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Využití sdílených informací z revizní činnosti – pohled 

revizního lékaře akutní lůžkové péče

Jaký vývoj v oblasti kódování lze očekávat – nový systém     

CZ - DRG



Svaz zdravotních pojišťoven



Revizní činnost

• Provádění revizní a kontrolní činnosti ukládá 

zdravotním pojišťovnám zákon č. 48/1997 

Sb., o veřejném zdravotním pojištění

• OZP reviduje akutní hospitalizační případy 

vykázané v systému IR – DRG od roku 2014

• Klinický audit je možné realizovat až 3 roky 

zpětně

• Klinické audity jsou prováděny formulářovou 

formou, viz dále



Smluvní zakotvení úhrad a regulací 

DRG

• Formou Dodatku ke Smlouvě o poskytování a 

úhradě zdravotních služeb

• V Dodatku jsou zmíněny podmínky, za 

kterých je uplatněna regulace v souladu s 

úhradovou vyhláškou na příslušný rok

• Po vypořádání námitek Poskytovatele se 

finanční srážka uplatní pouze při nenaplnění 

produkce v daném revidovaném roce (při 

překročení produkce se neuplatní)



DRG revize z pohledu plátců 

zdravotní péče

• ÚV předpokládá „statisticky významný 

počet“ případů příslušné DRG baze

• > než 5 % z náhodného vzorku, minimálně 

však 30 nebo 10 případů v rámci příslušné 

DRG baze

• U menších ZP se ne vždy daří tuto 

podmínku naplnit



Provádění klinických auditů

• revizní činnost založena na verifikaci a 
následném schválení či odmítnutí hlavních 
(HDG) nebo vedlejších diagnóz (VDG) 
nebo (vzácněji) kritických výkonů při 
konfrontaci se zdravotnickou dokumentací

• nebo pokud je hospitalizace vykázána 
v nesouladu s M-K-D v platném znění

• nebo pokud hospitalizační případ vykazuje 
signifikantní míru extramurální péče



Provádění klinických auditů

• Báze 88891 VÝKONY OMEZENÉHO 

ROZSAHU, KTERÉ SE NETÝKAJÍ 

HLAVNÍ DIAGNÓZY

• Báze 88871 ROZSÁHLÉ VÝKONY, 

KTERÉ SE NETÝKAJÍ HLAVNÍ 

DIAGNÓZY



Provádění klinických auditů

• revize je zaměřena na ty diagnózy, které 

na pozici vedlejší diagnózy významně 

navyšují relativní váhu případu.

• dále na DRG skupiny s CC a MCC

• účelové přijetí k hospitalizaci (<LoS)

• báze 888xx



Software DRG viewer 2.0 (autor a 

držitel licence ZP Škoda)



DRG viewer 2.0

Úhrada : 
výkonově vs. 
DRG



DRG viewer 2.0



DRG viewer 2.0

Změna 
severity
nebo 
zařazení do 
DRG baze



Místo pro 
vyznačení 
souhlasu / 
nesouhlasu 
poskytovatele







Výhody formulářové podoby 

klinického auditu

• 1 kopie formuláře zůstává u poskytovatele 
zdravotních služeb, s podpisy jednotlivých 
odborných zástupců, k pozdější edukaci 
odpovědných pracovníků

• Urychlení průběhu revize (Poskytovatelé 
sami konfrontují formuláře se zdravotnickou 
dokumentací)

• Je přehlednější souhrn diagnóz a konfrontace 
s výkonovým způsobem úhrady

• Minimalizace počtu námitek ze strany PZS



Nevýhody formulářové podoby 

klinického auditu

• Větší náročnost na přípravu revize v 
informačním systému ZP

• Nejprve obtížný průběh klinického auditu v 
sídle poskytovatele (není zkušenost s 
formulářovou podobou)

• Riziko „nepodpisu“ odbornými zástupci v 
případě sporu, nesouhlasu

• Obtížné pozdější řešení námitek 
poskytovatele (vzájemná korespondence, 
dokládání kopií dokumentace)



Sporné oblasti klinických auditů v 

minulosti
VDG Kód dle MKN - 10

roztroušená skleróza G35

kraniotrauma S06.X

míšní léze G82.X

polytraumata T00 - T09

popáleniny T20 – T32

malignity – TNM klasifikace CXX.X

CMP I60-I64, I69, G81.1, G81.9

izolace Z29.0

CHOPN J44.X

srdeční selhání I50.X

trombofilie D68.X

peripartální stavy OXX.X, P92, B95



Sporné oblasti klinických auditů

• Ze strany ÚZIS ČR byl připravován 

„Kodérský manuál“ řešící metodiku 

vykazování diagnóz a jednotlivé sporné 

oblasti kapitol dle klasifikace MKN-10

• ZP vystupovaly v roli oponentů

• Práce na KM se t. č. zastavily, do 

budoucna bude existovat nejspíše pouze 

tzv. Obecná část



Meziroční změny v metodice – monitoring vzniku 

pravidel u nových diagnóz („speciální pravidla“)



