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* Spravodajská jednotka - právnická alebo fyzická osoba zabezpečí predloženie výkazu za každý odborný útvar, pre ktorý má od Úradu 
   pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pridelený kód poskytovateľa a ktorého činnosť je predmetom tohto štatistického zisťovania.
  

Odoslané dňa: Pečiatka: Podpis vedúceho Výkaz zostavil Telefón (smerové číslo):

spravodajskej jednotky: (meno a priezvisko):

E-mail: Klapka:

 

Názov okresu

Kód okresu

Názov spravodajskej jednotky (SJ) - poskytovateľ zdrav. star.

Názov zamerania odborného útvaru (OÚ)

Kód obce

I. r.

Údaje za právnickú alebo fyzickú osobu *

Rok Mesiac Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivostiIČO

Adresa sídla OÚ

Názov obce

ROČNÝ VÝKAZ 
O ČINNOSTI NUKLEÁRNEJ MEDICÍNY 

za rok 2014

Spravodajská jednotka doručí výkaz 
do 28. februára nasledujúceho roka

C (MZ SR) 1 - 01MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 372/2014 Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej 
štatistike v znení neskorších predpisov.
Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Ministerstvo zdravotníctva 
Slovenskej republiky a Národné centrum zdravotníckych informácií.  

1x  Národnému centru 
zdravotníckych informácií  
Lazaretská 26
811 09 Bratislava

Vážený respondent,
Ministerstvo zdravotníctva SR vykonáva štatistické zisťovania za účelom získania informácií o činnosti nukleárnej medicíny. Toto

zisťovanie je súčasťou Programu štátnych štatistických zisťovaní schváleného na roky 2012 - 2014. V záujme zabezpečenia objektívnych
výsledkov zisťovania Vás žiadame o úplné a pravdivé vyplnenie štatistického formulára podľa metodických pokynov a o jeho doručenie v
stanovenom termíne organizácii uvedenej na tomto formulári. Spravodajská povinnosť vyplniť štatistický formulár Vám vyplýva z § 18
zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Ak Vaša organizácia v sledovanom období nevykonávala žiadnu
činnosť, alebo nevykonávala činnosť, ktorá je predmetom tohto štatistického zisťovania, predložte negatívny výkaz s písomným uvedením
dôvodu. Zároveň nahláste aj prípadnú zmenu prevažujúcej činnosti organizácie. Uvedené dôverné údaje sú chránené, nezverejňujú sa a
slúžia výlučne pre potreby Ministerstva zdravotníctva SR. Ďakujeme Vám za ich včasné poskytnutie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Spôsob vypĺňania záhlavia výkazu:

V riadku 01
IČO - vypĺňa sa identifikačné číslo organizácie; ak je IČO šesťmiestne, doplnia sa na prvých dvoch miestach nuly.
Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti - vypĺňa sa kód pridelený Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pre odborný
útvar, ktorého činnosť je sledovaná v predmetnom výkaze (Metodické usmernenie č. 4/2013 ku kódom lekárov a poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti, vydané ÚDZS).



návštevy 

pacienta1 

z toho 
rádionuklidové 
vyšetrenia  in 

vivo 

Pacienti Veková skupina a 1 2

0 - 18 01

19+ 02

0 - 18 03

19+ 04
1 Vrátane návštev bez aplikácie rádiofarmák 

ambulantných
hospitalizo-            

vaných

a 1 2

Hyperfunkcie štítnej žľazy 01

Karcinómu štítnej žľazy 02

Lymfómov (Zevalin a iné) 03

Kostných metastáz (paliatívna aj priama) 04

Pečeňových metastáz 05

Neuroendokrinných nádorov (131I-MIBG) 06

Nádorov krvotvorného tkaniva (vrátane polycytémie) 07

Rádiosinoviortéza (lokálna aplikácia RF do kĺbov) 08

Iný typ liečby rádiofarmakami 09

RIA2 IRMA3 ELISA4 a iné

a 1 2 3

01

02

03

04

05

06

07

08

09
2 Rádioimunoanalýza
3 Imunorádiometrická analýza
4 Enzýmová - imunoadsorbentová analýza

I. r.

Liečba

Terapeutické aplikácie 

Počet 

Ambulantní

Hospitalizovaní

Činnosť

Hormóny hypofýzy

Počet

Hormóny štítnej žľazy

I. r. 

Počet aplikácií u pacientov

Rádionuklidové vyšetrenia 
laboratórne - in vitro 

I. r.

Inzulín

Skríning in vitro

Iné vyšetrenia

Steroidné hormóny

Antigény a PRL infekčných chorôb

Nádorové markery

Hematologické testy

3104.

