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Klasifikačný systém DRG 



Klasifikačný systém DRG 

 DRG  - Diagnoses Related Groups (skupiny 

súvisiacich diagnóz)  

  

 DRG je klasifikačný systém. Umožňuje zatriediť 

prípady hospitalizácií podľa diagnóz + 

diagnostických a liečebných výkonov do skupín s 

podobným klinickým priebehom a s podobnými 

ekonomickými nákladmi (SK DRG -1189 skupín) 

Zdroj : UDZS 

 



Klasifikačný systém DRG 
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Klasifikačný systém DRG 

• Cena za prípad sa vypočíta vynásobením základnej sadzby efektívnou relatívnou váhou 

hospitalizačného prípadu s prípadným pripočítaním ďalších položiek podľa katalógu 

prípadových paušálov. 

• Základná sadzba je suma v absolútnej hodnote, ktorá je uhrádzaná v systéme DRG za 

jednotlivý prípad s relatívnou váhou 1,0. Základná sadzba sa vypočíta ako pomer  

disponibilných finančných zdrojov.na ústavnú zdravotnú starostlivosť a celkového 

casemixu systému (resp. casemixu poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti - PUZS)    

• Relatívna váha je empiricky určená hodnota, ktorá popisuje relatívnym vyjadrením 

priemerné náklady na prípad príslušnej DRG skupiny. Relatívne váhy sa stanovujú na 

základe nákladov z tzv. „kalkulačných nemocníc“ k jednotlivým hospitalizačným 

prípadom týchto nemocníc. Relatívne váhy jednotlivých DRG sú uvedené v katalógu 

prípadových paušálov 

• Efektívna relatívna váha sa vypočíta z katalógovej relatívnej váhy, pričom sa  zohľadňuje 

dĺžka pobytu pacienta v nemocnici mimo intervalu ošetrovacej doby. 

• Grouper  je softwérový nástroj (počítačový program), ktorý zabezpečuje zaradenie 

hospitalizačného prípadu do konkrétnej DRG skupiny podľa pravidiel definičnej príručky. 

 
Zdroj : ÚDZS 

 



Klasifikačný systém DRG 

 

• Casemix (CM) je suma relatívnych váh všetkých hospitalizačných prípadov za určité 

časové obdobie. 

• Casemix–index (CMI) je aritmetický priemer relatívnych váh všetkých 

hospitalizačných prípadov za určité časové obdobie a vyjadruje priemernú 

ekonomicko-medicínsku náročnosť prípadu v sledovanom časovom období 

• Definičná príručka obsahuje detailný popis konkrétnej verzie systému DRG s 

uvedením grafického znázornenia všetkých zaraďovacích algoritmov, ako aj k nim 

prislúchajúcim logických výrazov a tabuliek. 

• Katalóg prípadových paušálov je zoznam jednotlivých DRG skupín, ktorý obsahuje 

relatívne váhy a ďalšie údaje relevantné pre DRG zúčtovanie ako napr. ošetrovacie 

doby a jej hraničné hodnoty (interval ošetrovacej doby) pre jednotlivé DRG skupiny, 

zníženia a zvýšenia relatívnej váhy a prípadne ďalšie pripočítateľné položky. 

• Kódovacie pravidlá je metodika pre zdravotníckych pracovníkov, popisujúca 

pravidlá pre kódovanie diagnóz a výkonov hospitalizačného prípadu. 

 

 
Zdroj : ÚDZS 

 



Základné princípy úhrady podľa 

DRG 
• klasifikuje sa hospitalizačný prípad po prepustení pacienta z nemocnice 

 celkový pobyt pacienta v nemocnici (na všetkých oddeleniach) ako jeden hospitalizačný 

prípad,  vykazuje sa v dávke 274n (a) 

 v určitých prípadoch sa za jeden prípad klasifikuje aj návrat pacienta po prepustení domov 

alebo preklade do inej nemocnice 

 

• dĺžka hospitalizácie ovplyvňuje výslednú úhradu 
 pre každú DRG skupinu je určená dolná a horná hranica “štandardnej” dĺžky hospitalizácie a 

efektívna relatívna váha závisí od toho, či skutočná dĺžka hospitalizácie bola medzi týmito 

hranicami alebo mimo hraníc 

 

• úhrada podľa DRG zahŕňa všetku zdravotnú starostlivosť spojenú s 

hospitalizovaným pacientom 
 lieky, ŠZM, SVaLZ , AMB výkony súvisiace s hospitalizačným prípadom 

 v definovaných prípadoch je k úhrade podľa DRG možné uhradiť pripočítateľné položky 

