie więcej niż 10 procent działal
ności szpitalnej. Usługi świadczone w trybie innym niż szpitalny finansowane są w oparciu o opłaty
za usługę. Liczba budowanych szpitali (zarówno publicznych jak i prywatnych) sygnalizuje, że – przy
najmniej na poziomie planów – opieka w trybie szpitalnym odgrywa i będzie wciąż odgrywać ważną
rolę w kontekście świadczenia opieki zdrowotnej w Portugalii.
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21.8.2 Tendencje dotyczące stosowania systemu DRG
		 i zakresu jego obowiązywania
Od czasu wprowadzenia grup DRG w Portugalii ich wykorzystanie przy prowadzeniu rozliczeń
ze szpitalami i podziale budżetu stale wzrasta. Dwa badania pilotażowe dotyczące adaptacji systemu
klasyfikacji pacjentów ambulatoryjnych APG na gruncie portugalskim przeprowadzono już w poło
wie lat 90. XX wieku. Jednakże pomimo obiecujących wyników obu badań, grupy APG nie zostały
wprowadzone ze względu na brak woli politycznej. Obecnie działalność ambulatoryjna (konsultacje
i usługi dodatkowe) finansowana jest w oparciu o opłaty za usługę, co stanowi preferowaną przez
kierownictwo szpitali i lekarzy metodę rozliczeń. Istnieje zatem silny opór ze strony szpitali wobec
wprowadzenia systemu APG.
Przeprowadzone zostały również badania dotyczące możliwości wykorzystania systemu klasyfikacji
pacjentów dostosowanego do świadczenia opieki w zakresie zdrowia psychicznego. Nie podjęto jeszcze
żadnej decyzji na temat grupera, który miałby zostać zastosowany, ale zarówno system wdrożony w Sta
nach Zjednoczonych jak i te opracowane w Kanadzie (System for Classification of In-Patient Psychiatry)3
i Australii (Mental Health Classification And Service Costs)4 są przedmiotem dokładnych analiz.
W związku z rozwojem Krajowej Sieci Domów Opieki w Portugalii wrasta również zaintereso
wanie wprowadzeniem systemu klasyfikacji pacjentów korzystających z opieki rehabilitacyjnej. Aktualnie
opieka ta jest finansowana w oparciu o opłaty za osobodni, które w żaden sposób nie odzwierciedlają
charakterystyki tych pacjentów ani placówek.
Można się spodziewać, że zbliżone do DRG systemy będą obejmować coraz więcej dziedzin
opieki zarówno w zakresie sposobu ich finansowania jak i w celach informacyjnych. Portugalia była
jednym z pierwszych krajów europejskich, które przyjęły system DRG w opiece świadczonej w trybie
szpitalnym i prawdopodobnie będzie też pionierem wykorzystania systemów klasyfikacji pacjentów
w innych obszarach opieki.

21.9 Przypisy
1. Dokument dostępny wyłącznie w języku portugalskim (http://portalcodgdh.min-saude.pt, dostęp
na dzień 10 lipca 2011r.)
2. Równoważne wypisy dotyczą ogólnej liczby epizodów leczenia w trybie szpitalnym otrzymanej po
standaryzacji długości pobytu odbiegającej od średniej (poniżej lub powyżej dolnego i górnego
progu) w każdej grupie DRG z opowiadającą jej długością pobytu w przypadku „normalnych”
epizodów (długości pobytu mieszczące się w umownym przedziale). Pacjenci przyjmowani na krótki
pobyt liczeni są jako mniej niż jeden; pacjenci przyjmowani na długi pobyt liczeni są jako więcej niż
jeden; pacjenci, których długość pobytu mieści się w umownym przedziale, liczeni są jako jeden.
3. Zob. strona internetowa Kanadyjskiego Instytutu Informacji Zdrowotnej (Canadian Institute for
Health Information) (http://secure.cihi.ca, dostęp na dzień 10 lipca 2011 r.)
4. Zob. strona internetowa australijskiego Departamentu Rządowego ds. Zdrowia i Starzenia się
(Government Department of Health and Ageing) (http://www.health.gov.au, dostęp na dzień
10 lipca 2011 r.)
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22.1 Usługi szpitalne i rola DRG w Hiszpanii
22.1.1 Hiszpański system opieki zdrowotnej
W hiszpańskiej konstytucji z roku 1978 zagwarantowano wszystkim obywatelom prawo do ochrony
zdrowia i opieki zdrowotnej, które zostało następnie potwierdzone w roku 1986 w ustawie o powsze
chnej opiece zdrowotnej (General Health Care Act, GHCA). W ustawie GHCA przedstawiona została
podstawowa charakterystyka hiszpańskiego systemu opieki zdrowotnej, w tym takie aspekty jak
publiczne finansowanie służby zdrowia i powszechny, darmowy dostęp do usług opieki zdrowotnej
w punktach ich świadczenia. Ponadto obowiązki w zakresie opieki zdrowotnej zostały zdecentralizo
wane i przekazane wspólnotom autonomicznym (AC), tj. regionom Hiszpanii, co stanowi ważną cechę
dzisiejszego systemu opieki zdrowotnej w tym państwie.
W 2007 roku wydatki na zdrowie ogółem wyniosły 1 980 euro na mieszkańca rocznie, co odpo
wiada 8,4 procenta produktu krajowego brutto (PKB) (Komisja Europejska, 2011). Wydatki publiczne
(finansowane głównie z ogólnych podatków) stanowią najważniejsze źródło finansowania hiszpańskiej
służby zdrowia i odpowiadają za 72 procent wydatków na zdrowie ogółem. Z kolei prywatne wydatki
gospodarstw domowych stanowią około 22 procent ogólnych wydatków na zdrowie i w większości
dotyczą świadczeń, które nie są objęte systemem publicznym (na przykład opieki dentystycznej oraz
usług prywatnych specjalistów). Ponadto coraz większa część mieszkańców (25 procent w 2007 roku)
posiada prywatne ubezpieczenie zdrowotne (López Casasnovas, 2008), z którego opłacane są usługi
opieki zdrowotnej świadczone przez sektor prywatny.
Z jednej strony do głównych obowiązków centralnego rządu wciąż należy wyznaczanie ogól
nych, ramowych zasad koordynacji i finansowania Narodowej Służby Zdrowia (NHS), definiowanie
podstawowego pakietu świadczeń NHS, regulowanie kwestii dotyczących lekarstw oraz koordynowanie
edukacji medycznej (Durán i in., 2006). Z drugiej strony w ramach każdej z 17 wspólnot autono
micznych funkcjonuje Regionalna Służba Zdrowia odpowiedzialna za zakup i zapewnienie opieki
zdrowotnej. Co więcej, wspólnoty autonomiczne opracowują polityki zdrowia publicznego oraz mają
prawo rozbudowywać podstawowy pakiet świadczeń NHS (Instytut Informacji Zdrowotnej, 2010).
Niemniej jednak rząd centralny pobiera podatki od dochodów oraz podatek od towarów
i usług (VAT), a także przydziela budżety na ochronę zdrowia Służbom Zdrowia w każdej wspólnocie
w oparciu o prostą zasadę przydziału na mieszkańca, uwzględniając przy tym korekty przydziałów,
takie jak odsetek osób starszych i osób ubezpieczonych. Ponadto każda wspólnota może swobodnie
gromadzić dodatkowe środki za pomocą niewielkiego, dalszego opodatkowanie dochodów.
Poza ogólnym przydziałem środków na mieszkańca rząd centralny finansuje również Fundusz
Spójności Opieki Zdrowotnej, który został utworzony w 2002 roku i odpowiada za mniej niż 1 pro
cent publicznych wydatków na zdrowie. Zadaniem Funduszu Spójności, którym zarządza NHS, jest
zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej dla całej populacji Hiszpanii. W tym właśnie celu
Fundusz przydziela środki do wspólnot zapewniającym opiekę pacjentom pochodzących z regionów,
w których niektóre świadczenia określone przez Ministerstwo Zdrowia nie są dostępne (w większości
są to usługi z wykorzystaniem zaawansowanych technologii).
Każda ze wspólnot ma opracowane własne struktury i mechanizmy finansowania. W niniejszym
rozdziale skoncentrowano się głównie na Katalonii, jako że była to pierwsza wspólnota, która przyjęła
system klasyfikacji pacjentów DRG na potrzeby analiz casemix, zarządzania szpitalami i finansowania
ich (HOPE, 2006). W roku 2007 ogólne wydatki na zdrowie w Katalonii kształtowały się na poziomie
7,4 procenta PKB (CatSalut, 2010), z czego 67,2 procent opłacane było ze źródeł publicznych.
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22.1.2 Usługi szpitalne w Hiszpanii i Katalonii
Hiszpania
Wydatki na opiekę szpitalną w Hiszpanii stanowią blisko 40 procent wydatków na zdrowie ogółem,
przy czym prawie w całości (93 procent) pokrywane są one ze źródeł publicznych (Komisja Europej
ska, 2011). W Hiszpanii funkcjonuje około 770 szpitali, z czego 591 stanowią placówki świadczące
opiekę w stanach ostrych. Prawie 42 procent tych placówek to szpitale publiczne (247). Liczba łóżek
w publicznych szpitalach świadczących opiekę w stanach ostrych odpowiada 72 procentom wszystkich
łóżek w szpitalach świadczących tego rodzaju opiekę, a średnia liczba łóżek w szpitalach publicznych
jest większa niż w szpitalach prywatnych (odpowiednio 380 i 105 łóżek).
Co do zasady, sektor prywatny świadczy usługi, które są wyłączone z publicznego pakietu
świadczeń. Specjalizuje się on w takich obszarach, jak chirurgia plastyczna oraz w niektórych planowych
procedurach, w przypadku których w sektorze publicznym tworzone są listy oczekujących.
Jako że odpowiedzialność za zakup i zapewnianie opieki zdrowotnej spoczywa na wspólnotach
autonomicznych, rząd centralny nie jest bezpośrednio zaangażowany w finansowanie opieki szpitalnej.
Zamiast tego wszelkie środki (przydziały na mieszkańca oraz środki z Funduszu Spójności) przekazywane
są za pośrednictwem Regionalnych Służb Zdrowia w poszczególnych wspólnotach, ustanawiających
różne struktury organizacyjne i narzędzia zarządcze w zakresie zakupu i zapewnienia opieki zdrowotnej.

Katalonia
W momencie decentralizacji zadań związanych z zapewnieniem opieki zdrowotnej pomiędzy poszcze
gólnymi wspólnotami autonomicznymi występowały wyraźne różnice pod względem dostępności
infrastruktury w sektorze publicznym. W niektórych wspólnotach liczba istniejących szpitali publicznych
(oraz ich potencjał) były odpowiednie do realizowanych działań; w innych przypadkach były niedosta
teczne. Większość ośrodków zdrowia i szpitali w Katalonii skoncentrowana była w dużych miastach.
W związku z powyższym, w celu zapewnienia powszechnej dostępności świadczeń, utworzona została
Sieć Szpitali Publicznych (Xarxa Hospitàlaria d’Utilització Pública, XHUP), w skład której weszły szpitale
o różnej strukturze właścicielskiej, w tym należące do rad miasta, Czerwonego Krzyża, Kościoła kato
lickiego i prywatnych organizacji charytatywnych.
Aktualnie sieć XHUP obejmuje 68 szpitali dysponujących średnio 237 łóżkami (Tabela 22.1).
Departament Opieki Zdrowotnej jest właścicielem zaledwie 10 placówek, które razem tworzą Kataloński
Instytut Opieki Zdrowotnej (ICS). Pozostałe szpitale mają różnych właścicieli (niektórzy z nich to prywatne
podmioty typu non-profit) i reprezentowane są przez dwa związki szpitali: Consorci de Salut i Social
de Catalunya oraz Unió Catalana d’Hospitals.
Sektor prywatny odgrywa stosunkowo znaczącą rolę, jako że odpowiada za blisko 20 procent
wypisów ze szpitali i 15 procent łóżek. Opieka prywatna wybierana jest przede wszystkim w przypad
ku usług położniczych (uważa się, że zapewnia większy komfort i jakość pomieszczeń), planowych
procedur chirurgicznych (aby uniknąć list oczekujących) oraz specjalistów, których usługi nie są objęte
ubezpieczeniem publicznym, takich jak chirurgia kosmetyczna i opieka dentystyczna.
W szpitalach świadczona jest nie tylko opieka szpitalna: w 2007 roku w szpitalach publicznych
miało miejsce ponad 10 milionów wizyt u specjalistów opieki ambulatoryjnej. Opiekę podstawową
zapewnia sieć publiczna organizowana terytorialnie. W ramach sieci podstawowej opieki każdej osobie
przypisany zostaje lekarz medycyny rodzinnej (GP), pełniący rolę koordynatora z siecią XHUP i kieru
jący pacjentów do specjalistycznej opieki ambulatoryjnej w szpitalach. Ponadto od połowy lat 90. XX
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wieku rośnie znaczenie ośrodków chirurgii ambulatoryjnej (MAS), które w 2007 roku odpowiadały już
za 15 procent wypisów i 40 procent zabiegów chirurgicznych ogółem (CatSalut, 2007).
Obecny system finansowania szpitali funkcjonuje w Katalonii od 1997 roku i jest taki sam w całej
sieci XHUP, niezależnie od ich struktury właścicielskiej. Ogólne budżety na opiekę szpitalną ustalane
są w oparciu o grupy DRG i wskaźniki strukturalne. Szpitale otrzymują również środki z dodatkowych
budżetów przeznaczonych na poszczególne programy opieki zdrowotnej, inwestycje kapitałowe, bada
nia i edukację. Leczenie szpitalne odpowiada za największą część całkowitych przychodów szpitali.
Konsultacje ambulatoryjne rozliczane są w oparciu o ryczałtową opłatę za wizytę, której wysokość różni
się w zależności do struktury szpitala. Opieka w nagłych przypadkach jest opłacana w ramach systemu
opłat za usługę, przy czym opłata jest dostosowywana w oparciu o charakterystykę strukturalną szpitala.
„Specjalne techniki” z kolei finansuje się przy użyciu dodatkowych płatności (zob. Podpunkt 22.5.1).
Tabela 22.1 Szpitale świadczące opiekę w stanach ostrych w Katalonii
Opieka w stanach ostrych
świadczona w szpitalach XHUP w 2007 r.

Szpitale
Łóżka
Wskaźnik obłożenia (%)
Personel
Personel/Liczba łóżek
Wypisy
Dni hospitalizacji ogółem
Wizyty ambulatoryjne
Nagłe przypadki

XHUP

%

Sieć prywatna

%

68

63,0

40

37,0

Razem

108

16 119

85,5

2 813

14,5

18 932

83,8

–

63,8

–

80,7

42 624

90,4

4 512

9,6

47 136

2,6

–

1,5

–

2,5

725 108

79,7

184 864

20,3

909 972

4 932 360

87,4

709 004

12,6

5 641 364

10 061 109

89,1

1 232 137

10,9

11 293 246

3 923 380

85,2

679 619

14,8

4 602 999

Wypisy finansowane ze środków publicznych

665 755

99,9

475

0,1

666 230

Wypisy finansowane ze środków publicznych
/ Wypisy ogółem (%)

92,7

–

0,3

–

83,9

Wydatki

4 960 000

90,9

495 000*

9,1

5 455 000

Przychody

4 917 000

91,6

450 000*

8,4

5 367 000

Źródła: Opracowanie własne na podstawie EESRI, 2007 oraz CatSalut, 2007.
* Obejmuje łączne ośrodki opieki zdrowia psychicznego, społeczne i opieki w stanach ostrych.

22.1.3 Cel systemów DRG w Hiszpanii i Katalonii
Hiszpania
System All-Patient (AP)-DRG stosowany w Hiszpanii na poziomie krajowym służy do realizacji dwóch
zasadniczych celów: (1) oceny wyników i benchmarkingu oraz (2) rozliczeń za przypadki w oparciu
o grupy DRG pomiędzy Funduszem Spójności a wspólnotami autonomicznymi.
Wskaźnik casemix (CMI) oraz długość pobytu w odniesieniu do danej grupy DRG to podstawowe
wskaźniki szpitalnych kart wyników wykorzystywane do ocen wyników i benchmarkingu. Większość
wspólnot autonomicznych oraz rząd krajowy udziela szpitalom informacji zwrotnych na temat krajo
wych i regionalnych standardów w zakresie DRG. Grupy DRG stosuje się powszechnie do oceny
wydajności, a w niektórych przypadkach do oceny programów kontraktowych. Jednak najbardziej
rozległe i znaczące wykorzystanie benchmarkingu ma miejsce w firmach prywatnych (IASIST, 2008).
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Fundusz Spójności refunduje w oparciu o AP-DRG ponoszone przez wspólnoty autonomiczne
koszty opieki świadczonej w ich szpitalach na rzecz pacjentów z innych wspólnot. Jak już wspomniano,
Fundusz Spójności został wprowadzony w 2002 roku w celu zapewnienia równego dostępu do opieki
zdrowotnej dla całej populacji Hiszpanii. Jednakże przed poddaniem się leczeniu w innej wspólnocie
autonomicznej pacjent musi ubiegać się o pozwolenie w swoim rodzimym regionie. Fundusz Spójności
nie pokrywa ponoszonych przez wspólnoty autonomiczne kosztów opieki świadczonej w nagłych
przypadkach na rzecz pacjentów z innych wspólnot.

