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Predslov

Aj v roku 2018 pre Vás Národné centrum zdravotníckych informácii (NCZI) zostavilo edičný 
program, pozostávajúci z vybraných publikácií a štatistických prehľadov, prevažne z výsledkov 
štatistických zisťovaní vykonávaných u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a ďalších 
organizácií v zdravotníctve. Vďaka širokej škále ukazovateľov z rôznych oblastí zdravotníctva 
sa snažíme pokryť záujem verejnosti o aktuálne informácie, ale aj umožniť sledovanie 
zdravotného stavu obyvateľstva, plánovanie a rozvíjanie zdravotníckych služieb či meranie 
ich účinnosti.
V edičnom programe nájdete prvotné informácie o vydávaných tituloch, jazykovej verzii a 
termínoch vydania. Všetky tituly v ňom zaradené sú k dispozícii v plnom znení na stiahnutie 
na webovom sídle NCZI www.nczisk.sk. Tlačené publikácie nájdete v NCZI, v priestoroch 
Slovenskej lekárskej knižnice. Neustále dbáme o zvyšovanie dostupnosti údajov v elektronickej 
podobe so zámerom zlepšiť užitočnosť výstupov, preto je väčšina titulov zverejnená okrem 
formátu pdf aj vo formátoch xlsx a ods.
V roku 2018 plánujeme vydať 27 titulov. Časť z nich poskytuje informácie o zdravotnom stave 
a výskyte hlásených ochorení v SR, ktoré sú zisťované hláseniami udalostí charakterizujúcich 
zdravotný stav populácie alebo hláseniami do národných zdravotných registrov. Ďalšie tituly 
oboznamujú o činnosti útvarov s konkrétnym odborným zameraním, o spotrebe liekov alebo 
o posteľovom fonde v ústavnej zdravotnej starostlivosti na základe štatistických výkazov 
rezortu zdravotníctva.
Ako Súborné publikácie každoročne vydávame Zdravotnícku ročenku a Zdravotníctvo SR 
v číslach, ktoré prinášajú ucelený pohľad na zdravotníctvo a zdravotný stav obyvateľstva. 
11 publikácií vychádza v edícii Zdravotnícka štatistika mapujúc vybranú oblasť štatistiky. 
Kategória Štatistické prehľady ponúka 9 elektronicky spracovaných vecných prehľadov. 
Okrem nich sú do edičného programu zahrnuté 3 analytické publikácie a prehľady Slovenskej 
lekárskej knižnice.
Tento rok sme do programu nezaradili Činnosť spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
a Sieť zdravotníckych zariadení a pracovníci v zdravotníctve, budú však elektronicky 
zverejnené vo forme xlsx výstupov a štruktúrovaných data-setov pre možnosť vytvárania si 
vlastných výberov. Aby sme ešte viac zvýšili prístupnosť našich dát verejnosti, v rovnakých 
formátoch budeme publikovať aj ďalšie vybrané výstupy.
Poskytovanie iných štandardných aj neštandardných štatistických výstupov zabezpečuje 
Mediálny odbor NCZI na základe individuálnych požiadaviek.
V ponuke našich súčasných titulov snáď nájdete potrebné informácie z oblasti zdravotníckej 
štatistiky, ktoré využijete vo svojom profesijnom či osobnom živote. Snažíme sa spracovávať 
ich každoročne tak, aby obsiahli čo najväčší záber problematiky a aby boli čo najdostupnejšie.  
V rámci zlepšovania a inovovania našej práce si ceníme aj Vašu spätnú väzbu v podobe 
otázok, pripomienok a návrhov.

Ing. Martina Nagyová
riaditeľka

sekcie zdravotníckych informácií a služieb
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Ing. Martina Nagyová
Director

Division of Health Information and Service

Preface

The National Health Information Centre (NHIC) assembled for you also in 2018 the Catalogue 
of publications, consisting of selected publications and statistical overviews, mainly from 
results of statistical findings executed at healthcare providers and other organisations in 
healthcare. Thanks broad spectrum of indicators from various fields of healthcare we try to 
cover the expectation of public in updated information, and also facilitate to follow health 
status of population, planning and developing health services, or measuring their effectivity.
You will find primary information about released titles, language version and release dates 
in this catalogue. All titles listed here are downloadable in full text at the NHIC web site  
www.nczisk.sk. You will find printed publications in NHIC, in premises of the Slovak Medical 
Library. We continuously care for increasing availability of data in electronic form with aim to 
promote value of the outputs, therefor majority of the titles are published also in formats xlsx 
and ods, on the top of pdf. 
We plan to release 27 titles in 2018. Part of them offers information on health status and 
on occurrence of reported diseases in SR, which are being identified by reporting events 
characterising health status of population, or by reporting to the national health registries. 
Next titles familiarize on activity of facilities with certain specialties, on consumption of 
pharmaceuticals or on bed fund in institutional healthcare based on statistical reports from 
health sphere. 
Every year we release Health Statistics Yearbook and Healthcare of SR in figures as Collective 
publications, which deliver a complex view on healthcare and health status of population. 
11 publications are released in edition Health Statistics describing selected area of statistics. 
Statistical overviews offer 9 electronically processed subject outlines. More over there are 
3 analytic publications and outlines of Slovak Medical Library included in the Catalogue of 
publications. 
This year we omitted Activity of common diagnostic and curative  facilities and Network of 
health facilities and health work force, nevertheless they shall be made public in form of xlsx 
outputs and structured data-sets for the option to create own selections. Next selected outputs 
shall be released to promote our data availability to public.
Provision of other standard or non-standard statistical outputs is arranged by Media domain of 
NHIC based on individual demands.
Hopefully you find useful information from area of health statistic applicable in your profession 
or private needs in our current offer. We try to process them every year in a way to capture 
the best segment of topics and make them the most available. In frame of improvement 
and innovation of our work we treasure your feedback in form of questions, comments and 
suggestions.
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Súborné publikácie | Collective publications

