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• 27. 9. 2019 došlo k vydání 
verze 2.0 ve Sdělení ČSÚ 
pro rok 2020.

• 4. 3. 2020 došlo k vydání 
verze 3.0 ve Sdělení ČSÚ 
pro rok 2021.

• V září 2020 došlo k vydání 
verze 3.0 revize 1 ve Sdělení 
ČSÚ pro rok 2021. 

Systém CZ-DRG ve Sdělení ČSÚ



1. Zohlednění statutu CVSP ve struktuře klasifikačního systému,

2. Jeden vektor relativních vah = nezohlednění typu 
poskytovatele akutní lůžkové péče ve výpočtu RV,

3. Valorizace nákladových dat před výpočtem relativních vah,

4. Normalizace průměrných nákladů DRG skupin do podoby 
relativních vah na průměrné extrapolované náklady HP v 
NRHZS = celá ČR,

5. Publikace variability celkových nákladů DRG skupin dle typu 
ZZ.

Shrnutí – „novinky“ v CZ-DRG verze 3.0



Vydání CZ-DRG verze 3.0 revize 1 pro rok 2021

• Vydání CZ-DRG verze 3.0 revize 1 s ohledem na aktualizace 
číselníků a příslušných klasifikačních pravidel (např. úpravy 
SZV a MKN-10),

• Hlavní metodické materiály beze změn,

• Implementace pomocných klasifikačních pravidel pro 
klasifikaci HP v referenčním období (rok 2019):
– Metodické pokyny platné až od roku 2020,

– Nerespektování metodických pokynů CZ-DRG pro rok 2019,

– Korekce části „volných“ pravidel kódování v systému IR-DRG.



Aktualizace struktury DRG bází a DRG skupin 
- zohlednění CVSP ve struktuře DRG skupin

• Na základě dat RN za rok 2017 a xxx

Kód MDC Název MDC
CZ-DRG 2.0 
DRG báze

CZ-DRG 2.0 
DRG skupiny

CZ-DRG 3.0 
DRG báze

CZ-DRG 3.0 
DRG skupiny

MDC 00 Transplantace orgánů nebo krvetvorných buněk a ekon. náročné výkony 20 54 20 50

MDC 01 Nemoci a poruchy nervové soustavy 44 113 43 126

MDC 02 Nemoci a poruchy oka a očních adnex 29 57 29 55

MDC 03 Nemoci a poruchy ucha, nosu, úst a hrdla 41 90 40 86

MDC 04 Nemoci a poruchy dýchací soustavy 34 101 34 97

MDC 05 Nemoci a poruchy oběhové soustavy 61 188 60 193

MDC 06 Nemoci a poruchy trávicí soustavy 50 132 51 134

MDC 07 Nemoci a poruchy hepatobiliární soustavy a slinivky břišní 28 68 28 70

MDC 08 Nemoci a poruchy muskuloskeletální soustavy a pojivových tkání 60 165 56 192

MDC 09 Nemoci a poruchy kůže, podkožní tkáně a prsu 35 75 35 78

MDC 10 Nemoci a poruchy endokrinní, nutriční a metabolické 37 81 35 81

MDC 11 Nemoci a poruchy vylučovací soustavy 40 88 41 97

MDC 12 Nemoci a poruchy mužské reprodukční soustavy 32 62 32 60

MDC 13 Nemoci a poruchy ženské reprodukční soustavy 38 77 38 75

MDC 14 Těhotenství, porod a šestinedělí 14 27 14 29

MDC 15 Novorozenci a choroby způsobené v perinatálním období 16 53 15 53

MDC 16 Nemoci a poruchy krve, krvetvorných orgánů a imunity 21 45 20 51

MDC 17 Nemoci a poruchy krvetvorby a špatně diferenciované novotvary 28 72 28 75

MDC 18 Infekční a parazitární nemoci 5 17 5 19

MDC 19 Nemoci a poruchy duševní 15 29 15 29

MDC 20 Nadužívání alkoholu, léků a drog 9 23 9 23

MDC 21 Alergie, otravy a toxické účinky léků 7 10 7 10

MDC 22 Popáleniny a omrzliny 9 16 9 17

MDC 23 Faktory ovlivňující zdravotní stav a jiný kontakt se zdravotními službami 18 26 17 25

