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PREDSLOV

Vážení čitatelia,
Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) sa neustále snaží o zvyšovanie
informovanosti a dostupnosti údajov v elektronickej forme, preto Vám v roku 2019 prinášame
ešte širšie spektrum štatistických výstupov a publikovaných tém. V rámci nich nájdete
väčšinu štatistických výstupov z minulých období rozšírených o nové, ktoré sú spracované
v prehľadných a informačne nasýtených formách publikácií, publikačných tabuľkových
výstupov a datasetov. Z nových výstupov by sme radi poukázali na zaujímavé témy, ako sú
Kúpeľná starostlivosť, Úrazy, Spotreba humánnych liekov podľa kódu lieku, či napríklad aj
prehľady o činnosti útvarov s odborným zameraním imunológia a alergiológia, neurológia,
anestéziológia a intenzívna medicína.
V Programe publikovania štatistických výstupov sa nachádzajú základné informácie o
vydávaných výstupoch, termínoch ich vydania, periodicite, formáte či dátovom zdroji. Všetky
sú k dispozícii a voľne stiahnuteľné na webovom sídle NCZI www.nczisk.sk.

Tento rok plánujeme publikovať štatistické výstupy zamerané na niektorú oblasť zdravotníctva
zoradené kvôli maximálnej prehľadnosti do 35 tém. Pri orientácii v zverejnených výstupoch a
témach na webovom sídle NCZI pomôžu aj kľúčové slová. Pokiaľ nie je uvedené inak, poskytujú
údaje týkajúce sa roku 2018, pričom obsahujú aj vývojové rady vybraných ukazovateľov.
Väčšina výstupov je spracovávaná s ročnou periodicitou, avšak Spotreba humánnych liekov
podľa kódu lieku je aktualizovaná štvrťročne a Výdavky na propagáciu, marketing a na
peňažné a nepeňažné plnenie subjektov farmaceutického priemyslu raz za polrok.
Časť publikovaných výstupov prináša výsledky zisťovaní o zdravotnom stave obyvateľstva a
výskyte hlásených ochorení v SR na základe hlásení udalostí charakterizujúcich zdravotný stav
populácie alebo hlásení do národných zdravotných registrov. Iné poskytujú prehľad o činnosti
útvarov s konkrétnym odborným zameraním v zdravotníckych zariadeniach, posteľovom
fonde v ústavnej zdravotnej starostlivosti, spotrebe liekov, či o počte a štruktúre pracovníkov
v zdravotníctve prostredníctvom štatistického výkazníctva rezortu zdravotníctva. Niektoré
témy sú pre skompletizovanie pohľadu na danú oblasť spojením viacerých dátových zdrojov
(napr. Poškodenie zdravia konzumáciou alkoholu, Preventívne prehliadky, Sieť poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti a iné).
Osobitou časťou publikovaných titulov NCZI je aj naďalej súborná publikácia Zdravotnícka
ročenka Slovenskej republiky, ktorá ponúka ucelený prierez ukazovateľmi zdravotníckej
štatistiky a je vydávaná v elektronickej a tlačenej forme.

Veríme, že prostredníctvom aktuálnej ponuky štatistických výstupov NCZI Vám ešte viac
priblížime témy z oblasti zdravotníckej štatistiky, ktoré Vás zaujímajú a prispejeme tak k lepšej
informovanosti a ich dostupnosti.

PhDr. Lucia Bánovská
riaditeľka
úseku správy zdravotníckych dát
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PREFACE

Dear readers,
National Health Information Center (NHIC) is constantly trying to promote awareness
and access to data in electronic form, therefor in 2019 we bring even more broad scale
od statistical outputs and topics made public. In their frame you find majority of statistical
outputs from past periods extended by new ones, processed in clear and informative
saturated forms of publishing tabular outputs and datasets. We would like to point to
new outputs with interesting topics as Balneology care, Injuries, Consumption on human
medicines by drug code, or overviews on activity of units with immunology and allergology
specialties, neurology, anaesthesiology and intensive medicine.
Basic information on released outputs, dates of their release, periodicity, format or data
source are placed in Publishing program of statistical outputs. Everything is available and
free downloadable on the website of NHIC www.nczisk.sk.

This year we plan to release outputs of Health statistics focused on some areas of healthcare
listed due maximum transparency into 35 topics. Keywords would help to gear published
topics on website of NHIC. If not stated otherwise, data provided refer to 2018, while
containing evolution trends of selected indicators. Majority of outputs is processed with
annual periodicity, however Consumption on human medicines by drug code is being
updated Quarterly and Expenses on promotion, marketing and financial and nonfinancial
implementation of subjects in section of pharmacy once in half year.

Part of the released outputs deliver results of investigating health status of the population
and incidence of reported diseases in SR based on reporting events characterising health
status or reporting to the national health registries. Next titles familiarize on activity of
facilities with certain specialties, on consumption of pharmaceuticals or on number and
structure health professionals by means of statistical reporting in the sphere of health. For
the purpose of complex outline on given area some topics are a merge of several data
sources (e.g. Health defects due to alcohol consumption, Preventive examinations, Network
of healthcare providers and others).

The distinctive title of NHIC Health Statistics Yearbook of SR remains a collective publication,
providing a full cross-section of health statistics indicators. It is released in electronic and
printed form.

We believe, that by means of actual offer of NHIC we make even closer the topics of your
interest in area of health statistics more, and contribute to a better awareness and availability.
Your suggestions and comments are welcomed for promoting quality of our work.

PhDr. Lucia Bánovská
Director
Division of Health Data Management
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Zdravotnícka ročenka | Health Statistics Yearbook
ZDRAVOTNÍCKA ROČENKA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2018
HEALTH STATISTICS YEARBOOK
OF THE SLOVAK REPUBLIC 2018
The Health Statistical Yearbook of the
Slovak Republic delivers indicators of health
statistics sorted in chapters: demography,
health status of population, network and
activity of health facilities, health workforce
and healthcare education, economic
indicators. Tables with indicators capture
actual status of year 2018 in frame of the
Slovak Republic, and also by regional split,
and evolutional trends mainly covering a
five year period 2014 – 2018. It contains
definitions of indicators, methodologic notes
and data sources.

Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky
je súbornou publikáciou a prináša
ukazovatele
zdravotníckej
štatistiky
tematicky
usporiadané
do
kapitol:
demografia, zdravotný stav obyvateľstva,
sieť a činnosť zdravotníckych zariadení,
pracovníci v zdravotníctve a zdravotnícke
školstvo, ekonomické ukazovatele. Tabuľky
s ukazovateľmi zachytávajú stav za rok 2018
v rámci Slovenskej republiky aj regionálne
v krajskom členení a tiež vývojový trend
prevažne za päťročné časové obdobie 2014
– 2018. Obsahuje definície ukazovateľov,
metodické vysvetlivky a zdroje údajov.

The main information source is the National
Health Information System, which includes
data from national administrative registries
and national 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.

Hlavným zdrojom je národný zdravotnícky
informačný systém, ktorého súčasťou
sú údaje z národných administratívnych
zdravotníckych registrov a národných
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.

It is elaborated in Slovak-English version, in
printed and electronic forms.

Spracovaná je v slovensko-anglickej verzii, v
tlačenej aj elektronickej forme.

Forma výstupu / Typ of output: Publikácia / Publication
Formát:/ Format: PDF XLS
Termín vydania / Edition date: IV. štvrťrok 2019 / IV. year quarter 2019
Periodicita / Periodicity: ročne / annually
Distribúcia / Distribution medium: www.nczisk.sk
tlačená forma / printed form
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Tematické štatistické výstupy | Topical statistical outputs
Štatistické výstupy zachytávajú 35 tém
zameraných na vybranú oblasť zdravotníctva
na základe hlásení udalostí charakterizujúcich
zdravotný stav populácie, údajov národných
zdravotných registrov, údajov národných
zdravotníckych administratívnych registrov,
ročných,
štvrťročných
a
mesačných
štatistických zisťovaní. Prezentujú údaje
týkajúce sa prevažne roku 2018 (pokiaľ
nie je uvedené inak). Štatistické údaje sú
zverejňované formou analytických publikácii,
publikačných tabuľkových výstupov alebo
datasetov na webovom sídle Národného
centra zdravotníckych informácií.

The publication series Health Statistics
captures 35 topics focused on selected
areas of healthcare based on reporting
events characterising health status of
the population, on data from national
health registries, on data from national
administrative registries, on annual,
quarterly and monthly statistical findings.
It presents data referring mainly to 2018
(if not stated otherwise). Statistical data
are made public in form of analytic
publications, table outputs or datasets on
the website of National Health Information
Center.

Publikačné tabuľkové výstupy sú súbory
tematicky súvisiacich údajov prehľadne
usporiadaných
formou
definovaných
tabuľkových zostáv doplnené grafickou
vizualizáciou, metodickými vysvetlivkami a
prípadne textovými komentármi. Obsahujú
vývojové rady vybraných ukazovateľov.

Publication table outputs are sets of
topically associated data clearly organised
in form of defined table compositions
supplemented by graphical visualisation,
methodical notes and possibly text
comments. They contain evolutional trends
of selected indicators.

Analytic publications are special, statisticanalytic and epidemiology-analytic publications
created by team of authors, and often they
need cooperation with next organisations.
It refers to analysis of selected clinicalepidemiologic indicators presenting health
status of population in SR.

