Co dyrektor
powinien wiedzieć o swoim szpitalu?
NOWE FUNKCJONALNOŚCI

3. 01
Evidence Based Hospital Management

Controlling medyczny i finansowy,
Zarządzanie ryzykiem.

Medmetriq to nowoczesne i sprawne zarządzanie
szpitalem poprzez następujące funkcjonalności:

Benchmarking parametrów i wskaźników szpitala
– zarówno w odniesieniu do grupy porównawczej,
jak również norm dla kraju i regionu - doskonałe
narzędzie motywowania i wyznaczania celów.

Z bardzo obszernego zakresu możliwości
porównawczych Medmetriq, najczęściej
wykorzystywane to:
Benchmarking struktury
kosztów rodzajowych
Benchmarking oddziałów
wg realizowanych świadczeń

Dostęp do informacji zarządczych
pomaga w realizacji wyznaczonych
celów. Medmetriq to szereg bardzo
czytelnych raportów dotyczących nie
tylko zagadnień nansowych, lecz
przede wszystkim działalności medycznej
poszczególnych oddziałów i poradni.

Zakres raportów obejmuje zagadnienia
ogólne (wykonanie kontraktu) jak i bardzo
szczegółowe (migracje pacjentów między
szpitalami). Raporty dostępne poprzez
przeglądarkę internetową można
analizować w dowolnym miejscu i czasie
np. podczas odprawy z ordynatorami
lub spotkania w NFZ.

Wybrane z prezentowanych w standardzie Medmetriq zestawień to:
Stopień realizacji kontraktu
Wyniki nansowe
szpitala i oddziałów
Ocena działalności
medycznej

Benchmarking regionalny

Renoma oddziału
Kompetencje zespołu

Benchmarking rentowności
świadczeń i kosztów procedur

Kontrola stopnia ewidencji
procedur medycznych

Medmetriq 3.01 jest przyjazną dla użytkownika
aplikacją informatyczną służącą do wsparcia
zarządzania szpitalem w oparciu o dane zawarte
w systemach informatycznych szpitala, dane
statystyczne oraz anonimowe dane porównawcze
innych szpitali.

Symulacje parametrów szpitala

Budżetowanie
– planowanie wartości kosztów i przychodów
oraz raportowanie i analiza odchyleń
na potrzeby poprawy zarządzania to jedna
z kluczowych funkcjonalności Medmetriq.

Funkcjonalności Medmetriq to m.in.
Tworzenie budżetów wg różnorodnych
scenariuszy i monitorowanie odchyleń
Tworzenie budżetów przychodów
wg planowanych JGP i śledzenie wykonania

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Budżety są automatycznie zasilane danymi
z hurtowni i dostępne poprzez MS Excel
(takie rozwiązanie zapewnia poprawność
danych i łatwość obsługi procesu planowania).

Symulacje parametrów szpitala na potrzeby
wyznaczania celów oraz analizy obecnej
i perspektywicznej pozycji konkurencyjnej szpitala
– Medmetriq umożliwia ustalenie docelowych
parametrów niezbędnych do uzyskania
oczekiwanych wyników nansowych i medycznych
oraz śledzenia aktywności niezbędnych
do ich uzyskania.
Symulacje są możliwe zarówno na poziomie
całego szpitala jak i jego oddziałów. Możliwe jest
także prowadzenie jednoczesnych symulacji
dla kilku współpracujących szpitali.

Kalkulacje kosztów świadczeń i procedur
Tworzenie cenników wewnętrznych

Zgodność infrastruktury i wyposażenia
z charakterem działalności
Alerty zdarzeń niepożądanych
– specjalne raporty Medmetriq dla szpitali,
które wdrażają procedury zarządzania ryzykiem.

– zaawansowana funkcjonalność, która pozwala
na poprawę rentowności poprzez ograniczenie
zbędnych kosztów.

bezpłatne wdrożenie dla szpitali
uczestniczacych w drugiej fazie projektu
Inne powody, dla których system Medmetriq
cieszy się dużym uznaniem to:


Wiarygodność porównań – jawne algorytmy
obliczeniowe wskaźników, słownik pojęć, dobór grupy
porównawczej wg przejrzystych kryteriów (przy
zachowaniu anonimowości danych).



Wsparcie szkoleniowe – regularne szkolenia dla
personelu szpitali współpracujących z Prometriq



Wykorzystanie wiedzy i doświadczenia uznanych
ekspertów i praktyków zarządzania w ochronie zdrowia
(http://pinmed.pl/kongres-warsztaty/).



Kompleksowe podejście do zmian organizacyjnych
w szpitalu oparte o doświadczenia zdobywane przez
15 lat pracy dla rm wielu sektorów gospodarki - Prometriq od 1998 wspiera polskie i międzynarodowe
przedsiębiorstwa w restrukturyzacji i poprawie poziomu
zarządzania (lista rm www.prometriq.pl).

Mierzalne cele.
Wiarygodne raporty.

Aplikacja Medmetriq nie wymaga instalacji w szpitalu, obsługi
serwisowej ani innych czasochłonnych i kłopotliwych czynności ze strony
personelu szpitala. Proces zasilania aplikacji danymi zajmuje ok 1-2
godzin pracy w miesiącu. Dane są pozbawione elementów wrażliwych
i zabezpieczone wg standardów stosowanych w branżach wymagających
najwyższej gwarancji w tym względzie.
Prometriq Akademia Zarządzania jest rmą stosującą wymagania normy
ISO 27001 odnośnie zarządzania bezpieczeństwem informacji.
Aplikacja Medmetriq została stworzona jako narzędzie badawcze
projektu Platforma Informacji Medycznych współnansowanego przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i jako taka spełnia wszelkie
niezbędne wymagania merytoryczne, formalne i techniczne.

Prometriq Akademia Zarządzania
Bohaterów Monte Cassino 15, Sopot
kontakt@pinmed.pl, tel. 698 101 798

www.pinmed.pl

