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Cieľom dokumentu je špecifikovať minimálne požiadavky pre zabezpečenie zdravotných výkonov 

podskupiny včasná rehabilitačná starostlivosť a podmienky pre ich vykazovanie. 
 

Odborný obsah dokumentu vychádza zo špecifikácii komplexných výkonov v systéme G-DRG, ktoré boli 

implementované do SK-DRG v rámci spolupráce so spoločnosťou Institut für das Entgeltsystem im 

Krankenhaus GmbH (ďalej len „InEK“) v rámci „Zmluvy o spolupráci pri zavádzaní systému DRG v Slovenskej 

republike“ (ďalej len „Zmluva o spolupráci“), uzatvorenej medzi Úradom pre dohľad nad zdravotnou 

starostlivosťou (ďalej len „ÚDZS“) – kompetentným subjektom pre problematiku DRG v Slovenskej republike  

a InEK – inštitúciou kompetentnou pre vývoj systému DRG v Spolkovej republike Nemecko. Dokument bol 

pripravený v Centre pre klasifikačný systém Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. 
 

Odborný obsah dokumentu bol spracovávaný v spolupráci s predstaviteľmi odborných spoločností: 
 

 MUDr. Miriam Dziaková, PhD., FBLR, hlavný odborník MZ SR pre FBLR, viceprezident, Slovenská 
spoločnosť fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie 

 Doc. MUDr. Martin Dúbrava, CSc., viceprezident, Slovenská gerontologická a geriatrická spoločnosť 
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1. Komplexná včasná rehabilitačná geriatrická liečba (trieda 

výkonov 8n10) 

 
Kód triedy zdravotných ´výkonov 8n10 Komplexná včasná rehabilitačná geriatrická liečba môže byť počas 

jedného hospitalizačného prípadu vykázaný iba jedenkrát, a to za predpokladu, že je súčasťou akútnej 

zdravotnej starostlivosti. 

Výkon nezahŕňa výkony triedy 8n11 Neurologicko- neurochirurgická včasná rehabilitácia, 8n12 

Viacodborová a iná včasná rehabilitácia. 
 

Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a rozsah zdravotnej starostlivosti sú pre 

výkony tejto triedy výkonu: 

 
a. Poskytnutie výkonu geriatrickým tímom na geriatrickom oddelení, geriatrickej klinike, na 

oddelení dlhodobo chorých alebo v liečebni pre dlhodobo chorých pod dohľadom špecialistu so 

špecializáciou: geriatria (požadovaná je atestácia z klinickej geriatrie). Vedúci geriater tímu 

pôsobí v prevažnej miere na geriatrickom oddelení, geriatrickej klinike, na oddelení dlhodobo 

chorých alebo v liečebni pre dlhodobo chorých. V tíme musí byť kontinuálne integrovaná 

odbornosť fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. 

b. Existencia štandardizovaného geriatrického zhodnotenia najmenej štyroch oblasti (mobilita, 

sebestačnosť, orientácia v čase a priestore, psychiatrický status), a to na začiatku liečby a po 

ukončení liečby najmenej dvoch oblasti (sebestačnosť, mobilita). Pokiaľ aktuálny klinický stav 

pacienta nedovoľuje uskutočniť predmetné zhodnotenia, je potrebné túto skutočnosť 

zaznamenať v zdravotnej dokumentácii. Vyhodnotenie je potrebné doplniť, keď to klinický stav 

pacienta umožní. 

c. Sedenia terapeutického tímu za účasti všetkých zúčastnených odborností podľa aktuálneho 

klinického stavu pacienta, vyhodnotenie výsledkov predchádzajúcej liečby a stanovenie ďalšieho 

postupu liečby 

d. Poskytnutie integrovanej zdravotnej starostlivosti, pozostávajúcej z minimálne dvoch 

nasledujúcich štyroch terapeutických oblastí: fyzioterapia/fyzikálna liečba, polohovanie, 

ergoterapia, logopédia/orofaciálna terapia, psychológia. 

