ZÁPISNICA
z pracovného stretnutia s MUDr. A. Barákovou (NCZI), konanej dňa 20.02.2012 o 09:30 hod.
v zasadacej miestnosti na I.poschodí Pobočky BA v budove ÚDZS, Žellova 2 Bratislava.
Prítomní: MUDr. A. Baráková (NCZI), MUDr. M. Palkovič, PhD. (ÚDZS)

Predmet rokovania:
1) Otvorenie
2) Súčasný stav problémov
3) Rezervy v kvalite vstupov a výstupov z LoPM
4) Zmena systému prehliadky mŕtvych a NCZI
5) eObhliadka_verzia2.9
6) Návrh riešení

K bodu 1/
Stretnutie otvoril R/OSLaPA MUDr. Michal Palkovič, PhD.
K bodu 2/ a 3/
MUDr. A. Baráková uviedla k týmto dvom bodom nasledovné.
Chyby a nepresnosti v údajoch LoPM (v oblasti príčin smrti a súvisiacich ochorení uvádzaných lekármi)
sa výraznou mierou podieľajú na nepresnosti oficiálnych štatistických údajov o úmrtí vydávaných ŠÚ SR.
Nepresné a skreslené vstupné dáta negatívne ovplyvňujú demografické a epidemiologické analýzy a
plánovanie opatrení na zlepšenie zdravotného stavu populácie a zlepšenie úrovne zdravotnej starostlivosti.
Existuje niekoľko paralelných databáz v SR, v ktorých sa zomretí evidujú podľa špecifických
identifikačných indikátorov, ktoré charakterizujú správcov týchto databáz: napr. ŠÚ SR, Zdravotné
poisťovne, ÚDZS, Matriky. Z nich najkomplexnejšia je databáza ŠÚ SR, resp. matrík. Iným doplňujúcim
zdrojom úmrtí (okrem zväčša nefatálnych prípadov) je aj register hospitalizovaných a zdravotné registre
v správe NCZI (ale aj mimo správy NCZI).
K bodu 4
MUDr. M. Palkovič, PhD. uviedol nasledovné.
Systém zmeny prehliadkového systému musí byť založený na profesionalizácii a výkone len lekármi
(preferovaní sú patológovia a súdni lekári). Centralizovaný zber informácii by mala predstavovať databáza
ePitvy (modul EPI) informačného systému ÚDZS. V nej by boli evidovaní všetci zomretí – pitvaní aj
nepitvaní pacienti.
Po právnej analýze si NCZI definuje zákonné normy, ktoré musia byť zmenené za účelom sprístupnenia
potrebných informácií z databázy ÚDZS a MZ SR v súčinnosti s ÚDZS bude iniciovať ich zmenu. Je
našim spoločným záujmom, aby informácie o zomretých boli čo možno odborne najkvalitnejšie.
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K bodu 5
eObhliadka_verzia2.9.
Produkt bol dôkladne analyzovaný zo strany R/OSLaPA ako aj zástupcami NCZI (MUDr. Hlava a MUDr.
Baráková). Zo spoločnej diskusie vyplynulo, že tento produkt bol vytvorený v rámci požiadaviek
aktuálnych v roku 2008. Vývoj spoločenských požiadaviek, neimplementovanie tohto produktu do praxe
ako aj jeho jednohlasné odmietnutie všetkými vedúcimi lekármi ÚDZS nás núti k definovaniu nových
riešení (viď bod 6).
Dôvodom dnešnej nemožnosti použiť tento produkt je vymedzenie rozsahu zbierania informácii podľa
zákona č.576/2004 Z.z. a nemožnosť výmeny dát medzi ÚDZS a MZ/NCZI. Tento produkt neúmerne
zaťažuje prehliadajúceho lekára informáciami, ktorými z veľkej časti NCZI už disponujú v rámci
národných zdravotných registrov – srdcovo-cievneho registra, onkologického registra, registra diabetikov
1 typu. Všetky ostatné údaje zbierané v rámci eObhliadka_verzia2.9 sa dnes nedajú využiť a boli by
zbierané pre možné využitia niekedy v budúcnosti, čo sa javí minimálne nekoncepčné. Nie je vyriešená
archivácia týchto údajov, ich zbieranie do databázovej formy a konektivita s databázou NCZI. Finálny
produkt nebol daný k dispozícii na testovanie zainteresovaným z NCZI, MZ ani prehliadajúcim
lekárom/vedúcim lekárom.
K bodu 6
1. Zástupcovia NCZI navrhujú legislatívne zmeny, ktoré zmocnia ÚDZS zbierať a uchovávať
relevantné údaje o zomretých osobách, príčinách smrti, súvisiacich ochoreniach (komorbidite)
a výsledkoch pitvy a poskytovať ich pre potreby Národnému centru pre účely národných zdravotných
registrov a pre účely štatistického spracovania príčin smrti v populácii, ktoré zabezpečuje Štatistický
úrad Slovenskej republiky.“

