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Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov  EÚ  

Systém DRG a jeho implementácia v SR 

MUDr. Stanislav Žiaran, PhD., MPH, FEBU 

Košice, 07.11.2013 

riaditeľ CKS 
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Agenda 

 Úvod 

 Princípy systému DRG 

 DRG - očakávania 

 Implementácia DRG – aktuálny stav 
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 Zákon 581/2004- ÚDZS sa stal centrom pre klasifikačný 
systém (CKS) diagnosticko-terapeutických skupín (DRG) 

 Uznesenie vlády SR č. 481/2011  - „Koncepcia zabezpečenia a 
zavedenia DRG systému  

 Memorandum o úprave pomerov v zdravotníctve 

Zavedenie DRG v SR 



8 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov  EÚ  

Zavedenie DRG v SR 

CKS 
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Ciele:   

 alokácia finančných zdrojov podľa skladby hospitalizačných 
prípadov a ich náročnosti  

 

 rovnaká úhrada za rovnako náročný hospitalizačný prípad 

 

 vyššia úhrada za náročnejšie hospitalizačné prípady  

DRG = Diagnosis Related Groups 
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 ekonomicko - medicínsky klasifikačný systém 

 

 umožňuje zaradiť jednotlivé hospitalizačné prípady                               
do medicínsky (klinicky) podobných a nákladovo     
homogénnych skupín 

 

 nástroj pre meranie a porovnávanie výkonnosti nemocníc 

DRG = Diagnosis Related Groups 

Definícia :   
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 medzinárodne uznávaný úhradový systém (mechanizmus) 
pre ústavnú (lôžkovú) zdravotnú starostlivosť  

 

 skupinám prislúcha paušálna úhrada podľa presne 
definovaných pravidiel 

 

 posudzuje typ a počet hospitalizačných prípadov                          
vo vzťahu k spotrebe zdrojov 

DRG = Diagnosis Related Groups 
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 je nesystematický 

 málo objektívny a netransparentný  

 paušálna úhrada za hospitalizáciu  
na oddelení bez ohľadu na náročnosť 
hospitalizácie 

 komplikovaný systém (OHV, OH ŠZM, ŠZM, 
MFNZS) 

Súčasný 
systém 
financovania 

Prečo potrebujeme systém DRG 
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 rozdelenie finančných zdrojov podľa 
ekonomickej a klinickej náročnosti stavu 
pacienta = objektívnosť 

 rovnaké peniaze za rovnako klinicky náročný 
hospitalizačný prípad = viac peňazí za 
náročné výkony = spravodlivosť 

 sprehľadnenie systému (takmer všetky 
položky zahrnuté v paušálnej platbe) = 
transparentnosť 

Zmeny 
financovania 
zavedením 
DRG 

Prečo potrebujeme systém DRG 
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 Úhrada za poskytovanie zdravotnej starostlivosti  

 Aktuálne: paušálna úhrada za ukončenú hospitalizáciu na 
oddelení, diferencovaná podľa typu nemocnice a odbornej 
profilácie oddelenia 

 DRG: paušálna úhrada za hospitalizačný prípad, 
diferencovaná podľa stupňa obtiažnosti konkrétneho 
hospitalizačného prípadu a iných relevantných 
ukazovateľov 

DRG a súčasný systém úhrad 
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 medicínsko - ekonomická náročnosť 

 diagnosticko - liečebný proces 

 hlavná diagnóza a vedľajšie diagnózy 

 ďalšie parametre prípadu s dopadom na náročnosť 
medicínskeho manažmentu (napr. umelá pľúcna ventilácia) 

 Aktuálne: nezohľadňuje 

 DRG: zohľadňuje 

DRG a súčasný systém úhrad 
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 osobitne uhrádzaný materiál alebo lieky 

 Aktuálne: áno 

(individuálne; závislé od zmluvy, rôzne kódy v ZP; menej prehľadné, 
administratívne náročné na vykazovanie a dokladovanie)  

 DRG: áno (... ale) 

(často zahrnutá v paušálnej platbe, ale zohľadnená v RV; menej 
pripočítateľných položiek; jednotný spôsob; cena stanovená štatistickými 
kalkuláciami;  jednoduchšie, prehľadnejšie; tlak na efektivitu) 

