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DRG obecně a IR-DRG ve srovnání s 
jinými DRG systémy
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DRG v ČR (1)

¨ AP-DRG - systém, který se v devadesátých letech 
pokoušela v ČR nepříliš úspěšně zavést VZP; 

¨ z hlediska využití ve světě je to mnohem rozšířenější
a úspěšnější systém, než později zavedený IR-DRG 
(oba od firmy 3M)

¨ AP-DRG = All Patients DRG

4



DRG v ČR (2)

¨ 2003 - v rámci projektu řízeném Ministerstvem 
zdravotnictví byl vybrán systém IR-DRG firmy 3M. 

¨ IR-DRG = International Refined DRG
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IR-DRG nebo „CZ-DRG“?

¨ ČR je jediná země používající IR-DRG

¨ IR-DRG verze 1.2 prochází vývojem řízeným 
výhradně v ČR

IR-DRG se stává postupně „CZ-DRG“
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IR-DRG ve srovnání

Postavení IR DRG mezi jinými klasifikačními systémy
IR-DRG je klasifikační systém z rodiny DRG systému a 

ty patří do větší skupiny tzv. case mix systémů.

7

IR-DRG ve srovnání

Co jsou Case mix klasifikační systémy?
¨ případy zdravotní péče se klasifikují na základě

klinické a nákladové podobnosti. 
¨ limitující podmínkou, že počet skupin, do kterých se 

případy klasifikují, nesmí být nadměrný; musí být 
tak zvaně „zvladatelný“. 
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IR-DRG ve srovnání

Počet skupin?
- case-mix systémy od 30 do 4700
- IR-DRG cca 940
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IR-DRG ve srovnání

Počet „stupňů komplikovanosti“ ?

¨ IR-DRG má konstantně 3 stupně (BezCC, CC, 
MCC)

¨ Jiné DRG až 4 stupně
¨ Jiné DRG mívají variabilní počet stupňů
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IR-DRG ve srovnání

Co zahrnuje?

¨ IR-DRG verze 1.2 – akutní hospitalizace 
(nezahrnuje LDN, následnou péči)

¨ Některé jiné DRG –
- také jednodenní péče
- také ambulantní péče („kontakty“)
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IR-DRG ve srovnání

Pro co není IR-DRG určeno?

IR-DRG není primárně určeno (ale používá se)
¨ rehabilitační péči
¨ psychiatrickou péči
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IR-DRG ve srovnání

Pro co se IR-DRG nehodí?
IR-DRG se (dále) nehodí
¨ pro onkologii (různá článkovitost péče, různá

stadia atd.)
¨ déle trvající intenzivní péči (nepřináší „správné“

motivace; nefunguje paušální platba za případ 
atd.)

¨ „neúplná péče“, překlady
¨ velmi krátké pobyty, úmrtí
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Přehled terminologie 
a základních definic



Terminologie

Relativní váha (RV) DRG skupiny

¨ Relativní váha DRG je index (bezrozměrné číslo) 
popisující míru obvyklé spotřeby zdrojů (nákladů) 
na péči poskytnutou pacientům dané DRG.
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Terminologie

Casemix (CM)

1. (Ukazatel) casemix je suma relativních vah případů
nemocnice a období. 
Do hodnoty ukazatele zahrnuty všechny případy ukončené ve 
sledovaném období.

2. Skladba pacientů
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Terminologie

Casemix index (CMI)

¨ Casemix index je průměrná váha případů
nemocnice a období. 
Do hodnoty ukazatele zahrnuty všechny případy ukončené ve 
sledovaném období.

