Národné centrum zdravotníckych informácií
Lazaretská 26, 811 09 Bratislava 1

Všetkým vybraným ambulantným
spravodajským jednotkám
s príslušnou hlásnou povinnosťou

Váš list číslo / zo dňa:

Naše číslo:
Z01023-2018

Vybavuje / linka:
MUDr. Anna Baráková
MUDr. Alena Cvopová
02/ 57 269-106,-101

Miesto a dátum odoslania:
Bratislava 28.3.2018

Vážená pani doktorka,/ Vážený pán doktor,
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 (NZIS) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov), si
dovoľujeme obrátiť sa na Vás so žiadosťou o:
a/ DOHLÁSENIA pacientov do príslušných registrov za rok 2017 (vrátane informácie o negatívnom
hlásení, ak ste to doteraz nestihli) podľa špecializácie príslušnej spravodajskej jednotky (SJ)
najneskôr do 11.mája 2018.
Doplnenie hlásení od príslušných ambulantných SJ sa týka:

 hlásenia vrodenej chyby u dieťaťa
SJ: všeobecní lekári pre deti a dorast, detskí kardiológovia
Ide o hlásenie detí s vrodenou chybou novodiagnostikovanou v danom roku, ak bola
dodiagnostikovaná po prepustení z neonatológie alebo novodiagnostikovaná do veku 15 r.



hlásenia o pacientovi s diabetes mellitus (DM):

SJ: diabetológovia pre deti (1) a diabetológia pre dospelých (2)
Ide o hlásenie detí do veku 18 rokov s novodiagnostikovaným diabetes mellitus v danom roku

(1) a o hlásenie novodiagnostikovaných dospelých diabetikov (2).


hlásenia o pacientovi s hypertenziou

SJ: detskí kardiológovia
Ide o hlásenie detí s novozistenými vyššími hodnotami tlaku u detí do veku 18 rokov v danom
roku. Zároveň žiadame o odoslanie informácie týkajúcej sa počtu pacientov (prevalencia), ktorých
ste do 31.12.2017 dispenzarizovali pre vyššie hodnoty TK. Na túto požiadavku v minuloročnom
oslovení odpovedalo málo lekárov, preto tento ukazovateľ nemohol byť spracovaný ako
objektívna informácia za SR.
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 hlásenia pacientovi so sklerózou multiplex/ s Parkinsonovou chorobou
SJ: neurológovia - ak dispenzarizujú pacientov s Parkinsonovou chorobou alebo so sklerózou
multiplex (krátka hlásenka – základné údaje, ak pacienti nie sú vedení v ambulantných centrách SM,
ktoré majú špeciálnu obsiahlu hlásenku).Tých pacientov, ktorých ste nenahlásili v rokoch 2014-2016,
môžete všetkých nahlásiť do roku 2017.

 hlásenia o pacientovi s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc
SJ: pneumológovia - ak dispenzarizujú pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc, s dôrazom
na novodiagnostikovaných pacientov v danom roku.

 hlásenia o pacientovi so spánkovými poruchami dýchania
SJ: pneumológovia – ide len o akreditované spánkové laboratóriá

