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Odoslané dňa: Pečiatka: Podpis zostavovateľa Výkaz zostavil Telefónne číslo:

výkazu: (meno a priezvisko):

E-mail:

 

Adresa sídla zariadenia

Názov obce

Názov produktu

Kód produktu

Názov spravodajskej jednotky (SJ) - držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti

Identifikátor zariadeniaI. r. Rok Mesiac IČO

ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ 

O  VYDANÝCH  HUMÁNNYCH  LIEKOV, ZDRAVOTNÍCKYCH POMôCKACH  

A DIETETICKÝCH POTRAVINÁCH
za rok 2017

Spravodajská jednotka doručí výkaz                                
v elektronickej podobe                                                 
do 30 dní po ukončení štvrťroka

L (MZ SR) 1 - 04
MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Ministerstvo zdravotníctva 
Slovenskej republiky a Národné centrum zdravotníckych informácií.

1x  Národnému centru 
zdravotníckych informácií  
Lazaretská 26
811 09 Bratislava

Vážený respondent,
Ministerstvo zdravotnícstva SR vykonáva štatistické zistovania za účelom získavania informácií o počte a druhu humánnych liekov, zdravotníckych

pomôcok a dietetických potravín neuhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia. Výsledky zisťovania sú využívané ministerstvom
zdravotníctva a slúžia ako podklady pre činnosť kategorizačnej komisie pre lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky. Poskytujú prehľad
o spotrebe liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok za Slovenskú republiku, podľa krajov, okresov a výrobcu. V záujme zabezpečenia
objektívnych výsledkov zisťovania Vás žiadame o úplné a pravdivé vyplnenie štatistického formulára podľa metodických pokynov a o jeho doručenie v
stanovenom termíne organizácii uvedenej na tomto formulári.

V zmysle Zákona č. 153/2013 Z.z. § 14 ods. 1 písm. d) o národnom zdravotníckom informačnom systéme a Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č.
10/2014, ktorou sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve, podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek
a lehotách hlásení v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a ich charakteristiky je spravodajská jednotka (držiteľ povolenia na poskytovanie
lekárenskej starostlivosti) povinná vykazovať údaje o lieku, dietetickej potravine alebo zdravotníckej pomôcke podľa miesta predaja, výdaja, členského
štátu, v ktorom bol predpis alebo lekársky poukaz vystavený, kódu lieku, ZP alebo DP , množstva predaného lieku, ZP alebo DP a jeho cene.

Ak Vaša organizácia v sledovanom období nevykonávala žiadnu činnosť alebo nevykonávala činnosť, ktorá je predmetom tohto štatistického
zisťovania, predložte negatívny výkaz s písomným uvedením dôvodu. Zároveň nahláste aj prípadnú zmenu prevažujúcej činnosti organizácie. Uvedené
dôverné údaje sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby Ministerstva zdravotníctva SR.

Ďakujeme Vám za ich včasné poskytnutie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Spôsob vypĺňania záhlavia výkazu:

V riadku 01
IČO - vypĺňa sa identifikačné číslo organizácie; ak je IČO šesťmiestne, doplnia sa na prvých dvoch miestach nuly.
Identifikátor zariadenia - vypĺňa sa prvých šesť znakov z kódu prideleného Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Metodické usmernenie ku
kódom lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, vydané ÚDZS) + 2 znaky poradového čísla zariadenia, ktoré prideľuje NCZI.



         Vydané humánne lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky
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