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DRG – aktuálny stav
MU 10/2014:




Ukončené práce na revízií MU 10/2014
Po pripomienkach „expertnej IT DRG skupiny“ prebieha VPK, následne bude
MU zverejnené s platnosťou od 1.1.2016



Pripomienky účastníkov zohľadnené prakticky v celom rozsahu v záujme širokej
akceptácie (zjednodušenie, úprava terminológie, zosúladenie číselníkov, úprava
dátových typov)



Povinnosť PÚZS vykázať údaje za predchádzajúci rok do 31.3.2016

DRG – aktuálny stav
eDRG portál, xsd schéma:



Úprava eDRG portálu: jednoduchšie prihlasovanie, automatická notifikácia
užívateľov pri zmene dokumentov




Úprava validácie dávok pre sprehľadnenie výpisu chýb dávok a ľahšiu orientáciu
Pridanie osobitnej xsd schémy pre „kalkulačné nemocnice“, s cieľom uľahčenia
zasielania dát od ostatných nemocníc

DRG – aktuálny stav
Kalkulačná príručka (KP)







Aktualizácia (KP) – verzia 2.0 v spolupráci s „kalkulačnými nemocnicami“
Zjednotenie účtovnej osnovy
Rozšírenie skupín nákladových stredísk
Rozšírenie skupín nákladových druhov
Verifikácia alokačných a prepočtových kľúčov

DRG – aktuálny stav
ZZV:




Aktuálne platná verzia ZZV je od 1.4.2015
Na základe rozhodnutia MZ SR sa „ZZV pre klasifikačný systém diagnostickoterapeutických skupín (DRG)“ má pripravovať nezávisle od ZZV (KZV), ktorý
bude obsahovať aj „ambulantné výkony“



Stanoviskom ku žiadosti CKS od Sekcie zdravia MZ SR začal CKS vytvárať
„vlastné“ odborné pracovné skupiny (OPS) oslovovaním hlavných odborníkov a

ich zástupcov



Cieľom je efektívna spolupráca pri tvorbe ZZV pre DRG 2016

DRG – aktuálny stav
MKCH SK-2016 :




Ukončené práce na revízií MKCH SK-2013 – MKCH SK-2016
Novelou zákona č.576/2004 sa zabezpečilo, že MKCH bude zverejnená
elektronicky na webovom sídle MZ SR



Potreba revízie MKCH pre zlepšenie kódovania a vykazovania od PZS
(inkluzíva, exkluzíva, doplnenie symbolov †, *, !, úprava a štandardizácia
názvoslovia, aktualizácia podľa najnovšej verzie WHO, eliminácia duplicít)



Novelizácia v spolupráci s NCZI

DRG – aktuálny stav
Pravidlá kódovania (PK)





Legislatívna podoba je kľúčová pre zlepšenie a záväznosť kódovania v praxi
Novelou zákona č. 578/2004 sa umožní vydanie formou Výnosu MZ SR
Od konca roka 2014 prebiehajú práce na jeho „paragrafovom znení“ v spolupráci
MZ SR



Plánovaná účinnosť od 1.1.2016

DRG – aktuálny stav
Analýzy zaslaných údajov od PÚZS






Prebehla analýza údajov zaslaných podľa MU 10/2014
Medicínske analýzy budú zaslané PÚZS
Vo všeobecnosti je možné konštatovať „downcoding a miscoding“
Prechodné obdobie bude slúžiť na úpravu procesov v rámci PÚZS ako aj na
zlepšenie kódovania a vykazovania medicínskych údajov, s priamym dopadom
na CM a CMI ako aj ostatných parametrov

Grouper




RV DRG a MZ SR boli predstavené 3 alternatívy pre zabezpečenia groupera
Na základe odporúčania MZ SR sa začal obstarávať a pripravovať „Centrálny
grouper*“



V súlade s harmonogramom schváleným RV DRG prebieha príprava Centrálneho

groupera k januáru 2016



Komunikácia medzi PÚZS a CKS bude obmedzená na existujúce rozhrania
(xml) a umožní zaradenie HP do DRG skupín



Centrálny grouper zabezpečí „ostrú prevádzku DRG“ počas prechodného
obdobia s minimálnym požiadavkami na IS PÚZS

*Implementácia centrálneho DRG groupera predstavuje len jeden z nutných krokov, ktoré sú spojené s integráciou
procesov do celého systému spojeného s úhradami za realizované výkony poskytovateľov ústavnej zdravotnej
starostlivosti

Ďalšie kroky








Sprístupnenie Centrálneho groupera a jeho testovacia prevádzka od januára 2016
Vyladenie a plná funkcionalita Centrálneho groupera od februára 2016
Implementácia novej verzie eDRG portálu a validátora
Analýzy zaslaných údajov od apríla 2016

Vývoj novej verzie SK-DRG 3.0
Legislatíva- KPP, DRG ako úhradový mechanizmus, licenčné konanie pre
„klientské groupre“, pravidlá pre zúčtovanie PP

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
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