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Objem akutní lůžkové péče dětského věku:
četnost a náklady v datech RN za rok 2017
V roce 2017 bylo evidováno v síti referenčních nemocnic (RN) celkem 159 114 hospitalizačních
případů dětí, což je cca 18 % všech hospitalizačních případů v RN a 12 % z celkového objemu
nákladů. Téměř 35 % hospitalizací dětí se týká novorozenců.
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Data RN 2017:
N = 865 180 případů
CN = 52 127 343 347 Kč
Děti ve věku 0-18 let v datech
RN 2017:
N = 159 114 případů
CN = 6 426 810 011 Kč
Pokrytí segmentu akutní
lůžkové péče u dětí daty RN:
NRN = 159 114 případů dětí v
datech RN za rok 2017
NZP = 327 843 případů dětí v
datech ZP za rok 2017
→ 48,5 % pokrytí v datech RN

Důvody poskytování akutní lůžkové péče u dětí
v datech ZP za rok 2017 dle hlavní diagnózy
Hlavní diagnózy u dětí ve věku 0-18 let

Podíl případů
0%

10 %

20 %

S00–T98 Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin
K00–K93 Nemoci trávicí soustavy
R00–R99 Příznaky, znaky a abnormální klin. a labor. nálezy
A00–B99 Některé infekční a parazitární nemoci
P00–P96 Některé stavy vzniklé v perinatálním období
E00–E90 Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek
N00–N99 Nemoci močové a pohlavní soustavy
Z00–Z99 Faktory ovlivňující zdr. stav a kontakt se zdr. službami
Q00–Q99 Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality
M00–M99 Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
G00–G99 Nemoci nervové soustavy
F00–F99 Poruchy duševní a poruchy chování
C00–D48 Novotvary
Ostatní diagnózy
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13,0 %
9,8 %
6,1 %
5,4 %
4,2 %
3,6 %
3,6 %
3,4 %
3,4 %
2,7 %
2,3 %
2,3 %
1,9 %
1,4 %
5,5 %

V ČR bylo v roce 2017 evidováno celkem
327 843 hospitalizací dětí na akutním
lůžku.
Nejčastějším důvodem pro hospitalizaci
dětí je samotné narození (31 % všech
hospitalizací v dětském věku).
Druhým nejčastějším důvodem jsou
nemoci a poruchy dýchací soustavy (J00J99 dle MKN-10), které představují 13 %
všech hospitalizačních případů dětí.
Následují poranění, otravy a jiné
následky vnějších příčin (S00-T98, 10 %
případů) a nemoci a poruchy trávicí
soustavy (K00-K93, 6 % případů).

Mapa akutní lůžkové péče v České
republice u dětí – regionální rozdíly
N = 327 843 případů
Celkový počet hospitalizačních
případů dětí v daném kraji:
> 30 000
20 000 – 30 000
10 000 – 20 000
≤ 10 000

Standardizace počtu hospitalizačních případů
dětí na 100 000 dětí s bydlištěm v daném kraji:
> 18 000
16 000 – 18 000
14 000 – 16 000
≤ 14 000

Zdroj dat: data zdravotních pojišťoven
o akutní lůžkové péči za rok 2017

Dětská chirurgie v IR-DRG a CZ-DRG
•
•
•
•

IR-DRG nerespektuje mnohá specifika dětského věku.
Mnohé náročné diagnózy spadnou do báze modelovaného dle velkého
počtu neadekvátních diagnóz dospělých.
U dětí se neoperují výhodně nastavené dospělé diagnózy a tím z toho
„dostanou“ jen tu ztrátovou část: ztrátová je naprostá většina Q, S, T, D, C.
IR-DRG nezohledňuje specializovanou zdravotní péči.

Snaha zohlednit specifika dětského věku v rámci návrhu
DRG bází a DRG skupin v CZ-DRG:
1. Nejprve z klinického pohledu (bez nákladových dat),
2. Posléze i s využitím nákladových dat RN.

ZAVŘENÁ REPOZICE FYZÁRNÍCH PORANĚNÍ
U DĚTÍ S PERKUTÁNNÍ OSTEOSYNTÉZOU

EPIFYZÁRNÍ FRAKTURA DISTÁLNÍ EPIFÝZY HOLENNÍ KOSTI
SE ZLOMENINOU KOSTI LÝTKOVÉ

Pozice výkonu 52123 Zavřená repozice fyzárních
poranění u dětí s perkutánní osteosyntézou v IR-DRG
•
•

Na základě hlavní diagnózy poranění (zlomeniny) je případ zařazen do MDC 08.
Do příslušné DRG báze je pak klasifikován pouze pomocí kritického výkonu (52123
Zavřená repozice fyzárních poranění u dětí s perkutánní osteosyntézou).

