ZÁPISNICA Z 46. ZASADNUTIA
RIADIACEHO VÝBORU DRG KONANÉHO DŇA 25.10.2021 O 13,00 HOD.
Dátum stretnutia:
Miesto stretnutia:

25.10.2021 o 13,00 hod.
online cez MS Teams

Prítomní členovia riadiaceho výboru:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ministerstvo zdravotníctva (MZ SR – 1) : MUDr. Kamil Száz
Ministerstvo zdravotníctva (MZ SR – 2): MUDr. Angelika Szalayová, MSc.
Ministerstvo zdravotníctva (MZ SR – 3): Mgr. Lucia Červeňová
Asociácia štátnych nemocníc Slovenskej republiky (AŠN SR): Ing. Miriam Lapuníková, MBA
Union ZP (Union): Ing. Elena Májeková
Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP): MUDr. Beata Havelková, MPH

Prítomní zástupcovia členov riadiaceho výboru:
• Union ZP (Union): PhDr. Dajana Petríková
• Asociácia nemocníc Slovenska (ANS): MUDr. Ján Černák, MBA
• Dôvera ZP (Dôvera): MUDr. Branislav Koreň
Hostia
•
•
•

MZ SR: Mgr. David Kubek, Mgr. Oskar Dvořák, Ing. Zuzana Kostičová
Dôvera: Tamara Torok
Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP): Mgr. Ivana Juhaščíková

Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie riadiaceho výboru
Informácia o organizačných zmenách v CKS
Informácia o stave vývoja DRG systému
Návrhy na zmeny v Zozname zdravotných výkonov, Definičnej príručke a Katalógu
prípadových paušálov pre rok 2022
5. Iné

