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Vážení čitatelia,
Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) sa neustále snaží o zvyšovanie informovanosti a dostupnosti údajov v elektronickej forme, preto Vám aj v roku 2020 prinášame
široké spektrum štatistických výstupov a publikovaných tém. V rámci nich nájdete väčšinu
štatistických výstupov z minulých období, ktoré sú spracované v prehľadných a informačne
nasýtených formách publikácií, publikačných tabuľkových výstupov a datasetov.
V Programe publikovania štatistických výstupov sa nachádzajú základné informácie o vydávaných výstupoch, termínoch ich vydania, periodicite, formáte či dátovom zdroji. Všetky sú
k dispozícii a voľne stiahnuteľné na webovom sídle NCZI www.nczisk.sk.
Tento rok plánujeme, rovnako ako v minulom roku, publikovať štatistické výstupy zamerané
na vybrané oblasti zdravotníctva zoradené kvôli maximálnej prehľadnosti do 36 tém. Pri orientácii v zverejnených výstupoch a témach na webovom sídle NCZI pomôžu aj kľúčové slová.
Pokiaľ nie je uvedené inak, výstupy poskytujú údaje týkajúce sa roku 2019, pričom obsahujú aj
vývojové rady vybraných ukazovateľov. Väčšina výstupov je spracovávaná s ročnou periodicitou, avšak Spotreba humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín podľa
kódu produktu je aktualizovaná štvrťročne a Výdavky na propagáciu, marketing a na peňažné
a nepeňažné plnenie subjektov farmaceutického priemyslu raz za polrok.

Osobitou časťou publikovaných titulov NCZI je aj naďalej súborná publikácia Zdravotnícka
ročenka Slovenskej republiky, ktorá ponúka ucelený prierez ukazovateľmi zdravotníckej štatistiky a je vydávaná v elektronickej a tlačenej forme.
Novinkou od roku 2019 je okrem výstupov pravidelne zaradených v rámci predkladaného
programu publikovania štatistických výstupov aj interaktívna prezentácia spracovaných
údajov v rámci Národného onkologického registra SR prezentujúca epidemiologickú situáciu
onkologických ochorení na Slovensku na celonárodnej úrovni a publikácia Zriedkavé, genetické a dedičné choroby, ktorá prezentuje spracovanú analýzu hlásení uvedených chorôb
z ambulancií lekárskej genetiky za časové obdobie 2014 – 2018 a pred rokom 2014.
Veríme, že prostredníctvom aktuálnej ponuky štatistických výstupov NCZI Vám ešte viac priblížime témy z oblasti zdravotníckej štatistiky, ktoré Vás zaujímajú a prispejeme tak k lepšej
informovanosti a ich dostupnosti.

PhDr. Lucia Bánovská
riaditeľka úseku správy zdravotníckych dát
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PREDSLOV

Časť publikovaných výstupov prináša výsledky zisťovaní o zdravotnom stave obyvateľstva
a výskyte hlásených ochorení v SR na základe hlásení udalostí charakterizujúcich zdravotný
stav populácie alebo hlásení do národných zdravotných registrov. Iné poskytujú prehľad o činnosti útvarov s konkrétnym odborným zameraním v zdravotníckych zariadeniach, posteľovom
fonde v ústavnej zdravotnej starostlivosti, spotrebe liekov, či o počte a štruktúre pracovníkov v
zdravotníctve prostredníctvom štatistického výkazníctva rezortu zdravotníctva. Niektoré témy
sú pre skompletizovanie pohľadu na danú oblasť spojením viacerých dátových zdrojov (napr.
Poškodenie zdravia konzumáciou alkoholu, Preventívna starostlivosť, Sieť poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti a iné). Obohatením oproti minulým rokom je plán publikovať výstupy
údajov z účtu poistenca, ktorých zdrojom sú zdravotné poisťovne a obsahujú údaje o spotrebe
predpísaných humánnych liekoch na území Slovenskej republiky uhradenej v rámci verejného
zdravotného poistenia.

Zdravotnícka ročenka
ZDRAVOTNÍCKA ROČENKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2019
Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky je súbornou publikáciou a prináša ukazovatele
zdravotníckej štatistiky tematicky usporiadané do kapitol: demografia, zdravotný stav obyvateľstva, sieť a činnosť zdravotníckych zariadení, pracovníci v zdravotníctve a zdravotnícke
školstvo, ekonomické ukazovatele. Tabuľky s ukazovateľmi zachytávajú stav za rok 2019
v rámci Slovenskej republiky aj regionálne v krajskom členení a tiež vývojový trend prevažne
za päťročné časové obdobie 2015 – 2019. Obsahuje definície ukazovateľov, metodické vysvetlivky a zdroje údajov.
Hlavným zdrojom je národný zdravotnícky informačný systém, ktorého súčasťou sú údaje
z národných administratívnych zdravotníckych registrov a národných zdravotných registrov,
zo zisťovaní charakterizujúcich zdravotný stav populácie a údajov zo štatistických výkazov
rezortu zdravotníctva v správe Národného centra zdravotníckych informácií. Ročné výkazy sa
spracovávajú na základe Programu štátnych štatistických zisťovaní
Spracovaná je v slovenskej a anglickej verzii, v tlačenej aj elektronickej forme.
Forma výstupu:
Formát:
Termín vydania:
Periodicita:
Distribúcia:
		

Publikácia
PDF XLS
IV. štvrťrok 2020
ročne
www.nczisk.sk
www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Zdravotnicka_rocenka
tlačená forma
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Tematické štatistické výstupy
Štatistické výstupy zachytávajú 36 tém zameraných na vybranú oblasť zdravotníctva
na základe hlásení udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie, údajov národných
zdravotných registrov, údajov národných zdravotníckych administratívnych registrov, ročných,
štvrťročných a mesačných štatistických zisťovaní. Prezentujú údaje týkajúce sa prevažne
roku 2019 (pokiaľ nie je uvedené inak). Štatistické údaje sú zverejňované formou analytických
publikácii, publikačných tabuľkových výstupov alebo datasetov na webovom sídle Národného
centra zdravotníckych informácií.
Analytické publikácie sú odborné, štatisticko-analytické a epidemiologicko-analytické publikácie vytvárané kolektívom autorov, ktoré si často vyžadujú spoluprácu s ďalšími organizáciami.
Ide o analýzu vybraných klinicko-epidemiologických ukazovateľov prezentujúcich zdravotný
stav obyvateľov SR.
Publikačné tabuľkové výstupy sú súbory tematicky súvisiacich údajov prehľadne usporiadaných formou definovaných tabuľkových zostáv doplnené grafickou vizualizáciou, metodickými
vysvetlivkami a prípadne textovými komentármi. Obsahujú vývojové rady vybraných ukazovateľov.
Datasety sú ucelená a samostatne použiteľná skupina údajov usporiadaných v štruktúrovanej
podobe, čo umožňuje vytváranie vlastných výberov a triedení údajov. Údaje sú popísané
metadátami – názov zdroja údajov, popis datasetu a štruktúry údajov, údaj o úrovni územnej
agregácie, údaj o časovom období a periodicite aktualizácie, iné doplňujúce informácie napomáhajúce správnej interpretácií dát. Datasety obsahujú údaje za časové obdobie od roku 2013
prevažne s ročnou aktualizáciou. Agregované sú na územnú úroveň Slovenskej republiky
a krajov.
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Tematické štatistické výstupy
Anestéziológia a intenzívna medicína
Informuje o anestéziologickej starostlivosti a intenzívnej medicíne v Slovenskej republike
ukazovateľmi, ako je počet návštev v ambulanciách a počet vyšetrení, pacienti podľa vekovej
štruktúry v rámci jednotlivých poskytnutých anestéziologických výkonov či podľa klasifikácie
ASA (Americká spoločnosť anestéziológov).
Forma výstupu: Publikačné tabuľkové výstupy
		