DRG báze
0801
0802
0803
0804
.
.
0813
0814
0815
0816
0817
0818
0819
0820

Název DRG báze
Fúze páteře při deformitách a skolióze
Bilaterální a vícenásobné velké výkony na kloubech dolních končetin
Fúze páteře, ne pro deformity
Velké výkony replantace dolních končetin a jejich kloubů
.
.
Místní resekce na muskuloskeletálním systému
Výkony na chodidle
Výkony na horních končetinách
Výkony na měkké tkáni
Jiné výkony při poruchách a onemocněních muskuloskeletálního systému a pojivové tkáně
Velké výkony na kolenním kloubu
Artroskopie
Reimplantace endoprotéz kloubů horních a dolních končetin,tumorozní endoprotézy

Pozice výkonu 52123 Zavřená repozice fyzárních
poranění u dětí s perkutánní osteosyntézou v IR-DRG
•
•

Na základě hlavní diagnózy poranění (zlomeniny) je případ zařazen do MDC 08.
Do příslušné DRG báze je pak klasifikován pouze pomocí kritického výkonu (52123
Zavřená repozice fyzárních poranění u dětí s perkutánní osteosyntézou).

DRG báze
0801
0802
0803
0804
.
.
0813
0814
0815
0816
0817
0818
0819
0820

Název DRG báze
Fúze páteře při deformitách a skolióze
Minimální garantovaná úhrada dle úhradové
Bilaterální a vícenásobné velké výkony na kloubech dolních končetin
vyhlášky na rok 2017:
Fúze páteře, ne pro deformity
Velké výkony replantace dolních končetin
a jejich
kloubů08171 „BEZ CC“: 20 412 Kč
• DRG
skupina
.
• DRG skupina 08172 „S CC“:
41 905 Kč
.
• DRG skupina 08173 „S MCC“: 95 013 Kč
Místní resekce na muskuloskeletálním systému
Výkony na chodidle
Výkony na horních končetinách
Výkony na měkké tkáni
Jiné výkony při poruchách a onemocněních muskuloskeletálního systému a pojivové tkáně
Velké výkony na kolenním kloubu
Artroskopie
Reimplantace endoprotéz kloubů horních a dolních končetin,tumorozní endoprotézy

Klinická a terapeutická heterogenita DRG báze 0817

DRG báze 0817 (Jiné výkony při poruchách a onemocněních
muskuloskeletálního systému a pojivové tkáně) zahrnuje přes 100
různých výkonů (od zavřených repozic zlomenin a operace zlomenin
pánve přes výkony na měkkých tkáních a nervech až po
splenektomie a lymfadenektomie, atd.)

„Rozpuštění“ IR-DRG báze 0817 „Jiné výkony“ v klasifikačním
systému CZ-DRG – data RN za rok 2017 – část 1
CZ-DRG klade větší důraz na klinickou podobnost/rozdíl jednotlivých výkonů.
DRG báze IR-DRG

DRG báze CZ-DRG

první část
08-I17 Jiné výkony při
poruchách a onemocněních
muskuloskeletálního systému
a pojivové tkáně
N: 2976
Průměr celkových nákladů (Kč): 40 220
Medián celkových nákladů (Kč): 25 816

Zatímco v IR-DRG byla
definována heterogenní DRG
báze 0817 zahrnující obecně
„jiné výkony“, tak v CZ-DRG řadí
stejné výkony do 16 různých
DRG bází, kdy každá z nich
obsahuje klinicky vymezenou
léčebnou modalitu/y a
umožňuje přímou interpretaci
obsahu DRG báze.

