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Обсяг Послуг
1. Переглянути поточну, обрати і застосувати нову
модифіковану систему звітності та збору даних лікарень
2. Надавати підтримку МОЗ/НСЗ у прийнятті доказових
рішень,
необхідних
для
впровадження
системи
фінансування на основі модифікації AR-DRG
3. Розробити систему фінансування лікарні, яка
базується на основі оплати за випадок за допомогою ДСГ,
визначити необхідні зміни для цього у законодавстві та
надавати
підтримку
МОЗ/НСЗ
у
розробці
та
вдосконаленні відповідної регуляторної бази
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Обсяг Послуг (продовження)
4. Підтримка впровадження системи фінансування на
основі ДСГ та забезпечення його моніторингу у 100
пілотних лікарнях
5. Проведення тренінгів для осіб, які формують політику
фінансування у сфері охорони здоров'я, співробітників
національного центру ДСГ, регіональних центрів ДСГ,
лікарів, спеціалістів зі статистики та економістів з
пілотних лікарень
6. Планування та реалізація відповідної комунікаційної
кампанії, яка має забезпечити формування розуміння
необхідності запровадження системи ДСГ в учасників
реформи та підтримку цього процесу з їхньої сторони
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Тренінги
Тренінги
для
осіб,
які
формують
політику
фінансування у сфері охорони здоров'я:
a) Первинний тренінг для осіб, які формують політику
фінансування у сфері охорони здоров'я;
b) Щоквартальний семінар для осіб, які формують політику
фінансування у сфері охорони здоров'я, для презентації
поточних результатів виконання плану заходів та
обговорення наступних кроків впровадження системи
фінансування на основі ДСГ.
Кількість учасників – 30 чоловік, місце проведення – м. Київ
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Тренінги (продовження)
Тренінги для співробітників Національного центру ДСГ
та
представників
відповідних
структурних
підпрозділів МОЗ:
a) Початковий 5-денний тренінг з питань фінансування
лікарень, ДСГ загалом, класифікаторів, кодування, аудиту
лікарень та визначення вартості;
b) Перша 5-денна навчальна поїздка до країни, яка
впровадила австралійську систему ДСГ (AR-DRG);
c) 5-денний тренінг з питань кодування та використання
програмних продуктів, розроблених у рамках проекту;
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Тренінги (продовження)
Тренінги для співробітників Національного центру ДСГ
та
представників
відповідних
структурних
підпрозділів МОЗ:
d) Поглиблений 5-денний тренінг з питань контрактування
лікарень та визначення вартості послуг;
e) Поглиблений 5-денний тренінг з питань класифікаторів,
кодування та аудиту лікарень;
f) Друга 5-денна навчальна поїздка до країни, яка
впровадила австралійську систему ДСГ (AR-DRG) .
Кількість учасників- від 20 чоловік, місце проведення- м.Київ
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Тренінги (продовження)
Тренінги для співробітників регіональних центрів ДСГ та
інших зацікавлених сторін на регіональному рівні:
a) Початкові 5-денні тренінги з питань фінансування лікарень,
ДСГ загалом, класифікаторів, групування, аудиту лікарень та
визначення вартості;
b) 5-денні тренінги з питань кодування та використання
програмних продуктів, розроблених у рамках Проекту;
c) Поглиблені 5-денні тренінги з питань контрактування лікарень
та визначення вартості послуг;
d) Поглиблені 5-денні тренінги з питань класифікаторів, кодування
та аудиту лікарень.
Загальна кількість учасників – від 150 осіб, максимальна кількість
учасників кожного циклу тренінгу – 25 осіб, місце проведеннявизначається Консультантом.
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Тренінги (продовження)
Тренінги для тренерів – лікарі пілотних лікарень:
a) Початкові 5-денні тренінги з питань ДСГ загалом,
класифікаторів
та
кодування
(з
акцентом
на
класифікаторах та кодуванні);
b) Поглиблені 3-денні тренінги з питань класифікаторів та
кодування.
Загальна кількість учасників – від 500 осіб, максимальна
кількість учасників кожного циклу тренінгу – 25 осіб, місце
проведення – визначається Консультантом.
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Тренінги (продовження)
Тренінг для тренерів – спеціалісти зі статистики та
економісти пілотних лікарень:
a) Початкові 5-денні тренінги з питань ДСГ загалом,
визначення вартості та використання програмного
забезпечення лікарень для звітування/ виставлення
рахунків на основі ДСГ та аналізу на лікарняному рівні;
b) Поглиблені 3-денні тренінги з питань визначення вартості
та використання програмного забезпечення лікарень для
звітування/виставлення рахунків на основі ДСГ та аналізу
на лікарняному рівні.
Загальна кількість учасників – від 200 осіб, максимальна
кількість учасників кожного циклу тренінгу – 25 осіб, місце
проведення – визначається Консультантом.
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МАЙБУТНЄ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД РІШЕННЯ
ПРИЙНЯТОГО СЬОГОДНІ

«Чи зможемо ми дивитися
в очі наших дітей і
зізнаватися, що ми мали
можливість,
але бракувало мужності?»

Дякую за увагу
tihomir.strizrep@gmail.com