Katalonia
Grupy DRG wykorzystywane są w Katalonii do korekty rozliczeń ze szpitalami od 1997 roku. Od roku
2000, 35 procent budżetów szpitali na opiekę szpitalną jest powiązanych z grupami DRG. Przed wpro
wadzeniem grup DRG jako narzędzia finansowania szpitali Katalońska Służba Zdrowia posługiwała się
modelem UBA (Podstawowa Jednostka Opieki), w ramach którego szpitale otrzymywały jednakową
kwotę za ekwiwalenty hospitalizacji (Brosa & Agusti, 2009). Wprowadzenie grup DRG do rozliczeń
ze szpitalami miało pozwolić na lepszą ocenę działalności szpitali, dzięki czemu rozliczenia z nimi byłyby
ściślej powiązane z wynikami ich działalności (Cots & Castells, 2001). Zgodnie z zamysłem posługiwanie
się grupami DRG miało przyczynić się do zwiększenia wydajności, poprawić jakość danych oraz ułatwić
zarządzanie szpitalami.

22.2 Rozbudowa i aktualizacja systemów DRG
22.2.1 Aktualny system DRG w zarysie
Wszystkie autonomiczne wspólnoty przekazują do Ministerstwa Zdrowia minimalne umowne zestawy
danych (MBDS) opisujące działalność szpitali, pogrupowane w oparciu o grupy AP-DRG (aktualna
wersja 25.) firmy 3M, zgodnie ze standardem zdefiniowanym na poziomie krajowym. Krajowe dane
dotyczące pacjentów szpitali zakwalifikowanych do poszczególnych grup z AP-DRG wykorzystywane
są do analizy casemix oraz benchmarkingu. Na poziomie krajowym do zaimportowanego systemu
AP-DRG nie są wprowadzane żadne modyfikacje liczby grup DRG ani wykorzystywanych algorytmów.
Wszystkie szpitale w Katalonii znajdujące się w sieci XHUP muszą grupować wypisywanych
pacjentów (opieki szpitalnej oraz chirurgii ambulatoryjnej) w oparciu o Centers for Medicare and
Medicaid Services (CMS)-DRG. Katalońska Służba Zdrowia (CHS) wykorzystuje CMS-DRG do korekty
budżetów szpitalnych (zob. punkt 22.5). Jednakże szpitale w Katalonii są zobligowane również
do sprawozdawczości w oparciu o AP-DRG, z co kolei służy do analizy wydajności oraz porównywania
katalońskich szpitali z resztą Hiszpanii.

22.2.2 Rozbudowa systemów DRG
W Hiszpanii nie opracowano krajowego systemu DRG, lecz skorzystano z różnych systemów DRG
zaimportowanych z innych państw. Powodem, dla którego hiszpańskie władze w 1990 roku zdecy
dowały się wykorzystać zaimportowane systemy DRG, był brak rzetelnych informacji kosztowych
w Hiszpanii, które pozwoliłyby na opracowanie hiszpańskiego krajowego systemu DRG. Zaledwie kilka
hiszpańskich szpitali dysponowało pełnym oddolnym systemem rachunku kosztów (zob. punkt 22.4).
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Hiszpania
W Tabeli 22.2 zebrano podstawowe fakty dotyczące wykorzystania DRG w Hiszpanii na poziomie
krajowym. Grupy AP-DRG zostały wprowadzone w 1999 roku z myślą o benchmarkingu szpitali.
Od tamtej pory kopie MBDS wszystkich szpitali w Hiszpanii przekazywane są do Ministerstwa Zdrowia,
które wykorzystuje otrzymane informacje do przyporządkowywania wypisów do poszczególnych
grup DRG. Każdego roku dane na temat działalności wszystkich hiszpańskich szpitali przekazywane
są do Ministerstwa Zdrowia z wykorzystaniem AP-DRG.
Od roku 2002 zaimportowane wskaźniki wagowe kosztów AP-DRG dostosowywane są
do hiszpańskich uwarunkowań przy użyciu informacji o rachunku kosztów pochodzących z coraz większej
próby hiszpańskich szpitali i na ich podstawie wyliczane są krajowe taryfy. W skład początkowej próby,
w oparciu o którą obliczono krajowe taryfy AP-DRG, wchodziło 19 szpitali, przy czym w roku 2008
ich liczba wzrosła do 30. Szpitale były wybierane w taki sposób, aby stanowiły reprezentatywną próbę
wszystkich krajowych szpitali publicznych. Jednakże próba ta obejmuje tylko jeden szpital kataloński,
co oznacza, że różnice płacowe i cenowe pomiędzy poszczególnymi wspólnotami autonomicznymi
nie znajdują odpowiedniego odzwierciedlenia w szacowanych krajowych taryfach AP-DRG. Szpitale
uczestniczące w zbieraniu próby danych muszą stosować standardową metodologię rachunku kosztów
(zob. punkt 22.4).
Tabela 22.2 Podstawowe fakty dotyczące wykorzystania DRG w Hiszpanii
Poziom krajowy/międzywspólnotowy

System DRG
Data wprowadzenia

AP-DRG
wersja 14.1

AP-DRG
wersja 18.0

AP-DRG
wersja 21.0

AP-DRG
wersja 23.0

AP-DRG
wersja 25.0

1999

2002

2006

2008

2010

(Główny) cel

Analiza/benchmarking danych szpitalnych na poziomie krajowym
–

Dane wykorzystane
do rozbudowy

Liczba grup DRG

Opłaty za przypadek w oparciu o DRG w ramach rozliczeń działalności między
wspólnotowej poprzez Fundusz Spójności

Algorytm grupowania:
w całości zaimportowany.
Krajowe taryfy DRG:
dane na poziomie centrów kosztów
z próby 18 szpitali
644

Dotyczy

656

Algorytm grupowania:
w całości zaimportowany.
Krajowe taryfy DRG:
dane na poziomie centrów kosztów z próby 30 szpitali
670

676

684

MBDS wszystkich szpitali w ramach NHS (opieka szpitalna i MAS)
–

Objęte usługi

Całość opieki
szpitalnej,
za wyjątkiem
psychiatrii i opieki
długoterminowej

Objęte koszty

–

Wspólnoty autonomiczne (rozliczenia dot. pacjentów z innych wspólnot)
Benchmarking: całości opieki szpitalnej
(za wyjątkiem psychiatrii i opieki długoterminowej)
Rozliczenia za przypadek w oparciu o DRG: pacjenci poddawani planowemu,
złożonemu leczeniu we wspólnotach poza swoim miejscem zamieszkania
Koszty kapitałowe i okresowe

Katalonia
Od 1985 roku w ramach kilku inicjatyw w Katalońskiej Służbie Zdrowia wprowadzane były amery
kańskie grupy Health Care Financing Administration (HCFA)-DRG (Ibern, 1991). Niemniej decyzja
katalońskiego organu zdrowia o oficjalnym wprowadzeniu grup CMS-DRG do CHS zapadła dopiero
w roku 1997 (zob. Tabela 22.3).
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System CMS-DRG stosowany jest w katalońskich szpitalach w niezmodyfikowanej wersji,
a wskaźniki wagowe kosztów CMS-DRG wykorzystywane w rozliczeniach ze szpitalami nie są kory
gowane. Zarówno CMS-DRG jak i AP-DRG są w Katalonii używane nie tylko w przypadku opieki
szpitalnej, ale także w odniesieniu poważnych nagłych przypadków i MAS.
Od roku 1999, kiedy wszystkie szpitale w Hiszpanii rozpoczęły przekazywanie danych do krajo
wego Ministerstwa Zdrowia, w krajowym zestawie danych znalazły się również dane z katalońskich
szpitali. Niemniej jednak Katalońska Służba Zdrowia zaczęła stosować AP-DRG w analizach casemix
na poziomie lokalnym dopiero w 2006 roku. Od tamtej pory CHS grupuje pacjentów wypisywanych
ze szpitali w sieci XHUP, posługując się AP-DRG. CHS przygotowuje również roczne sprawozdania
AP-DRG dla każdego szpitala, ułatwiające porównanie wyników osiąganych przez szpitale oraz ich
benchmarking.

22.2.3 Dane wykorzystywane do rozbudowy i aktualizacji
		 systemów DRG
Wszystkie wersje DRG użytkowane w Hiszpanii i Katalonii zostały zaimportowane ze Stanów Zjedno
czonych. Również ich algorytmy nie były opracowywane w Hiszpanii.
Grupy AP-DRG wykorzystywane są do benchmarkingu i porównywania wyników szpitali
na poziomie krajowym, co odbywa się w oparciu o zaimportowane wskaźniki wagowe kosztów.
Natomiast w celu zaadaptowania grup AP-DRG do międzywspólnotowych rozliczeń ze szpitalami,
obliczono krajowe taryfy, wykorzystując w tym celu amerykańskie wskaźniki wagowe oraz dane
kosztowe z rosnącej próby hiszpańskich szpitali.
W ciągu ostatnich kilku lat dane kosztowe wykorzystywane do aktualizacji pochodziły zawsze
sprzed dwóch lat: taryfy stosowane w roku 2008 i 2009 opierały się na danych kosztowych z 2006 roku,
podczas gdy taryfy stosowane w roku 2010 – na danych kosztowych z roku 2008.

22.2.4 Systematyczność aktualizacji systemu oraz stosowane
		metody
W całej Hiszpanii (we wszystkich wspólnotach autonomicznych) aktualizację systemów DRG przepro
wadza się co dwa lata; oznacza to, że co dwa lata nowa wersja AP-DRG (CMS-DRG w Katalonii) jest
importowana ze Stanów Zjednoczonych. Co drugi rok Ministerstwo Zdrowia dokonuje zakupu nowej
wersji AP-DRG od firmy 3M Health Information Systems.
Ponadto wspólnoty autonomiczne i poszczególne szpitale zakupują AP-DRG w zależności
od własnych potrzeb. Również w Katalonii dostawcą systemu CMS-DRG jest firma 3M Health
Information Systems. W ramach ostatniej aktualizacji krajowych taryf AP-DRG pod koniec 2008 roku
zaimportowano nową wersję AP-DRG (wersja 25). W trakcie 2009 roku dane kosztowe z próby szpi
tali pogrupowane zostały przy użyciu AP-DRG w celu obliczenia taryf na rok 2010. W związku z tym
wersja AP-DRG, z której korzystano w 2010 roku, została wprowadzona w Stanach Zjednoczonych
dwa lata wcześniej. Grupy CMS-DRG stosowane w Katalonii liczą zawsze 2 lata, jako że w Stanach
Zjednoczonych są one wprowadzane dwa lata przed ich zaimportowaniem do Katalonii.
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Tabela 22.3. Podstawowe fakty dotyczące wykorzystania DRG w Katalonii
Katalonia

I zestaw
System DRG

Data wprowadzenia

HCFA-DRG
(obecnie
AP-DRG)
wersja 13.0
1997

(Główny) cel

CMS
wersja
18.

CMS
wersja
20.0

CMS
wersja
22.0

2000

2002

2004

2006

CMS
wersja
24.0
2008–2010

Korekta przydziału lokalnych budżetów

Dane
wykorzystane
do rozbudowy
Liczba grup DRG

II zestaw

CMS
wersja
16.0

AP-DRG
wersja
21.0

AP-DRG
wersja
23.0

AP-DRG
wersja
25.0

2006

2008

2010

Benchmarking szpitali

Brak (w całości zaimportowany)
492

499

499

Dotyczy

510

520

538

670

676

684

XHUP

XHUP

Objęte usługi

Opieka szpitalna, MAS i poważne nagłe przypadki, za wyjątkiem
psychiatrii i opieki długoterminowej

Podobnie jak w pozostałej części
Hiszpanii

Objęte koszty

DRG odpowiada za 35 % budżetów szpitali przeznaczonych na
opiekę szpitalną

nie dotyczy

Zarówno system AP-DRG jak i CMS-DRG (w Katalonii) wymaga, aby informacje na temat rozpo
znań i procedur były kodowane przy użyciu opracowanej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO)
Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD), wersja IX – Modyfikacja Kliniczna (ICD-9-CM), stanowiącej
amerykańską, zmodyfikowaną wersją ICD. Jako że każda wersja systemu DRG oparta jest na danej
wersji ICD-9-CM, wraz z nowym systemem DRG importuje się zawsze nową wersję ICD-9-CM.

22.3 Aktualny system klasyfikacji pacjentów
22.3.1 Informacje wykorzystywane do klasyfikacji pacjentów
Każdy szpital w Hiszpanii przedstawia ustandaryzowany minimalny zestaw podstawowych
danych (CMBD), zawierający informacje dotyczące charakterystyki demograficznej pacjentów, długo
ści pobytu, trybu przyjęcia, skierowania przy wypisie, oddziału dokonującego wypisu oraz rozpoznań
i procedur zakodowanych przy użyciu ICD-9-CM. Informacje te przekazywane są do regionalnego
organu zdrowia (na przykład Conselleria de Salut w Katalonii), który przysyła dane do Ministerstwa
Zdrowia Hiszpanii. Ministerstwo Zdrowia pobiera niezbędne informacje z krajowego zestawu danych
w celu zaszeregowania pacjentów do poszczególnych grup AP-DRG.
Conselleria de Salut w Katalonii wykorzystuje te same dane pochodzące z CMBD do przypisania
pacjentów do poszczególnych grup AP- i CMS-DRG.

22.3.2 Algorytm klasyfikacji
W związku z tym, że ogólny algorytm grupowania systemu AP-DRG został omówiony w rozdziale
poświęconym Portugalii (zob. Rozdział 21), w punkcie tym skoncentrowano się na grupach CMS-DRG.
Na Rysunku 22.1 przedstawiono proces grupowania w ramach systemu CMS-DRG: na pierwszym
etapie gruper sprawdza nieważne lub niewiarygodnie dane oraz przyporządkowuje pacjentów do grup
DRG przeznaczonych dla pozycji zawierających błędy (Błędne DRG). Następnie przypadki przypisywa
ne są do 25 podstawowych kategorii diagnostycznych (MDC) w oparciu rozpoznanie podstawowe,
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przy czym każda z tych kategorii dotyczy pojedynczego układu narządów lub etiologii. Istnieje również
pewna liczba kosztowych terapii (jak na przykład przeszczepy), które są przeklasyfikowane do danej
grupy Pre-MDC DRG w oparciu o przeprowadzoną procedurę bez uwzględniania rozpoznania podsta
wowego. W ramach każdej z podstawowych kategorii diagnostycznych przeprowadzona interwencja
chirurgiczna decyduje o przypisaniu pacjentów do „podzbioru” zabiegowego i odpowiedniej klasy
(np. poważny zabieg), zgodnie z daną procedurą.
Jeśli nie przeprowadzono żadnej procedury, przypadki przypisywane są do „podzbioru” zacho
wawczego i jednej z czterech klas (takich jak Nowotwory), zgodnie z rozpoznaniem podstawowym.
Na ostatnim etapie sprawdza się występowanie niektórych rozpoznań drugorzędnych, które uważane
są za powiązane z powikłaniami i schorzeniami współistniejącymi (CC) i docelowa grupa DRG ustalana
jest w oparciu o CC, wiek pacjenta, wagę noworodka (jeśli dotyczy) oraz status wypisu. Przypomina
to proces w systemie AP-DRG, tyle że w CMS-DRG nie występuje rozróżnienie pomiędzy poważnymi
CC i innymi CC (zob. rozdział 4 w niniejszej publikacji).
Istnieje łącznie 281 grup DRG w części zachowawczej i 255 grup DRG w części zabiegowej.
Każda z grup DRG opisana jest pomocą trzycyfrowego kodu, na przykład DRG 167 (wycięcie wyrostka
robaczkowego bez złożonego rozpoznania, bez powikłań). Przypisywane numery obejmują przedział
od DRG 001 do DRG 578 i nie wskazują w żaden sposób MDC ani podzbioru grup.

22.3.3 Jakość danych i kontrola wiarygodności
Hiszpania
Hiszpańskie Ministerstwo Zdrowia bada dostarczone przez szpitale informacje dotyczące rachunku
kosztów w celu obliczenia krajowych taryf AP-DRG (Hiszpańskie Ministerstwo Zdrowia i Konsumpcji,
2008). Po przedłożeniu danych do Ministerstwa Zdrowia szpitale poddawane są usystematyzowanemu
audytowi. Ministerstwo Zdrowia weryfikuje wiarygodność przedstawionych danych klinicznych i infor
macji kosztowych. Ponadto Ministerstwo wizytuje szpitale i sprawdza dane pacjentów, aby upewnić się,
czy przekazane informacje są poprawne.

22.3.4 Przypisywanie zawyżonych lub niewłaściwych kodów
Katalonia
Jako że płatności otrzymywane przez szpitale uzależnione są częściowo od zakwalifikowania pacjentów
do poszczególnych grup DRG, szpitale mają stosunkową silną motywację do upcodingu, czyli kodowania
rozpoznań i procedur pacjentów wycenianych wyżej niż te, które były wykonywane w rzeczywistości.
W celu zapobieżenia tego rodzaju nieuczciwym praktykom, CHS przeprowadza wyrywkowe kontrole
danych szpitalnych, podczas których weryfikowana jest zgodność wewnętrznych informacji na temat
pacjentów z danymi zgłoszonymi przez szpital. Jednak nawet w przypadku wykrycia nietypowych
praktyk kodowania przeprowadzane audyty są ukierunkowane w większym stopniu na poprawę
jakości niż nakładanie sankcji.
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Dane kliniczne przy wypisie (MBDS)
Nieprawid³owe rozpoznanie podstawowe
lub „odrêbna” grupa DRG

B³êdne DRG

MDC 1

Przeszczep,
wentylacja, itp.