ZDRAVOTNÍCKA ROČENKA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2017

HEALTH STATISTICS YEARBOOK 
OF THE SLOVAK REPUBLIC 2017

Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 
prináša ukazovatele zdravotníckej štatistiky 
tematicky usporiadané do šiestich kapitol: 
demografia, zdravotný stav obyvateľstva, 
sieť a činnosť zdravotníckych zariadení, 
pracovníci v zdravotníctve a zdravotnícke 
školstvo, ekonomické ukazovatele, 
medzinárodné porovnania. Výsledky 
štatistických zisťovaní sú prezentované 
v porovnateľných vývojových radoch. 
Obsahuje definície ukazovateľov, metodické 
vysvetlivky a zdroje údajov.
Hlavným zdrojom je národný zdravotnícky 
informačný systém, ktorého súčasťou 
sú údaje z národných administratívnych 
a zdravotných registrov, zo zisťovaní 
charakterizujúcich zdravotný stav populácie 
a údajov zo štatistických výkazov rezortu 
zdravotníctva v správe Národného centra 
zdravotníckych informácií. Ročné výkazy sa 
spracovávajú na základe Programu štátnych 
štatistických zisťovaní. Demografické údaje 
poskytuje Štatistický úrad SR. Medzinárodné 
porovnanie našej krajiny s ostatnými štátmi je 
na základe dát Organizácie pre hospodársku 
spoluprácu a rozvoj (OECD) a Štatistického 
úradu Európskeho spoločenstva EUROSTAT.
Spracovaná je v slovensko-anglickej verzii, 
v tlačenej aj elektronickej forme. Prístupná je 
vo formáte pdf, xlsx a ods.

The Health Statistical Yearbook of the 
Slovak Republic delivers indicators of health 
statistics sorted in six chapters: demography, 
health status of population, network and 
activity of health facilities, health workforce 
and healthcare education, economic 
indicators, international comparisons. 
Results of statistical findings are presented 
in comparable development sequences. 
It contains definitions of indicators, 
methodologic notes and data sources.
The main information source is the National 
Health Information System, which includes 
data from national administrative and health 
registries, statistical reports characterising 
the health status of the population and 
statistical reports in the health sector under 
the National Health Information Center 
administration. Annual reports are processed 
based on Program of Statistical Finding. The 
demographic data are provided by Statistical 
Office of the SR. International comparison 
of our country with other states is based 
on data of Organisation for Economic  
Co-operation and Development (OECD) and 
European Statistical System EUROSTAT.
It is elaborated in Slovak-English version, in 
printed and electronic forms. Available in 
pdf, xlsx and ods formats.

Kód publikácie: 
Termín vydania: 
Jazyková verzia: 

Spôsob distribúcie:

ISBN
I. štvrťrok 2019
SK/EN
www.nczisk.sk
tlačená forma

Publication code:  
Edition date: 

Language: 
Distribution medium:

ISBN
I. year quarter 2019
SK/EN
www.nczisk.sk
printed form
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Súborné publikácie | Collective publications

ZDRAVOTNÍCTVO SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY V ČÍSLACH

HEALTHCARE OF THE SLOVAK 
REPUBLIC IN FIGURES

Publikácia vo formáte tzv. „knižky do vrecka“ 
poskytuje prierez základnými údajmi  
z demografie a zdravotníckej štatistiky 
o zdravotnom stave obyvateľstva, sieti a 
činnosti zdravotníckych zariadení, štruktúre 
pracovníkov v zdravotníctve, či spotrebe 
liekov a zdravotníckych pomôcok. Údaje 
v tabuľkách sú poskytované primárne za 
časové obdobie 2015 – 2017 a v grafoch 
až za obdobie 10 rokov. Je spracovaná 
v slovensko-anglickej verzii, v tlačenej aj 
elektronickej forme.

The publication in „pocket size“ provides 
the overview of the basic demographic 
data and health statistics relating to the 
health status, network and activity of health 
facilities, structure of workforce in healthcare, 
consumption of pharmaceuticals and 
medical devices. Data in tables are offered 
primarily for the period 2015-2017 and 
diagrams show the span of 10 years. It is 
elaborated in Slovak-English version, in 
printed and electronic forms. 

Termín vydania: 
Jazyková verzia: 

Spôsob distribúcie:

IV. štvrťrok 2018
SK/EN
www.nczisk.sk
tlačená forma

Edition date: 
Language: 

Distribution medium:

IV. year quarter 2018
SK/EN
www.nczisk.sk
printed form
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Edícia Zdravotnícka štatistika | Edition of Health Statistics

V edícii je zaradených 11 titulov publikácií 
so zameraním na vybranú oblasť týkajúcu 
sa zdravotného stavu obyvateľstva alebo 
činnosti ambulancií, oddelení či iných druhov 
útvarov s konkrétnym odborným zameraním. 
Väčšina publikácií sleduje aj dlhší časový 
vývoj danej problematiky. Vychádzajú  
v  elektronickej verzii v pdf, xlsx a ods formáte 
a pokiaľ nie je uvedené inak, prezentované 
údaje sa týkajú roku 2017. 

The edition is listing 11 titles with focus on 
selected area related to health status of 
the population, activity of outpatient units, 
departments, or other units with particular 
specialties. Majority of publication is also 
monitoring a longer development of given 
topic in time. They are released in electronic 
form in pdf, xlsx and ods formats, and if not 
stated otherwise, the presented data refer to 
the year 2017.

ČINNOSŤ DIABETOLOGICKÝCH 
AMBULANCIÍ

ACTIVITY OF OUTPATIENT 
DIABETES UNITS

Publikácia informuje o počte osôb s ocho-
rením diabetes mellitus dispenzarizovaných 
a liečených v diabetologických 
ambulanciách SR. Počet dispenzarizovaných 
osôb ku koncu sledovaného roka a počet 
novodiagnostikovaných za posledných 12 
mesiacov je uvádzaný podľa typu diabetu, 
veku a pohlavia. K dispozícii sú informácie 
o spôsobe liečby diabetikov, počte 
diagnostikovaných sprievodných ochorení 
ku koncu roka aj v posledných 12 mesiacoch 
a ďalšie.

