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Vec:  Hlásenia do národných zdravotných registrov - žiadosť 

 

 

Vážená pani riaditeľka/ Vážený pán  riaditeľ, 

vychádzajúc z povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti  hlásiť prípady vybraných skupín chorôb do 

NCZI (§44 ods. 10 písm. c) zákona č. 576/2004 Z.z. v platnom znení), si dovoľujeme obrátiť sa na Vás 

s požiadavkou o zabezpečenie: 

 

 dohlásenia prípadov z roku 2011 v termíne  do konca februára 2012.  Dohlásenia sa týkajú prípadov 

podliehajúcich registrácii v národných zdravotných registroch (NZR). Ide o pacientov hospitalizovaných vo Vašom 

zdravotníckom zariadení alebo sledovaných v nemocničných ambulanciách (viď nižšie: hlásenie detí 

s hypertenziou). Táto povinnosť sa vzťahuje na pacientov s:  

 akútnym koronárnym syndrómom (AKS) a cievnou mozgovou príhodou (CMP),  

 onkologickým ochorením  (vrátane neodoslaných prípadov z rokov 2008 - 2010), 

Špecificky u detí sa týka hlásení: vrodenej chyby (VCH) (všetky sledované), vrodenej chyby srdca (VCHS), 

diabetu ((DM l) a hypertenzie u detí do 18 rokov.    

 

 systematického hlásenia prípadov v priebehu roka 2012, ktoré podliehajú hlásnej povinnosti. 

  Oddelenia s príslušnou hlásnou povinnosťou s aktuálnymi informáciami o situácii pre zber príslušných  dát v roku 

2012 sú uvedené v prílohe č. 1. 

 

  Hlásiť príslušné prípady do systému ISZI NCZI  je možné cez web–formulár alebo priamo z nemocničného   

 informačného systému (NIS) podľa stanoveného dátového rozhrania. Podrobné informácie sú na  www.nczisk.sk . 

        

 Z aktuálnych zmien v hlásení prípadov do NZR si Vás dovoľujem upozorniť na  skrátenú verziu hlásenia    

AKS (platnú od roku 2012), na nový register „Hypertenzie u detí“  a na  pripravované prehodnotenie obsahu 

hlásenia VCH, o podobe  ktorého  rozhodnú zainteresovaní odborníci do  konca januára 2012.    

V prípade záujmu lekárov o analýzu údajov z registrov za Vašu nemocnicu je potrebné požiadať NCZI 

o sprístupnenie príslušných údajov, pretože poskytovateľ údajov nemôže (z dôvodu zabezpečenia ochrany 

osobných údajov registrovaných osôb)  zadané údaje v systéme ISZI  analyzovať priamo. 

        

Veríme, že vzájomnou spoluprácou dospejeme k vyššej kvalite zbieraných vstupných i výstupných údajov,   

  ktoré by mali umožniť prijímať kvalitnejšie a efektívnejšie rozhodnutia na všetkých úrovniach riadenia  

  zdravotnej starostlivosti.    

  

        S pozdravom 

                                                                                                                MUDr. Peter Hlava, v.r.                                            

                                                                                                     riaditeľ  odboru nár. zdrav. registrov                           
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      Príloha č. 1 

       Hlásenia do NZR v roku 2012 
     

        Hlásenia AKS    

KÓD 
oddelenia 

 

POPIS oddelenia 
 

Pacienti 
podliehajúci 

hlásnej 
povinnosti 

Súčasný stav – 
aktuálna informácia 

 

001 vnútorné lekárstvo  
 
 

Hospitalizovaní 
pacienti 

V  hlásení  pacientov s AKS dochádza v roku 2012            
k zmene. Rozsah ukazovateľov  sa v novej verzii na 
základe dohody s SKS zredukoval  o cca 50 %. 
Pôvodný rozsah ukazovateľov bude SKS  riešiť vo 
vlastnom projekte ako klinickú štúdiu mimo NCZI 
v časovo obmedzenom termíne.       

025 anestéziológia a interná medicína 

049 kardiológia 

060 geriatria 

098 JIS - geriatria 

196 JIS - interná 

197 JIS kardiologická  

198 JIS metabolická 

278 arytmia a koronárna jednotka  
            

        Hlásenia  CMP 

004 neurológia Hospitalizovaní 
pacienti                                                                                           
.                               
(* v niektorých 
nemocniciach 
riešia CMP aj na 
interných odd.) 

Hlásenie pacientov s CMP ostáva obsahovo bez 
zmien.    060 geriatria 

001 vnútorné lekárstvo* 

025 anesteziológia a interná medicína 

201 JIS neurologická  

098 JIS - geriatria 

196 JIS - interná* 

198 JIS metabolická 

278 arytmia a koronárna jednotka  
 

Hlásenia  nádorov 

Všetky odd. s hlásnou povinnosťou podľa 
metodického pokynu z r.2000 na hlásenie  
zhubných a vybraných nezhubných nádorov             
(C00-D48) 

Hospitalizovaní 
i ambulantní 
pacienti  

Bez zmeny oproti predchádzajúcim rokom 

 

Hlásenia  Hypertenzie u detí  

Ambulancie detských kardiológov NsP Ambulantní 
pacienti  

 Od r. 2011 - rozšírenie registra srdcovocievnych 
ochorení o hlásenie hypertenzie u detí 

 

Hlásenia  vrodených chýb u detí  

Prípady z roku 2011 je potrebné dohlásiť do konca februára.   

Obsah hlásenia VCH na rok 2012 bude po prehodnotení odborníkmi SPS  zverejnený do konca januára 2012.    

 

Upozornenie: 
 

V prípade, že príslušné oddelenie spravodajskej jednotky v príslušnom mesiaci nezaznamenalo ani jeden predmetný prípad, 

je nevyhnutné oznámiť NCZI   NEGATÍVNE HLÁSENIE  (podľa spôsobu zberu dát – pri papierovej forme poštou 

alebo telefonicky, pri web aplikácii to zaznamenať za príslušné oddelenie do ISZI , alebo oznámiť  e-mailom. V prípade 

nejasností kontaktujte odbor národných registrov (02/57269-101,-106, -321,- 206). 