Przypisanie do MDC
w oparciu o rozpoznanie
podstawowe

Pre-MDC

Proces Pre-MDC

MDC 2

MDC 3

...

...

...

Procedury
chirurgiczne

Procedury
niechirurgiczne

Podzbiór zabiegowy

Powa¿ny
zabieg
chirurgiczny

Ma³y
zabieg
chirurgiczny

MDC 25

Inne
procedury
chirurgiczne

Podzbiór zachowawczy

Zabiegi
chirurgiczne
niezwi¹zane
z rozpoznaniem
podstawowym

Nowotwory

Poszczególne
profile kliniczne
dot. uk³adu
narz¹dów

140 niepodzielonych
grup DRG

59 grup DRG
z powik³aniami
/ schorzeniami
wspó³istniej¹cymi

Objawy

Inne

152 niepodzielone
grupy DRG

56 grup DRG
bez powik³añ
/ schorzeñ
wspó³istniej¹cych

64 grupy DRG
z powik³aniami
/ schorzeniami
wspó³istniej¹cymi

65 grup DRG
bez powik³añ
/ schorzeñ
wspó³istniej¹cych

538 ostatecznych grup DRG – CMS, wersja 24. obowi¹zuj¹ca w latach 2008-2009,
zawieraj¹ca 2 grupy DRG przeznaczone dla pozycji zawieraj¹cych b³êdy
Rysunek 22.1 Algorytm grupowania wersji 24 systemu CMS-DRG

22.4 Rachunek kosztów w szpitalach
22.4.1 Regulacje prawne
Żadne krajowe przepisy nie nakładają na szpitale obowiązku posługiwania się określonym systemem
rachunku kosztów. Zważywszy jednakże na fakt, że odpowiedzialność za publiczny system opieki zdro
wotnej spoczywa na wspólnotach autonomicznych, niektóre z nich wyznaczyły minimalne standardy
rachunku kosztów dla swoich szpitali, wymagając od nich dostarczania danych na temat kosztów
na poziomie pacjenta (na przykład w Katalonii i Kantabrii).
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Wydział Katalońskiej Służby Zdrowia, Central de Balanços, określa przepisy obowiązujące szpi
tale w zakresie sprawozdań finansowych (CatSalut, 1992). Co więcej, niektóre (głównie prywatne)
szpitale gromadzą informacje na temat kosztów na poziomie pacjenta z myślą o poprawie zarządzania
działalnością.
Jak już wspomniano, w 2008 roku dane kosztowe, które wykorzystano do obliczenia hiszpańskich
taryf AP-DRG, pochodziły od próby 30 szpitali. Od szpitali tych wymagano posiadania przynamniej
odgórnego systemu rachunkowego.

22.4.2 Główne cechy systemów rachunku kosztów w Hiszpanii
Zaledwie kilka szpitali dysponuje pełnymi informacjami na temat kosztów na poziomie pacjenta.
W Hiszpanii stosowane są różne modele rachunku kosztów.
Przed rokiem 2002 był to model GECLIF (Zarządzania Finansowego i Klinicznego) autorstwa
INSALUD (dawnego krajowego centrum Ministerstwa Zdrowia). Model ten został opracowany na po
ziomie krajowym w ramach projektów związanych z obliczaniem kosztów wg wydziałów (SIGNO I
oraz SIGNO II – wciąż używane w niektórych szpitalach) (González Pérez, 2008), czego celem było
obliczenie kosztów grup DRG (INSALUD, 2001a, b).
Aktualnie jednym z najbardziej powszechnych i konsekwentnie stosowanych systemów
rachunkowych w hiszpańskich szpitalach jest system GESCOT™, opracowany przez prywatną firmę
konsultingową (SAVAC S.L.) w oparciu o model GECLIF. Jeśli szpitale posiadają w pełni funkcjonujący,
wysokiej jakości system informatyczny, GESCOT™ umożliwia określenie kosztów na poziomie pacjenta,
przypisując je zgodnie z każdym udzielonym pacjentowi świadczeniem zdrowotnym. Oznacza to,
że w Systemie Informacji Zdrowotnej musi być zapisana każda usługa, pacjent i centrum kosztów,
w którym usługa ta jest świadczona. Zaletą GESCOT™ jest solidny i rzetelny system przypisywania
kosztów, oparty na matrycowym podziale pomiędzy poszczególnymi centrami kosztów, a mianowicie
Strukturalnymi, Pośrednimi i Końcowymi centrami kosztów.
Poza tymi systemami niektóre wspólnoty autonomiczne zaczęły wprowadzać i rozbudowywać
własne systemy rachunku kosztów, z których najważniejsze zostały wymienione poniżej.
• COANh Andaluzyjskiej Służby Zdrowia, od 1995 roku obejmujący sieć XHUP, wykorzystuje pełny
system kosztowy, który w oparciu o mechanizm wzajemnego przypisywania rozdziela koszty pomiędzy
różne rodzaje centrów kosztów.
• ALDABIDE Baskijskiej Służby Zdrowia, wdrożony w roku 1994, a następnie aktualizowany w latach
1996 i 1998, wykorzystywany jest do obliczania kosztów na poziomie oddziału.
• SIE wdrożony przez autonomiczną wspólnotę Walencji w roku 1992.
W Tabeli 22.4 przedstawione zostały cztery główne systemy rachunku kosztów w Hiszpanii,
metodologia przydziału kosztów do końcowych centrów kosztów (tj. w zależności od wykorzystania
mechanizmu wzajemnego przypisywania kosztów lub mechanizmu mieszanego przypisywania kosz
tów z iteracją (przypisywanie na zasadzie pętli lub w oparciu o matrycę)) oraz informacja na temat
tego, czy dany model pozwala na obliczenie kosztów pacjenta poprzez ich bezpośrednią alokację
do pacjentów (tj. czy system opiera się na oddolnym modelu rachunku kosztów).
Wskazano także istotne różnice, jakie występują w metodologii przypisywania kosztów
pomiędzy różnymi systemami rachunku kosztów. Struktura GESCOT™ w zakresie pierwszego etapu
rachunku kosztów, tj. podstawowa metoda podziału kosztów (podejście odgórne), to element wspólny
dla wszystkich szpitali. Każdy z nich opracowuje natomiast odmienną strukturę finalnego przydziału
kosztów zgodnie ze stopniem szczegółowości systemu informacji o działalności.
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Tabela 22.4 Główne hiszpańskie systemy rachunkowe
System rachunkowy

Kategorie kosztowe

Metodologia

Poziom zbierania

GESCOT™

Koszty personelu
Towary i usługi
Usługi strukturalne
Usługi dodatkowe

Wzajemne przypisywanie

Oddolny

COANh

Koszty personelu
Towary i usługi
Usługi strukturalne
Usługi dodatkowe

Wzajemne przypisywanie

Odgórny

ALDABIDE

Koszty personelu
Towary i usługi
Usługi strukturalne
Usługi dodatkowe

Mieszane, wraz z iteracją
pomiędzy centrami kosztów
tego samego poziomu

Odgórny

SIE

Koszty personelu
Towary i usługi

Mieszane, wraz z iteracją
pomiędzy centrami kosztów
tego samego poziomu

Odgórny

Przeprowadzone przez Mongego (2003b) badanie szpitali stosujących przedstawione systemy
rachunkowe wykazało, że blisko 40 procent puli szpitali deklaruje stosowanie własnych systemów
rachunkowych oraz że systemy te charakteryzują się niedokładnymi metodami przypisywania i para
metrami, jak również powolnym procesem przetwarzania informacji, w ramach którego zbieranie
i zarządzanie danymi odbywa się ręcznie.
SAVAC Consultants S.L., dostawca systemu GESCOT™, szacuje, że spośród blisko 130 hisz
pańskich szpitali (publicznych i prywatnych) korzystających z opartego na GECLIF systemu rachunku
kosztów (GESCOT™) zaledwie kilka (około 15) jest w stanie przeliczać koszty na pacjenta zgodnie
z procesem wtórnego przydziału kosztów (oddolnym), od końcowych centrów kosztów do pacjentów.

22.5 Wykorzystanie DRG w finansowaniu szpitali
22.5.1 Zakres usług i kosztów objętych systemem finansowania
		 szpitali w oparciu o DRG
Hiszpania
Co do zasady grupy AP-DRG używane są wyłącznie do określania wysokości finansowania z Funduszu
Spójności dla wspólnot autonomicznych za leczenie pacjentów pochodzących w innych regionów.
Płatności z Funduszu Spójności przekazywane są głównie w imieniu niewielkich wspólnot, które
nie są w stanie leczyć szczególnie złożonych przypadków. W niektórych sytuacjach, po uzyskaniu
zgody regionalnego organu zdrowia, pacjenci są poddawani leczeniu w trybie planowym w szpitalach
na terenie innych wspólnot niż te, w których zamieszkują. Opłaty z Funduszu Spójności mają pokrywać
wszystkie kategorie kosztów, tj. koszty kapitałowe (na przykład koszty budynków i wyposażenia) oraz
koszty bieżące (na przykład koszty personelu i zaopatrzenia).
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Katalonia
W Katalonii grupy CMS-DRG stosowane są do określenia wysokości opartych na DRG budżetów wszy
stkich szpitali należących do sieci publicznej, która obejmuje wiele organizacji typu non-profit. Grupy
DRG stosuje się nie tylko w odniesieniu do świadczeń udzielanych w trybie szpitalnym (hospitalizacji),
ale także do MAS i poważnych przypadków nagłych (pobyt w szpitalu przekraczający 12 dni, zgon
lub przeniesienie do innego szpitala). Zazwyczaj system DRG obejmuje wyłącznie opiekę w stanach
ostrych i nie dotyczy psychiatrii ani opieki długoterminowej. Objęcie systemem DRG również chirurgii
ambulatoryjnej było decyzją polityczną, której celem było zachęcenie do przeprowadzania zabiegów
w trybie ambulatoryjnym. Miało to być sposobem na skrócenie list oczekujących i ograniczenie kosztów.
Około 15–20 procent całkowitych przychodów katalońskich szpitali powiązane jest z CMI
opartym na DRG (względna intensywność zasobów, IRR), co oznacza, że zachęty do stosowania DRG
są umiarkowane bądź niewielkie. Znaczenie większa część przychodów szpitali zależy od ich charak
terystyki strukturalnej – tj. wyposażenia, wielkości, itd. – która wpływa na wysokość opłat nie tylko
za opiekę szpitalną, ale także za opiekę ambulatoryjną i w nagłych przypadkach.
Leczenie w trybie dziennym nieobejmujące zabiegów chirurgicznych finansowane jest w oparciu
o ceny obowiązujące w systemie opłat za usługę, dostosowywane na poziomie szpitala. Konsultacje
ambulatoryjne rozliczane są za pomocą opłaty ryczałtowej za wizytę, która ma pokrywać również
wszelkie ewentualne dalsze wizyty i jej wysokość jest różna w zależności od charakterystyki strukturalnej
szpitala. Opieka w nagłych przypadkach finansowana jest w oparciu o stałą cenę, przy czym opłata
ta jest dostosowywana do charakterystyki strukturalnej szpitala.
Szpitale otrzymują dodatkowe fundusze na działalność dydaktyczno-naukową. Co więcej,
pewne techniki finansowane są na zasadzie opłat za usługę (takie jak sesje radioterapii), podczas gdy
inne refunduje się z przydzielonych środków budżetowych (takie jak programy badań przesiewowych
raka piersi). Ponadto tworzone są specjalne fundusze, z których opłacane są zabiegi operacyjne prze
prowadzane w związku ze skróceniem list oczekujących i programami radzenia sobie z falą nagłych
przypadków w sezonie zimowym. Dodatkowo refundowane są także szczególnie złożone terapie i testy
diagnostyczne, takie jak radioterapia, neuroradiologia, cewnikowanie i dializy.

22.5.2 Obliczanie cen/wskaźników wagowych kosztów DRG
Hiszpania
Jak już wspomniano, hiszpańskie krajowe taryfy obliczane na podstawie zaadaptowanych amerykańskich
wskaźników wagowych kosztów AP-DRG w oparciu o informacje kosztowe pochodzące z 30 szpitali
w kraju. W celu opracowania tego rodzaju umownych zestawów danych oraz ustalenia względnych
kosztów na poziomie szpitali dokonuje się najpierw odgórnego przydziału kosztów, co ma służyć
oszacowaniu kosztów 11 „częściowych centrów kosztów” (Sala operacyjna, Radiologia, Laboratorium,
Farmacja, Usługi medyczne, Intensywna opieka, Inne koszty hospitalizacji, Inne pośrednie koszty hospi
talizacji, Personel medyczny, Koszty funkcjonalne oraz Koszty ogólne).
W szpitalnych systemach rachunku kosztów proces odgórny przeprowadzany jest przy wyko
rzystaniu ograniczonej ilości danych klinicznych. Po przydzieleniu kosztów do 11 częściowych centrów
kosztów, w oparciu o amerykańskie wagowe wskaźniki kosztów ocenia się koszty każdego pacjenta
i oblicza średni koszt na daną grupę DRG (Falguera Martínez-Alarcón, 2001).
Najsłabszy punkt tego systemu polega na tym, że oblicza się z jego pomocą szacunkowe
zamiast rzeczywistych kosztów na pacjenta (Tabela 22.5).
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Tabela 22.5 Wycena kosztu jednostkowego przy użyciu wewnętrznych wskaźników wagowych DRG

CC1

. . . CCi

. . . CC11

DRG1

N1 * W1-1

N1 * Wi-1

N1 * W11-1

DRGj

Nj * W1-j

Nj * Wi-j

Nj * W11-j

N886 * W1-886

N886 * Wi-886

N886 * W11-886

...
...

DRG886

TW1 = Σ(Nj * Wi=j)
TWi = Σ(Nj * W1-j)
TW11 = Σ(Nj * W11-j)
			UC11 = TCOST11/
Koszt jednostkowy od 1 do 11 UC1 = TCOST1 /TW1
UCi = TCOSTi /TWi
TW11
Koszt na DRGj
CDRGj = Σ(UCi * Wi-j )
Działalność ważona ogółem

– częściowe centrum kosztów
– wewnętrzny (cząstkowy) wskaźnik wagowy DRG danej DRGj oraz częściowego centrum
  kosztów CCi
Nj
– ogólna liczba pacjentów zakwalifikowanych do grupy DRGj
TCOSTi – całkowity koszt dotyczący częściowego centrum kosztów CCi
UCi
– koszt jednostkowy dotyczący wewnętrznego (cząstkowego) wagowego składnika kosztów Wi
CDRGj – koszt grupy DRGj

CC1
Wi-j

Koszty przydzielane są do każdego wypisanego pacjenta (zależnie od długości pobytu w szpi
talu) oraz do każdego „częściowego centrum kosztów”. Wskaźniki wagowe oparte są na dotyczących
częściowych centrów kosztów informacjach kosztowych pochodzących z dużej liczby amerykańskich
zestawów danych, które powinny być reprezentatywne statystycznie (Hiszpańskie Ministerstwo Zdrowia
i Konsumpcji, 2008).
Mnożąc liczbę przypadków (Nj) w każdej grupie DRG (DRGj) przez wewnętrzny wskaźnik
wagowy kosztów AP-DRG (Wi-j) otrzymuje się wartość ważoną działalności ogółem każdego z czę
ściowych centrów kosztów. Następnie całkowite koszty każdego z częściowych centrów kosztów (Wi)
(wynikające z odgórnego przydziału kosztów) zostają podzielone przez działalność ważoną ogółem
w celu obliczenia częściowego kosztu jednostkowego, a potem przyporządkowane do każdego wy
pisu, którego koszt całkowity można obliczyć. Dzięki temu możliwe jest ustalenie średnich kosztów
dla każdej grupy AP-DRG, które wykorzystywane są do wyznaczania krajowych taryf AP-DRG.

Katalonia
W Katalonii wykorzystywane są oryginale wskaźniki wagowe kosztów CMS-DRG. Niemniej w proce
sie ustalania budżetów szpitali wskaźniki wagowe kosztów CMS-DRG stosowane są wyłącznie jako
współczynnik RRI przypadków jednego szpitala w porównaniu z IRR przypadków całej sieci XHUP.
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22.5.3 Grupy DRG w faktycznych rozliczeniach ze szpitalami
Hiszpania
Proces realizowany przed dokonaniem rozliczeń ze szpitalami do momentu przekazania finansowania
z Funduszu Spójności można przedstawić w kilku etapach: (1) otrzymanie pozwolenia ze wspólnoty
autonomicznej miejsca zamieszkania pacjenta; (2) pacjent zostanie przeniesiony do innej wspólnoty
autonomicznej w celu odbycia leczenia; (3) po zakończeniu leczenia szpital otrzymuje zapłatę w oparciu
o standardowy system płatności obowiązujący we wspólnocie autonomicznej, w której znajduje się
szpital; (4) Fundusz Spójności wypłaca wynagrodzenie za dostarczone usługi wspólnocie autonomicznej,
w której pacjent odbywał leczenie.
W celu określenia wysokości płatności na rzecz danej wspólnoty autonomicznej, na koniec
każdego roku do Funduszu Spójności wpływają MBDS wszystkich pacjentów leczonych w danej wspól
nocie, lecz pochodzących z innych regionów kraju. Fundusz Spójności grupuje informacje o pacjentach
pochodzące z CMBD w poszczególne grupy AP-DRG oraz rozlicza się ze szpitalami w oparciu o krajową
taryfę, które jest taka sama w przypadku wszystkich wspólnot.