¨ Vyjadřuje průměrnou nákladovou náročnost 
případu dané nemocnice.
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Terminologie

Základní sazba (ZS) = Base Rate (BR)
¨ Základní sazba je peněžní ohodnocení případu 

hospitalizace s relativní váhou 1. 
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Terminologie

Ideální základní sazba (IZS); (IBR)

¨ Ideální základní sazba je taková ZS, při které jsou 
pokryté náklady nemocnice (její lůžkové části) 

¨ IBR = náklady / casemix
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Terminologie

Délka pobytu (LOS = Length Of Stay)

¨ LOS = datum ukončení hospitalizace – datum 
začátku hospitalizace + 1

¨ Liší se od délky pobytu pro statistické účely
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Terminologie

Průměrná délka pobytu (ALOS= Average Length Of 
Stay)

¨ Aritmetický průměr délky pobytu
¨ Pozor: V tabulce relativních vah může být uvedena 

jako „ALOS“ střední hodnota délky pobytu 
spočítaná jinak než jako aritmetický průměr:
- Medián
- Geometrický průměr
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Terminologie

Inlier(s)

Případ s obvyklou délkou pobytu z hlediska DRG, 
do které je zařazen

Inlier je vymezen dolním a horním mezním bodem 
(LTP; HTP)
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Terminologie

Outlier(s)

• Případ s neobvyklou délkou pobytu z hlediska 
DRG, do které je zařazen

¨ Případ , který není inlier

Dolní outlier = případ s kratším LOS než inlier
Horní outlier = případ s delším LOS než inlier
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Terminologie

LTP = Low Trim Point

HTP = High Trim Point
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Terminologie

Relativní váha (RV) případu

¨ Relativní váha DRG je index (bezrozměrné číslo) 
popisující míru obvyklé spotřeby zdrojů (nákladů) 
na péči poskytnutou pacientům dané DRG s 
ohledem na to, zda je to
- inlier
- dolní outlier
- horní outlier
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Výpočet RV případu

Relativná váha případu je stanovena na základě:
¨ relativní váhy DRG, do které je případ zařazen 
¨ délky pobytu pro konkrétní případ (LOS)
¨ metodiky výpočtu relativní váhy případu
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Výpočet RV případu

¨ Inlier – RV případu =  RV příslušné DRG 
skupiny

¨ Outlier – RV případu vypočten dle
- LOS
- metodiky výpočtu relativní váhy případu (může se 
lišit rok od roku)
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Výpočet RV případu
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Terminologie

Úhrada případu DRG

Úhrada = RV případu x Základní sazba
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Terminologie

Úhrada případu DRG

Příklad:
RV případu = 1,5
ZS = 22 000 Kč
Úhrada = 1,5 x 22 000 = 33 000 Kč
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Terminologie

DRG markery
- kódy, které se vykazují jako výkony (v rozhraní pro 

výkony), ale nemusí představovat výkony
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Terminologie

DRG markery
Informace
- doplňující kód výkonu (laparoskopie, 

kardiochirurgie)
- o počtu dnů um. ventilace
- o materiálu (stenty)
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Termonologie

ALFA DRG

Skupina DRG bazí, definovaných (poprvé) úhradovou 
vyhláškou 2008, vybraných pro 

¨ relativně vysokou nákladovou homogenitu 
¨ a relativně nízkou manipulovatelnost 
jako DRG baze vhodné pro (přímou) úhradu pomocí

DRG.
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IR-DRG podrobněji
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Atributy případu

Které atributy případu se uplatňující v klasifikaci IR-
DRG?

- Základní diagnóza případu
- Soubor vedlejších diagnóz případu
- Soubor rozhodujících (určujících) výkonů
- (Doplňující informace prostřednictvím DRG markerů)

- Věk při přijetí (v IR-DRG jen pro vymezení novorozence)
- Porodní váha 
- Způsob ukončení
- Délka hospitalizace 
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Struktura klasifikace IR-DRG

¨ 25 hlavních diagnostických kategorií MDC (Major 
Diagnostic Categories). Většina těchto MDC je 
vytvořena podle orgánových systémů.

¨ 1 tzv. Pre-MDC zahrnující určité výjimečné typy 
případů jako jsou transplantace, UPV

¨ 2 „Post-MDC“ zahrnující jednak chybové skupiny 
(„error groups“), jednak stavy, kdy „nesouvisí“ hlavní
diagnóza a výkon („non-related-O.R.“). 

25 + 1 + 2 = 28 MDC
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Struktura klasifikace IR-DRG

¨ Hlavní diagnostické kategorie a Pre-MDC se dělí
celkem na 321 bazí DRG (základních DRG skupin), 
naprostá většina se dělí dále na tři podtřídy* 
vyjadřující „složitost“ případu („severity level“)..

