ANALÝZY
FINANCOVÁNÍ
ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
V rámci analýz provádíme
posouzení smluvních úhradových dodatků
a jejich variant, předložených zdravotními
pojišťovnami

modelace úhrad v návaznosti na platnou
úhradovou vyhlášku příslušného roku

validace očekávaných úhrad po skončení
roku

vyhodnocení individuálních úhradových
dodatků ve vztahu k modelaci a výši
očekávaných úhrad

kvantifikaci odchylek

zpracování vybraných položek vyúčtování od ZP včetně návrhu námitek zejména
v případě výrazného rozdílu od kalkulace
očekávaných úhrad

stanovení dohadných položek očekávaných úhrad podle segmentů všech
jednotlivých ZP a IČZ

Analýzy probíhají nad daty z posledních vyúčtování
jednotlivých IČZ od jednotlivých zdravotních pojišťoven
za referenční období, z dokumentačních souborů zdravotních pojišťoven a smluvních úhradových dodatků pro
příslušný rok.

EXPERTNÍ
KONZULTAČNÍ SLUŽBY
ANALÝZY
ÚPLNOSTI A SPRÁVNOSTI
VYKAZOVÁNÍ

podporu, konzultace, popř. aktivní účast
v případě revizní činnosti (námitky, revize,
smírčí jednání, soudní spory, problematické oblasti DRG) dle aktuální potřeby
společnosti.

V rámci analýz provádíme
kontrolu a vyhodnocování kvality kódování
nad daty vykázanými vůči ZP, včetně
vystoupení excelových souborů s chybnými
DRG případy, popř. rizikovými případy
s možným dopadem revizní činnosti ZP;
analýzy lze provádět jednorázově za delší
období vyúčtování (půlrok, rok), anebo jako
měsíční – předuzávěrkové, kdy se významně eliminují pozdější vratky vykázaných
dávek nebo další dopady při vyúčtování
zdravotní péče

analýzy preskripce s cílem nalézt nejzávažnější potenciální lékové interakce a
identifikovat obecně neobvyklou nebo
mimořádnou preskripci

U zákazníků, kteří jsou zároveň uživateli našeho manažerského informačního systému, pracujeme zároveň také s daty
vystoupenými z MIS FONS Reports, kdy v rámci analýzy
proběhne také validace výstupů ve FONS Reports a dat
získaných od zdravotních pojišťoven spolu s identifikací
příčin případných rozdílů.

školení kódování v systému DRG zaměřené
na problematické oblasti, významné chyby
zjištěné auditem kódování

SHRNUTÍ
Výstupy ze všech analýz jsou vždy písemné – zprávy, tabulky
s nálezy, výpočty a jsou předány zákazníkovi zpravidla
elektronicky. V případě zájmu nebo z povahy výstupů jsou
tyto doplněny prezentací s komentáři.

V případě zájmu o naše služby proběhne úvodní konzultace,
která identifikuje přesné potřeby zákazníka a umožní
vypracovat individuální nabídku expertních konzultačních
služeb přímo pro něj.
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