Definice sestavení hospitalizačního případu a postup plnění Vstupní věty Grouperu
Definice případu hospitalizace
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Hospitalizační případ pro potřeby DRG je pobyt nemocného v jedné nemocnici, v časové řadě, která nebyla
přerušena na více než 1 kalendářní den ode dne přijetí na akutní lůžko do dne ukončení hospitalizace na
akutním lůžku, tzn. hospitalizace v systému DRG končí buď propuštěním do ambulantní péče, úmrtím,
překladem na akutní lůžko jiného ZZ, překladem na lůžko následné péče nebo spinální jednotku či do ÚSP.
Poznámka k definici:
Překlady mezi odděleními, odbornostmi v rámci jednoho ZZ v akutní lůžkové péči (včetně péče JIP a ARO)
neznamenají pro použití DRG ukončení hospitalizace.
Definice dalších pojmů
Definice případu hospitalizace je popisem entity.
Vstupní věta DRG a Výstupní věta DRG je úplným informatickým popisem případu hospitalizace.
Vstupní věta Grouperu a Výstupní věta Grouperu je neúplným (např. omezení na počet diagnóz a výkonů)
informatickým popisem případu hospitalizace s definovaným datovým rozhraním.
Grouper je aplikace, jejímž vstupem je Vstupní věta Grouperu a výstupem Výstupní věta Grouperu. Výstupní
věta Grouperu obsahuje informace o zařazení do DRG skupiny, chybový příznak zařazení a další informace.
Definiční manuál (IRDRG) je popisem algoritmu zařazení případu hospitalizace (na základě Vstupní věty
DRG) do konkrétní DRG skupiny. Grouper je vytvořen s požadavkem na algoritmickou shodu s Definičním
manuálem.
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Postup sestavení Vstupní věty Grouperu z datového rozhraní kdávka
Vstupní věta Grouperu je sestavována z dokladů vážících se ke konkrétnímu případu hospitalizace.
Do zpracování jsou zahrnuty doklady 02 a 02s (a s nimi souvisejícími doklady 03 a 03s) s hlavičkovou
odborností, která má na prostřední pozici H, F, I, T, S, P s výjimkou odborností 9H9, 9F9, 2S1. Jsou
vyloučeny doklady s hlavičkovou odborností, která má na prostřední pozici U.
Do zpracování jsou zahrnuty všechny výkony z dokladů 06 provedené v intervalu hospitalizace v ZZ, kde je
pacient hospitalizován.
Atributy Vstupní věty Grouperu:
(nejsou uvedeny nepovinné atributy, popis všech atributů obsahuje manuál ke Grouperu)
Datum přijetí - datum přijetí z (časově) prvního dokladu 02
Datum propuštění - datum ukončení hospitalizace z (časově) posledního dokladu 02
Délka hospitalizace - ( tj. doba pobytu pacienta v nemocnici ve dnech) je definována jako datum propuštění
minus datum přijetí plus 1
Kód ukončení hospitalizace - z posledního (časově) dokladu 02
Věk pacienta - věk pacienta v letech ke dni přijetí. U dětí do jednoho roku věku - stáří ve dnech ke dni přijetí.
Porodní váha - u dětí do věku 28 dnů (viz zavedené výkony VZP)
Hlavní diagnóza - kód hlavní diagnózy z (časově) posledního dokladu 02
Vedlejší diagnózy - všechny ostatní navzájem různé diagnózy (jak hlavní tak i vedlejší) ze všech dokladů 02
nebo 02s vykázaných nemocnicí, ze kterých se skládá případ
Výkony

1
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Dle sazebníku výkonů a seznamu rozhodujících výkonů* pro Grouper

Též „případ hospitalizace“ nebo jen „hospitalizace“ či „případ“
Dle platné metodiky pro pořizování a předávání dokladů

Případy ukončené kódy 0 a 3 se ze zpracování vyřazují.
Způsob zpracování většího počtu diagnóz a výkonů, než umožňuje VVG
Pokud by bylo na pacienta vykázáno díky spojování dokladů více než maximální počet vedlejších diagnóz
nebo určujících výkonů než umožňuje rozhraní klasifikačního nástroje, bude se postupovat následujícím
způsobem:
doplnění diagnóz
• diagnózy z dokladů 02 v pořadí od „časově posledního“ k „časově prvnímu“ dokladu (diagnózy z dokladů
06 nevstupují do zpracování)
• doplnění výkonů* (v následujícím pořadí):
1) DRG markery z dokladu 02 nebo 06 (seznam platných DRG markerů je přílohou platné verze
Definičního manuálu)
2) výkony z dokladu 02 v pořadí od „časově prvního“ k „časově poslednímu“
3) výkony z dokladu 06 v pořadí od „časově prvního“ k „časově poslednímu“

*) Jedná se pouze o tzv. kritické výkony, tedy výkony, které mohou ovlivnit zařazení případu do DRG
skupiny. Výčet kritických výkonů je uveden v apendixu B platné verze Definičního Manuálu IR-DRG.

