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Proč v IPVZ?Proč v IPVZ?Proč v IPVZ?
zachování kontinuity (projekt „Vývoj a ověřovací provoz 
klasifikačního systému diagnostických skupin v ČR“)
místo realizace projektu PHARE
85 pracovišť v celé republice, zkušenosti se zajištěním funkčnosti 
místně odloučených pracovišť
zaměstnanci jsou přední medicínští odborníci ve všech oblastech
velmi dobré výukové zázemí, multimediální prezentace, 
e-learning…
„neutrální půda“ – stojí mimo poskytovatele i mimo plátce, tomu 
odpovídá i složení a kompetence expertních týmů
dobré vztahy s odbornou veřejností (20 000 lékařů/rok) a 
s odborným tiskem
nutné iniciální investice ze státního rozpočtu lze snadněji realizovat 
v příspěvkové organizaci
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Právní postavení NRCPrávní postavení NRCPrávní postavení NRC

Sídlo Národního referenčního centra:Sídlo Národního referenčního centra:Sídlo Národního referenčního centra:

IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10

Národní referenční centrum je samostatným úsekem 
Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví 
(IPVZ)

Organizační začlenění NRC je upraveno
Statutem Institutu postgraduálního vzdělávání ve 
zdravotnictví ze dne 1. 9. 2003
Organizačním řádem Institutu postgraduálního vzdělávání ve 
zdravotnictví

Národní referenční centrum je samostatným úsekem Národní referenční centrum je samostatným úsekem 
Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví 
(IPVZ)(IPVZ)

Organizační začlenění NRC je upravenoOrganizační začlenění NRC je upraveno
Statutem Institutu postgraduálního vzdělávání ve Statutem Institutu postgraduálního vzdělávání ve 
zdravotnictví ze dne 1. 9. 2003zdravotnictví ze dne 1. 9. 2003
Organizačním řádem Institutu postgraduálního vzdělávání ve Organizačním řádem Institutu postgraduálního vzdělávání ve 
zdravotnictvízdravotnictví



Procesy aktualizace DRGProcesy aktualizace DRG

•• posuzuje připomínky a náměty na posuzuje připomínky a náměty na 
změnu klasifikace z klinického hlediskazměnu klasifikace z klinického hlediska

•• formuluje konečné znění požadavků na formuluje konečné znění požadavků na 
změnu klasifikace z klinického hlediskazměnu klasifikace z klinického hlediska

Klinická expertní komiseKlinická expertní komise

Je vrcholovým koordinačním grémiem pro Je vrcholovým koordinačním grémiem pro 
kultivaci a zavádění DRG:kultivaci a zavádění DRG:

•• formuluje zadání pro kultivaci formuluje zadání pro kultivaci 
klasifikačního systémuklasifikačního systému

•• v konečné instanci rozhoduje o přijetí v konečné instanci rozhoduje o přijetí 
požadavku na změnu klasifikacepožadavku na změnu klasifikace

•• schvaluje výstupy kultivace schvaluje výstupy kultivace 
klasifikačního systémuklasifikačního systému

Řídící rada implementace DRGŘídící rada implementace DRG



Procesy aktualizace DRG Procesy aktualizace DRG (pokračování)(pokračování)

•• navrhuje metodiku výpočtu a verifikace navrhuje metodiku výpočtu a verifikace 
vahvah

•• posuzuje připomínky a náměty na změnu posuzuje připomínky a náměty na změnu 
klasifikace ze statistického hlediskaklasifikace ze statistického hlediska

•• formuluje konečné znění požadavků na formuluje konečné znění požadavků na 
změnu klasifikace ze statistického změnu klasifikace ze statistického 
hlediskahlediska

Informatická expertní komiseInformatická expertní komise

•• navrhuje metodiku alokace nákladůnavrhuje metodiku alokace nákladů
•• navrhuje metodiku sběru a validace datnavrhuje metodiku sběru a validace dat
•• posuzuje připomínky a náměty na změnu posuzuje připomínky a náměty na změnu 

klasifikace z ekonomického hlediskaklasifikace z ekonomického hlediska
•• formuluje konečné znění požadavků na formuluje konečné znění požadavků na 

změnu klasifikace z ekonomického změnu klasifikace z ekonomického 
hlediskahlediska