 
Poznámka: Trvajúci alebo prerušený diagnostický resp. terapeutický výkon poskytnutý pacientovi akútne 

sa kóduje samostatne ako ďalší výkon. 
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Členenie výkonov skupiny 8n10: 
 

Výkony sa členia v závislosti od počtu dní a počtu terapeutických jednotiek. Pritom v terapeutickej časti 

zahŕňajúcej spolu príslušné množstvo terapeutických jednotiek ( pozri tabuľku ďalej) trvá jedna 

terapeutická jednotka/sedenie priemerne 30 min a z celkovej terapeutickej časti predstavuje skupinová 

terapia maximálne 10 %. 

 
Tabuľka 1: Výkony triedy 8n10 

 

 
8n100 

Komplexná včasná rehabilitačná geriatrická liečba: najmenej 7 dní a 10 
terapeutických jednotiek 

 
8n101 

Komplexná včasná rehabilitačná geriatrická liečba: najmenej 14 dní a 20 
terapeutických jednotiek 

 
8n102 

Komplexná včasná rehabilitačná geriatrická liečba: najmenej 21 dní a 30 
terapeutických jednotiek 

 
 

 

2. Neurologicko-neurochirurgická včasná rehabilitácia (trieda 

výkonov 8n11) 

Kód triedy zdravotných ´výkonov 8n11 Neurologicko-neurochirurgická včasná rehabilitácia môže byť 

počas jedného hospitalizačného prípadu vykázaný iba jedenkrát, a to za predpokladu, že je súčasťou 

akútnej zdravotnej starostlivosti. 

Výkon nezahŕňa výkony triedy 8n10 Komplexná včasná rehabilitačná geriatrická liečba a 8n12 

Viacodborová a iná včasná rehabilitácia. 
 

Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a rozsah zdravotnej starostlivosti sú pre 

výkony tejto triedy výkonu: 

 
a. Výkon poskytuje rehabilitačný tím odborníkov pod vedením fyziatra – balneológa. V tíme musí 

byť kontinuálne integrovaná neurologická alebo neurochirurgická odbornosť. 

b. Existencia štandardizovaného vyhodnotenia funkčného deficitu v najmenej piatich oblastiach 

(stav vedomia, komunikácia, mobilita, sebestačnosť, správanie, psychologický status) na začiatku 

liečby prostredníctvom príslušných testov. 

c. Pravidelné sedenia terapeutického tímu za účasti všetkých zúčastnených odborností minimálne 

1x týždenne, vyhodnotenie výsledkov liečby z predchádzajúceho týždňa a stanovenie ďalšieho 

postupu liečby 

d. Aktívna terapiu podporujúca ošetrovateľská starostlivosť poskytovaná vyškoleným 

zdravotníckym personálom v oblasti neurologicko-neurochirurgickej včasnej rehabilitácie. 

e. Existencia a využívanie nasledujúcich terapeuticlých oblastí: fyzioterapia/liečebná telesná 

výchova, fyzikálna liečba, ergoterapia, neuropsychológia, logopédia/oro-faciálna terapia a/alebo 

ošetrovateľská starostlivosť (telesná hygiena, trénovanie obliekania, trénovanie jedenia, 

trénovanie kontinencie, trénovanie orientácie, trénovanie prehĺtania, trénovanie starostlivosti o 

tracheostómiu, trénovanie úkonov sebestačnosti) v ľubovoľnej pacientovi individuálnej 
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kombinácii najmenej však priemerne 5 hodín (300 minút) denne. Pri paralelnom poskytovaní 

terapeutickej starostlivosti dvoma alebo viacerými zamestnancami sa môžu ich trvania výkonu 

(minúty strávené pri pacientovi ) spočítať. 