Celkové náklady (Kč)
N*

Průměr Medián

08-I10

Otevřená osteosyntéza a další
operace pánve a stehenní kosti

3013 94 043

78 480

08-I11

Otevřená osteosyntéza a
rekonstrukce kostí bérce

670

73 856

64 454

08-I12

Otevřená osteosyntéza a
rekonstrukce pažní kosti

898

65 759

59 718

08-I13

Revize bez výkonu na
endoprotéze kloubu

46

100 752 82 314

08-I16

Otevřená operace ramenního
kloubu a okolních kloubů

1279 35 034

31 576

08-I17

Otevřená osteosyntéza a
2548 50 415
rekonstrukce kostí kotníku a zánártí

43 314

08-I18

Otevřená osteosyntéza a
rekonstrukce kostí předloktí

1858 44 039

40 898

08-M04

Perkutánní a nitrodřeňová
osteosyntéza

1699 38 698

29 949

*Součástí bází CZ-DRG jsou i kritické výkony, které v systému IR-DRG zařazují HP do jiné DRG báze než
0817, a proto se součet HP v jednotlivých DRG bázích systému CZ-DRG liší od počtu HP v DRG bázi 0817.

„Rozpuštění“ IR-DRG báze 0817 „Jiné výkony“ v klasifikačním
systému CZ-DRG – data RN za rok 2017 – část 1
CZ-DRG klade větší důraz na klinickou podobnost/rozdíl jednotlivých výkonů.
DRG báze IR-DRG

DRG báze CZ-DRG

Celkové náklady (Kč)

N* 2017:
Průměr
Průměrné celkové náklady na případ DRG skupin v datech RN za rok

Medián

3013 94 043

78 480

670

73 856

64 454

898

65 759

59 718

46

100 752 82 314

první část
08-I17 Jiné výkony při
Otevřená osteosyntéza a další
08-I10
poruchách• a onemocněních
operace
pánve a stehenní
kosti
08-M04-01 Perkutánní a nitrodřeňová
osteosyntéza
pro poruchu
muskuloskeletálního
systému
páteře, pánve
nebo stehenní kosti nebo
u pacientů
s CC=2-4
Otevřená
osteosyntéza
a
08-I11
a pojivové tkáně
rekonstrukce kostí bérce

N: 2976
Otevřená
osteosyntéza
• 08-M04-02
Perkutánní
a nitrodřeňová
osteosyntéza
proaporuchu
Průměr celkových
nákladů (Kč): 40
220
08-I12
rekonstrukce
Medián celkovýchnadloktí
nákladů (Kč):
816
a 25
ramene
u pacientů ve věku
18 a vícepažní
let s kosti
CC=0-1 nebo

pro poruchu kolene a bérce u pacientů
s CC=0-1
Revize
bez výkonu na
08-I13

endoprotéze kloubu

94 410 Kč

56 445 Kč

Zatímco v IR-DRG byla
08-M04-03DRG
Perkutánní a nitrodřeňová
osteosyntéza
pro poruchu
Otevřená
operace ramenního
definována•heterogenní
08-I16
1279 35 034 31 576
kloubu
a okolních
kloubů
nadloktí
a
ramene
u
pacientů
do
18
let
s
CC=0-1
nebo
pro
26 688 Kč
báze 0817 zahrnující obecně
poruchu
předloktí,
u pacientů s CC=0-1
Otevřená osteosyntéza a
„jiné výkony“, tak
v CZ-DRG
řadí ruky a chodidla
08-I17
2548 50 415 43 314
rekonstrukce kostí kotníku a zánártí
stejné výkony do 16 různých
DRG bází, kdy každá z nich
Otevřená osteosyntéza a
08-I18
1858 44 039 40 898
obsahuje klinicky vymezenou
rekonstrukce kostí předloktí
léčebnou modalitu/y a
Perkutánní a nitrodřeňová
08-M04
1699 38 698 29 949
umožňuje přímou interpretaci
osteosyntéza
obsahu DRG báze.
*Součástí bází CZ-DRG jsou i kritické výkony, které v systému IR-DRG zařazují HP do jiné DRG báze než

0817, a proto se součet HP v jednotlivých DRG bázích systému CZ-DRG liší od počtu HP v DRG bázi 0817.

„Rozpuštění“ IR-DRG báze 0817 „Jiné výkony“ v klasifikačním
systému CZ-DRG – data RN za rok 2017 – část 2
CZ-DRG klade větší důraz na klinickou podobnost/rozdíl jednotlivých výkonů.
DRG báze IR-DRG

DRG báze CZ-DRG

druhá část
08-I17 Jiné výkony při
poruchách a onemocněních
muskuloskeletálního systému
a pojivové tkáně
N: 2976
Průměr celkových nákladů (Kč): 40 220
Medián celkových nákladů (Kč): 25 816

Zatímco v IR-DRG byla
definována heterogenní DRG
báze 0817 zahrnující obecně
„jiné výkony“, tak v CZ-DRG řadí
stejné výkony do 16 různých
DRG bází, kdy každá z nich
obsahuje klinicky vymezenou
léčebnou modalitu/y a
umožňuje přímou interpretaci
obsahu DRG báze.