MDC 24 Akutní rehabilitace 13 24 13 24

MDC 25 Polytraumata 3 5 3 5

MDC 88 Výkon nesouvisející s hlavní diagnózou 26 26 26 26

MDC 99 Chybné DRG 3 3 4 4

Celkem 28 736 1727 727 1784



Co je obsahem metodických 
materiálů systému 

CZ-DRG verze 2.0 a 3.0?



Obsah metodických materiálů CZ-DRG

• Metodika sestavení hospitalizačního případu v systému CZ-DRG, platná verze 
softwaru CZ-DRG Pre-grouper a doprovodné metodické pokyny:

– Datové rozhraní nástroje CZ-DRG Pre-grouper,

– Instalační příručka a manuál pro uživatele nástroje CZ-DRG Pre-grouper,

– Technická dokumentace nástroje CZ-DRG Pre-grouper + zdrojové kódy.

• Definiční manuál klasifikačního systému CZ-DRG, platná verze softwaru CZ-DRG 
Grouper a doprovodné metodické pokyny: 

– Metodika použití DRG markerů v systému CZ-DRG,

– Číselník kritických výkonů a DRG markerů systému CZ-DRG,

– Datové rozhraní nástroje CZ-DRG Grouper,

– Instalační příručka a manuál pro uživatele nástroje CZ-DRG Grouper,

– Technická dokumentace nástroje CZ-DRG Grouper + zdrojové kódy.

• Pravidla kódování diagnóz v systému CZ-DRG,

• Metodika výpočtu relativních vah v systému CZ-DRG a doprovodné metodiky:

– Relevantní náklady hospitalizačního případu v systému CZ-DRG,

– Metodika oceňování hospitalizačního případu v systému CZ-DRG,

– Metodika přiřazení relativní váhy k hospitalizačnímu případu v systému CZ-DRG,

– Číselník relativních vah.



Přílohy metodických materiálů CZ-DRG

• Metodika sestavení hospitalizačního případu v systému CZ-DRG:

– Příloha technické dokumentace SW Pre-Grouper,

• Definiční manuál klasifikačního systému CZ-DRG: 

– Definiční listy MDC 00 – 25, MDC 88,

– Závažnost vedlejších diagnóz v systému CZ-DRG,

– Modifikace závažnosti souběžných diagnóz v systému CZ-DRG,

– Číselník taxonomických jednotek CZ-DRG,

– Vazba DRG bází a kritických výkonů,

• Pravidla kódování diagnóz v systému CZ-DRG:

– Přiřazení hlavních diagnóz v systému CZ-DRG,

• Metodika výpočtu relativních vah v systému CZ-DRG:

– Seznam zvlášť účtovaných léčivých přípravků a materiálových položek nezahrnutých do 
výpočtu relativních vah v systému CZ-DRG,

– Rozdělení nemocnic ČR dle typu pro sumarizaci nákladových dat RN,

– Validace produkčních dat referenčních nemocnic,

– Variabilita celkových nákladů DRG skupin systému CZ-DRG dle dat RN za rok 2018.



Kde najdu metodické 
materiály systému

CZ-DRG verze 2.0 a 3.0?



Stažení metodických materiálů CZ-DRG

https://www.mzcr.cz/category/agendy-
ministerstva/zdravotni-pojisteni/cz-drg/

https://www.mzcr.cz/category/agendy-ministerstva/zdravotni-pojisteni/cz-drg/


Stažení změnové dokumentace CZ-DRG verze 3.0

https://drg.uzis.cz/klasifikace-pripadu-
v3/web/analyzy-a-publikace/ 



Metodické materiály 
CZ-DRG verze 2.0 a 3.0 

jako podklad při kódování



Distribuční balíček 
CZ-DRG verze 2.0

… …

Metodické materiály

Přílohy



Taxonomie klasifikačního systému CZ-DRG

MDC

DRG báze

DRG skupina

DRG 01 DRG 02 DRG 03 DRG 04

Hospitalizační 
případ

Zařazení do MDC na základě kompletního rozkladu 
sady přípustných MKN-10 kódů pro hlavní diagnózy v 
systému CZ-DRG mezi jednotlivé MDC (s výjimkou MDC 
00, 15, 25).

