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Jaké jsou problémy v systému úhrad v IR DRG ?
 Vývoj IR DRG je několik let pozastaven - nereflektuje aktuální problémy.
 Výše CM nezohledňuje skutečné náklady, řada bází je příliš širokých a jsou v ní








méně i významně více nákladné případy.
Díky rozdílné ZSmin i IZS je výše CM převedená na úhradu pokřivená.
Rozdílná výše úhrady mezi poskytovateli i plátci – v řádu mnoha desítek %.
Výše úhrad nezohledňuje skutečné náklady.
Úhrada za péči opakovaně formou paušálů - % navyšování rozdíly stále prohlubuje.
Ani funkce ARCTG to neřeší, jen tlumí zvyšování rozdílů v %, ale ne v absolutních
částkách.
Systémové řešení je odkládáno a očekáváno s příchodem DRG Restart – CZ DRG.
SZV - Sazebník zdravotních výkonů – je ještě v horším stavu.

Jaké jsou očekávání od zavedení CZ DRG ?
 Popis stavu pacienta a jeho zařazení do příslušné DRG báze bude přesnější a






vyjádřený CM bude reflektovat skutečné náklady vynaložené na případy v této
skupině.
Nové DRG markery lépe popíší a odliší případy.
Na správně nastavené váhy CM u CZ-DRG budou správně nastaveny úhradové
mechanismy.
Spravedlnost v úhradách. Stejná úhrada za stejnou péči v jedné nemocnice bez
ohledu na to, z jaké je pacient ZP a odpovídající vynaloženým nákladům.
Správné a spravedlivé nastavení úhrad za stejné výkony pro jednotlivé
poskytovatele.
Srovnání podmínek pro všechny hráče a nastavení pravidel.

Jak zavádět CZ DRG do praxe a do úhrad?
 Jsou verifikovaná data za 2016 a 2017. Známe skutečné náklady nemocnic.
 Umíme vybrat část bazí, které jsou homogenní, a nastavit zde správnou váhu CM.
 Umíme k této váze CM přiřadit ZS, aby ocenění pokrývalo náklady.
 Nebo naopak – známe-li náklady, zvolíme výši technické ZS a vypočteme výši CM,






která bude odrážet skutečné náklady na péči o pacienta.
Postupný náběh – je třeba ale začít již od 2020.
Každý rok mohu přidat 20-30% bazí a péče a nahradit starý systém novým.
Není nutné čekat až bude vše spočteno a vše 3x ověřeno.
Není reálné systém vyměnit z roku na rok.
Nechceme stávající problémy prohlubovat dalšími paušály.
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