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Hlavní metodické úkoly

DRG 2014 – 201x: „milestones“

1.
2.

Definice reprezentativního souboru referenčních
zdravotnických zařízení (model: lůžková péče v ČR).
Redefinice klasifikačního systému hospitalizačních
případů s ohledem na jejich klinickou příbuznost.

Klinická část
řešení

Zvýšení prediktivní kapacity systému.
3. Redefinice metodiky ekonomického oceňování
hospitalizačních případů. Metodický standard a manuál.
4. Validace klasifikačního systému a ekonomického
oceňování v kalibrační studii spojené se sběrem reálných
dat ve vybraných ZZ. Implementace systému.

Ekonomická
část řešení
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Kdo bude projekt garantovat?
Starý ÚZIS – Nový ÚZIS?

DRG 2014 – 201x: vznikající projektový tým

Organizační a systémové vedení

Dušek

Philipp

Hlavní manager projektu

Burger
2 VŠ

Mašek
Tůma

Jarkovský
Májek

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

Bartůňková
3 VŠ + 3VŠ

XXXX
Administrace
Projektový tým

Švecová
2 VŠ + 4 SŠ

Analytický tým
Modelování

Pavlík
Klinické klasifikace
(primární klasifikace, seznam procedur,
case-mix klasifikace, prováděcí manuály)

Baloghová
11 VŠ + 2 SŠ

9 VŠ + 2 SŠ

IT podpora,
datové a informační centrum

Blaha
7 VŠ + 1 SŠ
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Přípravná fáze: 2014
Splněné stanovené úkoly

Úkoly splněné dle plánu: 07 – 11/2014

Ustavení managementu projektu, ustavení analytické skupiny projektu
Práce na zajištění financování týmu pro období 2014 – 2015, …. 2017
Validace a kritická analýza Národního registru hospitalizací a jeho
vytěžení za účelem definice referenční sítě zdravotnických zařízení;
pilotní návrh této referenční sítě.
Vypracování metodiky minimální údržby stávajícího systému
Start webového portálu DRG Restart

Návrh nutných inovací v legislativě k zajištění a udržitelnosti vývoje DRG
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Postup zajištění minimální údržby
stávajícího systému

Převod agendy DRG: NRC -> ÚZIS ČR

ÚZIS ČR převezme od 1.1. 2015 agendu vývoje nového systému, jakož i
minimální údržbu systému stávajícího
-> NRC nebude na rok 2015 v této oblasti již plánovat rozpočet
-> Převod agend bude realizován postupně již v průběhu roku 2014
V rámci týmu DRG Restart bude zajištěna dostatečná kapacita k zajištění
všech agend, včetně minimální údržby stávajícího systému

-> Údržba bude „mentálně aktivní“, bude zachována podpora pro ZZ
Obě instituce se dohodly na formě a způsobu předání agend a byl dohodnut
i přestup klíčových osob z NRC do nového týmu ÚZIS
-> Bude zajištěna personální kontinuita komunikace se ZZ
Přechod agendy DRG z NRC na ÚZIS ČR byl schválen představenstvem NRC
Probíhá právní audit agend DRG na NRC
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Odborné řízení a garance projektu
Komunikace průběžných výsledků

Šance na úspěch?
respekt k odborným garantům a široká spolupráce

Konsorciální spolupráce
-> odborná garance

Univerzity, akademické instituce
(UK Praha, MU Brno, ČVÚT, ČSÚ,
SZÚ, ….. )
Rada odborných garantů
„DRG Restart“
Metodici zdravotnických
zařízení
Transparentní komunikace
drg-cz.cz

Odborné řízení projektu a garance

Publikace na webovém portálu

Veřejná diskuze
a připomínkování

Odborná rada projektu
Odborná oponentura
Adresná recenze

Projektový tým
Spolupracující akademická pracoviště
Metodická spolupráce
Standardizace
Nemocnice
Chomutov

