
operativní řízení  
zdravotnického zařízení

FonS reportS Uv
neMocnice z pohLedU Úhradové vYhLÁŠkY
FONS Reports UV je označení specifické části manažerského informačního systému, která 
podporuje operativní řízení zdravotnického zařízení z pohledu úhradové vyhlášky. 
FONS Reports UV jako nástroj pro operativní řízení je instalován ve zdravotnickém zařízení a pl-
ní především controllingové funkce (přepočty a výpočty plynoucí z úhradového systému, hlídá-
ní limitů, průběžné informace o vývoji produkce). Koncepce FONS Reports UV je založena na 
reflexi potřeby ZZ vyhodnotit a optimalizovat výstupy vůči plátcům (zdravotním pojišťovnám). 
Jedná se především o oblast hospitalizační (DRG – počty případů, case-mix CM, DRG zařaze-
ní – alfa, vyjmenované, ostatní, …), oblast ambulantní (segmenty péče specificky financované 
na základě produkce bodů, ZUM, …) a další oblasti podléhající regulacím (např. preskripce).
FONS Reports nabízí možnost vyhodnotit efektivitu poskytované péče pohledem přes DRG, 
efektivitu DRG bazí. Součástí řešení je i benchmarking, který umožňuje uživatelům identifi-
kovat možné příčiny nepříznivých výsledků.
FONS Reports UV je použitelný pro všechny typy zdravotnických zařízení. Máme zkušenosti 
s provozem velkých fakultních i malých zdravotnických zařízení. 

přínoSY pro UŽivateLe 
 Vyhodnocení produkce ve vztahu k úhradové vyhlášce
 Přístup k aktuálním informacím – vazba na uznané doklady od ZP
 Porovnání s referenčním obdobím
 Sledování trendů klíčových ukazatelů
 Dotazy monitorující oblasti nejvíce ovlivňující klíčové ukazatele DRG
 Identifikace slabých míst v rámci vykazování DRG
 Eliminace rizik plynoucích ze segmentace poskytované péče do jednotlivých úhradových 

skupin
 Alokace výnosů na oddělení mechanismem reflektujícím způsob úhrady od ZP

hodnocení eFektivitY  
poSkYtované péče
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Držitel certifikátu systému řízení kvality dle ISO 9001, ochrany životního prostředí dle ISO 14001, 
bezpečnosti informací dle ISO 27001 a managementu služeb v IT dle ISO 20000-1.

 Kalkulace předpokládané výše úhrad pro dílčí segmenty
 Flexibilní přizpůsobení provozním zvyklostem
 Možnost rozšíření reportingu o další oblasti
 Úprava dotazů dle aktuální úhradové vyhlášky
 Vysoká bezpečnost dat

popiS řeŠení
Manažerský informační systém FONS Reports UV umožňuje s využitím „Paretova pravidla“ 
efektivně řídit vykazování zdravotním pojišťovnám, identifikovat činnosti, které můžou být 
problematické z pohledu kvality a ekonomiky. 
Celé řešení je navrženo tak, aby umožňovalo provádět optimalizace vykazování zdravotní 
péče s maximálním důrazem na úsporu času uživatelů. Hlavní datový zdroj tvoří doklady 
načítané buď datovou pumpou přímo z NIS StaproAKORD nebo aplikační pumpou pro  
K-dávky u jiných systémů. Pro NIS FONS Akord a FONS Medea je v řešení vytvořena datová 
pumpa identifikující neuznané doklady tak, aby nedocházelo k duplikaci v případě jejich 
vykázání původní dávkou. Systém má integrovány groupery, což umožňuje následné sesta-
vení případů včetně jejich zařazení. Přepočty referenčního období dle požadavků úhradové 
vyhlášky jsou také součástí řešení.
Cílem navrhovaného řešení je zajistit import dat vztahujících se k produkci do centrální-
ho datového skladu FONS Reports a následně prostřednictvím prezentační vrstvy aplikace 
umožnit uživatelům efektivně provádět controlling a řízení produkce. Jednotlivé výstupy, tzv. 
dotazy je možné rozdělit do 4 základních skupin:

 Dotazy pro oblast hospitalizační - DRG (DRG alfa, DRG vyjmenované, DRG ostatní, hod-
nocení CM, body a ZUM vázaný na případ atd.)

 Dotazy pro oblast ambulantní – dle odborností a výkonů (body, ZUM, cena pro příslušný 
segment ambulantní péče, vyžádaná péče, agregovaná péče atd.)

 Dotazy pro výši úhrad v segmentech (kalkulace ICB, IZS, paušální složky úhrady, úhrady 
formou případového paušálu, ambulantní složka úhrady atd.)

 Dotazy reflektující regulace (preskripce, mimořádně nákladná péče atd.).

SoUviSeJící prodUktY 
Ve vazbě na cíl společnosti, kterým je poskytování uceleného řešení pro zdravotnická zaříze-
ní a jejich zřizovatele, jsou stávající uživatelé produktu FONS Reports pravidelně vzděláváni 
a školeni. Školení pořádaná společností STAPRO jsou zaměřená na novinky a trendy z oblasti 
manažerských přístupů k řízení zdravotnických zařízení, na představení nové funkcionality 
systému a na vytvoření prostoru pro odbornou diskusi. 
Do uceleného řešení můžeme také zahrnout datové pumpy a datová rozhraní pro komunikaci 
s ekonomickými a personálními informačními systémy.
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