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Cíl prezentace
• Představení procesu vytváření kategorií DRG a DRG
bází na základě konzultace s odborníky z klinické
praxe v konkrétním oboru
• MDC 09 – Nemoci a poruchy kůže a prsu
• Identifikace klíčových determinujících faktorů pro
kategorii – Vředová onemocnění kůže

X

DRG

Specifika onemocnění kůže a hojení ran
• nehojící se rány jsou významnou oblastí s dopadem na ekonomiku
zdravotnického systému i jednotlivce (pacienta, příbuzné)
• dle EWMA je onemocněním kůže, které provází nehojící se rány (non-healing,
hard to heal wounds) postiženo 5 % populace Evropy (EWMA, 2014)
• data o incidenci a prevalenci různých typů onemocnění kůže s dlouhodobými
symptomy poruchy integrity kůže jsou nedostupná a významně se liší
• NUTNÝ MULTIDISCIPLINÁRNÍ PŘÍSTUP
Dekubity:
Incidence: 1,0 – 29 % akutní péče
6,3 – 29 % komunitní péče, absence
informací z DsP
Prevalence: 1.1 - 26.7% akutní péče (↑ JIP
13,1 – 27,8 %), 6 – 29 % komunitní péče
7,6 – 53,2 % DsP
Problém:
identifikace stupně dekubitů (EPUAP X
MKN) preventivní a terapeutické postupy

Bércové ulcerace
(venózní):
incidence: 18/100,000
osob/rok; 1.2/100 osob/rok
- senioři
prevalence: 0,05 % akutní
péče, 0,3 – 1,48 %
komunitní péče; 2,5 % DsP

SDN:
incidence: 5,8 – 41 %
akutní péče;
8 – 41 % komunitní péče
prevalence: 1,2 – 20,44 %
akutní péče; 0,02–10 %
komunitní péče

Bércové ulcerace (arteriální)
incidence: 0.02 – 0.35 %
prevalence: 0,01 %

akutní/komunitní péče

Výskyt nehojících se ran souvisí
s věkem – demografický trend
Prevalence dekubitálních lézí dle věkových kategorií dle místa poskytování péče

Hahnel et al. 2016

Nehojící se rány významně ovlivňují
kvalitu života pacientů

Hay et al. 2014

Mortalita u onemocnění a postižení
kůže stoupá

Lozano, R. et al. 2010

Vředová onemocnění kůže v IR-DRG
• Stávající DRG báze 0930 zahrnuje velmi heterogenní onemocnění:

Rozdíl mezi vybranými nozologickými
jednotkami

Významné pro definici DRG
kategorie
Nozologická jednotka - zobecňuje určitou patologickou situaci v organismu jako stav, který je
svou patogenezí, etiologií, projevem a výskytem vyhraněný oproti jiným nozologickým
jednotkám – zjednodušující pojetí ALE v klinické praxi významné: příznaky, klinická stádia
nemoci apod.

Rozdíl mezi klinickými projevy konkrétního
onemocnění – vztah k ošetřovatelské péči – herpes zoster

Významné pro definici
DRG baze
Rozdíly v klinické manifestaci, lokálním postižení, systémové komplikace – postheretické
neuralgie, parézy, postižení zrakových funkcí – fragilní supiny pacientů – děti, gravidní,
senioři

Rozdíl mezi klinickými projevy konkrétního
onemocnění/postižení – vztah k ošetřovatelské péči
DEKUBITÁLNÍ/TLAKOVÉ LÉZE

Významné pro definici
DRG baze

Problematické oblasti:
Klasifikace lézí
Celkový stav pacienta
a prognóza
Dokumentace
Způsob péče
Výkony

Rozdíl mezi klinickými projevy konkrétního
onemocnění/postižení – vztah k ošetřovatelské péči
BÉRCOVÁ ULCERACE

•
•
•
•
•

Determinující faktory:
uni, či bilaterální postižení
vícečetné léze
přítomnost infekce
compliance pacienta
dostupnost konziliární péče
Významné pro definici
DRG skupiny