DRG a súčasný systém úhrad 



17 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov  EÚ  

 Transparentnosť 

 „Pravidlá kódovania diagnóz a výkonov“ 

 

 spracovanie záznamu údajov s výsledkom zaradenia do DRG 

 „algoritmus groupera“ 

 

 zúčtovanie podľa pravidiel  

 „Pravidlá úhradového mechanizmu v DRG systéme“ 

DRG - očakávania 
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 Transparentnosť 

 je garantom objektivity a spravodlivosti pre transparentné 
kritériá a podmienky 

 

 presne a pevne definované pravidlá a parametre pre  
dokumentovanie náročnosti starostlivosti 

 

 stanovenie RV nie je subjektívnym, náhodným procesom, 
ale analytickým, matematicko - štatistickým údajom 

DRG - očakávania 
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 Zdravotná dokumentácia 

 vplyv na kvalitu 

 kvalitná dokumentácia → správne kódovanie 

 správne kódovanie → primeraná úhrada 

 premyslená štruktúra, vzory a štandardizácia je 
sprievodným javom zavádzania systému DRG 

DRG - očakávania 
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 Pozitíva pre PZS: 

 výkonnostne orientovaná platba 

 zjednodušené procesy uzatvárania zmlúv so ZP 

 skracovanie ošetrovateľskej doby pri zachovaní štandardu 
potrebnej liečby 

 objektívny nástroj na riadenie oddelení nemocnice, jej 
zdrojov 

 zlepšovanie komunikácie a kooperácie intra muros 

 nástroj na meranie produkcie nemocnice 

DRG - očakávania 
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 Pozitíva pre pacientov: 

 efektívnejšia liečba z pohľadu manažmentu hospitalizácií a 
prípadných prekladov 

 presnejšia, a preto lepšie kontrolovateľná dokumentácia 
priebehu diagnostiky a liečby 

 úhrada podľa náročnosti stavu pacienta a skutočne 
vykonaných výkonov 

 dostupnosť kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti 

DRG - očakávania 
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MKCH 10 

 Verzia MKCH-10 je pripravená pre používanie v SR 

 Rozsah kódu choroby sa rozšíril z pôvodných 4 miest na 5 

 Korekcia medicínskej a jazykovej terminológie  

 Klasifikácia chorôb bola doplnená o kódy, ktoré od roku 1994 
pribudli do WHO (> 5000 kódov) 

 V novej klasifikácii sú zachované kódy pre účely štatistiky 
špecifické pre Slovensko 

MKCH-10-SK-2013 bola schválená 17.5.2013 v NR SR,  zmenou 
zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách 

súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(príloha č. 1, „Zoznam chorôb“) –platnosť 1.9.2013 

Aktuálny stav - MKCH 
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Zoznam 
zdravotných 

výkonov 
(ZZV) 

 Kompletne prepracovaný a doplnený 

 Kompletne zmenená štruktúra 

 Schválený záverečnou „katalogizačnou komisiou na MZ“ - 
4.12.2012 

 ZZV pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických 
skupín prešiel MPK 

 Novela zákona č. 578/2004 schválená NRSR dňa 
17.5.2013 – umožňuje vydať ZZV vyhláškou 

ZZV bol vydaný vyhláškou MZSR č.337/2013 ako „ZZV pre 
klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín“ 

(31.10.2013) 

Aktuálny stav - ZZV 
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 Potreba upraviť  dátové rozhrania pre vykazovanie ÚZS podľa 

potrieb DRG systému 

 Na zasadnutí „pracovnej IT skupiny pre DRG“ odsúhlasená 
„Zmena a rozšírenie dávky 774 na 274n“ - základ pre zber 
medicínskych údajov od PZS  

 Dávka 274n je spojením súčasného výkazníctva do ZP s 
budúcimi údajmi potrebnými pre vyúčtovanie, naviazaná na nový 
ZZV a MKCH-SK-2013 

Metodické usmernenie č. 9/8, ktorého súčasťou je dávka 274n je   
 schválené, jej platnosť naviazaná na účinnosť ZZV (31.10.2013) 

Príprava dátového rozhrania a informačných 
technológií pre zber medicínskych dát 
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Metodické usmernenie č. 9/8/2006 

Článok 4 

Záverečné ustanovenie 

1) Toto metodické usmernenie v znení novely č. 8 nadobúda účinnosť dňa 1. 
septembra 2013. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vykážu 
poskytnutú zdravotnú starostlivosť podľa tohto metodického usmernenia 
prvýkrát za mesiac september 2013 s výnimkou dávky 274n. 

2) Poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa prílohy č. 7.2 
vykážu poskytnutú zdravotnú starostlivosť podľa dávky 274n prvýkrát za 
mesiac november 2013. 

V Bratislave 19. 08. 2013 
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31.  TRVANIE UMELEJ PĽÚC. VENTILÁCIE p13 int 1-4 

32.  KÓDY VÝKONOV p14 char 5-8000 

33.  LOKALIZÁCIE VÝKONOV p(32) char 1-2000 

34.  DÁTUMY VÝKONOV p(32) char 8-9000 

8-9000 

35.  DÁTUM NARODENIA p11, p12, p(29) date RRRRMMDD 

36.  DRUH PRIJATIA DO ÚZZ p(29) int 1-2 

37.  DÔVOD PRIJATIA DO ÚZZ p(29) int 1-2 

38.  VEK V DŇOCH U DETÍ DO 1 ROKA p11, p(29) int 1-3 

39.  VEK V ROKOCH U PACIENTOV  

 STARŠÍCH AKO 1 ROK 

p12, p(29) int 1-2 

40.  HMOTNOSŤ PRI PRIJATÍ U DETÍ DO 1 ROKA p10, p(29) int 1-5 

41.  DÔVOD PREPUSTENIA Z ÚZZ  p(29) int 1-2 

42.  KÓD HLAVNEJ DIAGNÓZY p(29) char 3-5 

43.  LOKALIZÁCIA HLAVNEJ DIAGNÓZY p(29) char 1 

44.  KÓDY VEDĽAJŠÍCH DIAGNÓZ p13 char 3-600 

45.  LOKALIZÁCIE VEDĽAJŠÍCH DIAGNÓZ p(44) char 1-200 

46.  OŠETROVACIA DOBA P(29) int 1-3 

47.  POČET DNÍ NA PRIEPUSTKE p(29), p13 int 1-3 

Metodické usmernenie č. 9/8/2006 
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Metodické usmernenie č. 9/8/2006 

31. Trvanie umelej pľúcnej ventilácie (UPV)– uvedie sa trvanie doby 
umelej pľúcnej ventilácie v celých hodinách (zaokrúhľovanie nahor). 
Doba UPV sa vypočítava podľa aktuálnych Pravidiel kódovania 
diagnóz a výkonov pre SK- DRG. 

32. Kódy výkonov – uvedú sa kódy zdravotných výkonov podľa Zoznamu 
zdravotných výkonov klasifikačného systému diagnosticko - 
terapeutických skupín (DRG) okrem kategórie 2 (Výkony 
laboratórnej diagnostiky) a kategórie 4 (Preventívne výkony). Viaceré 
zdravotné výkony sa vykazujú a oddeľujú zavináčom (@) bez medzier a 
bodiek, napr. |5n12345@5n12348|. Vykazujú sa zrealizované výkony v 
priebehu celého hospitalizačného prípadu pacienta nezávisle od 
oddelenia, na ktorom boli vykonané. Počet kódov výkonov, lokalizácií a 
dátumov výkonov sa musí zhodovať. 
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Metodické usmernenie č. 9/8/2006 

42. Kód hlavnej diagnózy – uvedie sa kód hlavnej diagnózy podľa 
MKCH-10-SK-2013. Hlavná diagnóza sa určuje podľa príslušných 
aktuálnych Pravidiel kódovania diagnóz a výkonov pre SK- DRG pri 
prepustení z ÚZZ. 

44. Kódy vedľajších diagnóz – uvedú sa kódy vedľajších diagnóz podľa 
MKCH-10-SK-2013 a príslušných aktuálnych Pravidiel kódovania 
diagnóz a výkonov pre SK- DRG.Vykazovať a oddeľovať diagnózy 
zavináčom (@) bez medzier a bodiek, napr. |H2512@H2521|. 
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Zber medicínskych údajov 

PZS ZP 

Dátové sklady 
PZS 

Dátové 
rozhranie UDZS 

UDZS 
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   Zásadný pokrok v kľúčových oblastiach: 
 
 legislatívna (MKCH, ZZV) 
 informačné technológie ( MU 9/8, 274n) 
 v projekte „Vzdelávanie užívateľov DRG systému” 

