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Zhoubný novotvar prsu v IR-DRG

Důsledky?
• Chirurgické výkony pro zhoubné nádory prsu jsou v
jedné bazi s dalšími výkony pro zcela odlišná
onemocnění, které se liší rozsahem samotného
výkonu, nároky na vybavení pracoviště a
multioborovou kooperaci.
• Případy radioterapie i chemoterapie pro karcinom
prsu jsou v jedné bazi s případy pro jinou
onkologickou diagnózu, které se však liší náročností
použité techniky, nároky na vybavení pracoviště,
počtem ozařovacích dní atd.

Vývoj CZ-DRG
• V rámci vývoje CZ-DRG je snahou sjednotit poskytovanou péči „pod
hlavičkou“ daného klinického stavu/nemoci => nová úroveň systému: DRG
kategorie.
• ZN prsu představuje z ohledem na poskytování akutní lůžkové péče klinicky
homogenní skupinu onemocnění => ZN prsu je samostatná DRG kategorie
v MDC 09 Nemoci a poruchy kůže, podkožních tkání a prsu.
• Připravována související změna pravidel kódování:
– Zrušení diagnózy Z51.0 a Z51.1 z pozice hlavní diagnózy
– vykazování RT a CHT na diagnózu „C“.

• Návrh DRG bází v rámci DRG kategorie ZN prsu bude odrážet spektrum
poskytované akutní lůžkové péče o pacientky se ZN prsu.

Návrh DRG bází v rámci DRG kategorie ZN prsu
• Návrh DRG bází respektuje spektrum poskytované akutní lůžkové péče v
rámci dané DRG kategorie, zejména následující:
1.

Typ terapeutického přístupu

2.

Invazivní povahu diagnostického a terapeutického přístupu,

3.

Rozsah a radikalitu terapeutického přístupu,

Příklad: pacientky
hospitalizované pro
zhoubný novotvar prsu

Priorita
č. 1
Priorita
č. 2
Priorita
č. 3
Priorita
č. 4

DRG báze 1: Resekce prsu pro ZN s odstraněním axilárních uzlin a rekonstrukcí prsu

DRG báze 2: Resekce prsu pro ZN s rekonstrukcí

DRG báze 3: Operace prsu pro ZN s odstraněním axilárních uzlin

DRG báze 4: Odstranění lymfatických uzlin pro ZN prsu

Priorita
č. 5

DRG báze 5: Operace prsu pro ZN bez odstranění axilárních uzlin

Priorita
č. 6

DRG báze 6: Zevní radioterapie pro ZN prsu

Priorita
č. 7
Priorita
č. 8
Priorita
č. 9

DRG báze 7: Brachyradioterapie pro ZN prsu

DRG báze 8: Chemoterapie a cílená léčba pro ZN prsu

DRG báze 9: Symptomatická a jiná péče pro ZN prsu

Návrh chirurgických DRG bází pro ZN prsu
Příklad: pacientky
hospitalizované pro
zhoubný novotvar prsu

Priorita
č. 1
Priorita
č. 2
Priorita
č. 3
Priorita
č. 4
Priorita
č. 5

DRG báze 1: Resekce prsu pro ZN s odstraněním axilárních uzlin a rekonstrukcí prsu

DRG báze 2: Resekce prsu pro ZN s rekonstrukcí

DRG báze 3: Operace prsu pro ZN s odstraněním axilárních uzlin

DRG báze 4: Odstranění lymfatických uzlin pro ZN prsu

DRG báze 5: Operace prsu pro ZN bez odstranění axilárních uzlin

Okamžitá rekonstrukce prsu
• Alternativa k odložené rekonstrukci prsu prováděné při separátní
hospitalizaci s odstupem po léčbě nádoru
• Vhodné u části žen s nádorem prsu po mastektomii
• Zahraniční centra uvádějí až 60% okamžitých rekonstrukcí při léčbě
nádorových onemocnění (např. Mayo Clinic, USA)

Příklad: pacientky
hospitalizované pro
zhoubný novotvar prsu

Legenda:
Zelená - hlavní diagnóza
Červená - kritický výkon

DRG báze 1: Resekce prsu s odstraněním axilárních uzlin a rekonstrukcí prsu pro zhoubný novotvar prsu
C50.0–C50.9 Zhoubný novotvar prsu, D05.0–D05.9 Carcinoma in situ prsu