Katalonia
Obowiązujący obecnie w Katalonii system finansowania szpitali opiera się na dwóch rodzajach infor
macji wykorzystywanych do ustalania ogólnych budżetów szpitali: (1) RRI przypadków leczonych
przez szpital (mierzonej za pomocą CMS-DRG) oraz (2) charakterystyce strukturalnej każdego szpitala.
Na podstawie tych dwóch rodzajów informacji szpitale otrzymują zapłatę za liczbę wypisów zakon
traktowanych przez CHS.
Na Rysunku 22.2 przedstawiono, w jaki sposób RRI przypadków leczonych przez szpital uwzględ
niana jest w systemie płatności: po pierwsze, dla każdego szpitala oblicza się CMI poprzez podzielenie
sumy wszystkich wagowych wskaźników kosztów CMS-DRG wszystkich pacjentów leczonych w szpi
talu w poprzednim roku przez liczbę wszystkich leczonych pacjentów. W ten sam sposób oblicza się
CMI całej sieci XHUP (Sánchez-Martínez i in., 2006). Po drugie CMI każdego szpitala dzieli się przez
casemix sieci XHUP w celu ustalenia RRI pacjentów leczonych w każdym szpitalu. Po trzecie, określa
się złożoność wszystkich wypisów w ramach sieci XHUP, sumując iloczyn współczynnika RRI każdego
szpitala (RRIh) i liczby wypisów w szpitalu. Wreszcie oblicza się cenę za RRI (cena RRI), dzieląc ustalony
wcześniej ogólny budżet na hospitalizację przez sumę wypisów w sieci XHUP ważonych złożonością.
Aby uwzględnić charakterystykę strukturalną każdego szpitala, CHS co cztery lata oblicza
jego względny wskaźnik struktury (structural relative index, SRI). W tym celu zdefiniowane zostają
różne grupy strukturalne (na przykład szpitale uniwersyteckie, szpitale specjalistyczne) i każdej z nich
przypisane zostają wagowe wskaźniki struktury. Następnie każdy ze szpitali zostaje zakwalifikowany
do przynajmniej jednej grupy strukturalnej i za pomocą regresji ocenia się jego Stopień przynależności
(Grade of Membership) do danej grupy. Na koniec oblicza się SRI każdego szpitala, stosując proporcje
Stopnia przynależności do średniego wskaźnika wagowego struktury każdej z grup.
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WSKAŹNIK CASEMIX (CMI)
∑ Wypisy x Wagi - DRG
CMI =
Liczba wypisów

CMI szpitala
(CMIh)

Klasyfikacja szpitali dot. STRUKTURY
(Metoda statystyczna: Stopieñ przynale¿ności; 60 pozycji)
+
Regresja

CMI wszystkich
szpitali w sieci
(CMIXHUP)

Cena za wypis ze szpitala
dot. struktury
(S-Cena wypisuh)

Wskaźnik wzglêdny zasobów (RRI)
CMIh
RRI(h) =
CMIXHUP

Wskaźnik wzglêdny struktury (SRI)
S - cena za wypish

SRI(h) =

Ca³kowity bud¿et na hospitalizacjê
Przypadki wa¿one z³o¿oności¹

S - wypisXHUP

Przypadki wa¿one struktur¹ =
∑ SRI(h) X liczba wypisów(h)

Przypadki wa¿one z³o¿oności¹ =
∑ RRI(h) X liczba wypisów(h)

Cena RRI =

Średnia cena za wypis
dot. struktury dla wszystkich
szpitali (S-WypisXHUP)

Cena SRI =

Ca³kowity bud¿et na hospitalizacjê
Przypadki wa¿one z³o¿oności¹

Bud¿et na hospitalizacjê dla centrum (h) =
= Liczba wypisówh X (0,35 X RRIh X cena RRI + 0,65 X SRIh X cena SRI)

Rysunek 22.2 System finansowania szpitali w Katalonii
Źródło: Na podstawie Sanchez-Martinez i in., 2006.
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Oparte na DRG budżety szpitali obliczane są poprzez przemnożenie RRI i SRI przez cenę RRI
i cenę SRI, które ustalane są przez CHS i aktualizowane co roku. Budżety szpitali na rok 2010 zostały
określone na podstawie danych na temat działalności szpitali za okres od lipca 2008 roku do czerwca
2009 roku.
Wprowadzając grupy CMS-DRG w 1997 roku, Katalońska Służba Zdrowia planowała stopniowo
ograniczać wagę SRI i zwiększać wagę RRI. Jednakże waga RRI została zwiększona tylko raz (w 2000 roku),
z 30 do 35 procent. W związku z tym struktura szpitali (SRI) wciąż decyduje o 65 procentach wysokości
opłat dla szpitali. Najwyraźniej obecna waga przypisywana RRI nie stanowi dla szpitali wystarczającej
motywacji, aby przyciągać pacjentów wymagających bardziej złożonego leczenia, jako że stopień złożo
ności leczenia pacjentów (mierzony poprzez CMS-DRG) odpowiada jedynie za 35 wysokości opłat dla
szpitali. Na Rysunku 22.3 przedstawiono rozkład wartości RRI każdego szpitala należącego do sieci szpitali
publicznych w Katalonii.

22.5.4 Korekta dotycząca jakości
Wysokość opartych na DRG środków dla szpitali nie jest korygowana w aspekcie jakości. Co do zasady
przyjmuje się, że określona charakterystyka szpitali – np. status placówki uniwersyteckiej – oznacza
wyższą jakość i wyższe koszty. Jednakże koszty te nie znajdują odzwierciedlenia w wagach DRG, lecz
uwzględniane są w powiązanym ze strukturą składniku rozliczeń prowadzonych w ramach kataloń
skiego systemu finansowania szpitali.

22.5.5 Główne zachęty dla szpitali
Zważywszy na fakt, że rozliczenia ze szpitali jedynie częściowo opierają się na DRG, szpitale są tylko
umiarkowanie zmotywowane do kodowania wyżej wycenianych rozpoznań i procedur pacjentów niż
wykonywane w rzeczywistości (a zwłaszcza podnoszenia liczby i ciężkości rozpoznań drugorzędnych).
Oznaczenia „obecne przy przyjęciu” nie są używane w hiszpańskim systemie kodowania
i system DRG nie pozwala na rozróżnienie pomiędzy rozpoznaniem drugorzędnych oznaczającym
rzeczywiste schorzenie współistniejące a rozpoznaniem drugorzędnym odzwierciedlającym powikłania
będące wynikiem błędów w sztuce lekarskiej lub zaniedbania. Wciąż jednak nie jest jasne, czy niezdol
ność rozróżnienia rodzajów rozpoznań drugorzędnych ma negatywny wpływ na jakość leczenia. Fakt
otrzymywania przez szpitale takiej samej zapłaty za procedury chirurgiczne wykonywane w ramach
opieki ambulatoryjnej (MAS) jak za pacjentów chirurgicznych leczonych w trybie szpitalnym stanowi
silną zachętę do zastępowania chirurgii szpitalnej przez MAS.

22.6 Nowe/innowacyjne technologie
Świadczeniodawcy (na przykład szpitale uniwersyteckie) mają prawo korzystać ze wszelkich dostępnych
na rynku technologii w dziedzinie ochrony zdrowia. Chcąc jednak otrzymać dodatkowe płatności
z tytułu wykorzystywania określonej, nowej technologii, której koszty przewyższają aktualnie stoso
wane rozwiązania, szpitale muszą się zwrócić się do CHS o jej sfinansowanie. Niestety brakuje jasno
sprecyzowanej procedury ubiegania się o dodatkowe płatności. Podania szpitali proponujących wprowa
dzenie określonej technologii są przyjmowane bądź odrzucane przez CHS w zależności od dostępnych
dowodów skuteczności i kosztów nowego rozwiązania.
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Źródło: Secretaria Tècnica UCH, 2009.

Rysunek 22.3 Wartości względnej intensywności zasobów w szpitalach w Katalonii, 2009
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Koszty wstępnych zastosowań nowych technologii zazwyczaj ponoszą ich dostawcy (tacy
jak szpitale uniwersyteckie) oraz „branża” w ogólnym tego słowa znaczeniu (tj. firmy farmaceutyczne
lub producenci wyrobów medycznych). Ostatecznie dana technologia zostaje dodana do koszyka
świadczeń ogólnych i jest rozliczana w taki sam sposób, jak wszelkie inne świadczenia, lub też zostaje
wpisana na listę niektórych zaakceptowanych innowacyjnych usług, które finansowane są z funduszu
przeznaczonego na pewne techniki i wybrane procedury (Brosa & Agusti, 2009).
Leczenie i procedury, które finansowane są w ramach dodatkowych opłat (opłata za usługę),
są zazwyczaj przeprowadzane w opiece dziennej i obejmują szczególnie złożone terapie i testy diagno
styczne, takie jak radioterapia, radiochirurgia stereotaktyczna i neuroradiologia, cewnikowanie serca
i wątroby, jak również zaawansowane technicznie procedury opieki zdrowotnej, takie jak procedury
wykonywane na oddziałach urologii oraz w opiece nad pacjentami z niewydolnością nerek.
W związku z jedynie częściowym powiązaniem finansowania szpitali z systemem DRG uważa
się, że płynące z tego systemu pozytywne lub negatywne impulsy do wprowadzania nowych technologii
(zob. Rozdział 9) mają w Katalonii najwyżej umiarkowane znaczenie.

22.7 Ocena systemów DRG w Hiszpanii
22.7.1 Oceny oficjalne
Hiszpania
Hiszpańskie Ministerstwo Zdrowia baczenie obserwuje rozwój systemów AP-DRG i w ostatnim czasie
przeprowadziło badanie pilotażowe systemu International Refined (IR)-DRG. Ministerstwo publikuje
także dane i informacje dotyczące casemix i kosztów w oparciu o grupy AP-DRG (Hiszpańskie Mini
sterstwo Zdrowia i Konsumpcji, 2008).
Potencjalne przejście na system IR-DRG było przedmiotem niedawnych dyskusji, jako że takie
posunięcie otworzyłoby możliwości objęcia jednym systemem DRG także ambulatoryjnej opieki nie
obejmującej zabiegów chirurgicznych i opieki w nagłych przypadkach.

Katalonia
Od wprowadzenia pierwszych grup DRG w Katalonii w roku 1997 Katalońska Służba Zdrowia korzy
stała z systemów HCF-DRG, a później także z CMS-DRG. Nie zdecydowano się jednakże na przejście
na używany w pozostałych regionach kraju systemu AP-DRG, jako że spowodowałoby to poważne
zmiany w podziale zasobów pomiędzy szpitalami.

22.7.2 Ocena autorów – sukcesy i problemy
Hiszpania
W Hiszpanii przyjęto zagraniczny system DRG, opierając się na założeniu, że jest ona zbyt małym
krajem, aby opracowywać własny system. Autorzy tego rozdziału opublikowali już kilka artykułów
krytykujących przyjęcie obcego systemu DRG. Biorąc jednak pod uwagę trudności związane z opraco
waniem i aktualizacją krajowego systemu DRG oraz rosnące zainteresowanie porównaniami wyników
szpitali w różnych państwach, przejęcie zagranicznego systemu nie wydaje się złym rozwiązaniem.
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Jeśli hiszpańskie władze mają zamiar zastosować system DRG, który uwzględniałby również
opiekę ambulatoryjną, Hiszpania może przeprowadzić migrację do systemu IR-DRG, nie ponosząc przy
tym żadnych poważnych kosztów. Obecnie trwa realizacja projektu, którego celem jest oszacowanie
hiszpańskich, krajowych wskaźników wagowych kosztów grup IR-DRG, co odbywa się przy użyciu
szczegółowych danych kosztowych z poziomu pacjenta pochodzących z próby szpitali stosujących
wspólne, oddolne podejście w obszarze rachunku kosztów. Kiedy krajowe wskaźniki wagowe będą już
dostępne, przejście na system IR-DRG przyniesie dodatkową zaletę w postaci lepszego odzwierciedlenia
hiszpańskich wzorców praktyk.
Należy jednak pamiętać, że każdy system DRG stanowi jedynie częściowe odbicie całości pro
cesu świadczenia opieki zdrowotnej. Grupy DRG zawsze powiązane są z wyłącznie jedynym pobytem
w szpitalu i nie uwzględniają opieki udzielanej przed przyjęciem pacjenta ani po wypisaniu go.

Katalonia
Blisko 85 procent funduszy kierowanych do szpitali jest powiązanych ze wskaźnikami strukturalnymi
(SRI lub ceny za leczenie zachowawcze w trybie dziennym, wizyty ambulatoryjne oraz nagłe przypadki
oparte na poziomach strukturalnych) (Brosa & Agusti, 2009). W związku z tym zaledwie 15-20 procent
przychodów placówek szpitalnych zależy od opartego na DRG wskaźnika RRI. W wyniku takiego stanu
rzeczy kataloński system korekty rozliczeń ze szpitalami w oparciu o grupy DRG jedynie w umiarkowanym
stopniu zachęca szpitale do stosowania korekt, czy to z oczekiwanych pobudek (w celu zwiększenia
efektywności), czy też nie (kodowanie wyżej opłacanych świadczeń). Jako że dochody szpitali zależą
głównie od ich SRI, szpitale są bardziej skłonne wprowadzać nowe i zaawansowane technologie w celu
zwiększenia swojego SRI, niż podnosić swoje wyniki mierzone w oparciu o DRG.
Znaczenie składnika płatności związanego z charakterystyką strukturalną szpitali częściowo
tłumaczy fakt, że kataloński system finansowania nie uwzględnia przypadków odstających od średniej
kosztów w danej grupie. Odsetek tego rodzaju nietypowych przypadków jest większy w szpitalach
uniwersyteckich (Cots i in., 2003). Zwiększenie udziału powiązanych z DRG płatności w przychodach
szpitali ogółem oznaczałoby, że szpitale nie otrzymywałyby odpowiedniego wynagrodzenia, jeśli wyżej
wspomniane przypadki stanowiłyby wysoki odsetek w ich działalności. Jeśli Katalońskiej Służbie Zdrowia
zależałoby na zwiększeniu znaczenia płatności opartych na DRG, musiałaby znaleźć sposób na płacenie
szpitalom za leczenie przypadków nietypowych. Do tego czasu SRI pozwala zapewnić, aby szpitale,
w przypadku których można oczekiwać dużej liczby pacjentów nietypowych (na przykład szpitale
uniwersyteckie) otrzymywałaby wystarczające fundusze, aby pokryć związane z tym faktem koszty.

22.8 Perspektywy: kierunki rozwoju i reform
Najważniejszy trend, jaki można zaobserwować w sektorze opieki zdrowotnej w Hiszpanii (w tym
Katalonii) dotyczy coraz większego znaczenia opieki ambulatoryjnej w działalności szpitali. Dlatego
też system opieki zdrowotnej wymaga opracowania i zastosowania narzędzi zarządczych, które będą
lepiej dopasowane do nowych wzorców świadczenia usług. W takim kontekście przyjęcie systemu
IR-DRG stanowiłoby krok naprzód. Grupy IR-DRG zostały opracowane w sposób pozwalający lepiej
połączyć opiekę ambulatoryjną z opieką szpitalną. Niestety korzyści wynikające z przejścia na system
IR-DRG na poziomie krajowym nie są w Hiszpanii dostatecznie promowane.
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Co więcej, wzrasta świadomość potrzeby skoordynowania opieki na poziomie szpitalnym
z opieką podstawową i długoterminową. W ślad za tym rośnie też zainteresowanie algorytmami
grupowania per capita, takimi jak Adjusted Clinical Groups (Sicras-Mainar & Navarro-Artieda, 2009)
lub Clinical Risk Groups (Inoriza i in., 2009). Obecnie Katalońska Służba Zdrowia skupia swoją uwagę
na projekcie opracowania mechanizmów grupowania per capita (Brosa & Agusti, 2009).
Dotychczas dostatecznie szczegółowe informacje na temat kosztów leczenia w hiszpańskich
szpitalach, które mogłyby zostać wykorzystane przy podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju sys
temu DRG, nie były dostępne. Jednakże 10 hiszpańskich szpitali utworzyło w ostatnim czasie bazę
danych kosztowych1 o wydatkach na poziomie pacjenta, która stanowi źródło informacji na potrzeby
projektu EuroDRG. Baza ta ma być regularnie aktualizowana w oparciu o nowe informacje na temat
kosztów podawane przez rosnącą liczbę uczestniczących w jej budowaniu placówek oraz może być
wykorzystywana przez inne szpitale, badaczy, albo w ramach projektów benchmarkingowych.
W Hiszpanii, w tym również w specyficznym przypadku Katalonii, wystąpił pewien zastój
w pracach nad systemem klasyfikacji pacjentów. Obecny system finansowania szpitali nie wymaga
przygotowywania informacji na temat kosztów na poziomie pacjenta. Rozdział funkcji odpowiedzialnych
za kwestie regulacyjne, finansowanie, zakupy i dostawę w ramach systemu opieki zdrowotnej nie został
jeszcze utrwalony, chociaż jasno określa go krajowe prawo. Grupy DRG są i prawdopodobnie będą
dalej stosowane jako narzędzie służące do obliczania wskaźników jakościowych (w zakresie wydajności
i efektywności), lecz mają one wciąż jedynie niewielki wpływ na zarządzanie systemem służby zdrowia
i jego transformację.
Niezdolność do wprowadzania zmian stanowi ważny aspekt wspomnianej powyżej stagnacji.
Chociaż 17 hiszpańskich wspólnot autonomicznych mogłoby niezależnie wprowadzać zmiany do sys
temów klasyfikacji pacjentów, ogólny system zdrowia wymaga zachowania jednorodności w modelu
opieki zdrowotnej. Aktywne wprowadzanie usprawnień jest utrudnione ze względu na powielenie kom
petencji na różnych szczeblach władzy, a mianowicie w ramach wspólnot autonomicznych i centralnego
rządu. Zbudowanie lepszego systemu DRG i jego bardziej konsekwentne stosowanie w finansowaniu
placówek szpitalnych wymagałoby wspólnego wysiłku na poziomie krajowym i regionalnym.