Zařazení do DRG báze na základě příslušné léčebné 
modality (vyjádřené zejména provedeným výkonem SZV). 

Zařazení do DRG skupiny na základě vybraných 
charakteristik hospitalizačního případu asociovaných s 
náklady (zejména věk, závažnost hlavních a vedlejších 
diagnóz, případně další provedené výkony).
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RV Přirazení výsledné relativní váhy (RV) na základě dané 
DRG skupiny v určitém typu nemocnice a následná 
modifikace dle délky hospitalizace a přímých nákladů
konkrétního případu.



Zařazení do MDC na základě kompletního rozkladu 
sady přípustných MKN-10 kódů pro hlavní diagnózy v 
systému CZ-DRG mezi jednotlivé MDC (s výjimkou MDC 
00, 15, 25).

Zařazení do DRG báze na základě příslušné léčebné 
modality (vyjádřené zejména provedeným výkonem SZV). 

Zařazení do DRG skupiny na základě vybraných 
charakteristik hospitalizačního případu asociovaných s 
náklady (zejména věk, závažnost hlavních a vedlejších 
diagnóz, případně další provedené výkony).

Přirazení výsledné relativní váhy (RV) na základě dané 
DRG skupiny v určitém typu nemocnice a následná 
modifikace dle délky hospitalizace a přímých nákladů
konkrétního případu.

Taxonomie klasifikačního systému CZ-DRG

MDC
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DRG skupina
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PŘÍLOHA 1 PRAVIDEL KÓDOVÁNÍ DIAGNÓZ V CZ-DRG

Přiřazení hlavních diagnóz v systému CZ-DRG
• Zahrnuje platné i neplatné MKN-10 kódy dle CZ-DRG 2.0 a jejich zařazení do MDC.



PŘÍLOHA 31 DEFINIČNÍHO MANUÁLU CZ-DRG

Vazba DRG bází a kritických výkonů 

• Číselník vazeb ukazuje vliv jednotlivých výkonů v rámci různých MDC: 

Kód 
výkonu

Název výkonu Kód DRG 
báze

Název DRG báze

51111 OPERACE CYSTY NEBO HEMANGIOMU NEBO LIPOMU NEBO 
PILONIDÁLNÍ CYSTY

03-I15 Chirurgický výkon pro vrozenou cystu nebo píštěl obličeje nebo 
krku

51111 OPERACE CYSTY NEBO HEMANGIOMU NEBO LIPOMU NEBO 
PILONIDÁLNÍ CYSTY

06-I20 Perianální výkon

51111 OPERACE CYSTY NEBO HEMANGIOMU NEBO LIPOMU NEBO 
PILONIDÁLNÍ CYSTY

08-I31 Excize a menší výkony na měkkých tkáních a kůži pro nemoci 
muskuloskeletální soustavy a pojivových tkání

51111 OPERACE CYSTY NEBO HEMANGIOMU NEBO LIPOMU NEBO 
PILONIDÁLNÍ CYSTY

09-I13 Jiný chirurgický výkon pro nemoci a poruchy kůže, podkožní 
tkáně a prsu

51111 OPERACE CYSTY NEBO HEMANGIOMU NEBO LIPOMU NEBO 
PILONIDÁLNÍ CYSTY

17-I10 Resekční výkon na měkkých tkáních, kůži a prsu

51111 OPERACE CYSTY NEBO HEMANGIOMU NEBO LIPOMU NEBO 
PILONIDÁLNÍ CYSTY

18-I01 Chirurgický výkon pro eliminaci zánětlivého ložiska sepse

51113 MYOTOMIE MUSCULUS KRIKOFARINGIKUS 06-I10 Chirurgický výkon na jícnu mimo resekce
51115 OPERACE KRČNÍHO DIVERTIKLU JÍCNU 06-I10 Chirurgický výkon na jícnu mimo resekce
51119 KOREKCE STRIKTURY KRČNÍHO JÍCNU NEBO KRČNÍCH 