Analytické publikácie sú odborné, štatistickoanalytické a epidemiologicko-analytické
publikácie vytvárané kolektívom autorov,
ktoré si často vyžadujú spoluprácu s ďalšími
organizáciami. Ide o analýzu vybraných
klinicko-epidemiologických
ukazovateľov
prezentujúcich zdravotný stav obyvateľov SR.

Datasets are integrated and independently
usable group of data organised in
structured form which facilitates creating
own selections and data sorting. Data
are described by metadata – name of
data source, description of dataset and
data structure, data on level of territorial
aggregation, data on time period and
periodicity of update, other complementary
information
facilitating
right
data
interpretation. Datasets contain data for
time period since 2013 with mainly annual
update. They are aggregated to territorial
level of Slovak Republic, and regions.

Datasety sú ucelená a samostatne
použiteľná skupina údajov usporiadaných
v štruktúrovanej podobe, čo umožňuje
vytváranie vlastných výberov a triedení
údajov. Údaje sú popísané metadátami
– názov zdroja údajov, popis datasetu a
štruktúry údajov, údaj o úrovni územnej
agregácie, údaj o časovom období a
periodicite aktualizácie, iné doplňujúce
informácie
napomáhajúce
správnej
interpretácií dát. Datasety obsahujú údaje
za časové obdobie od roku 2013 prevažne
s ročnou aktualizáciou. Agregované sú
na územnú úroveň Slovenskej republiky a
krajov.
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Tematické štatistické výstupy | Topical statistical outputs
ANESTÉZIOLÓGIA A INTENZÍVNA MEDICÍNA
ANAESTHESIOLOGY AND INTENSIVE MEDICINE
Informs on anaesthesiology care and
intensive medicine in Slovak Republic by
indicators like number of visits in outpatient
units and number of examinations, patients
by age structure in frame of certain
anaesthesiology interventions provided, or
by ASA classification (American Society of
Anaesthesiologists).

Informuje o anestéziologickej starostlivosti a
intenzívnej medicíne v Slovenskej republike
ukazovateľmi, ako je počet návštev v
ambulanciách a počet vyšetrení, pacienti
podľa vekovej štruktúry v rámci jednotlivých
poskytnutých anestéziologických výkonov či
podľa klasifikácie ASA (Americká spoločnosť
anestéziológov).

Forma výstupu / Form of output: Publikačné tabuľkové výstupy / Publication table outputs
Datasety / Datasets
Formát / Format: XLS ODS

Dátový zdroj / Data source:
Termín vydania / Edition date:
Periodicita / Periodicity:
Distribúcia / Distribution medium:

Ročný výkaz o činnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny C (MZ SR) 2-01
III. štvrťrok 2019 / III. year quarter 2019
ročne / annually
www.nczisk.sk

DERMATOVENEROLÓGIA
DERMATO-VENEROLOGY
Obsahuje údaje o počte vyšetrených
osôb na vybrané kožné ochorenia v
dermatovenerologických
ambulanciách.
Vyšetrené osoby sú triedené podľa pohlavia,
vekového rozdelenia na deti a dospelých,
diagnózy.
Forma výstupu / Form of output:
Formát / Format:
Dátový zdroj / Data source:
Termín vydania / Edition date:
Periodicita / Periodicity:
Distribúcia / Distribution medium:

Contains information on number of examined
persons with selected skin diseases in
outpatient Dermato-venerology units. The
examined persons are classified according
to gender, age categories of children and
adults and diagnosis.

Datasety / Datasets
XLS ODS
Ročný výkaz o činnosti dermatovenerologickej ambulancie A (MZ SR) 9-01
IV. štvrťrok 2019 / IV. year quarter 2019
ročne / annually
www.nczisk.sk
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Tematické štatistické výstupy | Topical statistical outputs
DIABETOLÓGIA
DIABETOLOGY
Brings the activity of diabetology outpatient
units – informs on number of persons
dispensarised and treated on diabetes
mellitus. Number of dispensarised person
sup to end of monitored year and number
of newly diagnosed within last 12 months is
presented by type of diabetes (type 1, type 2,
gestational and other), age and gender. Data
on mode of treatment, number of diagnosed
accompanying diseases up to end of year
and also in last 12 months and other are
available.

Približuje
činnosť
diabetologických
ambulancií - informuje o počte osôb
dispenzarizovaných a liečených na diabetes
mellitus. Počet dispenzarizovaných osôb
ku koncu sledovaného roka a počet
novodiagnostikovaných
za
posledných
12 mesiacov je uvádzaný podľa typu
diabetu (typ 1, typ 2, gestačný a iný), veku
a pohlavia. K dispozícii sú údaje o spôsobe
liečby diabetikov, počte diagnostikovaných
sprievodných ochorení ku koncu roka aj v
posledných 12-tich mesiacoch a iné.

Forma výstupu / Form of output: Publikačné tabuľkové výstupy / Publication table outputs
Datasety / Datasets
Formát / Format: XLS ODS

Dátový zdroj / Data source:
Termín vydania / Edition date:
Periodicita / Periodicity:
Distribúcia / Distribution medium:

Ročný výkaz o činnosti diabetologickej ambulancie A (MZ SR) 2-01
IV. štvrťrok 2019 / IV. year quarter 2019
ročne / annually
www.nczisk.sk
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Tematické štatistické výstupy | Topical statistical outputs
DROGOVÁ ZÁVISLOSŤ – LIEČBA UŽÍVATEĽA DROG
DRUG ADDICTION — DRUG USER TREATMENT
Outline on treated drug users in health
facilities. Informs on types of the primary drug
used, the methods of drug administration,
length of primary drug usage and the
types of secondary drugs used. Persons are
classified by gender, age group, territory of
users’ residence, level of achieved education
and their economic activity. Selected data
are presented separately for those treated
in facilities of Ministry of Justice. Outputs are
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.

Prehľad o liečených užívateľoch drog v
zdravotníckych zariadeniach. Informuje 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 liečených v liečebných zariadenia
Ministerstva spravodlivosti. Výstupy sú
doplnené ukazovateľmi 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.
Forma výstupu / Form of output:
Formát / Format:
Dátový zdroj / Data source:
Termín vydania / Edition date:
Periodicita / Periodicity:
Distribúcia / Distribution medium:

Publikačné tabuľkové výstupy / Publication table outputs
XLS ODS

Hlásenie o užívateľovi drog liečenom zo závislosti ZS (MZ SR) 4-12
II. štvrťrok 2019 / II. year quarter 2019
ročne / annually
www.nczisk.sk
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Tematické štatistické výstupy | Topical statistical outputs
FYZIATRIA A REHABILITÁCIA
PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION
In frame of outpatient units for
physiotherapy balneology and curative
rehabilitation informs on number of visits,
entry, control, referral or therapeutic
medical examinations by gender for
adult and children patients. Units of
physiotherapy and rehabilitation follow
the number of treated outpatients and also
those admitted to bed departments and
services and number of treated patients by
diagnosis. Outputs contain information on
retails for orthopaedic-prosthetic devices
and sorts of devices dispended.

V rámci ambulancií fyziatrie, balneológie
a liečebnej rehabilitácie informuje o
počte návštev, vstupných, kontrolných,
konziliárnych či terapeutických lekárskych
vyšetreniach podľa pohlavia u dospelých
a detských pacientov. Pracoviská fyziatrie
a rehabilitácie sledujú počet liečených
pacientov ambulantných aj hospitalizovaných
na posteľových oddeleniach a výkony a
počet liečených pacientov podľa diagnózy.
Výstupy obsahujú aj informácie o výdajniach
ortopedicko-protetických
pomôcok
a
druhoch vydaných pomôcok.

Forma výstupu / Form of output: Datasety / Datasets
Formát / Format: XLS ODS
Dátový zdroj / Data source: Ročný výkaz o činnosti fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie A (MZ SR) 25-01
Ročný výkaz o činnosti fyziatrie a rehabilitácie – pracovisko SVLZ K (MZ SR) 5-01
Ročný výkaz o činnosti výdajne ortopedicko-protetických pomôcok K (MZ SR) 6-01
Termín vydania / Edition date: IV. štvrťrok 2019 / IV. year quarter 2019
Periodicita / Periodicity: ročne / annually
Distribúcia / Distribution medium: www.nczisk.sk
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Tematické štatistické výstupy | Topical statistical outputs
GYNEKOLÓGIA, PÔRODNÍCTVO, POTRATY
GYNAECOLOGY, OBSTETRICS, ABORTIONS
Gynekologicko-pôrodnícka ambulantná
starostlivosť

Gynaecology - obstetrics outpatient care

Data from area of gynaecology - obstetrics
outpatient care include basic information
no number, methods and types of
gynaecologic examinations, on visits by
types, on number of women in fertile age
taking contraception and evolution of its
usage.

Údaje z oblasti ambulantnej gynekologickopôrodníckej starostlivosti zahŕňajú základné
informácie o počte, metódach a druhoch
gynekologických vyšetrení, o návštevách
podľa druhu, o počte žien v reprodukčnom
veku užívajúcich antikoncepciu a vývoji jej
užívania.

