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Aktuální úkoly managementu:

• Rok Covidu z pohledu řízení 
nemocnic

• CZ-DRG – jak jsme zvládli jeho 
rozjezd
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Výzvy, které přišly s Covidem

• Covid-19 způsobil nemocnicím dlouhou řadu problémů, s 
nimiž se musely popasovat. Mezi ty nejviditelnější patřily 
personální kapacity či reorganizace lůžek, byly tu ale i 
výzvy na první pohled méně viditelné

• Reprofilizace standardní a intenzivní péče
• Zajištění personálu
• Problematika HTS (kyslík, odpady,…..)
• Využití/upgrady pandemických nebo krizových plánů
• Dopady do financí (úhrady, investice)



Reprofilizace standardní péče…….

• Výběr ze zpráv a sdělení (www nemocnic, ČT, český rozhlas) -
únor 2021: 

• Standardní péče
• Benešovská nemocnice - uzavřeno dětské LO z důvodu reprofilizace lůžek na 

covidová
• NPK - v rámci reprofilizace lůžek bylo nutné uzavřít dvě ze tří JIP
• Nemocnice Vyškov - 80 lůžek standardní ALP a 15 lůžek JIP a ARO 

reprofilizováno na infekční lůžka
• …….

……



………..využití intenzivních lůžek

• Využití intenzivních lůžek (únor 2021):
• FNuSv. Anny – z 30 ARO lůžek je téměř třetina neinfekčních, to znamená více než 

dvacátý den po PCR pozit.testu
• Nem. Mladá Boleslav - 10 pacientů na ARO, z toho 4 covidoví, 4 po covidu, 2 zbývající 

necovidoví

• Obecně se projevoval stav, kdy:
• Postcovidoví pacienti často vyžadovali intenzivní péči v desítkách dnů 
• Zařízení byla na hraně kapacity, přestože covidových pacientů postupně 

ubývalo
• Vytížené nemocnice se tak stále nemohou vracet k „běžnému“ provozu

• Ve FNuSv.Anny operuje se řádově asi na 9 sálech oproti obvyklým 
19 sálům



Zajištění personálu v době pandemie



Podstavy personálu v čase narůstající 
křivky počtu onemocnění

• Říjen 2020 – zlínský kraj
• Povolával zdravotníky, kteří nedávno odešli do důchodu, mediky i 

zdravotníky, kteří nepracují v oboru. 
• Potřeba zajistit nezdravotnické profese - pomoc do skladů, kuchyní či 

řidiče. 

• Vytvářel databázi lidí ochotných pomoci, na které se v případě potřeby 
lze obrátit

• Situaci s podstavy ve zdravotnictví ještě více komplikovalo 
plošné uzavření škol.



Technické zabezpečení, odpady,…….

• Odpadové hospodářství (Zdravotnický deník 24.11.2020)
• PZS (ALP) hlásí meziroční nárůst hmotnosti odpadů v některých 

případech vyšší než 30 procent (pokud jde o objem odpadu, pak je 
nárůst ještě vyšší až o 50 procent)

• Pro krizovou situaci bylo nutno upravit legislativu (doba 
skladování odpadu)

• Informace z nemocnic:
• Thomayerova nem – o 28 procent více infekčního odpadu, než byl průměr předchozích měsíců 

(10/20)
• FN Plzeň - množství odpadu se zvýšilo ze 70 na 105 tun měsíčně a nemocnice musela 

nakoupit dalších 25 kontejnerů na infekční odpad, který pak z areálu dvakrát denně odváží 
specializovaná firma (01/21)

• Nemocnice Vyškov – odpadu meziročně přibylo o více než třicet tun, což je nárůst o 32% 
(03/21)

• V FNuSv.Anny – finančně je to zhruba o dvě stě tisíc korun měsíčně navíc než je běžné (03/21)



Úhrady……..

• Na začátku roku 2021 po vydání UV nemocnice hlásily 
• „…Pokud by nemocnice poskytovala během celého roku péči v takovém rozsahu a takovému počtu 

covid pacientů, jako tomu bylo v poslední čtvrtině loňského roku (pozn. tj.IVQ 2020), poklesnou 
naše příjmy o 140 milionů korun za celý rok….“

• „….. Odhadujeme výpadek na cca 55 milionů až 60 milionů korun za rok s tím, že rozložení 
pandemie by bylo stejné jako v roce 2020….“

• Pak byla vydána kompenzační UV (již druhá v historii)
• Nemocnice dostanou nekrácený případový paušál, navýšení za vyšší CM + příplatky za covid 

pacienty
• V případě odkladné péče kompenzace za nutnost omezování péče

• Podle vyjádření nemocnic kompenzační UV dorovnala reprofilaci péče zaviněnou 
COVID-19

……….



……….investice?

• Musely se odložit, zrušit, nebo přeplánovat některé 
investice?