¨ * cca 10 bazí se nedělí
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Orientačně

IR-DRG má
¨cca 30 MDC
¨cca 300 DRG bazí
¨cca 900 DRG skupin
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Struktura kódu skupin IR-DRG

¨ Struktura skupin a jejich číslování v klasifikačním 
systému IR DRG jsou (na rozdíl od ostatních DRG 
systémů) velmi přehledné. 

¨ Kód DRG skupiny je pětimístný. 
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Struktura kódu skupin IR-DRG

První dvě číslice kodu DRG- XXxxx
První dvě číslice označují MDC (hlavní diagnostické

kategorie), s následující významem:
¨ 00 znamená Pre-MDC
¨ 01-25 znamená MDC
¨ 88 znamená nesouvisející operační výkon
¨ 99 znamená chybové DRG
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Struktura kódu skupin IR-DRG

Druhé dvě číslice kodu DRG – xxXXx
• 01-29 znamená chirurgické DRG
• 30-59 znamená nechirurgické DRG
• 60-86 znamená těhotenství, porod a šestinedělí (pro 

MDC 14) a neonatologii (pro MDC15 )
• 87-89 znamená, že diagnóza s nesouvisí s 

operačním výkonem
• 98-99 znamená chybové DRG
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Struktura kódu skupin IR-DRG

Poslední číslice kodu DRG – xxxxX
¨ 0 znamená DRG skupinu bez štěpení („splitu“) podle 

závažnosti (je přibližně 10 bazí DRG, které se z 
různých důvodů dále nedělí)

¨ 1 znamená (bez komplikací a komorbidit)
¨ 2 znamená (s komplikací a/nebo komorbiditou)
¨ 3 znamená (s významnými komplikacemi nebo 

komorbiditami)
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Využití DRG

K čemu lze použít klasifikační systém IR-DRG ?
¨ Možnosti použití klasifikačního systému IR DRG jsou 

různé a neomezují se jenom na úhradu akutní
nemocniční péče, jak se často u nás chápe.

¨ Tím, že klasifikační systém IR DRG případy zdravotní
péče klasifikuje do přiměřeného počtu skupin na 
základě jejich klinické i nákladové podobnosti, lze IR 
DRG použít jako nástroj pro objektivizaci hodnocení
ukazatelů nemocniční péče. 
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Využití DRG

Popis produkce nemocnic a nepřímý popis struktury nemocnic, 
případně porovnání nemocnic z tohoto hlediska.

Tento koncept je založen na názoru, že je přesnějším popisem 
nemocnice, jestliže se ukáže jakým skupinám pacientů a v 
jakém objemu je v nemocnici poskytována péče, než jestliže se 
vyjmenovávají oddělení podle odborností nebo uvádějí počty 
lůžek 

Přednost DRG systémů (uplatňujících v klasifikaci kombinaci 
atributů: diagnózy – výkony) před členěním pacientů jenom 
podle hlavní diagnózy je zcela zřejmá.
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Využití DRG

Popis produkce nemocnic a nepřímý popis struktury nemocnic, 
případně porovnání nemocnic z tohoto hlediska.

POZOR ale na „skryté“ výkony apod.

(UPV „zakryje“ specifický operační výkon)
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Využití DRG

Nasmlouvání určitého objemu péče mezi plátcem a 
nemocnicí.

Tento postup se uplatňuje v U.S.; 
z evropských zemích např.  ve Velké Británii.
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Využití DRG

Úpravy historicky vzniklých paušálů v úhradě lůžkové
péče.

