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Aktualizace metodik a číselníků IR DRG 1.2 verze 016 pro rok
2019 - Průvodní dopis
„V rámci údržby stávajícího systému IR-DRG je možné reagovat na podněty uživatelů a
aktualizovat metodické materiály. Zejména, Metodiku kódování diagnóz pro využití v IRHm… výkladu mezi plátci a poskytovateli u
DRG, s cílem nastolení jednotného
nejproblematičtějších diagnóz nebo Číselník DRG markerů s cílem sjednocení názvů mezi
číselníky ÚZIS a VZP, opravy chyb a doplnění nových markerů pro statistické sledování
• Primární data jsou jen jedna
výskytu specifických zdravotních služeb a variant zdravotních výkonů.

• Systém je složitý a konzervativní, změny
Při převzetí systému IR-DRG 1.2nelze
ÚZIS nedostal
mandát
provádět změny mající
dopad do
zavádět
s předpokladem
okamžitého
úhrad. Proto změny v metodikách mají pouze upřesňující či vysvětlující charakter s cílem
dopadu
snížit odlišnou interpretaci jednotlivých částí metodik v klinické praxi. Zároveň byl v
• Dopad
jen minimálních
změn způsob
v
procesu schvalování navržených
změn v imetodikách
zachován původní
schvalování, kde rozhodující vyjádření
ke schválení
odmítnutí
změn bylo
metodikách
lze čijen
velmi navrhovaných
těžko predikovat,
v kompetenci zdravotních pojišťoven. Tento schvalovací proces se týká pouze metodik a
navíc při absenci korekčních mechanismů
číselníků údržby IR-DRG 1.2 a nevztahuje se na schvalování nových metodik v projektu
DRG Restart.“

Harmonogram procesu aktualizace metodických materiálů
Klasifikace hospitalizovaných pacientů IR-DRG pro rok 2019
(verze 016)
Veřejný sběr námětů pro aktualizaci metodik
- do 30. 4. 2018 včetně
Publikace 1. návrhu nové verze metodických dokumentů na webu DRG Restart
(http://drg.uzis.cz; po vypořádání a zapracování připomínek z Veřejného sběru námětů
týmem DRG Restart)
- do 31. 5. 2018 včetně
Veřejná oponentura předloženého 1. návrhu nové verze metodických dokumentů
- do 30. 6. 2018 včetně
Předložení 2. návrhu nové verze metodických dokumentů zástupcům zdravotních
pojišťoven (po vypořádání a zapracování připomínek k 1. návrhu týmem DRG Restart)
- do 31. 7. 2018 včetně
Schválení 2. návrhu nové verze metodických materiálů zdravotními pojišťovnami, v
souladu se schvalovacím procesem pro období údržby
- do 31. 8. 2018 včetně
Předání nové verze metodických materiálů Ministerstvu zdravotnictví ČR, v souladu se
zákonem č. 48/1997 Sb., § 41a, bod (1)
- do 10. 9. 2018 včetně

Veřejná oponentura 1. návrhu metodiky IR-DRG verze 016 pro
rok 2019

218 SDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 27. září 2018
o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
•

Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě,
oznamuje s účinností od 1. ledna 2019 aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů IR-DRG
(dále jen „klasifikace IR-DRG“), zavedené sdělením Českého statistického úřadu č. 427/2005 Sb.,
ze dne 13. října 2005, o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG), ve znění
pozdějších předpisů.
• Klasifikace IR-DRG (International Refined Diagnosis Related Groups – Mezinárodní zpřesněné
skupiny vztažené k diagnóze) umožňuje klasifikovat pacienty v akutní nemocniční péči na základě
jejich klinické podobnosti a srovnatelnosti nákladů na jejich nemocniční pobyt.
• Pro klasifikaci IR-DRG se pro rok 2019, stejně jako pro klasifikaci IR-DRG pacientů v akutní
nemocniční péči během roku 2017 (referenční období), vydává definiční manuál, verze 016
(formát pdf), program pro automatizované zařazování případů do DRG podle této klasifikace (tzv.
grouper), česká verze 016 a závazné metodické materiály a číselníky pro použití v rámci klasifikace
IR-DRG, verze 016. Za vydání a distribuci výše uvedených materiálů odpovídá Ministerstvo
zdravotnictví České republiky, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2.
• Definiční manuál a grouper pro klasifikaci IR-DRG lze obdržet v elektronické podobě postupem
uvedeným na webových stránkách www.mzcr.cz. Závazné metodické materiály a číselníky pro
použití v rámci klasifikace IR-DRG budou rovněž zveřejněné na těchto webových stránkách
nejpozději 90 dnů před skončením kalendářního roku 2018.
Předseda: Ing. Rojíček, Ph.D., v. r.

