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PRÍLOHA 1 - TECHNICKÝ OPIS 

Na základe Výzvy obstarávateľa a našich doterajších skúseností s benchmarkingom v Českej 
republike a na Slovensku, navrhujeme nasledujúci rozsah služieb porovnania nákladov s min. 3 
poskytovateľmi podobného typu v SR: 

1. Komplexnú analýzu výkonnosti a spotreby zdrojov lôžkovej starostlivosti nad dátami za r. 2019 
(ďalej „Komplexná analýza“). Poskytovateľ bude porovnávaný so skupinou zapojených 
porovnateľných poskytovateľov na základe dát za príslušný kalendárny rok.  

2. Detailnú  analýzu výkonnosti a spotreby zdrojov lôžkovej starostlivosti nad dátami za r. 2019 
(ďalej „Detailná analýza“). Oblasti pre Detailnú analýzu budú vybrané Poskytovateľom na 
základe návrhu AHA, vychádzajúceho z výstupov Komplexnej analýzy.  

Lehota na poskytnutie služby: 3 kalendárne mesiace od akceptácie dát spoločnosťou AHA od 
posledného poskytovateľa zapojeného do benchmarku, nakoľko sa porovnávajú data od vašej 
nemocnice s hodnotami za ostatné benchmarkované nemocnice 

Požadovaná súčinnosť obstarávateľa – dáta podľa dátového rozhrania z modulu Surnia a 
nemocničného informačního systému 

Rozsah projektu zahŕňa: 

- prijatie a spracovanie dát za r. 2019, 

- poskytnutie výstupov ku Komplexnej a Detailnej analýze,  

- prezentáciu a diskusiu výstupov, 

- 8 konzultačných hodín, v rámci ktorých môže Poskytovateľ požiadať o doplnenie výstupov 
alebo pomoc pri príprave zmeny klinických procesov. Tieto hodiny sú poskytnuté nad rámec 
prípravy výstupov a ich prezentácie.  

 
Akékoľvek ďalšie analytické práce budú dodané na základe písomnej objednávky Poskytovateľa, 

odsúhlasenej zo strany AHA. Cena i termín dodania budú v takomto prípade stanovené dohodou 

AHA a Poskytovateľa a založené na rozsahu požadovaných prác. 

CHARAKTERISTIKA DÁTOVÉHO ZDROJA 

Dátovým zdrojom sú administratívne dáta o poskytovanej lôžkovej zdravotnej starostlivosti z 

pohľadu DRG za kalendárny rok 2019 (prípadne 2020) z modulu Surnia a nemocničného 

informačného systému. Jedná sa predovšetkým o nasledujúce entity: 

• Hospitalizačné prípady a jednotlivé pobyty 

• Výkony a vedľajšie diagnózy hospitalizačných prípadov 

• Vykázaná zdravotná starostlivosť hospitalizačných prípadov 

Bližšie špecifikácie entít vyplývajú z popisu dátového rozhrania pre zber dát v prílohe. 

Princípy spracovania a prezentácie dát: 



 

2 
 

• Výkonnosť a spotreba zdrojov sú vo výstupoch analýz vyjadrené v prirodzených 

jednotkách (ako sú napr. počty ošetrovacích dní alebo počty výkonov).  

• Pokiaľ nie je zobrazenie v prirodzených jednotkách možné alebo nie je vhodné, sú 

použité proxy ukazovatele (ako napr. body, alebo maximálne ceny materiálov). 

• V benchmarkingu klinickej produkcie nie sú predmetom porovnávania reálne nákladové 

hodnoty nemocníc (tie sú predmetom rozšírenia – analýzy nákladov). 

• Všetky výstupy majú formu tabuliek a prezentácií, ktoré tieto tabuľky komentujú či 

interpretujú. 

• Hodnoty konkrétnych nemocníc sú porovnávané s referenčnými údajmi. Pre 

analyzovanú nemocnicu je referenčný údaj vytvorený z dát zapojených porovnateľných 

nemocníc. V prípade zapojenia menej ako 4 nemocníc budú nemocnice v prípade 

súhlasu porovnávané priamo medzi sebou, tj. každá s každou. 