Forma výstupu / Form of output: Publikačné tabuľkové výstupy / Publication table outputs
Datasety / Datasets
Formát / Format: XLS ODS

Dátový zdroj / Data source:
Termín vydania / Edition date:
Periodicita / Periodicity:
Distribúcia / Distribution medium:

Ročný výkaz o činnosti gynekologicko-pôrodníckej ambulancie A (MZ SR) 7-01
IV. štvrťrok 2019 / IV. year quarter 2019
ročne / annually
www.nczisk.sk

Starostlivosť o rodičku a novorodenca

Mother and New-born Care

Source of information to monitor health
status of women during pregnancy, labour
and after labour and health status of the newborn. Childbearing women are characterised
by their age, marital status, education level,
region of residence. It captures complications
of pregnancy and childbirth methods, health
data of new-born – its vitality, birth weight,
gestational age and other indicators.

Informačný
zdroj
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.

It presents data referring to 2017 and
evolution trends of selected indicators.

Prezentuje údaje za rok 2017 a vývojové rady
vybraných ukazovateľov.

Forma výstupu / Form of output: Publikačné tabuľkové výstupy / Publication table outputs
Formát / Format: XLS ODS
Dátový zdroj / Data source: Správa o rodičke Z (MZ SR) 4-12
Správa o novorodencovi Z (MZ SR) 5-12
Termín vydania / Edition date: II. štvrťrok 2019 / II. year quarter 2019
Periodicita / Periodicity: ročne / annually
Distribúcia / Distribution medium: www.nczisk.sk
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Tematické štatistické výstupy | Topical statistical outputs
Potraty

Abortions

Overview of female abortions in health
facilities on territory of Slovak Republic –
number of abortions is shown by type of
abortion, territorial split by residence of
the woman or site of the facility where the
abortion was executed. Abortions are also
documented by age of the woman, number
of liveborn children before abortion, age and
weight of the foetus, family status, education
of the woman, by number of deliveries so far,
or previous abortions.

Prehľad o potratoch žien v zdravotníckych
zariadeniach na území Slovenskej republiky
- 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.
Forma výstupu / Form of output:
Formát / Format:
Dátový zdroj / Data source:
Termín vydania / Edition date:
Periodicita / Periodicity:
Distribúcia / Distribution medium:

Publikačné tabuľkové výstupy / Publication table outputs
XLS ODS
Hlásenie o spontánnom potrate a umelom prerušení tehotenstva Z (MZ SR) 7-12
II. štvrťrok 2019 / II. year quarter 2019
ročne / annually
www.nczisk.sk

HEMATOLÓGIA A TRANSFÚZIOLÓGIA
HAEMATOLOGY AND TRANSFUSIOLOGY
Provides data on activity of haematology
and transfusiology outpatient units in Slovak
Republic. Informs on number of visits,
examinations and services. Patients are sorted
by gender and age groups. It follows severe
anaemia, haemophilia, trombocytopathy,
congenital and acquired thrombophilia
conditions and other.

Poskytuje údaje o činnosti hematologických
a
transfúziologických
ambulancií
za
Slovenskú republiku. Informuje o počte
návštev, vyšetrení a výkonov. Pacientov triedi
podľa pohlavia a vekových skupín. Sleduje
závažné anémie, hemofílie, trombocytopatie,
vrodené a získané trombofilné stavy a iné.
Forma výstupu / Form of output:
Formát / Format:
Dátový zdroj / Data source:
Termín vydania / Edition date:
Periodicita / Periodicity:
Distribúcia / Distribution medium:

Datasety / Datasets
XLS ODS
Ročný výkaz o činnosti hematologickej a transfúziologickej ambulancie A (MZ SR) 22-01
IV. štvrťrok 2019 / IV. year quarter 2019
ročne / annually
www.nczisk.sk
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Tematické štatistické výstupy | Topical statistical outputs
CHIRURGIA
SURGERY
Overview of number of patient visits and
selected interventions in surgical outpatient
units by age groups. Informs on number of
day places and services in frame of oneday care and monitors selected types of
operations in institutional healthcare.

Prehľad o počte návštev pacientov a
vybraných
výkonov
v
chirurgických
ambulanciách podľa vekových skupín.
Informuje o počte denných miest a výkonoch
v rámci jednodňovej starostlivosti a sleduje
vybrané druhy operácií v ústavnej zdravotnej
starostlivosti.

Forma výstupu / Form of output: Datasety / Datasets
Formát / Format: XLS ODS
Dátový zdroj / Data source: Ročný výkaz o činnosti chirurgickej ambulancie a ambulancie plastickej chirurgie
A (MZ SR) 12-01
Ročný výkaz o jednodňovej starostlivosti J (MZ SR) 1-01
Ročný výkaz o chirurgických výkonoch v posteľových oddeleniach P (MZ SR) 2-01
Termín vydania / Edition date: IV. štvrťrok 2019 / IV. year quarter 2019
Periodicita / Periodicity: ročne / annually
Distribúcia / Distribution medium: www.nczisk.sk

CHOROBY Z POVOLANIA ALEBO
OHROZENIA CHOROBOU Z POVOLANIA
OCCUPATIONAL DISEASES OR
OCCUPATIONAL DISEASE THREATS
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.

Výskyt a vývoj 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.
Forma výstupu / Form of output:
Formát / Format:
Dátový zdroj / Data source:
Termín vydania / Edition date:
Periodicita / Periodicity:
Distribúcia / Distribution medium:

Publikačné tabuľkové výstupy / Publication table outputs
XLS ODS

Hlásenie choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania Z (MZ SR) 12-12
II. štvrťrok 2019 / II. year quarter 2019
ročne / annually
www.nczisk.sk
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Tematické štatistické výstupy | Topical statistical outputs
IMUNOLÓGIA A ALERGIOLÓGIA
IMMUNOLOGY AND ALLERGOLOGY
Contains data on activity of clinical
immunology and allerogology outpatient
units in Slovak Republic – number of visits
in outpatient units, number of registered
persons by gender, age group and selected
diagnosis.

Obsahuje údaje o činnosti ambulancií
klinickej imunológie a alergiológie v
Slovenskej republike – počet návštev v
ambulancii, počet evidovaných osôb
podľa pohlavia, vekovej skupiny a vybranej
diagnózy.
Forma výstupu / Form of output:
Formát / Format:
Dátový zdroj / Data source:
Termín vydania / Edition date:
Periodicita / Periodicity:
Distribúcia / Distribution medium:

Datasety / Datasets
XLS ODS

Ročný výkaz o činnosti ambulancie klinickej imunológie a alergiológie A (MZ SR) 27-01
III. štvrťrok 2019 / III. year quarter 2019
ročne / annually
www.nczisk.sk

KARDIOLÓGIA
CARDIOLOGY
Results of statistical monitoring conducted
in cardiology outpatient units - number of
visits, the number of monitored persons at
the end of the year and the number of newly
admitted patients within the year by age
groups and gender, number of patients with
the selected circulatory system diseases, out
of them also number of persons with newly
diagnosed disease.

Výsledky
štatistického
zisťovania
z
kardiologických
ambulancií
počet
návštev, počet sledovaných osôb ku
koncu roka a počet novoprijatých osôb
do sledovania počas roka podľa vekových
skupín a pohlavia, počet osôb s vybranými
ochoreniami obehovej sústavy, z nich aj
osoby s novozistenou diagnózou.

Poskytuje
prehľad
o
ukončených
hospitalizáciách v členení podľa diagnóz
chorôb obehovej sústavy.

Offers overview on hospital discharges divided
by diagnose of circulatory system diseases.

Forma výstupu / Form of output: Publikačné tabuľkové výstupy / Publication table outputs
Datasety / Datasets
Formát / Format: XLS ODS

Dátový zdroj / Data source: Ročný výkaz o činnosti kardiologickej ambulancie A (MZ SR) 17-01
Hlásenie o prijatí do ústavnej starostlivosti Z (MZ SR) 1-12
Termín vydania / Edition date: IV. štvrťrok 2019 / IV. year quarter 2019
Periodicita / Periodicity: ročne / annually
Distribúcia / Distribution medium: www.nczisk.sk
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Tematické štatistické výstupy | Topical statistical outputs
KÚPEĽNÁ STAROSTLIVOSŤ
SPA CARE
Brings overview on evolution and status
of spa care in Slovak Republic. Data on
number of treated patients (domestic,
foreigners) divided by indication groups,
way of lodging reimbursement, diagnosis,
length of stay. Bed fund and services in spa
care are followed.

Prináša prehľad o vývoji a stave kúpeľnej
starostlivosti v Slovenskej republike. Údaje
o počte odliečených pacientov (tuzemci,
cudzinci) triedené podľa indikačných
skupín, spôsobu hradenia pobytu, diagnózy,
dĺžky pobytu. Sleduje sa posteľový fond v
kúpeľných liečebniach a výkony kúpeľnej
starostlivosti.

Forma výstupu / Form of output: Publikačné tabuľkové výstupy / Publication table outputs
Datasety / Datasets
Formát / Format: XLS ODS

Dátový zdroj / Data source: Ročný výkaz o prírodných liečebných kúpeľoch P (MZ SR) 3-01
Hlásenie o ukončenej kúpeľnej liečbe ZS (MZ SR) 3-12
Termín vydania / Edition date: II., III. štvrťrok 2019 / II., III. year quarter 2019
Periodicita / Periodicity: ročne / annually
Distribúcia / Distribution medium: www.nczisk.sk

NEFROLÓGIA
NEPHROLOGY
Informational source on activity of nephrology
outpatient units and dialyse residential
facilities – informs on persons monitored
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 unit network providing dialysis
treatment with the number of patients by the
length of regular dialysis treatment, age and
main diagnosis and patients with acute renal
failure.