Informs about the number of registered 
patients with diabetes mellitus treated in 
outpatient diabetes units in SR. The number 
of registered patients at the end of monitored 
year and the number of newly diagnosed 
patients within the last 12 months are 
presented according to the type of diabetes, 
the age groups and the gender. We offer the 
information about the methods of diabetes 
treatment, the number of diagnosed related 
diseases at the end of the year and within the 
last 12 months and others.

Kód publikácie: 
Termín vydania: 
Jazyková verzia: 

Spôsob distribúcie:

ZŠ-11/2018
IV. štvrťrok 2018
SK
www.nczisk.sk

Publication code:  
Edition date: 

Language: 
Distribution medium:

ZŠ-11/2018
IV. year quarter 2018
SK
www.nczisk.sk
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Edícia Zdravotnícka štatistika | Edition of Health Statistics

DROGOVÁ ZÁVISLOSŤ – 
LIEČBA UŽÍVATEĽA DROG

SUBSTANCE DEPENDENCE – 
DRUG USER TREATMENT

Vybrané štatistické údaje o liečených 
užívateľoch drog v zdravotníckych 
zariadeniach. Publikácia poskytuje obraz  
o druhu užívanej primárnej drogy, 
spôsoboch podávania a dĺžke užívania 
primárnej drogy, aj o druhu užívanej 
sekundárnej drogy. Osoby sú klasifikované 
podľa pohlavia, vekovej kategórie, územia 
trvalého bydliska, úrovne ukončeného 
vzdelania a ekonomickej aktivity. Vybrané 
údaje sú uvádzané zvlášť  za osoby liečené 
vo väzeniach. Súčasťou sú vývojové rady 
sledovaných ukazovateľov. Publikáciu 
dopĺňajú ukazovatele podľa metodiky 
Európskeho monitorovacieho centra pre 
drogy a drogovú závislosť (EMCDDA), kde 
sa pozoruje aj typ liečebného zariadenia, 
dôvod vyhľadania liečby, frekvencia užívania 
primárnej drogy a iné.

Selected statistical information on drug 
user treatment in healthcare facilities. The 
publication provides the view on the types of 
the primary drug used, the methods of drug 
administration, length of primary drug usage 
and the types of secondary drugs used. The 
persons are sorted according to gender, 
age group, territory of user permanent 
address, the highest level of achieved 
education and their economic activity. There 
are separately presented selected data for 
persons treated in prison. The trend lines of 
the monitored indicators constitute the part 
of this publication. It is supplemented with 
indicators according to the methodology 
of EMCDDA – European Monitoring Centre 
for Drugs and Drug Addiction, where the 
type of curative facility, reason for treatment 
demand, frequency of substance uptake and 
other data are also monitored.

Kód publikácie: 
Termín vydania: 
Jazyková verzia: 

Spôsob distribúcie:

ZŠ-44/2018
II. štvrťrok 2018
SK/EN
www.nczisk.sk

Publication code:  
Edition date: 

Language: 
Distribution medium:

ZŠ-44/2018
II. year quarter 2018
SK/EN
www.nczisk.sk
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Edícia Zdravotnícka štatistika | Edition of Health Statistics

CHIRURGICKÁ A JEDNODŇOVÁ STAROSTLIVOSŤ

SURGERY AND ONE DAY CARE
Publikácia informuje o počte vybraných 
druhov operácií jednotlivých chirurgických 
odborov v ústavnej zdravotnej starostlivosti 
a počte operovaných pacientov neodkladnej 
chirurgickej pomoci pri sledovaných 
ochoreniach. Obsah dopĺňajú údaje o počte 
ambulantných chirurgických výkonov a počte 
operovaných pacientov v rámci jednodňovej 
zdravotnej starostlivosti.

The publication informs on number of 
selected types of operation in bed care, 
and on number of patients treated in urgent 
surgical aid. The content is supplemented 
with data on number of outpatient surgical 
interventions, and on patients handled in 
frame of One Day Care.

Kód publikácie: 
Termín vydania: 
Jazyková verzia: 

Spôsob distribúcie:

ZŠ-10/2018
IV. štvrťrok 2018
SK
www.nczisk.sk

Publication code:  
Edition date: 

Language: 
Distribution medium:

ZŠ-10/2018
IV. year quarter 2018
SK
www.nczisk.sk

CHOROBY Z POVOLANIA ALEBO 
OHROZENIA CHOROBOU Z POVOLANIA

OCCUPATIONAL DISEASES OR 
OCCUPATIONAL DISEASE THREATS

Prehľad o výskyte a vývoji novopriznaných 
chorôb z povolania a hlásených ohrození 
chorobou z povolania podľa druhu 
ochorenia, pohlavia, vekových skupín, 
klasifikácie ekonomických činností, 
klasifikácie zamestnaní, diagnóz MKCH-10,  
príčinného faktoru a kategórie práce, 
kraja zdravotníckeho zariadenia či sídla 
organizácie, kde choroba vznikla. Publikácia 
je obohatená o rozbor výskytu chorôb 
z povolania a profesionálnych otráv 
spracovaný hlavným odborníkom MZ SR v 
odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická 
toxikológia.

Overview on incidence and trends in newly 
acknowledged occupational diseases and 
reported occupational disease threats by 
the type of disease, gender, age groups, 
classification of economic activities, 
classification of occupations, diagnoses by 
ICD-10, casual factors, the region of healthcare 
facility or organisation site, where the  disease 
occurred. The publication is enriched with 
an analysis of occupational diseases and 
professional poisoning incidence processed 
by the main expert of Ministry of Health of 
the SR in the field of clinical occupational 
medicine and clinical toxicology.