08-I22

Excize kosti a amputace nebo
separace prstů

08-I25

Chirurgické odstranění nekrotické
tkáně

Celkové náklady (Kč)
N*

Průměr Medián

1298 40 196

30 635

62

91 974

75 966

08-M05 Drenáž nebo laváž pojivových tkání

327

80 883

67 732

08-M06 Punkce kloubu a kosti

548

37 531

22 629

08-I26

Rekonstrukce nebo sutura šlach,
vazů a svalů

1585 29 422

25 017

08-I27

Operace periferních nervů

138

23 630

20 287

08-I28

Excize a menší výkony na měkkých
tkáních a kůži

1376 27 985

21 011

08-I29

Chirurgické uvolnění svalů a šlach

967

20 765

19 457

*Součástí bází CZ-DRG jsou i kritické výkony, které v systému IR-DRG zařazují HP do jiné DRG báze než
0817, a proto se součet HP v jednotlivých DRG bázích systému CZ-DRG liší od počtu HP v DRG bázi 0817.

ATRÉZIE JÍCNU U NOVOROZENCŮ

Atrézie jícnu u novorozenců v IR-DRG
•
•

Na základě věku (do 28 dní) je případ zařazen do MDC 15.
Do příslušné DRG báze je pak klasifikován pomocí kritického výkonu (52211
Operace pro kongenitální atresii jícnu) a porodní hmotnosti novorozence
(nejčastěji se jedná o novorozence s normální porodní hmotností).

DRG báze MDC 15 Název DRG báze
1560
Novorozenec, mrtvý nebo přeložený <= 5 dní
1561
Novorozenec, s transplantací orgánu nebo mimotělní membránovou oxygenací
1562
Novorozenec, váha při porodu <=1000g, se základním výkonem
1563
Novorozenec, váha při porodu <=1000g, bez základního výkonu
1564
Novorozenec, váha při porodu 1000-1499g, se základním výkonem
1565
Novorozenec, váha při porodu 1000-1499g, bez základního výkonu
1566
Novorozenec, váha při porodu 1500-1999g, se základním výkonem
1567
Novorozenec, váha při porodu 1500-1999g, bez základního výkonu
1568
Novorozenec, váha při porodu 2000-2499g, se základním výkonem
1569
Novorozenec, váha při porodu 2000-2499g, bez základního výkonu
1570
Novorozenec, váha při porodu >2499g, se základním výkonem
1571
Novorozenec, váha při porodu >2499g, s vážnou anomálií nebo dědičným stavem
1572
Novorozenec, váha při porodu > 2499g, se syndromem dýchacích potíží
DRG
báze
„se základním
výkonem“
systémusyndromem
IR-DRG zahrnují přes
1573
Novorozenec,
váha při porodu
> 2499g, svaspiračním
1574 700 kritických
Novorozenec,
váha při
porodu
> 2499g,na
s vrozenou
nebo perinatální
výkonů
(od
operací
srdci, přes
operaceinfekcí
kýly až po
1575 aplikaci léků
Novorozenec,
váha při porodu
> 2499g, bez
výkonu prostoru, atd.).
a léčebných
prostředku
dozákladního
sklivcového

Atrézie jícnu u novorozenců v IR-DRG
•
•

Na základě věku (do 28 dní) je případ zařazen do MDC 15.
Do příslušné DRG báze je pak klasifikován pomocí kritického výkonu (52211
Operace pro kongenitální atresii jícnu) a porodní hmotnosti novorozence
(nejčastěji se jedná o novorozence s normální porodní hmotností).