Datasety
Formát: XLS ODS
Dátový zdroj: Ročný výkaz o činnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny C (MZ SR) 2-01
Termín vydania: III. štvrťrok 2020
Periodicita: ročne
Distribúcia: www.nczisk.sk
		 www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy

Dermatovenerológia
Obsahuje údaje o počte vyšetrených osôb na vybrané kožné ochorenia v dermatovenerologických ambulanciách. Vyšetrené osoby sú triedené podľa pohlavia, vekového rozdelenia
na deti a dospelých, diagnózy a podľa kraja sídla ambulancie.
Forma výstupu:
Formát:
Dátový zdroj:
Termín vydania:
Periodicita:
Distribúcia:
		

Datasety
XLS ODS
Ročný výkaz o činnosti dermatovenerologickej ambulancie A (MZ SR) 9-01
IV. štvrťrok 2020
ročne
www.nczisk.sk
www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy

Diabetológia
Približuje činnosť diabetologických ambulancií, resp. informuje o počte osôb dispenzarizovaných a liečených na diabetes mellitus. Počet dispenzarizovaných osôb ku koncu sledovaného
roka a počet novodiagnostikovaných za posledných 12 mesiacov je uvádzaný podľa typu
diabetu, vekových skupín a pohlavia. K dispozícii sú údaje o spôsobe liečby diabetikov, ako
aj o komplikáciách a sprievodných ochoreniach diagnostikovaných u diabetikov. Obsahujú
časové rady ukazovateľov za posledných desať rokov.
Forma výstupu: Publikačné tabuľkové výstupy
		
Datasety
Formát: XLS ODS
Dátový zdroj: Ročný výkaz o činnosti diabetologickej ambulancie A (MZ SR) 2-01
Termín vydania: IV. štvrťrok 2020
Periodicita: ročne
Distribúcia: www.nczisk.sk
		 www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy
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Tematické štatistické výstupy
Drogová závislosť – liečba užívateľa drog
Prehľad o liečených užívateľoch drog v zdravotníckych zariadeniach. Informuje o druhu užívanej primárnej drogy, spôsoboch podávania a dĺžke užívania primárnej drogy, aj o užívaných
sekundárnych drogách. Osoby sú klasifikované podľa pohlavia, vekovej kategórie, územia trvalého bydliska, úrovne ukončeného vzdelania a ekonomickej aktivity. Vybrané údaje sú uvádzané zvlášť za liečených v rezorte Ministerstva zdravotníctva, zvlášť za liečených v rezorte
Ministerstva spravodlivosti. Výstupy sú doplnené ukazovateľmi podľa metodiky Európskeho
monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA), kde sa pozoruje aj typ
liečebného zariadenia, dôvod vyhľadania liečby, frekvencia užívania primárnej drogy a iné.
Forma výstupu:
Formát:
Dátový zdroj:
Termín vydania:
Periodicita:
Distribúcia:
		

Publikačné tabuľkové výstupy
XLS ODS
Hlásenie o užívateľovi drog liečenom zo závislosti ZS (MZ SR) 4-12
II. štvrťrok 2020
ročne
www.nczisk.sk
www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy

Fyziatria a rehabilitácia
V rámci ambulancií fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie výstupy informujú o počte
návštev, vstupných, kontrolných, konziliárnych či terapeutických lekárskych vyšetreniach
podľa pohlavia u dospelých a detských pacientov. Pracoviská fyziatrie a rehabilitácie sledujú
počet liečených pacientov ambulantných aj hospitalizovaných na posteľových oddeleniach,
výkony a počet liečených pacientov podľa diagnózy. Výstupy obsahujú aj informácie o výdajniach ortopedicko-protetických pomôcok a druhoch vydaných pomôcok.
Forma výstupu:
Formát:
Dátový zdroj:
		
		
Termín vydania:
Periodicita:
Distribúcia:
		

Datasety
XLS ODS
Ročný výkaz o činnosti fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie A (MZ SR) 25-01
Ročný výkaz o činnosti fyziatrie a rehabilitácie – pracovisko SVLZ K (MZ SR) 5-01
Ročný výkaz o činnosti výdajne ortopedicko-protetických pomôcok K (MZ SR) 6-01
IV. štvrťrok 2020
ročne
www.nczisk.sk
www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy
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Tematické štatistické výstupy
Gynekológia, pôrodníctvo, potraty
Gynekologicko-pôrodnícka ambulantná starostlivosť
Údaje z oblasti ambulantnej gynekologicko-pôrodníckej starostlivosti zahŕňajú základné informácie o počte, metódach a druhoch gynekologických vyšetrení, o návštevách podľa druhu,
o počte žien v reprodukčnom veku užívajúcich antikoncepciu a vývoji jej užívania.
Forma výstupu:
		
Formát:
Dátový zdroj:
Termín vydania:
Periodicita:
Distribúcia:
		

Publikačné tabuľkové výstupy
Datasety
XLS ODS
Ročný výkaz o činnosti gynekologicko-pôrodníckej ambulancie A (MZ SR) 7-01
IV. štvrťrok 2020
ročne
www.nczisk.sk
www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy

Starostlivosť o rodičku a novorodenca
Informačný zdroj na monitorovanie zdravotného stavu žien počas tehotenstva, pôrodu a po
pôrode a zdravotného stavu narodeného dieťaťa. Rodičky charakterizuje podľa veku, rodinného stavu, vzdelania, kraja trvalého bydliska. Zachytáva komplikácie počas tehotenstva, spôsob
pôrodu, zdravotné údaje o novorodencovi ako vitalita, pôrodná hmotnosť, gestačný vek a iné.
Prezentuje údaje za rok 2018 a vývojové rady vybraných ukazovateľov.
Forma výstupu:
Formát:
Dátový zdroj:
		
Termín vydania:
Periodicita:
Distribúcia:
		

Publikačné tabuľkové výstupy
XLS ODS
Správa o rodičke Z (MZ SR) 4-12
Správa o novorodencovi Z (MZ SR) 5-12
I. štvrťrok 2020
ročne
www.nczisk.sk
www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy

Potraty
Prehľad o potratoch žien v zdravotníckych zariadeniach na území Slovenskej republiky. Počet
potratov je uvádzaný podľa druhu potratu, územného členenia trvalého bydliska ženy alebo
územia zdravotníckeho zariadenia, v ktorom bol potrat vykonaný. Potraty sú dokumentované
aj podľa veku ženy, počtu živonarodených detí pred potratom, veku a hmotnosti plodu, rodinného stavu, vzdelania ženy, podľa počtu doterajších pôrodov či predchádzajúcich potratov.
Publikačné tabuľkové výstupy obsahujú vývoj ukazovateľov potratovosti od roku 1997.
Forma výstupu:
Formát:
Dátový zdroj:
Termín vydania:
Periodicita:
Distribúcia:
		

Publikačné tabuľkové výstupy
XLS ODS
Hlásenie o spontánnom potrate a umelom prerušení tehotenstva Z (MZ SR) 7-12
II. štvrťrok 2020
ročne
www.nczisk.sk
www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy
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Tematické štatistické výstupy
Hematológia a transfúziológia
Informuje o počte návštev, vyšetrení a výkonov v hematologických a transfúziologických ambulanciách. Počet dispenzarizovaných a evidovaných pacientov je uvedený podľa pohlavia
a vekových skupín. U dispenzarizovaných pacientov sa sledujú závažné anémie, hemofílie,
trombocytopatie, vrodené a získané trombofilné stavy a iné.
Forma výstupu:
Formát:
Dátový zdroj:
Termín vydania:
Periodicita:
Distribúcia:
		

Datasety
XLS ODS
Ročný výkaz o činnosti hematologickej a transfúziologickej ambulancie A (MZ SR) 22-01
IV. štvrťrok 2020
ročne
www.nczisk.sk
www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy

Hospitalizácie
Ucelený pohľad na štatistiku hospitalizácií v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti
Slovenskej republiky. Sleduje počet ukončených hospitalizácií, dĺžku ošetrovania aj počet
zomretých v členení kapitol a skupín diagnóz MKCH-10, pohlavia, veku pacienta a územia
trvalého bydliska pacienta. Hospitalizácie sú uvádzané aj podľa územia zdravotníckeho zariadenia a podľa odborného zamerania posteľových útvarov.
Forma výstupu: Publikačné tabuľkové výstupy
		
Datasety
Formát: XLS ODS
Dátový zdroj: Hlásenie o prijatí do ústavnej starostlivosti Z (MZ SR) 1-12
Termín vydania: III. štvrťrok 2020
Periodicita: ročne
Distribúcia: www.nczisk.sk
		 www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy

Chirurgia
Prehľad o počte návštev pacientov a vybraných výkonoch v chirurgických ambulanciách,
výkonoch uskutočňovaných v rámci jednodňovej starostlivosti a informácie o počte vybraných
druhov operácií jednotlivých chirurgických odborov v ústavnej zdravotnej starostlivosti, či
počte operovaných pacientov v rámci neodkladnej chirurgickej pomoci.
Forma výstupu:
Formát:
Dátový zdroj:
		
		
		
Termín vydania:
Periodicita:
Distribúcia:
		

Datasety
XLS ODS
Ročný výkaz o činnosti chirurgickej ambulancie a ambulancie plastickej chirurgie
A (MZ SR) 12-01
Ročný výkaz o jednodňovej starostlivosti J (MZ SR) 1-01
Ročný výkaz o chirurgických výkonoch v posteľových oddeleniach P (MZ SR) 2-01
IV. štvrťrok 2020
ročne
www.nczisk.sk
www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy
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Tematické štatistické výstupy
Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou
z povolania
Výskyt a vývoj novopriznaných chorôb z povolania a hlásených ohrození chorobou z povolania podľa druhu ochorenia, pohlavia, vekových skupín, klasifikácie ekonomických činností,
klasifikácie zamestnaní, diagnóz MKCH-10, príčinného faktoru a kategórie práce, kraja zdravotníckeho zariadenia či sídla organizácie, kde choroba vznikla.
Forma výstupu:
Formát:
Dátový zdroj:
Termín vydania:
Periodicita:
Distribúcia:
		

Publikačné tabuľkové výstupy
XLS ODS
Hlásenie choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania Z (MZ SR) 12-12
II. štvrťrok 2020
ročne
www.nczisk.sk
www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy

Imunológia a alergiológia
Datasety obsahujú údaje monitorujúce činnosť ambulancií klinickej imunológie a alergiológie
v Slovenskej republike, ktoré informujú o počte návštev v ambulancii, počte evidovaných osôb
na vybrané diagnózy podľa pohlavia a vekovej skupiny, ale aj počte pacientov so špecifickou
imunoterapiou.
Forma výstupu:
Formát:
Dátový zdroj:
Termín vydania:
Periodicita:
Distribúcia:
		

Datasety
XLS ODS
Ročný výkaz o činnosti ambulancie klinickej imunológie a alergiológie A (MZ SR) 27-01
III.štvrťrok 2020
ročne
www.nczisk.sk
www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy

Kardiológia
Výsledky štatistického zisťovania z kardiologických ambulancií - počet návštev, počet sledovaných osôb ku koncu roka a počet novoprijatých osôb do sledovania počas roka podľa
vekových skupín a pohlavia, počet osôb s vybranými ochoreniami obehovej sústavy, z nich aj
osoby s novozistenou diagnózou.
Poskytuje prehľad o ukončených hospitalizáciách v členení podľa diagnóz chorôb obehovej
sústavy.
Forma výstupu:
		
Formát:
Dátový zdroj:
		
Termín vydania:
Periodicita:
Distribúcia:
		

Publikačné tabuľkové výstupy
Datasety
XLS ODS
Ročný výkaz o činnosti kardiologickej ambulancie A (MZ SR) 17-01
Hlásenie o prijatí do ústavnej starostlivosti Z (MZ SR) 1-12
IV. štvrťrok 2020
ročne
www.nczisk.sk
www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy
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Kúpeľná starostlivosť
Prináša prehľad o vývoji a stave kúpeľnej starostlivosti v Slovenskej republike. Údaje o počte
liečených pacientov (tuzemci, cudzinci), ktorí ukončili liečebný pobyt v kúpeľoch, sú triedené
podľa indikačných skupín, spôsobu hradenia pobytu, diagnózy či dĺžky pobytu. Informácie
o liečených cudzincoch sú uvedené podľa krajiny ich bydliska. Sleduje sa posteľový fond
v kúpeľných liečebniach a výkony kúpeľnej starostlivosti.
Forma výstupu: Publikačné tabuľkové výstupy
		
Datasety
Formát: XLS ODS
Dátový zdroj: Ročný výkaz o prírodných liečebných kúpeľoch P (MZ SR) 3-01
		 Hlásenie o ukončenej kúpeľnej liečbe ZS (MZ SR) 3-12
Termín vydania: II., III. štvrťrok 2020
Periodicita: ročne
Distribúcia: www.nczisk.sk
		 www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy

Nefrológia
Informačný zdroj o činnosti nefrologických ambulancií a dialyzačných stacionárov prináša
údaje o sledovaných osobách v nefrologických ambulanciách a starostlivosti o pacientov
s chronickou chorobou obličiek a ich zaradení do pravidelnej dialyzačnej liečby. Sledované
osoby sú triedené podľa základnej diagnózy, veku, pohlavia a územia zdravotníckeho zariadenia. Obsahuje tiež prehľad siete stacionárov v odbore nefrológia poskytujúcich dialyzačnú
liečbu, počet pacientov podľa dĺžky pravidelnej dialyzačnej liečby, veku a základnej diagnózy
aj počet pacientov s náhlym zlyhaním obličiek.
Forma výstupu: Publikačné tabuľkové výstupy
		