Kód publikácie: 
Termín vydania: 
Jazyková verzia: 

Spôsob distribúcie:

ZŠ-6/2018
II. štvrťrok 2018
SK
www.nczisk.sk

Publication code:  
Edition date: 

Language: 
Distribution medium:

ZŠ-6/2018
II. year quarter 2018
SK
www.nczisk.sk
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Edícia Zdravotnícka štatistika | Edition of Health Statistics

NEFROLOGICKÁ STAROSTLIVOSŤ A LIEČBA 
NAHRÁDZAJÚCA FUNKCIU OBLIČIEK

NEPHROLOGY CARE AND KIDNEY 
FUNCTION SUBSTITUTING TREATMENT

Publikácia je zameraná na činnosť 
nefrologických ambulancií a  dialyzačných 
stacionárov. Informuje o sledovaných 
osobách v nefrologických ambulanciách 
a starostlivosti o pacientov s chronickou 
chorobou obličiek a ich zaradenie do 
pravidelnej dialyzačnej liečby. Sledované 
osoby sú triedené podľa základnej 
diagnózy, veku, pohlavia a územia 
zdravotníckeho zariadenia. Obsahuje 
prehľad siete stacionárov v odbore 
nefrológia poskytujúcich dialyzačnú liečbu, 
počet pacientov podľa dĺžky pravidelnej 
dialyzačnej liečby, veku a základnej diagnózy 
aj počet pacientov s náhlym zlyhaním 
obličiek.

The publication is focused on activity of 
nephrologic outpatient units and dialyse 
residential facilities. It informs on monitored 
persons in nephrology outpatient units and 
treated patients with chronic kidney disease 
and their placement into regular dialysis 
treatment. Monitored persons are classified 
by main diagnosis, age, gender and territory 
of healthcare facility. It contains an overview 
of nephrology units network providing 
dialysis treatment with the number of patients 
according to the length of regular dialysis 
treatment, age and main diagnosis and 
patients with acute renal failure.

Kód publikácie: 
Termín vydania: 
Jazyková verzia: 

Spôsob distribúcie:

ZŠ-31/2018
III. štvrťrok 2018
SK
www.nczisk.sk

Publication code:  
Edition date: 

Language: 
Distribution medium:

ZŠ-31/2018
III. year quarter 2018
SK
www.nczisk.sk
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Edícia Zdravotnícka štatistika | Edition of Health Statistics

POSTEĽOVÝ FOND

BED FUND
Publikácia zachytáva stav posteľového fondu 
zdravotníckych zariadení ústavnej zdravotnej 
starostlivosti v SR a krajoch. Posteľový 
fond je charakterizovaný počtom postelí, 
priemerným ošetrovacím časom v dňoch, 
počtom hospitalizovaných, percentom 
využitia postelí, personálnym zabezpečením 
lekármi, sestrami a ďalšími ukazovateľmi. 
Údaje sa sledujú podľa odborného 
zamerania lôžkového útvaru. Obsah je 
doplnený o medzinárodné porovnanie.

The publication contains an overview of bed 
fund in institutional healthcare facilities in 
the SR and its regions. Indicators defining 
a bed fund are: the number of beds, 
average length of stay in days, number of 
hospitalised, bed occupancy in %, personal 
staffing with physicians and nurses etc. Data 
are monitored in relation to specialised unit 
and according to professional specialization 
of the unit. Content is supplemented with 
international comparison.

Kód publikácie: 
Termín vydania: 
Jazyková verzia: 

Spôsob distribúcie:

ZŠ-49/2018
III. štvrťrok 2018
SK
www.nczisk.sk

Publication code:  
Edition date: 

Language: 
Distribution medium:

ZŠ-49/2018
III. year quarter 2018
SK
www.nczisk.sk

POTRATY

ABORTIONS
Podrobný prehľad o potratoch žien v SR.  
Počet potratov je uvádzaný podľa druhu 
potratu, územného členenia trvalého 
bydliska ženy alebo územia zdravotníckeho 
zariadenia, v ktorom bol potrat vykonaný. 
Potraty sú dokumentované aj podľa 
veku ženy, počtu živonarodených detí 
pred potratom, veku a hmotnosti plodu, 
rodinného stavu, vzdelania ženy, podľa počtu 
doterajších pôrodov či predchádzajúcich 
potratov. Publikácia zahrňuje vývojové rady 
vybraných ukazovateľov od roku 1960.

Detailed statistical overview of female 
abortions in Slovak Republic. The number 
of abortions is shown according to the type 
of abortion, territory of mothers’ permanent 
address and territory of healthcare facility 
where an abortion was performed. The 
abortions are also documented according 
to the number of live-born children before 
abortion, age and weight of the fetal, marital 
status, the highest education level achieved 
by mothers, the number of previous 
childbirths or abortions. The publication 
contains trend lines of selected indicators 
since 1960.

Kód publikácie: 
Termín vydania: 
Jazyková verzia: 

Spôsob distribúcie:

ZŠ-7/2018
II. štvrťrok 2018
SK/EN
www.nczisk.sk

Publication code:  
Edition date: 

Language: 
Distribution medium:

ZŠ-7/2018
II. year quarter 2018
SK/EN
www.nczisk.sk
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PSYCHIATRICKÁ STAROSTLIVOSŤ

PSYCHIATRIC CARE
Činnosť zdravotníckych zariadení v odbore 
psychiatria, gerontopsychiatria, detská 
psychiatria a medicína drogových závislostí. 
Publikácia sa skladá z dvoch častí, prvá 
poskytuje prehľad o vyšetrených pacientoch 
v psychiatrických ambulanciách podľa 
diagnózy, pohlavia a vekových skupín a 
z nich počet osôb s ochorením zisteným 
prvýkrát v živote. Druhá časť prezentuje 
údaje o hospitalizovaných pacientoch  
v ústavnej psychiatrickej starostlivosti. Tu 
sa sledujú jednak diagnózy, pre ktoré boli 
hospitalizovaní, vek a pohlavie, sociálny 
status (vzdelanie, rodinný a pracovný stav), 
ale aj úmrtia hospitalizovaných pacientov 
a ďalšia psychiatrická starostlivosť po 
prepustení/preklade.

The publication provides an information 
on activities of healthcare facilities 
in the specialised units of psychiatry, 
gerontopsychiatry, paediatric psychiatry and 
medicine of drug addiction. The publication 
consists of two parts; the first offers an 
outline of examined patients in psychiatric 
units by diagnose, gender and age groups, 
and the number of patients with psychiatric 
diagnose first time. The second part presents 
data on hospitalised patients in institutional 
psychiatric facilities. Diagnose as a cause of 
hospitalisation, age, gender, social status 
(education, family and occupational status), 
as well as deaths of hospitalised patients 
and follow-up mental care after discharge/
transfer is monitored.