Masarykova
Nemocnice
nemocnice
Liberec
Ústí nad Labem

FN KV Praha

FN Hradec
Králové

Referenční
síť ZZ
FN Motol Praha

FN Plzeň

KOC Praha a
Středočeský kraj

Nemocnice
Pardubice

FN Ostrava
FN Olomouc

Nemocnice
Jihlava
Nemocnice
České
Budějovice

MOÚ Brno
FN Brno
FN u sv. Anny
Brno

Nemocnice
Nový Jičín

Nemocnice
Zlín

Praktická implementace
Testování

drg-cz.cz

Hlavní řešené úkoly I.
Legislativní opora
Dostupnost reprezentativních dat

Navržené legislativní změny
z. 48 – řešení DRG

Definována nová část 7 z. 48
ZAJIŠTĚNÍ KVALITY A UDRŽITELNOSTI SYSTÉMU ÚHRAD LŮŽKOVÉ PÉČE
Určen ÚZIS ČR jako odpovědná instituce
Definováno ustavení sítě referenčních ZZ
Definována udržitelnost

Navržené legislativní změny
z. 372 – NZIS

Zásadní inovace sekce o NZIS
(samotný výčet NZIS, jejich funkce, apod. …)
Funkce NZIS – nově zdůrazněno:
- kultivace systému úhrad lůžkové péče
- hodnocení kvality a bezpečnosti zdravotních služeb na bázi dat NZIS
Zcela předefinovaná sekce o NR zdravotnických pracovníků (NR-ZP)
- nově referenční registr státní správy
Nově definován Národní registr vykázaných a hrazených zdravotních služeb
(„datové úložiště plátců ZP jako NZIS“)

Hlavní řešené úkoly II.
Návrh referenční sítě ZZ

Definice souboru zdravotnických zařízení pro analýzu
Všechna ZZ poskytující
lůžkovou péči v období
2010-2012

n = 347* (100 %)

ZZ pouze s lůžky
následné péče
ZZ s lůžky akutní i
následné péče

n = 194*
(55,9 %)

Fakultní nemocnice a
nemocnice (101 a 102)

n = 157*
(45,2 %)

ZZ vykazující
v období 2010-2012
akutní péči

ZZ vykazující
v období 2010-2012
pouze následnou péči

n = 156 (45,0 %)

n = 1 (0,2 %)

Ostatní druhy ZZ
(112, 119 a 190)

ZZ vykazující
v období 2010-2012
akutní péči
n = 9 (2,6 %)

n = 153
(44,1 %)

n = 37
(10,7 %)

ZZ vykazující
v období 2010-2012
pouze následnou péči
n = 28 (8,1 %)

Výsledný soubor n = 165 (47,6 %) ZZ pro analýzu.
* Thomayerova nemocnice a Nemocnice Na Bulovce nemají od roku 2012 status Fakultní nemocnice. Jsou proto vedeny v kategorii 102 – Nemocnice.

Identifikace reprezentativního souboru ZZ

Zdravotnická zařízení
poskytující lůžkovou
péči

Charakteristiky ZZ
= typ, volume,
spádová oblast,
velikost, …

!

Struktura
poskytované péče
= casemix, parametry
hospitalizací, ..

Vstupy pro vícerozměrnou analýzu
charakteristik ZZ
s nutnou standardizací na typ pacientů,
casemix a vliv opakovaných hospitalizací

•

Zdravotnická zařízení lze
popsat nejen strukturou
poskytované péče (casemix), ale také dalšími
charakteristikami.

•

Zohlednění obou složek
umožní lepší rozlišovací
schopnost a prediktivní
sílu statistických metod.

Identifikace reprezentativního souboru ZZ

„Vysoce specializovaná“

ZZ

Referenční síť

Jednotlivé skupiny budou v reprezentativním souboru
referenčních nemocnic zastupovat vybraní zástupci.

