PRODUKTOVÝ LIST

DRG ASISTENT
UNIKÁTNE RIEŠENIE PRE ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA

DRG ASISTENT JE NA SLOVENSKOM TRHU JEDINEČNÝ NÁSTROJ
ZEFEKTÍVŇUJÚCI VYKAZOVANIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI. S JEHO
VYUŽITÍM JE MOŽNÉ VÝRAZNE ZREDUKOVAŤ CHYBOVOSŤ PRI VYKAZOVANÍ
POSKYTNUTEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI A ZVÝŠIŤ PRÍJMY
ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA.

[ DRG ASISTENT ]
Slúži ako nástroj na podporu pri kódovaní hospitalizačných prípadov v zmysle
aktuálne platných pravidiel. Veľmi dôležitou súčasťou riešenia je možnosť
zaradenia hospitalizačných prípadov do DRG skupín.
[ CERTIFIKÁCIA]
Riešenie DRG asistent je certifikované v zmysle podmienok centra pre
klasifikačný systém DRG Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
(ÚDZS). Získaný certifikát potvrdzuje, že grouper použitý v aplikácii DRG
asistent vyhovuje stanoveným kritériám funkčnosti a zhody.
[ ZARADENIE DO SKUPÍN DRG]
Jednou z hlavných funkcionalít nástroja DRG asistent je možnosť zaradenia
hospitalizačných prípadov do DRG skupín. Každý používateľ si môže
jednoducho otestovať, do ktorej DRG skupiny zaradí grouper konkrétny
hospitalizačný prípad, alebo spracovať celú dávku za určité obdobie, oddelenie
či celú nemocnicu.
[ GROUPER PLNE INTEGROVANÝ S NEMOCNIČNÝMI IS ]
Plnohodnotná integrácia s Nemocničnými Informačnými systémami (NIS)
používanými v nemocniciach v Slovenskej republike bez nutnosti akejkoľvek
inštalácie. Užívatelia pri kódovaní hospitalizačných prípadov používajú
výhradne len NIS, kde DRG asistent je jeho integrálna súčasť.
[ ANALYTICKO - MANAŽÉRSKE NADSTAVBY ]
Cieľom nadstavby je pomáhať manažmentu a vedúcim pracovníkom pri
efektívnom, spoločensky zodpovednom a ekonomicky prínosnom riadení
zdravotníckych zariadení. Napríklad, dôležité informácie pri rozhodovaní,
sú údaje o nákladoch a výnosoch či už celej nemocnice alebo jednotlivých
oddelení. Systém je možné využiť i pri rôznych analýzach vykázanej zdravotnej
starostlivosti.
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VLASTNOSTI A VÝHODY
` Okamžitá dostupnosť bez
nutnosti vstupnej investície
` Eliminácia chýb pri vykazovaní
poskytnutej zdravotnej
starostlivosti
` Zvýšenie efektívnosti a
ekonomického prínosu
pri vykazovaní zdravotnej
starostlivosti
` Výrazná časová úspora
` Potrebné informácie na jednom
mieste
` Integrovateľnosť so systémami
tretích strán
` Intuitívne ovládanie
` Certifikácia v zmysle podmienok
centra pre klasifikačný systém
DRG ÚDZS
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[ DRG asistent ]

[ RÝCHLE A SPOĽAHLIVÉ VYHĽADÁVANIE DIAGNÓZ A VÝKONOV ]
DRG asistent je jedinečný a spoľahlivý nástroj, založený na správnej metodike kódovania diagnóz. Ponúka viaceré možnosti pre
fulltextové vyhľadávanie diagnóz a výsledky zobrazuje v hypertextovej podobe s možnosťou ďalších odkazov. Samozrejmosťou
je zobrazenie všetkých dostupných a relevantných poznámok z MKCH a informácií súvisiacich s DRG.
[ MODERNÉ POUŽITIE – SOFTVÉR AKO SLUŽBA ]
DRG asistent je v súlade s moderným cloud konceptom poskytovaný ako portálové riešenie prostredníctvom služby. Používateľ
pristupuje k aplikácií pomocou bežného webového prehliadača, vďaka čomu nie sú nutné žiadne dodatočné investície do
koncových staníc používateľa. Zo strany používateľa navyše nie je nutná ani investícia do hardvéru alebo licencií, nakoľko
serverová časť je zabezpečená na strane poskytovateľa služby. To používateľovi zabezpečuje spoľahlivosť, dostupnosť,
potrebný výkon, okamžitú podporu i automatické aktualizácie. V prípade požiadavky je však možná aj inštalácia aplikácie
priamo v LAN konkrétneho zdravotníckeho zariadenia.
[ EKONOMICKÝ PRÍNOS ]
Aplikácia DRG asistent prináša výraznú redukciu chybovosti a zvýšenie efektívnosti a ekonomického prínosu pri vykazovaní
zdravotnej starostlivosti. Ponúka prehľadné štatistiky za jednotlivé oddelenia a časové obdobia, ktoré pomáhajú pri efektívnom
riadení či už oddelení, alebo celej nemocnice.

OBCHODNÝ KONTAKT
ICZ SLOVAKIA A. S.
SÍDLO: Soblahovská 2050,

911 01 Trenčín
TEL.:
+421 326 563 711
FAX:
+421 326 563 754
E-MAIL: drg@icz.sk
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