Seminár SK-DRG 2023
05.12.2022 o 10:00
Online, Ms Teams
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Pozývame Vás na Seminár k SK-DRG 2023. Cieľom seminára je odkomunikovať odsúhlasené zmeny
v systéme SK-DRG pre rok 2023 širokej skupine zainteresovaných osôb a zodpovedať otázky účastníkov
diskusie. Diskusia sa uskutoční online prostredníctvom MS Teams dňa 5.12.2022, medicínska časť 10:0012:30, ekonomická časť 13:00-15:00.
Všetky časti nižšie uvedenej agendy budú spojené s predstavením jednotlivých zmien zástupcami MZ SR
a následným odpovedaním na otázky účastníkov seminára.
Medicínska časť:
5.12.2022, 10:00-12:30
Agenda
10:00–10:05
10:05-10:40
10:40-11:20

Otvorenie, predstavenie obsahu medicínskej časti seminára
Zmeny vo vykazovaní Jednodňovej zdravotnej starostlivosti*
Zmeny v kódovaní intervenčnej kardiológie z pohľadu ZZV a Pravidiel kódovania
a iné zmeny v Pravidlách kódovania a ZZV
11:20-11:30
Zmeny v Definičnej príručke
11:30-12:30
Prvé slovenské relatívne váhy a iné zmeny v Katalógu prípadových paušálov,
Základné sadzby pre rok 2023
* Prvá časť seminára bude venovaná zmenám súvisiacim s jednodňovou zdravotnou starostlivosťou, na
túto časť by sme radi osobitne pozvali aj poskytovateľov jednodňovej zdravotnej starostlivosti, keďže
zmeny v nej komunikované sa budú týkať aj tejto časti ambulantných PZS. Zvyšné časti seminára, sa
poskytovateľov PJZS dotýkať nebudú, preto ak sa plánujete ako PJZS seminára zúčastniť, pre Vás
relevantná časť začína o 10:00 a končí o 10:40.
Ekonomická časť:
5.12.2022, 13:00-15:00
Agenda
13:00–13:05
13:05-14:30
14:30-15:00

Otvorenie, predstavenie obsahu ekonomickej časti seminára
Zmeny v Kalkulačnej príručke
Zmeny v Dátovom rozhraní

Pre účasť na seminári sa stačí pripojiť 5.12. prostredníctvom nižšie uvedeného pripojenia na
seminár

Schôdza cez Microsoft Teams
Pripojte sa pomocou počítačovej alebo mobilnej aplikácie
Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi
ID schôdze: 338 050 070 614
Prístupový kód: uf4Pu4
Stiahnuť Teams | Pripojenie na webe
Ďalšie informácie | Možnosti schôdze
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