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Saðlýk departmaný
çevrim süresini ve
hatalarý azaltýyor
Donna Powers ve Mary Paul

North Shore Jewish Health System

PROJE HASTA
BAÞINA YAKLAÞIK
202$ GELÝR
SAÐLAYACAK

2

005 yýlýnda New York'taki North Shore Long Island
Jewish Health System þirketi gelir çevrimi, ödemelerin
tespiti ve kodlama konularýnda iyileþtirme yapmak için
kilit iktisadi fýrsatlarý belirledi.
Daha sonra hasta iktisadi hizmetler departmaný, yýlda 20.000
ayakta tedavi gören hastanýn kemoterapi ilaçlarýný aldýðý,
kemoterapi iðnelerini olduðu ve kan nakli yapýldýðý ayakta
kemoterapi ve kan nakli (ACT) departmanýnda bir iyileþtirme
fýrsatý buldu.
Departman bir Altý Sigma ekibinden Long Island Jewish
kampüsündeki iþletme ile ilgili iþ akýþý süreçlerini takip etmesini
istedi, çünkü kodlanmamýþ tablolar ve eksik ödemeler nedeniyle
departmanýn 2004 yýlýnda 250.000-500.000$ arasý (net) kaybý
olduðunu tahmin ediyorlardý.

Bu makale, ASQ (American Society for Quality) tarafýndan yayýnlanan
Six Sigma Forum Magazine dergisinin 2008 yýlý Þubat sayýsýndan alýnmýþtýr.
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Yönetim, faturalandýrma sürecindeki yetersizlik ve
karmaþýklýklarýn hasta iktisadi hizmetlerinin faturalarý
zamanýnda ve doðru olarak hazýrlama yeteneðini olumsuz
etkilediðini düþünüyordu. Aslýnda sistemin sunulan hizmetler
için para almasýný garantileyen bir durum bile yoktu.

Saðlýk þirketi yakýn zamanda yeni ve en son
teknolojiye sahip bir tesis açmak üzereydi. Eski
tesisteki süreçler iyileþtirilmezse yeni binada da
olabileceklerinin en iyisi olamayacaklardý.

personelinin hastalar ile daha çok vakit geçirebilmelerini
saðlamaya odaklandý. Proje baþarýlý olduðu takdirde geliri
arttýrabilecek ve bakým kalitesini ve personelin moralini
arttýrýrken bir yandan büyüme fýrsatlarý sunabilecektik. Týp
merkezinin stratejik planýna uygun þekilde iþletimsel
performans ve kalite ile ilgilendik.

Arka Plan ve Terminoloji
Gelir çevrimi, bir olayýn ticari bileþenlerini idare
eden ve kazancýn zamanýnda gerçekleþme
olasýlýðýný mümkün olduðu kadar yüksek tutmak
için iþin baþlangýcýndan sonuna kadar devam
eden süreçler grubuna denir.
Ödemelerin tespiti, olayýn ömrü boyunca sunulan
tüm hizmetlerin faturalandýrma sistemine kayýt
edilmesini ve bu hizmetlerin karþýlýðýnda yapýlan
ödemelerin uygun þekilde gerçekleþmesini
saðlayan süreç ve kontrollere denir.
Kodlama, hasta için yapýlan tüm iþlemlerin doðru
þekilde yorumlanmasýný saðlamak için kullanýlan
süreçler ve kontrollerdir. Daha sonra hastaya
sunulan farklý hizmetler bir kayýtta bir araya
getirilir ve risk ayarlama, hastalýðýn önemi ve
faturalandýrma/ödemeler için kullanýlan çeþitli
endüstriyel kodlama sistemleriyle ifade edilir.
Ekibimiz klinik hemþireliði, yönetimi ve iþlemleri
ile ilgili geçmiþe sahip deneyimli bir Kara Kuþak ve
iktisat, biliþim sistemleri, onkoloji hemþireliði ve
onkoloji faturalandýrma konularýnda deneyimli
Yeþil Kuþaklardan oluþuyordu. Ýþlevsel ve
hiyerarþik olarak ekipte doðru kiþiler vardý.