 
Poznámka: Trvajúci alebo prerušený diagnostický resp. terapeutický výkon poskytnutý pacientovi akútne 

sa kóduje samostatne ako ďalší výkon. 

 
Členenie výkonov skupiny 8n11: 

Výkony sa členia v závislosti od počtu dní a počtu dní poskytovania starostlivosti v rozsahu spĺňajúcom 

minimálne požiadavky. 

 

Tabuľka 2: Výkony triedy 8n11 

 
8n110.0 Neurologicko-neurochirurgická včasná rehabilitácia: najmenej 1 až najviac 6 dní 

8n110.1  Neurologicko-neurochirurgická včasná rehabilitácia: najmenej 7 až najviac 13 dní 

8n110.2 Neurologicko-neurochirurgická včasná rehabilitácia: najmenej 14 až najviac 20 dní 

8n110.3 Neurologicko-neurochirurgická včasná rehabilitácia: najmenej 21 až najviac 27 dní 

8n110.4 Neurologicko-neurochirurgická včasná rehabilitácia: najmenej 28 až najviac 41 dní 

8n110.5 Neurologicko-neurochirurgická včasná rehabilitácia: najmenej 42 až najviac 55 dní 

8n110.6 Neurologicko-neurochirurgická včasná rehabilitácia: najmenej 56 dní 

 
 

3. Viacodborová a iná včasná rehabilitácia (trieda výkonov 8n12) 

 
Kód triedy zdravotných výkonov 8n12 Viacodborová a iná včasná rehabilitácia môže byť počas jedného 

hospitalizačného prípadu vykázaný iba jedenkrát, a to za predpokladu, že je súčasťou akútnej zdravotnej 

starostlivosti. 

Výkon nezahŕňa výkony triedy 8n10 Komplexná včasná rehabilitačná geriatrická liečba a 8n11 

Neurologicko- neurochirurgická včasná rehabilitácia. 
 

Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a rozsah zdravotnej starostlivosti sú pre 

výkony tejto triedy výkonu: 

 
a. Výkon poskytuje rehabilitačný tím odborníkov pod vedením fyziatra-balneológa. 

b. Existencia štandardizovaného vyhodnotenia funkčného deficitu v najmenej v piatich oblastiach 

(stav vedomia, komunikácia, orientácia v čase a v priestore, mobilita, sebestačnosť, správanie, 

psychologický status) z pohľadu včasnej rehabilitácie alebo použitím špecifického skórovacieho 

systému. 

c. Pravidelné sedenia terapeutického tímu za účasti všetkých zúčastnených odborností minimálne 

1x týždenne, vyhodnotenie výsledkov liečby z predchádzajúceho týždňa a stanovenie ďalšieho 

postupu liečby. 
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d. Aktívna terapiu podporujúca ošetrovateľská starostlivosť poskytovaná vyškoleným 

ošetrovateľským tímom (polohovanie, mobilizácia, osobná hygiena, obliekanie, jedenie a pitie., 

trénovanie kontinencie, trénovanie percepcie, aktivácia, trénovanie starostlivosti o tracheálnu 

kanylu). 

e. Existencia najmenej štyroch z nasledujúcich terapeutických oblastí: fyzioterapia, fyzikálna 

terapia, ergoterapia, neuropsychológia, psychoterapia, logopédia/oro-faciálna terapia, rečová 

terapia, terapia umením, hudbou, terapia dysfágie a využitie najmenej 3 z nich v rôznych 

kombináciách u jednotlivých pacientov z hľadiska štruktúry a doby trvania. 

f. Celkové posúdenie stavu pacienta pre prípadné prepustenie alebo preklad pacienta. 
 

Poznámka: Trvajúci alebo prerušený diagnostický resp. terapeutický výkon poskytnutý pacientovi akútne 

sa kóduje samostatne ako ďalší výkon. 

