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ODDELENIE ÚHRADOVÝCH MECHANIZMOV, TÍM DRG
TÍM DRG je čerstvo vytvorený útvar, ktorý od 1.1.2021 preberá kompetencie v rámci DRG z Úradu pre
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) na Ministerstvo zdravotníctva (MZ SR).
Budeme mať za úlohu implementovať DRG systém ako plne funkčný platobný mechanizmus pre
nemocnice.
Spomínaný úrad na tom pracuje od roku 2011. Od roku 2016 zbierame údaje od nemocníc. Jedná sa
o 1,8 mld EUR, ktoré musia byť spravodlivo a efektívne rozdelené medzi poskytovateľov ústavnej zdr.
starostlivosti. Žiaľ, systém stále nie je plne funkčný, zatiaľ sa používa na vykazovnie zdravotnej
starostlivosti.

ČO JE TO DRG
Systém “skupín súvisiacich diagnóz” umožňuje kategorizovať hospitalizačné prípady (HP) do DRGskupín a tým zároveň analyzovať a porovnávať zdravotnícke zariadenia, ktoré poskytujú lôžkovú
zdravotnú starostlivosť. Inými slovami, je to systém, ktorý podľa stanovených pravidiel kategorizuje
pacientov (HP) do definovaných skupín na základe podobných nákladov pre účely preplácania služieb.

AKO JE TO DNES
Zdravotné poisťovne preplácajú zdravotnú starostlivosť na základe prospektívneho rozpočtu, kde je
stanovená mesačná úhrada, ktorá je vopred zmluvnými stranami dohodnutá na nasledujúce obdobie.
Táto mesačná úhrada sa už retrospektívne nekoriguje, pričom nie je závislá od kvantity poskytnutej
zdravotnej starostlivosti v danom kalendárnom mesiaci.

ČO BUDEME ROBIŤ
Primárne budeme nastavovať systém DRG aby mohli byť verejne zdroje spravodlivo a efektívne
rozdelené medzi nemocnice na základe vykázanej zdr. starostlivosti. Inými slovami budeme
analyzovať ekonomické a medicínske dáta zo všetkých nemocníc. Jasne a transparente definovať
pravidlá a procesy pre rozdeľovanie 1,8 mld EUR. Spolupracovať s najväčšími odborníkmi na
Slovensku.
Na začiatok by nás malo byť okolo 10 v tíme, postupne sa rozrastieme na 20 ľudí v nezávislom
a odbornom inštitúte. Budeme rozdelení na 3 tímy, ktoré budú spolu úzko spolupracovať. Hlavné
oblasti sú rozdelené nasledovne:
1. tím IT OBLASŤ: programovanie nástrojov pre účely kategorizovania HP a tvorba/implementácia
algoritmov pre kontrolné mechanizmy v rámci zberu dát. Zároveň, tvorba dashboardov pre
zobrazovanie výkonnosti nemocnice
2. tím EKONOMICKÉ MODELOVANIE A ÚČTOVNÍCTVO: kontrola a validácia ekonomických dát,
zjednotenie účtovníctva medzi rôznymi formami spoločností, analýza efektivity nemocníc,
revízia kalkulačnej príručky
3. tím MEDICÍNSKA ANALÝZA: kontrola a validácia medicínsky dať, revízia definičnej príručky a
hlavných diagnostických skupín, analýza kvality poskytovanej zdr. starostlivosti
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KOHO HĽADÁME
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absolvent ekonómie, aplikovanej matematiky, štatistiky, biomedicíny, medicíny, aplikovanej
informatiky a podobných odborov
skúsený programátor/vývojár, analytik, účtovník (v zdravotníckom sektore výhodou)
medicínsky vzdelaný človek
zvedavosť a ochota učiť sa, samostatnosť
kreatívny prístup k navrhovaniu riešení
pozitívny prístup k práci a k svojmu okoliu
dobré komunikačné schopnosti
pokročilejšie používanie programu Excel (funkcie, kontingenčné tabuľky)
znalosť programov / jazykov STATA, MATLAB, Python, R, SQL a podobne
skúsenosti v machine learning, AI
prehľad v zdravotníctve (modely, platobné mechanizmy, DRG ...)
angličtina B2

BENEFITY
•
•
•
•
•
•
•

zmysluplná práca, ktorá bude mať obrovský dopad na fungovanie slovenských nemocníc ale
aj zdravotného systému ako celku z pohľadu kvality, efektivity a dostupnosti poskytovanej
zdravotnej starostlivosti
tím v ktorom sa Ti bude dobre pracovať
dlhodobá vízia, z nášho útvaru by sa mal neskôr stať nezávislý a odborný útvar
medzinárodná spolupráca (absolvovanie 2 mesačného školenia v Nemecku) a medzinárodne
vzdelávanie na prestížnych školách (Yale, Oxford, MIT, LSE ...)
možnosť stať sa odborníkom na špecifickú oblasť
spolupráca s najväčšími odborníkmi na Slovensku (primári, prednostovia ...)
multišport karta

ĎALŠÍ POSTUP
V prípade záujmu, pošli nám prosím stručné informácie prečo sme Ťa zaujali, čím by si chcel(a)
prispieť a v ktorom tíme sa vidíš. Obratom sa Ti ozveme, ak sa nám Tvoja motivácia a profil páčia.
Pozveme Ťa na osobný / video pohovor, kde sa „oťukáme“. Následne Ťa pozveme na 2. kolo
pohovoru, kde dostaneš zadanie s 20 otázkami, s časovou investíciou cca 1 hodiny.
Pre seniornejšie pozície bude súčasťou analytická úloha. Celý tento proces je rýchly a môžeš byť
absolvovaný do dvoch týždňov.

TECHNIKÁLIE
Organizácia: Ministerstvo Zdravotníctva SR – Oddelenie úhradových mechanizmov
Typ pracovnej ponuky: Full time
Nástup: ASAP
Trvanie: Na dobu neurčitú
Miesto: MZ SR, Bratislava, Kramáre

ĎAKUJEME A TEŠÍME SA NA TVOJ ZÁUJEM
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+421 908 353 026
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