 

 

 
Zdroj : Asseco CE 

 



Klasifikačný systém DRG 



Klasifikačný systém DRG 

Zdroj : Asseco CE 

 



Klasifikačný systém DRG 



Klasifikačný systém DRG 



Klasifikačný systém DRG 

nonDRG oddelenia – hospitalizácie nie sú klasifikované 
 

• 005 – psychiatria  

• 073 – medicína drogových závislostí  

• 074 – gerontopsychiatria  

• 105 – detská psychiatria  

• 223 – neuropsychiatria  

• 709 – JIS psychiatrická  

• 193 – ústavná ošetrovateľská starostlivosť  

• 620 – ústavná hospicová starostlivosť 

 



Klasifikačný systém DRG 

 Kvalita kódovania (vykazovania) poskytnutej 

zdravotnej starostlivosti ovplyvňuje : 
 

 - kvalitu katalógu prípadových paušálov (výpočet správnych relatívnych váh DRG)  

  (PUZS -> CKS) 

 - výšku úhrady za hospitalizačný prípad (zaradenie prípadu do správnej DRG) 

 (PUZS ->ZP) 

 



Klasifikačný systém DRG 
 Výpočet relatívnych váh sa uskutočňuje na základe medicínskych a 

ekonomických údajov  PUZS (náklady kalkulačných PUZS)  a prepojenie týchto 

údajov na hospitalizačné prípady v súlade kalkulačnou príručkou  

 ( UDZS - CKS zbiera údaje a aktualizuje katalóg prípadových paušálov)  



Vykázanie hospitalizácie- prípad 1 

@5DatZac @6DatKon @7DRG @18HDG_KOD @23UPV @24VEK @41IDHC_PZS @43kodVykon @44lokVykon 

1.6.2015 2.6.2015 F01G I420 0 64 15004035 5k353 L 

DRG Segment Popis 
Relatívne 
váhy (RV) 

Stredná 
hodnota 

ošetrovacej 
doby 

Dolná 
hranica 

ošetrovacej 
doby 

Zníženie 
relatívnej 
váhy / deň 

Horná 
hranica 

ošetrovacej 
doby 

Zvýšenie 
relatívnej 
váhy / deň 

F01G O 

Prvotná implantácia 

kardiovertera / defibrilátora 

(AICD), jednodutinová 

stimulácia, bez ďalšieho 

výkonu na srdci alebo 

cievach, bez veľmi ťažkých 

CC 

6,5411 5,9 2 1,421 13 0,113 

5k353 - Prvoimplantácia  jednodutinového ICD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efektívna váha  EV = 6,5411 – (1 x 1,421) = 5,1201 

 



Vykázanie hospitalizácie- prípad 2 

@5DatZac @6DatKon @7DRG @18HDG_KOD @23UPV @24VEK @41IDHC_PZS @43kodVykon @44lokVykon 

1.6.2015 2.6.2015 F01G I420 0 64 15004035 nevykázané L 

DRG Segment Popis 
Relatívne 
váhy (RV) 

Stredná 
hodnota 

ošetrovacej 
doby 

Dolná 
hranica 

ošetrovacej 
doby 

Zníženie 
relatívnej 
váhy / deň 

Horná 
hranica 

ošetrovacej 
doby 

Zvýšenie 
relatívnej 
váhy / deň 

F75D M 

Iné ochorenia obehového 

systému bez veľmi ťažkých 

CC, vek > 17 rokov 

0,7695 5 2 0,474 11 0,0938 

• Výkon 5k353 - Prvoimplantácia jednodutinového ICD - nebol vykázaný, pričom však bola 

vykázaná pripočítateľná položka – ŠZM – jednodutinový ICD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efektívna váha EV = 0,7695 – (1 x 0,4738) = 0,2955 

 



 Prínos DRG pre PZS 

  
 1) Meranie produkcie nemocnice ako základ pre úhradu zdravotnej 

starostlivosti 

 

 2) Spravodlivé a transparentné odmeňovanie za poskytnutú 

zdravotnú starostlivosť 

 

 3) Motivácia k efektívnosti nemocnice a systémovým zmenám 

  ( napr. špecializácia nemocníc, štandardizácia postupov, optimalizácia procesov, ...) 

 

 4) Porovnávanie nemocníc a oddelení – benchmarking 

 
Zdroj : ÚDZS 

 



 Prínos DRG pre ZP 

  

 1) Transparentnejší nástroj pre alokovanie zdrojov. 