Kód publikácie: 
Termín vydania: 
Jazyková verzia: 

Spôsob distribúcie:

ZŠ-4/2018
III. štvrťrok 2018
SK/EN
www.nczisk.sk

Publication code:  
Edition date: 

Language: 
Distribution medium:

ZŠ-4/2018
III. year quarter 2018
SK/EN
www.nczisk.sk
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SAMOVRAŽDY A SAMOVRAŽEDNÉ POKUSY

SUICIDES AND SUICIDE ATTEMPTS
Obsahuje údaje o druhu úmyselného 
sebapoškodenia, spôsobe, motíve a mieste 
vykonania činu, členené podľa psychiatrických 
diagnóz, pohlavia, vekových skupín, rodinného 
stavu, vzdelania, pracovnej aktivity a územia 
trvalého bydliska. Údaje o samovraždách 
poskytujú pracoviská súdneho lekárstva Úradu 
pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. 
Údaje o samovražedných pokusoch sú 
spracované z hlásení psychiatrických a 
gerontopsychiatrických ambulancií a oddelení 
Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva 
spravodlivosti SR a iných zriaďovateľov.

The publication contains data on type of 
deliberate self-harm, type, place and motive of 
the action according to groups of psychiatric 
diagnoses, gender, age groups, marital status, 
the highest level of achieved education, 
economic activity, territory of permanent 
address. Data on suicides are provided 
from forensic medicine units under Health 
Care Surveillance Authority. Data on suicidal 
attempts are provided from the reports of 
psychiatric and gerontopsychiatric outpatient 
units and departments of Ministry of Health, 
ministry of Justice and other founders.

Kód publikácie: 
Termín vydania: 
Jazyková verzia: 

Spôsob distribúcie:

ZŠ-5/2018
II. štvrťrok 2018
SK
www.nczisk.sk

Publication code:  
Edition date: 

Language: 
Distribution medium:

ZŠ-5/2018
II. year quarter 2018
SK
www.nczisk.sk

STAROSTLIVOSŤ O RODIČKU A NOVORODENCA

MOTHER AND NEWBORN CARE
Hlásenia rezortu zdravotníctva, správa 
o rodičke a správa o novorodencovi, 
sú bohatým informačným zdrojom na 
monitorovanie zdravotného stavu žien 
počas tehotenstva, pôrodu a po pôrode 
a zdravotného stavu narodeného dieťaťa. 
Rodičky charakterizuje podľa veku, 
rodinného stavu, vzdelania, kraja trvalého 
bydliska. Zachytáva komplikácie počas 
tehotenstva, spôsob pôrodu, zdravotné 
údaje o novorodencovi  ako vitalita, pôrodná 
hmotnosť, gestačný vek a iné. Prezentuje 
údaje za rok 2016.

Reports of the healthcare sector, Report 
on the childbearing woman and Report on 
the newborn presents a rich information 
source for women health monitoring during 
pregnancy, labour and after labour and 
newborn health status. The publication 
classifies mothers (childbearing women) 
according to their age, marital status, 
education level, region of permanent 
address. It describes the complications of 
pregnancy and childbirth methods, health 
data of newborn – its vitality, birth weight, 
gestational age and the other indicators. 
Presenting data are referring to 2016 year.

Kód publikácie: 
Termín vydania: 
Jazyková verzia: 

Spôsob distribúcie:

ZŠ-51/2018
II. štvrťrok 2018
SK
www.nczisk.sk

Publication code:  
Edition date: 

Language: 
Distribution medium:

ZŠ-51/2018
II. year quarter 2018
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www.nczisk.sk
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ŠTATISTIKA HOSPITALIZOVANÝCH

HOSPITALISED PATIENTS STATISTICS
Publikácia poskytuje ucelený pohľad na 
štatistiku hospitalizácií v zariadeniach 
ústavnej zdravotnej starostlivosti SR. Je 
významným zdrojom sledovania chorobnosti 
populácie pri ochoreniach vyžadujúcich 
hospitalizáciu. Počet ukončených 
hospitalizácií, ukazovatele týkajúce sa 
dĺžky ošetrovania a počet zomretých sa 
sledujú v členení kapitol a skupín diagnóz 
medzinárodnej klasifikácie chorôb MKCH-10, 
najčastejších príčin hospitalizácie, pohlavia a 
veku pacienta. Uvádza hospitalizácie podľa 
odborného zamerania posteľových útvarov, 
územia trvalého bydliska pacienta alebo 
územia zdravotníckeho zariadenia. Obsah 
publikácie dopĺňajú vybrané demografické 
charakteristiky populácie SR.

The publication provides a complex overview 
statistics of hospitalisation in institutional 
healthcare facilities in the Slovak Republic. 
Statistics of hospitalised patients is a 
significant source of morbidity monitoring 
requiring hospitalisation. The number of 
finished hospitalisations, the indicators of 
length of hospital care, the type of treatment 
and the number of dead patients are 
divided according to international disease 
classification ICD-10, the most common 
causes of hospitalisation, gender and age 
of patients. It presents hospitalisations 
according to specialised bed units, territory 
of patient permanent address or territory of 
heathcare facility. The publication provides 
an overview of selected demographic  
data –on population of Slovak Republic.

Kód publikácie: 
Termín vydania: 
Jazyková verzia: 

Spôsob distribúcie:

ZŠ-25/2018
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Publication code:  
Edition date: 

Language: 
Distribution medium:

ZŠ-25/2018
IV. year quarter 2018
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Elektronické prezentačné dokumenty 
vychádzajú postupne v priebehu roka, po 
ukončení spracovania daného štatistického 
zisťovania za rok 2017. Počas roka je 
spracovaných a uverejnených 9 titulov 
štatistických prehľadov, ktoré sú dostupné 
na stiahnutie na webovom sídle NCZI  
www.nczisk.sk vo formáte pdf, xlsx a ods.