Datasety
Formát: XLS ODS
Dátový zdroj: Ročný výkaz o činnosti nefrologickej ambulancie A (MZ SR) 13-01
		 Ročný výkaz o činnosti stacionára v odbore nefrológia T (MZ SR) 2-01
Termín vydania: III. štvrťrok 2020
Periodicita: ročne
Distribúcia: www.nczisk.sk
		 www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy

Neurológia
Výstupy prinášajú údaje o počte evidovaných osôb na vybrané ochorenia nervového systému
v neurologických ambulanciách a tiež o počte novodiagnostikovaných osôb. Sledované ochorenia sú napr. Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, epilepsia, migréna, mozgové
ischémie a ďalšie. Informujú aj o počte návštev a dispenzarizovaných osôb.
Forma výstupu:
Formát:
Dátový zdroj:
Termín vydania:
Periodicita:
Distribúcia:
		

Datasety
XLS ODS
Ročný výkaz o činnosti neurologickej ambulancie A (MZ SR) 18-01
IV. štvrťrok 2020
ročne
www.nczisk.sk
www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy
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onkológia
Nukleárna medicína, klinická a radiačná onkológia
Poskytuje údaje o množstve podaných terapeutických aplikácií a vykonaných rádionuklidových vyšetrení in vitro a in vivo v útvaroch nukleárnej medicíny. Klinická onkológia sleduje
počet pacientov a náklady na liečivá. Z oblasti radiačnej onkológie sa uvádza najmä počet
pacientov podľa charakteru liečby, terapeutické výkony a počet pacientov liečených žiarením
podľa diagnózy zistenej v sledovanom roku.
Forma výstupu: Publikačné tabuľkové výstupy
		
Datasety
Formát: XLS ODS
Dátový zdroj: Ročný výkaz o činnosti nukleárnej medicíny C (MZ SR) 1-01
		 Ročný výkaz o činnosti radiačnej onkológie C (MZ SR) 3-01
		 Ročný výkaz o činnosti klinickej onkológie C (MZ SR) 4-01
Termín vydania: IV. štvrťrok 2020
Periodicita: ročne
Distribúcia: www.nczisk.sk
		 www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy

Pohlavné choroby
Výstupy prinášajú informácie o výskyte sexuálne prenosných ochorení (syfilis, gonokoková infekcia a iné prevažne sexuálne prenosné choroby) a vývoji ochorení od roku
2004. Okrem diagnózy ochorenia a druhu liečby sa uvádzajú údaje o pacientovi, ako sú pohlavie, veková skupina, rodinný a pracovný stav a kraj trvalého bydliska.
Forma výstupu:
Formát:
Dátový zdroj:
Termín vydania:
Periodicita:
Distribúcia:
		

Publikačné tabuľkové výstupy
XLS ODS
Hlásenie pohlavnej choroby Z (MZ SR) 8-12
III. štvrťrok 2020
ročne
www.nczisk.sk
www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy

Posteľový fond
Výstupy zachytávajú stav posteľového fondu zdravotníckych zariadení ústavnej zdravotnej
starostlivosti v Slovenskej republike a krajoch. Posteľový fond je charakterizovaný počtom
postelí, priemerným ošetrovacím časom v dňoch, počtom hospitalizovaných, percentom využitia postelí, personálnym zabezpečením lekármi, sestrami a ďalšími ukazovateľmi. Údaje sa
sledujú podľa odborného zamerania lôžkového útvaru.
Forma výstupu: Publikačné tabuľkové výstupy
		
Datasety
Formát: XLS ODS
Dátový zdroj: Ročný výkaz o posteľovom fonde zdravotníckeho zariadenia P (MZ SR) 1-01
Termín vydania: III. štvrťrok 2020
Periodicita: ročne
Distribúcia: www.nczisk.sk
		 www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy
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Poškodenie zdravia konzumáciou alkoholu
Prierez ukazovateľov zdravotného stavu zameraných na monitorovanie výskytu poškodenia
zdravia spôsobeného konzumáciou alkoholu. Ukazovatele sú sledované v rámci vykonávaných štatistických zisťovaní v ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti:
- vyšetrené osoby v psychiatrických ambulanciách na poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu,
- hospitalizácie na ochorenia, pri ktorých je hlavnou príčinou ich vzniku alkohol,
- rodičky užívajúce alkohol počas tehotenstva,
- samovraždy a samovražedné pokusy za prítomnosti alkoholu alebo návykovej (psychotropnej) látky.
Vychádza z plnenia úloh stanovených v Národnom akčnom pláne pre problémy s alkoholom.
Forma výstupu:
Formát:
Dátový zdroj:
		
		
		
Termín vydania:
Periodicita:
Distribúcia:
		

Publikačné tabuľkové výstupy
XLS ODS
Ročný výkaz o činnosti psychiatrickej ambulancie A (MZ SR) 4-01
Hlásenie o prijatí do ústavnej starostlivosti Z (MZ SR) 1-12
Správa o rodičke Z (MZ SR) 4-12
Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia ZS (MZ SR) 2-12
III. štvrťrok 2020
ročne
www.nczisk.sk
www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy

Pracovníci v zdravotníctve
Informuje o vekovej a vzdelanostnej štruktúre pracovníkov v zdravotníctve Slovenskej republiky. Uvádza sa počet fyzických osôb v evidenčnom počte na konci sledovaného roka
v jednotlivých zdravotníckych i nezdravotníckych povolaniach.
Forma výstupu:
Formát:
Dátový zdroj:
		
		
Termín vydania:
Periodicita:
Distribúcia:
		

Publikačné tabuľkové výstupy
XLS ODS
Ročný výkaz o počte a štruktúre pracovníkov v zdravotníctve M (MZ SR) 1-01
Ročný výkaz o počet a štruktúre štátnych zamestnancov v zdravotníctve
M (MZ SR) 4-01
IV. štvrťrok 2020
ročne
www.nczisk.sk
www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy
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PREVENTÍVNA STAROSTLIVOSŤ
Výstupy prinášajú informácie o počte preventívnych prehliadok dospelých, detí a dorastu vykonávaných v ambulanciách všeobecného lekárstva a všeobecnej starostlivosti o deti a dorast,
o počte zubnolekárskych preventívnych prehliadok, gastroenterologických a urologických
preventívnych prehliadok. V populácii žien monitoruje počet preventívnych gynekologických
prehliadok v gynekologicko-pôrodníckych ambulanciách a počet mamografických preventívnych vyšetrení v útvaroch rádiológie.
Forma výstupu:
Formát:
Dátový zdroj:
		
		
		
		
Termín vydania:
Periodicita:
Distribúcia:
		