 

 2) Objektívny nástroj pre zmluvné vzťahy - nákup podľa 

kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov. 

 

 3) Porovnávanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na základe 

objektívnych merateľných ukazovateľov 

 

 4) Selektívne kontrahovanie 

 

Zdroj : ÚDZS 

 



Centrum pre klasifikačný systém 

• Detailné informácie k dokumentom týkajúcich sa 

DRG: 

– Slovník pojmov 

– Definičná príručka 

– Katalóg prípadových paušálov 

– Kódovacie pravidlá 

– Zoznam zdravotných výkonov 

– Kalkulačná príručka 

– ... 

 nájdete na www.udzs-sk.sk v časti CKS 

http://www.udzs-sk.sk/
http://www.udzs-sk.sk/
http://www.udzs-sk.sk/


Návrh implementácie DRG vo VšZP 



Úhrada hospitalizácie  

Podľa UH 

• ZP nepozná klinickú a 

ekonomickú náročnosť 

prípadu 

• Paušálna úhrada  za 

ukončenú hospitalizáciu  

 + výkony SVLZ  a AMB  

 + ZP +ŠZM + lieky 

 

DRG 

• ZP pozná klinickú a 

ekonomickú náročnosť 

prípadu 

• Úhrada za ukončený 

prípad = ZS x EV DRG  

 ZS - základná sadzba 

 EV DRG – efektívna 

relatívna váha DRG 

skupiny 

 Zdroj : ÚDZS 

 



Úhrada podľa DRG v roku 2017 

 Ciele  impementácie 
– Zlepšiť kvalitu vykazovania poskytnutej ZS pre správne zaradzovanie prípadov do 

jednotlivých DRG 

– Zvýšiť zainteresovanosť poskytovateľov ústavnej ZS na objednávaní SVaLZ u 

hospitalizovaných pacientov 

 Spôsob implementácie  
– kombinovaná úhrada UH + DRG 

– SVaLZ na hospitalizovaných pacientov uhradí zdravotná poisťovňa ako v súčasnosti, 

t.j. vykonávajúcemu poskytovateľovi   

– časť nákladov zdravotnej poisťovne na SVaLZ na hospitalizovaných pacientov je aj v 

časti úhrady DRG a preto si ich zdravotná poisťovňa následne započíta voči PUZS   

 Finančný dopad kombinovanej úhrady na PUZS 

– dopad na PUZS bude neutrálny, tzn., že celková mesačná výška kombinovanej 

úhrady za ústavnú zdravotnú starostlivosť bude pre poskytovateľa rovnaká, ako by 

mu bola uhradená podľa súčasného platobného mechanizmu (UH +PP)  

 



Úhrada podľa DRG v roku 2017 

Výpočet základnej sadzby na rok 2017 
 

Na základe údajov za rok 2015 sme postupovali nasledovne  

– Vylúčili sme nonDRG oddelenia a náklady na dialýzy počas hospitalizácie 

– Casemix sme spočítali iba z hospitalizačných prípadov s nenulovou 

relatívnou váhou - CM 

– Spočítali sme všetky úhrady súvisiace s hospitalizačnými prípadmi  (UH,PP, 

SVaLZ,...) - UHR 

– Základnú sadzbu sme vypočítali pre každého PUZS pomerom 

 ZS = UHR/CM 
 
Pozn. Metodika výpočtu ZS je jednotná pre všetky ZP 



Úhrada ústavnej ZS v roku 2017 



Úhrada ústavnej ZS v roku 2017 

Spôsob výpočtu „neutrálnej“ mesačnej úhrady 
Vypočítame 

• A - 100 % úhradu za ukončené hospitalizácie (UH +PP)  pre všetky nonDRG 

oddelenia 

• B - 100 % úhradu za ukončené hospitalizácie (UH +PP)  pre všetky DRG 

oddelenia 

• C-  vypočítame hodnoty dolnej  (DH*B) a hornej (HH*B) výšky úhrady 

• D - 100 % úhradu  podľa  DRG pre všetky DRG oddelenia 

• E – vypočítame 0,8*B + 0,2*D (kombinovaná úhrada podľa UH a DRG) a 

pokiaľ sa úhrada podľa E v porovnaní s hodnotami C nachádza : 