Skupina ZZ
číslo 1
Skupina ZZ
číslo 2

Skupina ZZ
číslo 4

Skupina ZZ
číslo 3

A. Podobnost ZZ z hlediska
obecných charakteristik

Skupina ZZ
číslo 5

B. Podobnost ZZ z hlediska
struktury poskytované péče

Metodika výpočtu dimenze A pro typologii ZZ
Vstupní parametry výpočtu dimenze A
Počet oddělení
ZZ poskytujících
akutní péči

Počet center na
počet oddělení
akutní péče

Nezávislá
skupina
parametrů ve
faktorovém
prostoru

Počet lůžek na
Počet okresů
počet oddělení
spádové oblasti
akutní péče (90% hospitalizací)

Sada dalších parametrů korelujících s definičními parametry

Faktorový prostor vstupních parametrů dimenze A: identifikace hlavních definičních
parametrů dimenze A a hodnocení korelační struktury vstupních parametrů umožňující
odfiltrování redundantních parametrů

Definiční parametr dimenze A (zástupce nezávislé
skupiny parametrů s nejsilnější vazbou k definici
faktorového prostoru)
Redundantní parametr (silně korelován s definičním
parametrem, nepřináší novou informaci)

Výsledná dimenze A: typologie ZZ

Metodika výpočtu dimenze B pro typologii ZZ
Vstupní parametry výpočtu dimenze B
Počet MDC skupin
s dostatečným ročním
počtem hospitalizací

Nezávislá
skupina
parametrů ve
faktorovém
prostoru

% zastoupení
nejčetnějších MDC
skupin

% zastoupení
chirurgických větví
MDC skupin

Sada dalších parametrů korelujících s definičními parametry

Faktorový prostor vstupních parametrů dimenze B: identifikace hlavních definičních
parametrů dimenze B a hodnocení korelační struktury vstupních parametrů umožňující
odfiltrování redundantních parametrů

Definiční parametr dimenze B (zástupce nezávislé
skupiny parametrů s nejsilnější vazbou k definici
faktorového prostoru)
Redundantní parametr (silně korelován s definičním
parametrem, nepřináší novou informaci)

Výsledná dimenze B: typologie ZZ

Pozice zdravotnických zařízení v prostoru dimenzí A a B
1.0

Mediánový
střed prostoru
dimenzí A a B

Dimenze B =
Struktura a
specializovanost péče
(casemix)

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Dimenze A =
Infrastruktura ZZ pro
poskytování péče

-0.2

-0.4

-0.6

-0.8

-1.0
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

Ve dvojrozměrném
prostoru lze
jednoznačně
objektivně
identifikovat
4 shluky
zdravotnických
zařízení.

Detailní klasifikace standardních nemocnic (n = 106)

• Rozdělení standardních nemocnic vyžaduje detailní analýzu struktury péče nad rámec
hlavního diskrimačního prostoru daného dimenzemi A a B.

• V detailním rozboru figurují: počet MDC skupin s dostatečným ročním počtem
hospitalizací, vyváženost jejich procentuálního zastoupení, zastoupení
nejčetnějších a vzájemný kontrast hlavních MDC skupin.

Počet MDC skupin
s dostatečným ročním
počtem hospitalizací*

Rozdělení standardních nemocnic (n = 106)
dle nových faktorových os.

% zastoupení
nejčetnějších MDC
skupin

0.3

0.2

Vyváženost
MDC skupin
0.1

% kontrast
hlavních MDC
skupin

0.0

-0.1

-0.2

0.0
* Kalkulace počtu MDC skupin respektuje dělení
MDC skupin na chirurgickou a klinickou větev.

0.1

0.2

0.3

Výsledný návrh typologie zdravotnických zařízení

• Finální návrh typologie ZZ na základě analýzy dat NRHOSP a RZZ s ohledem
na jejich pozici v prostoru daném dimenzemi A a B obsahuje 5 skupin ZZ.