Publikačné tabuľkové výstupy
XLS ODS
Ročný výkaz o činnosti ambulancie A (MZ SR) 1-01
Ročný výkaz o činnosti všeobecnej ambulancie pre deti a dorast A (MZ SR) 5-01
Ročný výkaz o činnosti gynekologicko-pôrodníckej ambulancie A (MZ SR) 7-01
Ročný výkaz o činnosti ambulancie zubného lekárstva A (MZ SR) 8-01
Ročný výkaz o činnosti rádiológie K (MZ SR) 4-01
IV. štvrťrok 2020
ročne
www.nczisk.sk
www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy

Psychiatrická starostlivosť
Činnosť zdravotníckych zariadení v odbore psychiatria, gerontopsychiatria, detská psychiatria
a medicína drogových závislostí. Poskytuje prehľad o vyšetrených pacientoch v psychiatrických ambulanciách (podľa diagnózy, pohlavia a vekových skupín a z nich počet osôb s ochorením zisteným prvýkrát v živote) a hospitalizovaných pacientoch v ústavnej psychiatrickej
starostlivosti (diagnózy, pre ktoré boli hospitalizovaní, vek a pohlavie, úmrtia hospitalizovaných pacientov a ďalšia psychiatrická starostlivosť po prepustení/preklade).
Forma výstupu: Publikačné tabuľkové výstupy
		
Datasety
Formát: XLS ODS
Dátový zdroj: Ročný výkaz o činnosti psychiatrickej ambulancie A (MZ SR) 4-01
		 Hlásenie o pacientovi v ústavnej psychiatrickej starostlivosti ZS (MZ SR) 1-12
Termín vydania: III. štvrťrok 2020
Periodicita: ročne
Distribúcia: www.nczisk.sk
		 www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy
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Samovraždy A samovražedné pokusy
Údaje o samovraždách a samovražedných pokusoch osôb členených podľa pohlavia, vekových skupín, rodinného stavu, vzdelania, pracovnej aktivity a územia trvalého bydliska. Informujú taktiež o spôsobe a mieste vykonania činu, o motíve samovražedných pokusov, ako aj
o stanovených psychiatrických diagnózach pacientov, ktorí sa pokúsili o samovraždu.
Forma výstupu:
Formát:
Dátový zdroj:
Termín vydania:
Periodicita:
Distribúcia:
		

Publikačné tabuľkové výstupy
XLS ODS
Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia ZS (MZ SR) 2-12
II. štvrťrok 2020
ročne
www.nczisk.sk
www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy

Sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Poskytuje prehľad o počte poskytovateľov zdravotnej starostlivosti podľa druhu zdravotníckeho zariadenia v Slovenskej republike, počte pracovných miest v povolaniach zdravotníckych
pracovníkov podľa druhu zdravotníckeho zariadenia a odborného zamerania útvaru, počte
postelí v ústavných zdravotníckych zariadeniach, počte denných miest pre pacientov a počte
návštev v ambulanciách podľa odborného zamerania útvaru.
Forma výstupu: Publikačné tabuľkové výstupy
		
Datasety
Formát: XLS ODS
Dátový zdroj: Národný register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
		 Ročný výkaz M (MZ SR) 1-01 o počte a štruktúre pracovníkov v zdravotníctve
		 Ročný výkaz P (MZ SR) 1-01 o posteľovom fonde zdravotníckeho zariadenia
		 Ročný výkaz P (MZ SR) 3-01 o prírodných liečebných kúpeľoch
		 odborné výkazy zaznamenávajúce počet návštev a denných miest v útvare
Termín vydania: IV. štvrťrok 2020
Periodicita: ročne
Distribúcia: www.nczisk.sk
		 www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy
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Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky
Informačný zdroj o činnosti špecializovaných útvarov spoločných vyšetrovacích a liečebných
zložiek (pracoviská lekárskej genetiky, klinickej biochémie, hematológie a transfúziológie,
rádiológie, klinickej imunológie a alergiológie a patologickej anatómie). Údaje o množstve
a druhu laboratórnych a ambulantných výkonov, odberoch vzoriek a ich rozborov, darcov krvi
a iné.
Forma výstupu:
Formát:
Dátový zdroj:
		
		
		
		
		
Termín vydania:
Periodicita:
Distribúcia:
		

Datasety
XLS ODS
Ročný výkaz o činnosti oddelenia lekárskej genetiky A (MZ SR) 6-01
Ročný výkaz o činnosti laboratória klinickej biochémie K (MZ SR) 1-01
Ročný výkaz o činnosti hematológie a transfúziológie – pracovisko SVLZ K (MZ SR) 2-01
Ročný výkaz o činnosti rádiológie K (MZ SR) 4-01
Ročný výkaz o činnosti laboratória klinickej imunológie a alergiológie K (MZ SR) 7-01
Ročný výkaz o činnosti patologickej anatómie K (MZ SR) 8-01
III. štvrťrok 2020
ročne
www.nczisk.sk
www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy

SPOTREBA HUMÁNNYCH LIEKOV, ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK
A DIETETICKÝCH POTRAVÍN
Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok
Prehľad poskytuje súhrnné informácie celkových ročných údajov o množstve a finančnej
úhrade (výdavky zdravotných poisťovní aj výdavky pacienta) vydaných humánnych liekov,
zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín podľa typu výdaja. Uvádza rebríčky spotreby
Top 50 liekov vydaných na recept hradených z verejného zdravotného poistenia, voľnopredajných liekov a tiež rebríček liekov s najvyššou úhradou pacientov.
Forma výstupu:
Formát:
Dátový zdroj:
		
		
		
		
Termín vydania:
Periodicita:
Distribúcia:
		

Publikačné tabuľkové výstupy
XLS ODS
Štvrťročný výkaz o vydaných humánnych liekoch, zdravotníckych pomôckach
a dietetických potravinách L (MZ SR) 1-04
Štvrťročný výkaz o predpísaných a vydaných humánnych liekoch, zdravotníckych
pomôckach a dietetických potravinách uhrádzaných na základe verejného zdravotného
poistenia L (MZ SR) 2-04
II. štvrťrok 2020
ročne
www.nczisk.sk
www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy
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Spotreba humánnych liekov – zoznam podľa kódu lieku
Publikačný tabuľkový výstup zobrazuje úplný rebríček spotreby humánnych liekov na úroveň
ŠÚKL kódu lieku za jednotlivé štvrťroky a následne kumulatívne údaje za celý rok. Rebríček
radený podľa vydaného množstva liekov:
- vydaných liekov všetkými typmi výdaja,
- vydaných na recept hradených z verejného zdravotného poistenia,
- predaných z verejnej lekárne bez receptu občanom,
- vydaných z verejnej lekárne na recept bez úhrady z verejného poistenia.
Aktualizovaný je na štvrťročnej báze.
Dataset tvorí zoznam vydaných liekov podľa ŠÚKL kódu lieku s uvedením množstva v baleniach. Dataset umožňuje vytváranie vlastných výberov a triedenie podľa položiek – ATC
skupina lieku, kód lieku, štát výrobcu, názov výrobcu a typ výdaja lieku.
Aktualizovaný je na štvrťročnej báze.
Spotreba zdravotníckych pomôcok – zoznam podľa kódu produktu
Dataset obsahuje zoznam vydaných zdravotníckych pomôcok, vrátane špeciálneho zdravotníckeho materiálu na úroveň kódu zdravotníckej pomôcky s uvedením množstva vydaných
balení. Umožňujú vytváranie vlastných výberov a triedenie podľa položiek – skupina zdravotníckej pomôcky, kód zdravotníckej pomôcky, štát výrobcu, názov výrobcu a typ výdaja
zdravotníckej pomôcky.
Aktualizovaný je na štvrťročnej báze.
Spotreba dietetických potravín – zoznam podľa kódu produktu
Dataset obsahuje zoznam vydaných dietetických potravín na úroveň kódu dietetickej potraviny s uvedením množstva vydaných balení. Umožňujú vytváranie vlastných výberov
a triedenie podľa položiek – kód dietetickej potraviny, štát výrobcu, názov výrobcu a typ výdaja
dietetickej potraviny.
Aktualizovaný je na štvrťročnej báze.
Forma výstupu: Publikačné tabuľkové výstupy
		