• Vyvstaly nové priority?
• Digitalizace
• Robotizace
• Modernizace některého vybavení
• ……….?



A na závěr covidového bloku

• Nastartovalo u vás pandemické peklo nějaké další změny?
• Pandemický/krizový plán
• Procesní změny
• Trvalá reprofilace lůžek (NP, sociální lůžka,…….)
• Úpravy smluvních vztahů se ZP
• …….



Jak jsme 
zvládali rozjezd 
CZ-DRG
Ing. David Franek
Odbor financování ZP, NPK, a.s.
Ing. Karel Mareš
Vedoucí oddělení controllingu a úhrad ZP, Klatovská 
nemocnice, a.s.



Vstupní premisa

• „CZ-DRG má být velmi zjednodušeně řečeno lékem na letité 
stesky, že někdo dostává (opět velmi zjednodušeně řečeno) za 
operaci slepého střeva 30 tisíc a jiná nemocnice 60 tisíc korun.“ 
(Zdrav.deník 02/21)

• Nebo se jedná skutečně „jen“ o nástroj, který by měl 
posloužit plátcům a nemocnicím jako společný podklad pro 
diskuzi o lepším nastavení systému?

• Z analýz DRG Restart vyplývá, že v systému chybí peníze, 
aby mohly být uhrazeny všechny hosp. případy dle 
skutečných nebo kalkulovaných nákladů



Zpět k provozu nemocnic

• Jste zapojeni v DRG Restart a pomohlo vám to při 
praktických přípravách?

• Jakým způsobem se kvalifikovali vaši pověření zaměstnanci 
(školení, e-learning, workshopy, samostudium) – v 
předstihu nebo za provozu?

• Dělali/děláte modelace pro porovnání ohodnocení případů 
podle IR-DRG vs. CZ-DRG?

• Co se ukázalo být jako největší (nebo nečekaná) výzva nebo 
překážka?



Na závěr naše zkušenosti z ročního 
provozu 
ing. Dvořáček, Ph.D.

• Více než dvě desítky školení v nemocnicích 
10/2020 – 03/2021;

• Všechny typy reakcí během času: (popírání, hněv, agrese, 
smlouvání, deprese, smíření a přijetí) dle typu školení:
nad zobecněnými daty;
nad konkrétními daty dané nemocnice.



Největší problémy

• nárůst počtu CZ-DRG bazí i skupin,
• vysoká specificita DRG skupin => požadavky na úplnost 

vykázání,
• změny v závažnosti VDG;
• zásadní změna ve výpočtu celkového skóre závažnosti HP;
• CZ-DRG skupiny bez závažností (53,5 %);
• „závažné“, „velmi závažné“ „méně závažné“ … Dg. v 6 MDC 

v CZ-DRG skupinách bez závažností (HDG i VDG);
• nejednoznačné CZ-DRG skupiny;
• „kritické“ materiály;
• CZ-DRG skupiny „v CVSP“ a „mimo CVSP“;
• Vysoká diverzifikace CZ-DRG skupin dle věku:

(2, 3, 15, 16, 16-59, 16-74, 18, 18-59, 18-64, 40, 60, 80). 



Další problémy

• MDC 88 a MDC 99 bez možnosti přepočtů RV (X od IR-DRG);
• 15 druhů terapeutických dnů;
• CZ-DRG kategorie?
• 2 fáze grupování PGP + GP;
• nárůst položek v DR (8 typů VDG, chyba každé položky: 14x VDG, 

25x KV, 15x ZUP), VDV 28 položek v IR-DRG  222 v CZ-DRG;
• chyby PGP, GP („více markerů“);
• zásadní změny v akutní rehabilitaci (RHB-dny, rozdílné časy RHB 

výkonů, nekritické RHB-výkony, kategorie VDG, blokační 
algoritmus u baze 24-M07 („dorzopatie“ při > 18 RHB-dní), první a 
poslední VDG na dokladech, „neúplná RHB“;

• zásadní změny v akutní psychiatrické péči MDC 19 a 20 (32 KV)



Co se osvědčilo:

• Měsíční kontroly a modelace PŘED předáním dat ZP
• chybná ukončení HP;
• úmrtí bez CC;
• rozbor a modelace MDC 88 a MDC 99;
• rozbory a modelace MDC 19 a MDC 20, MDC 24;
• kontroly kódování u HP „přerušených 1 den“;
• pokles závažnosti u opakovaných HP se stejnou HDG;
• modelace: „méně“ je někdy „více“ (VDG, KV);
• k-OUTLIERs a hraniční INLIERs;
• specifická vedení kódování: (baze) – HDG – VDG;

• Využití specifického sofistikovaného sw a dlouholetých 
zkušeností.



WORKSHOP
Děkujeme za pozornost 
a těšíme se na viděnou na 
příštím INMEDU
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