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REVIZE V KLASIFIKAČNÍM SYSTÉMU DRG

Od roku 2012 za čala VZP s revizí správnosti kódování
HDG a VDG a kritických výkon ů/marker ů

Ročně zrevidováno cca 8 000 hospitaliza čních p řípadů
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� Základním podkladem pro kódování a revizi je
zdravotnická dokumentace, p ředevším propoušt ěcí zpráva.

� Správnost v kódování v systému DRG je závislá na kvalit ě
vedení zdravotnické dokumentace, která by m ěla být pro
kodéra p řehledná, logicky vedená a pokud možno
jednozna čná.

� Poskytovatel l ůžkové zdravotní pé če v propoušt ěcí zpráv ě
popisuje provedenou zdravotní pé či. vytvá ří diagnostický
souhrn, který následn ě převádí do kód ů MKN klasifikace.

� Všechny kódované stavy musí být klinicky od ůvodn ěné
a musí mít vždy písemný podklad ve zdravotnické

dokumentaci pacienta.
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PODKLADY PRO REVIZI 
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� Souhrn Dg a popis celého hospitaliza čního p řípadu by
měl korelovat s díl čími epikrízami v dokumentaci.

� Při „ vnitropodnikových p řekladech “ bývají chybn ě 
kódované HDG, ztrácejí se VDG.

� Klinický stav, který m ůže být kódován, ur čuje výhradn ě
ošet řující léka ř (v souladu s vyhláškou č. 98/2012 Sb., o
zdravotnické dokumentaci).

� Je zcela nep řípustné, aby p ři kódování diagnóz kódujícím
docházelo k další dodate čné (re)interpretaci stavu.

PODKLADY PRO REVIZI
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� spory mezi poskytovateli a plátci zdravotní pé če
v názorech na zakódování konkrétního p řípadu p ři
absenci národních pravidel

� významn ě snížíme p řehledn ě sestavenou a kvalitn ě

klinicky podloženou propoušt ěcí zprávou.

PODKLADY PRO REVIZI



zdroj:6

REVIZE DRG REFERENČNÍ NEMOCNICE
2012 - 2016

V roce 2016 bylo zrevidováno v rámci všech ZZ akutní  
lůžkové pé če celkem 6706 hospitaliza čních p řípadů a 
revizí bylo dot čeno 3084 případů tj. 46%

Rok
Počet revidovaných 

případů

Počet revizí dotčených 

případů
%

2012 2856 2033 71%

2013 3031 1968 65%

2014 2402 1180 49%

2015 746 339 45%

2016 2622 1295 49%
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� Indikace k úhrad ě z v.z.p. (sterilizace, interrupce, 
bariatrické operace, …..)
� Odůvodn ěnost hospitalizace (krátké hospitalizace, 
výkony schválené pro JPL)
� Správnost kódování:

»HDG
»Důvod vykázaní komorbidit a komplikujících VDG
»Kódování kritických výkon ů a DRG marker ů (UPV, 

RHB, stenty…)
»Kód ukon čení hospitalizace

CO REVIDUJEME



REVIZNÍ NÁLEZY V ČASE
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Anamnestické diagnózy (I64, I63, I21, I26, I80.2…)
Anomální četnosti VDG s MCC, CC (D68, N17.8, A41,N39.0, L89…)
Nesprávné kódování HDG

Příznakové diagnózy (VDG J90, G81, G92)
Neznalost používání složených dg (N13, N20 ...)
Odůvodněnost hospitalizace (krátké hospitalizace s výkony pro JPL)
Indikace k úhradě z v.z.p. (sterilizace, interrupce, bariatrické operace…)
Nesprávné kódování DRG markerů (UPV, RHB, stenty…)

Chybné kódování „Z“ diagnóz na místě HDG (Z53, Z76.3 ...)
Chybné vykazování kritických výkonů  zástupnými kódy - jak řešit?
� kultivací stávajícího seznamu zdravotních výkonů 
� nebo vytvořením zcela nového seznamu zdravotních výkonů 

v rámci DRG-restart 
Kontrola indikátorů kvality péče (L89, T80-T89, novorozenecké 
infekce, porodní asfyxie…) 
Správnost kódování kódu ukončení hospitalizace 4, 5



VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ BAZE DRG 8887

� Výkon neexistuje v SZV, poskytovatelé kódují 
alternativy nap ř. (píšt ěl v jizv ě, lipomy v jiné lokalizaci 
než obli čej, krk atd…)

� Výkon existuje v SZV, ale chybí v P říloze č. 2 Smlouvy, 
je použit zástupný výkon 