DRG báze MDC 15
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575

Název DRG báze
Novorozenec, mrtvý nebo přeložený <= 5 dní
Minimální garantovaná úhrada dle úhradové
Novorozenec, s transplantací orgánu nebo mimotělní membránovou oxygenací
vyhlášky:
Novorozenec, váha při porodu <=1000g,
se základním výkonem
Novorozenec, váha při porodu <=1000g,
bezskupina
základního15701
výkonu„BEZ CC“: 131 682 Kč
• DRG
Novorozenec, váha při porodu 1000-1499g,
se základním
výkonem
• DRG skupina
15702
„S CC“:
175 694 Kč
Novorozenec, váha při porodu 1000-1499g, bez základního výkonu
• DRG skupina 15703 „S MCC“: 476 504 Kč
Novorozenec, váha při porodu 1500-1999g, se základním výkonem
Novorozenec, váha při porodu 1500-1999g, bez základního výkonu
Novorozenec, váha při porodu 2000-2499g, se základním výkonem
Novorozenec, váha při porodu 2000-2499g, bez základního výkonu
Novorozenec, váha při porodu >2499g, se základním výkonem
Novorozenec, váha při porodu >2499g, s vážnou anomálií nebo dědičným stavem
Novorozenec, váha při porodu > 2499g, se syndromem dýchacích potíží
Novorozenec, váha při porodu > 2499g, s aspiračním syndromem
Novorozenec, váha při porodu > 2499g, s vrozenou nebo perinatální infekcí
Novorozenec, váha při porodu > 2499g, bez základního výkonu

Atrézie jícnu u novorozenců v CZ-DRG
•
•

Na základě věku (do 28 dní) je případ zařazen do MDC 15.
Do příslušné DRG báze je pak klasifikován pomocí kritického výkonu (52211
Operace pro kongenitální atresii jícnu) a příslušné hlavní nebo vedlejší diagnózy
pro atrézii jícnu (Q39.0, Q39.1).

DRG báze MDC 15 Název DRG báze
15-I01
Extrakorporální membránová oxygenace novorozence
15-K01
Časný překlad novorozence
15-I02
Chirurgický výkon na oběhové soustavě, dýchací soustavě nebo na jícnu u novorozence
15-I03
Chirurgický výkon na centrální nervové soustavě nebo lebce u novorozence
15-I04
Chirurgický výkon na trávicí nebo hepatobiliární soustavě u novorozence
15-I05
Chirurgický výkon na vylučovací soustavě u novorozence
15-I06
Chirurgický výkon na pohlavních orgánech u novorozence
15-I07
Chirurgický výkon pro rozštěp rtu nebo vrozenou vadu nosu u novorozence
15-M01
Umělá plicní ventilace novorozence
15-K02
Novorozenci
s hmotností do DRG
1000 g bází v systému CZ-DRG jsou
Do chirurgických
15-K03
Novorozenci s hmotností 1000-1499 g
novorozenci
klasifikováni
15-K04
Novorozenci s hmotností
1500-1999na
g základě orgánové soustavy,
15-K05
Novorozencina
s hmotností
2000-2499
g narození
v daném zdravotnickém
které byl
proveden
operační
výkon. zařízení
15-K06
Novorozenci s hmotností 2000-2499 g nenarození v daném zdravotnickém zařízení
15-K07
Novorozenci s hmotností 2500 a více g narození v daném zdravotnickém zařízení
15-K08
Novorozenci s hmotností 2500 a více g nenarození v daném zdravotnickém zařízení

Atrézie jícnu u novorozenců v CZ-DRG v datech
RN za rok 2017
•

Na základě věku (do 28 dní) je případ zařazen do MDC 15. Do příslušné DRG báze je
pak klasifikován pomocí kritického výkonu (52211 Operace pro kongenitální atresii
jícnu) a příslušné hlavní nebo vedlejší diagnózy pro atrézii jícnu (Q39.0, Q39.1).

DRG skupiny báze 15-I02 Chirurgický výkon
na oběhové soustavě, dýchací soustavě nebo
na jícnu u novorozence

Celkové náklady (Kč)*

Délka hospitalizace (dny)*

N

průměr

medián

průměr

medián

15-I02-01 Chirurgický výkon na oběhové soustavě, dýchací
soustavě nebo na jícnu u novorozence s umělou plicní
ventilací v délce 1009 a více hodin (43 a více dní)

9

1 584 105

1 449 292

94

88

15-I02-02 Chirurgický výkon na oběhové soustavě, dýchací
soustavě nebo na jícnu u novorozence s umělou plicní
ventilací v délce 505-1008 hodin (22-42 dní)

