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КРАТКА ДЕФИНИЦИЯ
Кейс микс индексът (CMI) е един измерител или показател на средното относително тегло на диагностично свързаните групи (DRGs), приписвано на хоспитализираните пациенти, лекувани в една и съща институция.
ОБЯСНЕНИЕ
След като системата за очаквани плащания на Медикеър (Medicare) влезе в
сила в началото на 80-те години на XX век, кейс микс индексът бе разработен за
наблюдение на тенденциите на болничните разходи. Комисията за оценка на
очакваните плащания (ProPAC) е агенция, която проследява CMI, за да наблюдава тенденциите в болничните такси. Високите CMI означават по-високи агрегирани болнични разходи за микса от пациенти в DRGs, лекувани в дадена болница. Така, ако болница А лекува по-голям брой пациенти с множество болестни състояния или по-сериозни здравословни проблеми, отколкото болница Б,
тогава CMI ще улови това, като се предположи, че се наблюдават по-високи разходи в болница А. Терминът кейс микс често се бърка с термините корекция
за риска и корекция за тежестта. Това, което различава тези две понятия от
кейс микс индекса, е фактът, че те прогнозират резултата с помощта на рисковите фактори и методи на моделиране. За разлика от тях, кейс микс индексът на
Медикеър се основава единствено на миналите тенденции при болничните разходи за микса от пациентите, лекувани в болницата. Целта на CMI е да се прогнозира изменението на използването на ресурсите за цели популации въз основа
на минали тенденции на ниво болница. Така болнични заведения се сравняват с
други такива, като се използва CMI.
DRGs са система за класификация, която групира пациентите според диагноза, вид лечение, възраст и други значими критерии. Съгласно системата за очаквани плащания на болниците се плаща определена сума за лечение на пациенти
в една и съща категория DRGs, независимо от действителните разходи за болнични грижи за отделното лице.
ЗНАЧЕНИЕ И УПОТРЕБА
Кейс микс индексът се използва за наблюдение и установяване на платежните системи на болниците. Плащанията на Медикеър за болниците са пряко обвързани с CMI. За всеки един процентен пункт в CMI на болниците се плащат
милиони долари повече от правителството. Въпреки че системата е била първо-

начално създадена от Медикеър, други платци също могат да използват CMI, за
да следят тенденциите при пациентите, които се преглеждат в болниците и да
сравняват болниците, използвайки CMI. По този начин платците могат да прилагат CMI, за да преценят използването на ресурсите в рамките на дадена популация. Тогава платците могат по-точно и ефективно да планират и използват ресурсите. В момента се правят усилия за разработване на кейс микс индекси,
подходящи за амбулаторни заведения. Понастоящем обаче, те изглежда са в начален етап на разработване.
ПРОБЛЕМИ
Един важен въпрос, свързан с CMI, е идеята за „пълзене” на DRGs – идеята,
че кодирането на първичните и вторични изписвания на пациентите от болниците може да се промени за повишаване на CMI на болницата. Изследвания са установили, че това се случва. Всъщност, откакто се прилага системата за очаквани плащания, средният CMI се увеличава всяка година. Промените в практиката
на кодиране водят в известна степен до този ефект. Въпреки това, част от ефекта се причинява от използването на нови технологии, застаряването на населението на САЩ, увеличаването на използването на здравни услуги, и т.н. Много
е трудно да се отделят ефектите на кодирането и на другите фактори върху CMI.
Практиката за свързване на кодовете за изписване на пациенти (МКБ-9-CM) с
плащанията към болницата винаги е била подлагана на съмнение от клинична
гледна точка.
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Clinical Practice Guidelines – Насоки за клинична практика
КРАТКА ДЕФИНИЦИЯ
Насоките за клинична практика (CPGs) са удобни за използване, основани на доказателства, систематично развивани твърдения, които подпомагат доставчиците на първични здравни услуги и пациентите при вземането на подходящи решения при специфични клинични обстоятелства.
ОБЯСНЕНИЕ
Насоки по отношение на подходящата грижа са съществували в древни времена, но сега акцентът се поставя върху систематично разработени и базирани
на доказателства насоки. В миналото CPGs са се фокусирали върху насоки за
повишаване на качеството, докато настоящото развитие на CPG е резултат от