Smluvní politika x OS nesdílnost výkon ů
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Metodika kódování diagnóz (verze 014):
Kódování komplikací zdravotní pé če nezařazené jinde 
(blok T80-T88)

„ Komplikace zdravotní péče mají být kódovány vždy, pokud
jsou důvodem přijetí a těžištěm poskytované zdravotní péče na
akutním lůžku nebo pokud nastanou v průběhu hospitalizace
nebo v průběhu hospitalizace vyžadují zdravotní péči“

Komplikace zdravotní péče ale mohou být i primárním důvodem
hospitalizace (HDG)

Komplikace mohou být kódovány kódy diagnóz z orgánových
kapitol nebo z kapitoly XIX

KÓDOVÁNÍ KOMPLIKACÍ – PROBLÉM?



KÓDOVÁNÍ KOMPLIKACÍ

Komplikace mohou být kódovány kódy diagnóz z 
orgánových kapitol nebo z kapitoly XIX „T diagnózy“

Kódování specifi čtějších stav ů má obvykle p řednost 
před kódy z diagnostického bloku (T80-T88)

Je upřednostn ěna specifi čtější klinická informace před 
diagnózou „T“. Dodatkovým kódem z kapitoly XX je 
ozřejměna příčina specificky kódovaného klinického 
stavu.  

Nepřípustná kombinace: HDG diagnóza z orgánové 
kapitoly  a VDG z kapitoly XIX „T“
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PROBLÉM? JASNĚ DANÁ PRAVIDLA ROKU 2017

Kódování specifi čtějších stav ů má obvykle přednost 
před kódy z diagnostického bloku (T80-T88)
Příklad: Pneumotorax po kanylaci centrální žíly
Kódovat pneumotorax nezařazený jinde (J93.8) jako HDG + 
VDG Y 60.6
V souladu s výše uvedenými pravidly je upřednostn ěna 
specifi čtější klinická informace před diagnózou T81.2. 
Dodatkovým kódem z kapitoly XX je oz řejměna příčina 
specificky kódovaného klinického stavu.
Nepřípustná kombinace: J93.8 (HDG) a T81.2 (VDG)
Hemoperitoneum po operaci kódovat K66.1 + Y83 místo 
T81.0, nepřípustná kombinace je K66.1 a T81.0
Pankreatitida po ERCP K85.8 + Y84.8 (má samostatnou 
směrnici – kapitola 26).
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NOVÉ SMĚRY VÝBĚRU  PRO REVIZE

� Kontrola indikátor ů kvality pé če
� Dynamika výskytu komplikací p ři poskytování 

zdravotní pé če
četnost dg. T80-T88 

T 80.1 (cévní komplikace po infuzi, transfuzi a injek ci) 
jedná se o velmi častou komplikací s max. lokální 
léčbou

Ale
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ZMĚNA METODIKY NA ROK 2017
KAPITOLA 25: SMĚRNICE PRO KÓDOVÁNÍ T80.1

Pro účely vykazování v systému DRG lze „T80.1 - Cévní 
komplikace po infuzi‚ transfuzi a injekci“ kódovat:
1. pokud je u pacienta klinikem popsána flebitida 
(obecné známky zán ětu kolem postižené žíly).
2. zároveň však musí být spln ěna podmínka, že na daný 
stav bude terapeuticky reagováno. A to podáním ATB 
nebo antiflogistik.
Takže  dosud  posta čující fyzikální opat ření (ledování, 
elevace kon četiny) není dosta čujícím podkladem pro 
zakódování stavu.
Z toho plyne záv ěr, že flebitida po injekci, infuzi se už 
bude kódovat minimáln ě a ztratí se marker kvality 
ošet řovatelské pé če.
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DALŠÍ NOVÉ SMĚRY REVIZE 

�Komplikace po porodu zdravého novorozence, 
novorozenecká baze 1575

HDG novorozence bezprost ředně po porodu by 
měla být vždy Z38.. (živ ě narozené dít ě podle místa 
narození)

Komplikace:
� Novorozenecké infekce
� Hyperbilirubinémie u novorozence
� Problémy s p říjmem potravy u novorozence 
(např. Nedostatečný příjem potravy u novorozence 
vykazujeme, pokud došlo u novorozence k váhovému 
úbytku nad 10 %)
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NOVÉ SMĚRY VÝBĚRU  PRO REVIZE

� Příklad v porovnání  novorozenecké baze 1575 meziro čně
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2014 2015 2016

Poskytovatel 

(ZZ)