http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/metodicke-materialy_1058_3.html
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Kodérský manuál
Rešerše zahraničních pravidel kódování
Vlastnosti klasifikačního systému CZ-DRG

CZ-DRG
v. ?

Kvalita kódování klíčová pro jakékoliv další
použití dat
I61?

Kde všude může být chyba?

I63?

Specifický kód vs. NS?

I64?

Co Metodika kódování ovlivňuje?
Terminologii v klinické dokumentaci? (jaké termíny můžeme
použít = jaké diagnózy vůbec můžeme pacientovi přiřadit)
Volbu termínů ke kódování? (jaké termíny můžeme v
procesu kódování použít a jaké ignorovat)
Kódování? (převedení textu na kód/kódovanou položku
MKN-10)
Vykazování? (volba, které kódované položky mohou
vstupovat do výkaznictví a v jaké podobě)
Revizní činnost? (které diagnózy u kterého pacienta
mohly/nemohly být uvedeny/vykázány)

Co má Metodika kódování řešit?
Specifika DRG klasifikačního systému
Nedokonalosti MKN-10, nejasnosti MKN-10,
nekompletnost/neaktuálnost Abecedního seznamu MKN-10?
Absenci definic jednotlivých pojmů/standardizace vymezení pojmů?
Absenci hodnocení kvality péče?
Absenci vzdělávacího rámce kodérů?
Chybění kontextu diagnóz nebo jiných informací o stavu pacienta?
Má být jednoduchá nebo extenzivní? (Kanada 800 stran)

Co má Metodika kódování řešit?
Specifika DRG klasifikačního systému
Nedokonalosti MKN-10, nejasnosti MKN-10,
nekompletnost/neaktuálnost Abecedního seznamu MKN-10?
A co všechno není schopná nebo jen velmi těžko
ovlivnit?
Absenci definic jednotlivých pojmů/standardizace vymezení pojmů?
- procesy kódování v rámci instituce
- nastavení informačních systémů
Absenci hodnocení kvality péče?
- správná implementace MKN-10 i vlastní metodiky
- chybějící standardy struktury/obsahu zdravotnické
Absenci vzdělávacího rámce kodérů?
dokumentace
Chybění kontextu diagnóz nebo jiných informací o stavu pacienta?
Má být jednoduchá nebo extenzivní? (Kanada 800 stran)

Vlivy na tvorbu metodiky kódování IR-DRG 016
- snaha o ovlivnění sporných oblastí kódování diagnóz
- snížení variability kódování (=standardizace)
- limity pro klinický stav (=kdy je „už“ možno vykázat)
- popisnost systému vs. „pátrání po příčině“
- nutný soulad s tvořícím se systémem CZ-DRG (zabránění dvojímu
vykazování)
- Harmonogram resp. úzus připomínkového systému
- nemožnost provádět změny v jiných částech IR-DRG (=především úpravy
grouperu resp. stupně severity vedlejších diagnóz, přepočítání relativních
vah)

Klíčové rozdíly mezi Metodikou kódování IR-DRG 016 a CZ-DRG
IR-DRG 016 pro rok 2019
1.5 Pravidla pro výběr vedlejší diagnózy
1.5.4 Na zařazení případu do DRG skupiny nemá v rámci systému IR-DRG
vliv pořadí VDG. Pro účely referenčního sběru dat pro systém CZ-DRG jsou
zavedeny následující doplňující metodické pokyny:
a) při hospitalizaci pacienta za účelem akutní rehabilitace na
oddělení 2F1 nebo 2H1 kódujte na pozici první vedlejší diagnózy stav,
který představuje důvod indikace akutní rehabilitace u pacienta.
b) při hospitalizaci pacienta za účelem podání chemoterapie nebo
radioterapie kódujte na pozici první vedlejší diagnózy diagnózu
novotvaru nebo jiného onemocnění, která představuje hlavní důvod
indikace chemoterapie nebo radioterapie.