1

1 163 178

1 163 178

40

40

15-I02-03 Chirurgický výkon na oběhové soustavě, dýchací
soustavě nebo na jícnu u novorozence s umělou plicní
ventilací v délce 241-504 hodin (11-21 dní)

6

1 061 635

1 004 830

27

23

15-I02-04 Chirurgický výkon na oběhové soustavě, dýchací
soustavě nebo na jícnu u novorozence s umělou plicní
ventilací v délce 97-240 hodin (5-10 dní)

18

790 093

802 169

20

20

15-I02-05 Chirurgický výkon na oběhové soustavě, dýchací
soustavě nebo na jícnu u novorozence s umělou plicní
ventilací v délce 0-96 hodin (0-4 dny)

52

330 149

298 719

11

12

Celkem DRG báze 15-I02

86

618 365

454 863

23

14

* Data referenčních nemocnic za rok 2017, validní hospitalizační případy bez extrémních hodnot

DALŠÍ PŘÍKLADY ZOHLEDNĚNÍ DĚTSKÉHO
VĚKU V CZ-DRG

Celkové náklady na případ v DRG skupinách pro operací
tříselné nebo stehenní kýly v datech RN za rok 2017
Otevřený chirurgický výkon pro tříselnou nebo stehenní kýlu u dětí do 16 let bez komplikací je v
průměru o 10 tisíc Kč levnější než hospitalizace dospělých pacientů bez komplikací. Rozdíl je
především v nákladech za operační služby (operace u dětí trvá v průměru o 20 minut kratší dobu)
a v nákladech za standardní pobytové služby (hospitalizace dětí jsou v průměru o 1 den kratší).
DRG skupiny báze 06-I16 Výkon pro
tříselnou nebo stehenní kýlu

Průměrné náklady (Kč)*
N

Celkem

Standardní
pobytové
služby

Intenzivní
pobytové
služby

Operační
služby

Intra/extramurální ZUM + ZULP
péče

06-I16-01 Výkon pro tříselnou nebo stehenní
kýlu s dalším operačním výkonem v jiný den
nebo u pacientů s CC=3-4

117

65 486

23 615

12 839

13 091

12 318

3 513

06-I16-02 Laparoskopický výkon pro
oboustrannou tříselnou nebo stehenní kýlu
u pacientů s CC=0-2

248

54 706

9352

476

19 490

8237

17 151

06-I16-03 Laparoskopický výkon pro
jednostrannou tříselnou nebo stehenní kýlu
u pacientů s CC=0-2

1676

39 532

8862

149

11 801

5781

12 934

06-I16-04 Otevřený chirurgický výkon pro
tříselnou nebo stehenní kýlu u pacientů ve
věku 16 a více let s CC=0-2

2603

30 441

12 300

684

10 757

5668

1010

06-I16-05 Otevřený chirurgický výkon pro
tříselnou nebo stehenní kýlu u dětí do 16 let
věku s CC=0-2

1046

20 064

9585

287

5781

4407

1

* Data referenčních nemocnic za rok 2017, validní hospitalizační případy bez extrémních hodnot

Operace tříselné nebo stehenní kýly v IR-DRG

Odhad úhrady dle úhradové
vyhlášky pro rok 2017:
• DRG skupina 06081 „BEZ CC“:
21 996 Kč
• DRG skupina 06082 „S CC“:
32 053 Kč
• DRG skupina 06083 „S MCC“:
50 243 Kč

Celkové náklady na případ v DRG skupinách pro otevřenou
osteosyntézu pažní kosti v datech RN za rok 2017
Hospitalizace dětí do 18 let bez komplikací, kterým byla provedena otevřená osteosyntéza nebo
rekonstrukce pažní kosti, jsou v průměru o 33 tisíc Kč levnější než hospitalizace dospělých
pacientů bez komplikací. Rozdíl je ve všech komponentách celkových nákladů s výjimkou
intenzivních pobytových služeb, což souvisí především s kratší délkou hospitalizace (o 2 dny) a
nižší bodovou produkcí za vyžádanou péči a jiným spotřebovaným materiálem.
DRG skupiny báze 08-I12
Otevřená osteosyntéza a
rekonstrukce pažní kosti

