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Proč potřebuje Česká republika nový DRG systém? 

• Klinická a ekonomická homogenita jednotlivých DRG skupin stávajícího 
IR-DRG systému je velmi nízká (problematická): 

 

1. Problém s klinickou homogenitou: současný systém do DRG skupin 
zařazuje klinicky rozdílné diagnózy a/nebo terapeutické postupy, 

 

2. Problém s ekonomickou homogenitou: současný systém neadekvátně 
predikuje (vyhodnocuje) náklady na případy v jednotlivých DRG 
skupinách, 

 

• Oba výše uvedené problémy vedou k nespravedlivé úhradě akutní 
lůžkové péče. 



Typologie bází systému IR-DRG na základě rozdělení 
hospitalizačních nákladů 

• V případě DRG bází s dostatečným ročním počtem hospitalizačních případů 
(>50) má pouze 53 DRG bází (16 %) unimodální rozdělení nákladů, které je 
vhodné pro úhradu prostřednictvím DRG systému. 

DRG báze s alespoň 
50 případy ročně 

Bimodální  a 
vícemodální 

rozdělení nákladů 

n = 80 

Unimodální rozdělení 
nákladů 

n = 255 

n = 335 

Unimodální  

třída 2 

n = 80 

Unimodální  

třída 1 

Unimodální  

třída 4 

Unimodální  

třída 3 

n = 24 n = 53 n = 98 
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• DRG báze v této třídě se vyznačují rozdělením celkových nákladů se dvěma nebo 
více vrcholy, což dokládá, že se jedná o směs případů ze dvou a více populací.  

• Tyto DRG báze je třeba analyzovat s ohledem na faktory, které se podílejí na více 
vrcholech rozdělení celkových nákladů. 

• Příkladem bimodální DRG báze je báze 0902 (VÝKONY NA PRSECH): 

VÝKONY NA PRSECH 

Ekonomická nehomogenita – příklad 1 
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Ekonomická nehomogenita – příklad 2 

• Téměř všechny DRG báze systému IR-DRG jsou členěny do tří skupin dle 
systému CCseverity (bez CC, s CC, s MCC). 

 

• Většina DRG bází vykazuje srovnatelné průměrné náklady ve všech třech 
skupinách definovaných komplikacemi a komorbiditami. 

 

• Oftalmologie: Výkony na čočce 

Průměrné náklady 
(CZK) 

Průměrné náklady 
(EUR) 

bez CC 29 588 1096  

s CC 30 555 1132 

s MCC 30 556 1132 
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Řešení? 

1. Převzetí zahraničního DRG systému, 

2. Samostatný vývoj národního DRG systému pro úhradu akutní 
lůžkové péče. 

 

• První možnost je z různých důvodů problematická. 

 

• V roce 2014, Ministerstvo zdravotnictví ČR zvolilo druhou z 
možností. 

   => DRG Restart projekt 
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DRG Restart projekt 

• Jedná se o projekt s  

• definovanými úkoly a výstupy, 

• definovanými vstupy (datovými zdroji), 

• zodpovědnými osobami, 

• časovým harmonogramem a milníky. 

 



 Struktura projektového týmu 

Philipp Dušek 

Organizační a systémové vedení  

Hlavní manažer projektu 

Blaha 

IT podpora, datové a 
informační centrum 

Bartůňková 

Metodika - Ekonomický tým 
(nákladové ocenění případů, 
implementace do úhrad) 

Baloghová 

Primární klasifikace 
(MKN klasifikace, klasifikace procedur, 
prováděcí manuály)  

Pavlík 

Sekundární klasifikace 
Modelování dat PZP 

Mašek 

Vepřek 

Švecová 

Administrace 
Projektový tým 

Referenční nemocnice Metodické vedení vývoje  
a implementace 

Jarkovský 

Analytická podpora DRG 
Modelování dat NZIS 

Pokorná 

Regionální podpora 
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Úkoly a výstupy projektu DRG Restart 

Klinická část projektu Ekonomická část projektu 

Nákladové ocenění 
hospitalizace 

Klasifikační systém 
 
 