KOMPLEXNÁ ANALÝZA  

DEFINÍCIA 

Komplexná analýza zahŕňa spracovanie všetkých prípadov lôžkovej starostlivosti v oblastiach 

(súbory blízkych DRG skupín, príp. A-DRG skupín), v ktorých dostatočný počet prípadov umožňuje 

porovnanie medzi nemocnicami. Základnou analytickou dimenziou je DRG klasifikácia, ktorá je 

rozšírená o ďalšie analytické dimenzie ako napr. hlavná diagnóza či veková štruktúra.  

Komplexná analýza predstavuje skríning celej produkcie nemocnice, ktorý umožní: 

• podchytiť neobvyklé hodnoty alebo hodnoty odlišujúce sa od hodnôt referenčných 

• odhadnúť, či je v konkrétnych oblastiach starostlivosti skladba prípadov (popísaná 
demograficko-klinickými charakteristikami) porovnateľná s referenčným súborom a či je 
vhodné v týchto oblastiach vykonať podrobnejšiu Detailnú analýzu. 

Od Komplexnej analýzy, ktorá analyzuje celú produkciu, sa spravidla očakáva, že pomôže 

identifikovať oblasti, ktoré budú predmetom Detailnej analýzy. Zatiaľ čo Komplexná analýza by 

mala pomôcť položiť správne otázky, Detailná analýza by mala poskytnúť odpovede na tieto 

otázky, alebo aspoň výrazne napomôcť v porozumení problému. 

VÝSTUPY  

Výstupy Komplexnej analýzy sú: 

Tabuľka KA 

Súbor tabuliek poskytuje informácie o výkonnosti a čerpaní zdrojov v jednotlivých bázach a 

skupinách DRG. Oblasti čerpania zdrojov sa delia na ošetrovacie dni a vykázanú zdravotnú 

starostlivosť. 

V jednotlivých oblastiach čerpania zdrojov sú v tabuľke zobrazené priemerné hodnoty, teda 

hodnoty na prípad. Tabuľka ďalej poskytuje v samostatných listoch zobrazenia umožňujúce 

vhodné porovnanie s referenčnou hodnotou. 
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Medzi sledované ukazovatele patria napr.:  

• Dĺžka hospitalizácie a podiel outlierov 

• Split 

• Vek 

• Efektívna relatívna váha (ERV), PCCL 

• Spotreba starostlivosti poskytovateľov SVLZ (laboratóriá, zobrazovacie metódy) 

• Spotreba liekov a materiálu 

Tabuľka KA1  

Tabuľka ďalej umožňuje poskytnúť prehľad o štruktúre starostlivosti podľa veku a hlavnej diagnózy. 

Prezentačný dokument  

Prezentácie a dokument popisujúci metodiku obsahujú podrobný popis cieľov, princípov 

benchmarkingu, popis spracovania dát a tvorby ukazovateľov, použité metodiky. Ďalej prezentácia 

obsahuje komentár k vybraným nálezom tabuľkových výstupov – spravidla sa jedná o oblasti 

s odlišnou spotrebou zdrojov – a odporúčanie pre výber oblastí vhodných pre Detailnú analýzu. 

PRÍNOS A VYUŽITIE VÝSTUPOV KOMPLEXNEJ ANALÝZY 

Komplexná analýza poskytuje dva typy informácií: 

• štruktúrované informácie o veľkosti spotreby zdrojov v jednotlivých oblastiach a o 
porovnaní tejto spotreby s referenčnou hodnotou, 

• mieru porovnateľnosti produkcie nemocnice s referenciou. 

Tento typ informácií je úplne zásadný pre ďalší analytický postup. Pokiaľ sa v konkrétnej DRG 
skupine prípady nemocnice líšia svojimi klinickými, resp. klinicko-demografickými charakteristikami 
od prípadov referenčnej skupiny, potom musí byť interpretácia rozdielov vo výkonnosti a spotrebe 
zdrojov veľmi obozretná.  

Naše riešenie zdôrazňuje nutnosť skúmať podobnosť prípadov i v rámci DRG skupiny. Pritom je 
nutné zdôrazniť, že pojem „klinická podobnosť“ chápeme skôr relatívne než absolútne. Napr. pre 
benchmark jedného typu ukazovateľa môže byť podobnosť prípadov nemocnice a porovnávacej 
množiny prípadov dostatočná, zatiaľ čo pre benchmark iného ukazovateľa by nebol pri danej 
skladbe prípadov korektný.  