Informačný zdroj o činnosti 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 tiež
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.

Forma výstupu / Form of output: Publikačné tabuľkové výstupy / Publication table outputs
Datasety / Datasets
Formát / Format: XLS ODS
Dátový zdroj / Data source: Ročný výkaz o činnosti nefrologickej ambulancie A (MZ SR) 13-01
Ročný výkaz o činnosti stacionára v odbore nefrológia T (MZ SR) 2-01
Termín vydania / Edition date: III. štvrťrok 2019 / III. year quarter 2019
Periodicita / Periodicity: ročne / annually
Distribúcia / Distribution medium: www.nczisk.sk
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Tematické štatistické výstupy | Topical statistical outputs
NEUROLÓGIA
NEUROLOGY
Outputs provide information on activity of
neurology outpatient unit, such as number of
visits and number of dispensarised persons.
Registered persons in outpatient units up
to 31. 12., or newly diagnosed persons are
monitored by diagnosis and gender. It follows
diseases of nervous system – Parkinson and
Alzheimer diseases, epilepsy and epileptic
condition and other, vascular brain diseases,
muscle diseases and other.

Výstupy poskytujú informácie o činnosti
neurologickej ambulancie, ako je počet
návštev a počet dispenzarizovaných osôb.
Evidované osoby v ambulanciách k 31.
12. či novodiagnostikované osoby sa
sledujú podľa diagnózy a pohlavia. Sleduje
choroby nervového systému – Parkinsonovu
a Alzheimerovu chorobu,
epilepsiu a
epileptický stav a iné, cievne choroby mozgu,
choroby svalov a ďalšie.
Forma výstupu / Form of output:
Formát / Format:
Dátový zdroj / Data source:
Termín vydania / Edition date:
Periodicita / Periodicity:
Distribúcia / Distribution medium:

Datasety / Datasets
XLS ODS
Ročný výkaz o činnosti neurologickej ambulancie A (MZ SR) 18-01
IV. štvrťrok 2019 / IV. year quarter 2019
ročne / annually
www.nczisk.sk
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Tematické štatistické výstupy | Topical statistical outputs
ONKOLÓGIA

Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej
republike 2012

Cancer incidence in the Slovak Republic
2012

Publication contains standard outputs in
absolute and relative indicators, referring
to incidence, mortality and prevalence of
malignant tumours in frame of all SR, its
regions and districts. Basis of analysed
outputs is: report on malignant tumour,
follow-up report on malignant tumour, and
death certificate and statistical report on
death of all patients in SR, which have been
diagnosed in 2012 by ICD10-SK-2013 a
malignant neoplasm (C00 – C97), carcinoma
in situ (D00 – D09), Neoplasm of uncertain
or unknown behaviour (D37 – D48), benign
neoplasms of CNS (D32, D33) or benign
neoplasm of endocrine glands (D35).

Publikácia obsahuje štandardné výstupy v
absolútnych a relatívnych ukazovateľoch,
ktoré sa týkajú výskytu, úmrtnosti a
prevalencie zhubných nádorov v rámci celej
Slovenskej republiky, 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 bol v roku
2012 podľa MKCH-10-2013 diagnostikovaný
zhubný nádor (C00 – C97), karcinóm in
situ (D00 – D09), nádor neurčitého alebo
neznámeho správania (D37 – D48), nezhubný
nádor CNS (D32, D33) alebo nezhubný
nádor endokrinných žliaz (D35).

Forma výstupu / Form of output: Publikácia / Publication
Publikačné tabuľkové výstupy / Publication table outputs
Formát / Format: PDF XLS

Dátový zdroj / Data source:
Termín vydania / Edition date:
Periodicita / Periodicity:
Distribúcia / Distribution medium:

Národný onkologický register SR
IV. štvrťrok 2019 / IV. year quarter 2019
ročne / annually
www.nczisk.sk
tlačená forma / printed form
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Tematické štatistické výstupy | Topical statistical outputs
Nukleárna medicína, klinická a radiačná
onkológia

Nuclear medicine, clinical and radiation
oncology

Provides number of administered therapeutic
applications, number of radionuclide
examinations in vitro and in vivo performed
by units of nuclear medicine. Clinical
oncology follows the number of patients and
cost of pharmaceuticals. In area of radiation
oncology 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 it
is described.

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.

Forma výstupu / Form of output: Publikačné tabuľkové výstupy / Publication table outputs
Datasety / Datasets
Formát / Format: XLS ODS

Dátový zdroj / Data source: Ročný výkaz o činnosti nukleárnej medicíny C (MZ SR) 1-01
Ročný výkaz o činnosti radiačnej onkológie C (MZ SR) 3-01
Ročný výkaz o činnosti klinickej onkológie C (MZ SR) 4-01
Termín vydania / Edition date: IV. štvrťrok 2019 / IV. year quarter 2019
Periodicita / Periodicity: ročne / annually
Distribúcia / Distribution medium: www.nczisk.sk
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Tematické štatistické výstupy | Topical statistical outputs
POHLAVNÉ CHOROBY
SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES
Outputs bring information on incidence
of sexually transmitted diseases (syphilis,
gonococcal infection and others). Beyond
diagnosis of the disease it provides also type
of therapy and patient data such as gender,
age group, marital status, occupation and
region of patient’s residence.

Výstupy prinášajú informácie o výskyte
chorôb prenosných sexuálnym stykom
(syfilis, gonokoková infekcia a iné) a vývoji
vybraných ochorení. Okrem diagnózy
ochorenia a druhu liečby sa uvádzajú údaje o
pacientovi, ako sú pohlavie, veková skupina,
rodinný a pracovný stav a kraj trvalého
bydliska.
Forma výstupu / Form of output:
Formát / Format:
Dátový zdroj / Data source:
Termín vydania / Edition date:
Periodicita / Periodicity:
Distribúcia / Distribution medium:

Publikačné tabuľkové výstupy / Publication table outputs
XLS ODS
Hlásenie pohlavnej choroby Z (MZ SR) 8-12
III. štvrťrok 2019 / III. year quarter 2019
ročne / annually
www.nczisk.sk

POSTEĽOVÝ FOND
BED FUND
Status of bed fund in institutional healthcare
facilities in the SR and its regions. Bed
fund is characterised by number of beds,
average length of stay in days, number of
hospitalised, bed occupancy in %, personal
staffing with physicians, nurses and other
indicators. Data are monitored by specialty
of the bed unit.

Stav posteľového fondu zdravotníckych
zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti
v Slovenskej republike 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.

Forma výstupu / Form of output: Publikačné tabuľkové výstupy / Publication table outputs
Datasety / Datasets
Formát / Format: XLS ODS
Dátový zdroj / Data source: Ročný výkaz o posteľovom fonde zdravotníckeho zariadenia P (MZ SR) 1-01
Termín vydania / Edition date: III. štvrťrok 2019 / III. year quarter 2019
Periodicita / Periodicity: ročne / annually
Distribúcia / Distribution medium: www.nczisk.sk
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Tematické štatistické výstupy | Topical statistical outputs
POŠKODENIE ZDRAVIA KONZUMÁCIOU
ALKOHOLU
HEALTH HARMS CAUSED BY ALCOHOL
CONSUMPTION
Cross section of health status indicators
focused on monitoring indicators of health
harms caused by alcohol consumption.
Indicators are followed in frame of
performed statistical findings in outpatient
and institutional healthcare:

Prierez ukazovateľov zdravotného stavu
zameraných na monitorovanie výskytu
poškodenia
zdravia
spôsobeného
konzumáciou alkoholu. Ukazovatele sú
sledované v rámci vykonávaných štatistických
zisťovaní v ambulantnej a ústavnej zdravotnej
starostlivosti:
- vyšetrené osoby v psychiatrických
ambulanciách na poruchy psychiky a
správania zapríčinené užitím alkoholu,

- persons examined in psychiatric
outpatient units on mental and behaviour
disorders, caused by alcohol consumption,

- admissions on diseases, where main
reason of their origin is alcohol,

- hospitalizácie na ochorenia, pri ktorých je
hlavnou príčinou ich vzniku alkohol,
rodičky
tehotenstva,

užívajúce

alkohol

- birth giving women consuming alcohol
during pregnancy,

počas

- suicides and suicidal attempts with
presence of alcohol or addictive (psychoactive) substance.

- samovraždy a samovražedné pokusy
za prítomnosti alkoholu alebo návykovej
(psychotropnej) látky.

Driven from fulfilment of tasks stipulated
in National action plan for problems with
alcohol.

Vychádza z plnenia úloh stanovených v
Národnom akčnom pláne pre problémy s
alkoholom.

Forma výstupu / Form of output: Publikačné tabuľkové výstupy / Publication table outputs
Formát / Format: XLS ODS
Dátový zdroj / Data source: Ročný výkaz o činnosti psychiatrickej ambulancie A (MZ SR) 4-01
Hlásenie o prijatí do ústavnej starostlivosti Z (MZ SR) 1-12
Správa o rodičke Z (MZ SR) 4-12
Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia ZS (MZ SR) 2-12
Termín vydania / Edition date: III. štvrťrok 2019 / III. year quarter 2019
Periodicita / Periodicity: ročne / annually
Distribúcia / Distribution medium: www.nczisk.sk
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Tematické štatistické výstupy | Topical statistical outputs
PRACOVNÍCI V ZDRAVOTNÍCTVE
WORKFORCE IN HEALTHCARE
Informs on age and education structure of
employees in healthcare. Natural persons
are stated in professions of health- and
non-health workers. They are sorted by
the founder of healthcare provider and
site territory.