Ekonomická expertní komiseEkonomická expertní komise



Obchodní model NRCObchodní model NRC
NRC pracuje na neziskovém principu. NRC pracuje na neziskovém principu. 
Jeho příjmy jsou:Jeho příjmy jsou:

účelové dotace MZ na provoz a investiceúčelové dotace MZ na provoz a investice

příspěvky pojišťoven stanovené jako paušální příspěvky pojišťoven stanovené jako paušální 
částka podle počtu pojištěncůčástka podle počtu pojištěnců

příspěvky asociací nemocnic stanovené jako roční příspěvky asociací nemocnic stanovené jako roční 
dohodnutá částka na asociacidohodnutá částka na asociaci

příspěvky jiných subjektůpříspěvky jiných subjektů

vlastní příjmyvlastní příjmy



Obchodní model NRCObchodní model NRC (pokračování)(pokračování)

Z uvedených příjmů NRC uhrazuje:Z uvedených příjmů NRC uhrazuje:

údržbu, podporu a provoz technického a údržbu, podporu a provoz technického a 
programového vybavení NRCprogramového vybavení NRC

náklady na kmenové zaměstnancenáklady na kmenové zaměstnance

služby externích dodavatelůslužby externích dodavatelů

činnost externích spolupracovníků činnost externích spolupracovníků –– členů členů 
expertních skupinexpertních skupin



Rada pro klasifikační systém DRG ?Rada pro klasifikační systém DRG ?Rada pro klasifikační systém DRG ?
řídící, kontrolní a strategická činnostřídící, kontrolní a strategická činnostřídící, kontrolní a strategická činnost

složení zástupců:složení zástupců:složení zástupců: Svazu ZP

VZP

AČMN

SFN

NRC

Svazu ZPSvazu ZP

VZPVZP

AČMNAČMN

SFNSFN

NRCNRC



Úkoly NRC
NRC – obecná charakteristika
Úkoly NRCÚkoly NRC
NRC NRC –– obecná charakteristikaobecná charakteristika

vzniká na základě potřeby rezortu zdravotnictví vybudovat 
univerzálnější systém pro podporu řízení 
disponuje výkonnými informačními technologiemi pro zajištění 
sběru a zpracování dat zdravotnických zařízení a zdravotních 
pojišťoven, je schopen zajistit provozování rozsáhlého datového 
skladu a správu dostatečně výkonného systému pro podporu 
rozhodování a řízení v rámci rezortu zdravotnictví
je „referenční“:

pracuje s daty nejvyšší, v daných podmínkách reálně dosažitelné 
kvality a reprezentativnosti
poskytuje ostatním subjektům (nemocnicím, zdravotním 
pojišťovnám, ministerstvu zdravotnictví apod.) informace pro 
objektivní srovnání různých ukazatelů jejich aktivit ⇒ napomáhá při 
hledání nejlepších dosažitelných řešení

činnosti související s DRG tvoří jen určitou část aktivit NRC

vzniká na základě potřeby vzniká na základě potřeby rezorturezortu zdravotnictví vybudovat zdravotnictví vybudovat 
univerzálnější systém pro podporu řízení univerzálnější systém pro podporu řízení 
disponuje výkonnými informačními technologiemi pro zajištění disponuje výkonnými informačními technologiemi pro zajištění 
sběru a zpracování dat zdravotnických zařízení a zdravotních sběru a zpracování dat zdravotnických zařízení a zdravotních 
pojišťoven, je schopen zajistit provozování rozsáhlého datového pojišťoven, je schopen zajistit provozování rozsáhlého datového 
skladu a správu dostatečně výkonného systému pro podporu skladu a správu dostatečně výkonného systému pro podporu 
rozhodování a řízení v rámci rozhodování a řízení v rámci rezorturezortu zdravotnictvízdravotnictví
je „referenční“:je „referenční“:

pracuje s daty nejvyšší, v daných podmínkách reálně dosažitelné pracuje s daty nejvyšší, v daných podmínkách reálně dosažitelné 
kvality a reprezentativnostikvality a reprezentativnosti
poskytuje ostatním subjektům poskytuje ostatním subjektům (nemocnicím, zdravotním (nemocnicím, zdravotním 
pojišťovnám, ministerstvu zdravotnictví apod.)pojišťovnám, ministerstvu zdravotnictví apod.) informace pro informace pro 
objektivní srovnání různých ukazatelů jejich aktivit objektivní srovnání různých ukazatelů jejich aktivit ⇒⇒ napomáhá při napomáhá při 
hledání nejlepších dosažitelných řešeníhledání nejlepších dosažitelných řešení

