UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 481/2011
zo 6. júla 2011
k materiálu koncepcia zabezpečenia a zavedenia DRG systému

Vláda
A.

schvaľuje

A. 1.

Koncepciu zabezpečenia a zavedenia DRG systému ako dominantného
úhradového mechanizmu pre zdravotnícke zariadenia ústavnej zdravotnej
starostlivosti v SR

Predkladacia správa
Koncepciu zabezpečenia a zavedenia DRG systému predkladáme na základe schváleného
programového vyhlásenia vlády SR (bod. 20. rozpracovaného programového vyhlásenia) a na
základe novely zákona 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou
starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§20;
§20b) schválenej Národnou radou SR dňa 9. 12. 2010.
Návrh Koncepcie zabezpečenia a zavedenia DRG systému je výsledkom dosiahnutého
konsenzu medzi signatármi Memoranda a členmi Riadiaceho výboru DRG, ktorými sú MZ SR,
UDZS, zdravotné poisťovne, Asociácia nemocníc Slovenska a Asociácia fakultných nemocníc
Slovenska. Koncepcia bola prerokovaná aj so Slovenskou lekárskou spoločnosťou a tiež so
Slovenskou lekárskou komorou.
Riadiaci výbor DRG , ako aj ním kreovaná pracovná skupina sa niekoľko mesiacov
venovali analýze, v rámci ktorej posudzovali metodickú a klinickú vhodnosť systémov DRG
iných štátov pre zdravotníctvo v SR. Metodickú a klinickú vhodnosť považujeme za kľúčový
predpoklad získania systému, ktorý bude prijateľný pre všetkých účastníkov systému a tiež
reálne aplikovateľný v praxi.
V rámci pripomienkového konania boli k materiálu vznesené zásadné pripomienky, ktoré
boli prerokované so všetkými subjektmi a rozpory boli odstránené. Doložka vybraných vplyvov
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bola opakovane predložená všetkým gestorom, ktorí súhlasili s jej predkladaným znením.
V súčasnej dobe je DRG systém v odborných kruhoch a vo svete považovaný za
najobjektívnejší, najtransparentnejší a najspravodlivejší systém financovania nemocníc
(ústavných zdravotníckych zariadení). V budúcnosti môže byť vypracovaný ešte sofistikovanejší
a transparentnejší model, ktorý viac zohľadní aj ďalšie iné aspekty financovania zdravotníckych
zariadení, ktoré tento systém nie je schopný zatiaľ riešiť.
DRG systém meria a vyhodnocuje činnosť nemocníc. Meria ako efektívne nemocnice využívajú
diagnostiku, liečbu a svoje služby. Súčasné financovanie nemocníc na Slovensku takéto
charakteristiky nespĺňa. Slovensko je jedinou krajinou EÚ, ktorá DRG systém nemá zavedený.
Najefektívnejším spôsobom zavedenia DRG systému na Slovensku je využitie v zahraničí
fungujúceho DRG systému. Ten musí byť slovenským podmienkam čo najbližší.
Plánovaný termín zavedenia DRG systému na Slovensku (prvý štvrťrok 2013) je ambiciózny.
Ráta však s využitím pozitívnych aj negatívnych skúseností iných krajín s DRG systémami, ako
aj so zahraničnou podporou. Tak isto ráta s účinnou spoluprácou všetkých užívateľov DRG
systému, ku ktorej sa zaviazali v marci 2011 podpísanom memorande o spolupráci.
V neposlednom rade ráta aj s podporou vlády Slovenskej republiky, čo sa týka dynamiky procesu
a jeho financovania.
Zavedenie DRG systému bude najväčšou zmenou financovania nemocníc na Slovensku za
ostatných 20 rokov najmä z pohľadu spravodlivosti a efektívnosti.
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