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Vysvetľujúci dokument k často kladeným otázkam k vykazovaniu dávky 
274b 
 
 
Vysvetlivky: 
 

274b Dávka Vykazovanie výkonov v ústavnej zdravotnej starostlivosti, 
podľa MU ÚDZS č. 5/2/2015 

DRG Diagnosis Related Group 

HP Hospitalizačný prípad 

KPP Katalóg prípadových paušálov 

PP Pripočítateľná položka 

ZZV-DRG Zoznam zdravotných výkonov 

 

Vykazovanie za predchádzajúce obdobie: 
Opravné dávky za predchádzajúce obdobie pred účinnosťou MU 5/2/2015 sa zasielajú výlučne vo formáte 
dávky 274b definovanej v MU 5/2/2015. 
 

Vykazovanie množstva/počtu PP DRG: 
Tie pripočítateľné položky DRG, ktoré majú v názve výkonu podľa ZZV-DRG definované množstvo resp. 
množstevný rozsah, sa vykazujú v zmysle tejto množstevnej definície.  
 
Príklad: 
Aplikácia lieku 5 podaní 5000mg Bosentan v rámci HP sa vykazuje: 
Kód ZV 64300.p (Aplikácia liekov: Bosentan, perorálne: 11.000 mg a viac) 
 
Nesprávne: 
Kód ZV 64300.g (Aplikácia liekov: Bosentan, perorálne: od 5.000 mg do menej ako 5.500 mg) + 
Kód ZV 64300.g (Aplikácia liekov: Bosentan, perorálne: od 5.000 mg do menej ako 5.500 mg) + 
Kód ZV 64300.g (Aplikácia liekov: Bosentan, perorálne: od 5.000 mg do menej ako 5.500 mg) 
 
V prípade vykazovania DRG PP sa vypĺňajú aj všetky položky adekvátne k vykazovaniu PP v položke 11. 
 

Vykazovanie PP - Lieky: 
Vzhľadom na definíciu „PP DRG“, ktoré obsahujú aj aplikáciu konkrétnych liekov je potrebné vykazovanie 
daných liekov aj  v aktuálnom znení (kódy z kategorizačného zoznamu, nie kódy „PP DRG“ do položky č.11, 
a k nim zodpovedajúce kódy „PP DRG“ do položky č.50). 
 
Katalóg prípadových paušálov (KPP) vo formáte XLSX obsahuje: 
a)            Zoznam pripočítateľných položiek (PP) Lieky                             
b)            Zoznam pripočítateľných položiek (PP) Lieky - Výkony   
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c)            Zoznam ostatných pripočítateľných položiek (PP) 
d)            Zoznam pripočítateľných položiek (PP) Transfúzne prípravky 
 
V položke č.11 dávky 274b sa uvádza kód z kategorizačného zoznamu zodpovedajúci lieku. 
 

Priebežné vykazovanie PP DRG: 
Vykazovanie PP v časti PP DRG sa vždy riadi aktuálnymi pravidlami kódovania. Pre PP DRG (ak položka 25 
= “Z“)  sa vypĺňajú konkrétne „Údaje DRG k hospitalizačnému prípadu (HP)“ (položky 32, 33, 37, 50 a 51). 
Priebežné vykazovanie PP, tzn. vykazovanie počas trvania hospitalizačného prípadu, keď boli PP 
použité/aplikované/vykonané, je možné IBA v prípade, že v zmysle aktuálnych pravidiel kódovania je možné 
určiť kód PP bez ukončenia hospitalizácie (netýka sa napr. podania liekov alebo podania transfúznych 
prípravkov). 
 
V prípade priebežného vykazovania sa vyplňujú položky 11,12,13 a v údajoch DRG vždy len jeden kód PP 
DRG a jeden kód výkonu k nej. 
 
Pri ukončení HP sa položky 11,12,13 nevypĺňajú; v položkách 32,33,34 sa uvádzajú výkony k PP DRG a aj 
iné výkony; v položke 50 sa uvádzajú kódy všetkých PP DRG daného HP, ktoré boli vykázané aj priebežne 
jednotlivo. 
 

Cena PP DRG: 
Do doby stanovenia cien PP DRG sa do položky č.51 vyplňuje hodnota „0“.  

 

Vykazovanie zlúčených hospitalizačných prípadov: 
Údaje v položkách 2 až 27, 29 a 53  dávky 274b pre zlúčený HP sa vypĺňajú rovnakým údajmi ako posledný 
zlučovaný HP. Riadok dávky so zlúčeným HP sa uvádza v rovnakej dávke ako posledný zlučovaný HP , a to 
ako ďalší nasledujúci riadok, resp. hneď za PP k poslednému HP (za riadkami s typom hospitalizácie = Z), 
ak také existujú. 
 

Preklady v rámci zdravotníckeho zariadenia (DRG <> nonDRG) 

 

Preloženie  pacienta z DRG relevantného oddelenia na nonDRG: 
Ukončenie hospitalizácie na DRG relevantnom odd. pri preklade na nonDRG odd. sa vykazuje: 
Položka č.9 – Pohyb poistenca: hodnota Rxxx (kde xxx vyjadruje odbornosť oddelenia) 
Položka č.41 – Dôvod prepustenia z ÚZZ: hodnota 13 
 
Prijatie pacienta na hospitalizáciu na nonDRG odd. z DRG relevantného odd.: 
Položka č.36 – Druh prijatia do ÚZZ: hodnota 5 resp. 6 
Položka č.37 – Dôvod prijatia do ÚZZ: hodnota 1 resp. 5 
 

Preloženie  pacienta z nonDRG oddelenia na DRG relevantné oddelenie: 
Ukončenie hospitalizácie na nonDRG odd. pri preklade na DRG odd. sa vykazuje: 
Položka č.9 – Pohyb poistenca: hodnota Rxxx (kde xxx vyjadruje odbornosť oddelenia) 
Položka č.41 – Dôvod prepustenia z ÚZZ:  13 
 
Prijatie pacienta na hospitalizáciu na DRG relevantnom odd. z nonDRG odd.: 
Položka č.36 – Druh prijatia do ÚZZ:  hodnota 5 resp. 6 
Položka č.37 – Dôvod prijatia do ÚZZ: hodnota 1 resp. 5 
 
 
 