22.9 Przypisy
1. Zob. strona internetowa Red Española de Costes Hospitalarios (Hiszpańska Sieć Kosztów Szpitalnych)
(www.rechosp.org, dostęp na dzień 10 lipca 2011r.).
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23.1 Usługi szpitalne i rola Diagnose Behandeling
		 Combinaties w Holandii
23.1.1 Holenderski system opieki zdrowotnej
Holenderski system opieki zdrowotnej opiera się przede wszystkim na ubezpieczeniu zdrowotnym
i jest podzielony na trzy działy (Stolk & Rutten, 2005; Schäfer i in., 2010; Enthoven & van de Ven,
2007). Pierwszy z nich obejmuje program obowiązkowego społecznego ubezpieczenia zdrowotnego,
który zapewnia ciągłą, długoterminową opiekę dla osób cierpiących na przewlekłe schorzenia oraz
domową, krótkoterminową opiekę pielęgniarską dla osób w stanach ostrych. Program społecznego
ubezpieczenia zdrowotnego reguluje Ustawa o nadzwyczajnych wydatkach medycznych (Algemene
Wet Bijzondere Ziektekosten, AWBZ). Głównym źródłem finansowania AWBZ są składki zależne
od dochodów. Opieka świadczona jest po przeprowadzeniu oceny potrzeb i podlega skomplikowa
nemu systemowi dzielenia kosztów.
W skład drugiego działu wchodzi program społecznego ubezpieczenia zdrowotnego, w ramach
którego całość populacji ma zapewnione „podstawowe ubezpieczenie zdrowotne”. Od stycznia
2006 roku istniejące uprzednio publiczne kasy chorych i prywatne programy ubezpieczeń zdrowot
nych zostały połączone w jeden obowiązkowy program regulowany Ustawą o ubezpieczeniu zdro
wotnym (Zorgverzekeringswet, ZVW) (Schut & Hassink, 2002). Dostawcy ubezpieczeń zdrowotnych
muszą oferować standardowy pakiet świadczeń, obejmujący większość świadczeń medycznej opieki
leczniczej (lekarze medycyny rodzinnej (GP), lekarze specjaliści, krótkoterminowa opieka szpitalna).
Wszyscy obywatele Holandii opłacają składki na rzecz tego programu w dwojaki sposób. Po pierwsze
płacą ryczałtową składkę bezpośrednio wybranemu przez siebie dostawcy ubezpieczeń zdrowotnych.
Po drugie – poprzez listę płac – odejmowana jest zależna od dochodów składka pracodawcy, która
trafia do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych. Środki z Funduszu są następnie rozdzielane pomiędzy
ubezpieczycieli zgodnie z systemem regulacji ryzyka. „Zasiłek na opiekę zdrowotną” powinien stanowić
częściową rekompensatę kosztów ubezpieczenia zdrowotnego dla osób o niższych dochodach.
Na trzeci dział składa się uzupełniające, dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne (VHI), które
może pokrywać świadczenia zdrowotne nieuwzględnione w AWBZ i ZVW. Obowiązkowe społeczne
ubezpieczenie zdrowotne oraz VHI nie obejmują natomiast prewencji i wsparcia socjalnego, które
są finansowane z ogólnych podatków.
Nadzór nad holenderskim systemem opieki zdrowotnej oraz kwestie jego regulacji spoczywają
w rękach trzech samodzielnych instytucji działających w ramach Ministerstwa Zdrowia, Opieki Spo
łecznej i Sportu (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, VWS). Pierwszą z nich jest Inspektorat Opieki
Zdrowotnej (Inspectie voor de Gezondheidszorg; IGZ), który monitoruje i kontroluje jakość usług opieki
zdrowotnej, środków prewencyjnych i produktów medycznych. Druga to Holenderski Urząd ds. Opieki
Zdrowotnej (Nederlandse Zorg autoriteit; NZa) ustalający ramy finansowe, budżety i taryfy, jak również
pełniący funkcję doradczą względem VWS przy określaniu warunków konkurencji regulowanej. Trzecia
instytucja to Rada ds. Ubezpieczeń Zdrowotnych (College Voor Zorgverzekeringen; CVZ) doradzająca
VWS w kwestiach dotyczących pakietów świadczeń oraz monitorująca zgodność z AWBZ i ZVW.
W 2005 roku wydatki na opiekę zdrowotną ogółem sięgały poziomu 68 miliardów euro,
co stanowiło blisko 12 procent produktu krajowego brutto (PKB). Holenderski system opieki zdro
wotnej finansowany jest przede wszystkim przez AWBZ (około 27 procent) oraz ZVW (41 procent).
VHI odpowiada za jedynie 4 procent jego środków. Inne źródła finansowania obejmują wydatki
prywatne (10 procent), VWS (13 procent) oraz organizacje związane z opieką zdrowotną, zarówno
prowadzące działalność dochodową jak i typu non-profit (5 procent).
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Ogólnie rzecz biorąc holenderski system świadczenia opieki zdrowotnej podzielony jest na 11
sektorów. Pod względem wydatków najbardziej znaczącym sektorem jest sektor szpitalny (26 procent
w 2005 roku). Inne istotne sektory obejmują instytucje zapewniające opiekę osobom starszym (19 procent),
instytucje świadczące usługi socjalne (12 procent) oraz dostawców lekarstw i pomocy medycznych
(12 procent). W skład sektora „innych świadczeniodawców opieki zdrowotnej” (3,4 procent) wchodzą
m.in. Samodzielne Ośrodki Zdrowia (Zelfstandige Behandel Centra; ZBCs) i prywatne kliniki (Poos i in.,
2008).

23.1.2 Usługi szpitalne w Holandii
Opieka w trybie szpitalnym i dziennym zapewniana jest wyłącznie przez szpitale. W 2009 roku w Ho
landii istniało 8 szpitali uniwersyteckich, 85 szpitali ogólnych, 32 szpitale specjalistyczne i 23 ośrodki
rehabilitacyjne. Szpitale specjalistyczne obejmowały 1 klinikę aborcyjną, 4 ośrodki audiologiczne,
3 ośrodki dializ, 3 ośrodki leczenia epilepsji, 10 integralnych ośrodków onkologicznych, 4 ośrodki
radioterapii, 3 ośrodki leczenia astmy oraz 5 innych wyspecjalizowanych szpitali. Wszystkie szpitale
działają na zasadzie non-profit, ale mogą również świadczyć usługi wyłączone ze standardowego pa
kietu świadczeń, które pokrywa VHI. W Tabeli 23.1 przedstawiono kluczowe dane liczbowe dotyczące
szpitali uniwersyteckich i szpitali ogólnych w 2009 roku (Kiwa Prismant, 2010). Liczba dni hospitalizacji
w 2009 roku wyniosła 1 709 000 w szpitalach uniwersyteckich oraz 9 125 000 w szpitalach ogólnych,
podczas gdy średnia długość pobytu (ALOS) kształtowała się na poziomie odpowiednio 7,3 i 5,5 dnia.
W ostatnich latach wzrosła liczba pacjentów przyjmowanych do szpitali, natomiast wartość wskaźnika
ALOS uległa zmniejszeniu. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest wzrost liczby pacjentów przyjmowanych
na leczenie w trybie dziennym (38 procent w latach 2005-2009). W latach 2005-2009 o 10 procent
wzrosła również liczba pierwszych wizyt ambulatoryjnych.
Tabela 23.1 Kluczowe dane liczbowe dotyczące szpitali uniwersyteckich i szpitali ogólnych w 2009 roku
Szpitale uniwersyteckie

Szpitale ogólne

Liczba szpitali

8

85

< 200 łóżek

0

9

200–300 łóżek

0

15

300–400 łóżek

0

22

400–600 łóżek

0

18

< 600 łóżek

8

21

235

1 653

1 709

9 125

Przyjęcia pacjentów korzystających z opieki szpitalnej * 1000
Dni opieki szpitalnej * 1000
Długość pobytu pacjentów korzystających z opieki szpitalnej

7,3

5,5

Przyjęcia pacjentów korzystających z opieki dziennej * 1000

226

1 627

3 142

24 257

Wizyty ambulatoryjne * 1000
Źródło: Kiwa Prismant, 2010.		

Chociaż opieka dzienna i wizyty ambulatoryjne tradycyjnie realizowane są przez szpitale,
swobodny dostęp ZBC do rynku opieki zdrowotnej zachęca do konkurencji pomiędzy różnymi świad
czeniodawcami. Rys. 23.1 ilustruję rolę szpitali i ZBC w świadczeniu usług szpitalnych.
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Opieka dzienna

Opieka ambulatoryjna

Leczenie w ZBC
Opieka dzienna

Skierowanie do ośrodka rehabilitacji

Opieka szpitalna
Wypis do lekarza medycyny rodzinnej

Skierowanie przez lekarza medycyny rodzinnej

Leczenie w szpitalu

< 3%
wydatków
w sektorze
szpitalnym

Opieka ambulatoryjna
Bezpośrednia opieka w stanach innych
ni¿ ostre w trybie ambulatoryjnym
Rysunek 23.1 Rola szpitali i ZBC w świadczeniu usług szpitalnych

Podczas gdy szpitale zapewniają pełen zakres opieki dziennej i opieki ambulatoryjnej, ośrodki
ZBC świadczą zazwyczaj bezpośrednią opiekę dzienną dla pacjentów w stanach innych niż ostre oraz
opiekę ambulatoryjną, co wymaga współpracy pomiędzy przynajmniej dwoma lekarzami specjalistami
pracującymi na zasadzie non-profit. Ośrodki ZBC zapewniają opiekę w ramach podstawowego ubez
pieczenia zdrowotnego (ZVW), a także dostarczają usługi objęte VHI. Dążąc do zachowania konku
rencyjności w perspektywie wieloletniej, wiele szpitali ustanowiło własne ZBC. Chociaż tego rodzaju
ośrodki zdrowia odpowiadają za jedynie 3 procent wydatków w sektorze szpitalnym, ich liczba szybko
rośnie: od 79 w roku 2005 do 195 w roku 2009 (Kiwa Prismant, 2010). Prywatne kliniki zapewniają
prywatną, specjalistyczną opiekę medyczną, której nie obejmuje program społecznych ubezpieczeń
zdrowotnych. Nie są one omawiane w niniejszym rozdziale.
Przeprowadzone w ostatnich latach reformy strukturalne sektora opieki zdrowotnej zaowocowały
znaczącymi zmianami w zakresie finansowania i budżetowania świadczeniodawców. Szpitale w Holandii
są jednostkami niezależnymi, zawierającymi zbiorowe lub selektywne umowy z dostawcami ubezpieczeń
zdrowotnych. Przed rokiem 2005 systemy budżetowania i finansowania były ukierunkowane przede
wszystkim na kontrolę wydatków na opiekę zdrowotną. Brakowało zachęt do zwiększania produktyw
ności lub bardziej wydajnego świadczenia usług zdrowotnych (Oostenbrink & Rutten, 2006). Z myślą
o stworzeniu silniejszych zachęt motywujących do poprawy wydajności i jakości, w lutym 2005 roku
wprowadzono nowy system finansowania szpitali i ZBC. Opiera się on na samodzielnie opracowanym
systemie klasyfikowania pacjentów na podstawie tzw. konglomeratów diagnostyczno-terapeutycznych
(Diagnose Behandeling Combinaties; DBC), w oparciu o który szpitale i lekarze specjaliści otrzymują
zapłatę za świadczoną opiekę.
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23.1.3 Cel systemu DBC
Głównym celem wprowadzenia systemu DBC była reforma rozliczeń ze szpitalami, co miało ułatwić
prowadzenie negocjacji (zwłaszcza dotyczących jakości) pomiędzy nabywcami świadczeń i ich dostawcami
dzięki zdefiniowaniu produktów szpitalnych (tj. DBC) (van Ineveld i in., 2006; van de Ven & Schut, 2009).
Uważano, że system DBC zapewni zwięzłą definicję produktów szpitalnych, stanowiącą podstawę zawie
rania selektywnych kontraktów. Jednakże w chwili wprowadzenia nowego systemu jedynie niewielka
część DBC (lista B grup DBC) była przedmiotem swobodnych negocjacji. W przypadku większości grup
DBC (lista A grup DBC) szpitale otrzymywały stałą zapłatę za leczone przypadki w ramach kontraktu
zbiorowego. W przyszłości rząd będzie dążył do stopniowego zwiększania udziału grup DBC listy
B do około 70 procent, jako że zależy mu na zwiększeniu odsetka usług szpitalnych, w odniesieniu
do których szpitale i dostawcy mogą prowadzić negocjacje dotyczące jakości.
Od chwili wprowadzenia grup DBC w Holandii stale rośnie znaczenie benchmarkingu. W oparciu
o informacje na temat zużycia zasobów oraz dane dotyczące rachunku kosztów w holenderskich szpi
talach obliczane są średnie profile zużycia zasobów w odniesieniu do grup DBC z listy A. Takie profile
zużycia zasobów stały się w poszczególnych szpitalach istotnym, zewnętrznym kryterium. Ponadto
opracowane zostały inne narzędzia benchmarkingowe; na przykład Stowarzyszenie Holenderskich
Dostawców Ubezpieczeń Zdrowotnych każdego roku publikuje przewodnik zawierający wskaźniki
wydajności szpitali w zakresie grup DBC znajdujących się na liście B, mający stanowić formę pomocy
dla członków Stowarzyszenia.

23.2 Rozbudowa i aktualizacja systemu DBC
23.2.1 Aktualny system DBC w zarysie
W Holandii istnieje tylko jeden, krajowy system DBC. System ten jest centralnie regulowany i moni
torowany przez powołaną specjalnie w tym celu instytucję rządową pod nazwą „DBC onderhoud”
(DBC-O). Jest on wykorzystywany do finansowania wszystkich szpitali i ZBC w kraju w podobny sposób,
jak w przypadku systemów DRG, w tym od 2008 roku także do finansowania opieki psychiatrycznej
oraz – od 2009 roku – opieki rehabilitacyjnej w szpitalach i ośrodkach rehabilitacyjnych.
W przeciwieństwie do systemów DRG funkcjonujących w innych krajach, większość grup DBC
obejmuje opiekę świadczoną od momentu pierwszego kontaktu z lekarzem specjalistą do zakończe
nia leczenia (Steinbusch i in., 2007). Grupy DBC tego rodzaju, określane mianem grup DBC „opieki
zwykłej” mogą obejmować pojedyncze przyjęcia do szpitala lub ich większą liczbę, a także wizyty
ambulatoryjne i opiekę po wypisie ze szpitala zapewnianą w ciągu jednego roku.
Poza grupami DBC „opieki zwykłej” istnieją dwa inne ważne rodzaje grup DBC (Rysunek 23.2).
Pierwszy z nich, tzw. grupy DBC „kontynuacji opieki zwykłej” ma zastępować grupy DBC „opieki
zwykłej” w przypadku pacjentów, których leczenie trwa dłużej niż 365 dni. Drugi rodzaj – grupy
DBC „opieki szpitalnej bez dni” – funkcjonuje obok grup DBC „opieki zwykłej” w sytuacji, w której
pacjent wymaga leczenia niepowiązanego medycznie z grupą „opieki zwykłej”, w związku z którą
został początkowo przyjęty. Na przykład u pacjenta przyjętego w związku z przewlekłą, nieswoistą
chorobą płuc, konieczne może być usunięcie wyrostka robaczkowego. W takim przypadku otwierana
jest grupa DBC „opieki zwykłej”, dotycząca choroby płuc oraz grupa DBC „opieki szpitalnej bez dni”,
dotycząca usunięcia wyrostka robaczkowego. Grupy DBC „opieki szpitalnej bez dni” w ścisły sposób
definiują rodzaje pobytów w szpitalu zbliżone do zdefiniowanych w innych systemach DRG.
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Grupy DBC przynależą do jednej z dwóch list: obecnie blisko 67 procent grup DBC znajduje się
na liście A, natomiast około 33 procent wpisanych jest na listę B. Grupy DBC znajdujące się na liście
B obejmują często występujące przypadki o wystarczająco jednorodnych schematach wykorzystania
zasobów, takie jak wymiana stawu biodrowego lub kolanowego, cukrzyca, katarakta i plastyka prze
pukliny pachwinowej. Grupy DBC z listy A i B różnią się sposobem prowadzenia rozliczeń ze szpitalami
(zob. podpunkt 23.5.2).