Rozdiel (nemocnice oproti referenčnej množine prípadov) v skladbe hlavných diagnóz, prípadne 
významnejší rozdiel vo vekovej štruktúre, môže sám osebe vysvetľovať rozdiely v spotrebe zdrojov 
v porovnávanej DRG skupine. Naproti tomu podobnosť v štruktúre prípadov vytvára dobré 
predpoklady pre benchmarking. Aj keď je stále nutné pripúšťať možnosť, že sa prípady v niektorých 
ohľadoch líšia, pretože dáta rutinne zbierané pre zdravotné poisťovne neobsahujú ďalšie údaje o 
klinickej komplexnosti a s ňou spojenými nákladmi, resp. spotrebe zdrojov. 

DETAILNÁ ANALÝZA  

Detailná analýza nadväzuje na etapu prvú a reaguje na zistenia z prvej fázy projektu - objasňuje 

príčiny vyššej spotreby materiálu, laboratórnych výkonov, vyššieho využitia intenzívnej 

starostlivosti alebo dlhších pobytov. 
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Detailná analýza využíva podobné prístupy a používa čiastočne rovnaké dimenzie i ukazovatele. 

Pridanou hodnotou je možnosť kombinácie dimenzií a vysoká miera detailu. Konkrétne oblasti 

Detailnej analýzy sú odsúhlasené s nemocnicou a analýza umožňuje individualizovaný prístup. 

o VÝBER OBLASTÍ PRE DETAILNÚ ANALÝZU 

Zatiaľ čo Komplexná analýza prezentuje všetky DRG skupiny, Detailná analýza je zameraná na 

oblasti blízkych DRG skupín. Jedným z výstupov komplexnej analýzy je návrh vhodných oblastí pre 

Detailnú analýzu. Nemocnica si môže vybrať z navrhnutých oblastí alebo určiť iné oblasti pre 

Detailnú analýzu. 

o INDIVIDUALIZOVANÝ PRÍSTUP PRI DETAILNEJ ANALÝZE 

Zatiaľ čo Komplexná analýza prezentuje všetky DRG skupiny z úplne identickej perspektívy (teda 

pomocou rovnakých ukazovateľov a rovnakých dimenzií), Detailná analýza využíva vhodné 

ukazovatele a dimenzie pre daný problém a danú oblasť. Napr. inými prístupmi by bola analyzovaná 

onkologická problematika a inými intervenčná kardiológia. 

o PODROBNEJŠÍ POHĽAD PRI DETAILNEJ ANALÝZE 

Zatiaľ čo Komplexná analýza prezentuje agregované ukazovatele, Detailná analýza využíva 

podrobnejšie rozklady, pokiaľ to prispieva k lepšiemu poznaniu problému.  Napr. zatiaľ čo 

Komplexná analýza využíva tzv. skupiny MKN-10, môže Detailná analýza využiť rozklady podľa 3-

miestnej alebo 4-miestnej diagnózy MKN-10. Podobne lieky môžu byť prezentované podľa 

podrobnejších úrovní klasifikácie ATC. 

o  AKTÍVNA PARTICIPÁCIA POSKYTOVATEĽA NA DETAILNÝCH ANALÝZACH 

Je potrebné si uvedomiť, že konečné poznatky z analýz sú vždy syntézou informácií, ktoré 

poskytujú zbierané a analyzované dáta s informáciami, ktoré v (rutinne zbieraných) dátach (v 

žiadnej, ani skrytej podobe) nie sú; táto druhá časť informácií predstavuje široký kontext, ktorý 

môže dobre poskytnúť len ten, kto pozná konkrétnu klinickú prevádzku. Typicky týmito 

informáciami disponujú napr. primári kliník. Preto náš projekt predpokladá úzku spoluprácu medzi 

analytikmi a zástupcami vašej nemocnice, znalými organizačných a  klinických aspektov oblastí, 

ktoré budú predmetom Detailnej analýzy. 

o KOMBINÁCIA DIMENZIÍ PRI DETAILNEJ ANALÝZE 

Zatiaľ čo Detailná analýza prezentuje prípady v DRG skupine (popr. A-DRG) podľa jednej dimenzie 

(podľa veku, podľa hlavného výkonu alebo podľa hlavnej diagnózy), môže Detailná analýza použiť 

ich kombinácie (napr. kombinácie hlavných výkonov a hlavných diagnóz, alebo kombinácie 

hlavných diagnóz a ATC klasifikácie liekov). 

 