(ukončenie vzdelávania kategórie „B”, začiatok školenia 
kategórie „C”) 

 pilotný zber ekonomických údajov, zber medicínskych 
údajov 

 

Záver 
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ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ 
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„Vzdelávanie užívateľov systému DRG“ 

Ing. Lucia Jenčová 

Košice, 7. 11. 2013 

riaditeľka odboru vzdelávania 
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Agenda 

 Predstavenie projektu 

 

 Súčasný vývoj projektu 

 

 Ekonomická oblasť DRG 
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Význam projektu „Vzdelávanie užívateľov 
systému DRG“ 

Implementácia 
systému DRG v 

Slovenskej 
republike 

Projekt „zavádzania“ 
systému DRG 

Projekt „vzdelávania“ o 
systéme DRG 
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Základné údaje o projekte 

 Spolufinancovanie projektu:  Európsky sociálny fond 

 Operačný program:                  Vzdelávanie 

 Opatrenie:    2.2 Podpora ďalšieho vzdelávania     

                                                                                  v zdravotníctve 

 Druh projektu:   dopytovo - orientovaný projekt 

 Doba realizácie:   10/2011 – 12/2014 

 Oblasť realizácie:   Slovenská republika 
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Výdavky projektu 

 Celkové výdavky projektu:                        7 067 771,33Eur 

 Celkové oprávnené výdavky projektu:                    6 346 858,65Eur 

 Výška poskytnutého NFP (95%) z COV:       6 029 515,72 Eur 

 Vlastné zdroje prijímateľa (5%) z COV:           317 342,93 Eur 

 Vlastné zdroje prijímateľa na financovanie 

      výdavkov vzťahujúcich sa k účastníkom BSK:      720 912,68 Eur
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Cieľ projektu 

Vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve  v oblasti 

zavedenia a komplexného používania systému DRG 

v Slovenskej republike 
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Cieľová skupina  

  Účastníkmi projektu sú zamestnanci užívateľov systému DRG: 

 poskytovatelia zdravotnej starostlivosti 

 zdravotné poisťovne 

 Ministerstvo zdravotníctva SR   

 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 

Počet zapojených subjektov:        98 

Počet zapojených účastníkov:   3 126 
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Cieľová skupina 

Spoločné podmienky zaradenia medzi účastníkov vzdelávania  

 zdravotnícky pracovník podľa § 27 zákona č. 578/2004 Z.z.  

 zamestnanec zdravotníckeho zariadenia, ktorý je riadiacim a/alebo 

odborným pracovníkom a nie je zdravotníckym pracovníkom podľa § 27 

zákona č. 578/2004 Z. z. (ekonomické alebo informačno-technologické 

zameranie) 

 zamestnanec užívateľa systému DRG 
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Rozdielne podmienky zaradenia medzi účastníkov 
vzdelávania 

Kategórie „A, B, D“ 

Vysoká škola II. 
stupňa 

Kategórie „C, E“ 

Nie je 
podmienkou VŠ 

Cieľová skupina 
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Aktivity projektu 

Aktivita 1: Príprava školiacich materiálov pre účely vzdelávania 

cieľových skupín  

Aktivita 2: Zahraničný tréningový program – kategória A 

Aktivita 3: Vzdelávanie medicínskych, ekonomických a IT metodikov 

na národnej úrovni – kategória B 

Aktivita 4: Vzdelávanie zamestnancov poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti tzv. kóderov – kategória C 
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Aktivity projektu 

Aktivita 5: Vzdelávanie manažérov užívateľov systému DRG –  

         kategória D 

Aktivita 6: Vzdelávanie užívateľov systému DRG so získaním 

oprávnenia odborne spôsobilej osoby – kategória E 

Aktivita 7: Dištančné vzdelávanie a overovanie vedomostí cieľových 

         skupín 

Aktivita 8: Tvorba minimálnych štandardov sústavného vzdelávania v 

oblasti DRG 
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Príprava školiacich materiálov  

Cieľ  aktivity: 

 tvorba  základných odborných publikácii DRG 

 tvorba učebníc, praktík a testov pre jednotlivé cieľové skupiny 

 tvorba  podkladov pre e-learningový portál 

Obdobie realizácie:     10/2011 – 05/2014 
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Príprava školiacich materiálov  