ANASTOMÓZ
06-I10 Chirurgický výkon na jícnu mimo resekce

51119 KOREKCE STRIKTURY KRČNÍHO JÍCNU NEBO KRČNÍCH 
ANASTOMÓZ

15-I02 Chirurgický výkon na oběhové soustavě, dýchací soustavě nebo 
na jícnu u novorozence

51125 TYREOIDEKTOMIE TOTÁLNÍ NEBO OBOUSTRANNÁ SUBTOTÁLNÍ 10-I14 Odstranění nebo resekce štítné nebo příštítné žlázy s 
odstraněním krčních mízních uzlin

51125 TYREOIDEKTOMIE TOTÁLNÍ NEBO OBOUSTRANNÁ SUBTOTÁLNÍ 10-I15 Odstranění nebo resekce štítné žlázy nebo příštítných tělísek

kritický výkon SZV / DRG marker zařazení do DRG báze CZ-DRG verze 2.0



PŘÍLOHA 31 DEFINIČNÍHO MANUÁLU CZ-DRG

Vazba DRG bází a kritických výkonů 

• Číselník vazeb nezohledňuje další potenciální klasifikační faktory: 

kritický výkon SZV / DRG marker zařazení do DRG báze

Kód výkonu Název výkonu Kód DRG báze Název DRG báze
51355 DVOJ- A VÍCENÁSOBNÁ RESEKCE A (NEBO) ANASTOMÓZA 

TENKÉHO STŘEVA, STRIKTUROPLASTIKA
06-I06 Resekce střeva nebo peritonea pro onemocnění trávicí soustavy

51355 DVOJ- A VÍCENÁSOBNÁ RESEKCE A (NEBO) ANASTOMÓZA 
TENKÉHO STŘEVA, STRIKTUROPLASTIKA

06-I08 Chirurgický výkon pro vrozenou vadu tenkého nebo tlustého střeva

51355 DVOJ- A VÍCENÁSOBNÁ RESEKCE A (NEBO) ANASTOMÓZA 
TENKÉHO STŘEVA, STRIKTUROPLASTIKA

07-I08 Spojkový nebo rekonstrukční výkon pro onemocnění hepatobiliární 
soustavy nebo slinivky břišní

51355 DVOJ- A VÍCENÁSOBNÁ RESEKCE A (NEBO) ANASTOMÓZA 
TENKÉHO STŘEVA, STRIKTUROPLASTIKA

13-I02 Odstranění vnitřních pohlavních orgánů pro zhoubný novotvar včetně 
rozsáhlého resekčního výkonu na okolních tkáních

51355 DVOJ- A VÍCENÁSOBNÁ RESEKCE A (NEBO) ANASTOMÓZA 
TENKÉHO STŘEVA, STRIKTUROPLASTIKA

13-I03 Resekční výkon na trávicí soustavě pro extragenitální endometriózu 
nebo rektokélu

51355 DVOJ- A VÍCENÁSOBNÁ RESEKCE A (NEBO) ANASTOMÓZA 
TENKÉHO STŘEVA, STRIKTUROPLASTIKA

15-I04 Chirurgický výkon na trávicí nebo hepatobiliární soustavě u 
novorozence

51355 DVOJ- A VÍCENÁSOBNÁ RESEKCE A (NEBO) ANASTOMÓZA 
TENKÉHO STŘEVA, STRIKTUROPLASTIKA

17-I04 Resekční výkon na trávicí soustavě, játrech nebo odstranění omenta

51355 DVOJ- A VÍCENÁSOBNÁ RESEKCE A (NEBO) ANASTOMÓZA 
TENKÉHO STŘEVA, STRIKTUROPLASTIKA

25-I01 Chirurgický výkon na více lokalizacích při polytraumatu

51355 DVOJ- A VÍCENÁSOBNÁ RESEKCE A (NEBO) ANASTOMÓZA 
TENKÉHO STŘEVA, STRIKTUROPLASTIKA

25-I02 Chirurgický výkon v dutině hrudní nebo břišní, instrumentace páteře, 
amputace/osteosyntéza dlouhých kostí při polytraumatu