Priorita
č. 1

61169 Transpozice muskulárního laloku
61173 Volný přenos svalového a svalově kožního laloku mikrochirurgickou technikou
61443 Rekonstrukce prsu syntetickou vložkou
61473 Implantace tkáňového expanderu
&
51239 Radikální exstirpace axilárních nebo inquinálních uzlin
&
51235 Parciální nebo klínovitá resekce mammy s biopsií nebo bez nebo mastektomie jednoduchá
61449 Ablace prsu se zachováním dvorce (subkutánní mastektomie)
C50.0–C50.9 Zhoubný novotvar prsu, D05.0–D05.9 Carcinoma in situ prsu
61169 Transpozice muskulárního laloku
61173 Volný přenos svalového a svalově kožního laloku mikrochirurgickou technikou
61443 Rekonstrukce prsu syntetickou vložkou
61473 Implantace tkáňového expanderu
&
51237 Klínovitá resekce mammy s radikálním odstraněním axillárních uzlin nebo mastektomie radikální
DRG báze 2: Resekce prsu s rekonstrukcí bez odstranění axilárních uzlin pro zhoubný novotvar prsu
C50.0–C50.9 Zhoubný novotvar prsu, D05.0–D05.9 Carcinoma in situ prsu

Priorita
č. 2

Pokračování na
následujícím slidu

61169 Transpozice muskulárního laloku
61173 Volný přenos svalového a svalově kožního laloku mikrochirurgickou technikou
61443 Rekonstrukce prsu syntetickou vložkou
61473 Implantace tkáňového expanderu
&
51235 Parciální nebo klínovitá resekce mammy s biopsií nebo bez nebo mastektomie jednoduchá
61449 Ablace prsu se zachováním dvorce (subkutánní mastektomie)

Pokračování z
předchozího slidu

Legenda:
Zelená - hlavní diagnóza
Červená - kritický výkon
DRG báze 3: Operace prsu s odstraněním axilárních uzlin pro zhoubný novotvar prsu
C50.0–C50.9 Zhoubný novotvar prsu, D05.0–D05.9 Carcinoma in situ prsu

Priorita
č. 3

51239 Radikální exstirpace axilárních nebo inquinálních uzlin
&
51235 Parciální nebo klínovitá resekce mammy s biopsií nebo bez nebo mastektomie jednoduchá
61449 Ablace prsu se zachováním dvorce (subkutánní mastektomie)
C50.0–C50.9 Zhoubný novotvar prsu, D05.0–D05.9 Carcinoma in situ prsu
51237 Klínovitá resekce mammy s radikálním odstraněním axillárních uzlin nebo mastektomie radikální

Priorita
č. 4

DRG báze 4: Odstranění lymfatických uzlin pro zhoubný novotvar prsu
C50.0–C50.9 Zhoubný novotvar prsu, D05.0–D05.9 Carcinoma in situ prsu
51239 Radikální exstirpace axilárních nebo inquinálních uzlin

Priorita
č. 5

DRG báze 5: Operace prsu pro zhoubný novotvar prsu
C50.0–C50.9 Zhoubný novotvar prsu, D05.0–D05.9 Carcinoma in situ prsu
51233 Excize tumoru mammy nebo odběr tkáně pro biopsii
51235 Parciální nebo klínovitá resekce mammy s biopsií nebo bez nebo mastektomie jednoduchá
61449 Ablace prsu se zachováním dvorce (subkutánní mastektomie)

Radioterapie a chemoterapie
pro ZN prsu
• Zvláště v radioterapii jsou v rámci současného
IR-DRG extrémní rozdíly v nákladech v
závislosti na řadě faktorů.
• Nerovnoměrné rozložení případů v DRG bázi
pro radioterapii je až alarmující.