Electronic presentation documents are being 
released continually in the course of year, 
after finalising of given statistical findings of 
2017. 9 titles of statistical overviews which 
are downloadable on the NHIC website 
www.nczisk.sk in pdf, xlsl and ods formats, 
are prepared and uploaded during the year.

ČINNOSŤ AMBULANCIÍ 
PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE

ACTIVITY OF OUTPATIENT 
PNEUMOLOGY AND PHTISIOLOGY UNITS

Štatistický prehľad poskytuje údaje 
o počte návštev, vyšetrení a počte 
dispenzarizovaných osôb s tuberkulózou aj 
netuberkulóznymi ochoreniami dýchacej 
sústavy v ambulanciách pneumológie a 
ftizeológie SR. Rovnako o počte sledovaných 
s chronickými chorobami dolných dýchacích 
ciest a pneumóniou. Počet prípadov 
tuberkulózy v SR je doplnený z Národného 
registra pacientov s tuberkulózou vo Vyšných 
Hágoch.

The statistical overview presents data 
on the number of visits, examinations 
and dispensarised persons in outpatient 
pneumology and phtisiology units of the 
Slovak Republic. Likewise, the number of 
monitored with chronic lower respiratory 
diseases and pneumonia. Number of 
tuberculosis cases in the Slovak Republic 
is supplemented with data from National 
Registry of TB in Vyšné Hágy.

Termín vydania: 
Jazyková verzia: 

Spôsob distribúcie:

IV. štvrťrok 2018
SK
www.nczisk.sk

Edition date: 
Language: 

Distribution medium:

IV. year quarter 2018
SK
www.nczisk.sk
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ČINNOSŤ DERMATOVENEROLOGICKÝCH 
AMBULANCIÍ

ACTIVITY OF OUTPATIENT 
DERMATO-VENEROLOGY UNITS

Obsahuje informácie o počte vyšetrených 
osôb na vybrané kožné ochorenia  
v dermatovenerologických ambulanciách 
SR. Vyšetrené osoby sú triedené podľa 
pohlavia, vekového rozdelenia na deti a 
dospelých, diagnózy.

The publication contains information 
about the number of examined persons 
with selected skin diseases in outpatient 
dermatovenerology units in the Slovak 
Republic. The examined persons are 
classified according to gender, categories 
of children and adults, diagnosis and the 
region of healthcare unit seat.

Termín vydania: 
Jazyková verzia: 

Spôsob distribúcie:

IV. štvrťrok 2018
SK
www.nczisk.sk

Edition date: 
Language: 

Distribution medium:

IV. year quarter 2018
SK
www.nczisk.sk

ČINNOSŤ GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKYCH 
AMBULANCIÍ

ACTIVITY OF OUTPATIENT 
GYNAECOLOGY UNITS

Údaje z oblasti ambulantnej gynekologicko-
pôrodníckej starostlivosti zahŕňajú základné 
informácie o počte, metódach a druhoch 
gynekologických vyšetrení, počte návštev 
podľa druhu či prvýkrát zistené onkologické 
ochorenia. Prehľad sa zaoberá tiež počtom 
žien v reprodukčnom veku užívajúcich 
antikoncepciu a vývojom jej užívania.

Data from range of Outpatient gynaecologic-
obstetrical care data include basic 
information about the number, methods and 
types of gynaecologic examinations, number 
of visits according to their types, or first time 
identified oncologic diseases. The overview 
also deals with number of women using 
contraception in fertile age and trends of its 
usage.

Termín vydania: 
Jazyková verzia: 

Spôsob distribúcie:

III. štvrťrok 2018
SK
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Edition date: 
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Distribution medium:
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ČINNOSŤ KARDIOLOGICKÝCH AMBULANCIÍ

ACTIVITY OF CARDIOLOGY OUTPATIENT UNITS
Výsledky štatistického zisťovania 
vykonávaného v kardiologických 
ambulanciách SR. Uvádza počet návštev, 
počet sledovaných osôb ku koncu roka a 
počet novoprijatých osôb do sledovania 
počas roka podľa vekových skupín a 
pohlavia. Vyčísľuje počet osôb s vybranými 
ochoreniami obehovej sústavy, z nich osoby 
s novozistenou diagnózou.

The publication presents the results 
of statistical monitoring conducted in  
cardiology outpatient units in the Slovak 
Republic. The monitoring was focused on 
the number of visits, the number of 
monitored persons at the end of the year and 
the number of newly admitted patients within 
the year according to the age groups and 
gender. It presents the number of patients 
with the selected circulatory system diseases 
and the number of persons with newly 
diagnosed disease.

Termín vydania: 
Jazyková verzia: 

Spôsob distribúcie:

III. štvrťrok 2018
SK
www.nczisk.sk

Edition date: 
Language: 

Distribution medium:

III. year quarter 2018
SK
www.nczisk.sk

ČINNOSŤ NUKLEÁRNEJ MEDICÍNY, 
KLINICKEJ A RADIAČNEJ ONKOLÓGIE

ACTIVITY OF NUCLEAR MEDICINE, 
CLINICAL AND RADIATION ONCOLOGY

Poskytuje údaje o množstve podaných 
terapeutických aplikácií a vykonaných 
rádionuklidových vyšetrení in vitro a in vivo 
v útvaroch nukleárnej medicíny. Klinická 
onkológia sleduje počet pacientov a náklady 
na liečivá. Z oblasti radiačnej onkológie 
sa uvádza najmä počet pacientov podľa 
charakteru liečby, terapeutické výkony a 
počet pacientov liečených žiarením podľa 
diagnózy zistenej v sledovanom roku.

The overview provides the number of 
administered therapeutic applications, the 
number of radionuclide examinations in vitro 
and in vivo performed by the units of nuclear 
medicine. The clinical oncology follows 
the data such as the number of patients 
and cost of drugs. In the field of radiation 
oncology it is described the number of 
patients according to the type of treatment, 
therapeutic procedures and the number of 
patients treated with radiation according 
to diagnosis determined during the year of 
monitoring.

