FONS Reports ISUi je zcela nový modul manažerského
informačního systému, který bude s ohledem na současné
pojetí systému úhrad českého veřejného zdravotnictví stále
nezbytnějším doplňkem pro již zavedený modul FONS
Reports Úhradová vyhláška.

FONS REPORTS ISUi
ÚHRADY NAD RÁMEC
ÚHRADOVÉ VYHLÁŠKY

Aktuálním trendem ze strany Ministerstva zdravotnictví
je stále výraznější míra autonomie mezi poskytovatelem
zdravotních služeb a zdravotní pojišťovnou, na jejímž
základě je možné si odlišně dohodnout výši a způsob
úhrady za hrazené služby s následujícími cíli.

CÍLE
Zajistit oboustranně
akceptovatelnou výši
úhrady v libovolných
DRG bázích.

Zohlednit změnu cen
materiálu obsažených
v jednotlivých DRG
bázích.

Zajistit dostatečnou
kapacitu poskytovatele.
Zohlednit zvýšené náklady
na poskytování vysoce
specializované péče.

FONS Reports ISUi tedy zajistí komplexní možnost sledování a modelaci úhrad nad rámec úhradové vyhlášky.
Modul je určen pro variantní řešení různých mechanismů
úhrad pro vybrané DRG báze (popř. DRG báze s vazbou
na výkon) – např. výkonová úhrada, úhrada formou balíčkových cen, úhrada pomocí DRG se sjednanou základní
sazbou, a to vždy ve variantě s celkovým finančním omezením či bez omezení.

Umožnit zlepšení péče
o infekční pacienty.

V lůžkové péči pak bude nově zavedena možnost individuálně měnit seznam DRG bází hrazených případovým
paušálem, vyjmutím vyjmenovaných DRG bází mimo báze
hrazené případovým paušálem a jejich zařazení
do úhrady formou ISU, a to včetně finančního promítnutí
této změny do hodnoty IPU.

ŘEŠENÍ
ISUi
Celé řešení je navrženo způsobem, který zohledňuje
skutečnost, že jsou ze strany Ministerstva zdravotnictví
plně respektovány individuální dohody mezi poskytovateli
zdravotních služeb a zdravotními pojišťovnami. Vyvstává
tedy potřeba i tento typ úhradového mechanismu nejen
kvalifikovaně posoudit, ale i dále sledovat a kontrolovat.
Modul FONS Reports ISUi je manažerským nástrojem pro
modelaci a sledování výše a způsobu úhrady individuálně
smluvně sjednané složky úhrady, který plně respektuje
možnosti, které Ministerstvo zdravotnictví ve smyslu
tzv. úhradových vyhlášek předpokládá.

Řešení předpokládá ve svém standardu spektrum přednastavených dotazů a jim odpovídající dotazy vložené (umožňující drill down až na konkrétního pacienta). Uživatel získá
řešení ke sledování a identifikaci všech tří základních
skupin individuálně smluvně sjednané úhrady u vybraných
DRG bází (popř. DRG bází s vazbou na výkon) a to s možností nastavení limitace pro celou skupinu i její pro jednotlivé
složky:
formou balíčkových cen
výkonovou formou
formou DRG se sjednanou základní sazbou.

Komplexní
sledování

Detailní
sledování

Neomezené
možnosti nastavení

Kalkulace předpokládané výše úhrad

Best
practice

Komplexní sledování všech
individuálně sjednaných
DRG bází (popř. DRG bází s
výkonem) až na detail
každého jednotlivého
pacienta.

Detailní sledování každé
DRG báze (popř. DRG báze s
výkonem), jejího ocenění,
limitace, překročení i
promítnutí do úhrad.

Intuitivní a téměř
neomezené možnosti
nastavení dle individuálních
dohod se zdravotními
pojišťovnami.

Kvalifikované posouzení
výhodnosti/nevýhodnosti
nabízeného dodatku.
Modelace předpokládané
výše úhrad.

Předpřipravené reporty
vycházející z našich
zkušeností s nejčastěji
aplikovanými návrhy ze
strany zdravotních
pojišťoven.

Modul FONS Reports ISUi tvoří společně s modulem FONS
Reports Úhradová vyhláška unikátní systém, který slouží k
modelaci úhrad nejen v části, která je zákonodárcem pevně
stanovena formou úhradové vyhlášky, ale i v části, která je
ze strany zákonodárce svěřena individuálnímu dojednání.
Je nástrojem, který je schopen modelovat úhrady

i v okamžiku, kdy individuálně smluvně sjednaná složka
úhrady jde výrazně nad rámec úhradové vyhlášky.
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V případě zájmu jsme připraveni Vám osobně přínosy
a možnosti nového modulu prezentovat ve Vaší nemocnici.