Informuje o vekovej a vzdelanostnej
štruktúre pracovníkov v zdravotníctve
v pracovnom pomere. Uvedené sú
fyzické osoby v jednotlivých povolaniach
zdravotníckych
a
nezdravotníckych
pracovníkov. Triedené sú podľa zriaďovateľa
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a
územia jeho sídla.

Forma výstupu / Form of output: Publikačné tabuľkové výstupy / Publication table outputs
Formát / Format: XLS ODS
Dátový zdroj / Data source: Ročný výkaz o počte a štruktúre pracovníkov v zdravotníctve M (MZ SR) 1-01
Ročný výkaz o počet a štruktúre štátnych zamestnancov v zdravotníctve M (MZ SR) 4-01
Termín vydania / Edition date: IV. štvrťrok 2019 / IV. year quarter 2019
Periodicita / Periodicity: ročne / annually
Distribúcia / Distribution medium: www.nczisk.sk

PREVENTÍVNE PREHLIADKY
PREVENTIVE EXAMINATIONS
The topic brings information on number of
preventive examinations performed in units
of general practicians, gastroenterology,
urology, general practicians for children
and adolescents, gynaecology-obstetric
outpatient units, dentistry units and radiology
units in frame of mammographic preventive
examinations.

Téma
prináša
informácie
o
počte
preventívnych prehliadok vykonávaných
v ambulanciách všeobecného lekárstva,
gastroenterológie, urológie, všeobecných
ambulanciách
pre
deti
a
dorast,
gynekologicko-pôrodníckych ambulanciách,
ambulanciách zubného lekárstva a v
útvaroch rádiológie v rámci mamografických
preventívnych vyšetrení.

Forma výstupu / Form of output: Publikačné tabuľkové výstupy / Publication table outputs
Formát / Format: XLS ODS
Dátový zdroj / Data source: Ročný výkaz o činnosti ambulancie A (MZ SR) 1-01
Ročný výkaz o činnosti všeobecnej ambulancie pre deti a dorast A (MZ SR) 5-01
Ročný výkaz o činnosti gynekologicko-pôrodníckej ambulancie A (MZ SR) 7-01
Ročný výkaz o činnosti ambulancie zubného lekárstva A (MZ SR) 8-01
Ročný výkaz o činnosti rádiológie K (MZ SR) 4-01
Termín vydania / Edition date: IV. štvrťrok 2019 / IV. year quarter 2019
Periodicita / Periodicity: ročne / annually
Distribúcia / Distribution medium: www.nczisk.sk
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Tematické štatistické výstupy | Topical statistical outputs
PSYCHIATRICKÁ STAROSTLIVOSŤ
PSYCHIATRIC CARE
Activity of health facilities in specialty
psychiatry,
gerontopsychiatry,
children
psychiatry and medicine of substance
addiction. It provides overview on patients
examined in psychiatric outpatient units
(by diagnosis, gender and age groups
and from them number of persons with
a disease identified first time in life) and
patients hospitalised in institutional mental
care (diagnoses referred for hospitalisation,
age and gender, deaths of hospitalised
patients, and follow-up psychiatric care after
discharge/transfer).

Činnosť zdravotníckych zariadení v odbore
psychiatria,
gerontopsychiatria,
detská
psychiatria a medicína drogových závislostí.
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) a hospitalizovaných pacientoch
v ústavnej psychiatrickej starostlivosti
(diagnózy, pre ktoré boli hospitalizovaní,
vek a pohlavie, úmrtia hospitalizovaných
pacientov a ďalšia psychiatrická starostlivosť
po prepustení/preklade).

Forma výstupu / Form of output: Publikačné tabuľkové výstupy / Publication table outputs
Datasety / Datasets
Formát / Format: XLS ODS

Dátový zdroj / Data source: Ročný výkaz o činnosti psychiatrickej ambulancie A (MZ SR) 4-01
Hlásenie o pacientovi v ústavnej psychiatrickej starostlivosti ZS (MZ SR) 1-12
Termín vydania / Edition date: III. štvrťrok 2019 / III. year quarter 2019
Periodicita / Periodicity: ročne / annually
Distribúcia / Distribution medium: www.nczisk.sk

SAMOVRAŽDY A SAMOVRAŽEDNÉ POKUSY
SUICIDE AND SUICIDE ATTEMPTS
Overview on type of intentional self-harm,
mode, motive and place of commitment,
sorted by psychiatric diagnoses, gender,
age groups, marital status, education,
working activity and territory of residence.

Prehľad
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.
Forma výstupu / Form of output:
Formát / Format:
Dátový zdroj / Data source:
Termín vydania / Edition date:
Periodicita / Periodicity:
Distribúcia / Distribution medium:

Publikačné tabuľkové výstupy / Publication table outputs
XLS ODS
Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia ZS (MZ SR) 2-12
II. štvrťrok 2019 / II. year quarter 2019
ročne / annually
www.nczisk.sk
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Tematické štatistické výstupy | Topical statistical outputs
SIEŤ POSKYTOVATEĽOV ZDRAVOTNEJ
STAROSTLIVOSTI
NETWORK OF HEALTHCARE PROVIDERS
Offers outline on number of healthcare
providers by type of health facility in Slovak
Republic, number of working posts in
professions of health professionals by type
and specialty of health facility, number
of beds in institutional health facilities,
number of patients and number of visits
in outpatient units by specialty of health
facility.

Poskytuje prehľad o počte poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti podľa druhu
zdravotníckeho zariadenia v Slovenskej
republike, počte pracovných miest v
povolaniach zdravotníckych pracovníkov
podľa druhu zdravotníckeho zariadenia a
odborného zamerania útvaru, počte postelí
v ústavných zdravotníckych zariadeniach,
počte denných miest pre pacientov a počte
návštev v ambulanciách podľa odborného
zamerania útvaru.

Forma výstupu / Form of output: Publikačné tabuľkové výstupy / Publication table outputs
Datasety / Datasets
Formát / Format: XLS ODS

Dátový zdroj / Data source: Národný register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Ročný výkaz M (MZ SR) 1-01 o počte a štruktúre pracovníkov v zdravotníctve
Ročný výkaz P (MZ SR) 1-01 o posteľovom fonde zdravotníckeho zariadenia
Ročný výkaz P (MZ SR) 3-01 o prírodných liečebných kúpeľoch
odborné výkazy zaznamenávajúce počet návštev a denných miest v útvare

Termín vydania / Edition date: IV. štvrťrok 2019 / IV. year quarter 2019
Periodicita / Periodicity: ročne / annually
Distribúcia / Distribution medium: www.nczisk.sk
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SPOLOČNÉ VYŠETROVACIE A LIEČEBNÉ ZLOŽKY
COMMON EXAMINATION AND TREATMENT UNITS
Informational source on activity of
specialised units of common examination
and treatment units (medical genetics,
clinical
biochemistry,
haematology
and transfusiology, radiology, clinical
immunology and allergology, and a
pathologic anatomy). Data on number
and type of laboratory and ambulatory
operations, smears and their analysis, blood
donors and other.

Informačný zdroj o činnosti špecializovaných
útvarov
spoločných
vyšetrovacích
a
liečebných zložiek (pracoviská lekárskej
genetiky, klinickej biochémie, hematológie
a transfúziológie, rádiológie, klinickej
imunológie a alergiológie a patologickej
anatómie). Údaje o množstve a druhu
laboratórnych a ambulantných výkonov,
odberoch vzoriek a ich rozborov, darcov krvi
a iné.

Forma výstupu / Form of output: Datasety / Datasets
Formát / Format: XLS ODS
Dátový zdroj / Data source: Ročný výkaz o činnosti oddelenia lekárskej genetiky A (MZ SR) 6-01
Ročný výkaz o činnosti laboratória klinickej biochémie K (MZ SR) 1-01
Ročný výkaz o činnosti hematológie a transfúziológie – pracovisko SVLZ K (MZ SR) 2-01
Ročný výkaz o činnosti rádiológie K (MZ SR) 4-01
Ročný výkaz o činnosti laboratória klinickej imunológie a alergiológie K (MZ SR) 7-01
Ročný výkaz o činnosti patologickej anatómie K (MZ SR) 8-01
Termín vydania / Edition date: III. štvrťrok 2019 / III. year quarter 2019
Periodicita / Periodicity: ročne / annually
Distribúcia / Distribution medium: www.nczisk.sk
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SPOTREBA LIEKOV
DRUG CONSUMPTION
Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych
pomôcok

Consumption of human pharmaceuticals
and medical devices

Overview offers summarised annual data
on number and financial reimbursement
(expenses of health insurances and also
costs of patient) of dispensed human
pharmaceuticals, medical devices and
dietetic food by type of dispensation.
It presents consumption lists of Top 50
medicines dispensed on prescription
covered by public health insurance, OTC
and also a list of medicines with the highest
contribution of patients.

Prehľad poskytuje sumarizované ročné
údaje o množstve a finančnej úhrade
(výdavky zdravotných poisťovní aj výdavky
pacienta) vydaných humánnych liekov,
zdravotníckych pomôcok a dietetických
potravín podľa typu výdaja. Uvádza rebríčky
spotreby Top 50 liekov vydaných na lekársky
predpis hradených z verejného zdravotného
poistenia, voľnopredajných liekov a tiež
rebríček liekov s najvyššou úhradou
pacientov.