Proje Kapsamý
Projenin kapsamý eksik ilaç, prosedür, kan nakli ve ziyaretleri
içerecek þekilde hazýrlandý. Altý Sigma ekibi kalite açýsýndan
kritik önem taþýyan faktörlerin hatalý gönderilen fatura sayýsý
(büyük Y) ve ödemelerin girilmesi ve ortak faturanýn (UB)
gönderilmesinde gerçekleþen gecikmeler olduðunu belirledi.
UB, tüm hastanelerin uyduðu bir standart olduðu için her
hastanede faturalandýrma için ayný format kullanýlýyordu.
Ekip süreci çeþitli adýmlara ayýrdý:
• Hasta prosedür için doðru hesap numarasý ve sigorta ön
onayý ile kayýt olur; hastanýn yaþ ve cinsiyet bilgilerini
içeren form oluþturulur.
• Kayýtlý hemþire (RN) tedaviyi uygular, enjeksiyonu
enjeksiyonlar listesinde belgeler, sipariþleri eczaneye
gönderir ve ödemeleri bir “süper fatura” üzerinde
kaydeder.
• Eczacý ilaç ödemelerini eczane sistemine girer.
• Kodlayýcý tabloyu gözden geçirir, teþhis ve prosedür
ödeme kodlarýný forma aktarýr ve süper faturayý ekler.
• Ödemeler saðlýk bilgi sistemine girilir.
• Süper kodlayýcý (son geçiþ) faturalarý gönderilmeden
önce rasgele kontrol eder.

ACT'deki hasta memnuniyet puanlarý týp
merkezindeki en yüksek puanlardý ve bu nedenle
ilk baþlarda bir deðiþiklik önerisi yaptýðýmýzda
bile dirençle karþýlaþtýk. Ancak ACT'de kayýt
iþleminden faturanýn oluþturulmasýna ve
gönderilmesine kadar geçen üst düzey süreci
incelediðimizde herkes iþlerin gereksiz yere çok
defa kiþiden kiþiye iletildiðini, tutarlý bir iþletme iþ
akýþ süreci olmadýðýný ve iþlemlerin gereksiz yere
yeniden yapýldýðýný gördü.

Ölçüm aþamasýnda verileri toplamak için izlenen yöntem, doðru
þekilde faturalandýrma yapýlmasý ve ödemelerin girilmesi ve
faturalandýrma iþleminin tamamlanmasý için gereken sürenin
hesaplanmasý için gereken tüm alanlardaki hatalarýn
incelenmesiydi.

Ekip hatalarý düzeltmek için gereken yeniden
çalýþma miktarýný azaltmaya ve böylece klinik

Farklý veriler için %58 oranýnda hatalýydýk. Bu hatanýn anlamý,
bir faturanýn doðru þekilde hazýrlanmasý için gereken bir veya

• Faturalandýrma tamamlanýr (UB sigortacýya gönderilir).
Verilerin Toplanmasý
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daha fazla alanýn eksik veya hatalý olduðuydu. Sürekli veriler,
departmanýn çevrim süresinin gereðinden uzun olduðunu
gösterdi. Hizmet tarihi (DOS “date of service”) ile ödemenin
girilmesi arasýndaki çevrim süresi 3,7 gündü ve DOS ile
faturalandýrma arasýnda geçen süre 13,6 gündü. %42 oranýnda
doðru olan bir faturayý göndermek için neredeyse iki hafta
gerekiyordu.

Ayrý verileri analiz ederken ilaç ödemelerinin
önemli X deðerlerinden biri olduðunu bulduk.
Hatalarýn üçte ikisi son derece manuel bir iþlem
olan ödemelerin tespit edilmesi ve girilmesi
sýrasýnda ve hataya karþý korumalý bir envanter
kontrol süreci olmamasýndan kaynaklanýyordu
(bkz. Þekil 2).

Geçerli ACT sürecinde birinci ve son kýrýlma noktalarý
tanýmlanmýþtý. Ýlk geçiþ kodlayýcý tarafýndan ACT biriminde
yapýlýyordu. Burada kodlayýcýnýn eksik bilgileri birleþtirmeye
çalýþýrken gereksiz miktarda süre harcadýðýný gördük.

Son derece zehirli kemoterapi malzemelerini
hazýrlayan ve karýþtýran eczacýlar, ilaçlarý kayýt
defterine girmek için uzun bir süre harcýyorlar ve
ödemeleri bilgisayarlý eczane sistemine
giriyorlardý. Hemþireler son derece pahalý ilaçlarý
kilitsiz bir dolaptan herhangi bir belge
gerekmeden alabiliyorlardý.

