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Základní východiska pro aktualizaci a schvalování metodik a
číselníků IR-DRG 1.2 verze 016 pro rok 2019
Od 1. 1. 2015 byl Ministerstvem zdravotnictví ČR (dále jen MZ ČR) pověřen Ústav zdravotnických
informací a statistiky (dále jen ÚZIS) k zajištění správy a údržby systému IR-DRG 1.2.
ÚZIS při převzetí IR DRG 1.2 neobdržel od Národního referenčního centra (dále jen NRC) žádné
nástroje ani prostředky umožňující rozvoj či úpravu funkčnosti stávajícího systému IR-DRG 1.2
jako např. zdrojové programové kódy grouperu, dokumentaci ke grouperu, validní nákladová
data od reprezentativního vzorku poskytovatelů zdravotních služeb. Proto hlavním cílem údržby
systému IR-DRG 1.2 v přechodném období je pouze udržet systém ve funkčním stavu, umožňující
zachování stávajícího způsobu využití a realizovat pouze činnosti, které jsou zcela nutné pro
fungování systému (např. zajištění opravy případných chyb grouperu).
Z výše uvedeného důvodu zůstává grouper pro rok 2019 beze změn stejně jako číselník
relativních vah a další dokumenty.
V rámci údržby stávajícího systému IR-DRG je možné reagovat na podněty uživatelů a
aktualizovat metodické materiály. Zejména, Metodiku kódování diagnóz pro využití v IR-DRG, s
cílem nastolení jednotného výkladu mezi plátci a poskytovateli u nejproblematičtějších diagnóz nebo
Číselník DRG markerů s cílem sjednocení názvů mezi číselníky ÚZIS a VZP, opravy chyb a doplnění
nových markerů pro statistické sledování výskytu specifických zdravotních služeb a variant
zdravotních výkonů.
Při převzetí systému IR-DRG 1.2 ÚZIS nedostal mandát provádět změny mající dopad do úhrad.
Proto změny v metodikách mají pouze upřesňující či vysvětlující charakter s cílem snížit odlišnou
interpretaci jednotlivých částí metodik v klinické praxi. Zároveň byl v procesu schvalování
navržených změn v metodikách zachován původní způsob schvalování, kde rozhodující vyjádření
ke schválení či odmítnutí navrhovaných změn bylo v kompetenci zdravotních pojišťoven. Tento
schvalovací proces se týká pouze metodik a číselníků údržby IR-DRG 1.2 a nevztahuje se na
schvalování nových metodik v projektu DRG Restart.
Veřejný sběr podnětů, tvorba nové verze metodických materiálů a jejich připomínkování se řídilo
Harmonogramem zveřejněným na webových stránkách projektu DRG Restart
(https://drg.uzis.cz/index.php?pg=aktuality&aid=55).
V první polovině ledna 2019 bude na webových stránkách DRG Restart zpřístupněn
harmonogram procesu aktualizace/kultivace metodických materiálů pro rok 2020.
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