K bodu č.1: Otvorenie riadiaceho výboru
Pán štátny tajomník MUDr. Kamil Száz otvoril 46. zasadnutie Riadiaceho výboru.
Riaditeľka CKS, MUDr. Angelika Szalayová, MSc. predstavila program a navrhla hlasovanie o účasti hostí
na 46. zasadnutí Riadiaceho výboru.
Za – 8
Proti – 0
Zdržal sa – 0
K bodu č.2: Informácia o organizačných zmenách v CKS
Riaditeľka CKS, MUDr. Angelika Szalayová, MSc., popisuje organizačnú zmenu, kde funkciu CKS bude
plniť Odbor klasifikácie a kategorizácie ústavnej starostlivosti.
MUDr. Beata Havelková, MPH sa pýta na súčasný počet zamestnancov poverených agendou DRG. Ing.
Elena Májeková sa pýta na budúce personálne zabezpečenie Odboru klasifikácie a kategorizácie
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ústavnej starostlivosti aj s ohľadom na agendu OSN. MUDr. Angelika Szalayová, MSc. reaguje, že
v súčasnosti na DRG ostávajú traja ľudia a OSN štyria ľudia. Prípadné budúce zmeny počtu a zdieľanej
náplne práce zamestnancov sú v riešení.
K bodu č.3: Informácia o stave vývoja DRG systému
MUDr. Angelika Szalayová, MSc. informuje o momentálnom stave vývoja DRG systému.
V rámci Zoznamu zdravotných výkonov (ZZV) bola robená revízia výkonov intervenčnej rádiológie
(kapitola 8r-), ktorá ešte neprebehla testovaním dopadu na zaradenie HP do DRG skupín – preto ju CKS
neodporúča zapracovať pre rok 2022, ako bolo predstavené na Pracovnej skupine k Zoznamu
zdravotných výkonov (PS ZZV). Ďalšie zmeny týkajúce sa ZZV vychádzali z podnetov Spätnej väzby (SV),
ktorých vypracované riešenia tiež prešli PS ZZV.
Pre aktualizáciu Definičnej príručky (DP) CKS odporúča zapracovať 11 zmien, vychádzajúcich zväčša
z vypracovaných podnetov Spätnej väzby, pri štyroch podnetoch CKS neodporúča zapracovať zmeny
pre rok 2022, ale až po ich ďalšom testovaní dopadu na DP.
V rámci Katalógu prípadových paušálov (KPP) prebehlo zapracovanie zmien zo ZZV. Aktualizáciu cien
pripočítateľných položiek (PP) liekov, zaslalo CKS na pracovnú skupinu ku Katalógu prípadových
paušálov (PS KPP) a po zasadnutí zašle aj členom RV na hlasovanie per rollam. Ďalej sa pracovalo na
validácii dát, metodike pre výpočet relatívnych váh a metodike pre PP, pričom zmeny sa nesihli
zapracovať do tohto roka, ale bude sa na nich ďalej pracovať.
Ing. Miriam Lapuníková, MBA podotýka, že pokiaľ by sa ceny liekov znižovali, tak by s tým nemohli
súhlasiť. MUDr. Angelika Szalayová, MSc. reaguje, že metodika používaná v minulosti hovorí, že by sa
malo počítať z najnižšej ceny – spomínané bolo poslané aj na PS KPP a pre kontrolu bol robený aj
prepočet cien pre minulý rok, z čoho vznikli nezrovnalosti, preto šiel ďalší postup ohľadom cien liekov
na hlasovanie k PS KPP, ktorá musí do stredy zahlasovať za jednu z troch predložených alternatív. PhDr.
Dajana Petríková podotýka, že pokiaľ by klesla cena liekov, tak by ostalo viac „miesta pre základné
sadzby“.
K bodu č. 4: Návrhy na zmeny v Zozname zdravotných výkonov, Definičnej príručke a Katalógu
prípadových paušálov pre rok 2022
MUDr. Angelika Szalayová, MSc. opisuje návrhy na zmeny do budúceho roka – všetky zmeny boli
prednesené a prešli Pracovnými skupinami. Zmeny, ktoré nie sú nevyhnutné a neboli dostatočne
pretestované, CKS neodporúča zapracovať. CKS sa stretlo s technickým problémom na ktorý stále
hľadá riešenie a ktorý znemožňuje zapracovať nový DRG-ZZV-2022 a MKCH-10-SK-2022 do SK-DRG2022. Upozorňuje, že CKS tento problém konzultovalo aj s Ing. Pipiškovou, ktorá mala túto agendu na
starosti na ÚDZS a uplatňovala rovnaký postup ako CKS.
CKS teda momentálne nevie zapracovať zmeny týkajúce sa pridania nových zdravotných výkonov
a diagnóz, no vie zapracovať zmeny v algoritmoch DRG skupín – čo tvorí viac ako polovicu
navrhovaných zmien.
Z uvedeného vyplývajú 4 možnosti hlasovania:
•

Návrh 1: na dnešnom RV sa bude hlasovať aj o zmenách v DP vplyvom zmien v zozname
diagnóz a výkonov a pokiaľ sa CKS do stredy večera nepodarí odstrániť technický problém,
CKS zapracuje len zmeny do DP, ktoré sú technicky možné zapracovať (presný zoznam
týchto zmien dostane RV k dispozícii)
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•
•
•

Návrh 2: na dnešnom RV sa bude hlasovať aj o zmenách v DP vplyvom zmien v zozname
diagnóz a výkonov a pokiaľ sa CKS do stredy večera nepodarí odstrániť technický problém,
CKS vydá ZZV a DP bez zmien oproti roku 2021
Návrh 3: na dnešnom RV hlasovať len o zmenách, ktoré je CKS už dnes technicky schopné
zapracovať do ZZV a DP
Návrh 4: nemeniť ZZV a DP pre rok 2022

PhDr. Dajana Petríková sa pýta koľko zmien z uvedených 11 podnetov na PS DP sme schopní
zapracovať. MUDr. Angelika Szalayová, MSc. opisuje, že dve zmeny (z dvoch rôznych podnetov Spätnej
väzby – SV 91, SV 138) sme schopní zapracovať čiastočne a jednu zmenu nie je možné zapracovať.
Zvyšok uvedených zmien vie CKS zapracovať, resp. všetky zmeny, ktoré sa netýkajú pridania nových
výkonov a diagnóz do systému SK-DRG-2022.
MUDr. Angelika Szalayová, MSc. ďalej vysvetľuje, že je možné aktualizovať DRG-ZZV-2022 aspoň o nové
nesignifikantné zdravotné výkony (ZV) (nemajú dopad na zaradenie do DRG skupín), čo by umožnilo
aspoň zbierať dáta o použití týchto výkonov. Čo CKS považuje za najväčší problém je aktualizácia
diagnóz, vyplývajúcich z MKCH-10-SK-2022, nakoľko v neaktualizovanom systéme by každá nová
diagnóza bola považovaná za neplatnú a zaradená do DRG 960Z – čo by nevadilo pre väčšinu diagnóz,
ktoré by tak či tak boli zakázané ako hlavná diagnóza.
Ing. Miriam Lapuníková, MBA sa pýta, či by nebolo lepšie spraviť návrh 4: nemeniť ZZV a DP pre rok
2022. MUDr. Angelika Szalayová, MSc. reaguje, že navrhované zmeny, boli testované viacerými
spôsobmi – zmeny zaraďovania, použitie parsera na PDF dokument Definičnej príručky a zatiaľ
predbežné výsledky nasvedčujú, že do systému nie sú zanášané neželané zmeny. Práca, ktorá sa takto
odpracovala, môže byť začiatkom pre budúce rozsiahlejšie zmeny, preto by CKS odporúčalo zapracovať
aspoň možné zmeny.
Ing. Miriam Lapuníkovú, MBA sa zaujíma, ako by boli vykazované spomínané diagnózy pre
budúcoročný DRG systém. MUDr. Angelika Szalayová, MSc. odpovedá, že problém by bol len
s približne dvadsiatimi diagnózami (bez ohľadu na to či zapracujeme zmeny do algoritmov Definičnej
príručky alebo nie). Ing. Miriam Lapuníkovú, MBA žiada o vyjadrenie zástupcov zdravotných poisťovní,
či je možné sa k vykazovaniu spomínaných diagnóz postaviť jednotne. MUDr. Beata Havelková, MPH
reaguje, že by malo dôjsť ku konsenzu všetkých poisťovní, aby nenastal zmätok vo vykazovaní
a navrhuje vytvoriť nariadenie, ktoré by inštruovalo na použitie konkrétnych diagnóz v určitých
prípadoch. MUDr. Angelika Szalayová, MSc. navrhuje vytvoriť prílohu k Pravidlám kódovania pre rok
2022, pre tieto diagnózy s dočasnou platnosťou, pokiaľ nebude tento problém odstránený.
MUDr. Angelika Szalayová, MSc. ďalej vysvetľuje možnosti hlasovania a zahajuje hlasovanie:
-

MZ SR - MUDr. Kamil Száz: Návrh 1
MZ SR - Angelika Szalayová, MSc.: Návrh 1
MZ SR - Mgr. Lucia Červeňová: Návrh 1
AŠN SR: Ing. Miriam Lapuníková, MBA: Návrh 1
AL - Ing. Jozef Gavlas: Neprítomný
ANS - MUDr. Ján Černák, MBA: Návrh 3
Dôvera - MUDr. Branislav Koreň: Návrh 1
Union - Ing. Elena Májeková: Návrh 3
VšZP - MUDr. Beata Havelková, MPH: Návrh 1

Riadiaci výbor prijal návrh č.1.
MUDr. Angelika Szalayová, MSc. ďalej detailnejšie opisuje zmeny navrhované v rámci ZZV, pričom
z vyššie uvedeného vyplývajú štyri možnosti hlasovania:
3
3. novembra 2021
www.health.gov.sk

Centrum pre klasifikačný systém DRG
Ministerstvo zdravotníctva SR I Ferienčíkova 20 I 811 08 Bratislava I Slovenská republika
tel.: +421 2 593 73 362 I e-mail: cksdrg@health.gov.sk I www.cksdrg.sk I

-

Návrh 1: verzia so zapracovaním všetkých zmien prerokovaných v PS
Návrh 2: verzia so zapracovaním zmien podľa odporučenia CKS a PS (bez zmien v skupine 8r3
a 8r4)
Návrh 3: verzia so zapracovaním len tých zmien, ktoré vieme zapracovať dnes
Návrh 4: verzia bez zmien oproti roku 2021

Pracovnou skupinou k ZZV prešli dve verzie – s revíziou a bez revízie zdravotných výkonov intervenčnej
rádiológie, ktoré CKS neodporúča zapracovať pre rok 2022, nakoľko nebolo dokončené testovanie
korektnosti zaraďovania pri použití revidovaných výkonov. Do DRG-ZZV-2022 je momentálne technicky
možné zapracovať zmeny, týkajúce sa nesignifikantných zdravotných výkonov.
MUDr. Angelika Szalayová, MSc. zahajuje hlasovanie:
-

MZ SR - MUDr. Kamil Száz: Návrh 2
MZ SR - Angelika Szalayová, MSc.: Návrh 2
MZ SR - Mgr. Lucia Červeňová: Návrh 2
AŠN SR: Ing. Miriam Lapuníková, MBA: Návrh 3
AL - Ing. Jozef Gavlas: Neprítomný
ANS - MUDr. Ján Černák, MBA: Návrh 3
Dôvera – MUDr. Branislav Koreň: Návrh 2
Union - Ing. Elena Májeková: Návrh 3
VšZP - MUDr. Beata Havelková, MPH: Návrh 2

Riadiaci výbor prijal návrh č.2.
MUDr. Angelika Szalayová, MSc. detailnejšie opisuje zmeny navrhované pre Definičnú príručku na rok
2022 a taktiež upozorňuje na zmeny, ktoré nie je technicky možné uskutočniť v plnom (pôvodne
navrhovanom) rozsahu, nakoľko by zahŕňali pridanie nových zdravotných výkonov, (konkrétne zmeny
pre ADRG A04, F50):
-

Návrh 1: verzia so zapracovaním všetkých zmien prerokovaných v PS
Návrh 2: verzia so zapracovaním zmien podľa odporučenia CKS a PS
Návrh 3: verzia so zapracovaním len tých zmien, ktoré vieme zapracovať dnes
Návrh 4: verzia bez zmien oproti roku 2021

MUDr. Angelika Szalayová, MSc. zahajuje hlasovanie:
-

MZ SR - MUDr. Kamil Száz: Návrh 2
MZ SR - Angelika Szalayová, MSc.: Návrh 2
MZ SR - Mgr. Lucia Červeňová: Návrh 2
AŠN SR: Ing. Miriam Lapuníková, MBA: Návrh 2
AL - Ing. Jozef Gavlas: Neprítomný
ANS - MUDr. Ján Černák, MBA: Návrh 3
Dôvera - MUDr. Branislav Koreň: Návrh 2
Union - Ing. Elena Májeková: Návrh 3
VšZP - MUDr. Beata Havelková, MPH: Návrh 2

Riadiaci výbor prijal návrh č.2.
MUDr. Angelika Szalayová, MSc. opisuje zmeny týkajúce sa KPP, podotýka, že tieto vyplývajú zo zmien
prijatých pre ZZV a predstavuje nasledujúce možnosti hlasovania:
-

Návrh 1: verzia so zapracovaním všetkých zmien prerokovaných v PS (vrátane zmien v int.
rádiológii) – mimo aktualizácie cien liekov
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-

Návrh 2: verzia so zapracovaním zmien podľa odporučenia CKS a PS – mimo aktualizácie cien
liekov
Návrh 3: verzia so zapracovaním len tých zmien, ktoré vieme zapracovať dnes – mimo
aktualizácie cien liekov
Návrh 4: verzia bez zmien oproti roku 2021

MUDr. Angelika Szalayová, MSc. zahajuje hlasovanie:
-

MZ SR - MUDr. Kamil Száz: Návrh 2
MZ SR - Angelika Szalayová, MSc.: Návrh 2
MZ SR - Mgr. Lucia Červeňová: Návrh 2
AŠN SR: Ing. Miriam Lapuníková, MBA: Návrh 2
AL - Ing. Jozef Gavlas: Neprítomný
ANS - MUDr. Ján Černák, MBA: Návrh 3
Dôvera - Mgr. MUDr. Marián Faktor: Návrh 2
Union - Ing. Elena Májeková: Návrh 3
VšZP - MUDr. Beata Havelková, MPH: Návrh 2

Riadiaci výbor prijal návrh č.2.
MUDr. Angelika Szalayová, MSc. upozorňuje, že Riadiaci výbor bude informovaný o úspešnom alebo
neúspešnom výsledku riešení spomínanej technickej chyby.
K bodu č.5: Iné
MUDr. Angelika Szalayová, MSc. otvára posledný bod programu a predstavuje najbližšie úlohy CKS,
ktoré zahŕňajú aktualizáciu Pravidiel kódovania a Základných sadzieb pre rok 2022. Ďalšie stretnutie
Riadiaceho výboru sa bude konať v druhej polovici novembra. MUDr. Angelika Szalayová, MSc.
informuje o projekte TSI, kde externý poradca pomáha s vypracovaním metodík pre aktualizáciu SKDRG systému, ktoré budú eventuálne predložené aj Riadiacemu výboru. Ing. Elena Májeková sa pýta,
či správne rozumie, že externý poradca sa vlastne stane ďalším členom pracovných skupín. MUDr.
Angelika Szalayová, MSc. vysvetlila, že konzultant bude spolupracovať s pracovnými skupinami a uistila
prítomných, že metodiky a výstupy pracovných skupín budú schvaľované riadiacim výborom.
Ing. Miriam Lapuníková, MBA otvorila otázku NCZI a jeho možného bližšieho zapojenia do DRG
systému aspoň pre druhú polovicu polroka s cieľom vyhnúť sa napríklad duplicitným diagnózam a
nesystematickému pridávaniu diagnóz. MUDr. Ján Černák, MBA súhlasí s potrebou zapojenia NCZI do
Pracovných skupín a upozorňuje na problémy naplňovania dát pre NCZI za účelom štatistických
výkazov, ktoré sa líšia od princípov DRG systému. Členovia Riadiaceho výboru sa zhodli na oslovení
NCZI ohľadom ich participácie na Pracovných skupinách. PhDr. Dajana Petríková upozorňuje, že
momentálne niekto nie je zodpovedný za vydávanie metodických usmernení ku dátovému rozhraniu
a podľa nej by to v budúcnosti mohlo byť v kompetencii NCZI.

Ing. Miriam Lapuníková, MBA otvorila ďalšiu otázku – eLab a uviedla dôležitosť uvedenia ceny
SVALZov pre PUZS, aby vedeli, koľko stojí výkon. MUDr. Beata Havelková, MPH sa pýta na nákladovú
cenu v žiadanke, Ing. Miriam Lapuníková, MBA vysvetľuje, že ide o dohodnutú cenu, ktorú by to
žiadanky doplnila ZP a vysvetľuje že zámerom je efektívne plánovanie zdravotnej starostlivosti.
Ing. Miriam Lapuníková, MBA ďalej upozornila na spätnú dávku ambulantnej a lôžkovej starostlivosti
pre poskytovateľov a na ďalší Riadiaci výbor pripraví a zašle návrh.
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Zapísal: Mgr. Veronika Bučková
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