Pro zařazení HP do 13-I02 musí být vykázán i další výkon 
(onko-gynekologický) pro danou HDG (zde ZN) a musí se 

jednat o pacientku (= HP ženského pohlaví).



PŘÍLOHA 30 DEFINIČNÍHO MANUÁLU CZ-DRG

Číselník taxonomických jednotek CZ-DRG

• Kódy a názvy 
taxonomických 
jednotek na všech 
úrovních klasifikačního 
systému CZ-DRG.



PŘÍLOHA 28 DEFINIČNÍHO MANUÁLU CZ-DRG 

Závažnost vedlejších diagnóz v systému CZ-DRG
• V případě 85 % všech kódů diagnóz hodnocených na pozici komorbidit a komplikací nedošlo ke 

změně závažnosti.

• U celkem 6 % kódů je nová závažnost vyšší než ve verzi 1.0.

• U celkem 9 % kódů je nová závažnost nižší než ve verzi 1.0.

Modifikace závažnosti souběžných diagnóz (hlavní vs. 
vedlejší) je pak obsahem přílohy 29.



PŘÍLOHA 28, 29 DEFINIČNÍHO MANUÁLU CZ-DRG 

Výpočet celkového skóre CC v systému CZ-DRG



• Závažnost případu je v MDC 15 oproti jiným MDC v systému 
CZ-DRG určována na základě konkrétní diagnózy, nikoliv na 
základě skóre závažnosti komorbidit a komplikací (CC).

• Pro účely definování závažnosti HP v MDC 15 byly příslušné 
MKN-10 kódy rozděleny dle závažnosti na: 
1) velmi závažné stavy a onemocnění perinatálního období
2) závažné stavy a onemocnění perinatálního období 
3) málo závažné / nezávažné stavy a onemocnění 

perinatálního období 

Dopad na referenční kódování CZ-DRG

Zohlednění závažnosti hlavní nebo vedlejší diagnózy při klasifikaci případů novorozenců do DRG

skupin je zajištěno samotným klasifikačním algoritmem CZ-DRG (Grouperem). Správná klasifikace

vyžaduje pouze úplné a správné kódování diagnóz dle MKN-10.
✓

Poznámka k závažnosti diagnóz v MDC 15



1. Identifikace typických HP dané DRG skupiny – musí být současně typické 
z hlediska LOS i přímých materiálových nákladů.

• Výpočet využívá parametrické vyjádření horního mezního bodu.

• Byla provedena korekce pro situace s nulovými CNMAT a nulovou 
směrodatnou odchylkou.

2. Výpočet průměrných přímých a nepřímých nákladů.

• Obě složky RV kalkulovány na stejném souboru typických HP.

3. Stanovení průměrných nákladů v DRG skupinách s nízkou četností.

• Minimálním požadovaný počet HP vstupujících do výpočtu všech 
atributů relativních vah: 30 HP.

4. Normalizace průměrných nákladů DRG skupin do podoby relativních vah.

5. Zohlednění typu poskytovatele akutní lůžkové péče ve výpočtu RV.

04 METODIKA VÝPOČTU RELATIVNÍCH VAH CZ-DRG
Výpočet hodnot relativních vah – verze 2.0 vs. 3.0



ČÍSELNÍK RELATIVNÍCH VAH CZ-DRG verze 3.0



• Pro normalizaci průměrných nákladů DRG skupin do podoby 
relativních vah byl použit průměr celkových nákladů v rámci 
trimovaných dat RN za rok 2018 (hodnotou cca 59 706 Kč 
versus v IR-DRG hodnotou cca 33 500 Kč).