Grupa BDC „opieki zwyk³ej”
np. przewlek³a, nieswoista choroba p³uc

Grupa DBC „kontynuacji opieki zwyk³ej”
np. przewlek³a, nieswoista choroba p³uc

Grupa BDC „opieki szpitalnej bez dni”
np. wyciêcie wyrostka robaczkowego

Termin przyjêcia

365 dni

Rysunek 23.2 Fikcyjny przykład rodzajów grup DBC

Tabela 23.2 Tradycyjne grupy DRG i grupy DBC
Różnica

Typowe systemy DRG

System DBC do 2010 roku

Zdefiniowany produkt szpitalny

Jedno przyjęcie do szpitala
lub kontakt ambulatoryjny

Jeden konglomerat diagnostyczno-
-terapeutyczny (może obejmować
kilka przyjęć do szpitala
lub kontaktów ambulatoryjnych)

Liczba grup DRG/DBC na pacjenta

Jedna na pacjenta (lecz są wyjątki)

Kilka na pacjenta

Poziom szczegółowości/ dokładności
systemu

System zbiorczy < 3000 grup DRG

System szczegółowy > 30 000 grup
DBC

Wybór grupy DRG/DBC

Przypisana za pomocą komputerowego
algorytmu grupującego po wypisie ze
szpitala

Lekarz specjalista otwiera grupę DBC
przy pierwszym rozpoznaniu

W Tabeli 23.2 przedstawiono niektóre podstawowe różnice pomiędzy typowymi systemami DRG
a systemem DBC. Podczas gdy systemy DRG co do zasady opisują różne rodzaje przyjęć do szpitala
lub kontaktów ambulatoryjnych, system DBC definiuje różne rodzaje konglomeratów diagnostyczno
-terapeutycznych. W związku z tym wszystkie usługi szpitalne związane z danym konglomeratem
diagnostyczno-terapeutycznym, świadczone w ciągu jednego roku, są objęte wyłącznie jedną grupą
DBC. Ponadto systemy DRG zazwyczaj przypisują pacjenta do jednej grupy DRG zgodnie z najważ
niejszym rozpoznaniem lub procedurą, a w systemie DBC pacjent z więcej niż jednym rozpoznaniem
wymagającym leczenia klasyfikowany jest do kilku grup DBC. W przeciwieństwie do systemów opartych
na grupach DRG, które często liczą od 600 do 2000 grup, na system DBC składa się obecnie z blisko
30 000 grup DBC.
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Co więcej, w obecnym systemie DBC nie występuje skomputeryzowany algorytm grupowania.
Lekarz specjalista decyduje, która grupa DBC ma w danym przypadku zastosowanie, i otwiera ją ręcznie
przy pierwszym rozpoznaniu. W trakcie procesu leczenia możliwa jest zmiana przypisanej grupy DBC.
Niemniej w niedługim czasie wprowadzona zostanie nowa generacja systemu DBC, zawierająca pewne
aspekty tradycyjnych systemów DRG (zob. podpunkt 23.8).

23.2.2 Rozbudowa systemu DBC
W latach 90. XX wieku w sześciu holenderskich szpitalach uczestniczących w pilotażowym badaniu
przetestowano uproszczoną wersję systemu All Patient (AP)-DRG. Celem tego przedsięwzięcia było
sprawdzenie, w jakim stopniu system jest w stanie odwzorować schematy świadczenia opieki przez
szpitale i lekarzy specjalistów. Z uwagi na rosnące znaczenie opieki ambulatoryjnej w holenderskim
systemie opieki zdrowotnej, niezdolność systemu AP-DRG do odpowiedniego uwzględnienia przypad
ków ambulatoryjnych uważana była za jego główną wadę. Co więcej, jako że przyporządkowania
pacjentów do odpowiedniej grupy po ich wypisie ze szpitala dokonywał personel administracyjny
a nie lekarze specjaliści, problemem okazały się również różnice i pomyłki w interpretacji (Custers
i in., 2007; Zuurbier & Krabbe-Alkemade, 2007). W związku z tym szpitale i dostawcy ubezpieczeń
zdrowotnych zainicjowali proces rozwoju systemu DBC. Stowarzyszenia lekarzy specjalistów zdefinio
wały grupy DBC w odniesieniu do każdej specjalizacji. Reprezentatywna próba 23 wybranych szpitali
szczegółowo rejestrowała zużycie zasobów i dane kosztowe dotyczące wszystkich usług szpitalnych
i ambulatoryjnych zgodnie z nowym systemem DBC.
Taryfy DBC składają się z dwóch oddzielnych elementów (Beersen i in., 2005; Zuurbier
& Krabbe-Alkemade, 2007): (1) elementu honorarium dotyczącego rozliczeń z lekarzami specjalistami
oraz (2) elementu kosztów szpitalnych dotyczącego rozliczeń z tytułu wszelkich odnośnych świadczeń
szpitalnych. Element honorarium liczony jest w oparciu o ustaloną w przypadku każdej grupy DBC
„normę czasową”. „Norma czasowa” ma odzwierciedlać czas, jaki lekarze specjaliści muszą poświęcić
na wykonanie wszystkich zadań związanych z daną grupą DBC. Czas ten został oszacowany w oparciu
o administracyjne bazy danych, a następnie potwierdzony opiniami ekspertów. „Norma czasowa”
została następnie przemnożona przez stałą opłatę za godzinę wynoszącą 135,50 euro i w ten sposób
uzyskano element honorarium (Folpmers & de Bruijn, 2004). W przypadku listy A grup DBC element
kosztów szpitalnych określony został na podstawie informacji na temat wykorzystania zasobów i danych
dotyczących kosztów usług szpitalnych w 23 wybranych szpitalach; profile średniego zużycia zasobów
zostały przemnożone przez wartość krajowych kosztów jednostkowych (zob. podpunkt 23.4.2). Świad
czenia szpitalne zostały podzielone na 15 kategorii wykorzystania zasobów przedstawionych w Tabeli
23.2. Krajowe koszty jednostkowe w tych szpitalach obejmowały płace, wyposażenie, koszty ogólne
oraz – od 2009 roku – koszty kapitałowe (zob. podpunkt 23.4.2). W przypadku grup DBC ujętych
na liście B element kosztów szpitalnych był wynikiem negocjacji pomiędzy dostawcami ubezpieczeń
zdrowotnych a szpitalami (zob. podpunkt 23.5.2).
Od lutego 2005 roku system DBC poddawany jest ciągłym aktualizacjom polegającym na ko
rektach i uzupełnieniach, które wprowadzane są bez definiowania nowej wersji systemu. W Tabeli 23.4
przedstawiono najważniejsze fakty dotyczące systemu DBC w momencie jego wprowadzenia (2005) oraz
jego aktualnej wersji (2010). W chwili wprowadzenia systemu DBC, każdemu zestawowi rozpoznania
i leczenia przypisywana była jedna grupa DBC dotycząca wyłącznie pierwszej wizyty ambulatoryjnej
oraz jedna grupa DBC odnosząca się do wszystkich powiązanych świadczeń szpitalnych za wyjątkiem
pierwszej wizyty ambulatoryjnej. Istniało wówczas 100 000 grup DBC, przy czym blisko 90 procent
znajdowało się na liście A. Taryfy grup DBC z listy A nie obejmowały kosztów kapitałowych.
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Tabela 23.3 Kategorie świadczeń szpitalnych wg zużycia zasobów
Dni opieki szpitalnej
Dni intensywnej opieki
Godziny opieki dziennej
Wizyty ambulatoryjne i na ostrym dyżurze
Usługi laboratoryjne
Usługi diagnostyki obrazowej
Urządzenia medyczne
Procedury chirurgiczne
Czynności diagnostyczne
Usługi mikrobiologiczne i parazytologiczne
Usługi patologiczne
Produkty krwi
Usługi paramedyczne i wspierające
Usługi rehabilitacyjne
Inne usługi
Źródło: DBC-O, 2011.
Tabela 23.4 Najważniejsze fakty dotyczące systemu DBC w momencie jego wprowadzenia (2005) oraz
jego aktualnej wersji
1. wersja DBC

Obecna wersja DBC

Data wprowadzenia

2005

2010

(Główny) Cel

Finansowanie szpitali

Finansowanie szpitali, benchmarking

Źródło

Opracowanie własne

Opracowanie własne

Dane wykorzystane
do rozbudowy

Wykorzystanie zasobów i koszty jednostkowe
w 23 wybranych szpitalach

Wykorzystanie zasobów we wszystkich
szpitalach; koszty jednostkowe w 15–25
wybranych szpitalach

Objęte usługi

Pełen zakres opieki szpitalnej i ambulatoryjnej,
Pełen zakres opieki szpitalnej i ambulatoryjnej
za wyjątkiem opieki psychiatrycznej i rehabilitacyjnej w tym opieka psychiatryczna i rehabilitacyjna

Zakres objętych
kategorii kosztowych

Koszty okresowe, za wyjątkiem kosztów edukacji, Koszty okresowe i koszty kapitałowe,
za wyjątkiem kosztów edukacji, nauczania,
nauczania, badań i użytkowania komercyjnego
badań i użytkowania komercyjnego

Liczba grup DBC

± 100 000; lista A: 90%;
lista B: 10%

± 30 000; lista A: 67%;
lista B: 33%

Dotyczy

Wszystkie szpitale i ZBC

Wszystkie szpitale i ZBC

Obecna wersja systemu DBC zawiera uproszczoną klasyfikację pacjentów. Liczba grup DBC
została znacznie zmniejszona: ze 100 000 do 30 000, z czego około 67 procent znajduje się na liście
A. Do każdego konglomeratu rozpoznania i leczenia przypisywana jest obecnie jedna grupa DBC,
obejmująca wszystkie powiązane usługi szpitalne, w tym pierwszą wizytę ambulatoryjną. Ponadto grupy
DBC zostały zreorganizowane na przykład poprzez ograniczenie liczby kategorii opisujących wymiary
„rodzaju opieki” i „leczenia” (zob. podpunkt 23.3.2). Element kosztów szpitalnych w przypadku taryf
grup DBC z listy A określany jest obecnie w oparciu o szczegółowe profile zużycia zasobów we wszy
stkich szpitalach oraz dane kosztowe pochodzące z grupy 15–25 wybranych szpitali. Ponadto składnik
kosztów szpitalnych obejmuje teraz także koszty kapitałowe.
Coraz większa liczba grup DBC jest stopniowo przenoszona z listy A na listę B, zgodnie z pierwot
nym celem systemu DBC (zob. Podpunkt 23.1.3). Aby przeniesienie grupy DBC z listy A było możliwe,
grupa musi spełniać sześć podstawowych kryteriów (DBC-O, 2009). Musi ona: (1) charakteryzować się
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wystarczająco jednorodnymi poziomami zużycia zasobów; (2) obejmować wystarczająco dużą liczbę
przypadków; (3) być wystarczająco rozpowszechniona wśród świadczeniodawców opieki zdrowotnej;
(4) obejmować przewidywalną opiekę w stanach innych niż ostre. Ponadto (5) jej przeniesienie muszą
popierać lekarze specjaliści i szpitale; oraz (6) wszystkie grupy DBC na liście A zdefiniowane w oparciu
o to samo rozpoznanie muszą spełniać te kryteria.

23.2.3 Dane wykorzystywane do rozbudowy i aktualizacji
		 systemu DBC
W przypadku elementu honorarium, „norma czasowa” aktualizowana jest w oparciu o badania doty
czące wymogów czasowych, a następnie potwierdzana przez opinie ekspertów (Oostenbrink & Rutten,
2006). Stałą opłatę za godzinę wyznacza NZa.
Element kosztów szpitalnych grup DBC z listy A określa i aktualizuje DBC-O, korzystając
w tym celu z bazy danych prowadzonej przez podwydział DBC-O zwany „systemem informacji DBC”
(DBC-DIS). W skład bazy wchodzą dwa zestawy danych: (1) informacje na temat wykorzystania zasobów
pochodzące z minimalnych umownych zestawów danych (minimum basic datasets, MBDS) zbieranych
przez wszystkie szpitale; oraz (2) informacje dotyczące kosztów jednostkowych czerpane od zmiennej
liczby 15–25 wybranych szpitali (zob. podpunkt 23.4.2). Rysunek 23.3 ilustruje proces zbierania danych
od lekarzy specjalistów do krajowej bazy danych w DBC-DIS. Od otwarcia przez lekarza specjalistę
grupy DBC zbierane są informacje na temat wykorzystania zasobów przypadających na grupę DBC
i leczony przypadek, które to dane zostają następnie włączone do jednej szpitalnej bazy danych.
Grupa DBC, dla której wykonywana jest usługa szpitalna, jest także zapisywana w systemie rejestracji.
Po włączeniu danych do DBC-DIS lekarze specjaliści otrzymują techniczną informację zwrotną, czego
celem jest zapewnienie wysokiej jakości danych.

23.2.4 Systematyczność aktualizacji systemu oraz stosowane
		metody
Systematyczność aktualizacji systemu klasyfikacji DBC oraz stosowane metody
W związku z tym, że aktualizacji systemu klasyfikacji DBC dokonuje DBC-O, stowarzyszenia lekarze
specjalistów powiadamiają DBC-O o problemach pojawiających się podczas klasyfikowania pacjentów
do grup DBC. Aktualizacja ta nie jest przeprowadzana regularnie, ale odbywa się w sposób ciągły. DBC-O
pełni również rolę kontrolną w zakresie wprowadzania innowacji do systemu DBC (zob. punkt 23.6).
Grupy DBC mogą być łączone, rozdzielane lub tworzone od nowa. Przykładem takich działań jest
praktykowane ostatnio zmniejszanie liczby grup DBC (zob. podpunkt 23.2.2) oraz wprowadzenie nowej
generacji systemu DBC (zob. podpunkt 23.8). Aktualizacje przeprowadzane są w oparciu o informacje
zwrotne pochodzące od stowarzyszeń lekarzy specjalistów oraz z krajowej bazy danych DBC-DIS.

Systematyczność aktualizacji taryf oraz stosowane metody
Jak wspomniano powyżej, element honorarium powiązany z normą czasową poddawany jest niere
gularnym aktualizacjom. Wysokość stałej opłaty za godzinę jest analizowana każdego roku i w razie
potrzeby aktualizowana. Element kosztów szpitalnych grup DBC z listy A przeliczany jest co roku lub
w razie zaistnienia takiej potrzeby poprzez przemnożenie profilu średniego zużycia zasobów i krajo
wych kosztów jednostkowych. Przykład tego rodzaju fikcyjnego profilu zużycia zasobów w przypadku
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poszczególnych grup DBC („chirurgia/ opieka zwykła// artroza kolana/ zabieg chirurgiczny z epizodem
klinicznym”) przedstawiono w Tabeli 23.5. Sposób obliczania kosztów jednostkowych za usługę opi
sano w punkcie 23.4.
Warto zauważyć, że pomiędzy rokiem, z którego pochodzą dane, a rokiem zastosowania
nowych taryf w szpitalach zawsze występuje przynajmniej dwuletnie opóźnienie. Na przykład dane
dotyczące wykorzystania zasobów i kosztów z roku 2009 zostaną poddanie analizie w latach 2010
i 2011 w celu zdefiniowania elementu kosztów szpitalnych DBC, który zostanie wykorzystany w rozli
czeniach ze szpitalami w roku 2012.

23.3 Aktualny system klasyfikacji pacjentów
23.3.1 Informacje wykorzystywane do klasyfikacji pacjentów
Grupa DBC mająca w danym przypadku zastosowanie wybierana jest przez lekarza, który otwiera
ją ręcznie podczas pierwszego rozpoznania poprzez określenie pięciu informacji zwanych „wymiarami”
grupy DBC (van Beek i in., 2005): (1) specjalizacji medycznej; (2) rodzaju opieki; (3) zapotrzebowania
na opiekę; (4) rozpoznania; (5) osi leczenia (trybu i charakteru).
Z związku z powyższym informacje wykorzystywane do klasyfikowania pacjentów obejmują
dane kliniczne oraz informacje na temat wykorzystania zasobów. W systemie DBC nie występuje
rozróżnienie pomiędzy rozpoznaniem podstawowym a rozpoznaniem drugorzędnym. Jeśli u danego
pacjenta występuje rozpoznanie drugorzędne, którego przedmiot wymaga leczenia, takie rozpoznanie
drugorzędne zostanie zaklasyfikowane do oddzielnej grupy DBC (zobacz podpunkt 23.2.1).

DBC-DIS
Techniczne informacje zwrotne

Krajowa baza danych
- Informacje na temat wykorzystania zasobów (MBDS)
ze wszystkich szpitali
- Informacje na temat kosztów jednostkowych
z 15-25 szpitali referencyjnych

...

Szpitalna
baza danych

Lekarz
specjalista

Lekarz
specjalista

Szpitalna
baza danych

...

Lekarz
specjalista

Lekarz
specjalista

Rysunek 23.3 Proces zbierania danych do krajowej bazy danych
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Szpitalna
baza danych

...

Tabela 23.5 Fikcyjny profil zużycia zasobów w grupie DBC „zwykła opieka chirurgiczna / artroza kolana
– zabieg chirurgiczny w epizodem klinicznym”

Usługi szpitalne

% pacjentów
korzystających
z tej usługi szpitalnej

Średnie wykorzystanie
zasobów na potrzeby
pacjentów korzystających
z tej usługi szpitalnej

Średnie
wykorzystanie
zasobów na rzecz
wszystkich pacjentów

Dni opieki szpitalnej

100

6,0

6,0

Wizyty ambulatoryjne

100

8,0

8,0

Usługi laboratoryjne

100

1,0

1,0

Usługi diagnostyki obrazowej
Prześwietlenie RTG klatki piersiowej

50

1,0

0,5

100

2,0

2,0

Prześwietlenie RTG stawu biodrowego

50

1,0

0,5

Rezonans magnetyczny biodra/goleni

10

1,0

0,1

100

1,0

1,0

100

2,0

2,0

Prześwietlenie RTG kolana/goleni

Procedury chirurgiczne
Przemieszczenie - zabieg chirurgiczny
Usługi paramedyczne i wspierające
Fizjoterapia
Źródło: Zorgverzekeraars Nederland, 2004.
Uwagi: Na przykład: 50 procent pacjentów zostało poddanych prześwietleniu RTG klatki piersiowej; średni liczba prześwietleń RTG klatki piersiowej u tych pacjentów wyniosła 1,0; średnia prześwietleń RTG klatki piersiowej u wszystkich
pacjentów wyniosła 0,5.