Využití sdílených informacíz revizní činnosti – pohled revizního lékaře 

akutní lůžkové péče

• Od roku 2019 přibyla do aplikace PVD –

Pomocník pro vykazování diagnóz – nová 

funkcionalita “Revize“



Využití sdílených informacíz revizní činnosti – pohled revizního lékaře 

akutní lůžkové péče



Využití sdílených informacíz revizní činnosti – pohled revizního lékaře 

akutní lůžkové péče

• Zahrnuto do revizního modulu PVD je 

zatím 138 diagnóz, které byly v minulosti 

předmětem revizí a u kterých existoval 

rozdílný výklad plátců a poskytovatelů.

• Jedná se pouze o pohled jedné ZP.

• V novém systému CZ – DRG vzniknou 

zcela jiné motivace vykazování HDG a 

VDG.



CZ – DRG: typologie ZZ

• Původně typizace na 

5 kategorií ZZ

Zdroj dat: ÚZIS ČR



CZ – DRG: typologie ZZ

• Vícerozměrnou 

analýzou ÚZIS ČR 

byla síť PALP 

zredukována na 2 

kategorie

Zdroj dat: ÚZIS ČR



CZ – DRG: typologie ZZ

• Jedná se o kompromis pro celkovou 

„uchopitelnost“ systému

• FN, Krajské nemocnice (PALP I. typu)

• Oblastní nemocnice nižšího typu, ostatní  

s úzkým zaměřením (PALP II. typu)

• Obtížně klasifikovatelná jsou vědecko –

výzkumná pracoviště (IKEM, ÚHKT, 

ÚPMD, RÚ, NNH, CKTCH, MOÚ)



CZ – DRG: vývoj

• Stávající licence pro IR – DRG od firmy 
3M vyprší po 20ti letech používání, t. j. v 
únoru 2022.

• ÚZIS ČR plánuje ukončení IR – na konci 
roku 2020.

• Na rok 2020 je připraveno pilotní nasazení 
vybraných CZ – DRG 2.0 bazí z oblastí 
onkogynekologie, plicní onkochirurgie, 
(uroonkologie) = 0,2% hospitaliz. případů



CZ – DRG: vývoj

• Pro tyto DRGs je stanoven tzv. úhradový tarif 
(ceník) = fixní cena pro danou DRGs

• Úhrada tedy není kalkulována jako doposud  
(IZS x RV)

• Úhradový tarif je založen na datech z roku 2017 
a je valorizován v přímých i nepřímých 
nákladech na předpokládané ceny roku 2020.

• V roce 2021 bude platná verze CZ – DRG 3.0, 
která bude mít reálný exekutivní dopad do 
úhrad.



CZ - DRG

• V říjnu 2018 byl vydán tzv. Distribuční 
balíček grouperu, který je dostupný na 
webu MZd ČR.

• V květnu 2019 upraveny soubory týkající 
se grouperu a datového rozhraní, ostatní 
věci zůstaly ve verzi z října 2018.

• https://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/
stazeni-distribucniho-balicku-cz-
drg_16128_3.html

https://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/stazeni-distribucniho-balicku-cz-drg_16128_3.html


Jaký vývoj v oblasti kódování lze očekávat – nový systém CZ - DRG

• Změna strategie revizní činnosti

• Větší součinnost zdravotních pojišťoven 

mezi sebou navzájem

• Pracnější revize z důvodu 

komplikovanějšího sestavení VDG

• Komplikovanější kalkulace severit (několik 

VDG se severitou 0 dá dohromady 

severitu >1)             kumulace severit



CZ - DRG

• Na úrovni zdravotních pojišťoven nyní 

probíhají modelace dopadů nového 

systému (přegroupování hospitalizačních 

případů nad daty za uplynulé roky).

• Úhradová vyhláška pro 2020 je nyní po 

podpisu ministrem v meziresortním 

připomínkovém řízení.



Děkuji za pozornost

MUDr. David Kadaňka
Vedoucí týmu revizních lékařů
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a 
stavebnictví
Roškotova 1225/1
140 21    Praha 4