Ýlk seferde eksik olan, %94 oranla geçmiþ ve fiziksel bilgileri
içeren teþhis ve doktor belgeleriydi. Kodlayýcýnýn faturayý
göndermeden (ve ödemeler faturaya girilmeden) önce
doktorlarý araþtýrýp bilgiye ulaþmasý gerekiyordu.
Son geçiþ ikinci týbbi kayýt kodlayýcýsý tarafýndan yapýlýyordu. Bu
kodlayýcý faturalarý rasgele seçiyor ve doðruluðunu kontrol
ediyordu. Hatalý olanlarý düzeltilmesi için ACT'ye gönderiyordu.
Kodlayýcý bilgileri edindikten sonra ilk geçiþte sonuçlarýn %97
oranýnda doðru olduðu görüldü. Son geçiþte ise kayýtlarýn %93
oranýnda doðru olduðu görüldü. Burada bir tuhaflýk vardý.
Orijinal kodlayýcý tabloyu gözden geçirdiði sýrada var olan
teþhislerin, ikinci kodlayýcý gözden geçirdiði sýrada eksik
olduklarýný gördük (bkz. Þekil 1). Yazýlým arabiriminde bir sorun
olduðundan þüphelendik, çünkü beþ olasý teþhisten yalnýzca üçü
saðlýk bilgi sisteminden ortak faturaya geçebiliyordu.

Sürekli çevrim süresinde farka neden olan giriþler,
haftanýn günü ve hasta sayýsýydý. Gün ve hasta
sayýsýndaki yüksek deðiþkenliðin nedeni
muhtemelen enjeksiyon yapýlacak hastalar için
randevu verilmemesiydi (bkz. Þekil 3). ACT
geçmiþte hiçbir zaman hastalarýnýn enjeksiyonlarý
için randevu vermemiþti. Hastalar tedavi olmak
istedikleri günde ve saatte hastaneye geliyorlardý.
ACT günde 10 hastayý tedavi ederken kabul
edilebilir bir uygulama olmasýna raðmen, günde
70 kiþi tedavi edildiðinde kargaþa oluyordu.

verilmesi ve programa uymak zorunda
býrakýlmalarý durumunda ACT'nin hasta

hazýrlamasýný gerektiriyordu. Hastane o sýrada bu tür bir
yatýrým yapmak istemiyordu.
Maalesef dört ilaçtan ikisi pahalý ilaçlardý. Bu engeli aþmak için
ekip manuel bir envanter kontrol sistemi geliþtirdi. Enjeksiyon
ilaçlarý kilitli bir kutuya konuldu, enjeksiyon listeleri çizgiler
verilen miktarlara karþýlýk gelecek þekilde yeniden
biçimlendirildi ve eczane ilaçlarý yalnýzca tüm kullaným çizgileri
dolduðunda ve tüm enjeksiyonlar tamamlandýktan sonra
vermeye baþladý.
Tüm ilaçlar otomatik sisteme girildikten sonra üst düzey süreç
haritamýzdaki manuel adýmlardan ikisini tamamen ortadan
kaldýrmýþ olacaðýz (bkz. Þekil 4).
Çevrim süresi çeþitli deðiþkenler ile ilgiliydi. Ýlk olarak hasta
deneyimlerini olumlu tutarken programlanmýþ randevularýn
uygulanmasý gerekiyordu. Hastalara deðiþikliði tanýtmak için
posterler ve afiþler kullanýldý. Her hastaya bu deðiþim nedeni ve
potansiyel yararlarý ile ilgili açýklama yapýldý. Açýklamalar
genellikle bekleme sürelerinin azalmasý ve hizmetin daha

Þekil-2: Eksik Kayýt Bilgileri Kategorilerinin Pareto Tablosu

Kronik hastalar yýllar boyunca haftalýk tedavileri
için geliyorlardý. Personel, bu hastalara randevu
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100

Sayý

Ýlk geçiþ

%6

40
40

%4
Teþhis
Geçmiþ ve
fiziksel bilgiler

Teþhis
Ýlaç ödemeleri
%35
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Yüzde
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Þekil-1: Kodlayýcýlarýn Elinde Olmayanlar
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Bilinmeyen faturanýn tamamlanma süresi

Bilinmeyen faturanýn tamamlanma süresi

• Hata oraný %50 hatadan sürekli olarak
%2,5'a indi.

