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Přehled použitých výrazů a zkratek 
Výraz Zkratka  Výklad 
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group 
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Úvod 
Národní referenční centrum je povinno na základě Prováděcí smlouvy č. 4 (ze dne 20. 5. 2009) 
k Rámcové dohodě o spolupráci uzavřené dne 27. 5. 2008 s Ministerstvem zdravotnictví předat 
výstupy projektu Kultivace DRG 2010 Ministerstvu zdravotnictví ČR.  
Hlavním cílem tohoto dokumentu je obeznámit zadavatele (MZ) s obsahem předávaných výstupů. 
Dokument může sloužit také uživatelům DRG k obeznámení se se změnami systému verze 008.2011 

  

Seznam předávaných výstupů verze 008.2011 
1. Popis navrhovaných změn – výčet navrhovaných úprav Grouperu a Definičního manuálu jako 

výsledek procesu kultivace DRG, příloha Zmeny_DRG_008_2011.xls, 
2. Definiční manuál  
3. Grouper  
4. Číselník relativních vah pro rok 2011 
5. Číselník relativních vah pro rok 2011 – varianta B –  

Jedná se o číselník předkládaný pouze jako informační materiál, nikoli jako oficiální výstup 
procesu kultivace DRG 
Číselník RV byl ve verzi 008.2011 varianta B rozšířen o sloupce: 
Amat průměrné materiálové náklady (vykázané jako ZUM, ZULP) 
mltp dolní mezní bod pro materiálové náklady 
mhtp horní mezní bod pro materiálové náklady 
rvlos složka relativní váhy vázaná na nemateriálové náklady 
rvmat. Složka relativní váhy vázaná na materiálové náklady 
Jedná se o položky určené k aplikac „ekonomických outliers“.   
Tyto hodnoty jsou v číselníku uvedeny pouze s cílem informovat uživatele IR-DRG o této 
významné navrhované změně a umožnit jim reagovat a přizpůsobit podmínky ve své organizaci. 
Navrhovaná změna bude zavedena do systému pravděpodobně s verzí 009.2012. Odůvodnění a 
popis této úpravy je obsahem dokumentu Metodika přiřazení RV k případu hospitalizace – verze 
B viz bod 12.  

6. Číselník DRG markerů - tento číselník zůstává vůči předchozí verzi nezměněný. 
7. Metodika Sestavení případu hospitalizace - Zásadní změna v postupu sestavení vstupní věty 

grouperu – hlavní i vedlejší diagnózy budou přebírány výhradně z časově posledního dokladu 02. 
Odůvodnění této úpravy obsahuje dokument NRC_DRG_SPH_v.3.2.pdf 

8. Metodika Kódování diagnóz pro využití DRG - V této metodice nedošlo k žádným změnám vůči 
verzi 007.2010. 

9. Metodika užití DRG markerů v systému IR-DRG - V této metodice nedošlo k žádným změnám 
vůči verzi 007.2010. 

10. Metodika přiřazení RV k případu hospitalizace - Metodika popisuje proces přiřazení RV k případu 
hospitalizace. RV je zde honota v číselníku RV uvedena ve sloupci rv. 

