Príloha 1

Prehľad hlásení do príslušných Národných zdravotných registrov v roku 2014 v SR

Názov registra

Hlásenia do registrov

Zmena
v registroch
/hláseniach Odborné zameranie útvaru (špec.kód)
oproti roku
2013

Typ spravodajskej
jednotky

e-verzia pripravená, v
riešení je ale spôsob
exportu prepúšť.správ
elektronicky, preto t.č. nie
je e-verzia hlásenky
aktívna)

Hlásenie zhubného nádoru
bez zmeny
Národný onkologický
Kontrolné hlásenie zhubného nádoru
register

Hlásenie histopatologickej
diagnostiky zhubného nádoru

Hlásenie akútneho koronárneho
Národný register
syndrómu
pacientov so srdcovocievnymi chorobami

vnútorné lekárstvo (001), kardiológia (049),
geriatria (060), JIS interná (196), JIS
kardiologická (197), JIS geriatrická (098),JIS
metabolická (198), arytmia a koronárna
jednotka (278), anesteziológia
a intenzív.medicína (025)
detská kardiológia (155)
kardiochirurgia (069)

Hlásenie sklerózy multiplex
Hlásenie neurodegeneratívnej
choroby - Parkinsonova choroba,
Národný register
Hlásenie diabetes mellitus u detí
pacientov s diabetes
mellitus
Hlásenie diabetes mellitus u
dospelých

Národný register
pacientov s vrodenou
vývojovou chybou

nové hlásenie

Hlásenie kardiochirurgického výkonu

Hlásenie neuromuskulárnej choroby

Hlásenie vrodenej chyby u
živonarodených a mŕtvonarodených
detí

ústavná + ambulantná *

neurológia(004), geriatria (060), vnútorné
zaradenie do
lekárstvo (001), anesteziológia a intenzívna
iného registra, medicína (025), JIS neurologická (201), JISinak bez zmeny geriatria (098), JIS-interná (196), JISmetabolická (198)

ústavná starostlivosť
e-verzia
ambulantná*
ústavná starostlivosť

ústavná

nový register
nový register

neurológia 004)

ústavná + ambulantná*

bez zmeny
nový register

bez zmeny

pediatrická endokrinológia a diabetológia,
poruchy látkovej premeny a výživy (153)
endokrinológia (064), diabetológia, poruchy
látkovej premeny a výživy (050).
neonatológia (051), pediatria (194),
pediatrická JIS (199), JIS pre deti a
novorodencov (203), pediat.intenz.
medicína (332),

ambulantná
ambulantná

ambulantná*

nové hlásenia lekárska genetika (klinický genetik)(062)

ambulantná*

detská kardiológia (155)

ambulantná*

bez zmeny

pneumológia (003), klin.imunológia a
nový register
alergológia (040)

Národný register osôb
Hlásenie úrazu vyžadujúceho si
s úrazom vyžadujúcim
poskytnutie ústavnej zdravotnej
si ústavnú zdravotnú
starostlivosti (deti do 18 rokov)
starostlivosť

nový register

Národný register osôb
s podozrením na ich
Hlásenie podozrenia na
zanedbávanie, týranie,
zanedbávanie, týranie, zneužívanie a
zneužívanie a osôb, na
páchané násilie
ktorých bolo páchané
násilie

nový register všetci poskytovatelia zdrav.starostlivosti

detská chirurgia (107),úrazová chirurgia
(013) - deti

e-verzia
k dispozícii je zatiaľ iba
papierová forma,

ústavná

Hlásenie vrodenej chyby - plod

Hlásenie vrodenej chyby srdca
Hlásenie chronickej obštrukčnej
Národný register
choroby pľúc
pacientov s
Hlásenie cystickej fibrózy
chronickými pľúcnymi Hlásenie bronchiálnej astmy
chorobami
Hlásenie inej chroníckej choroby pľúc

e-verzia
(okrem Alzheimerovej
choroby, ktorá má zatiaľ iba
papierovú hlásenku, jej everzia v príprave)

nové registre

pediatria (007),vš.lekár pre deti a dorast
(008)
Hlásenie vrodenej chyby - dedičné,
genetické a zriedkavé choroby

papierová forma
e-verzia pripravená, t.č. je
v riešení org. zabezpečenia
prenosu dát od patológov,
preto e-verzia ešte nie je
aktívna)

Hlásenie hypertenzie u detí

Hlásenie cievnej mozgovej príhody
Národný register
pacientov s
neurologickými
chorobami

všetky spravodajské jednotky
s povinnosťou hlásiť ZN

bez zmeny

Forma zadávania v roku
2014

e-verzia (okrem VCH srdca,
kde sa s hl.odborníkom
bude riešiť ich hlásenie v
rámci všeobecnej hlásenky
VCH u živonarodených a
mŕtvonarodených detí

e-verzia iba pri CHOCHP,
ostatné hlásenia zatiaľ len v
ústavná + ambulantná*
papierovej podobe, everzie v príprave

ústavná

e-verzia

ústavná a ambulantná*

e-verzia

*Informácie o súčasnom stave hlásení do registrov , ktoré sú v kompetencii iba ambulatných lekárov mimo nemocnice, budú odoslané príslušným lekárom, ale aj hlav.odborníkom, resp. garantom

Príloha 2

Pokyny pre e-hlásenia prípadov do národných zdravotných registrov

Hlásenie do príslušných registrov prostredníctvom web aplikácie ISZI sa realizuje cez internet:



na web stránke – www.nczisk.sk – kliknite na ponuku:
Rýchla voľba → Web aplikácia ISZI → Spustenie web aplikácie ISZI
alebo na web adrese – https://iszi.nczisk.sk/ iszi
Po spustení sa otvorí prihlasovacie okno, do ktorého zadáte Vaše prístupové meno (login)
a heslo. Ak máte z predošlého obdobia vytvorené prístupy (login,heslo) pre viacerých
užívateľov, ich použitie ostáva v platnosti.

Po vstupe do web aplikácie môžete:
 vyplniť hlásenie priamo vybratím príslušného formuláru pre hlásenie príslušnej choroby
a vybratím kódu, ktorý zodpovedá špecializácii Vášho oddelenia/kliniky ( kód poskytovateľa
zdravotníckej starostlivosti / PZS).
Upozornenie: Prosím, zistite si, aký je Váš správny kód, pretože sa stáva, že lekári svojich
pacientov hlásia pod kódom iného pracoviska (zvlášť keď ide o nemocnice s rovnakým IČO kód PZS je špecifikovaný na konkrétne pracovisko danej nemocnice).
 uložiť vyplnené formuláre pre konkrétne hlásenia z Vášho nemocničného informačného
systému (NIS) do nášho ISZI, t.j. Upload XML súborov (na ponukovej lište kliknite na Upload).
Prehľad firiem, ktoré ponúkajú aplikačný program pre formát XML nájdete na www.nczisk.sk

