
Slovenská verzia DRG pripravená 

 

Centrum pre klasifikačný systém ÚDZS predložilo Riadiacemu výboru pre DRG prvú 

slovenskú verziu DRG. Riadiaci výbor konštatoval, že v príprave klasifikačného 

systému je dodržiavaný harmonogram tak, aby ostrá prevádzka DRG systému sa 

mohla začať podľa plánu 1. januára 2013. 

Podľa harmonogramu úrad predložil následné kľúčové systematiky pre slovenskú verziu 

DRG: 

 Klasifikácia diagnóz (revízia a rozšírenie MKCH-10 o 5300 kódov diagnóz; prvýkrát 

od r. 1993) – materiál si vyžaduje schválenie ministerstvom zdravotníctva. 

 Klasifikácia výkonov (Zoznam zdravotných výkonov zostavený v r. 2010 v počte 

7000 výkonov sa rozšíril na takmer 21 000) – materiál si vyžaduje schválenie 

ministerstvom zdravotníctva. 

 Pravidlá kódovania (úplne nová systematika, doteraz nepoužívaná) – ustanovuje, 

ako sa musia diagnózy a výkony vykazovať a kódovať, aby sa mohli prípady 

hospitalizácií zatriediť. 

 DRG definičná príručka (úplne nová systematika, doteraz nepoužívaná) – detailne 

popisuje zatrieďovanie prípadov hospitalizácií do 1194 DRG skupín. 

 Katalóg prípadových paušálov (úplne nová systematika, doteraz nepoužívaná) - 

definuje 1194 DRG skupín a ich relatívne váhy ekonomickej a klinickej náročnosti 

prípadov hospitalizácií. 

V druhom polroku bude prebiehať príprava užívateľov (prioritne zameraná na pravidlá 

kódovania) na celom Slovensku (najmä nemocnice, ale aj zdravotné poisťovne a dodávatelia 

SW) - celkovo cca 3 000 ľudí. Rovnako sa budú v druhom polroku upravovať dátové 

rozhrania a zabezpečí sa aj komunikácia s dodávateľmi softvérov do nemocníc a 

zdravotných poisťovní. 

Ostrá prevádzka DRG systému by sa mala spustiť podľa plánu 1. januára 2013, a to na 

úrovni zberu dát. Je to z dôvodu, že mnohé dáta, ktoré tento systém potrebuje, nie sú k 

dispozícii (nikdy sa nevykazovali) a sú absolútne nevyhnutné pre rozlišovanie klinickej a 

ekonomickej náročnosti každého hospitalizačného prípadu. Úhrady podľa nového systému 

sa môžu začať najskôr v roku 2014. 

Riadiaci výbor DRG prijal (4.7.2012) uznesenie, ktorým zaviazal úrad predložiť na MZ SR: 

 zoznam zdravotných výkonov, aby sa katalogizačná komisia ministerstva k nemu 

vyjadrila z odbornej stránky a čo najskôr sa mohol začať legislatívny proces jeho 



vydania, 

 revidovanú a rozšírenú klasifikáciu diagnóz (MKCH-10) po dokončení prác zo strany 

Centra pre medicínsku terminológiu a štandardy NCZI na definitívnej slovenskej 

terminológii zoznamu diagnóz (práce majú byť ukončené do 16.7.2012); následne by 

MZ SR malo rozhodnúť o právne relevantnom procese publikácie.  

Tieto dva procesy majú zásadný vplyv na ďalšie plnenie harmonogramu 

implementácie SK-DRG 1.0. 

ÚDZS od druhej polovice júla usporiada workshop k systematikám DRG na úrovni 

expertných pracovných skupín (nemocnice, zdravotné poisťovne, odborné spoločnosti, MZ 

SR), kde budú systematiky DRG detailne prezentované a diskutované a následne sa začne s 

masívnym vzdelávaním užívateľov systému DRG. 

(Riadiaci výbor pre DRG je zložený so zástupcov Ministerstva zdravotníctva SR, Asociácie 

fakultných nemocníc, Asociácie nemocníc Slovenska, všetkých troch zdravotných poisťovní 

a ÚDZS.) 
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