Sekundární 
klasifikace 

Primární 
klasifikace 

Kvantifikace nákladů 
na akutní péči 

Alokace nákladů 
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Ekonomická část projektu – hlavní úkoly 

Klinická část projektu Ekonomická část projektu 

1. Ustavení sítě referenčních zdravotnických zařízení akutní lůžkové péče, 

2. Definice nové metodiky nákladového oceňování hospitalizačních případů, 

3. Implementace metodiky oceňování v síti referenčních zařízení, 

4. Definice nové metodiky kalkulace relativních vah. 



Síť referenčních zdravotnických zařízení akutní 
lůžkové péče 



Základní metodiky nákladového oceňování 
případů 
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Návrh typologie 

Cíl 

  

 

• Cílem je navrhnout parametrickou typologii zdravotnických 
pracovišť se snahou odlišit jednotlivé typy pracovišť s odlišnou 
nákladovou náročností. 

 

 

Zdravotnická pracoviště 

Definice 
zdravotnického 
pracoviště 

  

 

• Za zdravotnické pracoviště  je považováno pracoviště poskytující 
zdravotní službu pacientovi 

Příklad 
zdravotnických 
pracovišť 

  

 

• Interní lůžková stanice standard 

• Chirurgická ambulance 

• Anesteziologicko – resuscitační oddělení 

 



Chirurgická 
klinika 

Standardní 
lůžka 

JIP 

Ambulance 

Operační sál 

Ortopedická 

klinika 

Standardní 
lůžka 

JIP 

Ambulance 

Operační sál 

COS 

Chirurgická 
klinika 

Ortopedická 
klinika 

Společné 
náklady COS 

ARO 

Anesteziologie 
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Operatéři + ZUM + ZULP +Krev 

Instrumentářky 
Přístroje 
Pauš. léky a mat. 

Úklid 
Nájem 
Vrchní setra 
Primář COS 
Sanitární sestry 
Pauš. mat. 

Anesteziologové 
Anestez. sestry 
Anestezie 

Centrální operační sál 
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Požadavky na pracoviště 

Nákladové 
středisko  

  

 

• Pro jednotlivé typy zdravotnických pracovišť budou vyčleněny 
samostatná nákladová střediska 

•  Existují výjimky definující podmínky souběhu  více typů 
pracovišť pod jedním nákladovým střediskem 

Zdravotnická pracoviště 

Evidence 
nákladů 
pracoviště  

  

 

• Evidence spotřeby nákladů pro vybrané nákladové druhy 

• Požadavky na evidenci jednotlivých nákladových druhů budou 
řešeny samostatným metodickým materiálem 

Evidence 
provedené péče  

• Evidence pracovištěm provedené péče (výkony, ZULP ,ZUM , 
PMAT atd.) 
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Evidence pracovištěm provedené péče 

Příklad výkonů 
evidovaných pod 
nákladovým 
střediskem 
standardního lůžka 

 

• Výkony ošetřovacích dnů (00xxx) 

• Cílené a kontrolní vyšetření 

• Operační výkony  
• Operace kýly 
• Operace vrozených srdečních vad 
• Implantace totální endoprotézy 

• Výkony invazivní kardiologie 
• Levostranná katetrizace srdeční  
• Primoimplantace kardiostimulátoru- defibrilátoru 
• Katetrizační ablace 

• Endoskopické výkony 
• Totální koloskopie 
• ERCP 

Zdravotnická pracoviště 

Je vůbec  reálné zajistit evidenci  skutečně provedené péče  ? 

Péče na pracovišti nasmlouvaná a vykazovaná <> Péče pracovištěm provedená 
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Evidence pracovištěm provedené péče 

Dlouhodobé 
řešení  

  

 

• Změna pasportu jednotlivých pracovišť ZZ  

• Jednání se ZP o podpoře typologie a o „vstřícném“ přístupu k 
referenčním nemocnicím při změně pasportu 

Zdravotnická pracoviště 

Krátkodobé 
řešení  

  

 

• Využití řádkového nákladového střediska pro evidenci 
provedené péče bez nutnosti změn v pasportu se ZP 

• Změna interních pravidel vykazování popř. úpravy NIS 

 

Příklad:  