 
Členenie výkonov skupiny 8n12: 

Výkony sa členia v závislosti od počtu dní poskytovania starostlivosti v rozsahu spĺňajúcom minimálne 

požiadavky a počtu terapeutických jednotiek poskytnutých pacientovi  v rámci jedného týždňa. 

 

Tabuľka 3: Výkony triedy 8n12 

 
8n120.0 Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 1 až najviac 6 dní: priemerne 15 

terapeutických jednotiek týždenne (každá najmenej 30 minút) 

8n120.1 Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 7 až najviac 13 dní: priemerne 15 
terapeutických jednotiek týždenne (každá najmenej 30 minút) 

8n120.2 Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 7 až najviac 13 dní: priemerne 20 
terapeutických jednotiek týždenne (každá najmenej 30 minút) 

8n120.3 Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 7 až najviac 13 dní: priemerne 30 
terapeutických jednotiek týždenne (každá najmenej 30 minút) 

8n120.4 Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 7 až najviac 13 dní: priemerne 40 
terapeutických jednotiek týždenne (každá najmenej 30 minút) 

8n121.1 Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 14 až najviac 20 dní: priemerne 15 
terapeutických jednotiek týždenne (každá najmenej 30 minút) 

8n121.2 Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 14 až najviac 20 dní: priemerne 20 
terapeutických jednotiek týždenne (každá najmenej 30 minút) 

8n121.3 Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 14 až najviac 20 dní: priemerne 30 
terapeutických jednotiek týždenne (každá najmenej 30 minút) 

8n121.4 Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 14 až najviac 20 dní: priemerne 40 
terapeutických jednotiek týždenne (každá najmenej 30 minút) 

8n122.1 Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 21 až najviac 27 dní: priemerne 15 
terapeutických jednotiek týždenne (každá najmenej 30 minút) 

8n122.2 Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 21 až najviac 27 dní: priemerne 20 
terapeutických jednotiek týždenne (každá najmenej 30 minút) 

8n122.3 Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 21 až najviac 27 dní: priemerne 30 
terapeutických jednotiek týždenne (každá najmenej 30 minút) 

8n122.4 Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 21 až najviac 27 dní: priemerne 40 
terapeutických jednotiek týždenne (každá najmenej 30 minút) 

8n123.1 Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 28 až najviac 34 dní: priemerne 15 
terapeutických jednotiek týždenne (každá najmenej 30 minút) 
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8n123.2 Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 28 až najviac 34 dní: priemerne 20 
terapeutických jednotiek týždenne (každá najmenej 30 minút) 

8n123.3 Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 28 až najviac 34 dní: priemerne 30 
terapeutických jednotiek týždenne (každá najmenej 30 minút) 

8n123.4 Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 28 až najviac 34 dní: priemerne 40 
terapeutických jednotiek týždenne (každá najmenej 30 minút) 

8n124.1 Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 35 až najviac 41 dní: priemerne 15 
terapeutických jednotiek týždenne (každá najmenej 30 minút) 

8n124.2 Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 35 až najviac 41 dní: priemerne 20 
terapeutických jednotiek týždenne (každá najmenej 30 minút) 

8n124.3 Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 35 až najviac 41 dní: priemerne 30 
terapeutických jednotiek týždenne (každá najmenej 30 minút) 

8n124.4 Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 35 až najviac 41 dní: priemerne 40 
terapeutických jednotiek týždenne (každá najmenej 30 minút) 

8n125.1 Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 42 dní: priemerne 15 terapeutických 
jednotiek týždenne (každá najmenej 30 minút) 

8n125.2 Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 42 dní: priemerne 20 terapeutických 
jednotiek týždenne (každá najmenej 30 minút) 

8n125.3 Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 42 dní: priemerne 30 terapeutických 
jednotiek týždenne (každá najmenej 30 minút) 

8n125.4 Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 42 dní: priemerne 40 terapeutických 
jednotiek týždenne (každá najmenej 30 minút) 

 


