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Chtěli bychom Vás informovat, že byla nasazena nová verze Aplikace PVD, 

která je doplněna o následující parametry: 

Hodnota nevykázané Kč za materiál u dolních 

materiálových outlierů 

Pro oblast CZ-DRG informací, kterou jsme do PVD dříve zařadili jsme pro vás 

připravili nový parametr Hodnota nevykázané Kč za materiál. Parametr najdete 

v tabulce detailních informací o DRG skupinách pro nalezenou DRG bázi. 

Jedná se o parametr snížení úhrady dolního materiálového outliera. Na kaž-

dou korunu, která se v materiálu nevykáže do limitu (LTP_mat), nemocnice 

přichází o uvedenou částku (v Kč). 

Využití 

V tabulce RV pro rok 2022 byly nahrazeny nulové hodnoty u dolního trimpointu 

pro materiál hodnotou 1 Kč. Tato na první pohled malá změna způsobila, že vel-

ké množství případů se nově (mají-li vykázaný nulový materiál) stává dolním 

materiálovým outlierem, přičemž hodnota, o kterou se snižuje úhrada může být 

zanedbatelná (desítky Kč) anebo významná (až desítky tisíc Kč).  

Pokud tedy kodér kontrolující celý účet narazí na případ, který nemá vykázán 

žádný materiál (a je dolním materiálovým outlierem), zajímá ho, o jakou částku 

je snížena úhrada. Čím významnější je to částka, tím více času a úsilí by měl 

věnovat dohledání nevykázaného materiálu. 

Doplněný údaj o „ztracené hodnotě“ je možné aplikovat i na DRG skupiny, je-

jichž LTP je jiné než zmíněná 1 Kč (ukazuje to příklad 2). 

Poznámka: Výpočet je aplikován pro ZS=50 000 Kč. Pokud je ZS jiné a zajímá 

vás přesná nikoliv pouze orientační hodnota, je nutné údaj upravit koeficientem 

ZS-skutečná/ 50 000. 

Příklad 1 

DRG 1-I11-01 Exploratorní nebo drenážní výkon pro nemoc vylučovací soustavy 

u pacientů s CC=2-4 - Vykázaná hodnota mat. je 0 Kč. LTP_mat je 1 Kč. Rozdíl 

je 1 Kč. Na tuto jednu Kč tohoto rozdílu připadá 9975 Kč ztráty (což je současně 

celková ztráta způsobená dolním outlierem mat). 

Příklad 2 

DRG 05-M06-01 Angioplastika 2 a více věnčitých tepen s dalším operačním výko-

nem v jiný den nebo u pacientů s CC=4 - Vykázaná hodnota mat. je 18 100 Kč. 

LTP_mat je 45 121 Kč. Rozdíl je 27 021 Kč. Na každou jednu Kč tohoto rozdílu 

připadají 2,3 Kč ztráty. Celková ztráta je tedy 27 021 * 2,3 Kč = 62 148,3 Kč. 

Nadále platí, že velmi uvítáme všechny Vaše připomínky k současnému 

uspořádání Aplikace PVD a také podněty pro další zlepšování. 
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Aplikace PVD zobrazuje oficiální obsah MKN-10 schválený a vydaný 

pro dané období institucí ÚZIS. To se týká jak abecední, 

tak tabelární části MKN-10.  

Pokud byste nalezli nekonzistenci mezi abecedním a tabelárním seznamem, bu-

deme rádi, když nás na ní upozorníte. Ověříme, zda nekonzistentnost nevznikla 

převodem MKN-10 do elektronické formy PVD. Pokud tomu tak není, pak pone-

cháváme v PVD platnou verzi MKN-10 bez úprav. Následně informujeme ÚZIS 

s doporučením ke změně. Zpětnou vazbu dáme tomu, kdo na nesrovnalost upo-

zornil. 

Aktualizace Aplikace PVD 

Nový parametr u detailu diagnózy 

U detailu diagnózy se v nové verzi PVD zobrazuje parametr označující, že danou 

diagnózu NElze vykázat na místě hlavní diagnózy. Zobrazuje se: 

Poznámka: Pozitivní vyjádření, že diagnózu lze vykázat na místě hlavní diagnózy 

jsme nerealizovali z důvodu přehlednosti zobrazení.  

Upozornění pro uživatele Aplikace PVD 
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