Zápis ze zasedání
Řídící rada
Název

Řídící rada projektů DRG Restart a NZIS podpořených z projektů OP
Zaměstnanost
Zasedání/schůze předsednictva

Místo konání:

Zasedací místnost 116, ÚZIS ĆR Datum konání:

31. 10. 2017

Typ jednání:

5. zasedání/schůze předsednictva Čas:

11:30 – 12:30

Přítomní:

Ing. Petr Landa, JUDr. Radek Policar , doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., Mgr.
Radek Bližňák, JUDr. Mgr. Vladimíra Těšitelová, RNDr. Jitka Soukupová Ph.D.,
Ing. Milan Blaha, Ph.D., Ing. Jan Linda, Ing. Petra Živcová

Omluveni:

MUDr. Tom Philipp, Ph.D.
Program zasedání/schůze předsednictva Řídící rady

Bod programu

1. Přivítání - doc. RNDr. Ladislav Dušek
2. Představení programu jednání (Příloha č.1) Mgr. JUDr. V. Těšitelová- program byl
schválen bez připomínek
3. Úvod, nové projekty ÚZIS (Příloha č.2) - doc. RNDr. Ladislav Dušek
- informace o nových projektech připravovaných nebo již i realizovaných ze strany ÚZIS ČR
- Národního koordinačního centra Prevence vážných onemocnění (NKC PreVOn), které má
následující cíle:
- Vytvořit koordinační řídící strukturu a metodické zázemí pro zavádění, realizaci a
evaluaci screeningových programů v ČR
- Koordinovat realizaci pilotních projektů
- Vyhodnocovat realizovatelnost návazných screeningových programů na národní
úrovni
- Zavedení obecné metodiky pro monitoring, evaluaci a inovace jednotlivých
programů časného záchytu.
- Zvýšení dopadu programů časného záchytu onemocnění na zdraví obyvatel a
optimalizaci jejich nákladové efektivity
projekty v rámci výzvy 39 – informace již o podaných žádostech
informace o webová platformě: http://nkc.uzis.cz/

-

informace o 2 již realizovaných konferencích PREVON 2017, European Digestive Cancer
Days 2017
4. Kontrola plnění úkolů (Příloha č.1)
Rekapitulace usnesení z minulého zasedání předsednictva/schůze Řídící rady s tím, že všechna
usnesení splněna či průběžné plněna (jednání s MF dle mandátu uděleného ÚZIS ČR).
5. Projekt DRG – průběžná zpráva, vč. konkrétních výstupů Ing. Jan Linda (Příloha č. 3)
- Vývoj od poslední Řídicí rady - provozní
- Stabilizovaná síť odborných asistentů v RN
- Stabilizovaná síť referenčních nemocnic – 42 ZZ
- Mírně nenaplněné personální úvazky – dlouhodobě chybí 1,1 úv. metodika
klinických klasifikací
- Mírné nedočerpávání rozpočtu ve výši
- Volné úvazky
- Podpis a aktualizace dohod pro OA
- K 31.8.2017 podána 3. monitorovací zpráva – probíhá řešení nálezů
- Vývoj od poslední Řídicí rady - oceňování
- Dokončení edukace a přípravy na sběr dat v prostředích všech RN
- Implementace validační aplikace v prostředí RN
- První „ostrý“ sběr ekonomických a produkčních dat za celý rok 2016
- Opakovaná validace předaných dat
- Vývoj od poslední Řídicí rady – klasifikace
- Finalizace klasifikačního systému CZ-DRG do úrovně DRG skupin
(nejdetailnější členění)
- Kontrola oceněných hospitalizačních případů v novém klasifikačním systému
Usnesení ŘR 5/2017/1 Řídící rada vzala na vědomí.
Jednomyslně.
6. Projekt NZIS – průběžná zpráva, vč. konkrétních výstupů Ing. Milan Blaha, Ph.D.
(Příloha č. 4)
- byla poskytnuta informace o všech aktivitách projektu
- byl doplněn realizační tým:
- Databázový specialista
- Metodik dílčích registrů NZIS
- Programátor web
- Pomocní analytici dat - 8 zaměstnanců na DPP
- tvorba a publikace inovovaných metodik :
- dokončena příprava výchozích metodik pro oponenturu
- byl proveden výběr oponentů pro odbornou i technickou oponenturu
- mezi výstupy projektu byly nad plánovaný rámec (14 registrů) zařazeny
dokumenty k NRNP a NRPATV
- návrh a implementace analytického reportu
- proběhly konzultace analytického reportingu se zástupci krajů a statutárních měst,
- finalizace NRPZS,