Analýza pomocí DRG vedla k objektivnímu průkazu 
neopodstatněných rozdílů v úhradě péče pomocí
historicky zafixovaných paušálu. Tento postup se 
uplatnil např. ve Francii a v Itálii a vedl k 
postupnému přerozdělení prostředků.
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Využití DRG

Přímá platba za DRG případ.
Tento úhradový mechanismus (přestože právě kvůli němu 

byl prvotně DRG systém konstruován) se uplatňuje z 
mezinárodního hlediska spíše výjimečně. Nicméně
stále jsou státy (např. Německo), kde se uvažuje o 
plném uplatnění (tedy hrazení veškerých nákladů
akutní lůžkové péče) pomocí platby za jednotlivý 
případ DRG.
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Využití DRG

Benchmarking výkonnosti a kvality péče nemocnic.
V této oblasti  se uplatňuje DRG dvojím způsobem: 
¨ přímé porovnávání v rámci DRG skupin (nákladů, 

ALOS, nákladů za ZUM/ZULP apod) 
¨ standardizace ukazatele (jde o postup, který při 

porovnávání např. průměrné délky pobytu na 
oddělení určitého typu hodnoty upraví tak, aby se 
odstranilo zkreslení, dané různou skladbou pacientů)
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Využití DRG

Interní a externí řízení nemocnic
¨ může využívat kombinace prvků obsažených 

v předchozích bodech a doplnit je o kontrolingové
mechanizmy.
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Metodika VZP (resp. NRC)

¨Sestavení případu
¨Výběr hlavní diagnózy
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Sestavení případu 

Vymezení případu (1)
Za případ se považuje veškerá akutní nemocniční

zdravotní péče (tj. nikoliv následná) poskytnutá
jedním zdravotnickým zařízením (identifikovaným 
identifikačním číslem organizace podle registru 
organizací od přijetí pacienta do jeho propuštění z 
nemocnice včetně vyžádané péče ( u jiného 
zdravotnického zařízení), žádané pro pacienta 
daným zařízením v době mezi přijetím a propuštěním. 
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Sestavení případu 

Vymezení případu (2)

Pokud je pacient propuštěn a znovu přijat týž nebo 
následující den týmž zdravotnickým zařízením, pak 
z hlediska klasifikace IR-DRG se tyto pobyty 
považují za jediný případ.
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Sestavení případu 

Technické problémy => interpretační problémy

¨ případ není sestavován v nemocnici
¨ je sestavován „automaticky“
¨ dodatečný doklad vede k jinému sestavení
¨ => neshody ve statistikách, 
¨ => „nedůvěryhodná data“
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Definiční manuál a grouper
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Grouper versus Definiční manuál

Funkce grouperu je ve shodě s tzv. Definičním 
manuálem. 

¨ Grouper je softwarová aplikace

¨ Definiční manuál je zápis klasifikačního algoritmu 
nějakým konvenčním způsobem – má dvě podoby:

- vytisknutelná forma (pdf) – nedokonalý zápis
- elektronická forma – dokonalý zápis
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Grouper versus Definiční manuál

Je grouper „černá skříňka“ ?
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Elektronický manuál

Aktuální elektronický manuál má tyto části:
1. • Seznam DRG 
2. • Seznamy výkonů a diagnóz 
3. • Rozhodovací podmínky 
4. • Seznam A: Seznam diagnóz 
5. • Seznam B: Seznam výkonů
6. • Seznam C: Seznam CC a MCC 
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Seznam DRG
je soupis kódů bazí DRG a jejich názvů
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Seznamy výkonů a diagnóz

Množiny diagnóz
Seznam všech diagnostických kódů, které jsou použity 

při definici konkrétní DRG (v identifikaci mají DRG) 
nebo konkrétní MDC (v identifikaci mají MDC). V 
případě, že DRG obsahuje více množin 
diagnostických kódů, identifikace množin je rozlišena 
pořadovým číslem. 
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Seznamy výkonů a diagnóz

Množiny výkonů

Seznam všech kódů výkonů, které jsou použity při 
definici konkrétní DRG (v identifikaci mají DRG). V 
případě, že DRG obsahuje více množin kódů výkonů, 
identifikace množin je rozlišena pořadovým číslem. 
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Rozhodovací podmínky 

představují popis vlastního rozhodovacího stromu

Používají grafické konvence
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El. manuál - konvence