Zdroj: Šedo J, Blaha M, Pavlík T et al. Analýza nákladů na radioterapii v lůžkové péči –
hledání vhodných prediktorů pro potřeby nového prospektivního úhradového
modelu. Klin Onkol. 2014; 27(3):192-202

Technika radioterapie

TA

Radioterapie Cs, Co, RTG

TB

Radioterapie lineárním urychlovačem

TC

Radioterapie technikou IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy)

TD Brachyterapie
TE

Stereotaktická radioterapie

Zdroj: Šedo J, Blaha M, Pavlík T et al. Analýza nákladů na radioterapii v lůžkové péči –
hledání vhodných prediktorů pro potřeby nového prospektivního úhradového
modelu. Klin Onkol. 2014; 27(3):192-202

Technika radioterapie

Technika radioterapie
případů
hospitalizace
RT Počet
na RTnáklady
Celk. náklady mimo RT
ka hospitalizace
Počet frakcíPočet
RT Počet
políDélka
RT Náklady
na RT Počet
Celk.frakcí
náklady
mimopolí
RT RT Náklady
Celkové
průměr
průměr
průměr
průměr
průměr
medián
průměr
průměr
průměr
průměr
průměr
medián
průměr
medián
TA (Cs, Co,17RTG)
830 13
17
13
110
38 309
25 79
7
4 110
38 3097
25 792
424 419
29 698
TB (lin. urychlovač)
4 838 50
26
15
50
33 790
565
44 225
36 80
26
15
33 565
44 225
36 805
77
67 128
TB+TD 29
744 75
29
19
75
67 328
734
45 593
44 37
19
67 734
45 593
44 372
113
122 169
TC (IMRT)32
468 155
32
19
155
135 938
181
53 757
42 26
19
135 181
53 757
42 268
188
167 949
TD (brachyterapie)
469 4
16 528
286
19 243
10 96
9
3
16 2869
19 2433
10 9604
35
20 205
TE (stereotaxe)
91 54
10
54
77 619
553
27 066
24 54
10
6
77 553
27 0666
24 542
104
87 971
Celkový součet
7 440 52
24
14
52
39 054
537
42 517
35 35
24
14
39 537
42 517
35 359
82
64 102

Zdroj: Šedo J, Blaha M, Pavlík T et al. Analýza nákladů na radioterapii v lůžkové péči –
hledání vhodných prediktorů pro potřeby nového prospektivního úhradového
modelu. Klin Onkol. 2014; 27(3):192-202

Radioterapie a chemoterapie pro ZN prsu
Kritéria zohledněna při návrhu klasifikačního algoritmu pro radioterapii a
chemoterapii v rámci DRG kategorie ZN prsu:
• Léčebná modalita
(radioterapie, chemoterapie)

• Typ radioterapie
(zevní radioterapie, brachyterapie)
• Délka radioterapie
(stratifikace dle počtu ozařovacích dnů / frakcí)
• Zdroj ionizujícího záření a technika ozařování
(kobaltový ozařovač, lineární urychlovač, IMRT atd.)

Již zohledněno na
úrovni DRG báze

Bude zohledněno na
úrovni DRG skupiny

Návrh DRG bází pro radioterapii a chemoterapii
pro ZN prsu
• V DRG kategorii ZN prsu jsou pro radioterapii a chemoterapii navrženy
celkem 3 DRG báze, s následující prioritou:

Priorita
zařazení

1. DRG báze Zevní radioterapie pro ZN prsu
2. DRG báze Brachyradioterapie pro ZN prsu
3. DRG báze Chemoterapie a cílená léčba pro ZN prsu

• Řazena je pouze RT a CHT pro primární ložisko.
• Sekundární novotvar (metastázy) budou klasifikovány mimo DRG kategorii
ZN prsu.

Návrh DRG bází pro radioterapii a chemoterapii
pro ZN prsu
•

Zařazení do DRG bází bude čistě na základě náplně hospitalizace, tedy na základě
vykázaných výkonů, bez potřeby zavádění DRG markerů, nebo kódování Z51.X na
pozici hlavní diagnózy.

Všechny případy
nesplňující kritéria pro
chirurgické DRG báze

Legenda:
Zelená - hlavní diagnóza
Červená - kritický výkon
DRG báze: Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar prsu
C50.0–C50.9 Zhoubný novotvar prsu, D05.0–D05.9 Carcinoma in situ prsu
43213 Radioterapie Co 60 s použitím fixačních pomůcek, bloků, kompensátorů apod. (1 pole)
43215 Radioterapie Co 60 (1 pole)
43311 Radioterapie lineárním urychlovačem (1 pole)
43315 Radioterapie lineárním urychlovačem s použitím fixačních pomůcek, bloků, kompensátorů (1 pole)
43611 Radioterapie Cs 137 (1 pole)
43633 Radioterapie pomocí urychlovače částic s použitím techniky IMRT (1 pole)