• Relativní váhy systému CZ-DRG verze 3.0 nejsou srovnatelné
s relativními váhami systému IR-DRG. Paralelně vypočtené 
hodnoty casemixu akutní lůžkové péče dle IR-DRG a CZ-DRG 
tedy také nejsou srovnatelné.

04 METODIKA VÝPOČTU RELATIVNÍCH VAH CZ-DRG 3.0
Normalizace průměrných nákladů DRG skupin do podoby 

relativních vah



Úhradové tarify pro rok 2021 = valorizace nákladů z roku 
2018 pro CZ-DRG v roce 2021

Stanovení relativních vah (RV) a úhradových tarifů (ÚT) přímo z retrospektivních nákladových dat v roce 
2018 by mohlo s ohledem na plánovanou implementaci v roce 2021 vést k jejich podhodnocení.
• Hrubé mzdy a ostatní nepřímé náklady včetně režijních* tak byly před výpočtem RV/ÚT valorizovány 

dle meziročního růstu osobních nákladů dle dat výkazu E 6-02 (rok 2019) a dle makroekonomické 
predikce Ministerstva financí ČR (roky 2020 a 2021).

• Všechny ostatní složky nákladů byly valorizovány s ohledem na predikovanou míru inflace v letech 
2019, 2020 a 2021 dle makroekonomické predikce Ministerstva financí ČR.

Struktura nákladů

Kalkulované 
náklady

Valorizované náklady

2018 2019 2020 2021

Nepřímé náklady

- hrubé mzdy o +11,0 % +5,9 % +5,2 %

- náklady na léčiva o +2,8 % +2,6 % +2,0 %

- náklady na zdravotnický materiál o +2,8 % +2,6 % +2,0 %

- náklady na zdravotnickou techniku o +2,8 % +2,6 % +2,0 %

- náklady na budovy a pozemky o +2,8 % +2,6 % +2,0 %

- náklady na extramurální péči o +2,8 % +2,6 % +2,0 %

- ostatní náklady včetně režijních* o +11,0 % +5,9 % +5,2 %

Přímé náklady (ZUM, ZULP) o +2,8 % +2,6 % +2,0 %

* Dle ekonomických dat jsou tyto ostatní náklady z 93 % tvořeny mzdovými náklady nezdravotnických pracovníků.



Webový portál systému CZ-DRG

Na adrese 

http://drg.uzis.cz/klasifikace-pripadu/web/

http://drg.uzis.cz/klasifikace-pripadu/web/


Po zvolení varianty Průvodce CZ-DRG se návštěvníkovi stránky zobrazí webová

stránka nabízející výběr libovolné MDC. Kliknutím na libovolnou MDC je návštěvník

přesměrován na definiční list dané MDC.













Vyhledávání lze omezit na tyto atributy: kód taxonomické jednotky, názvy taxonomických 

jednotek, hlavní, nebo vedlejší diagnóza, nebo kritický výkon. 

V neposlední řadě je třeba zvolit, zda mají být ve výsledku zobrazeny odkazy na definiční 

listy DRG kategorií, nebo DRG bází. 







PŘÍKLADY



Jak zjistím, kam v CZ-DRG 
2.0/3.0 patří nějaká hlavní 

diagnóza?



Příklad 1 Zadání

• Zjistěte, do jaké MDC je zařazena diagnóza 
K76.3 Infarkt jater.



Příklad 1 Řešení pomocí metodických 
materiálů

• V příloze metodického materiálu Pravidla kódování diagnóz 

03__CZ-DRG_v2_Pravidla_kodovani_diagnoz_priloha.xlsx

lze nalézt zařazení všech MKN-10 kódů do příslušných MDC.

CTRL F



Příklad 1 Řešení pomocí webu 1

• Na webových stránkách klasifikačního systému CZ-DRG 2.0 lze v záložce 
Definiční listy vyhledávat zařazení MKN-10 kódů do DRG bází.



