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1 ZMENY ZZV-2021 VS. ZZV-2022
Medziročné zmeny priniesli aj dva nové stĺpce do tabuľky obsahujúcej zoznam zdravotných výkonov.
Pridaný stĺpec „Zmeny“ a „Spätná väzba“ ponúkajú prehľadnú možnosť filtrovania zmien, ktoré
v zozname nastali na základe aktualizácie.
Stĺpec „Zmeny“ informuje o aký typ zmeny sa jedná. Obsahuje nasledovné hodnoty:




nový – pridaný nový zdravotný výkon
zmena názvu – názov zdravotného výkonu bol upravený
zmena kódu – kód zdravotného výkonu bol upravený

Stĺpec „Spätná väzba“ umožňuje jednoducho prehliadať tie podnety, ktoré v rámci spätnej väzby CKS
zozbieralo a po procese spracovania podnetu došlo k jeho zapracovaniu do Zoznamu. Tento stĺpec
obsahuje čísla podnetov, na základe ktorých k zmene došlo.

2 ZMENY MEDZI V1 A V1.2
Verzia dokumentu ZZV_2022_v1 mohla pri niektorých nastaveniach zobrazovať miesto interpunkčného
znamienka „.“ iné – „,“ (miesto bodky čiarku). Tento problém mohol byť spôsobený nastavením
zobrazovania desatinnej čiarky ako bodky, a zároveň nastavením formátu pre stĺpec obsahujúci kódy
zdravotných výkonov ako textu.
Kombinácia týchto nastavení spôsobila, že kódy zdravotných výkonov, ktoré obsahovali len číselné znaky
(napríklad v kapitole 6), tabuľka brala ako čísla. Z tohto dôvodu im ako oddeľovač desatinných miest
vpísala čiarku.
Problém bol odstránený, a aktualizovaná verzia dokumentu ZZV_2022_v1_2 bola uverejnená na webovej
stránke CKS DRG.
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