Datasety
Formát: XLS ODS
Dátový zdroj: Štvrťročný výkaz o vydaných humánnych liekoch, zdravotníckych pomôckach
		 a dietetických potravinách L (MZ SR) 1-04
		 Štvrťročný výkaz o predpísaných a vydaných humánnych liekoch, zdravotníckych
		 pomôckach a dietetických potravinách uhrádzaných na základe verejného zdravotného
		 poistenia L (MZ SR) 2-04
Termín vydania: I., II., III., IV. štvrťrok 2020
Periodicita: predbežné (štvrťročné)
		 definitívne (ročné)
Distribúcia: www.nczisk.sk
		 www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy

19

Tematické štatistické výstupy
Účet poistenca – humánne lieky hradené z verejného zdravotného poistenia
Štatistické výstupy podávajú podrobný prehľad o spotrebe predpísaných humánnych liekov
na území Slovenskej republiky, ktoré schválila príslušná zdravotná poisťovňa v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti podľa ATC skupiny, resp. ŠÚKL kódu lieku, diagnózy a pohlavia
poistenca. Predstavujú tak významný podporný zdroj na analýzu údajov o spotrebe liekov.
Forma výstupu:
Formát:
Dátový zdroj:
		
		
		
		
Termín vydania:
Periodicita:
Distribúcia:
		

Datasety
XLS ODS
údaje z účtu poistenca od zdravotných poisťovní zasielanými do NCZI podľa § 15 ods.
6 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou
starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a v zmysle zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
III. štvrťrok 2020
ročne
www.nczisk.sk
www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy

Tuberkulóza a iné choroby dýchacej sústavy
Choroby dýchacej sústavy v špecializovaných ambulanciách
Dataset poskytuje údaje o počte návštev, vyšetrení a počte dispenzarizovaných osôb
s tuberkulózou aj netuberkulóznymi ochoreniami dýchacej sústavy, o počte sledovaných
s chronickými chorobami dolných dýchacích ciest a pneumóniou v ambulanciách pneumológie
a ftizeológie Slovenskej republiky.
Forma výstupu:
Formát:
Dátový zdroj:
Termín vydania:
Periodicita:
Distribúcia:
		

Datasety
XLS ODS
Ročný výkaz o činnosti ambulancie pneumológie a ftizeológie A (MZ SR) 3-01
III. štvrťrok 2020
ročne
www.nczisk.sk
www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy

Tuberkulóza
Publikačný tabuľkový výstup obsahuje údaje o absolútnom i relatívnom (incidencia) počte
prípadov pľúcnej a mimopľúcnej tuberkulózy v Slovenskej republike. Uvádza počet nových
prípadov tuberkulózy a recidív triedených podľa pohlavia, veku a trvalého bydliska pacienta.
Forma výstupu:
Formát:
Dátový zdroj:
Termín vydania:
Periodicita:
Distribúcia:
		

Publikačné tabuľkové výstupy
XLS ODS
Národný register tuberkulózy – Hlásenie o pacientovi s tuberkulózou
III. štvrťrok 2020
ročne
www.nczisk.sk
www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy
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Tematické štatistické výstupy
Úrazy
Prináša údaje o počte hospitalizácií pre úrazy podľa pohlavia a vekových skupín. Úrazy sa
špecifikujú podľa lokalizácie poranenia na jednotlivých častiach tela (XIX. kapitola MKCH-10).
Zároveň sa sleduje diagnóza príčiny (mechanizmu) úrazu v XX. kapitole MKCH-10. Uvedené
sú aj úmrtia hospitalizovaných a priemerný ošetrovací čas hospitalizácie.
Forma výstupu:
Formát:
Dátový zdroj:
Termín vydania:
Periodicita:
Distribúcia:
		

Publikačné tabuľkové výstupy
XLS ODS
Hlásenie o prijatí do ústavnej starostlivosti Z (MZ SR) 1-12
III. štvrťrok 2020
ročne
www.nczisk.sk
www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy

Vrodené chyby
Vrodené chyby v SR 2018
Vrodené chyby v populácii patria medzi dôležité ukazovatele zdravotného stavu obyvateľstva.
Publikačný tabuľkový výstup obsahuje údaje o absolútnom i relatívnom (incidencia) počte
detí s vrodenou chybou, a to podľa orgánového postihnutia (skupiny diagnóz XVII. kapitoly
a iných registrovaných diagnóz MKCH-10), i podľa frekvencie jednotlivých vrodených chýb.
Väčšina ukazovateľov u detí je triedená podľa územia trvalého bydliska matky. Prináša tiež
informáciu o vývoji novodiagnostikovaných vrodených chýb u detí ročne (incidencia).
Forma výstupu:
Formát:
Dátový zdroj:
Termín vydania:
Periodicita:
Distribúcia:
		

Publikačné tabuľkové výstupy
XLS ODS
Národný register vrodených chýb SR - Hlásenie dieťaťa s vrodenou chybou
IV. štvrťrok 2020
ročne
www.nczisk.sk
www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy

Všeobecná starostlivosť o deti a dorast
Údaje o počte sledovaných detí a dorastu v ambulanciách na vybrané ochorenia, o počte
návštev, vykonaných vyšetrení a preventívnych prehliadok vo všeobecných ambulanciách
pre deti a dorast podľa krajov a vekových skupín. Poskytujú tiež informácie o počte plne
dojčených detí do konca prvého až šiesteho mesiaca.
Forma výstupu: Publikačné tabuľkové výstupy
		
Datasety
Formát: XLS ODS
Dátový zdroj: Ročný výkaz o činnosti všeobecnej ambulancie pre deti a dorast A (MZ SR) 5-01
Termín vydania: IV. štvrťrok 2020
Periodicita: ročne
Distribúcia: www.nczisk.sk
		 www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy
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Tematické štatistické výstupy
Vybrané ekonomické ukazovatele v zdravotníctve
Údaje o finančnom hospodárení organizácií pôsobiacich v zdravotníctve na území Slovenskej
republiky (štátni a neštátni poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, poskytovatelia služieb
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a iné). Zobrazujú štruktúru nákladov,
výnosov a výsledok hospodárenia podľa zriaďovateľa a právnej formy organizácie, formy
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (ústavná, ambulantná a lekárenská).
Forma výstupu:
Formát:
Dátový zdroj:
		