DRG báze: Brachyradioterapie pro zhoubný novotvar prsu
C50.0–C50.9 Zhoubný novotvar prsu, D05.0–D05.9 Carcinoma in situ prsu
43415 Brachyterapie intersticiální s automatickým afterloadingem HDR

DRG báze: Chemoterapie a cílená léčba pro zhoubný novotvar prsu
C50.0–C50.9 Zhoubný novotvar prsu, D05.0–D05.9 Carcinoma in situ prsu
42510 Náročná aplikace režimů léčby cytostatiky (1 den, nezahrnuje přípravu léčiv)
42520 Aplikace protinádorové chemoterapie

Návrh DRG skupin pro radioterapii pro ZN prsu
•

Pro účely klasifikace do DRG skupin v rámci radioterapeutických DRG bází byl
zaveden tzv. „ozařovací den“.

•

Jako ozařovací den je brán každý kalendářní den, v rámci kterého je vykázán výkon
pro ozařování.

•

Jedním z kritérií pro klasifikaci do DRG skupin je pak celková suma kalendářních dnů,
v rámci kterých je provedeno ozáření → Počet ozařovacích dnů za hospitalizaci.

Návrh DRG skupin pro zevní radioterapii
pro ZN prsu
• DRG skupiny budou definovány kombinací faktorů celkového počtu
ozařovacích dnů, techniky a zdroje ionizujícího záření.
Zdroj a technika záření:

?????????

1)

IMRT

2)

Lineární urychlovač

3)

Radioizotopové zářiče

Celkový počet ozařovacích dnů:
1)
2)
3)
4)
5)

Počet ozařovacích dnů 1-5
Počet ozařovacích dnů 6-10
Počet ozařovacích dnů 11-15
Počet ozařovacích dnů 16-20
Počet ozařovacích dnů 21 a více

15 DRG skupin pro DRG bází Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar prsu

Limitace aktuálním seznamem výkonů
Skupina

Kód

Radioterapeutické výkony

čas

Body

skupina TA

43111

RTG terapie 10-300kV 1Pole

5

158

43213

Radioterapie Co 60 1Pole

15

586

43215

Radioterapie Co60 1Pole

5

196

43611

Radioterapie Cs137 1Pole

10

142

43311

Radioterapie lineárním urychlovačem (1 pole)

5

353

43315

RT lineárním urychlovačem s použitím pomůcek, bloků apod. 1Pole

10

707

43633

Radioterapie pomocí urychlovače částic s použitím techniky IMRT 1Pole

12

870

skupina TB
skupina TC
skupina TD

BRACHYTERAPIE
.....

Skupina TE

skupina TF
Skupina TG

43699

Stereotaktická radiochirurgie (původní kód VZP)

43639

Stereotaktická radiochirurgie lineárním urychlovačem

300

20497

43613

Stereotaktické ozáření hlavy a mozku lineárním urychlovačem

100

8858

43700

Stereotaktická radioterapie (původní kód VZP)

43637

Stereotaktická radioterapie lineárním urychlovačem

120

14697

43313

TBI Celotělová RT lineárním urychlovačem

120

8529

43617

Celotělové ozáření elektrony

100

7128

43641

Radioterapie řízená obrazem s trojrozměrným zobrazením (IGRT)

43697

Extrakraniální radiochirurgie s řízením obrazem v reálném čase (CyberKnife)

400

30216

Shrnutí
• Cílem je zařazení klinicky a nákladově srovnatelných
hospitalizací do stejných skupin se jednou relativní vahou.
• V systému CZ-DRG je příkladem nová kategorie ZN Prsu.
• V rámci této kategorie vzniknou DRG báze, které budou
reflektovat jednotlivé modality péče (chirurgické báze,
chemoterapie, radioterapie zevní, brachyradioterapie,
symptomatická a jiná péče).
• V oblasti radioterapie budou DRG báze rozděleny do skupin
podle počtu ozařovacích dnů, podle techniky a zdroje záření.

DĚKUJI ZA POZORNOST!

Kontakt:
MUDr. Jiří Šedo, Ph.D.
Klinika komplexní onkologické péče
Masarykův onkologický ústav
Žlutý kopec 7
656 53 Brno
email: jiri.sedo@mou.cz

