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Váš list číslo / zo dňa: Naše číslo: Vybavuje / linka: Miesto a dátum odoslania: 

  MUDr. Alena Cvopová   

MUDr. Anna Baráková 

 02/ 57 269101 

 

Bratislava, 18. 12. 2014 

 
Vážená pani riaditeľka/ Vážený pán riaditeľ,  

 

vychádzajúc z povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti hlásiť prípady vybraných skupín 

chorôb do NCZI (podľa Čl. I § 4 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov), si dovoľujeme sa na Vás obrátiť s požiadavkou o zabezpečenie: 

 

1. Dohlásenia prípadov do príslušných registrov za rok 2014 (podľa typu registra a dostupnosti 

elektronickej verzie pre spravodajské jednotky) do informačného systému zdravotníckych indikátorov (ISZI) 

alebo iným spôsobom. 

 

A: do 30.marca 2015  (do ISZI)  
 

1)  hlásenia od pacientov v ústavnej zdravotnej starostlivosti v roku 2014, a to:    

 s akútnym koronárnym syndrómom (AKS),  

 po kardiochirurgickom výkone (KCHR), 

 s cievnou mozgovou príhodou (CMP),  

 s vrodenou chybou (VCH – všetky prípady)(od neonatológov),   

 s  VCH u plodu (klinickí genetici),   

 s  monogénovou, geneticky podmienenou chorobou, zriedkavou chorobou (klinickí genetici),  

 s  diabetes mellitus -  deti,  

 s neuromuskulárnymi chorobami, 

 

2) hlásenia od pacientov v ambulantnej starostlivosti špecializovaných ambulancií, ak sú v pôsobnosti nemocníc 

a týchto  pacientov aj celoročne manažujú (t.j. neslúžia iba ako konziliárne ambulancie).Ide o hlásenia: 

 hypertenzie (resp.hypertenzných hodnôt arteriálneho tlaku krvi) u detí, 

 diabetes mellitus u detí, 

 

B. do 31.mája 2015  

1)  do ISZI, a to od pacientov  v ústavnej zdravotnej starostlivosti:  

 so spánkovými poruchami dýchania,  

 po transplantácii pľúc, 

Všetkým riaditeľom nemocníc s hlásnou                                                                                        

povinnosťou príslušných ochorení do                                                                                   

národných zdravotných registrov  
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 s úrazom vyžadujúcim poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti u osôb do 18 rokov, 

 so sklerózou multiplex (SM) - novodiagnostikovaní, resp. liečení pacienti v centrách SM, 

 s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc(CHOCHP) – novodiagnostikovaní pacienti  

 

2)  papierovo alebo elektronicky (ale nie do ISZI) od novodiagnostikovaných onkologických pacientov 

v ústavnej zdravotnej starostlivosti vrátane neodoslaných prípadov z rokov 2010–2014.  

Neodoslané onkologické hlásenia do Národného onkologického registra (NOR) z uvedených rokov prosíme 

zasielať buď papierovo (hlásenie, posledná prepúšťacia správa vrátane  histopatol.diagnostiky) alebo 

elektronicky ako zašifrovaný dokument  e-mailom
1)

  (heslo by sa oznámilo telefonicky).   

 

Ochorenia, ktoré nie sú elektronicky pripravené pre hlásenie do ISZI, a to: astma, cystická fibróza 

a Alzheimerova choroba sa t.č. nemusia hlásiť. O ďalšom postupe Vás bude NCZI po dohode s garantmi 

registrov a odbornou spoločnosťou  informovať.    

 

2. Hlásenia  prípadov ochorení do zdravotných registrov za rok 2015  

 

Okrem existujúcich e-hlásení  do ISZI  v roku 2014, pribudne v roku 2015  k  elektronickým hláseniam do ISZI  

aj e- verzia  hlásenia pacientov so zhubným nádorom.  

Prepúšťacie správy, ktoré  pre kontrolu údajov  v hláseniach  budú musieť SJ naďalej zasielať do NOR NCZI,  

bude možné odosielať: prechodne s uprednostnením elektronického odosielania e-mailom
1)

 (v minimálnej miere 

ešte  papierovo) 
 
a od roku 2016 je plánované odosielanie  prepúšťacích správ ako príloha k e-hláseniu do ISZI, 

ak budú podmienky pre realizáciu takéhoto technického procesu. 

 

Aktualizované verzie:  v roku 2015 sú pripravené pre hlásenie cievnej mozgovej príhody a hypertenzie u detí. 

Všetky hlásenia pre rok 2015 s pripravenými osloveniami pre príslušné SJ budú zverejnené na webe  do 

15.1.2015.V prípade potreby sa, prosím, obráťte na našich pracovníkov, zodpovedných za uvedenú 

problematiku.        

 

Veríme, že vzájomnou spoluprácou dospejeme k vyššej kvalite vstupných i výstupných údajov, ktoré by mali 

umožniť prijímať kvalitnejšie a efektívnejšie rozhodnutia na všetkých úrovniach riadenia zdravotnej 

starostlivosti. 

 

S pozdravom,  

 
 

 
 

 
 

Na vedomie: generálny riaditeľ Sekcie zdravia MZ SR , MUDr. Vladimír Novák – vymenovaný na zastupovanie                                                                                           




