Pokyny k zasielaniu pripomienok
Návrhy na pripomienky v Zozname zdravotných výkonov pre klasifikačný systém DRG pre rok
2020 sú dokumenty (formuláre), ktoré predkladateľ vypĺňa v elektronickej forme a následne
zasiela na e-mailovú adresu scks@udzs-sk.sk, do predmetu správy uvedie „Pk-ZZV-DRG 2020“.
Termín na zasielanie pripomienok je do 28.02.2019 do 23:59 h.

Návrh na vykonanie zmeny sa týka výlučne Zoznamu zdravotných výkonov pre klasifikačný
systém, netýka sa zaraďovania v DRG systéme.

Pripomienky sa principiálne zasielajú v 2 typoch formulárov.
- Formulár typ A predkladateľ vyplní, ak navrhuje zaradenie nového zdravotného
výkonu do Zoznamu zdravotných výkonov pre klasifikačný systém DRG pre rok 2020.
- Formulár typ B predkladateľ vyplní, ak navrhuje vykonať inú zmenu (oprava názvu,
zmena zaradenia, vyradenie zdravotného výkonu) v Zozname zdravotných výkonov
pre klasifikačný systém DRG pre rok 2020.
Vysvetlivky k spoločným položkám formulára A a B.
-

V časti Kontaktné údaje predkladateľ návrhu uvedie identifikačné údaje, špecializačný
medicínsky odbor (napr. neurológia), pracovnú emailovú adresu a/alebo telefonický
kontakt.
Ak bol návrh zmeny prerokovaný Slovenskou lekárskou spoločnosťou predkladateľ
doplní
medicínsky
odbor,
v prípade
prerokovania
inou
inštitúciou
(napr. nemocnica, oddelenie a pod.) uvedie konkrétny názov. Ak predkladaný návrh
nebol nikým prerokovaný položky ostanú nevyplnené.
V prípade, ak návrh bol odsúhlasený hlavným odborníkom MZ SR predkladateľ
vyznačí možnosť áno a doplní špecializačný odbor hlavného odborníka. Ak návrh nebol
prerokovaný hlavným odborníkom MZ SR označí možnosť nie.

Vysvetlivky k položkám formulára A.
-

-

Ak predkladateľ navrhuje zaradiť nový zdravotný výkon z dôvodu zavedenia nových
technológií, nových liekov, nových diagnostických alebo terapeutických postupov
uvádzaných do praxe v Slovenskej republike je potrebné, aby označil možnosť
inovatívny diagnostický/terapeutický postup. V opačnom prípade, ak ide o doplnenie
štandardného výkonu v súlade s bežnými postupmi (v praxi už roky poskytovaný v SR,
no chýba v ZZV-DRG-2019), je potrebné označiť možnosť iný.
Ďalej k návrhu zaradenia nového zdravotného výkonu je potrebné uviesť stručný,
výstižný názov zdravotného výkonu s použitím jednotnej štandardnej terminológie
v rámci danej špecializácie, ktorý sa bude uvádzať v zdravotnej dokumentácii
napr. Implantácia alebo výmena katétra vo véne chirurgicky. Okrem názvu môže predkladateľ
spresniť i ďalšie vysvetlenia resp. podmienky poskytovania a vykazovania pre rozšírený
názov zdravotného výkonu napr. Implantácia alebo výmena katétra vo véne chirurgicky
(pre potreby CVK dialýzy, chemoterapie, terapia bolesti).
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-

-

-

-

V položke Stručný popis zdravotného výkonu je potrebné spresniť bližšie informácie
o výkone napr. Venózne port katétre zohrávajú dôležitú úlohu v starostlivosti o chronicky chorých

pacientov. Ide o zariadenia uložené v podkoží. Samotný port systém pozostáva z komôrky a
z katétra, ktoré sú navzájom spojené uzamykacím systémom. Venózne port katétre môžeme rozdeliť
na centrálne, pri ktorých je katéter zavedený cez venu jugularis alebo periférne, pri ktorých je
katéter zavádzaný najčastejšie cez venu basilaris alebo venu brachialis. K indikáciám implantácie
venóznych port katétrov patrí najmä podávanie opakovanej chemoterapie u onkologických
pacientov, zaistenie parenterálnej výživy, aplikácia krvných derivátov a pod.

V položke Nákladovosť zdravotného výkonu je potrebné doplniť
 odhad trvania času výkonu
 minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie (zdravotnícki pracovníci)
 materiálno-technické vybavenie (náklady na prístrojové vybavenie, spotrebný
špeciálny zdravotnícky materiál, lieky a pod.)
V položke Ochorenia, pri ktorých je výkon indikovaný predkladateľ vypíše kódy
MKCH-10-SK diagnóz napr. C70.0; G11.4 a pod.
V položke Odhadovaný počet výkonov je potrebné uviesť číslom počet výkonov
poskytovaných ústavným zdravotníckym zariadením, ktoré predkladá návrh a doplniť
odhad o početnosti výkonov v rámci SR.
V časti Návrh na zaradenie zdravotného výkonu je potrebné
 označiť kapitolu podľa charakteristiky výkonu
 určiť najpresnejší 4- až 6-miestny kód skupiny výkonov, do ktorej výkon
navrhujete zaradiť napr. z kódov 5q40-, 5q401.- vybrať 5q401. doplniť názov skupiny výkonov pre zaradenie nového výkonu podľa
vybraného skupinového kódu. V prípade, ak ide o výkon novej skupiny, ktorý nie
je možné zaradiť, je potrebné na túto skutočnosť upozorniť a navrhnúť nový
názov skupiny.

Vysvetlivky k položkám formulára B.
-

-

Ak navrhujete úpravu, doplnenie názvu existujúceho zdravotného výkonu alebo názvu
rozšíreného zdravotného výkonu podľa ZZV-DRG-2019, je potrebné, označiť možnosť
oprava názvu zdravotného výkonu v ZZV-DRG. Pri nesprávne zaradenom výkone
v rámci skupiny alebo podskupiny je potrebné vyznačiť možnosť zmena zaradenia
zdravotného výkonu v rámci skupiny v ZZV-DRG. V prípade, ak sa v ZZV-DRG-2019
nachádza existujúci výkon duplicitne s iným výkonom alebo sa zdravotný výkon už
nevykonáva, je potrebné označiť možnosť vyradenie zdravotného výkonu
zo ZZV-DRG-2019.
Pre ktorúkoľvek charakteristiku zmeny je potrebné vyplniť kód a názov existujúceho
zdravotného výkonu podľa ZZV-DRG-2019.
V časti Popis zmeny predkladateľ uvedie opravený názov zdravotného výkonu,
prípadne pre rozšírený názov doplní údaje poskytovania a vykazovania. V prípade
zmeny zaradenia existujúceho zdravotného výkonu je potrebné uviesť dôvod zmeny,
doplniť kód a názov skupiny podľa ZZV-DRG-2019, v ktorej mal byť existujúci výkon
zaradený. V prípade vyradenia zdravotného výkonu zo ZZV-DRG-2019 predkladateľ
popíše dôvod napr. duplicita s výkonom xxx alebo výkon sa už nevykonáva a pod.
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