Klíčové rozdíly mezi Metodikou kódování IR-DRG 016 a CZ-DRG
CZ-DRG verze pro rok 2018

6.2.1 Kód primární lokalizace nádoru užívejte na místě VDG nebo HDG vždy, když
se:
a) jedná o onemocnění v primární lokalizaci, lokálně progredující, invadující přímo
z primární lokalizace do okolních orgánů nebo v případě lokální recidivy;
b) jedná se o onemocnění disseminované do sekundárních lokalizací a zároveň je
aplikována systémová terapie (zahrnuje: léčbu cytostatiky, cílenými léčivy,
hormonoterapii, imunoterapii). Pro kódování sekundárních lokalizací v tomto
případě pak platí obecná pravidla jako pro kódování VDG (tedy vyžadují:
Klinické vyšetření / Terapeutický zásah nebo léčba / Diagnostické výkony /
Zvýšená ošetřovatelská péče a/nebo monitorování). Pokud je primární
lokalizace neznámá nebo neuvedená, užijte kódy C80.0 nebo případně C80.9;
c) jedná o onemocnění, které již není v primární lokalizaci či jiných lokalizacích
přítomno, ale terapeutická intervence s tímto nálezem souvisí. Toto pravidlo
neplatí pro diagnostické výkony prováděné v souvislosti s anamnézou
zhoubného novotvaru, kdy nejsou žádné známky přítomnosti maligního
novotvaru v primární ani sekundární lokalizaci - v tomto případě se užívá kód ze
skupiny "Z08.- Následné vyšetření po léčbě zhoubného novotvaru" na pozici
HDG a ze skupiny „Z85.- ZN v osobní anamnéze“ viz kapitola XXI, MKN-10.

Klíčové rozdíly mezi Metodikou kódování IR-DRG 016 a CZ-DRG
CZ-DRG verze pro rok 2018 - Další úpravy v oblasti onkologie
6.2.2 Nádorové onemocnění lze kódovat jako komorbiditu na pozici VDG v případě,
že předmětem terapie je komplikace přímo související s probíhajícím nádorovým
onemocněním.
6.2.3 V případě, že je ZN disseminován do sekundárních lokalizací a odpovědná za
potřebu hospitalizace je více než jedna tato lokalita nebo se jedná o léčbu
systémovou, uveďte na místě hlavní diagnózy kód novotvaru v primární lokalizaci a
to bez ohledu na to, zda je onemocnění v primární lokalizaci přítomno či nikoliv.
6.2.4 Pokud jsou odpovědné za potřebu hospitalizace nádorové metastázy v jediné
konkrétní sekundární lokalizaci, kódujte na místě hlavní diagnózy tuto sekundární
lokalizaci, kód primárního novotvaru vždy uvádějte do vedlejších diagnóz.
6.2.5 V případě, že jsou odpovědné za potřebu hospitalizace nespecifické příznaky
spojené s progresí onkologického onemocnění nebo jeho aktivita, je možné uvést
na místě hlavní diagnózy kód primárního novotvaru. Pokud je však odpovědná za
potřebu hospitalizace konkrétní komplikace vyžadující léčebnou intervenci přímo
zaměřenou na léčbu této komplikace, uveďte jako hlavní diagnózu kód této
komplikace.

Závěr
-

Metodika kódování IR-DRG verze 016 pro rok 2019 byla upravena tak,
aby z dat vykázaných v roce 2019 bylo možno transformací získat
jednoduše podklad pro zařazení případu podle CZ-DRG

-

Metodika kódování CZ-DRG verze 1 (pro rok 2018) vychází z Metodiky
kódování IR-DRG verze 015, aby se zabránilo nejasnostem a dvojímu
vykazování

-

Metodika kódování CZ-DRG verze 2 (pro rok 2019) ze stejného důvodu
bude vycházet z Metodiky kódování IR-DRG verze 016

-

Větší změny v Metodice kódování a odklon od pravidel, která jsou
svázána s problémy vyvstávajícími ze současného nastavení IR-DRG
lze předpokládat až v roce, kdy bude vykazování plně podřízeno CZDRG

Děkuji Vám
za pozornost
a těším se
na Vaše dotazy

Zdroj: bonsaiempire.com
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