18. január 2022

Metodika použitých dát

Hospitalizácie
Náklady za hospitalizáciu zaradenú do DRG skupiny s relatívnou váhou boli kalkulované, ako
súčin relatívnej váhy danej DRG skupiny a celkovej základnej sadzby pre rok 2022.
Výkony
Náklady na zdravotné výkony boli získané z anonymizovaných individualizovaných dát
o vykázanej zdravotnej starostlivosti za posledný kompletne dostupný kalendárny rok (2020).
Použité boli priemerné úhrady za jednotlivé výkony, pričom do úvahy neboli brané záznamy
s nulovou úhradou zdravotných poisťovní.
Pri spracovaní dát bolo zistené, že údaje za VšZP neobsahujú individuálne pripočítateľné
položky (IPP), ktorých výška je podmienená plnením pomocných kritérií. Pri Dôvere a Unione
tento problém na základe obsahu zmlúv s PZS nie je predpokladaný. Pri 25 výkonoch (zoznam
v prílohe) boli preto úhrady navýšené.
Navýšenie bolo kalkulované ako súčin priemerného podielu VšZP na celkových úhradách
výkonov (69,37 %) s priemerným plnením hodnotiacich ukazovateľov v roku 2020 (73,39%) s
maximálnou hodnotou IPP pre daný výkon (v rozmedzí 1,8 eura – 4,9 eura). Pri IPP kategórie 4
boli k výsledku pripočítané 3 eura na základe zmlúv VšZP. Použitie podielov VšZP na spotrebe
pri konkrétnych výkonoch nebolo aplikované, keďže z dát vyplýva, že tieto výkony nie sú pri
VšZP do dát vykázané kompletne.
Kapitácie
Výška nákladu za kapitáciu bola vypočítaná ako podiel všetkých úhrad ZP za kapitácie pre danú
odbornosť ku počtu všetkých návštev vykázaných v danej odbornosti. Z dôvodu nedostupnosti
novších dát a aj možných vplyvov pandémie COVID-19 boli použité NCZI výkazy za rok 2019.
Úhrady za kapitáciu boli prevzané z výkazu E01E02E03_UDAJE_ZLUC_2019, karta M4101_4103,
a pre počet návštev bol použitý výkaz S01_2019_T2, karta T2.
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Príloha
Kód použitý pre výber z individualizovaných anonymizovaných dát NCZI o vykázanej zdravotnej
starostlivosti:
select avg(UhradaPoistovneVykon),
sum(UhradaPoistovneVykon),
PoistovnaDim,
D_Vykon.KSP ,
D_Vykon.KOD from F_VykonyAzs
left join D_Datum on DatumVykonuDim=D_Datum.Id
left join D_Vykon on VykonDim=D_Vykon.Id
where D_Datum.ROK_KOD = 2020 and
UhradaPoistovnePP = 0.00 and
UhradaPoistovneVykon != 0.00
group by PoistovnaDim, D_Vykon.KSP, D_Vykon.KOD

Kódy výkonov, ku ktorým bola pridaná IPP:
IPP
kat.
1
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3
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Max výška navyše úhrady

Kódy výkonov

1,80 €
2,90 €
4,90 €
4,90 €

60, 62, 63, 60R, 503, 504, 505
1544A, 1594, 1240, 820, 822, 825
3286, 3288, 3306
3335, 3337, 867, 869, 3351, 3364, 841, 842, 845
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