Termín vydania: 
Jazyková verzia: 

Spôsob distribúcie:

IV. štvrťrok 2018
SK
www.nczisk.sk

Edition date: 
Language: 

Distribution medium:

IV. year quarter 2018
SK
www.nczisk.sk
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ČINNOSŤ VŠEOBECNÝCH AMBULANCIÍ 
PRE DETI A DORAST

ACTIVITY OF GENERAL OUTPATIENT UNITS 
FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS

Prehľad prináša informácie o počte návštev, 
vykonaných vyšetrení a preventívnych 
prehliadok vo všeobecných ambulanciách 
pre deti a dorast podľa krajov a vekových 
skupín. Poskytuje tiež údaje o počte plne 
dojčených detí do konca prvého až šiesteho 
mesiaca a počte sledovaných detí a dorastu 
v ambulanciách na vybrané ochorenia.

The overview brings information on the 
number of visits, the number of performed 
surveys and preventive examinations in 
the general outpatient units for children 
and adolescents according to regions and 
age groups. The publication provides data 
on fully breastfed infants at the end of the 
first to the sixth month and the number of 
monitored children and adolescents by 
selected diseases in outpatient units.

Termín vydania: 
Jazyková verzia: 

Spôsob distribúcie:

III. štvrťrok 2018
SK
www.nczisk.sk

Edition date: 
Language: 

Distribution medium:

III. year quarter 2018
SK
www.nczisk.sk

POHLAVNÉ CHOROBY

SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES
Prehľad prináša informácie o výskyte chorôb 
prenosných sexuálnym stykom a vývoji 
vybraných ochorení. Uvádza okrem diagnózy 
ochorenia aj druh liečby a údaje o pacientovi, 
ako sú pohlavie, veková skupina, rodinný a 
pracovný stav a kraj trvalého bydliska.

The overview brings information on 
incidence of sexually transmitted diseases 
and development of selected diseases. It 
provides in addition to the diagnosis of 
disease also type of therapy and patient 
data such as gender, age group, marital 
status, occupation and region of patient’s 
permanent address.

Termín vydania: 
Jazyková verzia: 

Spôsob distribúcie:

IV. štvrťrok 2018
SK
www.nczisk.sk

Edition date: 
Language: 

Distribution medium:

IV. year quarter 2018
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SPOTREBA LIEKOV A ZDRAVOTNÍCKYCH 
POMÔCOK

CONSUMPTION OF PHARMACEUTICALS 
AND MEDICAL DEVICES

Prehľad o množstve vydaných humánnych 
liekov, zdravotníckych pomôcok a 
dietetických potravín hradených z 
verejného zdravotného poistenia, úhrade 
poisťovní a doplatku pacientov a tiež  
o množstve a úhrade za vydané humánne 
lieky neuhrádzané na základe verejného 
zdravotného poistenia. Poskytuje prehľad 
30 najčastejších voľnopredajných liekov aj 
liekov na lekársky predpis.

The publication provides an overview on 
amounts of human pharmaceuticals, medical 
devices and dietetic food reimbursed 
from public health insurance, payments of 
insurances, surcharges of patients, and also 
on amounts and payments of dispended 
human pharmaceuticals not reimbursed 
from public health insurance. It offers a list of 
30 most frequently used OTC and prescribed 
medicines.

Termín vydania: 
Jazyková verzia: 

Spôsob distribúcie:

II. štvrťrok 2018
SK
www.nczisk.sk

Edition date: 
Language: 

Distribution medium:

II. year quarter 2018
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www.nczisk.sk

ZUBNOLEKÁRSKA STAROSTLIVOSŤ

DENTAL CARE
Informuje o činnosti ambulancií zubného 
lekárstva a stomatologickej starostlivosti 
o deti, dorast a dospelých. Prináša údaje  
o počte sledovaných osôb v ambulanciách 
a osôb, ktoré absolvovali komplexnú 
preventívnu zubnolekársku prehliadku. 
Vypovedá o indexe orálneho zdravia 
podľa veku aj územia sídla ambulancie a  
o výkonoch zubného lekára v ambulancii aj  
v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti.

The publication informs about the dental 
outpatient units activity for children, 
adolescents and adults. It delivers data on 
the number of monitored persons having 
undergone complete preventive dental 
examination. It tells about oral health index 
by patient age and site of unit, and about 
outputs of dentist in frame of one day care.

Termín vydania: 
Jazyková verzia: 

Spôsob distribúcie:

III. štvrťrok 2018
SK
www.nczisk.sk

Edition date: 
Language: 

Distribution medium:
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INCIDENCIA ZHUBNÝCH NÁDOROV 
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 2011

CANCER INCIDENCE 
IN THE SLOVAK REPUBLIC 2011

Publikácia obsahuje štandardné výstupy  
v absolútnych a relatívnych ukazovateľoch, 
ktoré sa týkajú výskytu, úmrtnosti a prevalencie 
zhubných nádorov v rámci celej SR, jej 
krajov a okresov. Podkladom analyzovaných 
výstupov sú: hlásenie zhubného nádoru, 
kontrolné hlásenie zhubného nádoru a list 
o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie  
o úmrtí u všetkých pacientov v SR, ktorým 
sa v roku 2011 diagnostikoval podľa  
MKCH-10-SK-2013 zhubný nádor (C00 – 
C97), karcinóm in situ (D00 – D09), nádor 
neurčitého alebo neznámeho správania 
(D37 – D48) alebo nezhubný nádor CNS 
(D32, D33 a D35).

The publication contains standard outputs 
in absolute and relative indicators, reffering 
to incidence of malignant neoplasms within 
the whole Slovak Republic and its regions. 
The basis for analysed outputs is Report on 
Malignant Neoplasm, Controlling Report on 
Malignant Neoplasm, Death Certificate and 
Statistical Fatality Report for all patients in 
Slovak Republic who were diagnosed with 
malignant neoplasm (C00-C97), carcinoma 
in situ (D00-D09), neoplasm of uncertain 
or unknown behavior (D37-D48) or benign 
neoplasm of CNS (D32, D33 and D35) 
according to ICD-10 in 2011.