– medzi dolnou a hornou výškou úhrady tak, tak výšku E nezmeníme 

– pod dolnou výškou úhrady, tak E zvýšime hodnotu časti úhrady podľa DRG na 

hodnotu dolnej výšky úhrady    

– nad hornou výškou úhrady, tak E znížeme hodnotu časti úhrady podľa DRG na 

hodnotu hornej výšky úhrady 

• Súčet  úhrad A a E je celková mesačná úhrada  

 

 

 



Úhrada ústavnej ZS v roku 2017 

E1; 103,1

E2; 95,6

E3; 109,2
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Úhrada podľa DRG v roku 2017 

Chybové DRG a DRG bez relatívnej váhy  

 

2 Chybové DRG s nulovou relatívnou váhou - 960Z a 961Z 

40 DRG bez relatívnych váh 

 

Hospitalizačné prípady budú ocenené  100% (UH + PP) 

 

Pre tieto DRG  „dopočítame“ v danom hospitalizačnom prípade takú efektívnu 

relatívnu váhu, aby časť úhrady DRG predstavovala presne 20% (UH +PP) 
Pozn. chybové DRG sa opravovať nebudú 

Hospitalizačné prípady budú v prehľadoch k zúčtovaniu zvýraznené. 

 

 



  

DRG – úhrada za SVaLZ 

 
 Úhradu za SVaLZ súvisiace s hospitalizovanými pacientami uhrádza 

zdravotná poisťovňa poskytovateľom SVaLZ, ktorí ich  poskytli . 

 

 Zdravotná poisťovňa pripraví pre príslušného PUZS do 60 dní po skončení 

mesiaca, v ktorom boli SVaLZ poskytnuté, prehľad objednaných SVaLZ 

 a vypočíta z nich sumu zodpovedajúcu percentuálnej časti DRG (20%). 

 Túto sumu si zdravotná poisťovňa voči PUZS započíta. 

 
  

 

 

   V súvislosti s jednoduchou identifikáciou hospitalizovaných pacientov musí PUZS na žiadanky 

uvádzať číslo hospitalizačného prípadu a poskytovateľ SVaLZ ich v účtovnej dávke uvedie. 

   



SVLZ 

HP 

Úhrada podľa DRG v roku 2017 

  
Poskytovateľ 

ústavnej ZS 

Zdravotná 

poisťovňa 

Poskytovateľ 

SVLZ 

fakturuje 

uhrádza 

fakturuje 

uhrádza 

započíta si 20% 



DRG – úhrada za SVaLZ 

 

 

Nové prehľady k zúčtovaniu poskytnutej ZS 
 

• Prehľad hospitalizačných prípadov. 

• Prehľad vykázaných chýb z DRG 

• Zúčtovací protokol - upravený 

• Štatistika po oddeleniach – upravená 

 

 

• Prehľad objednaných SVaLZ  

. 

   



 

 

 

Informačná príprava na úhradu podľa DRG 



Prehľad hospitalizačných prípadov 

• Hospitalizačné prípady ukončené v danom mesiaci bezprostredne 

porovnávané s ukončenými hospitalizáciami, ktoré do daných 

hospitalizačných prípadov „vstupovali“. 

• Prehľad HP je prioritne nástroj na zvýšenie kvality vykazovania 

zdravotnej starostlivosti PZS 

 

 

 



Prehľad SVaLZ výkonov počas 

hospitalizačného prípadu 
• Sumarizácia SVaLZ výkonov poskytnutých počas hospitalizačného 

prípadu 

• Prehľad SVLZ je nástroj na vyčíslenie sumy, ktorú si budeme s 

poskytovateľom ústavnej starostlivosti započítavať 

• Prvý report (za 2016-07) bude PZS doručený po 21.10.2016 (spolu 

s Prehľadom hospitalizačných prípadov) 

 



Zmluva s PZS 

 

 

• Nový spôsob výpočtu úhrady 

• Úhradová neutralita 

• Spôsob zápočtu za objednané SVaLZ 

 



Otvorené otázky DRG 

 

• kvalita vykazovaných dát nemocnicami a kontrola kvality 

vykazovania 

• kultivácia relatívnych váh - počet a štruktúra kalkulačných 

(referenčných) nemocníc, kvalita vykazovaných klinických a 

ekonomických údajov  

• motivácia (odmenenie) kalkulačných nemocníc  

• aplikácia DRG v úhradovej praxi 

• rovnaká alebo rozdielna základná sadzba , doba zbližovania  

• iné pripočítateľné položky (ŠZM ) 

• zvlášť nákladná ZS 

• zmluvné vzťahy medzi externými SVaLZ a nemocnicami 

• ... 



 

 

Ďakujem za pozornosť 


