ZMENY V KALKULAČNEJ PRÍRUČKE 2.1
Pre kalkulácie nákladov hospitalizačných prípadov za rok 2016 sa postupuje podľa doplnenej
kalkulačnej metodiky verzia 2.1.
V kalkulačnej príručke 2.1 boli vykonané nasledovné zmeny:




Rozdelenie pôvodnej skupiny nákladového druhu SND 2 Mzdové náklady na stredný
zdravotnícky personál na dve skupiny nákladových druhov:
 SND 2 Mzdové náklady na ošetrovateľský personál
 SND 3 Mzdové náklady na ostatný zdravotnícky personál
Rozdelenie pôvodnej skupiny nákladového druhu SND 6 Náklady na infraštruktúru na:
 SND 7 Náklady na medicínsku infraštruktúru
 SND 8 Náklady na nemedicínsku infraštruktúru.

V dôsledku hore uvedených zmien boli následne prečíslované ostatné skupiny nákladových
druhov nákladov druhov.
Výsledná štruktúra SND je pre kalkulácie za rok 2016 (Kalkulačná príručka 2.1) nasledovná:
Názov skupiny nákladových druhov

Kód skupiny nákladových druhov

Mzdové náklady na lekárov

1

Mzdové náklady na ošetrovateľský
personál

2

Mzdové náklady na ostatný zdravotnícky
personál

3

Náklady na lieky - prepočítané
Náklady na lieky - priame

4a
4b

Náklady na implantáty a transplantáty

5

Náklady na ostatný zdravotnícky
materiál - prepočítané

6a

Náklady na ostatný zdravotnícky
materiál - priame

6b

Náklady na medicínsku infraštruktúru

7

Náklady na nemedicínsku infraštruktúru

8

Adekvátne popísaným zmenám boli prispôsobené texty a tabuľky v jednotlivých vysvetľujúcich
kapitolách kalkulačnej príručky.
Ďalej boli upravené prílohy:
Príloha
Príloha 1: Účtovná osnova a jej priradenie
skupinám nákladových druhov
Príloha 3: Priradenie nákladových stredísk
skupinám nákladových stredísk
Príloha 4: Prepočtové kľúče pre alokáciu
nákladov z nepriamych na priame NS
Príloha 5: Prehľad údajov o výkonoch a
nákladoch potrebných pre alokáciu nákladov
Príloha 6: Priradenie pracovných pozícií k
skupinám pozícií DRG

Rámcový popis zmien
Doplnenia v stĺpcoch “Číslo skupiny nákladových
druhov “a “Skupina nákladového druhu”
Doplnenia v stĺpcoch “Typ NS” “Typ” “Kód SNS” a
doplnenie nových NS pre nemedicínske NS
Doplnenia NS a adekvátnych prepočtových kľúčov
Doplnenia v stĺpcoch “Náklady na lieky “ a
“Náklady na ostatný zdravotnícky materiál”
Vymazanie pozície verejný zdravotník

Pre lepšiu orientáciu konkretných zmien v prílohach sme pripravili samostatnú prílohu vo
formáte MS Excel a zmeny označili zásadné zmeny žltou farbou.