• Operace kýly  

• IČP a Odbornost: Lůžková stanice Chirurgie 

• NS: Operace chirurgie na COS   



Klinická část projektu – hlavní úkoly 

Klinická část projektu Ekonomická část projektu 

1. Definice nového klasifikačního systému hospitalizačních případů, 

2. Definice nového klasifikačního systému hospitalizačních procedur, 

3. Definice národního manuálu pro kódování akutní lůžkové péče, 

4. Definice sady validačních pravidel pro datové zdroje. 

18 



Nový klasifikační systém hospitalizačních případů 

• Cíle nového klasifikačního systému hospitalizačních případů v ČR jsou 
následující: 

1. Umožnit adekvátní monitoring a srovnání produkce jednotlivých 
zdravotnických zařízení (ZZ) ve strukturované podobě, 

2. Vytvořit podklad pro optimalizaci poskytované akutní lůžkové péče, 

3. Vytvořit podklad pro úhradu poskytované akutní lůžkové péče. 

 

• Klíčovým prvkem je zajištění současné dostatečné klinické a 
ekonomické homogenity.  

• Adekvátní klinická homogenita umožňuje snáze dosáhnout také 
homogenity ekonomické. 
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MDC 

DRG báze 

DRG 

Primárně  
klinická  
homogenita 

Klinická i  
ekonomická  
homogenita 

Zařazení na základě hlavní 
diagnózy (nebo např. 
dlouhodobé plicní ventilace 
v případě Pre-MDC) 

1. 2. 3. 

DRG 1 DRG 2 DRG 3 

DRG 4 DRG 5 

DRG kategorie Zařazení na základě hlavní 
diagnózy 

Taxonomie nového klasifikačního systému 

Další 
proměnné 



Etapy vývoje klasifikačního systému hospitalizačních 
případů 
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• Redefinice stávajícího klasifikačního systému vychází ze stávajících 
primárních klasifikací (MKN-10, seznam hospitalizačních výkonů) a dané 
sady dalších proměnných. 

→ s využitím stejné datové základny nelze čekat jednorázové skokové zlepšení 
prediktivní síly systému.  
 

=> Plánované tři fáze vývoje: 
1. S využitím stávajících primárních klasifikací a bez nového nákladového 

ocenění, 
2. S využitím stávajících primárních klasifikací a novým nákladovým 

oceněním, 
3. S využitím nových primárních klasifikací, nových proměnných a novým 

nákladovým oceněním. 



Nový klasifikační systém hospitalizačních procedur 

• Vedle klasifikace MKN-10 je další klíčovou primární klasifikací v rámci 
DRG systému klasifikační systém hospitalizačních procedur.  

• Stávající seznam výkonů platný v ČR nemá parametry klasifikačního 
systému (je to opravdu jen seznam) a navíc je nejednoznačný. 

 

 

 

 

 

 

• Klíčové prvky: jednoznačnost, nezávislost, hierarchická struktura, … 
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Datové zdroje projektu 

FN Plzeň 

Nemocnice  
Chomutov 

Masarykova  
nemocnice                
Ústí nad Labem 

Nemocnice  
Liberec 

FN Hradec  
Králové 

Nemocnice  
Pardubice 

Nemocnice          
České  
Budějovice 

Nemocnice          
Jihlava 

FN Olomouc 

Nemocnice  
Zlín 

Nemocnice              
Nový Jičín 

FN Ostrava 

MOÚ Brno 

FN Brno 

FN u sv. Anny  
Brno 

FN Motol Praha 

FN KV Praha 

KOC Praha a  
Středočeský kraj 

Plátci 

zdravotní 

péče 

1. 2. 3. 

Referenční 

síť 

Odborné společnosti 
Novela z. 48 Novela z. 48 

Novela z. 372 



Odborné řízení projektu a garance 

Projektový tým 
Spolupracující akademická pracoviště 

Odborná rada projektu  

Publikace na webovém portálu 
Veřejná diskuze  

a připomínkování 

Odborná oponentura 
Adresná recenze 

Referenční síť ZZ 
Praktická implementace 

Testování 

Metodická spolupráce 
Standardizace 



Pozvánka na konferenci DRG Restart 



Děkuji za pozornost 