Odborná participácia: 

 zamestnanci úradu (absolventi zahraničného tréningového 

programu) 

 externí  experti - odborníci z oblasti medicíny, ekonomiky, 

informačných technológií 

 poskytovatelia zdravotnej starostlivosti 
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Príprava školiacich materiálov  

Základné odborné publikácie  systému DRG: 

1. Metodika DRG  

2. Pravidlá kódovania 

3. Kalkulácie nákladov na prípad 

4. Klasifikácia diagnóz 

5. Klasifikácia zdravotných výkonov/procedúr 

6. Pravidlá zberu dát a dátových tokov 

7. Katalóg DRG skupín a prípadových paušálov vrátane relatívnych váh  

8. Definície DRG 

9. Pravidlá DRG úhradového mechanizmu 
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Učebnica, praktiká a testy pre  
„Kategórie B, E“ 

Všeobecná a medicínska oblasť DRG 

      I. Etapa školenia  

Ekonomická oblasť DRG                                
II. Etapa školenia 

Príprava školiacich materiálov  
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Učebnica, praktiká a testy pre  „Kategórie C, D“ 

Všeobecná a medicínska oblasť DRG 

Príprava školiacich materiálov  
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Všeobecná a medicínska oblasť DRG: 

 Predstavenie DRG – história, súvislosti, príklady z iných krajín, 

špecifické požiadavky na SK-DRG 

 Používanie klasifikačných systémov  MKCH a ZZV, pravidlá kódovania 

 Používané postupy v procese zaraďovania do DRG, Grouper 

 Základy zúčtovania úhrad v systéme DRG 

Obsah školení 
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Obsah školení 

Ekonomická oblasť DRG: 

  Predpoklady a princípy kalkulácií nákladov na prípad 

  Kritéria pre stanovovovanie pripočítateľných položiek k úhradám  
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Špecifikácie jednotlivých kategórií cieľových 
skupín 

Národní experti 
„A“ 

Národní 
metodici „B“ 

Kóderi „C“ Manažéri „D“ 
Odborne spôsobilé 

osoby „E“ 
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Školenie „Národní experti - A“ 

 Cieľ:  vyškoliť  národných expertov a špecialistov  v oblasti systému 

DRG pre potreby vzdelávania a implementácie systému DRG v SR 

 Miesto realizácie školení:  Nemecká republika,  spoločnosť INEK 

 Obdobie realizácie :   01/2012 -  04/2014 
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Školenie „Národní metodici - B“ 

 Cieľ: vyškoliť národných metodikov s výlučným oprávnením   

   vykonávať lektorskú činnosť v oblasti systému DRG, ktorí  

   v rámci realizácie projektu budú vzdelávať ďalšie     

   kategórie cieľových skupín 

  



Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov  EÚ  

Školenie „Národní metodici - B“ 

 Počet zapojených účastníkov :  48 (43 mimo BSK, 5 BSK) 

  Počet hodín:    160/osoba 

  Počet vzdelávacích blokov:  8   

 Miesto realizácie:   Bratislava, Tatry 

 Celkové obdobie realizácie:   04/2013 - 12/2014 
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Školenie „Národní metodici - B“ 

 Obdobie I. etapy (medicínska časť):       apríl – júl 2013 

 Počet vzdelávacích blokov:           6    

 Počet hodín vzdelávania:            120 

 Výstup:              Potvrdenie o absolvovaní 
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Školenie „Národní metodici - B“ 

 školenie kategórii C a D na základe uzatvorenej dohody o vykonaní 

práce s ÚDZS 

Pôsobenie absolventov po I. etape školenia 



Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov  EÚ  

Školenie „Národní metodici - B“ 

 Obdobie II. etapy (ekonomická časť):       2. kvartál 2014 

 Počet vzdelávacích blokov:            2  

 Počet hodín vzdelávania:              40 

 Výstup:               Certifikát 
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Školenie „Národní metodici - B“ 

 školenie kategórie E na základe uzatvorenej dohody o vykonaní práce 

s ÚDZS 

Pôsobenie absolventov po II. etape školenia 
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Školenie „Kóderi - C“ 

 Cieľ: vyškoliť zdravotníckych pracovníkov, ktorí budú systém DRG 

  využívať v každodennej praxi 

 Celkový počet účastníkov :    2 080 

 Celkový počet skupín:    104 

 Počet vzdelávacích hodín:    84/osoba 

 Celkové obdobie realizácie:   07/2013 - 12/2014 
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Školenie „Kóderi - C“ 