Haftanýn günleri

50

• Hizmet verildiði tarih ile ödemenin
girilmesi arasýndaki çevrim süresi hedefi
karþýladý, çünkü iyileþtirmeler
uygulanmýþtý.

*
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ACT tüm hastalarý için randevularý programlamaya baþlar
baþlamaz ekip artý olarak bilgisayarlý randevu programlama
sistemine geçmeye karar verdi. Doktorlara programlanmýþ
randevular ve bilgisayarlý programlama ile ilgili deðiþiklikleri
içeren mektuplar gönderildi.
Kodlayýcýlar eksik bilgileri bir araya getirmek için gereksiz
miktarda zaman harcýyorlardý. Süper faturayý veya ödeme
biletini yeniden düzenledik ve böylece RN'lerin faturayý
doldurmalarý ve kodlayýcýlarýn okumalarý kolaylaþtý.
Ýðne yapýlacak hastalar için sipariþ gruplarý
standartlaþtýrýlmamýþtý ve hangi Uluslararasý Hastalýk Kodunun
(ICD9) seçileceði konusu týbbi personel için kafa karýþtýrýcýydý.
ACT, sipariþ gruplarýný týbbi personelden aldýðý bilgiler
doðrultusunda gözden geçirdi ve ilk kez tutarlý ve doðru bilgi
verilmesini mümkün kýldý. Týbbi ekip için en yaygýn olarak
yapýlan teþhislerde hangi kodun seçileceðini açýklayan bir cep
kitapçýðý oluþturduk.
ACT'deki resepsiyoncularýn dikkatleri ödemeleri girerken
kolayca daðýlýyordu, çünkü ayný anda telefonlarý yanýtlýyor,
hastalara randevu veriyor ve aileler ile ilgileniyorlardý.
Ayrýca ekiplerinde 2,4 kiþilik eksik vardý ve bu sayý etkin olarak
tam zamanlý çalýþsalar olmasý gereken ekibin %50'sine karþýlýk

30

Altý Sigma Forum
2 0 0 8 - S AY I - 1 3

• Birim zaten mükemmel olan hasta memnuniyet
puanlarýný korudu. Hasta iktisadi hizmetleri
sonuçlardan o kadar memnun kaldý ki, departman
faturalarýn çýkmadan önceki rasgele kontrolüne gerek
kalmadýðýný düþünerek bu adýmý kaldýrdý. Týbbi
kayýtlar için yarým tam zamanlý çalýþanýn yapacaðý
kadar iþgücü kazanýldý.

• Fatura gönderme iþlemi için öngörülen
hedef genellikle yakalandý veya çok
yaklaþýldý.

10

• Eksik teþhisler neredeysen tamamen
ortadan kaldýrýldý (bkz. Tablo 4).
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Þekil-3: Fatura Çevrim Süreleri için Kutu Grafikleri

verimli olmasý ile ilgiliydi. Geçiþi kolaylaþtýrmak için hastalarýn
bir sonraki randevularýný bu açýklamalarý yaparken belirledik.

hastalar neredeyse hiçbir sorun çýkarmadýlar.
Randevusuz sistemden bilgisayarlý randevu sistemine
geçiþ tamamlandý ve hastalar iyi bir þekilde uyum
saðladýlar. Ekip randevu saatlerine uyulmasýný saðlýyor
ve hastalar zamanýnda tedavi görüyorlar.

geliyordu. ACT, resepsiyoncular için günde dört
saat boyunca ödemeleri girecekleri sessiz ve ayrý
bir ortam saðladý ve resepsiyonculara saatte 1520 ödeme girmeleri yönünde bir hedef koydu.
Ýþlerini kesintisiz olarak yapmalarý mümkün
kýlýndýktan sonra hizmet verme hýzlarý büyük
oranda arttý.