a)

V zákone č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti

 doplniť v §44 ods. 11 zákona za vetu „Povinnosti podľa odseku 10 písm. a) a b) je povinný plniť aj
úrad pre dohľad.42).“ text:
„Úrad poskytne z registra zomretých osôb, ktorý vedie vo svojom informačnom systéme ako ePitvy
a eListy, vybrané údaje o zomretých osobách, príčinách smrti, pridružených ochoreniach
a výsledkoch pitvy pre potreby národných zdravotných registrov NCZI podľa prílohy č. 2
zákona.“
 zmeniť v prílohe č. 2 v časti C Zisťovania udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie
zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti vetu:
„Pre rovnaké účely zisťuje meno, priezvisko, rodné číslo, obec trvalého pobytu, adresu trvalého pobytu
a záverečné diagnózy podľa vykonanej pitvy u pitvaných osôb Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou a poskytuje ich v elektronickej forme národnému centru“
na vetu:
„Pre rovnaké účely Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou poskytne z registra zomretých
osôb, ktorý vedie vo svojom informačnom systéme ako ePitvy a eListy, pre potreby národných
zdravotných registrov NCZI údaje o zomretej osobe, príčinách smrti, pridružených ochoreniach
prehliadke mŕtveho a výsledkoch pitvy (meno, priezvisko, rodné číslo, obec trvalého pobytu, čas a
príčiny smrti, pridružené ochorenia ako aj výsledky pitvy a záverečné diagnózy podľa vykonanej
pitvy u pitvaných osôb a poskytne ich v elektronickej forme národnému centru.“
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b)

V zákone č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou
starostlivosťou



v § 20 (ďalšie činnosti úradu) písm. e) za bod 7 doplniť bod 8:

„8. register zomretých osôb s údajmi o zomretej osobe a prehliadke mŕtveho v rozsahu uvedenom
v Liste o prehliadke mŕtveho a štatistickom hlásení o úmrtí (tlačivo ŠÚ SR Obyv.3-12) a údajmi
o výsledkoch pitvy v rozsahu pitevného protokolu. Údaje z registra poskytuje Národnému centru
pre účely národných zdravotných registrov a pre účely štatistického spracovania príčin smrti v
populácii, ktoré zabezpečuje Štatistický úrad Slovenskej republiky.“
Pri návrhu legislatívnych zmien budú NCZI a ÚDZS postupovať vo vzájomnej súčinnosti.
2.

OSLaPA ÚDZS navrhuje prerokovať prípravu novej formy elektronického LoPM pod pracovným
názvom eListy, ktorý bude vyvíjať v súčinnosti s MZ/NCZI. V rámci pilotnej prevádzky sa otestujú
integrácie ako aj aplikačné a užívateľské problémy. O výsledku budeme informovať nadriadených.

3.

Z rokovania vyplynula potreba iniciovať rokovanie medzi ŠÚ SR, MZ SR,
o kompetenciách, spôsobe a forme spracovávania príčin smrti v populácii SR

NCZI a ÚDZS

Bratislava, 20.02.2012
Zapísal:
Schválil:

MUDr. Michal Palkovič, PhD.
MUDr. Michal Palkovič, PhD.

MUDr. A. Baráková

Na vedomie: predseda ÚDZS: MUDr. Ján Gajdoš
riaditeľ NCZI: Ing. Andrej Orban
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