		
Termín vydania:
Periodicita:
Distribúcia:
		

Publikačné tabuľkové výstupy
XLS ODS
Štvrťročný výkaz o ekonomike organizácií v zdravotníctve E (MZ SR) 1-04
Ročný výkaz o ekonomike organizácií v zdravotníctve E (MZ SR) 2-01
Mesačný výkaz o ekonomike vybraných organizácií v zdravotníctve E (MZ SR) 3-12
IV. štvrťrok 2020
ročne
www.nczisk.sk
www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy

VYBRANÉ ÚDAJE O AMBULANTNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
INDE NEZARADENÉ
Poskytuje údaje o činnosti:
- ambulancie telovýchovného lekárstva (počet návštev a vyšetrení, druhy vyšetrení),
- oftalmologickej ambulancie (počet návštev pacientov podľa veku, sledované osoby
podľa diagnózy spolu aj s novozisteným ochorením, osoby s úplnou alebo praktickou slepotou),
- agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ošetrené osoby podľa pohlavia a veku, postihnutia podľa diagnózy, výkony u pacientov),
- stacionára (počet denných miest a počet odliečených osôb podľa pohlavia a veku).
Forma výstupu:
Formát:
Dátový zdroj:
		
		
		
Termín vydania:
Periodicita:
Distribúcia:
		

Datasety
XLS ODS
Ročný výkaz o činnosti telovýchovného lekárstva A (MZ SR) 11-01
Ročný výkaz o činnosti oftalmologickej ambulancie A (MZ SR) 15-01
Ročný výkaz o činnosti agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti A (MZ SR) 20-01
Ročný výkaz o činnosti stacionára T (MZ SR) 1-01
III. štvrťrok 2020
ročne
www.nczisk.sk
www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy
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Tematické štatistické výstupy
VÝdavky na propagáciu, marketing
a na peňažné a nepeňažné plnenie
Správa vyčísľuje výdavky na propagáciu, marketing a na peňažné a nepeňažné plnenia, ktoré
boli poskytnuté zdravotníckemu pracovníkovi alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti
od držiteľov povolenia na výrobu liekov, držiteľov povolenia na veľkodistribúciu liekov, držiteľov povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, držiteľov registrácie humánneho
lieku a farmaceutických spoločností. Povinné osoby predkladajú správu vždy za predchádzajúci kalendárny polrok.
Forma výstupu:
Formát:
Dátový zdroj:
Termín vydania:
Periodicita:
Distribúcia:

Datasety
XLS
Výdavky na propagáciu, marketing a na peňažné a nepeňažné plnenia PNP (MZ SR) 1-02
I., III. štvrťrok 2020
polročne
www.nczisk.sk

Zdravotnícka technika
Informuje o počte a druhoch prístrojov a zariadení vrátane ich prídavných zariadení v zdravotníctve, ktoré sú zaradené do prevádzky bez ohľadu na rok ich obstarania. Uvádza sa kategória, kód a názov zdravotníckej techniky, počet obyvateľov na 1 prístroj.
Forma výstupu:
Formát:
Dátový zdroj:
Termín vydania:
Periodicita:
Distribúcia:
		

Publikačné tabuľkové výstupy
XLS ODS
Ročný výkaz o zdravotníckej technike R (MZ SR) 3-01
IV. štvrťrok 2020
ročne
www.nczisk.sk
www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy
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Tematické štatistické výstupy
Zriedkavé, genetické a dedičné choroby
Publikácia prezentuje výstupné tabuľkové a grafické zostavy zo spracovanej analýzy hlásení
dedičných, genetických a zriedkavých chorôb (ďalej ako zriedkavé choroby) z ambulancií
lekárskej genetiky za dve časové obdobia, a to v rokoch 2014 – 2018 a pred rokom 2014.
V 1. časovom období ide o zákonom stanovené hlásenia novodiagnostikovaných pacientov
s príslušnou zriedkavou chorobou, v 2. časovom období ide o retrospektívne hlásené prípady
zriedkavých chorôb diagnostikovaných pred 1.1.2014 v rámci projektu Zriedkavé choroby
2018, ktorý bol súčasťou Akčného plánu Národného programu starostlivosti o pacientov
so zriedkavými chorobami.
Autori v prezentovanom súbore uvádzajú základné a špecifické triedenie zriedkavých chorôb
(ich výskyt je uvádzaný v absolútnych číslach), príslušný odborný komentár poukazuje
aj na vývoj v diagnostike zriedkavých chorôb a ďalšie perspektívy pri získavaní informácií
o zriedkavých chorobách v SR aj z iných špecializovaných pracovísk.
Forma výstupu:
Formát:
Dátový zdroj:
Termín vydania:
Periodicita:
Distribúcia:
		

Publikácia
PDF
Národný register vrodených chýb/Register dedičných, genetických a zriedkavých chorôb
II. štvrťrok 2020
mimoriadne
www.nczisk.sk
www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy

Zubnolekárska starostlivosť
Informuje o činnosti ambulancií zubného lekárstva a stomatologickej starostlivosti o deti, dorast
a dospelých. Prináša údaje o počte evidovaných osôb a osôb, ktoré absolvovali preventívnu
zubnolekársku prehliadku. Vypovedá o indexe orálneho zdravia 12-ročných a 15-ročných detí
a počte výkonov zubného lekárstva.
Forma výstupu:
		
Formát:
Dátový zdroj:
Termín vydania:
Periodicita:
Distribúcia:
		

Publikačné tabuľkové výstupy
Datasety
XLS ODS
Ročný výkaz o činnosti ambulancie zubného lekárstva A (MZ SR) 8-01
III. štvrťrok 2020
ročne
www.nczisk.sk
www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy
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Prehľady Slovenskej lekárskej knižnice
Lekárske knižnice zdravotníckych organizácií
Adresár 2020
Adresár lekárskych knižníc zdravotníckych zariadení prináša aktualizovaný prehľad aktívnych
knižníc za rok 2020. Zdravotnícke zariadenia sú rozdelené do deviatich skupín s vnútorným
abecedným radením podľa názvu zariadenia.
V adresári sú uvádzané okrem adresy inštitúcie aj kontaktné údaje: telefón, e-mailová adresa
a webové sídlo organizácie. Jeho samostatnou časťou je zoznam akademických knižníc univerzít
s medicínsko-zdravotníckym zameraním.
Forma výstupu:
Formát:
Termín vydania:
Periodicita:
Distribúcia:
		

Publikácia
PDF
II. štvrťrok 2020
ročne
www.nczisk.sk
www.sllk.sk
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Prehľady Slovenskej lekárskej knižnice
Zoznam časopisov objednaných a dochádzajúcich
do SlLK v roku 2020
Zoznam informuje o všetkých časopisoch dostupných v Slovenskej lekárskej knižnici, ktoré
boli získané do fondu knižnice kúpou, výmenou a darom. Súčasťou zoznamu je abecedný
zoznam časopisov a tematický register.
V abecednej časti je okrem názvov jednotlivých časopisov uvádzané aj ISSN titulu, periodicita, signatúra a roky odberu. V tematickom registri sú časopisy zoradené podľa medicínskych
odborov
Forma výstupu:
Formát:
Termín vydania:
Periodicita:
Distribúcia:
		

Publikácia
PDF
III. štvrťrok 2020
ročne
www.nczisk.sk
www.sllk.sk
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PRÍLOHY
Tabuľkový prehľad programu publikovania štatistických výstupov
P. č.