Problematické oblasti:
Klasifikace lézí
Celkový stav pacienta
a prognóza
Diagnostické modality
Dokumentace
Způsob péče
Výkony
Významné pro definici
DRG baze

Rozdíl mezi klinickými projevy konkrétního
onemocnění/postižení – vztah k ošetřovatelské péči
SYNDROM DIABETICKÉ NOHY

Významné pro definici
DRG baze

Problematické oblasti:
Klasifikace lézí
Celkový stav pacienta
a prognóza
Diagnostické modality
Dokumentace
Způsob péče
a výkony

Vybrané výkony poskytované v souvislosti
s vředovým onemocněním kůže
• 61171 VOLNÝ PŘENOS KOŽNÍHO A FASCIOKUTÁNNÍHO
LALOKU MIKROCHIRURGICKOU TECHNIKOU
• 62320 NEKREKTOMIE DO 5 % POVRCHU TĚLA TANGENCIÁLNÍ NEBO FASCIÁLNÍ

DRG báze 0901
KOŽNÍ ŠTĚP
A/NEBO
DEBRIDEMENT

• 66683 AMPUTACE JEDNOHO PAPRSKU DOLNÍ
KONČETINY
• 66851 AMPUTACE DLOUHÉ KOSTI / EXARTIKULACE
VELKÉHO KLOUBU - KROMĚ KYČLE

DRG báze 0903
JINÉ VÝKONY PŘI
PORUCHÁCH A
ONEMOCNĚNÍCH
KŮŽE, PODKOŽNÍ
TKÁNĚ A PRSU

Vybrané výkony jsou ze dvou stávajících DRG bází
Hlavní determinanty umožňující následnou identifikaci DRG skupin:
rozsah výkonu – parciální, lokální, rozsáhlý destruktivní výkon
frekvence – zda vůbec a jak často (SDN x dekubitus)
místo poskytnutí péče – vyšetřovna, operační sál
provádějící odborník (kompetence) – L1, 2, 3; S2, S3
další komponenty péče – materiální vybavení, medikace – analgoterapie, analgezie/anestezie

DRG kategorie pro MDC 09 v CZ-DRG
ORGÁN
CHARAKTER ONEMOCNĚNÍ
KŮŽE A PODKOŽÍ VŠECH ČÁSTÍ TĚLA VYJMA OČNÍCH VÍČEK

ZÁNĚTLIVÁ A INFEKČNÍ
ONEMOCNĚNÍ

DERMATITIDA A EKZÉM

FUNKČNÍ A STRUKTURÁLNÍ
PORUCHY

BULÓZNÍ DERMATÓZY

PRS

KOPŘIVKA

VŘEDOVÁ ONEMOCNĚNÍ
KŮŽE

ONEMOCNĚNÍ KŮŽE
ZPŮSOBENÁ
MIKROORGANISMY A
PARAZITY

PAPULOSKVAMÓZNÍ
ONEMOCNĚNÍ

ERYTEMATÓZNÍ
ONEMOCNĚNÍ

LYMFEDÉM

ZHOUBNÝ MELANOM KŮŽE

ZHOUBNÝ NOVOTVAR KŮŽE MIMO MELANOM

ZHOUBNÝ NOVOTVAR PRSU

NOVOTVARY
NOVOTVARY KŮŽE MIMO ZHOUBNÉ

NOVOTVARY PRSU MIMO
ZHOUBNÉ

VROZENÉ VADY KŮŽE

VROZENÉ VADY PRSU

VROZENÉ VADY
TRAUMA, POPÁLENÍ,
POLEPTÁNÍ

TRAUMATICKÁ AMPUTACE PORANĚNÍ KOŽNÍHO KRYTU PORANĚNÍ KOŽNÍHO KRYTU PORANĚNÍ KOŽNÍHO KRYTU
ČÁSTI HLAVY
HLAVY A KRKU
TRUPU
KONČETIN
NEMOCI KOŽNÍCH ADNEX

