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Systém DRG a hodnocení kvality péče

I.
Důvod pro toto sdělení
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Kvalita a výsledky péče jsou legitimním
požadavkem
Systém úhrad akutní lůžkové péče by měl odrážet pozitivní
motivaci ke zvyšování kvality
Hodnocení kvality by mělo být součástí úhradového systému
akutní lůžkové péče
Správně nastavený systém by měl selektovat kvalitní
poskytovatele od ostatních

Systém DRG umožňuje sledovat
Mapu akutní lůžkové péče
Zátěž jednotlivých nemocnic
Komplikovanost jednotlivých HP
Objem péče jednotlivých nemocnic
Náklady a strukturu nákladů jednotlivých HP

Indikátory kvality a výsledků péče (zejména
dlouhodobé) jsou jinou dimenzí hodnocení
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II.
Mezinárodní zkušenosti
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Mezinárodní reference

Hodnocení kvality je významnou součástí komplexních systémů řízení kvality ve
zdravotnictví. Široké spektrum indikátorů je mezinárodně verifikováno a využíváno i ke
srovnávání států.

A) Obecné hodnocení
poskytovatelů péče
Outcome surveys
„Case mix“ – related
indicators
Undesirable events
Volume of care

B) Hodnocení konkrétních
segmentů péče
Guidelines
Therapeutic standards
Evidence-based medicine

EUNet HTA
(2008 – 2010)

C) Hodnocení
zdravotnických systémů
Např. OECD – WHO
indicators

OECD Health
at a Glance

Indikátory kvality mohou být velmi obecné (A) nebo zaměřené specificky na
konkrétní diagnózu či léčbu (C)

Mezinárodní reference:
velké množství evidence-based literatury

The International Society for
Quality in Health Care (ISQua)

Nastavení úhrad není
alternativou pro populační
hodnocení kvality na
národní úrovni

Nástup personalizované
medicíny limituje
interpretační význam řady
dosud platných indikátorů

Rychlý nástup nových
technologií limituje
interpretaci časově
podmíněných indikátorů

Indikátory pro komplexní hodnocení komplexního segmentu péče
Model onkologie

?

Zásadní otázka
Jaké parametry vybrat pro hodnocení
kvality akutní lůžkové péče,
aby byly reprezentativní, robustní,
objektivně zjistitelné, referenčně
hodnotitelné v časově krátkém období
……..

?

Příklad aktuální krize v „evidence-based metodologii“ a v hodnocení
indikátorů kvality – inovativní (cílená) protinádorová léčiva

?

Vzájemná srovnatelnost
indikátorů z různých kohort

?
?
?

Chybějící „globální“
metodický koncept ke
stanovení „effect size“

Chybějící standardizovaný
model sběru dat z reálné
klinické praxe

Chybějící metodický koncept
nahrazující celkové přežití

5leté relativní přežití: léčení pacienti s diagnózou ZN
ZN prostaty
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Analýza periody 2010–2016

Analýza periody 2005–2009

Kohortní analýza 1995–1999

Kohortní analýza 1990–1994

Pacienti s protinádorovou terapií a s kompletním údajem o stadiu.
Zdroj: Národní onkologický registr
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III.
Možné postupy řešení
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Jaké parametry vybrat pro hodnocení kvality akutní
lůžkové péče, aby byly reprezentativní, robustní,
objektivně zjistitelné, referenčně hodnotitelné v časově
krátkém období ……..

?

Hodnocení poskytovatelů
akutní lůžkové péče

Hodnocení hospitalizačních
případů

Hodnocení kvality zdravotních služeb musí být komplexní systém
Systém měření kvality
- s oporou v legislativě -

Univerzální NESPECIFICKÉ
indikátory („nekvality“)

EMB dané postupy a
jejich dodržování

2.

Časná mortalita
Komplikace hospitalizace
Objem výkonů
Toxicita
………

5.

Indikátory kvality

4.

KLINICKÉ DOPORUČENÉ
POSTUPY
SHNU

3.

SPECIFICKÉ
klinické
indikátory

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

1.

Populační

Ukázka systému budovaného v ČR:
Tvorba klinických doporučených postupů
Zvolená koncepce (hierarchie) tvorby KDP

Ukázka systému budovaného v ČR:
Tvorba klinických doporučených postupů

Správná péče … správně a včas diagnostikovanému
pacientovi ….. na správném místě ……. se správným
výsledkem

Systém DRG a hodnocení kvality péče

Již sama mapa akutní lůžkové péče mnohé
indikuje – systém DRG může významně přispět
k optimalizaci distribuce péče
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Počet hospitalizačních případů v ČR za rok 2017
v datech zdravotních pojišťoven
NHP = 1 949 997 případů
NZZ = 149 nemocnic*

Díky datům
referenčních
nemocnic, zdravotních
pojišťoven a funkčních
registrů NZIS známe
mapu akutní lůžkové
péče v ČR.
Počet hospitalizačních případů (HP) na 100 000
obyvatel v daném kraji:
0 - 17 000

18 001 - 19 000

17 001 - 18 000

19 001 a více

Počet hospitalizačních případů v jednotlivých
nemocnicích (čím větší sloupec, tím více případů)

* ZZ se společným IČZ jsou na mapě
jako jedna nemocnice, například
Středomoravská nemocniční a.s.

