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PRÍKLADY KOMBINOVANÝCH ZLÚČENÍ Z DÔVODU PREKLADU 

PACIENTA SPÄŤ  V SPOJENÍ S OPÄTOVNÝM PRIJATÍM 

Na nasledujúcich modelových príkladoch sú vysvetlené jednotlivé situácie, ktoré môžu nastať pri 

kombinovanom zlúčení viacerých hospitalizácií.  Uvedené príklady nie sú vyčerpávajúce. 

SITUÁCIA 1:  NAJSKÔR PRELOŽENIE SPÄŤ, POTOM OPÄTOVNÉ PRIJATIE V RÁMCI 

LEHOTY 

a)  
Interval pre overenie: 30 kalendárnych dní od dátumu prepustenia (podľa článku 4, bod 1) 

Nemocnica A Nemocnica B Nemocnica A  Nemocnica A 

1. hospitalizácia  2. hospitalizácia, 

preloženie späť 

 3. hospitalizácia, 

opätovné prijatie 

b)  
                                  Interval pre overenie: 30 kalendárnych dní od dátumu prepustenia (podľa článku 4, bod 1) 

Nemocnica A Nemocnica B Nemocnica C Nemocnica A  Nemocnica A 

1. hospitalizácia  2. hospitalizácia, 

preloženie späť 

 3. hospitalizácia, 

opätovné prijatie 

Všetky tri hospitalizácie sa zlúčia, pretože aj preloženie naspäť aj opätovné prijatie sa uskutočnili 

v intervale do 30 dní. Pre zlúčenie je potrebné overiť DRG skupinu tretej hospitalizácie voči DRG 

skupine, ktorá vyplynie zo zlúčenia prvých dvoch hospitalizácií. Uvedené konštatovanie platí pre 

obidva varianty a) aj b), tzn. nezávisle od počtu nemocníc, medzi ktorými bol pacient prekladaný. 

SITUÁCIA 2: NAJSKÔR OPÄTOVNÉ PRIJATIE, POTOM PRELOŽENIE SPÄŤ V RÁMCI 

LEHOTY HORNEJ OŠETROVACEJ DOBY 

a)  
                           Interval pre overenie: horná hranica ošetrovacej doby (podľa článku 4, bod 2, písm. A, C ) 

Nemocnica A  Nemocnica A Nemocnica B Nemocnica A 

1. hospitalizácia  2. hospitalizácia, 

opätovné prijatie 

 3. hospitalizácia, 

preloženie späť 

b)  
 Interval pre overenie: horná hranica ošetrovacej doby (podľa článku 4, bod 2, písm. A, C ) 

Nemocnica A  Nemocnica A Nemocnica B Nemocnica C Nemocnica A 

1. hospitalizácia  2. hospitalizácia, 

opätovné prijatie 

  3. hospitalizácia, 

preloženie späť 
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Všetky tri hospitalizácie v nemocnici A, a to aj v prípade a) aj b), sa zlúčia, pretože  opätovné prijatie 

ako aj preloženie späť sú v intervale overovanom pre opätovné prijatie (interval hornej hranice 

ošetrovacej doby prvého prípadu, ktorý vyvolal zlúčenie). Smerodajná horná hranica ošetrovacej 

doby sa určí z hospitalizačného prípadu zaradením prvej hospitalizácie do príslušnej DRG skupiny. Pre 

výpočet počtu ošetrovacích dní, ktorým prislúcha denné zvýšenie relatívnej váhy, je určujúca horná 

hranica ošetrovacej doby tej DRG skupiny, do ktorej sa prípad zaradí po zlúčení všetkých troch 

hospitalizácií. 

SITUÁCIA 3: NAJSKÔR OPÄTOVNÉ PRIJATIE, POTOM PRELOŽENIE SPÄŤ V RÁMCI 

LEHOTY 30 DNÍ 

a)  
                      Interval pre overenie: 30 kalendárnych dní od dátumu prijatia (podľa článku 4, bod 2, písm. B) 

Nemocnica A  Nemocnica A Nemocnica B Nemocnica A 

1. hospitalizácia  2. hospitalizácia, 

opätovné prijatie 

 3. hospitalizácia, 

preloženie späť 

 

b)  
  Interval pre overenie: 30 kalendárnych dní od dátumu prijatia (podľa článku 4, bod 2, písm. B) 

Nemocnica A  Nemocnica A Nemocnica B Nemocnica C Nemocnica A 

1. hospitalizácia  2. hospitalizácia, 

opätovné prijatie 

  3. hospitalizácia, 

preloženie späť 

 

Všetky tri hospitalizácie, aj v príklade vo variante a) aj b), sa zlúčia do jednej hospitalizácie, pretože 

opätovné prijatie a takisto preloženie naspäť sa uskutočnili v intervale pre overovanie opätovného 

prijatia podľa článku 4, bod 2, písm. B MU ÚDZS č. 2/2019.  