Průměrné náklady (Kč)*
N

Celkem

Standardní
pobytové
služby

Intenzivní
pobytové
služby

Operační
služby

Intra/extramurální péče

ZUM + ZULP

08-I12-01 Otevřená osteosyntéza a
rekonstrukce pažní kosti u pacientů
s CC=1-4

114

91 759

24 602

10 561

22 160

17 061

17 256

08-I12-02 Otevřená osteosyntéza a
rekonstrukce pažní kosti u pacientů
ve věku 18 a více let s CC=0

623

68 815

16 485

2873

19 561

12 336

17 532

08-I12-03 Otevřená osteosyntéza a
rekonstrukce pažní kosti u dětí do
18 let s CC=0

161

35 522

12 964

1528

12 691

7208

1131

* Data referenčních nemocnic za
rok 2017, validní hospitalizační
případy bez extrémních hodnot

Celkové náklady na případ v DRG skupinách pro záněty
mužských pohlavních orgánů v datech RN za rok 2017
Hospitalizace dětí do 18 let se zánětem mužských pohlavních orgánů bez komplikací
jsou v průměru o 9 tisíc Kč levnější než hospitalizace dospělých pacientů. Rozdíl je v
nákladech na standardní pobytové služby. Děti jsou hospitalizovány v průměru 4 dny,
zatímco dospělí pacienti 7 dnů.
DRG skupiny báze 12-K01
Záněty mužských pohlavních
orgánů

Průměrné náklady (Kč)*
N

Celkem

Standardní
pobytové
služby

Intenzivní
pobytové
služby

Operační
služby

Intra/extramurální péče

ZUM + ZULP

12-K01-01 Záněty mužských
pohlavních orgánů u pacientů
s CC=3-4

29

31 210

25 313

272

40

3553

1 794

12-K01-02 Záněty mužských
pohlavních orgánů u pacientů
ve věku 18 a více let s CC=0-2

644

25 524

21 429

140

403

2691

724

12-K01-03 Záněty mužských
pohlavních orgánů u dětí do 18 let
s CC=0-2

86

16 208

13 784

283

557

1467

75

* Data referenčních nemocnic za
rok 2017, validní hospitalizační
případy bez extrémních hodnot

Zohlednění dětského věku v CZ-DRG
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

00-M06-01 Alogenní transplantace krvetvorných buněk u dětí do 18 let věku
01-K03-04 Epilepsie u dětí do 7 let věku s CC=0
01-K03-05 Epilepsie u dětí ve věku 7-17 let s CC=0
02-I08-01 Chirurgický výkon pro náhradu čočky u dětí do 18 let
03-I20-03 Chirurgický výkon na zevním uchu pro vrozenou vadu u dětí do 18 let věku
04-K01-01 Tuberkulóza u dětí do 18 let věku
04-K12-02 Cystická fibróza u dětí do 16 let věku
06-I06-02 Resekce střeva nebo peritonea pro onemocnění trávicí soustavy u dětí do 2 let věku
06-I16-05 Otevřený chirurgický výkon pro tříselnou nebo stehenní kýlu u dětí do 16 let věku s CC=0-2
06-I19-02 Odstranění apendixu u dětí do 18 let věku nebo pacientů ve věku 65 a více let pro rozsáhlý
zánět nebo s CC=2-4
07-K02-02 Akutní zánět slinivky břišní u dětí do 18 let věku nebo u pacientů s CC=2
08-I12-03 Otevřená osteosyntéza a rekonstrukce pažní kosti u pacientů do 18 let s CC=0
10-I13-01 Odstranění nadledviny u dětí do 18 let věku nebo u pacientů s CC=3-4
11-I07-02 Odstranění ledviny u dětí do 18 let nebo u pacientů s CC=2-3
12-I07-01 Velký rekonstrukční výkon na penisu pro zadní hypospadii nebo epispadii u dětí do 18 let věku
16-I03-01 Odstranění krčních mízních uzlin pro zvětšení nebo zánět u dětí do 5 let
18-K01-02 Sepse u dětí do 18 let věku s CC=0
21-K05-04 Toxické účinky u dětí do 12 let věku
A další ...

Shrnutí zohlednění dětské chirurgie v CZ-DRG
• Systém CZ-DRG respektuje diagnózy (včetně lokalizace) a
zdravotní výkony specifické (nejen) pro dětský věk.
• Systém CZ-DRG respektuje zdravotní péči ve specializovaných
centrech.
• CZ-DRG umožní korektně nákladově ocenit akutní lůžkovou
péči dětských pacientů.

DĚKUJI ZA POZORNOST

