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Національний тренер з впровадження австралійської системи DRG



2 пакета послуг з 26 пакетів медичних гарантій

• стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій

• хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах

госпіталізації, що підлягають кодуванню за системою 

А-DRG

Основа бюджету лікарні



DRG – система класифікації пацієнтів



Еволюція DRG в Україні за 5 років! 

Полтава

2019 

Україна

2020

Ваговий 

коефіцієнт

Україна

2021

Україна

2021-22

50 131 399 803

7G.1 8.0.11 1,241 F03 F03A

7Z.1 9.7.03 1,33 G48 G48B

4.2 S01A 0,941 E42 P01Z
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Нові класифікатори

Стандарти кодування A-DRG

Еволюція DRG в Україні за 5 років! 



Розрахунок вагових коефіцієнтів

• Варіант А : розраховується самостійно (потребує системи 
точного розрахунку вартості кожного пролікованого 
випадку)

• Варіант Б: базується на даних іншої країни

Інформації щодо вартості пролікованих випадків є, як правило,
обмеженою у країнах, які розпочинають впровадження системи
ДСГ, що є основною причиною чому вагові коефіцієнти
запозичаються із закордону.

З часом запозичені вагові коефіцієнти корегуються відповідно
отриманих даних про витрати, спочатку використовуючи
узагальнюючі підходи до обліку витрат знизу-вгору або
використовуючи підхід згори-донизу.



Вагові коефіцієнти A-ДСГ в різних країнах

Австралія – від  0,06 до 63,67

Ірландія – від 0,06    до 56,34

Хорватія – від  0,08  до 38,19

Німеччина – від 0,12 до 29,71 в 2003 до 0,18 до 73,76 в 2010

Україна в 2020 році – 131 ДСГ; від  0,299  до 3,927



Базова ставка (БС) - це середня вартість одного пролікованого 
випадку із ваговим коефіцієнтом (ВК), який дорівнює "1".

Базова 
ставка

(БС)

Вартість ДСГ 
із ВК =1

Загальний бюджет ДСГ для стаціонарів
Зважений об’єм виконаної роботи 

стаціонарами

Обчислення базової ставки (БС)





«Своя» історична статистика, базова ставка і 
вагові коефіцієнти

Факт

Постанова КМУ №65 від 
05.02.2020

• Базова ставка

• Вагові та коригувальні 
коефіцієнти

Припущення

Статистика закладу

• Ф20 (структура госпіталізації)

• внутрішня статистика
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За рік впровадження проекту A-DRG і 4 роки 

підготовки !

● 900 щомісячних звітів від 100 пілотних лікарень – усі групи А-DRG!





Cost accounting  і ДСГ 



Цілі застосування

Top-down
• Тип оплати - ДСГ або ліжко-день

• Для справедливого розподілу оплати 
всередині лікарні (відділеннями) при 
фіксованих коштах на оплату 

• Оцінка середньої вартості на рівні 
відділення

• Потребує максимально врахувати всі 
затрати закладу

• Потребує деталізованих даних на рівні 
відділень

Bottom-up
• Тип оплати - за кожну послугу

• Для більш точного розрахунку вартості 
вибраних послуг без обмеження коштів на 
оплату

• Для пріоритетних послуг або неоднорідних 
на рівні відділення (різні операції і 
неоперовані)

• Більш точно відображає потрачені ресурси

• Потребує експертної оцінки прямих витрат 
(клінічні протоколи, вартість ліків, 
хронометраж часу)







Тариф для НІССХ ім. Амосова

Постанова КМУ №425 (top down + bottom up)

Супракоронарне протезування висхідної аорти і 
коронарне шунтування – 88 628 грн

Тариф 

Постанова КМУ № 65 (top down)

8.1.09 Операція на артеріях, ВК - 3,927

Максимально можливий тариф: 

4 563,64*3,927*1,3 = 23 298 грн. 

Приклад НІССХ ім. М.М. Амосова: 

Top-down + Bottom-up
або

методика Постанова КМУ №1075 + нормативний метод



• Широке впровадження навчання клінічного кодування з підтримкою лікарень

• Зміни в галузеві нормативні документи застосування нових класифікаторів

• Стандартизований підхід при розробці МІС (Австралійські стандарти кодування)

• Широка варіабельність вагових коефіцієнтів і ДСГ

• Самодостатній бюджет референтних закладів при застосуванні методології Costing (Top-down)

• Комбінація top-down і bottom-up, коригувальні коефіцієнти для пріоритетних закладів та 

послуг



Дякую за увагу!

Володимир Івчук
старший радник

Healthcare Development Agency
healthcda.info@gmail.com

www.healthcaredevelopmentagency.com
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