Příklad 1 Řešení pomocí webu 1

• Podle prvního dvojčíslí kódů nalezených DRG bází zjistíme, do jaké MDC je 
diagnóza zařazena. Podle dvojčíslí 05 tedy poznáme, že se jedná o MDC 05 
Nemoci a poruchy oběhové soustavy.



Příklad 1 Řešení pomocí webu 2
• Zjistit, do jaké MDC je diagnóza zařazena, lze i pomocí online klasifikátoru. Do 

vstupního formuláře je nutné zadat požadovanou diagnózu a ostatní povinné údaje 
jsou již předvyplněny.



Příklad 1 Řešení pomocí webu 2

• Po stisku tlačítka „Klasifikovat případ“ se zobrazí MDC, do které je diagnóza 
zaklasifikována.



Jak zjistím závažnost vedlejší 
diagnózy a CC skóre HP 

v CZ-DRG 2.0?



Příklad 2 Zadání

• Jaké je v CZ-DRG 2.0 skóre závažnosti renálního 
selhání (akutní i chronické) v případě vykázání 
příslušného MKN-10 kódu na pozici vedlejší 
diagnózy?

• Zjisti pouze pro kódy z kapitoly XIV. NEMOCI 
MOČOVÉ A POHLAVNÍ SOUSTAVY (N00–N99)



Příklad 2 Řešení

• Výsledek lze najít v příloze definičního manuálu 
02__CZ-DRG_v2_Definicni_manual_priloha28_ZavaznostVDG.xlsx



Příklad 3 Zadání

• Jaké je celkové skóre klinické závažnosti komorbidit a 
komplikací u pacienta s hlavní diagnózou C18.0 a s 
následujícími vedlejšími diagnózami:

– D64.8 Jiné určené anemie

– I10 Esenciální (primární) hypertenze

– J96.00 Akutní respirační selhání, Typ I [hypoxický]

– N17.0 Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou.

• Jak se výsledek změní v případě odstranění N17.0?



Příklad 3 Řešení pomocí metodických 
materiálů 1

• Vzorec pro výpočet CC je v 02__CZ-DRG_v2_Definicni_manual.pdf

• Závažnost (severita) jednotlivých MKN-10 kódů je k dispozici v 
02__CZ-DRG_v2_Definicni_manual_priloha28_ZavaznostVDG.xlsx
– D64.8 Jiné určené anemie -> zDG = 1

– I10 Esenciální (primární) hypertenze -> zDG = 0

– J96.00 Akutní respirační selhání, Typ I [hypoxický] -> zDG = 4

– N17.0 Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou. -> zDG = 4

, kde
R=2 a T=0,4



Příklad 3 Řešení pomocí metodických 
materiálů 2

• Po dosazení závažností jednotlivých MKN-10 kódů (červeně) a 
vypočítání váhy jednotlivých diagnóz (zeleně) dostáváme následující 
výsledek:

ln(4*1,00 + 4*0,50 + 1*0,33 + 0*0,25) / 0,4 = 4,61

• Výsledné CC je tedy rovno:

CC = minimum (4, floor(4,61)) = minimum (4,4) = 4.

, kde
R=2 a T=0,4



Příklad 3 Řešení pomocí metodických 
materiálů 3

• Po odstranění N17.0 je výsledek následující:

• Po dosazení závažností jednotlivých MKN-10 kódů (červeně) a 
vypočítání váhy jednotlivých diagnóz (zeleně) dostáváme následující 
výsledek:

ln(4*1,00 + 1*0,50 + 0*0,33) / 0,4 = 3,76.

• Výsledné CC je tedy rovno:

CC = minimum (4, floor(3,76)) = minimum (4,3) = 3.

, kde
R=2 a T=0,4



Příklad 3 Řešení pomocí webu 1



Příklad 3 Řešení pomocí webu 2

• Výsledné skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací je CC=4.



Příklad 3 Řešení pomocí webu 3

• Odstraněním vedlejší diagnózy N17.0 (zDG=4) klesne skóre klinické 
závažnosti komorbidit a komplikací z CC = 4 na CC = 3.



DĚKUJI ZA POZORNOST