Uzly a čáry: 
¨ rozhodovací uzel má 1+ vstup a 2 výstupy;
¨ výstup označený červenou čarou, je pro případ 

nesplnění podmínky definované uzlem 
¨ výstup ve spodní části označený modrou čarou, je 

pro případ splnění podmínky definované uzlem 
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Příklady
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Příklady
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Příklady
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Příklady
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Příklady
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¨ Tímto postupem byla vybrána Baze DRG, tedy 
XXXXx

¨ O posledním znaku (tedy přiřazení CC nebo MCC) 
rozhodují
- Příloha A
- Příloha C
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Vedlejší diagnózy případu

Vedlejší diagnózy případu

Pro potřeby DRG klasifikace je na místě uvádět 
pouze „aktivní“ diagnózy, tedy ty, které si 
vyžádaly během hospitalizace poskytnutí péče, 
diagnostické úsilí, monitoring apod. (V každém 
případě je správné uvádět diagnózy, které
způsobily prodloužení pobytu o alespoň jeden 
den).
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Příloha (Seznam) A

Seznam (Apendix) A obsahuje 
1. soupis diagnostických kódů podle MKN-

10, 
2. úroveň komplikací a souběžných chorob 

(pokud je dg ve funkci VDG)
3. kod baze DRG (pokud je dg ve funkci 

HDG a neuplatní se výkon)
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Příloha (Seznam) A

Kod baze DRG představuje hodnotu(y), ke kterým je 
diagnostický kód přiřazen, je-li použit jako hlavní
diagnóza. 

Úroveň komplikací a souběžných chorob se platí za 
předpokladu, že se diagnóza uplatní se jako 
vedlejší diagnóza. 
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Příloha (Seznam) A

Údaje ve druhém sloupci  seznamu A platí za 
předpokladu, že 

- se neuplatňuje vyloučení podle seznamu C 

Údaje v posledním sloupci  apendixu A platí za 
předpokladu, že 

- se neuplatňuje nějaký určující výkon (který v rámci 
MDC zařazuje do „chirurgické“ baze)

- vedlejší diagnózy nezpůsobují zařazení do MDC 24 
a 25
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Příloha (Seznam) A
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Příloha A - příklad

Oesophagitis = BezCC
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Příloha A - příklad

Vřed jícnu = CC
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Příloha A - příklad

Laceračně hemoragický syndrom = MCC
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Seznam C 

¨ Seznam všech diagnostických kódů považovaných za 
komplikace a souběžné choroby (CC, MCC) pro DRG. 

¨ Každý CC/MCC kód je následován seznamem 
diagnostických kódů, které při použití na místě hlavní
diagnózy vylučují použití vedlejší diagnózy jako 
komplikace a souběžné choroby. 
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Seznam C
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Seznam B 

¨ Seznam všech kódů výkonů, které mají vliv na 
přiřazení DRG. Kódy se dělí na operační s 
příznakem 0 a kódy neoperační s příznakem 1. 

¨ U každého kódu je uveden seznam DRG, ke kterým 
je přiřazen. 
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Seznam B

Operační ; Neoperační

81

Seznam B
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Hlavní diagnóza případu

Poznámka 

¨ Metodika nepřipouští používat jako kriterium volby 
hlavní diagnózy to, že dává (v kombinaci s dalšími 
atributy) nejvyšší váhu případu.
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Změna definice HDG
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Rozhodovací algoritmus klasifikace IR DRG 
zjednodušeně

¨ Z praktického pohledu je výhodné zapamatovat si 
zjednodušený (tedy zároveň ne zcela přesný) 
algoritmus.
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Zjednodušený algoritmus

¨ První krok - Jde o Novorozence (MDC 15), Pre-MDC 
(Transplantace, Plicní ventilaci 5+ dní), Polytrauma 
(MDC 25)? ANO; NE

¨ Druhý krok- Pokud odpověď na podmínku prvního kroku je 
„NE“ pak následuje zařazení do MDC podle základní
diagnózy

¨ Třetí krok - Existuje u případu určující výkon? ANO;  NE; 
Pokud „ANO“ pak zařazení do baze DRG  podle výkonu

¨ Čtvrtý krok - Pokud třetí krok „NE“ pak zařazení do DRG 
podle základní diagnózy
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Zjednodušený algoritmus