 Obdobie I. cyklu školení:   29.7.2013 – 7.11.2013 

 Počet zapojených účastníkov:  960 

 Výstup:     certifikát 

 Počet miest realizácie:   8 
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Školenie „Kóderi - C“ 

 Obdobie II. cyklu školení:   18.11.2013 – 31.5.2014 

 Počet zapojených účastníkov:  1 120 

 Počet miest realizácie:   7 

 Výstup:     certifikát 
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Školenie „Manažéri - D“ 

 Cieľ: vyškoliť riadiacich pracovníkov v zdravotníctve, ktorí budú 

  využívať systém v praxi a zároveň zodpovedať za jeho    

  využívanie v nimi riadenej organizácii 

 Počet účastníkov:   800 

 Počet skupín:   80 
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Školenie „Manažéri - D“ 

 Obdobie realizácie aktivity: 10/2013 -  12/2014 

 Počet vzdelávacích hodín:  14/osoba 

 Počet vzdelávacích blokov:  1 dvojdňový blok 

 Členenie 1 bloku:   7 hod/deň + 7 hod/deň 
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Školenie „Odborne spôsobilé osoby – E“ 

 Cieľ: vyškoliť pracovníkov v zdravotníctve, ktorí budú v príslušnej 

 organizácii metodicky viesť ostatných pracovníkov v oblasti           

 správneho používania  systému a budú zodpovedať za správne   

 používanie systému vo vzťahu k zdravotným poisťovniam a vo     

 vzťahu k ÚDZS 

 Počet účastníkov:   190 

 Počet skupín:   13 

 Miesto realizácie :    podľa  zloženia skupín 
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Školenie „Odborne spôsobilé osoby – E“ 

 Obdobie realizácie aktivity: III. – IV.  kvartál 2014 

 Počet vzdelávacích hodín:  176/osoba 

 Počet vzdelávacích blokov:  6 blokov 

 Členenie 1 bloku:   4 intenzívne týždne   

     (4 x 40 hodín) 

 1 týždeň (2 dni x 8 hodín) 
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Podpora pre  účastníkov vzdelávania zo 
strany ÚDZS 

 notebook počas prezenčnej formy vzdelávania 

 učebnica, praktiká a testy 

 zabezpečenie ubytovania, stravy 

 úhrada cestovných výdavkov 

 prístup na e-learningový portál 
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Dištančné vzdelávanie „E-learning“ 

 Cieľ:  

 podpora prezenčnej formy  absolvovaného vzdelávania 

 príprava na záverečný test 

 podklad pre získanie potvrdenie o absolvovaní, certifikátu alebo dokladu o 

odbornej spôsobilosti 

 precvičovanie si praktických situácií, s ktorými sa ako užívateľ systému 

DRG bude stretávať v každodennej praxi 
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Sústavné vzdelávanie 

 Cieľ: zabezpečiť začlenenie problematiky DRG medzi témy sústavného 

 vzdelávania 

 Udržateľnosť: 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou bude aj po ukončení 

realizácie projektu „Vzdelávanie užívateľov systému DRG“ ako jediná 

vzdelávacia ustanovizeň organizovať a vykonávať vzdelávacie činnosti v 

oblasti používania DRG 

 Výstup: Minimálny štandard pre študijný program sústavného vzdelávania 

        v zmysle záväznej štruktúry MZ SR 
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Ekonomická oblasť DRG 

Cieľ: tvorba publikácie „Kalkulácie nákladov na prípad“ a študijných    

 materiálov pre skupiny B a E 

Zapojené subjekty:  

 poskytovatelia zdravotnej starostlivosti 

 externí experti (spoločnosť EUROFORMES, a.s.) 

 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (CKS) 

Súčasný stav:  

 začiatok zberu ekonomických údajov – september 2013 
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Ekonomická oblasť DRG 

 súhlas PZS s poskytovaním údajov  

 nominácia 1 zamestnanca pre spoluprácu mimo jeho hlavného 

pracovného času 

 odmena nominantovi za spoluprácu (DoVP) 

 spolupráca nominovaných osôb s externými expertmi  

 poskytovanie dát pre tvorbu analýz na základe výziev ÚDZS 

prostredníctvom externých expertov 

Forma spolupráce ÚDZS a PZS 
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ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ 