Forma výstupu / Form of output: Publikačné tabuľkové výstupy / Publication table outputs
Formát / Format: XLS ODS
Dátový zdroj / Data source: Štvrťročný výkaz o vydaných humánnych liekoch, zdravotníckych pomôckach a
dietetických potravinách L (MZ SR) 1-04
Štvrťročný výkaz o predpísaných a vydaných humánnych liekoch, zdravotníckych
pomôckach a dietetických potravinách uhrádzaných na základe verejného zdravotného
poistenia L (MZ SR) 2-04
Termín vydania / Edition date: II. štvrťrok 2019 / II. year quarter 2019
Periodicita / Periodicity: ročne / annually
Distribúcia / Distribution medium: www.nczisk.sk
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Tematické štatistické výstupy | Topical statistical outputs
Spotreba humánnych liekov – zoznam podľa
kódu lieku

Human pharmaceuticals consumption – list
by drug code

- vydaných liekov všetkými typmi výdaja,

- drugs dispensed
dispensation,

Publication table output present a full list of
human pharmaceuticals consumption to the
level of SIDC codes quarter by quarter. List
is ranked by dispensed volume or financial
value of:

Publikačný tabuľkový výstup zobrazuje úplný
rebríček spotreby humánnych liekov na
úroveň ŠÚKL kódov za jednotlivé štvrťroky.
Rebríček radený podľa vydaného množstva
liekov alebo finančnej úhrady:
- vydaných na lekársky predpis hradených z
verejného zdravotného poistenia,

by all modes of

- dispensed on prescription covered by public
health insurance,

- predaných z verejnej lekárne bez lekárskeho
predpisu občanom,

- sold to citizens from the public pharmacies
without prescription,

- vydaných z verejnej lekárne na lekársky
predpis bez úhrady z verejného poistenia.

- dispensed from the public pharmacies on
prescription without coverage by public
health insurance.

Aktualizovaný je na štvrťročnej báze.

Updated upon Quarter basis.

Dataset tvorí zoznam vydaných liekov
podľa ŠÚKL kódu s uvedením množstva
v baleniach/kusoch, úhrady v € (úhrada
zdravotných poisťovní, úhrada pacienta)
a priemernej ceny za balenie. Dataset
umožňuje vytváranie vlastných výberov a
triedenie podľa položiek – typ výdaja lieku,
ATC skupina lieku, krajina a názov výrobcu.

Dataset is created by list of dispensed drugs
by SIDC codes with presentation of amount in
packs/pieces, settlement in € (reimbursement
of health insurances, payment of patient) and
average price per pack. Dataset enables
creating own selections and sorting by items
– type of dispensation, ATC drug group,
country and name of producer.

Aktualizovaný je na štvrťročnej báze.

Updated upon quarter basis.
Forma výstupu / Form of output: Publikačné tabuľkové výstupy / Publication table outputs
Datasety / Datasets
Formát / Format: XLS ODS

Dátový zdroj / Data source: Štvrťročný výkaz o vydaných humánnych liekoch, zdravotníckych pomôckach a
dietetických potravinách L (MZ SR) 1-04
Štvrťročný výkaz o predpísaných a vydaných humánnych liekoch, zdravotníckych
pomôckach a dietetických potravinách uhrádzaných na základe verejného zdravotného
poistenia L (MZ SR) 2-04
Termín vydania / Edition date: I., II., III., IV. štvrťrok 2019 / I., II., III., IV. year quarter 2019
Periodicita / Periodicity: štvrťročne / quarterly
Charakter údajov / Data feature: predbežné (štvrťročné) / preliminary (quarterly)
definitívne (ročné) / final (annual)
Distribúcia / Distribution medium: www.nczisk.sk
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ŠTATISTIKA HOSPITALIZOVANÝCH
STATISTICS OF THE HOSPITALISED
Complex outline of hospitalisation statistics
in facilities of institutional healthcare in
Slovak Republic. It monitors number of
finished hospitalisations, length of stay, an
also number of deaths split to chapters and
diagnosis groups ICD-10, gender and age
of patient. Hospitalisations are presented
by specialty of bed units, territory of patient
residence or territory of the facility. Selected
outputs offer a full list of diagnoses for option
to select own surveys.

Ucelený pohľad na štatistiku hospitalizácií
v
zariadeniach
ústavnej
zdravotnej
starostlivosti Slovenskej republiky. Sleduje
počet ukončených hospitalizácií, dĺžku
ošetrovania aj počet zomretých v členení
kapitol a skupín diagnóz MKCH-10, pohlavia
a veku pacienta. Hospitalizácie sú uvádzané
podľa odborného zamerania posteľových
útvarov, územia trvalého bydliska pacienta
alebo územia zdravotníckeho zariadenia.
Vybrané výstupy poskytujú úplný zoznam
diagnóz pre možnosť výberu vlastných
prehľadov.
Forma výstupu / Form of output:
Formát / Format:
Dátový zdroj / Data source:
Termín vydania / Edition date:
Periodicita / Periodicity:
Distribúcia / Distribution medium:

Publikačné tabuľkové výstupy / Publication table outputs
XLS ODS
Hlásenie o prijatí do ústavnej starostlivosti Z (MZ SR) 1-12
III. štvrťrok 2019 / III. year quarter 2019
ročne / annually
www.nczisk.sk
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TUBERKULÓZA A INÉ CHOROBY
DÝCHACEJ SÚSTAVY
TUBERCULOSIS AND OTHER DISEASES OF
RESPIRATORY SYSTEM
Choroby dýchacej sústavy v špecializovaných
ambulanciách

Diseases of respiratory system in specialised
outpatient units

Provides data on number of visits,
examinations and number of persons
dispensarised with tuberculosis and also
non-tuberculosis diseases of respiratory
system in outpatient units of pneumology
and phtiseology in Slovak Republic. The
topic is supplemented with number of
persons registered for bronchial asthma
in units of clinical immunology and
allergology.

Dataset poskytuje údaje o počte návštev,
vyšetrení a počte dispenzarizovaných
osôb s tuberkulózou aj netuberkulóznymi
ochoreniami dýchacej sústavy, o počte
sledovaných s chronickými chorobami
dolných dýchacích ciest a pneumóniou v
ambulanciách pneumológie a ftizeológie
Slovenskej republiky. Téma je doplnená
údajmi o počte osôb s bronchiálnou astmou
evidovaných v ambulanciách klinickej
imunológie a alergiológie.

Forma výstupu / Form of output: Datasety / Datasets
Formát / Format: XLS ODS
Dátový zdroj / Data source: Ročný výkaz o činnosti ambulancie pneumológie a ftizeológie A (MZ SR) 3-01
Ročný výkaz o činnosti ambulancie klinickej imunológie a alergiológie A (MZ SR) 27-01
Termín vydania / Edition date: III. štvrťrok 2019 / III. year quarter 2019
Periodicita / Periodicity: ročne / annually
Distribúcia / Distribution medium: www.nczisk.sk

Tuberkulóza

Tuberculosis

Publication table output contains data on
absolute and relative (incidence) case number
of lung and extrapulmonary tuberculosis in
Slovak Republic. It presents number of new
cases of tuberculosis and relapses sorted by
gender, age and residence of the patient.

Publikačný tabuľkový výstup obsahuje údaje
o absolútnom i relatívnom (incidencia)
počte prípadov pľúcnej a mimopľúcnej
tuberkulózy v Slovenskej republike. Uvádza
počet nových prípadov tuberkulózy a recidív
triedených podľa pohlavia, veku a trvalého
bydliska pacienta.
Forma výstupu / Form of output:
Formát / Format:
Dátový zdroj / Data source:
Termín vydania / Edition date:
Periodicita / Periodicity:
Distribúcia / Distribution medium:

Publikačné tabuľkové výstupy / Publication table outputs
XLS
Národný register tuberkulózy – Hlásenie o pacientovi s tuberkulózou
III. štvrťrok 2019 / III. year quarter 2019
ročne / annually
www.nczisk.sk
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ÚRAZY
INJURY
Brings data on number of hospitalisations for
injuries by gender and age groups. Injuries
are specified by localisation of wound on
individual body parts (XIX. chapter ICD10). Diagnosis of injury cause (mechanism)
is monitored in XX. chapter ICD-10 at the
same time. It presents also deaths of the
hospitalised and average length of stay.

Prináša údaje o počte hospitalizácií pre
úrazy podľa pohlavia a vekových skupín.
Úrazy sa špecifikujú podľa lokalizácie
poranenia na jednotlivých častiach tela
(XIX. kapitola MKCH-10). Zároveň sa sleduje
diagnóza príčiny (mechanizmu) úrazu v XX.
kapitole MKCH-10. Uvedené sú aj úmrtia
hospitalizovaných a priemerný ošetrovací
čas hospitalizácie.
Forma výstupu / Form of output:
Formát / Format:
Dátový zdroj / Data source:
Termín vydania / Edition date:
Periodicita / Periodicity:
Distribúcia / Distribution medium:

Publikačné tabuľkové výstupy / Publication table outputs
XLS ODS
Hlásenie o prijatí do ústavnej starostlivosti Z (MZ SR) 1-12
III. štvrťrok 2019 / III. year quarter 2019
ročne / annually
www.nczisk.sk

VRODENÉ CHYBY
CONGENITAL ANOMALIES
Vrodené chyby v SR 2016

Congenital anomalies in SR 2016

Vrodené chyby v populácii patria medzi
dôležité ukazovatele zdravotného stavu
obyvateľstva. Publikačný tabuľkový výstup
obsahuje údaje o absolútnom i relatívnom
(incidencia) počte detí s vrodenou chybou,
a to podľa orgánového postihnutia (skupiny
diagnóz XVII. kapitoly a iných registrovaných
diagnóz MKCH-10), i podľa frekvencie
jednotlivých vrodených chýb. Väčšina
ukazovateľov u detí je triedená podľa
územia trvalého bydliska matky. Prináša tiež
informáciu o vývoji novodiagnostikovaných
vrodených chýb u detí ročne (incidencia).

