Pokyny k zasielaniu pripomienok
Návrhy na zmeny v Zozname zdravotných výkonov pre klasifikačný systém DRG („ďalej ZZV-DRG)
a zmeny v systéme DRG pre rok 2021 sú dokumenty (formuláre), ktoré predkladateľ vypĺňa
v elektronickej forme a následne zasiela na e-mailovú adresu scks@udzs-sk.sk, do predmetu správy
uvedie „Pripomienky pre rok 2021“.
Pre zmeny v ZZV-DRG pre rok 2021 budú posudzované návrhy doručené do 29.02.2020.
Pripomienky sa zasielajú v 3 typoch formulárov.
- Formulár typ A predkladateľ vyplní, ak navrhuje zaradenie nového výkonu do ZZV-DRG
pre rok 2021;
- Formulár typ B predkladateľ vypíše, ak navrhuje zmenu v ZZV-DRG pre rok 2021 (oprava
názvu, zmena zaradenia alebo vyradenie zdravotného výkonu);
- Formulár typ C predkladateľ vyplní, ak navrhuje vykonať zmenu v DRG systéme pre rok 2021
(zaraďovanie HP do DRG skupín, pripočítateľné položky, pravidlá kódovania).

Vysvetlivky k spoločným položkám (všetkých typov formulárov) – PREDKLADATEĽ NÁVRHU
-

-

V časti Kontaktné údaje predkladateľ návrhu uvedie identifikačné údaje, špecializačný
medicínsky odbor (napr. neurológia), pracovnú e-mailovú adresu a telefonický kontakt,
V časti kto návrh podáva prekladateľ v rozbaľovacom okne vyberie jednu z možností (lekár,
oddelenie/klinika, ústavné zdravotnícke zariadenie, odborná spoločnosť alebo hlavný/krajský
odborník Ministerstva zdravotníctva);
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. – ÚDAJE O NOVOM ZDRAVOTNOM VÝKONE
-

K návrhu pre zaradenie nového zdravotného výkonu je potrebné uviesť stručný, výstižný
názov zdravotného výkonu s použitím jednotnej štandardnej medicínskej terminológie
v rámci danej špecializácie, ktorý sa bude uvádzať v zdravotnej dokumentácii, napr.

Amplitúdová integrovaná elektroencefalografia;
-

V položke Stručný popis (charakteristika) výkonu je potrebné upresniť bližšie informácie

-

K Podmienkam pre vykazovanie zdravotného výkonu je nevyhnutné uviesť napr.

o výkone, napr. neinvazívna metóda nepretržitého sledovania mozgovej aktivity,

s možnosťou sledovania dvoch mozgových hemisfér;
nepretržité sledovanie mozgovej aktivity minimálne 3 dni;
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-

-

V položke Náklady súvisiace s poskytnutím 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 z aktuálneho
zoznamu 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 na zaradenie zdravotného výkonu do ZZV-DRG je potrebné
 po rozbalení okna vybrať a 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.-.

Vysvetlivky k položkám formulára B. – VYKONANIE ZMENY V ZZV-DRG
-

Ak navrhujete úpravu, doplnenie názvu existujúceho zdravotného výkonu podľa ZZV-DRG2020, je potrebné označiť možnosť oprava názvu zdravotného výkonu v ZZV-DRG;
Pri nesprávne zaradenom výkone v rámci skupiny alebo podskupiny v ZZV-DRG 2020 je
potrebné vyznačiť možnosť zmena zaradenia zdravotného výkonu v rámci skupiny
v ZZV-DRG;
V prípade, ak sa v ZZV-DRG-2020 nachádza existujúci výkon duplicitne s iným výkonom alebo
sa zdravotný výkon už nevykonáva, je potrebné označiť možnosť vyradenie zdravotného
výkonu zo ZZV-DRG-2020;
Pre ktorúkoľvek charakteristiku zmeny je potrebné vyplniť kód a názov existujúceho
zdravotného výkonu podľa ZZV-DRG-2020;
V časti Popis zmeny:
 predkladateľ uvedie opravený názov zdravotného výkonu, prípadne 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-2020, v ktorej má byť
existujúci výkon zaradený,
 v prípade vyradenia zdravotného výkonu zo ZZV-DRG-2020 predkladateľ uvedie
dôvod napr. duplicita s výkonom xxx alebo výkon sa už nevykonáva a pod.
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Vysvetlivky k položkám formulára C. – VYKONANIE ZMENY V DRG SYSTÉME
-

-

Ak navrhujete úpravu v zaraďovaní hospitalizačného prípadu v DRG skupine, je potrebné,
označiť možnosť Definičná príručka;
V prípade návrhu zmien týkajúcich sa výlučne pripočítateľných položiek (lieky a liečivá,
eliminačné metódy, iné výkony, ŠZM alebo transfúzne lieky) je potrebné vyznačiť možnosť
Katalóg prípadových paušálov;
Ak je predložený návrh na zmenu v niektorom z pravidiel kódovania chorôb a kódovania
zdravotných výkonov, je potrebné označiť možnosť Pravidlá kódovania;
V časti Podrobný popis
 predkladateľ uvedie pôvodné zaradenie HP v DRG systéme a návrh na nové
zaradenie s odôvodnením zmeny,
 v prípade návrhu zmeny v pripočítateľných položkách je potrebné uviesť kód
zdravotného výkonu (zo ZZV-DRG 2020) a dôvod, pre ktorý by mala byť
pripočítateľná položka zaradená alebo vyradená z Katalógu prípadových paušálov,
 k pripomienkovaniu Pravidiel kódovania je potrebné uviesť 5-miestny alfanumerický
znak pravidla (napr. S0201), navrhovanú úpravu a odôvodnenie. V prípade návrhu na
nové pravidlo uviesť len text a odôvodnenie.
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