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ZZV pre klasifikačný systém  
diagnosticko-terapeutických skupín 

Legislatíva ZZV 2015 
 

  účinnosť 01.apríl.2015 
 

  Výnos MZSR z 20.marca.2015 č.S10109-OL-2014 
 

 Uverejnený v osobitnej čiastke Vestníka MZ SR  

 



ZZV pre klasifikačný systém  
diagnosticko-terapeutických skupín 

Analýza potrieb využiteľnosti ZZV 
 

  Požiadavky na formálnu (odbornú) správnosť 
 

  Požiadavky na praktickú (klinickú) použiteľnosť 
 

  Požiadavky z hľadiska špecifických situácií 

 



Formalizované aspekty ICHI* 

• Pre klasifikačný systém platia Pravidlá teórie tried čiže 
formálnej logiky usporiadania: 

 

 kontrolovaný slovník 

 multiaxiálna klasifikačná štruktúra 

 nepoužívanie eponým v definícii názvu výkonu 

 nepoužívanie patológie (diagnóz) v definícii názvu výkonu 

 modifikátory v definícii názvu výkonu () [] 

 významový alfanumerický kód (relatívna požiadavka) 

 logické operátory (a, alebo) 
 

 
 

 

 

*ICHI – International Classification of Health Interventions WHO-FIC 



Status quo ZZV 2015 

 kontrolovaný slovník 
 multiaxiálna klasifikačná 

štruktúra 
 nepoužívanie eponým v 

definícii názvu výkonu 
 nepoužívanie patológie 

(diagnóz) v definícii názvu 
výkonu 

 modifikátory v definícii 
názvu výkonu () [] 

 významový alfanumerický 
kód  

 logické operátory  
(a, alebo) 

 Čiastočne splnené 
 Splnené 

  
 Čiastočne splnené 

  
 Čiastočne splnené 

 
  

 Čiastočne splnené 
 

 Splnené 
  

 Čiastočne splnené 
 
 



Klasifikačné limity ZZV 2015 

Súčasnosť   

 Bez aktualizovaných 
katalogizačných subkomisií 
(MZSR) 

 Absencia formálnych 
konvencií (inkluzívne a 
exkluzívne kritériá výkonov) 

 Klasifikačná heterogenita 
dokumentu 

 Granularita  
(5t- vs. 5d-, 5f-, 5g-)  

 

Budúcnosť (nevyhnutná) 

 Kľúčový aspekt - OPS 
 

 Dôležitý aspekt pre správnu 
klinickú použiteľnosť v SK-
DRG (PKDV V0101) 

 Na základe konzultačnej 
súčinnosti OPS 

 Dtto   



ZZV pre klasifikačný systém  
SK-DRG 

  Špecifikácia „klasifikačne intermediárnych“ zdravotných 
výkonov (kategória 1 a 3 ZZV)  

  Doplniť niektoré chýbajúce výkony  
 (matica G-DRG a SK-DRG ekvivalencia pre ZZV) 

  Nahradiť perzistujúce obsolentné výkony  
 (granularita ZZV)  

  Rozšíriť na klasifikáciu ZV  
 (praktická použiteľnosť) 

  Zmeny implementovať etapovite a interdisciplinárne  

 

 



Odborné pracovné skupiny (OPS) pre 
klasifikačný systém DRG 

  proces zostavovania 20.júl.2015 – 31.október.2015 

  fokusované na ÚZS v zmysle potrieb klasifikačného systému  

  hlavní odborníci MZ SR (poverení zostavením) 

  celkový počet OPS je 39 

  podmienky a kritériá členstva 

  koordinovaná spolupráca s CKS  

  odborné revízie/korekcie implementované etapovite 

  legislatívne – právne ošetrenie OPS 2016 

 

 



ZZV procesy 

MZ SR • legislatíva 

ÚDZS 
CKS 

• odborná 
finalizácia 

• koordinácia 
OPS 

PÚZS 

• konzultačná 
činnosť  

• kóderská 
prax  



Prečo je potrebný „zdravý“ ZZV ? 

  SK-DRG zaraďovací algoritmus: diagnózy a zdravotné výkony 

 nDRGs=1189  

 Cave: DRG mis-coding u PÚZS 
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Ďakujem za pozornosť 

http://www.udzs-sk.sk/ 
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