Congenital anomalies in population belong to
the important indicators of the health status of
the population. Publication table output contains
data on absolute and relative (incidence) number
of children with congenital anomaly, namely by
organ impairment (diagnosis groups of XVII.
chapter and other registered diagnoses ICD-10)
and also by frequence of individual congenital
anomalies. Majority of children indicators is
sorted by territory of mothers residence. It also
delivers information on evolution of newly
diagnosed congenital anomalies of children
annually (incidence).

Vrodené chyby v SR 2017

Forma výstupu / Form of output:
Formát / Format:
Dátový zdroj / Data source:
Termín vydania / Edition date:
Periodicita / Periodicity:
Distribúcia / Distribution medium:

Congenital anomalies in SR 2017

Publikačné tabuľkové výstupy / Publication table outputs
XLS

Národný register vrodených chýb SR - Hlásenie dieťaťa s vrodenou chybou
III., IV. štvrťrok 2019 / III., IV. year quarter 2019
ročne / annually
www.nczisk.sk
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VŠEOBECNÁ STAROSTLIVOSŤ O DETI A DORAST
GENERAL CARE FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS
Data on number of visits, examinations and
preventive visits in general outpatient practices
for children and adolescents by regions and
age groups. Output provides information on
number of fully breast-fed babies to the end
of first to sixth month and number of children
and adolescents monitored in outpatient units
for selected diseases.

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

Forma výstupu / Form of output: Publikačné tabuľkové výstupy / Publication table outputs
Datasety / Datasets
Formát / Format: XLS ODS
Dátový zdroj / Data source: Ročný výkaz o činnosti všeobecnej ambulancie pre deti a dorast A (MZ SR) 5-01
Termín vydania / Edition date: IV. štvrťrok 2019 / IV. year quarter 2019
Periodicita / Periodicity: ročne / annually
Distribúcia / Distribution medium: www.nczisk.sk

VYBRANÉ EKONOMICKÉ UKAZOVATELE
V ZDRAVOTNÍCTVE
SELECTED ECONOMIC INDICATORS IN
HEALTHCARE
Data
on
financial
management
of
organisations acting in healthcare on
territory of Slovak Republic (state and private
healthcare providers, providers of services
associated with healthcare provision and
other). It presents structure of expenses,
revenues and economic outcome by founder
and legal form of organisation, form of
healthcare provider (institutional, outpatient
and pharmaceutical).

Údaje o finančnom hospodárení organizácií
pôsobiacich v zdravotníctve na území
Slovenskej republiky (štátni a neštátni
poskytovatelia zdravotnej starostlivosti,
poskytovatelia
služieb
súvisiacich
s
poskytovaním
zdravotnej
starostlivosti
a iné). Zobrazuje štruktúru nákladov,
výnosov a výsledok hospodárenia podľa
zriaďovateľa a právnej formy organizácie,
formy poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
(ústavná, ambulantná a lekárenská).

Forma výstupu / Form of output: Publikačné tabuľkové výstupy / Publication table outputs
Formát / Format: XLS ODS
Dátový zdroj / Data source: Štvrťročný výkaz o ekonomike organizácií v zdravotníctve E (MZ SR) 1-04
Ročný výkaz o ekonomike organizácií v zdravotníctve E (MZ SR) 2-01
Mesačný výkaz o ekonomike vybraných organizácií v zdravotníctve E (MZ SR) 3-12
Termín vydania / Edition date: IV. štvrťrok 2019 / IV. year quarter 2019
Periodicita / Periodicity: ročne / annually
Distribúcia / Distribution medium: www.nczisk.sk
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VYBRANÉ ÚTVARY AMBULANTNEJ ZDRAVOTNEJ
STAROSTLIVOSTI
SELECTED UNITS OF OUTPATIENT HEALTHCARE
Poskytuje údaje o činnosti

Provides data on activity of

- oftalmologickej ambulancie (počet návštev
pacientov podľa veku, sledované osoby
podľa diagnózy spolu aj s novozisteným
ochorením, osoby s úplnou alebo praktickou
slepotou),

- ophthalmology outpatient units (number of
visits by age, persons monitored by diagnosis
together with newly identified disease,
persons totaly or practically blind),

- outpatient units of sports medicine (number of
visits and examinations, types of examination),

- ambulancie telovýchovného lekárstva (počet
návštev a vyšetrení, druhy vyšetrení),

- agencies of home nursing care (persons treated
by gender and age, handicaps by diagnosis,
services with patients)

- agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti
(ošetrené osoby podľa pohlavia a veku,
postihnutia podľa diagnózy, výkony u
pacientov)

- residential facilities (number of daily places
and number of treated persons by gender
and age).

- stacionára (počet denných miest a počet
odliečených osôb podľa pohlavia a veku).

Forma výstupu / Form of output: Datasety / Datasets
Formát / Format: XLS ODS
Dátový zdroj / Data source: Ročný výkaz o činnosti telovýchovného lekárstva A (MZ SR) 11-01
Ročný výkaz o činnosti oftalmologickej ambulancie A (MZ SR) 15-01
Ročný výkaz o činnosti agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti A (MZ SR) 20-01
Ročný výkaz o činnosti stacionára T (MZ SR) 1-01
Termín vydania / Edition date: III. štvrťrok 2019 / III. year quarter 2019
Periodicita / Periodicity: ročne / annually
Distribúcia / Distribution medium: www.nczisk.sk

33

Tematické štatistické výstupy | Topical statistical outputs
VÝDAVKY NA PROPAGÁCIU, MARKETING A
NA PEŇAŽNÉ A NEPEŇAŽNÉ PLNENIE
EXPENCES ON PROMOTION, MARKETING AND
FINANCIAL AND NON- FINANCIAL IMPLEMENTATION
Report quantifies expenses on promotion,
marketing and financial and non- financial
implementation, granted to a health
professional, or a healthcare provider from
authorisation holders for drug production,
authorisation holders for pharmaceutical
wholesale, authorisation
holders
for
pharmacy care providers, registration
holders
for
human
medicine
and
pharmaceutical companies. Liable persons
submit the report always for the preceding
calendar half year.

Správa vyčísľuje výdavky na propagáciu,
marketing a na peňažné a nepeňažné
plnenia,
ktoré
boli
poskytnuté
zdravotníckemu
pracovníkovi
alebo
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti
od držiteľov povolenia na výrobu liekov,
držiteľov povolenia na veľkodistribúciu
liekov, držiteľov povolenia na poskytovanie
lekárenskej starostlivosti, držiteľov registrácie
humánneho
lieku
a
farmaceutických
spoločností. Povinné osoby predkladajú
správu vždy za predchádzajúci kalendárny
polrok.
Forma výstupu / Form of output:
Formát / Format:
Dátový zdroj / Data source:
Termín vydania / Edition date:
Periodicita / Periodicity:
Distribúcia / Distribution medium:

Datasety / Datasets
XLS
Výdavky na propagáciu, marketing a na peňažné a nepeňažné plnenia PNP (MZ SR) 1-02
I., III. štvrťrok 2019 / I., III. year quarter 2019
polročne / biannually
www.nczisk.sk

ZDRAVOTNÍCKA TECHNIKA
HEALTHCARE TECHNOLOGY
Informs on number and type of equipment
and devices, including their accessories
being allocated to business regardless
on the year of purchase. Category, code
and name of the technology, number of
inhabitants per 1 device is presented.

Informuje o počte a druhoch prístrojov a
zariadení vrátane ich prídavných zariadení
v zdravotníctve, ktoré sú zaradené do
prevádzky bez ohľadu na rok ich obstarania.
Uvádza sa kategória, kód a názov
zdravotníckej techniky, počet obyvateľov na
1 prístroj.
Forma výstupu / Form of output:
Formát / Format:
Dátový zdroj / Data source:
Termín vydania / Edition date:
Periodicita / Periodicity:
Distribúcia / Distribution medium:

Publikačné tabuľkové výstupy / Publication table outputs
XLS ODS
Ročný výkaz o zdravotníckej technike R (MZ SR) 3-01
IV. štvrťrok 2019 / IV. year quarter 2019
ročne / annually
www.nczisk.sk

34

Tematické štatistické výstupy | Topical statistical outputs
ZUBNOLEKÁRSKA STAROSTLIVOSŤ
DENTISTRY CARE
Informs on activity of dental medicine and
stomatology care for children, adolescents
and adults. Brings data on number of
registered persons and persons who passed
a preventive dental visit. Speaks about
index of oral health by age and site of the
outpatient unit and on services of the dentist.

Informuje o činnosti ambulancií zubného
lekárstva a stomatologickej starostlivosti
o deti, dorast a dospelých. Prináša údaje
o počte evidovaných osôb a osôb, ktoré
absolvovali
preventívnu
zubnolekársku
prehliadku. Vypovedá o indexe orálneho
zdravia podľa veku aj územia sídla
ambulancie a o výkonoch zubného lekára.