Revize a úprava kontrolních vazeb a datových
standardů registrů NZIS, vazba na
datový standard MZ
- datová rozhraní budou rozvíjena dle potřeby
- aktualizace číselníků - každé čtvrtletí
Návrh a implementace podpůrných aplikací,
jejich průběžný update a provoz
- Aplikace pro správu výkonů a klasifikačních procedur:
http://szv.mzcr.cz/
- Aplikace pro správu číselníků (pilot http://10.18.12.25:8083/)
Návrh a implementace rozhraní datového úložiště
- Návrh datové architektury NRHZS
- Návrh datového rozhraní NRHZS
Edukace cílové skupiny a zjišťování jejich potřeb
- podpořeno celkem 122 osob, žádná 40 hodin
Publicita
- představeno jak na externích, tak i interních akcích
Sebeevaluace
- probíhá průběžně dotazníkové šetření s externí firmou
Aktuální problematika
- Zpoždění výběrového řízení na analytickou platformu (ve dnech)
- Nedočerpání osobních nákladů
- Nenaplnění objemu čerpaných prostředků a snížení
- Snížení rozpočtu projektu a ponížení milníku čerpání prostředků
Usnesení ŘR 5/2017/2 Řídící rada vzala na vědomí.
Jednomyslně.
-

7. Průběžná zpráva o přípravě a stavu nových projektů RNDr. Jitka Soukupová, Ph.D.
(Příloha č. 5)
- informace o nových projektech, vč. finančních objemů i délce trvání
- dva projekty již jsou fakticky realizovány (NKCP a Datová základna realizace
screeningových programů), není však vydán právní akt
- některé projekty jsou předloženy k posouzení MPSV a čeká se na jejich posouzení,
časový předpoklad 5-6 měsíců,
Usnesení ŘR 4/2017/3 Řídící rada vzala na vědomí.
Jednomyslně.
8. Změna Statutu a Jednacího řádu Mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová ( Příloha 6 a 7)
- změny formálního a obsahového charakteru
- změna názvu – resp. vypuštění konkrétních projektů z názvu Řídící rady návazně na
rozšířené okruhu projektů realizovaných ÚZIS ČR
- návazně na ukončení členství Mgr. Lenky Ptáčkové Melicharové MBA vypuštění člena
Řídící rady
- přílohou jak návrh Statutu, tak i Jednacího řádu v režimu změn
- v souvislosti s projednáváním změny statutu a jednacího řádu byla navržena jedna změna
a to vypuštění odst. 2 čl. 3 (Členové Rady) následujícího znění:

(2)
Funkční období jmenovaných členů Rady je dvouleté, člen Rady může být
jmenován opakovaně.
Usnesení ŘR 4/2017/4 Řídící rada schválila navrženou změnu Statutu a Jednacího řádu
Jednomyslně.

-

9. Diskuze
- ze strany MZ OEF Ing. Živcové proběhla informace týkající se vydání právního aktu ve
dvou případech již schválených projektů, a to vzhledem k ojedinělé situaci bylo nutné
konzultovat proceduru vydání na MF ČR a nyní je očekáván pokyn ze strany MPSV,
bohužel, do současné doby i přes urgence ze strany MZ i jednání na úrovni náměstků
ministrů, bez úspěchu, předpoklad realizace je do konce roku,
- ředitel ÚZIS ČR RNDr. L. Dušek informovat o tom, že Screeningové programy
v primární péči (Sentinelová síť praktických lékařů) bude předložena opakovaně Radě
k projednání
- ze strany ředitele ÚZIS ČR bylo konstatováno, že jedním z rizik ohrožujících včasné
zahájení projektů je i zajištění prostor pro pracovní týmy v Brněnské lokalitě,
- dalším rizikem pro realizaci již zahájených programů bez vydání právního aktu je ta
skutečnosti, že dochází k čerpání z rozpočtu ÚZIS ČR
Usnesení ŘR 4/2017/5 Řídící rada vzala na vědomí.
Jednomyslně.
- v souvislosti s projednáním průběžné zprávy projektu DRG bylo konstatováno, že
harmonogram projektu je plněn přesně v mezích usnesení Vlády ČR stejně jako
nastaveného i schváleného harmonogramu projektu s tím, že systém CZ-DRG bude
validován, testován a kalibrován do roku 2021 a následně bude implementován do úhrad
v.z.p.
Usnesení ŘR 4/2017/6 Řídící rada vzala na vědomí.
Jednomyslně.
Zapsala:

Mgr.JUDr. V. Těšitelová

Dne:

31. 10. 2017

Podpis:

Ověřil:

doc.RNDr. L.Dušek, Ph.D.

Dne:

31.10.2017

Podpis:

PŘÍLOHY
1.

Program jednání, kontrola plnění úkolů

2.

Nové projekty

3.

Projekt DRG – průběžná zpráva, vč. konkrétních výstupů

4.

Projekt NZIS – průběžná zpráva, vč. konkrétních výstupů

5.

Průběžná zpráva o nových projektech

6.

Návrh Statutu

7.

Návrh Jednacího řádu