23.3.2 Algorytm klasyfikacji
Klasyfikacja pacjentów przeprowadzana jest wg kolejnych pięciu wymiarów: (1) specjalizacja medyczna
określana jest za pomocą czterocyfrowego kodu; (2) do czterech cyfr dodawany jest dwucyfrowy kod
oznaczający rodzaj opieki; (3) w przypadku niektórych specjalizacji medycznych wskazane zostaje
zapotrzebowanie na opiekę; (4) poprzez dodanie kolejnego trzycyfrowego kodu stwierdzone zostaje
rozpoznanie; oraz (5) trzy ostatnie cyfry DBC definiują oś leczenia. Przykład ilustrujący sposób klasy
fikacji pacjentów w przypadku osób z zapaleniem wyrostka robaczkowego leczonych na oddziale
chirurgicznym przedstawiono w Tabeli 23.6.

Specjalizacja medyczna
Pacjenci mogą zostać zakwalifikowani do jednej z 27 specjalizacji medycznych (kody od 0301 do 1900).
W przypadku pacjentów z zapalaniem wyrostka robaczkowego leczonych na oddziale chirurgicznym,
kod „specjalizacji medycznej” wyglądałby następująco: 0303//// (chirurgia////).

Rodzaj opieki
Aktualnie wymiar „rodzaju opieki” opisywany jest za pomocą dwóch kategorii: „opieki zwykłej”
(kod 11) oraz „kontynuacji opieki zwykłej” (kod 21). W przypadku pacjentów w zapaleniem wyrostka
robaczkowego, kod byłby następujący: 0303/11/// (chirurgia/ opieka zwykła///).

Zapotrzebowanie na opiekę
Wymiar „zapotrzebowania na opiekę” występuje wyłącznie w ograniczonej liczbie specjalizacji medycznych
(a mianowicie: chirurgii plastycznej, urologii, gastroenterologii i radioterapii). Określa on zapotrzebo
wanie na opiekę, w stosunku do której oczekuje się, że spowoduje większe niż średnie wykorzystanie
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zasobów. W przypadku specjalności medycznej „chirurgia plastyczna”, „zapotrzebowanie na opiekę”
może przedstawiać się następująco: „≥ dwa zabiegi w obrębie tego samego pola operacyjnego”,
„rozległe obrażenia powypadkowe w obrębie pola operacyjnego”, „wrodzone przeszkody w obrębie
pola operacyjnego”, „zapotrzebowanie na drugiego chirurga” oraz „dzieci ≤ 10 roku życia”.

Rozpoznanie
Wymiar „rozpoznania” opisuje rozpoznanie u pacjenta za pomocą medycznych pojęć. Klasyfikacja
rozpoznań opiera się na kodowaniu Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, wydanie X (ICD-10), cho
ciaż kody ICD-10 nie są używane do kodowania grup DBC. W przypadku pacjentów w zapaleniem
wyrostka robaczkowego, kod „rozpoznania” przedstawiałby się następująco 0303/11//113/ (chirurgia/
opieka zwykła// zapalenie wyrostka robaczkowego/).

Oś leczenia
Wymiar „osi leczenia” wyraża „tryb leczenia” oraz „charakter leczenia”. „Tryb leczenia” obejmuje tryb
„ambulatoryjny”, „opieki dziennej” lub „z epizodem(-ami) klinicznym(i)”. Podkategoria „charakter lecze
nia” różni się w zależności od specjalizacji medycznej i za jej pomocą można określić na przykład to, czy
leczenie związane z jest z „otwartą chirurgią” czy też zabiegiem laparoskopowym. Liczba osi leczenia
waha się od 6 w przypadku takich specjalizacji medycznych, jak „gastronenterologia” i „pediatria”,
do ponad 60 w przypadku specjalizacji medycznej „medycyna wewnętrzna”. Pacjenci w zapaleniem
wyrostka robaczkowego mogliby zostać oznaczeni na przykład następującym kodem „osi leczenia”:
0303/11//113/201 (chirurgia/ opieka zwykła// zapalenie wyrostka robaczkowego/ chirurgia otwarta
w trybie ambulatoryjnym); 0303/11//113/202 (chirurgia/opieka zwykła// zapalenie wyrostka robaczko
wego/ chirurgia otwarta w trybie opieki dziennej); lub 0303/11//113/203 (chirurgia/ opieka zwykła//
zapalenie wyrostka robaczkowego/ chirurgia otwarta z epizodem(-ami) klinicznym(i)).
Tabela 23.6 Logika systemu klasyfikacji pacjentów: przykład chirurgii
Specjalizacja
medyczna

Rodzaj
opieki

Zapotrzebowanie
na opiekę
Rozpoznanie

0303
Chirurgia

11
Zwykła
opieka

Nie dotyczy

21
Kontynuacja
opieki zwykłej

Oś leczenia

113
201
Zapalenie wyrostka Otwarta chirurgia w trybie ambulatoryjnym
robaczkowego
202
Otwarta chirurgia w trybie opieki dziennej
203
Otwarta chirurgia z epizodem(-ami)
klinicznym(i)
204
Pojedynczy przypadek ambulatoryjny
z procedurą
206
Otwarta chirurgia w trybie „opieki szpitalnej
bez dni” z epizodem(-ami) klinicznym(i)
301
Endochirurgia w trybie ambulatoryjnym
302
Endochirurgia w trybie opieki dziennej
303
Endochirurgia z epizodem(-ami) klinicznym(i)
306 Endochirurgia w trybie „opieki szpitalnej
bez dni” z epizodem(-ami) klinicznym(i)
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23.3.3 Jakość danych i kontrola wiarygodności
DBC-DIS przeprowadza kontrole jakości i wiarygodności danych związane z rozwijaniem i aktu
alizacją systemu DBC. Takie corocznego kontrole odbywają się na poziomie krajowym i obejmują
techniczną walidację pochodzących z MBDS informacji, które znajdują się w krajowej bazie danych
(poprawność techniczna, kompleksowość oraz poprawność funkcjonalna). Nie istnieje żaden system
zewnętrznych audytów danych.

23.3.4 Przypisywanie zawyżonych lub niewłaściwych kodów
Chociaż zjawisko upcodingu, czyli kodowania rozpoznań i procedur wycenianych wyżej niż te, które
były wykonywane w rzeczywistości, zostało opisane jako potencjalne zagrożenie w ramach systemu
DBC, holenderskie rozwiązanie wydaje się mniej wrażliwe na tego typu postępowanie niż systemy
DRG funkcjonujące w Stanach Zjednoczonych i Australii (Steinbusch, 2007). Względna siła systemu
holenderskiego związana jest z wykorzystaniem kryteriów klasyfikacji dostosowanych do praktyki
klinicznej oraz z faktem, że grupy DBC otwierane są w momencie rozpoznania, a szpitale funkcjonują
zazwyczaj jako instytucje niedziałające dla zysku.

23.4 Rachunek kosztów w szpitalach
23.4.1 Regulacje prawne
Większość holenderskich szpitali nie ma obowiązku prowadzenia rachunku kosztów, lecz musi
jedynie przedłożyć swoje MBDS do DBC-DSI. Jednakże 15–25 wybranych szpitali musi stoso
wać jednakowy model kosztowy, który został opracowany podczas wprowadzania systemu DBC
(Zuurbier & Krabbe-Alkemade, 2007).

23.4.2 Główne cechy systemu rachunku kosztów
Wszystkie wybrane szpitale muszą przypisywać wszelkie istotne koszty szpitalne do poszczególnych
świadczeń. Istotne koszty obejmują koszty płac, wyposażenia, koszty ogólne i kapitałowe (zob. pod
punkt 23.2.2). Ponoszone przez szpitale koszty związane z edukacją, nauczaniem, badaniami
i komercyjnym użytkowaniem nie są uważane za istotne, jako że nie finansuje się ich w ramach
systemu DBC.

Przypisywanie odpowiednich kosztów szpitalnych z centrów kosztów
wsparcia do końcowych centrów kosztów
Oddziały szpitalne dostarczające usługi szpitalne określane są mianem „końcowych centrów kosztów”.
Obejmują one m.in.: kliniki świadczące opiekę w trybie ambulatoryjnym i szpitalnym, laboratoria, sale
operacyjne (OR) oraz odziały radiologiczne. Oddziały, które nie świadczą opieki na rzecz pacjentów,
nazywane są „centrami kosztów wsparcia”. W ich skład wchodzą m.in. oddziały odpowiedzialne
za administrację, kadry, fakturowanie, komunikację, finanse, bezpieczeństwo oraz dostępność w nagłych
przypadkach. Koszty centrów kosztów wsparcia mogą być również nazywane kosztami ogólnymi.
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Na pierwszym etapie odpowiednie koszty szpitalne przenoszone są z centrów kosztów
wsparcia do końcowych centrów kosztów. Szpitale mogą swobodnie wybierać metodę alokacji,
którą będą stosować podczas tego przenoszenia. Jako że metoda alokacji wydaje się mieć jedynie
niewielki wpływ na koszty poszczególnych pacjentów (Zuurbier & Krabbe-Alkemade, 2007), szpitale
najczęściej stosują prostą, bezpośrednią alokację, zgodnie z którą koszty centrów kosztów wsparcia
przypisywane są do końcowych centrów kosztów bez żadnych interakcji pomiędzy centrami kosztów
wsparcia (Finkler i in., 2007; Horngren i in., 2005). Model ustalania kosztów produktów zawiera
specyfikacje podstawy alokacji w przypadku każdego z centrów kosztów; na przykład przy alokacji
kosztów zakwaterowania może być brany pod uwagę metraż (m2), natomiast koszty administracji
mogą zależeć od liczby pełnoetatowych odpowiedników.

Przypisywanie odpowiednich kosztów szpitalnych z końcowych centrów
kosztów do świadczeń szpitalnych
Kiedy już koszty z centrów kosztów wsparcia zostaną przypisane do końcowych centrów kosztów,
ogólne koszty każdego z końcowych centrów kosztów mogą być przydzielone do poszczególnych
świadczeń szpitalnych, takich jak dni hospitalizacji, dni intensywnej opieki, usługi laboratoryjne,
usługi diagnostyki obrazowej i procedury chirurgiczne (zob. Tabela 23.3). Podczas przypisywania
adekwatnych kosztów szpitalnych z końcowych centrów kosztów do poszczególnych usług stosuje się
statystki wagowe. Statystyki te różnią się w zależności od końcowego centrum kosztów w aspekcie
rodzaju usług dostarczanych przez centra końcowe. Przykładem tego rodzaju statystycznych danych
wagowych może być średni czas interwencji chirurgicznych, w oparciu o który koszty końcowego
centrum kosztów „OR” przydzielane są do poszczególnych interwencji. NZa ustala krajowe koszty
jednostkowe blisko 4500 świadczeń szpitalnych na podstawie średniej ważonej pochodzącej z 15–25
wybranych szpitali. Krajowe koszty jednostkowe określane z przynajmniej dwuletnim opóźnieniem.
Taryfy na rok 2012 opierać się będą na krajowych kosztach jednostkowych z roku 2009.

23.5 Wykorzystanie DBC w finansowaniu szpitali
23.5.1 Zakres usług i kosztów objętych systemem finansowania
		 szpitali typu DBC
Opieka szpitalna świadczona w trybie stacjonarnym i ambulatoryjnym we wszystkich szpitalach i ZBC
(w tym opieka psychiatryczna i rehabilitacyjna) jest w całości finansowana zgodnie z logiką systemu
DBC. Jedyny wyjątek stanowią najbardziej kosztowne lekarstwa i leki sieroce, na których pokrycie
szpitale otrzymując od NZa dodatkowe fundusze (80 procent ceny zakupu drogich lekarstw oraz
100 procent ceny zakupu leków sierocych) (Rodenburg-van Dieten, 2005). Istnieją również inne
istotne źródła finansowania szpitali, ale nie dotyczą one świadczenia opieki szpitalnej, lecz takich
kwestii jak edukacja, nauczanie, badania i użytkowanie komercyjne. W 2009 roku źródła tego rodzaju
odpowiadały za 15,9 procent przychodów szpitali ogółem (Kiwa Prismant, 2010).
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23.5.2 Obliczanie taryf DBC
Taryfy DBC składają się z dwóch części: (1) elementu honorarium oraz (2) elementu kosztów szpital
nych. Element honorarium obliczany jest w oparciu o „normę czasową” i stałą opłatę za godzinę.
Ta metoda kalkulacji dotyczy zarówno grup DBC znajdujących się na liście A, jak i B (zob. podpunkt
23.2.2 do 23.2.4). W przypadku grup DBC listy A element kosztów szpitalnych obliczany jest
na podstawie profili średniego wykorzystania zasobów pochodzących ze wszystkich szpitali oraz
kosztów jednostkowych wyliczonych za pomocą modelu ustalania kosztów produktów, opisanego
w podpunkcie 23.4.2. Fikcyjny przykład ilustrujący kalkulację elementu kosztów szpitalnych w przy
padku grupy DBC „chirurgia/ opieka zwykła// zapalenie wyrostka robaczkowego/ zabieg chirurgiczny
z epizodem klinicznym”) przedstawiono w Tabeli 23.7.
Taryfa dotycząca elementu kosztów szpitalnych grup DBC znajdujących się na liście B jest
przedmiotem negocjacji pomiędzy szpitalami i ubezpieczycielami. Ubezpieczyciele nie są zobowiązani
do zawierania umów dotyczących grup DBC z listy B ze wszystkimi szpitalami i mogą stosować
różne ceny w zależności od szpitala. W podobny sposób szpitale mogą negocjować różne ceny tych
samych grup DBC z różnymi ubezpieczycielami. Dostawcy ubezpieczeń zdrowotnych oraz szpitale
uzgadniają również częstotliwość i warunki tych umów. Zgodnie z obecną praktyką negocjacje
odbywają się co roku, niemniej każda ze stron może je wznowić, jeśli będą wymagały tego oko
liczności (van Ineveld i in., 2006). Przykłady takich okoliczności obejmują długie listy oczekujących,
zwiększone zainteresowanie społeczeństwa danym problemem zdrowotnym czy też wprowadzenie
bardzo drogich/sierocych leków lub wyrobów medycznych.

23.5.3 DBC w faktycznych rozliczeniach ze szpitalami
Wszystkie szpitale w Holandii otrzymują identyczną na terenie całego kraju zapłatę za leczenie pa
cjentów zakwalifikowanych do grup DBC z listy A oraz wynegocjowaną, zależną od szpitala zapłatę
dotyczącą grup DBC z listy B. Aby otrzymywać zapłatę w ramach systemu DBC, szpitale klasyfikują
wszystkich pacjentów do odpowiednich grup DBC. Po zakończeniu leczenia dostawca ubezpieczenia
zdrowotnego pacjenta dostaje rachunek ze wskazanymi grupami DBC. Następnie szpital otrzymuje
od ubezpieczyciela kwotę refundacji, której wysokość zależy od stałych taryf dotyczących grup DBC
z listy A lub też taryf wynegocjowanych na potrzeby grup DBC z listy B.
W przypadku grup DBC z listy A za pomocą prospektywnych budżetów ustalana jest całkowita
kwota, jaką szpitale mogą uzyskać, świadcząc opiekę w ramach grup DBC. Budżety te ustalane są
co roku przez NZa w oparciu o koszty stałe i zmienne oraz szereg parametrów, takich jak populacja
korzystająca z usług szpitala, rodzaj obiektów, liczba łóżek oraz parametry wydajnościowe (na przykład
liczba dni hospitalizacji lub wizyt ambulatoryjnych) (Nederlandse Zorgautoriteit, 2009). Szpitale otrzy
mują pełną rekompensatę różnicy pomiędzy budżetem prospektywnym a płatnościami DBC (dochód).
Wyższa produktywność może więc skutkować wyższymi kosztami bez generowania dodatkowego
dochodu, podczas gdy skutkiem niższej produktywności są niższe koszty, lecz nie mniejszy dochód.
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Tabela 23.7 Fikcyjne wyliczenie kosztów elementu kosztów szpitalnych

Usługi szpitalne

Zużycie zasobów
ogółem
na potrzeby

Dni hospitalizacji

Krajowe koszty
jednostkowe (€)

Koszty
ogółem (€)

Średnie koszty
na pacjenta (€)a

1 250

296

370 083

864

43

37 147

135

1 029

34

35 002

127

Badanie przesiewowe moczu

560

2

1 121

4

Mocznik

836

1

836

3

Kreatynina

974

2

1 949

7

Leukocyty

781

1

781

3

Prześwietlenie RTG klatki piersiowej

615

52

32 005

116

Prześwietlenie RTG jamy brzusznej

781

52

40 616

147

Tomografia jamy brzusznej

144

228

32 723

119

Echo jamy brzusznej

281

83

23 320

84

276

548

151 248

548

8

1 595

13 207

48

11

1 056

11 658

42

6

761

4 201

15

Laparoskopia diagnostyczna

41

484

20 038

73

Duodenoskopia diagnostyczna

14

408

5 630

20

6

479

2 644

10

856

33

28 235

102

500

31

Wizyty ambulatoryjne
Godziny opieki dziennej

1 341

Usługi laboratoryjne

Usługi diagnostyki obrazowej

Zabiegi chirurgiczne
Wycięcie wyrostka robaczkowego
Resekcja jelita grubego
Resekcja jelita
Resekcja ropnia około-wyrostkowego
Czynności diagnostyczne

Cysto-/Uretrografia
Usługi mikrobiologiczne i parazytologiczne
Usługi paramedyczne i wspierające
Fizjoterapia
OGÓŁEM

15 486

56

827 929

3 000

Źródło: Zuurbier & Krabbe-Alkemade, 2007.
Uwaga: W przypadku grup DBC listy A: „chirurgia/opieka zwykła//zapalenie wyrostka robaczkowego/otwarta chirurgia
z epizodem klinicznym”; a Suma średnich kosztów na pacjenta tworzy taryfę DBC „~ liczba zamkniętych grup DBC: 276”.