¨ První krok - Jde o Novorozence (MDC 15), Pre-MDC 
(Transplantace, Plicní ventilaci 5+ dní), Polytrauma (MDC 25)? 
ANO; NE

¨ Druhý krok- Pokud odpověď na podmínku prvního 
kroku je „NE“ pak následuje zařazení do MDC podle 
základní diagnózy

¨ Třetí krok - Existuje u případu určující výkon? ANO;  NE; 
Pokud „ANO“ pak zařazení do baze DRG  podle výkonu

¨ Čtvrtý krok - Pokud třetí krok „NE“ pak zařazení do DRG 
podle základní diagnózy
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Zjednodušený algoritmus

¨ První krok - Jde o Novorozence (MDC 15), Pre-MDC (Transplantace, 
Plicní ventilaci 5+ dní), Polytrauma (MDC 25)? ANO; NE

¨ Druhý krok- Pokud odpověď na podmínku prvního kroku je „NE“ pak 
následuje zařazení do MDC podle základní diagnózy

¨ Třetí krok - Existuje u případu určující výkon? ANO;  NE; 
Pokud „ANO“ pak zařazení do baze DRG  podle výkonu

¨ Čtvrtý krok - Pokud třetí krok „NE“ pak zařazení do DRG podle 
základní diagnózy
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Zjednodušený algoritmus

¨ První krok - Jde o Novorozence (MDC 15), Pre-MDC 
(Transplantace, Plicní ventilaci 5+ dní), Polytrauma (MDC 25)? 
ANO; NE

¨ Druhý krok- Pokud odpověď na podmínku prvního kroku je 
„NE“ pak následuje zařazení do MDC podle základní
diagnózy

¨ Třetí krok - Existuje u případu určující výkon? ANO;  NE; 
Pokud „ANO“ pak zařazení do baze DRG  podle výkonu

¨ Čtvrtý krok - Pokud třetí krok „NE“ pak zařazení do 
DRG podle základní diagnózy
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Relativní váhy DRG
1.číselník relativních vah
2. jak vznikají rel. váhy?

91

Číselník relativních vah

¨ Číselník obsahující pro jednotlivé DRG (skupiny): 
¨ kód a název DRG 
¨ hodnotu RV - relativní váhy („index“)
¨ průměrnou délku pobytu (ALOS) 
¨ horní a dolní trim-point 
¨ případně další informace (např. informace o 

nákladech nebo četnosti případů v DRG)
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Číselník relativních vah - ukázka

22.1.2009GNOMON s.r.o., © 2009
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Relativní váhy – jak vznikají?

1. Sestavení případů
2. Přiřazení nákladů
3. Čištění dat
4. Trimování
5. Výpočet vah
6. Kontroly, opravy, úpravy
7. Modelace
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Relativní váhy

1. Sestavení případů
2. Přiřazení nákladů
3. Čištění dat
4. Trimování
5. Výpočet vah
6. Kontroly, opravy, úpravy
7. Modelace
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Přiřazení nákladů

¨ „Cost units“ (Tarify)
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Výpočet „tarifů“ (1)

¨ Skutečné náklady nemocnic (účetnictví)

¨ Snížené o hodnoty ZUM/ZULP

¨ Rozpuštění režijních nákladů
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Výpočet „tarifů“

¨ Specifické náklady = náklady rozdělené
- podle nákladových druhů
- podle typů nákladových středisek
- oborů

¨ Specifické náklady se přiřadí:
- na 1 ošetřovací den (podle oborů)
- na 1 bod (podle oborů)
- na 1 min oper. sálu
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Náklady hospit. případu

T1 * počet dnů
+
T2 * počet bodů
+
T3 * počet minut oper. sálu
+
ZUM/ZULP
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Relativní váhy

1. Sestavení případů
2. Přiřazení nákladů
3. Čištění dat = odstranění zjevných a domnělých 

chyb
4. Trimování
5. Výpočet vah
6. Kontroly, opravy, úpravy
7. Modelace
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Relativní váhy