изследвания на резултатите, фокусирани върху ефективността и основателността на разходите за диагностични и терапевтични процедури. Установените стандарти, като например, медицината, основана на доказателства, се прилагат за
осигуряване на научната валидност и комуникативна яснота на CPGs. Добрите
CPGs:
• дефинират въпроси, възникващи в практиката и изрично определят всички
варианти и резултати от решенията;
• идентифицират, оценяват и обобщават най-добрите постигнати доказателства по отношение на превенцията, диагностиката, прогнозата, терапията,
вредата и ефективността по начин, който е най-значим за мениджърите;
• изрично определят моменти при решенията, в които интеграцията на валидни доказателства и клиничен опит би трябвало да помогне при вземане
на най-доброто решение за пациента.
Ключовите компоненти на полезната CPG включват:
• идентифициране на ключови решения и последствията от тях;
• преглед на значими валидни доказателства за ползите, рисковете и разходите за алтернативни решения;
• представяне на необходимите доказателства за информирани ключови решения в прост достъпен формат, който е и гъвкав.
Следните характеристики на CPGs се считат за желателни:
• валидност – сила на доказателствата и очаквания резултат;
• достоверност/възпроизводимост;
• клинична приложимост;
• клинична гъвкавост;
• яснота;
• мултидисциплинарен процес;
• планиран преглед;
• пълна документация и описание.
За съжаление не винаги е възможно да се поддържат всички по-горе изброени компоненти във всяка една CPG и тези, които ги разработват, се сблъскват с
многобройни трудности.
Систематично се получава информация от медицинската литература и критично се оценява с методи, основани на доказателства. Основаните на доказателства насоки обаче са ограничени, тъй като най-често разходите не се отчитат.
Субективното съгласие на експертите по света (консенсусният метод) е най-често използваният метод за разработване на насоки. За съжаление пристрастията
на експертите не могат да бъдат отстранени. Тези, които разработват насоките,
могат също да поискат цялостни и систематични прегледи от групи като
Cochrane Collaboration, Йоркския център за обзори и разпространение и Агенцията за политика и научни изследвания в здравеопазването на САЩ.
ЗНАЧЕНИЕ И УПОТРЕБА
Практическите насоки не са определени протоколи, които трябва да бъдат
следвани, а по-скоро трябва да се разглеждат и прилагат с професионална пре-

ценка. Те никога не трябва да заместват клиничната преценка, а само трябва да
подпомагат. Те са предназначени да насочват лекарите към предоставянето на
висококачествени грижи по икономически ефективен начин. Отклоненията от
дадени CPGs могат да са необходими в зависимост от индивидуалните обстоятелства и нуждите на пациента.
За всички видове болести и интервенции съществуват практически насоки.
Интернет сайтове също предоставят информация за CPGs, основани на доказателства, за здравните работници, обичайно за експерти в сектора на здравеопазването и здравни професионалисти.
ПРОБЛЕМИ
Използването и достоверността на CPGs все още се обсъждат сред лекарите.
Една CPG, разработена в съответствие с принципите на епидемиологията, която
се занимава с големи популации от пациенти, често е неприложима към нуждите на отделния пациент. Практиката и клиничните насоки, основани на доказателства, следва да са валидни за всеки отделен пациент, но представени като
официални обзори, те не са във форма, пряко свързана с грижите за отделния
пациент. Насоките ще бъдат по-полезни за вземане на клинични решения в реалния живот, ако представят доказателства, приложими за всеки отделен пациент. От друга страна, CPGs, които максимизират ползите за отделните пациенти,
не водят задължително до максимална рентабилност при пациентски популации, което още повече усложнява ситуацията, тъй като финансовите ресурси
стават още по-оскъдни. При проучвания на рентабилността, математически техники, най-общо известни като оптимизация, могат да бъдат приложени, за залагане на максимума или минимума на ключови променливи за изследване на
клиничните варианти, които носят полза за населението, а след това и за отделния пациент. Освен това насоките, разработени от различни организации за една
и съща интервенция, могат да се различават. Затова са разработени строги критерии за борба с тази липса на единство по отношение на дизайн, структура и
представяне на CPGs.
CPGs може да повлияят върху поведението на лекаря, обаче те винаги позволяват на лекаря да следва своята собствена преценка. Практическите насоки
трябва да подобрят качеството и уместността на грижите, както и да ограничат
разходите за здравеопазване. В някои щати на САЩ, лекар, който действа в съответствия с CPGs, може да използва това като довод при защита в съда.
Разбира се, всеки пациент е уникален, но възприемането на стандартен подход
към състоянието на пациента може да доведе до оптимално медицинско обслужване, намаляване на правните рискове и по-ниски разходи за здравеопазване.
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