JINÉ NEMOCI KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA

JINÁ ONEMOCNĚNÍ
NÁSLEDNÁ PÉČE ZAHRNUJÍCÍ PLASTICKÉ OPERAČNÍ VÝKONY

Významný klinický a terapeutický rozdíl
= NUTNOST samostatné kategorie

JINÉ NEMOCI A PORUCHY
PRSNÍ TKÁNĚ

Úplný výčet diagnóz pro DRG kategorii:
Vředová onemocnění kůže
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L88 Pyoderma gangrenosum
L89.0 Dekubitální vřed I. stupně
L89.1 Dekubitální vřed II. stupně
L89.2 Dekubitální vřed III. stupně
L89.3 Dekubitální vřed IV. stupně
L89.9 Dekubitální vřed a proleženina‚ NS
L97 Vřed dolní končetiny, NJ
L98.4 Chronický vřed kůže NJ
R02 Gangréna NJ

Kategorie zahrnují poruchy integrity kůže, u nichž je předpoklad:
úpravy diagnostických kritérií – jasná klasifikace tíže postižení
multidisciplinární přístup a spolupráce v týmu (lékaři i NLZP)
lokální i systémová terapie
různý rozsah výkonů (ošetřovatelské i lékařské postupy)
specifickou otázkou je screening, depistáž, prevence a jejich úhrada

Návrh DRG bází pro DRG kategorii
Vředová onemocnění kůže
Pacienti hospitalizovaní
pro Vředové
onemocnění kůže

Nejedná se o prioritu klinické
intervence, ale jedná se o
prioritu klasifikace/zařazení
hospitalizačního případu

Priorita
č. 1

DRG báze 1: Amputace dlouhých kostí končetiny pro vředové onemocnění kůže

Priorita
č. 2

DRG báze 2: Chirurgická léčba s transplantací kožním štěpem nebo uzavřením rány
lalokem pro vředové onemocnění kůže

Priorita
č. 3

DRG báze 3: Jiná chirurgická léčba vředového onemocnění kůže (např. nekrektomie,
exstirpace, debridement)

Priorita
č. 4

DRG báze 4: Nízké amputace kostí končetiny nebo její části pro vředové onemocnění
kůže

Priorita
č. 5

DRG báze 5: Konzervativní léčba vředového onemocnění kůže

Ukázka výsledných chirurgických DRG bází v DRG
kategorii Vředová onemocnění kůže

Procento hospitalizací

n = 653*
hospitalizací

Průměrné
náklady
[Kč + body]**

60%

DRG báze 1: Amputace dlouhých kostí
končetiny pro vředové onemocnění kůže, n=75

66 277

50%

DRG báze 2: Chirurgická léčba s transplantací
kožním štěpem nebo uzavřením rány lalokem
pro vředové onemocnění kůže, n=192

75 054

40%

DRG báze 3: Jiná chirurgická léčba
vředového onemocnění kůže, n=358

43 971

30%

DRG báze 4: Nízké amputace kostí končetiny
nebo její části pro vředové onemocnění
kůže, n=28

27 151

20%
10%
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Celkové náklady** (Kč za ZUM/ZULP + body za výkony)
* Data ZP o vykázané akutní lůžkové péči za rok 2015.
17
** Nejedná se a reálné náklady, ale o prostý součet bodů za vykázané výkony a korun za vykázané zvlášť účtované položky.

Shrnutí

• Poruchy integrity kůže (vředová onemocnění) významně
ovlivňují nákladovost hospitalizačního případu
• Konkrétní typ onemocnění/poruchy musí být vždy hodnocen
dle:
– aktuálního klinického stavu pacienta
klinické hodnocení – DRG skupina
– lokálního nálezu
– souvisejícího výkonu – diagnosticko-terapeutické modality DRG báze

• Nehojící se rány a jejich ošetřování jsou založeny na
multdisciplinárním přístupu
• Tvorba klasifikací v DRG systému musí být založena na účelné
spolupráci s klinickými odborníky daného oboru (validace)

DĚKUJI ZA POZORNOST