Počet 

případů

Průměrný 

CM

Podíl 

případů 

CC

Podíl 

případů s 

MCC

Počet 

případů

Průměr

ný CM

Podíl 

případů 

CC

Podíl 

případů s 

MCC

Počet 

případů

Průměr

ný CM

Podíl 

případů 

CC

Podíl 

případů s 

MCC

Nemocnice A 867 0,3036 9% 1% 925 0,3045 14% 0% 894 0,3125 21% 1%

Nemocnice B 986 0,3147 8% 5% 972 0,3131 6% 5% 984 0,3103 4% 5%

Nemocnice C 310 0,3178 25% 1% 354 0,304 11% 1% 373 0,3172 28% 1%

Nemocnice D 607 0,3505 58% 2% 559 0,3475 59% 2% 604 0,3538 61% 2%

Nemocnice E 380 0,3263 10% 9% 452 0,3274 13% 9% 446 0,3331 18% 9%

Nemocnice F 188 0,2946 3% 1% 220 0,2957 2% 216 0,2958 5%

Nemocnice G 229 0,2981 8% 228 0,3031 12% 0% 263 0,3107 22%

Nemocnice H 254 0,3171 25% 2% 229 0,3356 43% 3% 258 0,3305 35% 3%

Nemocnice I 152 0,3114 20% 1% 158 0,2986 7% 181 0,2991 7% 1%

Nemocnice J 97 0,2923 127 0,2926 2% 141 0,2937 3%

Nemocnice K 269 0,3004 3% 2% 266 0,3001 3% 2% 264 0,2977 5% 0%

Nemocnice L 85 0,3023 13% 72 0,3021 13% 60 0,2981 7%

Nemocnice M 288 0,3396 42% 4% 293 0,3396 46% 3% 201 0,3403 45% 3%



DALŠÍ REVIZNÍ SMĚRY 

� Dynamika po čtu hospitaliza čních p řípadů s přítomností
„dg - marker ů“ kvality pé če
Meziroční nárůst počtů hospitalizačních případů s VDG 
dekubitu L89

2014 – 7 906 
2015 – 9 027

L89.1 - Dekubitální vřed II.stupně (dekubity s částečným 
poškozením kůže) CC

L89.2 - Dekubitální vřed III.stupně (dekubity se zničením všech 
vrstev tkání stlačených mezi kostí a podložkou) MCC

L89.3 - Dekubitální vřed IV.stupně (dekubity komplikované 
záněty kostí a hnisavými záněty sousedních kloubů) 
MCC
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ZJIŠTĚNÍ 

� V revidovaných p řípadech bývá velmi často VDG
L89 jedinou MCC diagnózou

� Při přijetí ve valné v ětšin ě revidované dokumentace
CHYBÍ popis dekubit ů nebo úpln ě záznam, že by
pacient v ůbec nějaký dekubit m ěl

� Popis a ošet ření dekubit ů převážně v ošet řovatelské
– sesterské dokumentaci

� V propoušt ěcí zpráv ě popis chybí, bývá uvedeno
často pouze v diagnostickém souhrnu bez bližší
specifikace
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KRÁTKODOBÉ HOSPITALIZACE

Za rok 2015 bylo VZP hrazeno 43 813 hospitalizací s 
LOS1. 

Po vylou čení překladů na akutní l ůžko jiného ZZ, 
negativních reverz ů a úmrtí, bylo za  rok 2015 ve VZP 
detekováno 34 324 případů v 226 bazích (z toho 4 112 
případů patřilo do skupiny krátký časový outlier).

Nejvyšší podíl p řípadů s LOS1 v jednom ZZ byl: 30%
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DRG baze Počet Celkem Podíl

1309 - DILATACE, KYRETÁŽ A KONIZACE 8 116 22 286 36%

1464 - POTRAT S DILATACÍ A KYRETÁŽÍ, ASPIRAČNÍ 
KYRETÁŽÍ NEBO HYSTEREKTOMIÍ

3 925 8 760 45%

0542 - SRDEČNÍ ARYTMIE A PORUCHY VEDENÍ 2 014 19 711 10%

0308 - VÝKONY NA KRČNÍCH A NOSNÍCH MANDLÍCH 1 607 13 294 12%

0531 - SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI ISCHEMICKÉ 
CHOROBĚ SRDEČNÍ

1 421 7 656 19%

2332 - JINÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVOTNÍ STAV 1 154 12 715 9%

1307 - VAGINÁLNÍ, CERVIKÁLNÍ A VULVOVÉ VÝKONY 783 2 832 28%

LOS 1 _ TOP 7: 19 020 PŘÍPADŮ (55%)



DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST

A PŘEJI KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ


