Zmeny medzi verziami v Katalógu
prípadových paušálov pre rok 2023

NÁZOV

Zmeny medzi verziami v Katalógu prípadových paušálov pre rok
2023
NÁZOV DOKUMENTU Zmeny_verzie_KPP_pre_2023_v2
VERZIA
V2
OBLASŤ
Medicínska
PODOBLASŤ
Katalóg prípadových paušálov
DRUH
Zmeny medzi verziami
VYPRACOVAL
Mgr. Lucia Červeňová, Mgr. Dávid Kubek
ODSÚHLASIL
MUDr. Angelika Szalayová, MSc
DÁTUM ZVEREJNENIA 11.11.2022
DÁTUM PLATNOSTI
1.1.2023

Centrum pre klasifikačný systém DRG
11. novembra 2022

Ministerstvo zdravotníctva SR I Bárdošova 2 I 831 01 Bratislava I Slovenská republika
tel.: +421 2 593 73 362 I e-mail: cksdrg@health.gov.sk I www.cksdrg.sk I www.health.gov.sk

1 ZMENY MEDZI V1 A V1_2
V dokumente KPP_2023_v1 bol omylom vynechaný kód a názov DRG skupiny O02A. Aktualizovaná verzia
s daným doplnením bola zverejnená na webovej stránke CKS DRG.

2 ZMENY MEDZI V1_2 A V1_3
Na základe pripomienok z posledného stretnutia Pracovnej skupiny k DP, ZZV a PK boli zo ZZV pre rok 2023
odstránené nasledujúce kódy zdravotných výkonov:
-

8r38h.21 Perkutánna transluminálna implantácia stentu alebo skafoldu do viac koronárnych ciev,
1 stent
Skupina 8r493.2- Perkutánna trasluminálna implantácia stentu, počet stentov
o 8r493.21 Perkutánna trasluminálna implantácia 1 stentu
o 8r493.22 Perkutánna trasluminálna implantácia 2 stentov

Na vyššie spomenuté 3 zdravotné výkony sa v KPP viazali pripočítateľné položky. Po upozornení na rozpor
medzi zverejnenou verziou ZZV a KPP, CKS vo verzii KPP v1_3 odstraňuje daný rozpor odstránením kódov
výkonov z KPP.
Pre kód 8r38h.21 je to PPS09AA. Odstránenie tohto kódu nie je problémom, pretože PPS09AA bola
navrhnutá tak, aby sa viazala na výkony 8r38h.11 a 8r38h.21. PPS09AA teda stále možno vykázať pri
kódovaní 8r38h.11.
Pre kódy zo skupiny 8r493.2- to boli pripočítateľné položky PPS06AM pre kód 8r493.21 a PPS06AN pre
kód 8r493.22. Obidve pripočítateľné položky sa týkajú implantácie stentu do aorty. (Vo verzii KPP na rok
2022 boli tieto pripočítateľné položky viazané nasledovne: 8r437.6a pre PPS06AM, 8r437.6b pre
PPS06AN.) Pre obidve tieto pripočítateľné položky je v KPP uvedená cena 1 231,88. V KPP sa zároveň
nachádza PPS06AA, ktorá sa rovnako týka implantácie stentu do aorty, tiež s uvedenou rovnakou cenou 1
231,88. Z tohto dôvodu CKS pristúpilo k zrušeniu riadkov pre PPS06AM a PPS06AN. Vo verzii KPP na rok
2023 teda ostane jedna pripočítateľná položka PPS06AA pre implantáciu stentu do aorty s cenou 1 231,88
namiesto troch, rovnako nacenených PP.

Rovnako po diskusiách došlo z dôvodu zjednotenia kódovania intervencií na aorte k odstráneniu
nasledujúcich výkonov z KPP (kvôli zmene v inkluzívach v ZZV_v2):
-

8r430.1b s naviazanou PPS06BN
8r430.2b s naviazanou PPS06BO
8r430.3b s naviazanou PPS06BP
8r430.4b s naviazanou PPS06BQ
8r430.5b s naviazanou PPS06BR
8r430.6b s naviazanou PPS06BS
8r440.1b s naviazanou PPS06BT
8r431.1b s naviazanou PPS06BU
8r431.2b s naviazanou PPS06BV

V roku bola aorta kódovaná ako jedna anatomická lokalita. V roku 2023 z návrhu revízie vyplývalo, že by
kódovanie pre oblúk aorty a torakálnu aortu spadalo pod jednu anatomickú lokalitu, a kódovanie brušnej
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aorty pod druhú anatomickú lokalitu. Z toho dôvodu sa „zdvojili“ riadky pre pripočítateľné položky ŠZM
týkajúce sa aorty, aby existovali PP aj pre jednu lokalitu, aj pre druhú lokalitu.
Tento spôsob kódovania intervencií na aorte bol diskutovaný, a pre rok 2023 bude kódovanie aorty
pokračovať tak, ako tomu bolo doteraz, tzn. intervencie pre oblúk aorty, torakálnu aj brušnú aortu spadajú
pod jednu anatomickú lokalitu, tzn. že „zdvojené riadky“ pre PP z návrhu KPP na rok 2023 boli odstránené.
Aktualizovaná verzia bola zverejnená na webovej stránke CKS DRG.
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