 hlásenia o pacientovi so zhubným nádorom - príslušné SJ budú oslovené samostatne.
b/ PRIEBEŽNÉ HLÁSENIA pacientov do príslušných registrov za rok 2018, ktoré majú
k dispozícii elektronickú verziu hlásenky (ich zoznam s príslušnými informáciami je zverejnený na
webovej stránke NCZ
(http://www.nczisk.sk/Registre/Narodne-zdravotneregistre/Hlasenia_pre_Narodne_zdravotne_registre/Pages/Hlasenia-pre-Narodne-zdravotne-registre2018.aspx
Pre hlásenie dát do registrov je zo strany NCZI pripravených viac spôsobov/možností zberu (viď
tabuľka). Pre ambulantné SJ, ktoré dispenzarizujú najmä pacientov s ochorením hromadného výskytu
(viď v tabuľke možnosť 2), by najoptimálnejšou možnosťou bol export dát z ambulantných IS.
Niektorí dodávatelia amb. IS pripravili pre amb.SJ príslušné hlásenia do ich systémov, avšak lekári
ich dostatočne nevyužívajú. Aj preto sú ročné údaje v niektorých registroch poddimenzované (dáta
nahlásené v r.2016 a 2017 uvádza tabuľka) a výstupy nemôžu v súčasnosti plniť svoj očakávaný
epidemiologický význam.
Veríme však, že príslušní HO MZ SR a vedenie odborných spoločností bude apelovať na svojich
členov, aby pre úsporu času využívali ponuky dodávateľov ambulantných IS v dostatočnej miere tak,
aby boli v SR k dispozícii čo najobjektívnejšie dáta prospešné pre efektívny manažment v poskytovaní
špecifickej zdravotnej starostlivosti.
Ďakujeme všetkým lekárom, ktorí nám už pacientov do príslušných národných zdravotných
registrov nahlásili a tých, ktorí to z rôznych dôvodov nestihli, prosíme o dodržanie termínu, prípadne
jeho predĺženie po dohode s pracovníkmi odd. zdravotných registrov NCZI.
So srdečným pozdravom
Ing.Peter Bielik,
výkonný riaditeľ,v.r.
Národné centrum zdravotníckych infomrcáií

Na vedomie: príslušným HO MZ SR s hlásnou povinnosťou sledovanej choroby
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Hlásenia do národných zdravotných registrov
pre ambulantné spravodajské jednotky
Počet
nahlásených
za rok
2016/2017-

Spôsob zadávania
Hlásenia do registrov

Spravodajské
jednotky ambulancie

Hlásenie o pacientovi so sklerózou multiplex centrá SM

neurologické
ambulancie centrá SM

Hlásenie o pacientovi so sklerózou multiplex –
ambulancie bez centier SM

neurologické
ambulancie bez centier
SM

cez web
aplik.ISZI
(1), amb.IS
(2)

cez formátovaný
Excel
(nie on-line)

predbežné údaje
nahlásené do
28.3.2018
41/12

1

x

1,2

áno
formát Excelu
na webe NCZI:
xls_ZR_SM_AMB

*počty vysoko
poddimenzované

*počty vysoko
poddimenzované

311/36
*počty vysoko
poddimenzované

700/299

Hlásenie o pacientovi s neurodegeneratívnou
chorobou
– Parkinsonova choroba - ambulancie

neurologické
ambulancie

1,2

áno
formát Excelu
na webe NCZI:
xls_ZR_PCH_AMB

Hlásenie dieťaťa s vrodenou chybou
Poznámka:
Hlásenie vrodenej chyby srdca je od r.2015
zahrnuté do registra VCH

ambulancie
všeobecných
lekárov
pre deti
a dorast,
ambulancie
detských
kardiológov

1

x

2110/2088

Hlásenie o pacientovi s hypertenziou – deti

ambulancie
detských
kardiológov

1

x

450/330

1

x

203/206

1,2

áno
formát Excelu
na webe NCZI:
xls_ZR_DM_DOSPELÍ

* predpoklad
novodg.DM ročne
okolo 20 000)

1,2

áno
formát Excelu
na webe NCZI:
xls_ZR_CHOCHP

*rezervy v počte
hlásení

Hlásenie o pacientovi s diabetes mellitus –
deti

ambulancie .detskí
diabetológovia

Hlásenie o pacientovi s diabetes mellitus –
dospelí

diabetologické
ambulancie
pre dospelých

Hlásenie o pacientovi s chronickou
obštrukčnou chorobou pľúc

pneumologické
ambulancie

3171/2033

2083/1158

ISZI - Informačný systém zdravotníckych indikátorov, NIS - nemocničný informačný systém

Poznámka: Hlásia iba tie ambulancie, ktoré majú pôsobnosť ako rajónne ambulancie (neslúžia ako príjmové
ambulancie, konziliárne alebo na doliečenie ochorenia, zisteného u pacienta na inom pracovisku).
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