Názov

1.

Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2019

2.

Anestéziológia a intenzívna medicína

3.

Dermatovenerológia

1/3
Forma výstupu

Formát

Termín vydania

Periodicita

publikácia

PDF, XLS

IV. Q. 2020

ročne

publikačné tabuľkové výstupy
datasety

XLS, ODS

III. Q. 2020

ročne

datasety

XLS, ODS

IV. Q. 2020

ročne

XLS, ODS

IV. Q. 2020

ročne

4.

Diabetológia

publikačné tabuľkové výstupy
datasety

5.

Drogová závislosť - liečba užívateľa drog

publikačné tabuľkové výstupy

XLS, ODS

II. Q. 2020

ročne

datasety

XLS, ODS

IV. Q. 2020

ročne

IV. Q. 2020

ročne

6.

Fyziatria a rehabilitácia

7.

Gynekológia, pôrodníctvo, potraty
7.1

Gynekologicko-pôrodnícka ambulantná staroslivosť

publikačné tabuľkové výstupy
datasety

XLS, ODS

7.2

Starostlivosť o rodičku a novorodenca

publikačné tabuľkové výstupy

XLS, ODS

I. Q. 2020

ročne

7.3

Potraty

publikačné tabuľkové výstupy

XLS, ODS

II. Q. 2020

ročne

8.

Hematológia a transfúziológia

datasety

XLS, ODS

IV. Q. 2020

ročne

publikačné tabuľkové výstupy
datasety

XLS, ODS

III. Q. 2020

ročne

datasety

XLS, ODS

IV. Q. 2020

ročne

publikačné tabuľkové výstupy

XLS, ODS

II. Q. 2019

ročne

datasety

XLS, ODS

III. Q. 2020

ročne

9.

Hospitalizácie

10.

Chirurgia

11.

Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania

12.

Imunológia a alergiológia

13.

Kardiológia

publikačné tabuľkové výstupy
datasety

XLS, ODS

IV. Q. 2020

ročne

14.

Kúpeľná starostlivosť

publikačné tabuľkové výstupy
datasety

XLS, ODS

II. Q. 2020
III. Q. 2020

ročne

15.

Nefrológia

publikačné tabuľkové výstupy
datasety

XLS, ODS

III. Q. 2020

ročne
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PRÍLOHY
2/3
P. č.

Názov

16.

Neurológia

17.

Onkológia

17.1

Nukleárna medicína, klinická a radiačná onkológia

Forma výstupu

Formát

Termín vydania

Periodicita

datasety

XLS, ODS

IV. Q. 2020

ročne

publikačné tabuľkové výstupy
datasety

XLS, ODS

IV. Q. 2020

ročne

18.

Pohlavné choroby

publikačné tabuľkové výstupy

XLS, ODS

III. Q. 2020

ročne

19.

Posteľový fond

publikačné tabuľkové výstupy
datasety

XLS, ODS

III. Q. 2020

ročne

20.

Poškodenie zdravia konzumáciou alkoholu

publikačné tabuľkové výstupy

XLS, ODS

III. Q. 2020

ročne

21.

Pracovníci v zdravotníctve

publikačné tabuľkové výstupy

XLS, ODS

IV. Q. 2020

ročne

22.

Preventívna starostlivosť

publikačné tabuľkové výstupy

XLS, ODS

IV. Q. 2020

ročne

23.

Psychiatrická starostlivosť

publikačné tabuľkové výstupy
datasety

XLS, ODS

III. Q. 2020

ročne

24.

Samovraždy a samovražedné pokusy

publikačné tabuľkové výstupy

XLS, ODS

II. Q. 2020

ročne

25.

Sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

publikačné tabuľkové výstupy
datasety

XLS, ODS

IV. Q. 2020

ročne

datasety

XLS, ODS

III. Q. 2020

ročne

Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok

publikačné tabuľkové výstupy

XLS, ODS

II. Q. 2020

ročne

27.2

Spotreba humánnych liekov - zoznam podľa kódu lieku

publikačné tabuľkové výstupy
datasety

XLS, ODS

I., II., III., IV.
Q. 2020

štvrťročne

27.3

Spotreba zdravotníckych pomôcok - zoznam podľa kódu produktu

datasety

XLS, ODS

I., II., III., IV.
Q. 2020

štvrťročne

27.4

Spotreba dietetických potravín - zoznam podľa kódu produktu

datasety

XLS, ODS

I. II, III., IV.
Q. 2020

štvrťročne

27.5

Účet poistenca – humánne lieky hradené z verejného zdravotného
poistenia

datasety

XLS, ODS

III. Q. 2020

ročne

26.

Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky

27.

Spotreba humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín

27.1

28

PRÍLOHY
3/3
P. č.
28.

Názov

Forma výstupu

Formát

Termín vydania

Periodicita

Tuberkulóza a iné choroby dýchacej sústavy

28.1

Choroby dýchacej sústavy v špecializovaných ambulanciách

28.2

Tuberkulóza

datasety

XLS, ODS

III. Q. 2020

ročne

publikačné tabuľkové výstupy

XLS

III. Q. 2020

ročne

29.

Úrazy

publikačné tabuľkové výstupy

XLS, ODS

III. Q. 2020

ročne

30.

Vrodené chyby

publikačné tabuľkové výstupy

XLS

IV. Q. 2020

ročne

31.

Všeobecná starostlivosť o deti a dorast

publikačné tabuľkové výstupy
datasety

XLS, ODS

IV. Q. 2020

ročne

32.

Vybrané ekonomické ukazovatele v zdravotníctve

publikačné tabuľkové výstupy

XLS, ODS

IV. Q. 2019

ročne

33.

Vybrané údaje o ambulantnej zdravotnej starostlivosti inde nezaradené

datasety

XLS, ODS

III. Q. 2020

ročne

34.

Výdavky na propagáciu, marketing a na peňažné a nepeňažné plnenie

datasety

XLS

I., III. Q. 2020

polročne

35.

Zdravotnícka technika

publikačné tabuľkové výstupy

XLS, ODS

IV. Q. 2020

ročne

36.

Zriedkavé, genetické a dedičné choroby

publikácia

PDF

II. Q. 2020

mimoriadne

37.

Zubnolekárska starostlivosť

publikačné tabuľkové výstupy
datasety

XLS, ODS

III. Q. 2020

ročne

38.

Lekárske knižnice zdravotníckych organizácií. Adresár 2020

publikácia

PDF

II. Q. 2020

ročne

39.

Zoznam časopisov objednaných a dochádzajúcich do SILK v roku 2020

publikácia

PDF

III. Q. 2020

ročne
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