1. Sestavení případů
2. Přiřazení nákladů
3. Čištění dat = odstranění zjevných a domnělých 

chyb
4. Trimování = „vytřídění“ odlehlých hodnot
5. Výpočet vah
6. Kontroly, opravy, úpravy
7. Modelace
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Vytřídění případů
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Relativní váhy

1. Sestavení případů
2. Přiřazení nákladů
3. Čištění dat = odstranění zjevných a domnělých 

chyb
4. Trimování = odstranění odlehlých hodnot
5. Výpočet vah
6. Kontroly, opravy, úpravy
7. Modelace
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Metodiky -
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Referenční databáze
105

Typy nemocnic (1,2,3)
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Vývoj referenční databáze 
2006/2007

107

Výběr „střední hodnoty“
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Proč geometrický průměr
109
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Vývoj IR-DRG (2007 – 2008)

¨ Opravy zjevných chyb
¨ Přesuny výkonů do jiných bazí DRG
¨ Změny algoritmu
¨ Vytváření nových DRG bazí

22.1.2009GNOMON s.r.o., © 2009
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Vyhodnocení DRG z hlediska jeho 
„výkonnosti“

Strategie implementace DRG

115

Příklad – DRG v US.
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Příklad – DRG v US.
117

Strategie v implementaci DRG
118



Strategie v implementaci DRG
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Strategie v implementaci DRG
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„DRG modul“

Case manager má k dispozici DRG modul
DRG jsou
¨ různé provenience
¨ mají různé funkcionality
¨ umožňují rychle testovat výsledky kombinace 

diagnóz a výkonů
¨ umožňují různé „režimy“ a filtry ...
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Současný stav využívání DRG
-

Perspektivy

125

Jak je využit DRG systém v ČR?

Úhrada nemocniční péče je především 
úprava paušálu, na které se podílí DRG.

Úhradová vyhláška je velmi komplikovaná
(komplikovaný výpočet, vazby...)
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Princip návrhu úhrady lůžkové
péče 
Rozdělení veškeré lůžkové péče na 3 „sektory“

pomocí DRG:
A)„přímá platba za případ podle DRG“ ; 

představa – nasmlouván objem a cena DRG; 2008 
– 3 baze DRG; („nácvik DRG“)

B) „DRG alfa“ – delší seznam DRG bazí; cena podle 
vyhlášených rel. vah a zákl. sazby; je „risk koridor“
; 2008 – cca 25 bazí DRG

C)na výšení paušálu (za péči nehrazenou podle A + 
B) podmínka – splnění limitu 98% CM min. období

22.1.2009GNOMON s.r.o., © 2009
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„Přímá platba“ za DRG (2008):

¨ BILATERÁLNÍ A VÍCENÁSOBNÉ VELKÉ VÝKONY NA 
KLOUBECH DOLNÍCH KONČETIN 

¨ VELKÉ VÝKONY NA KOLENNÍM KLOUBU 
¨ VELKÉ VÝKONY REPLANTACE DOLNÍCH KONČETIN 

A JEJICH KLOUBŮ

22.1.2009GNOMON s.r.o., © 2009
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Příklady DRG alfa (2008)

¨ KORONÁRNÍ BYPASS SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ

¨ KORONÁRNÍ BYPASS BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE 

¨ FÚZE PÁTEŘE, NE PRO DEFORMITY 

¨ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY S AKUTNÍM INFARKTEM 
MYOKARDU 

¨ IMPLANTACE TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU BEZ AKUTNÍHO INFARKTU 
MYOKARDU, SELHÁNÍ SRDCE NEBO ŠOKU 

¨ VELKÉ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU 

¨ VÝKONY NA APENDIXU 

¨ TRANSURETRÁLNÍ PROSTATEKTOMIE 

¨ LAPAROSKOPICKÁ CHOLECYSTEKTOMIE 

¨ POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM 

22.1.2009GNOMON s.r.o., © 2009
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Další perspktivy ????

22.1.2009GNOMON s.r.o., © 2009
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Dotazy?

¨Nyní?
¨Později: 
tuma@gnomon.cz

22.1.2009GNOMON s.r.o., © 2009
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