Typ ZZ

Dimenze A
Infrastruktura ZZ pro
poskytování péče

Dimenze B
Struktura a komplexnost
péče (casemix)

Počet ZZ

Fakultní a velké krajské
nemocnice

Komplexní infrastruktura

Vyvážená struktura a
kompletní rozsah péče

19

ZZ vysoce
specializované péče

Komplexní infrastruktura

Vysoce specializovaná
péče

7

Krajské a oblastní
nemocnice s komplexní
péčí

Vyšší úroveň infrastruktury

Vyvážená struktura a
široký rozsah péče

76

Oblastní nemocnice s
nižší komplexností péče

Běžná úroveň
infrastruktury

Asymetrická struktura a
nižší rozsah péče

30

Ostatní ZZ s úzkým
zaměřením

Běžná úroveň
infrastruktury

Úzce zaměřená péče

33

Hlavní řešené úkoly III.

Prediktivní informační hodnota
DRG bazí / skupin

Vybrané úkoly v detailu
Statistické zvyšování prediktivní hodnoty systému

• Příklad r. 2012: 363 DRG bazí (1024 DRG skupin)
• Celkem byly identifikovány čtyři třídy DRG bází s unimodálním rozdělením
celkových nákladů a jedna třída vícemodálních DRG bází.
DRG báze s alespoň 50
hospitalizacemi

n = 335

n = 255
DRG báze s
unimodálním rozdělením
nákladů

n = 80
DRG báze s bimodálním
a vícemodálním
rozdělením nákladů

Unimodální
třída 1

Unimodální
třída 2

Unimodální
třída 3

Unimodální
třída 4

n = 53

n = 98

n = 80

n = 24

Vybrané úkoly v detailu
Statistické zvyšování prediktivní hodnoty systému

Příklad bi(multi)modální báze

Příklad unimodální báze (třída 3)

VÝKONY NA PRSECH (DRG báze 902)

MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ
MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ
TKÁNĚ, PATOLOGICKÉ ZLOMENINY

Vybrané úkoly v detailu
Statistické zvyšování prediktivní hodnoty systému

• DRG báze v současnosti nemá smysl dále dělit dle

systému komplikací a komorbidit (bez CC, s CC, s mCC),
neboť toto dělení nekoresponduje s celkovými náklady na
hospitalizaci.

• Dle navržené typologie patří pouze 53 DRG bází (16 % z
hodnocených 335 bází) do třídy 1 a jsou dle rozdělení
nákladů de facto jako jediné vhodné pro úhradu péče
pomocí systému DRG.

• Zbylých 282 (84 %) DRG bází vykazuje asymetrické až

vícemodální rozdělení nákladů – tyto báze nejsou vhodné
pro úhradu péče pomocí systému DRG.
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Časový plán a aktuální úkoly

Postup řešení: 2014

Klinická část

červen

Ekonomická část

Ustavení řídící
ekonomické
rady projektu

07/2014

08/2014

září

10/2014

11/2014

prosinec

Ustavení a konsolidace základního týmu, projektové řízení

Validace NR-HOSP
Výběr reprezentativní

Jednání se ZZ vybranými

sady ZZ

v referenčním souboru

Metodická koncepce řešení systému
Zahraniční komunikace, G-DRG (?)

Plán práce a obsah činnosti
klasifikačního týmu

Rozpočet a
zázemí
projektu
Návrh nutných
legislativních inovací

Plán práce a obsah činnosti
ekonomického týmu

Plán práce a obsah činnosti
analytického týmu
Příprava sběru
ekonomických dat ve
vybraných ZZ

Plán připravovaných výstupů a metodických publikací
(nejpozději leden 2015)

• Projektová dokumentace -> plán a obsah činnosti jednotlivých
týmů projektu (klasifikace, ekonomika, analýza dat)

• Právní audit převodu agend NRC -> ÚZIS ČR
• Plán údržby systému v letech 2014 - 2017
• Typologie ZZ v ČR a metodika výběru referenčních ZZ

• Konkrétní podoba sítě referenčních ZZ
• Povinnosti a metodické standardy činnosti referenční sítě ZZ

Děkuji za pozornost