 

SITUÁCIA 4:  NAJSKÔR PRELOŽENIE SPÄŤ, POTOM OPÄTOVNÉ PRIJATIE MIMO 

INTERVALU 

                                      Interval pre overenie: 30 kalendárnych dní od dátumu prepustenia (podľa článku 4, bod 1) 

Nemocnica A Nemocnica B Nemocnica A  Nemocnica A 

1. hospitalizácia  2. hospitalizácia, 

preloženie späť 

 3. hospitalizácia, 

opätovné prijatie 

 

V tomto prípade sa zlúčia iba prvé dve hospitalizácie, pretože na základe chronologického overenia 

ide najskôr o preloženie späť (1. a 2. hospitalizácia) a začiatok tretej hospitalizácie (opätovné prijatie) 
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je mimo definovaného intervalu overenia pre preloženie späť („interval prvej hospitalizácie, ktorá 

vyvolala podmienku zlúčenia“). 3. hospitalizácia bude samostatný hospitalizačný prípad. 

SITUÁCIA 5:  NAJSKÔR OPÄTOVNÉ PRIJATIE, POTOM PRELOŽENIE SPÄŤ MIMO 

INTERVALU 

            Interval pre overenie: horná hranica ošetrovacej doby (podľa článku 4, bod 2, písm. A, C) 

Nemocnica A  Nemocnica A Nemocnica B Nemocnica A 

1. hospitalizácia  2. hospitalizácia, 

opätovné prijatie 

 3. hospitalizácia, 

preloženie späť 

 

Zlúčené budú iba prvé dve hospitalizácie, pretože vyplývajúc z chronologického overenia ide najskôr  

o opätovné prijatie v zmysle článku 4, bod 2, písm. A alebo C a preloženie späť je mimo intervalu 

overenia. 

 

SITUÁCIA 6:  NAJSKÔR OPÄTOVNÉ PRIJATIE, POTOM PRELOŽENIE SPÄŤ MIMO 

INTERVALU  

       Interval pre overenie: 30 kalendárnych dní od dátumu prijatia (podľa článku 4,  bod 2, písm.B) 

Nemocnica A  Nemocnica A Nemocnica B Nemocnica A 

1. hospitalizácia  2. hospitalizácia, 

opätovné prijatie 

 3. hospitalizácia, 

preloženie späť 

 

Zlúčia sa iba prvé dve hospitalizácie, pretože vyplývajúc z chronologického overenia došlo najskôr k 

opätovnému prijatiu v zmysle článku 4 bod 2, písm. B, a potom k preloženiu späť, ktoré je mimo 

interval pre opätovné prijatie. 

 

SITUÁCIA 7:  OPÄTOVNÉ PRIJATIE PRI DRG SKUPINE OZNAČENEJ V KPP AKO 

„VÝNIMKA PRI OPÄTOVNOM PRIJATÍ“ S NÁSLEDNÝM PRELOŽENÍM 

SPÄŤ 

                            Interval pre overenie: 30 kalendárnych dní od dátumu prepustenia (podľa článku 4, bod 1.) 

Nemocnica A  Nemocnica A Nemocnica B Nemocnica A 

1. hospitalizácia  2. hospitalizácia, 

opätovné prijatie 

 3. hospitalizácia, 

preloženie späť 
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Prvé dve hospitalizácie sa nezlúčia, pretože pre jednu z nich alebo pre obidve je prípadový paušál pre 

DRG skupinu/y, do ktorých boli jednotlivo hospitalizačné prípady zaradené, označené ako „výnimka 

pri opätovnom prijatí“. Preto sa zlúči iba druhá a tretia hospitalizácia na základe pravidla pre 

preloženie späť. 

 

SITUÁCIA 8: PRELOŽENIE SPÄŤ S NÁSLEDNÝM OPÄTOVNÝM PRIJATÍM PRI DRG 

SKUPINE S OZNAČENÍM V KPP AKO „VÝNIMKA PRI OPÄTOVNOM 

PRIJATÍ “ 

                                         Interval pre overenie: 30 kalendárnych dní od dátumu prepustenia (podľa článku 4, bod 1.) 

Nemocnica A Nemocnica B Nemocnica A  Nemocnica A 

1. hospitalizácia  2. hospitalizácia, 

preloženie späť 

 3. hospitalizácia, 

opätovné prijatie 

Prvé dve hospitalizácie sa zlúčia na základe pravidla o preložení späť, tretia hospitalizácia sa zúčtuje 

samostatne, pretože prípadový paušál pre prvé dve zlúčené hospitalizácie alebo prípadový paušál pre 

tretiu hospitalizáciu je označený ako „výnimka pri opätovnom prijatí“. 

 