činnosti související s DRG tvoří jen určitou část aktivit NRCčinnosti související s DRG tvoří jen určitou část aktivit NRC



NRC – konkrétní činnostiNRC NRC –– konkrétní činnostikonkrétní činnosti
sběr dat ze zdravotnických zařízení a zdravotních pojišťoven, 
jejich kontrola a zpracování provozuje -

- referenční databáze včetně zajištění 
komplexního zabezpečení dat

- rozsáhlý datový sklad

- odborné analytické, konzultační a poradenské 
služby

realizuje projekty směřující k podpoře kvalifikovaného 
rozhodování

poskytuje kvalifikované informace a podklady pro realizaci 
státní a regionální zdravotní politiky

sběr dat ze zdravotnických zařízení a zdravotních pojišťoven, sběr dat ze zdravotnických zařízení a zdravotních pojišťoven, 
jejich kontrola a zpracování provozuje jejich kontrola a zpracování provozuje --

-- referenční databáze včetně zajištění referenční databáze včetně zajištění 
komplexního zabezpečení datkomplexního zabezpečení dat

-- rozsáhlý datový skladrozsáhlý datový sklad

-- odborné analytické, konzultační a poradenské odborné analytické, konzultační a poradenské 
službyslužby

realizuje projekty směřující k podpoře kvalifikovaného realizuje projekty směřující k podpoře kvalifikovaného 
rozhodovánírozhodování

poskytuje kvalifikované informace a podklady pro realizaci poskytuje kvalifikované informace a podklady pro realizaci 
státní a regionální zdravotní politikystátní a regionální zdravotní politiky



NRC – konkrétní činnostiNRC NRC –– konkrétní činnostikonkrétní činnosti
zajišťuje školení zaměstnanců státní správy, samosprávy, 
zdravotních pojišťoven a zdravotnických zařízení

zdravotním pojišťovnám a nemocnicím poskytuje informace 
pro objektivní srovnání různých ukazatelů kvality a efektivity 
(benchmarking) 

samostatně realizuje a účastní se na projektech kvality 
zdravotní péče

kvalifikovaně informuje  odbornou i laickou veřejnost vč. 
vydávání periodika

zajišťuje mezinárodní spolupráci s obdobnými zahraničními 
organizacemi, provádí mezinárodní srovnání

zajišťuje školení zaměstnanců státní správy, samosprávy, zajišťuje školení zaměstnanců státní správy, samosprávy, 
zdravotních pojišťoven a zdravotnických zařízenízdravotních pojišťoven a zdravotnických zařízení

zdravotním pojišťovnám a nemocnicím poskytuje informace zdravotním pojišťovnám a nemocnicím poskytuje informace 
pro objektivní srovnání různých ukazatelů kvality a efektivity pro objektivní srovnání různých ukazatelů kvality a efektivity 
((benchmarkingbenchmarking) ) 

samostatně realizuje a účastní se na projektech kvality samostatně realizuje a účastní se na projektech kvality 
zdravotní péčezdravotní péče

kvalifikovaně informuje  odbornou i laickou veřejnost vč. kvalifikovaně informuje  odbornou i laickou veřejnost vč. 
vydávání periodikavydávání periodika

zajišťuje mezinárodní spolupráci s obdobnými zahraničními zajišťuje mezinárodní spolupráci s obdobnými zahraničními 
organizacemi, provádí mezinárodní srovnáníorganizacemi, provádí mezinárodní srovnání



NRC – konkrétní činnostiNRC NRC –– konkrétní činnostikonkrétní činnosti

Připravuje tři konkrétní projekty:Připravuje tři konkrétní projekty:Připravuje tři konkrétní projekty:

Podpora lékové politiky rezortu
zdravotnictví ČR

Informační podpora státní správy, krajů, 
nemocnic a zdravotních pojišťoven

Mezinárodní srovnání ukazatelů 
zdravotnických systémů

Podpora lékové politiky Podpora lékové politiky rezorturezortu
zdravotnictví ČRzdravotnictví ČR

Informační podpora státní správy, krajů, Informační podpora státní správy, krajů, 
nemocnic a zdravotních pojišťovennemocnic a zdravotních pojišťoven

Mezinárodní srovnání ukazatelů Mezinárodní srovnání ukazatelů 
zdravotnických systémůzdravotnických systémů



V oblasti DRG  NRC zajišťuje:V oblasti DRG  NRC zajišťV oblasti DRG  NRC zajišťuje:uje:
kultivaci systému DRG včetně správy a vývoje 
referenční databáze

provoz, správu a vývoj referenční databáze; správu a 
vývoj programového vybavení

distribuci aktualizovaných verzí programového vybavení 
uživatelům klasifikačního systému

ochranu bezpečnosti dat v referenční databázi

uživatelům DRG nabízí různé formy vzdělávání

kultivaci systému DRG včetně správy a vývoje kultivaci systému DRG včetně správy a vývoje 
referenční databázereferenční databáze

provoz, správu a vývoj referenční databáze; správu a provoz, správu a vývoj referenční databáze; správu a 
vývoj programového vybavenívývoj programového vybavení

distribuci aktualizovaných verzí programového vybavení distribuci aktualizovaných verzí programového vybavení 
uživatelům klasifikačního systémuuživatelům klasifikačního systému

ochranu bezpečnosti dat v referenční databáziochranu bezpečnosti dat v referenční databázi

uživatelům DRG nabízí různé formy vzděláváníuživatelům DRG nabízí různé formy vzdělávání



Produkty a služby NRC pro ZPProdukty a služby NRC pro ZP

podklady a konzultace k financování lůžkové podklady a konzultace k financování lůžkové 

péče; péče; 

analytický nástroj pro metodicky jednotné analytický nástroj pro metodicky jednotné 

hodnocení kvality péče;hodnocení kvality péče;

poradenství a analytické nástroje pro poradenství a analytické nástroje pro 

monitorování a optimalizaci zdravotní sítě;monitorování a optimalizaci zdravotní sítě;



Produkty a služby NRC pro ZZProdukty a služby NRC pro ZZ

audity ZZ;audity ZZ;

analytické nástroje a produkty pro kontrolu analytické nástroje a produkty pro kontrolu 

hospodaření ZZ;hospodaření ZZ;

benchmarkingbenchmarking –– metodicky jednotné metodicky jednotné 

hodnocení efektivity ZZ;hodnocení efektivity ZZ;

monitorování kvality poskytovaných služeb;monitorování kvality poskytovaných služeb;



Produkty a služby NRC Produkty a služby NRC 
pro regionální správupro regionální správu

kontrola hospodaření regionálních ZZkontrola hospodaření regionálních ZZ

datová a analytická podpora při tvorbě a datová a analytická podpora při tvorbě a 

restrukturalizaci sítě ZZrestrukturalizaci sítě ZZ

benchmarkingbenchmarking kvality a efektivity regionálních kvality a efektivity regionálních 

ZZZZ



Produkty a služby NRC pro MZProdukty a služby NRC pro MZ

synchronizace informačních toků synchronizace informačních toků 

kontrola hospodaření, kvality a efektivity kontrola hospodaření, kvality a efektivity 

přímo řízených ZZpřímo řízených ZZ

podpora pro standardizaci kvality péčepodpora pro standardizaci kvality péče

datové výstupy pro informace veřejnostidatové výstupy pro informace veřejnosti



ZÁKLADNÍ FUNKCE NRC

DRG
léková politika
benchmarking 
informační podpora státní správy 
problematika kvality zdravotní péče 
edukační a poradenská činnost

ZÁKLADNÍ FUNKCE NRC

DRG
léková politika
benchmarking 
informační podpora státní správy 
problematika kvality zdravotní péče 
edukační a poradenská činnost
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