Etkileyici Ýyileþtirmeler
Ýyileþtirmeler bittikten üç ay sonra görülen
ilerleme etkileyiciydi ve müþteriler farký açýkça
görüyordu. Faturalandýrma hata oraný %72
oranýnda azaldý ve sigma puaný 1,5'tan 2,6'ya
çýktý (bkz. Tablo 1).
Hizmet tarihi ile ödemenin girilmesi arasýndaki
gecikme süresi 3,7 günden 2,4 güne düþtü ve
sigma puaný 1,3'ten 2,1'e çýktý. Hizmet tarihi ile
faturanýn gönderilmesi arasýndaki süre 13,6
günden 5,9 güne düþtü ve sigma puaný 0,6'dan
1,5'a çýktý (bkz. Tablo 2 ve 3).
Süreç sahibi sonraki yýl boyunca ilerlemeyi takip
etti ve süreci iyileþtirmeye devam ediyor. Bu
makale basýma hazýrlanýrken aþaðýdaki
iyileþtirmeler yapýlmýþtý:

• Týp merkezi onayý eksik olan bir hasta
baþýna kaybettiði 68,000$'ý geri aldý.
• Otomatikleþtirilmiþ týbbi ilaç daðýtma
sistemi sayesinde hemþirelik ve ecza ekibi
için gereken büro iþlemleri ortadan
kaldýrýldý ve çalýþanlarýn memnuniyeti ve
morali büyük oranda arttý. Hemþireler ve
eczacýlar artýk dört ilaç dýþýnda hiçbir ilaç
için ödemeleri elle girmiyorlar.

Bu deneme verilerine dayanarak, hasta baþýna eksik ödeme
miktarý 202$ kadar azaltýldý ve böylece yýllýk 4 milyon dolara
yakýn potansiyel gelir kazanýlmýþ oldu.

• Ekip ilk baþta enjeksiyonlar için randevu
verilmesi konusunda endiþelense de,

Þekil-4: Üst Düzey Süreç Haritasý

Hasta
kayýt yaptýrýr

Hesap numarasý
ve kayýt formu
oluþturulur

Hasta kayýt
defterine girilir

Hastaya
ön onay verilir

RN enjeksiyon listesine
enjeksiyon bilgisi girer

RN tedaviyi
uygular

RN sipariþi eczaneye
gönderir?

RN super faturayý
tamamlar.

Kodlayýcý tabloyu
gözden geçirir,
teþhis, prosedür
ve ödeme
kodlarýný forma
aktarýr, süper
faturayý ekler.

Ödemeler
sisteme girilir

Fatura
gönderilir.

Eczacý verilen ilaçlarý
sisteme girer.
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Altý Sigma’dan önce

Altý Sigma’dan sonra

Aralýk 2005

Ocak 2006

Þubat 2006

Ocak 2007

50%

15%

10%

13%

14%

2,5%

DPMO

496,000

158,000

96,000

133,000

142,857

25,000

Sigma

1,5

2,5

2,8

2,6

2,6

3,4

Altý Sigma’dan önce

Altý Sigma’dan sonra

Aralýk 2005

Ocak 2006

Þubat 2006

Ocak 2007

3

3

3

3

3

3

Ortalama (gün)

3,7

2,7

3,1

2,24

2,4

2,4

SD (gün)

3,1

1,4

1,5

0,52

0,44

1,49

584,845

418,702

527,340

289,077

288,057

350,000

1,3

1,7

1,5

2,0

2,1

1,9

Hata oraný

Tablo-1: Büyük Y Faturalandýrma Hatalarý

USL (gün)

ODMO
Sigma puaný

Tablo-2: Küçük y Hizmet Tarihi ile Ödeme Giriþi Arasýndaki Süre

Altý Sigma’dan önce

Altý Sigma’dan sonra

Aralýk 2005

Ocak 2006

Þubat 2006

Ocak 2007

6

6

6

6

6

6

Ortalama (gün)

13,6

8,8

7,8

7,0

5,9

6,8

SD (gün)

8,5

2,9

5,1

3,6

1,7

4,2

813,590

834,068

644,209

576,517

488,161

554,912

0,6

0,5

1,1

1,3

1,5

1,4

USL (gün)

ODMO
Sigma puaný

Tablo-3: Küçük y Hizmet Tarihi ile Faturanýn Gönderilmesi Arasýndaki Süre

Toplam
tek tip fatura
sayýsý

Eksik
teþhis
sayýsý

Yüzde

Nisan

879

169

19%

Mayýs

1,641

207

13%

Haziran

1,437

51

3%

Temmuz

1,284

31

2%

701

13

2%

Ay

Eylül
Tablo-4: Eksik teþhisler
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