Ubezpieczyciele mogą ograniczyć maksymalną liczbę grup DBC z listy B, jaką szpital może
leczyć. Poza tym ubezpieczyciele i szpitale mogę uzgodnić niższą lub wyższą cenę DBC, jeśli liczba
wspomnianych grup przekroczy ustaloną wcześniej wartość. Dochód szpitala i lekarzy specjalistów
zależy wyłącznie od opłat za DBC. W związku z powyższym, wyższa produktywność może skutkować
wyższymi kosztami i dodatkowym dochodem, podczas gdy skutkiem niższego poziomu produktywności
są niższe koszty i niższy dochód.
System DBC ma również zastosowanie w przypadku „niezakontraktowanej opieki”; jest to opieka
świadczona na rzecz pacjentów z zagranicy, nieposiadających ubezpieczenia lub też takich, których
ubezpieczyciel nie ma zawartej umowy ze szpitalem. W takich sytuacjach taryfę DBC musi opłacić
zagraniczny ubezpieczyciel lub pacjent. Taryfy dotyczące elementu honorarium grup DBC z listy A i B
jak również elementu kosztów szpitalnych grup DBC z listy A są takie same zarówno w przypadku
opieki niezakontraktowanej jak i zakontraktowanej. Taryfy elementu kosztów szpitalnych grup DBC
znajdujących się na liście B ustalane są przez szpital i mogą kształtować się odmiennie w zależności
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od tego, czy opieka była przedmiotem umowy. Szpitale nie mają obowiązku podawać do publicznej
wiadomości wysokości taryf za opiekę zakontraktowaną, jednakże są zobligowane do publikowania
taryf za opiekę niezakontraktowaną.

23.5.4 Korekty dotyczące jakości
W przypadku grup DBC z listy A nie stosuje się żadnych korekt dotyczących jakości. Wszystkie szpitale
obowiązuje taka sama taryfa, niezależnie od jakości, jaką oferują. Chociaż negocjacje dotyczące grup
DBC z listy B miały się opierać na jakości świadczonej opieki, ubezpieczyciele i szpitale negocjują przede
wszystkim takie kwestie jak cena i/lub produktywność (zob. podpunkt 23.7).

23.5.5 Główne zachęty dla szpitali
Szpitale są zachęcane do utrzymywania kosztów na poziomie niższym niż krajowe koszty jednost
kowe w odniesieniu do każdej grupy DBC z listy A. W przypadku grup DBC wymienionych na liście
B, szpitale zachęcane są do utrzymywania niższych kosztów niż wynegocjowane ceny. System DBC
motywuje zatem szpitale do poprawy aspektów jakościowych, które prowadzą do niższego wyko
rzystania zasobów. Na przykład za jego sprawą szpitale otrzymują impulsy, by dążyć do ulepszeń
w obszarze jakości, które przyczyniłyby się do zmniejszenia liczby zbytecznych usług diagnostycznych
oraz ograniczenia ALOS (Custers i in., 2007).
System DBC nie zachęca jednak do poprawy jakości ukierunkowanej na ograniczenie często
tliwości występowania powikłań – takich jak infekcje pooperacyjne i/lub ponownych przyjęć – gdyż
występowanie powikłań może skutkować otwarciem nowej grupy DBC (Custers i in., 2007). Szpitale
mogą być nawet zmotywowane do akceptowania cen niższych niż koszty leczenia poszczególnych
grup DBC z listy B, aby zdobyć umowę z ubezpieczycielem, i próbować kompensować wynikające
z takiego rozwiązania straty poprzez leczenie odnośnych pacjentów w ramach dochodowych grup
DBC z listy A.

23.6 Nowe/innowacyjne technologie
23.6.1 Kroki, jakie należy podjąć przed zastosowaniem
		 technologii w szpitalach
DBC-O pełni rolę przesiewową w odniesieniu do innowacji wprowadzanych w systemie DBC. Aktualnie
obowiązujące przepisy wymagają przeprowadzenia siedmioetapowego procesu rozpoczynającego się
po złożeniu wniosku (na przykład ze strony szpitala), zanim nowa technologia będzie mogła zostać
włączona do systemu DBC (VWS, 2009). Proces ten przedstawiono poniżej.
1. DBC-O ocenia dopuszczalność, kompletność, charakter, rozmiar oraz złożoność wniosku.
2. CVZ przeprowadza systematyczny przegląd literatury w celu zbadania zakresu i poziomu świadectw
na poparcie danej technologii.
3. DBC-O ocenia koszty, wydajność, aspekty etyczne, preferencje pacjentów oraz konsekwencje doty
czące systemu, które związane są z wnioskiem.
4. Na podstawie informacji zdobytych na etapie 2 i 3, DBC-O podejmuje decyzję dotyczącą wprowa
dzenia technologii do systemu DBC.
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5. NZa zatwierdza pozytywną decyzję DBC-O.
6. CVZ doradza VWS w zakresie umieszczenia nowej technologii w pakiecie świadczeń ubezpie
czeniowych.
7. DBC-O ostatecznie włącza nową technologię do systemu DBC.
Przeprowadzenie powyższych siedmiu etapów nie powinno trwać dłużej niż sześć miesięcy
od daty rejestracji nowego sposobu leczenia (VWS, 2009). Gdy nowa technologia wprowadzana jest
do systemu DBC po raz pierwszy, nie są jeszcze dostępnie profile średniego zużycia zasobów, a taryfy
DBC opierają się na opinii ekspertów. Do roku 2010 DBC-O, NZa i CVZ poddały ocenie 24 nowe tech
nologie, które zaproponowano do objęcia systemem DBC. Siedem z nich zaowocowało utworzeniem
nowych grup DBC, cztery zostały połączone z istniejącymi grupami, a pięć nie zostało zatwierdzonych.
Osiem jest wciąż rozpatrywanych.

23.6.2 Finansowanie
Nowe lub innowacyjne terapie wprowadzane są obecnie do systemu DBC dwa razy w roku. Do chwili
włączenia nowej technologii do systemu DBC dodatkowe opłaty dotyczą wyłącznie innowacyjnych leków.
Od roku 2006 innowacyjne leki mogą zostać tymczasowo wpisane na „listę kosztownych leków” lub
„listę leków sierocych” na okres 4 lat, po spełnieniu następujących warunków: (1) wykazano ich lecz
niczą wartość dodaną; (2) związane z nimi wydatki stanowią ponad 0,5 procenta („kosztowne leki”)
lub 5,0 procent („leki sieroce”) rocznego budżetu szpitali na leki; oraz (3) plan oceny efektywności
kosztowej stosowania leku w codziennej praktyce klinicznej został zatwierdzony przez doradczy komitet
farmaceutyczny.

23.7 Ocena systemu DBC w Holandii
Głównym celem wprowadzenia grup DBC było umożliwienie negocjowania ceny i jakości pomiędzy
ubezpieczycielami a świadczeniodawcami. Chociaż negocjacje miały się opierać na jakości świadczonej
opieki, ubezpieczyciele i szpitale negocjują przede wszystkim ceny i/lub produktywność. Od roku 2006
ceny grup DBC z listy B rosną wolniej niż ceny Grup z listy A, a dostawcy ubezpieczeń zdrowotnych
coraz bardziej naciskają na szpitale, aby dodatkowe te ceny obniżać (van de Ven & Schut, 2009).
W Tabeli 23.8 przedstawiono, jak kształtowały się wynegocjowane taryfy w roku 2007 na tle taryf
z roku 2004 dotyczących siedmiu grup DBC z listy B u czterech dostawców ubezpieczeń zdrowotnych.
Ceny grup DBC z listy B w 2007 roku wzrosły o około 8 procent w porównaniu z taryfami z roku
2004. Ogólnie rzecz biorąc, większe różnice w cenach występują jedynie w przypadku niewielkiej
liczby grup DBC. Bardziej złożone grupy DBC lub też te, które dotyczą schorzeń przewlekłych, wydają
się mniej wrażliwe na konkurencję rynkową. Dowody z ostatnich lat sugerują, że prowadzone przez
szpitale negocjacje dotyczą raczej całości budżetu przeznaczonego na segment B niż pojedynczych
grup DBC (van Ineveld i in., 2006).
Ubezpieczyciele niechętnie zawierają ze szpitalami selektywne kontrakty i oferują swoim klien
tom umowy z preferowanymi szpitalami. Poza trudnościami związanymi z posiadaniem odpowiedniego
zestawu kryteriów pozwalających na ustalenie poziomu jakości i uzyskaniem – w odpowiednim czasie
– dokładnych danych, holenderscy dostawcy ubezpieczeń zdrowotnych napotykają na kilka innych
ograniczeń, które studzą ich zainteresowanie negocjacjami w zakresie jakości i selektywnego zawierania
umów ze szpitalami oferującymi wyższą jakość (Custers i in., 2007; van de Ven & Schut, 2009).

470

Tabela 23.8 Taryfy wynegocjowane w roku 2007 na tle taryf z 2004 roku.

N

Taryfy
z 2004 r.
(€)

Średnie taryfy
z 2007 r.
(€)

Względny
wzrost cen
(%)

Plastyka przepukliny pachwinowej

407

2 163

2 254

4,2

Cukrzyca

410

409

483

Wycięcie migdałków

409

740

800

Katarakta

407

1 317

Wymiana stawu biodrowego

409

Wymiana stawu kolanowego

404

Przepuklina krążka międzykręgowego

354

3 046

Minimalna Maksymalna
cena
cena
w 2007 r.
w 2007 r.

1 529

3 088

18,1

385

1 027

8,1

433

1 498

1 381

4,8

1 044

1 599

8 561

9 097

6,3

7 603

11 370

10 228

10 746

5,1

9 097

13 000

3 308

8,6

2 413

5 778

Źródło: Nederlandse Zorgautoriteit, 2005.
Uwaga: Przykład siedmiu grup DBC z listy B u czterech dostawców ubezpieczeń zdrowotnych.

• Dostawcy ubezpieczeń zdrowotnych obawiają się, że jeśli klient będzie musiał wybierać spośród
ograniczonej sieci preferowanych szpitali, przysporzy im to złej reputacji.
• Pacjenci zakładają, że jakość opieki pod względem skuteczności i bezpieczeństwa utrzymuje się
we wszystkich szpitalach na równym poziomie. W wyniku tego ubezpieczyciele nie mają motywacji
do negocjowania wyższej jakości (i zapłaty wyższych cen), skoro pacjenci nie doceniają wyższej
jakości oferowanej przez zakontraktowane szpitale.
• Ponadto istnieje problem tzw. „efektu gapowicza”: szpitale zawierają umowy z kilkoma ubezpie
czycielami. Jeśli jeden z nich będzie motywował dany szpital do poprawy jakości, skorzystają na tym
wszyscy jego pacjenci, w tym także ci, którzy korzystają z usług innych ubezpieczycieli.
• Wreszcie, gdy ubezpieczyciel zdobędzie uznanie z uwagi na dostarczanie opieki wysokiej jakości,
z dużym prawdopodobieństwem zgromadzi nieproporcjonalną liczbę pacjentów cierpiących na prze
wlekłe schorzenia.
Niestety informacje niezbędne do oceny systemu DBC nie są łatwo dostępne. Wiele z nich
można znaleźć w krajowej bazie danych DBC-DIS, lecz obecnie dostęp do niej ma jedynie niewielka
ilość uczestników sektora medycznego.

23.8 Perspektywy: kierunki rozwoju i reform
Obecnie nadchodzi nowa generacja grup DBC – tak zwanych „DBC zorientowanych na przejrzystość”
(„DBCs Op weg naar Transparantie”). W ramach nowego systemu pacjenci będą klasyfikowani przy
użyciu skomputeryzowanego algorytmu grupowania (zob. Rysunek 23.4). Liczba grup DBC zostanie
znacznie ograniczona – z blisko 30 000 do 4 300 – za sprawą usunięcia wymiaru „specjalizacji
medycznej”. Ponadto kosztowe/sieroce leki, intensywna opieka oraz inne produkty będę uwzględnia
ne za pomocą powiązanych z leczeniem „dodatków”, z których każdy będzie miał określoną własną
taryfę. Inne produkty mogą dotyczyć opieki dzielonej/z pogranicza opieki podstawowej i specjalistycznej,
a mianowicie usług szpitalnych świadczonych we współpracy z profesjonalistami z branży medycznej
spoza szpitala (na przykład lekarzem medycyny rodzinnej).
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Inną ważną cechą przyszłego algorytmu grupowania jest możliwość uwzględnienia intensyw
ności opieki w klasyfikacji pacjentów. Możliwe będzie na przykład zdefiniowanie oddzielnych grup
DBC dotyczących pobytu w szpitalu trwającego do pięciu dni i przekraczającego ten okres. Algorytm
grupowana jest aktualnie testowany, jednakże nie jest jeszcze jasne, czy zostanie wdrożony w całym kraju.
Inny kierunek rozwoju przewiduje sytuację, w której prospektywne budżety byłyby określane
wyłącznie w oparciu o parametry produktywności, takie jak pierwsze wizyty ambulatoryjne, pierwsze
przyjęcia, liczba dni hospitalizacji i godzin opieki dziennej. Faza przejściowa rozpoczęła się wraz z rokiem
2010 i oczekuje się, że potrwa przynajmniej trzy lata (Nederlandse Zorgautoriteit, 2009).

Dane
wejściowe

Zestaw danych wejściowych

Inne
produkty

Algorytm grupowania

Rodzaj
opieki

Zapotrzebowanie
na opiekê

Oś
leczenia

Rozpoznanie

Algorytm grupowania

Wêze³ decyzyjny "rozpoznanie podstawowe"

ICD-10
grupa I

Wêze³ decyzyjny "leczenie podstawowe"

Grupa
leczenia X

DBC X1

Dane
wyjściowe

ICD-10
grupa II

DBC X2

Grupa
leczenia Y

DBC X3

DBC

DBC Y1

EOD

Grupa
leczenia Z

DBC Y2

EOD

DBC Z1

EOD

Rysunek 23.4 Algorytm grupowania nowej generacji grup DBC
Uwaga: EOD: „dodatkowe” kosztowe/sieroce leki.

Na obecnym etapie jest zbyt wcześnie, aby przewidywać potencjalne skutki przyszłych zmian
w systemie DBC. Co najważniejsze, znaczenie negocjacji pomiędzy szpitalami a ubezpieczycielami
będzie rosło.
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Jednorodne grupy pacjentów w Europie
W stronę przejrzystości, efektywności i jakości w szpitalach
Systemy jednorodnych grup pacjentów (DRG) zostały wprowadzone w Europie w celu zwiększenia
przejrzystości usług świadczonych przez szpitale oraz zachęcenia do efektywniejszego wykorzystywania
środków inwestowanych w placówki świadczące intensywną opiekę medyczną. W wielu krajach systemy
te zostały zaprojektowane w taki sposób, aby mogły przyczynić się do ulepszenia – lub przynajmniej
utrzymania – jakości opieki. Biorąc pod uwagę dziesięć lat doświadczeń związanych z funkcjonowaniem
grup DRG w Europie, autorzy niniejszej publikacji sprawdzają, czy szerokie zastosowanie grup DRG
pomogło w osiągnięciu wspomnianych celów.
Niniejsza książka, napisana przez autorów posiadających rozległe doświadczenie związane
z systemami DRG, jest wynikiem projektu EuroDRG i stanowi ważne źródło wiedzy dla osób mających
wpływ na politykę zdrowotną oraz badaczy z Europy i nie tylko. Celem autorów tej książki jest pomoc
w stworzeniu „wspólnego języka”, który ułatwi komunikację pomiędzy badaczami i politykami zain
teresowanymi ulepszeniem funkcjonowania i finansowania szpitali świadczących intensywną opiekę
medyczną. Książka zawiera:
• Przejrzyście zbudowane wprowadzenie do głównych elementów składowych systemów DRG;
• Przegląd kluczowych kwestii związanych z grupami DRG oraz ich wpływu na efektywność, jakość,
ich niezamierzonych skutków oraz innowacji technologicznych w systemie opieki zdrowotnej;
• 12 rozdziałów o poszczególnych krajach – Austrii, Anglii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemczech,
Irlandii, Holandii, Polsce, Portugalii, Hiszpanii i Szwecji;
• Przejrzyste i szczegółowe informacje na temat najważniejszych cech systemu DRG w każdym państwie;
• Pomocne informacje dla krajów i regionów z Europy i świata zainteresowanych wprowadzeniem,
rozbudową i/lub optymalizacją systemów DRG w sektorze opieki szpitalnej.
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