Forma výstupu / Form of output: Publikačné tabuľkové výstupy / Publication table outputs
Datasety / Datasets
Formát / Format: XLS ODS

Dátový zdroj / Data source:
Termín vydania / Edition date:
Periodicita / Periodicity:
Distribúcia / Distribution medium:

Ročný výkaz o činnosti ambulancie zubného lekárstva A (MZ SR) 8-01
III. štvrťrok 2019 / III. year quarter 2019
ročne / annually
www.nczisk.sk
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Prehľady SlLK | Edition Slovak Medical Library
LEKÁRSKE KNIŽNICE ZDRAVOTNÍCKYCH
ORGANIZÁCIÍ. ADRESÁR 2019
MEDICAL LIBRARIES OF HEALTHCARE
FACILITIES. ADDRESS BOOK 2019
The address book of medical libraries
of healthcare facilities offers an updated
overview of active libraries in 2019. The
healthcare facilities are divided into
nine groups with internal alphabetical
classification by name of the facility.

Adresár lekárskych knižníc zdravotníckych
zariadení prináša aktualizovaný prehľad
aktívnych knižníc za rok 2019. Zdravotnícke
zariadenia sú rozdelené do deviatich skupín
s vnútorným abecedným radením podľa
názvu zariadenia.

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.

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.
Forma výstupu / Form of output:
Formát / Format:
Termín vydania / Edition date:
Periodicita / Periodicity:
Distribúcia / Distribution medium:

Publikácia / Publication
PDF
II. štvrťrok 2019 / II. year quarter 2019
ročne / annually
www.nczisk.sk
www.sllk.sk
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Prehľady SlLK | Edition Slovak Medical Library
ZOZNAM ČASOPISOV OBJEDNANÝCH A
DOCHÁDZAJÚCICH DO SlLK V ROKU 2019
LIST OF JOURNALS ORDERED AND INCOMING INTO
THE SLOVAK MEDICAL LIBRARY IN 2019
The list informs about all journals available
in the Slovak Medical Library which were
purchased, exchanged or donated. It
consists of an alphabetical list of journals
and topical registry.

Zoznam informuje o všetkých časopisoch
dostupných v Slovenskej lekárskej knižnici,
ktoré boli získané do fondu knižnice kúpou,
výmenou a darom. Súčasťou zoznamu je
abecedný zoznam časopisov a tematický
register.

Beyond the name of journal, the alphabetic
part presents its ISSN code, periodicity,
signature, and years of subscription.
Journals in the topical registry are sorted by
medical specialties.

V abecednej časti je okrem názvov
jednotlivých časopisov uvádzané aj ISSN
titulu, periodicita, signatúra a roky odberu.
V tematickom registri sú časopisy zoradené
podľa medicínskych odborov.

The list is dedicated for internal use.

Zoznam slúži pre internú potrebu.
Forma výstupu / Form of output:
Formát / Format:
Termín vydania / Edition date:
Periodicita / Periodicity:
Distribúcia / Distribution medium:

Publikácia / Publication
PDF

III. štvrťrok 2019 / III. year quarter 2019
ročne / annually
www.nczisk.sk
www.sllk.sk
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38

Datasety

Hematológia a transfúziológia

Chirurgia

Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania

Imunológia a alergiológia

Kardiológia

Kúpeľná starostlivosť

Nefrológia

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

7.1

XLS, ODS
XLS, ODS
XLS, ODS
XLS, ODS

Publikačné tabuľkové výstupy
Datasety
Publikačné tabuľkové výstupy
Datasety
Publikačné tabuľkové výstupy
Datasety

XLS, ODS

XLS, ODS

XLS, ODS

XLS, ODS

XLS, ODS

XLS, ODS

XLS, ODS

XLS, ODS

Datasety

Publikačné tabuľkové výstupy

Datasety

Datasety

Publikačné tabuľkové výstupy

Publikačné tabuľkové výstupy

Gynekológia, pôrodníctvo, potraty

7.

Starostlivosť o rodičku a novorodenca

Fyziatria a rehabilitácia

6.

Publikačné tabuľkové výstupy

Potraty

Drogová závislosť - liečba užívateľa drog

5.

XLS, ODS

Publikačné tabuľkové výstupy
Datasety

7.2

Diabetológia

4.

XLS, ODS

Datasety

7.3

Dermatovenerológia

3.

XLS, ODS

Publikačné tabuľkové výstupy
Datasety

Publikačné tabuľkové výstupy
Datasety

Anestéziológia a intenzívna medicína

2.

PDF, XLS

Formát

Publikácia

Forma výstupu

Gynekologicko-pôrodnícka ambulantná staroslivosť

Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2018

Názov

1.

P. č.

Tabuľkový prehľad programu publikovania štatistických výstupov

PRÍLOHY / THE ENCLOSURES

III. Q. 2019

II. Q. 2019
III. Q. 2019

IV. Q. 2019

III. Q. 2019

II. Q. 2019

IV. Q. 2019

IV. Q. 2019

II. Q. 2019

II. Q. 2019

IV. Q. 2019

IV. Q. 2019

II. Q. 2019

IV. Q. 2019

IV. Q. 2019

III. Q. 2019

IV. Q. 2019

Termín vydania

ročne

ročne

ročne

ročne

ročne

ročne

ročne

ročne

ročne

ročne

ročne

ročne

ročne

ročne

ročne

ročne

Periodicita

1/3

39

Preventívne prehliadky

Psychiatrická starostlivosť

Samovraždy a samovražedné pokusy

Sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky

Spotreba liekov

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Štatistika hospitalizovaných

Spotreba humánnych liekov - zoznam podľa kódu lieku

Pracovníci v zdravotníctve

20.

26.2.

Poškodenie zdravia konzumáciou alkoholu

19.

Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok

Posteľový fond

18.

26.1

Pohlavné choroby

Nukleárna medicína, klinická a radiačná onkológia

16.2

17.

Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2012

Onkológia

16.

Názov

16.1

Neurológia

15.

P. č.

XLS, ODS

XLS, ODS

Publikačné tabuľkové výstupy
Datasety
Publikačné tabuľkové výstupy

XLS, ODS

Publikačné tabuľkové výstupy

XLS, ODS

XLS, ODS
Datasety

XLS, ODS

Publikačné tabuľkové výstupy

XLS, ODS

Publikačné tabuľkové výstupy
Datasety
Publikačné tabuľkové výstupy
Datasety

XLS, ODS

XLS, ODS

Publikačné tabuľkové výstupy

Publikačné tabuľkové výstupy

XLS, ODS

XLS, ODS

Publikačné tabuľkové výstupy
Datasety
Publikačné tabuľkové výstupy

XLS, ODS

XLS, ODS

Publikačné tabuľkové výstupy
Datasety
Publikačné tabuľkové výstupy

PDF, XLS

XLS, ODS

Formát

Publikácia
Publikačné tabuľkové výstupy

Datasety

Forma výstupu

PRÍLOHY / THE ENCLOSURES

III. Q. 2019

I. II, III., IV. Q.
2019

II. Q. 2019

III. Q. 2019

IV. Q. 2019

II. Q. 2019

III. Q. 2019

IV. Q. 2019

IV. Q. 2019

III. Q. 2019

III. Q. 2019

III. Q. 2019

IV. Q. 2019

IV. Q. 2019

IV. Q. 2019

Termín vydania

ročne

štvrťročne

ročne

ročne

ročne

ročne

ročne

ročne

ročne

ročne

ročne

ročne

ročne

ročne

ročne

Periodicita

2/3

40

Datasety
Datasety

Publikácia
Publikácia

Vybrané ekonomické ukazovatele v zdravotníctve

Vybrané útvary ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Výdavky na propagáciu, marketing a na peňažné a nepeňažné plnenie

Zdravotnícka technika

Zubnolekárska starostlivosť

Lekárske knižnice zdravotníckych organizácií. Adresár 2019

Zoznam časopisov objednaných a dochádzajúcich do SILK v
roku 2019

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

XLS, ODS

PDF

PDF

XLS, ODS

Publikačné tabuľkové výstupy
Datasety

XLS

XLS, ODS

XLS, ODS

Publikačné tabuľkové výstupy

Publikačné tabuľkové výstupy

XLS, ODS

Všeobecná starostlivosť o deti a dorast

31.

XLS

Publikačné tabuľkové výstupy
Datasety

XLS, ODS

XLS

XLS, ODS

Formát

Publikačné tabuľkové výstupy

Vrodené chyby

Publikačné tabuľkové výstupy

Publikačné tabuľkové výstupy

30.

Tuberkulóza

Úrazy

28.2

Datasety

Forma výstupu

29.

Choroby dýchacej sústavy v špecializovaných ambulanciách

Tuberkulóza a iné choroby dýchacej sústavy

Názov

28.1

28.

P. č.

PRÍLOHY / THE ENCLOSURES

III. Q. 2019

II. Q. 2019

III. Q. 2019

IV. Q. 2019

I., III. Q. 2019

III. Q. 2019

IV. Q. 2019

IV. Q. 2019

III., IV. Q. 2019

III. Q. 2019

III. Q. 2019

III. Q. 2019

Termín vydania

ročne

ročne

ročne

ročne

polročne

ročne

ročne

ročne

ročne

ročne

ročne

ročne

Periodicita

3/3