Kód publikácie: 
Termín vydania: 
Jazyková verzia: 

Spôsob distribúcie:
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OBJEKTIVIZÁCIA PRÍČIN SMRTI 
V SR V ROKOCH 2011 – 2015

OBJECTIFICATION OF DEATH CAUSES 
IN SR IN 2011 – 2015

Publikácia prezentuje zmeny v príčine smrti 
v populácii SR po revízii Listov o prehliadke 
mŕtveho a štatistického hlásenia o úmrtí  
v príslušných rokoch. Analyzuje zmeny pred 
a po revízii nielen v jednotlivých kapitolách 
MKCH-10, ale aj v rámci ich podskupín. 
Údaje, prezentované podľa pohlavia a 
vekových skupín, sú uvádzané nielen na 
úrovni SR, ale vo vybraných skupinách 
chorôb aj na úrovni okresov.

The publication presents changes in causes 
of death in population of SR after revision of 
Death certificates and Statistical report on 
death in respective years. It analyses changes 
before and after revision not only in certain 
chapters of ICD-10, but also in frame of the 
subgroups. Data, presented by gender and 
age groups are introduced not only on level 
of SR, but also in selected groups of diseases, 
and on level of districts.

Kód publikácie: 
Termín vydania: 
Jazyková verzia: 

Spôsob distribúcie:
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VRODENÉ CHYBY 
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 2015

CONGENITAL ANOMALIES 
IN THE SLOVAK REPUBLIC 2015

Vrodené chyby v populácii patria medzi 
dôležité ukazovatele zdravotného stavu 
obyvateľstva. Publikácia obsahuje údaje 
o absolútnom i relatívnom (incidencia) 
počte detí s vrodenou chybou, a to 
podľa orgánového postihnutia (skupiny 
diagnóz XVII. kapitoly MKCH-10), i podľa 
frekvencie jednotlivých vrodených chýb. 
Prezentuje úroveň prenatálnej a postnatálnej 
diagnostiky,  úmrtia do 1 roka života 
dieťaťa (letalita) podľa  príslušných skupín  
vrodených chýb. Prináša tiež informácie o 
vývoji novodiagnostikovaných detí ročne 
(incidencia). Väčšina ukazovateľov u detí 
je triedená podľa veku matky a územia jej 
trvalého bydliska.

Congenital anomalies are one of the most 
important indicators of the health status of 
population. The publication contains data on 
absolute and relative (incidence) number of 
children with congenital anomaly, according 
to organ damage (diagnoses groups of 
the XVII chapter ICD-10) and according 
to frequency of congenital anomalies. It 
presents the level of prenatal and postnatal 
diagnostics, deaths within 1 year of age of 
the child (lethality) by appropriate groups 
of congenital anomalies. It also provides 
information on the development of (the 
number) newly diagnosed children each 
year (incidence) for longer periods of time. 
The most of the indicators for children are 
sorted by the age of mother and the region 
of mother’s permanent address.
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LEKÁRSKE KNIŽNICE ZDRAVOTNÍCKYCH 
ORGANIZÁCIÍ. ADRESÁR 2018

MEDICAL LIBRARIES OF HEALTHCARE 
FACILITIES. ADDRESS BOOK 2018

Adresár lekárskych knižníc zdravotníckych 
zariadení prináša aktualizovaný prehľad 
aktívnych knižníc za rok 2018. Zdravotnícke 
zariadenia sú rozdelené do deviatich skupín 
s vnútorným abecedným radením podľa 
názvu zariadenia.
V adresári sú uvádzané okrem adresy 
inštitúcie aj kontaktné údaje: telefón, 
e-mailová adresa a webové sídlo 
organizácie. Jeho samostatnou časťou je 
zoznam akademických knižníc univerzít  
s medicínsko-zdravotníckym zameraním.

The address book of medical libraries 
of healthcare facilities offers an updated 
overview of active libraries in 2018. The 
healthcare facilities are divided into 
nine groups with internal alphabetical 
classification by name of the facility. The 
address book contains the address of the 
institution, contact details, phone number, 
e-mail address and website of the institution. 
A separate part of the address book is 
dedicated to a list of academic university 
libraries with medical orientation.
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ZOZNAM ZAHRANIČNÝCH 
BIOMEDICÍNSKYCH ČASOPISOV 
DOCHÁDZAJÚCICH DO SR V ROKU 2018

LIST OF FOREIGN BIOMEDICAL JOURNALS 
INCOMING INTO THE SLOVAK REPUBLIC 

IN 2018
Zoznam informuje o zahraničných 
biomedicínskych časopisoch dostupných 
v Slovenskej republike, ktoré boli 
získané kúpou, výmenou a darom do 
fondu Slovenskej lekárskej knižnice a do 
partnerských knižníc spolupracujúcich na 
zozname. V Slovenskej lekárskej knižnici sa 
buduje od roku 1990. Súčasťou zoznamu je  
adresár prispievajúcich inštitúcií, abecedný 
zoznam časopisov, tematický register a 
register skratiek názvov.
Adresár prispievajúcich inštitúcií obsahuje 
lokačnú značku, názov a adresu inštitúcie.  
V abecednej časti je okrem názvov 
uvádzané aj ISSN titulu, periodicita, krajina 
vydania a sídla odoberajúcej inštitúcie.  
V tematickom registri sú časopisy zoskupené 
podľa medicínskych odborov a v registri 
skratiek sú k jednotlivým titulom priradené 
medzinárodne používané skratky titulov 
časopisov.

The list offers an overview of foreign 
biomedical journals available in the Slovak 
Republic which were purchased, exchanged 
or donated to the Slovak Medical Library fund 
and to the other partner libraries participating 
on the list. The list has been developed 
since 1990. It consists of an address book 
of contributing institutions, alphabetical list 
of journals, thematic register and register 
of title abbreviations. The address book of 
contributing institutions comprises a local 
mark, name and address of an institution. 
The alphabetical part comprises name, ISSN 
of the title, periodicity, country of publishing 
and seat of the subscribing institution. In a 
thematic register, the journals are classified 
according to medical specialties and there 
are internationally used abbreviations of 
journal titles assigned to individual titles in 
the register of abbreviations.
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