Identifikace běžné akutní lůžkové péče v datech ZP*:
DRG báze 03-I21 Odstranění nosních mandlí
NHP = 14 158 případů
NZZ = 68 nemocnic

Díky datům RN, ZP a
funkčních registrů
NZIS známe mapu
akutní lůžkové péče v
ČR včetně běžně
dostupné zdravotní
péče...

Celkový počet HP v DRG bázi 03-I21 v daném kraji:
0-500
1001-1500
501-1000
1501 a více

Počet hospitalizačních případů v DRG bázi
03-I21 v jednotlivých nemocnicích
(čím větší sloupec, tím více případů)
* Datový zdroj: data zdravotních
pojišťoven (ZP) o akutní lůžkové
péči za rok 2017

Identifikace specializované akutní lůžkové péče v datech
ZP*: DRG báze 05-I16 Aortokoronární bypass nebo jiný
výkon na koronárních tepnách
NHP = 3656 případů
NZZ = 12 nemocnic

Díky datům RN, ZP a
funkčních registrů
NZIS známe mapu
akutní lůžkové péče v
ČR včetně zdravotní
péče vázané na centra
vysoce specializované
péče...
Celkový počet HP v DRG bázi 05-I16 v daném kraji:
0
501-1000
1-500
1001 a více

Počet hospitalizačních případů v DRG bázi
05-I16 v jednotlivých nemocnicích
(čím větší sloupec, tím více případů)
* Datový zdroj: data zdravotních
pojišťoven (ZP) o akutní lůžkové
péči za rok 2017

Odstranění močového měchýře (cystektomie)
v datech ZP za rok 2017*:
NHP = 479 případů
NZZ = 37 nemocnic

Odstranění močového
měchýře provádí
především centra
vysoce specializované
onkologické péče, v
menší míře jej však
provádí i dalších 19
nemocnic (cca 20 %
výkonů ročně).
Celkový počet HP s provedenou
cystektomií v daném kraji:
0-20

41-60

21-40

61 a více

Počet HP s provedenou cystektomií v nemocnici se statutem centra vysoce
specializované onkologické péče; NHP = 380, NZZ = 18
Počet HP s provedenou cystektomií v nemocnici bez statutu centra vysoce
specializované onkologické péče; NHP = 99, NZZ = 19
* Datový zdroj: data zdravotních
pojišťoven v NRHZS o akutní
lůžkové péči za rok 2017

Příklad vysoce specializované akutní lůžkové péče v datech ZP*: DRG
báze 13-I04 Odstranění vnitřních pohlavních orgánů s výkonem na
mízních uzlinách pro zhoubný novotvar
NHP = 1062 případů
NZZ = 34 nemocnic
Odstranění vnitřních
pohlavních orgánů s
výkonem na mízních
uzlinách pro zhoubný
novotvar je prováděno i
mimo onkogynekologická
centra i mimo KOC, která
byla za tímto účelem
zřízena.
Celkový počet HP v DRG bázi 13-I04
v daném kraji:
0-30

61-90

31-60

91 a více

Počet HP v DRG bázi 13-I04 v nemocnici se statusem centra vysoce specializované
zdravotní péče v onkogynekologii nebo onkologické péče (čím větší sloupec, tím více
případů); NHP = 979, NZZ = 18
Počet HP v DRG bázi 13-I04 v nemocnici bez statusu uvedených center vysoce
specializované péče (čím větší sloupec, tím více případů); NHP = 83, NZZ = 16
* Datový zdroj: data zdravotních
pojišťoven (ZP) o akutní lůžkové
péči za rok 2017

Léčba sarkomů a ZN měkkých tkání
Zastoupení KOC v primární léčbě dospělých pacientů (19 a více let, 2006 - 2015)
Primární diagnostika a léčba
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Zdravotnická zařízení seřazená podle počtu
primárních radioterapií za rok

Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR
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Léčba sarkomů a ZN měkkých tkání podle typu ZZ v období 2006–2015
KOC kraji bydliště

KOC jinde

jiné ZZ v kraji bydliště

jiné ZZ jinde

Hl. m. Praha

N = 518

Pardubický kraj

N = 203

Jihomoravský kraj

N = 495

Plzeňský kraj

N = 276

Olomoucký kraj

N = 256

Zlínský kraj

N = 212

Česká republika

N = 4 145

Kraj Vysočina

N = 198

Moravskoslezský kraj

N = 497

Královéhradecký kraj

N = 255

Jihočeský kraj

N = 242

Liberecký kraj

N = 190

Ústecký kraj

N = 301

Středočeský kraj

N = 381

Karlovarský kraj

N = 121

Zdroj dat: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR

Léčba sarkomů kosti a chrupavky podle typu ZZ v období 2006–2015
KOC kraji bydliště

KOC jinde

jiné ZZ v kraji bydliště

Zlínský kraj
Jihomoravský kraj

jiné ZZ jinde

N = 36
N = 101

Jihočeský kraj

N = 44

Kraj Vysočina

N = 44

Liberecký kraj

N = 35

Plzeňský kraj

N = 33

Hl. m. Praha

N = 74

Česká republika

N = 689

Olomoucký kraj

N = 39

Středočeský kraj

N = 61

Ústecký kraj

N = 46

Pardubický kraj

N = 37

Moravskoslezský kraj

N = 90

Královéhradecký kraj

N = 38

Karlovarský kraj

N = 11

Zdroj dat: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR
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DĚKUJI ZA POZORNOST