11. Metodika přiřazení RV k případu hospitalizace - varianta B – verze 008.2011_B, dokument 
NRC_M_Prirazeni_RV_008_2011_B.pdf. Jedná se o metodiku předkládanou pouze jako 
informační materiál, nikoli jako oficiální výstup procesu kultivace DRG. Popisuje postup činnosti 
spojené s vyhodnocováním ekonomického outliera. Vysvětluje používání „dvousložkové“ RV 
uvedené ve sloupcích  rvlos a rvmat – tedy „časové“ a „materiálové“ složky RV v Číselníku RV 
varianta B – dokument NRC_Číselník_Relativních_vah_008_2011_B.xls.  
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Obvyklým způsobem, jak hradit ekonomické outliers, je zohlednění délky pobytu, jako parametru 
relativně objektivnějšího (více determinovaného) než jsou skutečně vynaložené náklady. 
Současný koncept, kdy je jako jediné ekonomické kriterium brána situace, kdy jsou náklady > 1 
milion Kč, je nevyhovující.  
Metodika přiřazení RV k případu hospitalizace verze 008.2011_B slouží uživatelům pouze 
k obeznámení se s připravovanou úpravou metodiky pro rok 2012. Popisuje proces činnosti 
spojené s vykazováním a výpočtem nákladů na outliera. Vzhledem k tomu, že jde o poměrně 
významnou změnu, NRC považuje za vhodné informovat uživatele v tomto časovém předstihu a 
umožnit jim tak přípravu podmínek ve své organizaci. 
Číselník spolu s Metodikou bude uveřejněn na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR v odkazu 
„Činnosti NRC/Připravujeme“. Jedná se pouze o návrh, který bude do praxe zaveden 
pravděpodobně v DRG pro rok 2012 
 
 
Celkově bylo v grouperu provedeno přibližně 104 změn z toho 
63 výkonů vyhodnoceno nově jako kritické výkony, 
38 již kritických výkonů bylo vyhodnoceno jako kritické také pro další baze 
10 výkonů bylo nově vyhodnoceno jako základní výkon pro MDC 15 
3 opravy chyb předchozí verze 
  

Popis navrhovaných změn 
Změny zapracované do  verze grouperu 008.2011 jsou uvedeny v souboru 
Zmeny_DRG_008_2011.xls ve struktuře sloupců popisujících 

• Kód výkonu 

• Název výkonu 

• Nový vkon - „A“ – nový výkon – nově zařazený jako kritický, „N“ – výkon již byl kritickým 
výkonem v předchozí verzi, nyní je pouze zařazený jako kritický také pro další skupiny 

• Poznámka - jakékoliv další informace o změně 

• Seznam bazí 2011 – seznam bazí, do kterých uvedený výkon spadá 

• App D – pokud výkon spadá do skupiny přílohy D Definičního manuálu, je zde tato skupina 
uvedena 

• Ek. závažný  – „A“- jedná se o ekonomicky závažný výkon, „N“ – nejde o ekonomicky 
závažný výkon 

• Základní výkon MDC 15 – „A“ – jedná se základní výkon  MDC 15, „N“- nejedná se 
základní výkon skupiny MDC 15 

 
Celkově bylo v grouperu provedeno přibližně 104 změn z toho 
63 výkonů vyhodnoceno nově jako kritické výkony, 
38 již kritických výkonů bylo vyhodnoceno jako kritické také pro další baze 
10 výkonů bylo nově vyhodnoceno jako základní výkon pro MDC 15 
3 opravy chyb předchozí verze 
  
V následujících podkapitolách jsou uvedené řádky souboru Zmeny_DRG_008_2011.xls 
obsahující jednotlivé změny grouepru 998.2011 
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Kritické výkony - nové 

Řádky 2 až 64 uvádějí výkony, které byly nově zařazené (vyhodnocené) jako kritické.  

Oprava chyby I. 

Řádek 65 uvádí opravu chyby grouperu – zařazení neexistujícího výkonu 23311 způsobeného 
technickou chybou při aktualizaci grouperu. 

Podnět uživatelů 

Řádky 66 až 77 uvádějí změnu grouperu iniciovanou požadavkem uživatelů klasifikace DRG.  

Oprava chyby II. 

Řádek 78 uvádí opravu chyby hlášenou uživateli klasifikace DRG. 

Kritické výkony – rozšíření skupin 

 
Řádky 79 až 104 uvádějí výkony, které byly vyhodnocené jako kritické již ve verzi 007_2010, nově 
byly vyhodnocené jako kritické také pro další DRG baze. Tyto skupiny jsou uvedeny ve sloupci 
Seznam bazí 2011.  

Oprava chyby III. 

Řádek 105 uvádí opravu chyby hlášenou uživateli klasifikace týkající se zařazení neexistujícího 
výkonu 76659 způsobeného technickou chybou při aktualizaci grouperu. 
 