modul

3404.

modul

3121.

modul



SPECT SPECT/CT

a 1 2 3

scintigrafia mozgu - rCBF 01

receptorová scintigrafia mozgu 02

iné vyšetrenie mozgu 03

PET mozgu 04

perfúzna scintigrafia pľúc 05

ventilačná scintigrafia pľúc 06

iné vyšetrenia pľúc 07

angiografia a perfúzia orgánov (mimo trojfázovej scintigrafie skeletu) 08

ventrikulografia 09

perfúzna scintigrafia myokardu 10

iná scintigrafia srdca (MIBG, mastné kyseliny, iné) 11

PET myokardu 12

rádionuklidová flebografia 13

dynamická lymfoscintigrafia 14

scintigrafia sentinelových uzlín 15

funkčné vyšetrenie štítnej žľazy 16

scintigrafia štítnej žľazy 17

scintigrafia prištítnych teliesok 18

scintigrafia nadobličiek 19

iná scintigrafiacká diagnostika v endokrinológii 20

rádiorenografia 21

vyšetrenie močových ciest a obličiek - funkčné (klírens odberovou metódou) 22

dynamická scintigrafia obličiek (DTPA, MAG3, iné) 23

statická scintigrafia obličiek (DMSA) 24

iné vyšetrenie obličiek a močových ciest 25

dynamická scintigrafia slinných žliaz 26

dynamická scintigrafia ezofágu 27

dynamická scintigrafia pečene a žlčových ciest 28

statická scintigrafia pečene a sleziny (koloidy, značené erytrocyty) 29

krvácanie do GITu (značené erytrocyty, Meckelov divertikel) 30

iné GIT vyšetrenia (motilita žalúdka, rezorbčné testy a iné) 31

statická scintigrafia skeletu bez hodnotenia perfúzie 32

trojfázová scintigrafia skeletu 33

scintigrafia kĺbov a mäkkých tkanív 34

scintigrafia kostnej drene (koloidy, protilátky) 35

selektívna scintigrafia sleziny (len ateuované erytrocyty) 36

index životnosti a stanovenie miesta deštrukcie krvných elementov 37

vyšetrenie kinetiky železa 38

scintigrafia zápalov (značené leukocyty) 39

gáliová scintigrafia (v diagnostike nádorov aj zápalov) 40

pozitívna scintigrafia neuroendokrinných nádorov (MIBG) 41

receptorová scintigrafia nádorov (octreoscan) 42

pozitívna scintigrafia nádorov (MIBI a iné rádiofarmaká) 43

imunoscintigrafia 44

PET vyšetrenie v nádorovej diagnostike 45

PET/CT vyšetrenie v nádorovej diagnostike 46

Iné scintigrafické vyšetrenie iného orgánu alebo sústavy 47

Srdca

Mozgu

Pľúc

Počet
I. r.

vyšetrení
z toho Rádionuklidové vyšetrenia in vivo

Vyšetrenia

Ciev

V endokrino-
lógii

Obličiek

PET

Hematolo-
gické a iné

Nádorová 
diagnostika

GITu

Pohybového 
systému

3111.

modul



I. r. Počet

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

hodiny 01

minúty 02

Prístrojové vybavenie k 31.12.

Gama sonda (gamma probe) na peroperačnú detekciu

Gama počítač, studnicový detektor, gamaautomat na meranie vzoriek

Kalibrátor dávok (dose calibrator) na meranie aktivity aplikovaných rádiofarmák

Zariadenie na kvantitatívne vyhodnocovanie scintigrafického záznamu (ak nie sú súčasťou 

kamery alebo iného detekčného prístroja)

Pohybový scintigraf (rectilinear gamma scanner)

PET (pozitrónová emisná tomografia - nie koincidenčná scintilačná kamera)

PET / CT

Scintilačná kamera (gamakamera) bez možnosti tomografie (bez SPECT)

Jednohlavová scintilačná kamera tomografická (SPECT)

Dvojhlavová scintilačná kamera (vyhodnocovacie zariadenie sa nepripočitáva samostatne)

Trojhlavová scintilačná kamera (vyhodnocovacie zariadenie sa nepripočitáva samostatne)

možnosť súčasného CT záznamu (u koľkých z uvedených gamakamier)

Celotelový počítač (whole body counter) 

Spektrometrická (jedno, dvoj a viac kanálová) súprava

z riadkov

04 až 06 možnosť koincidenčnej detekcie (u koľkých z uvedených gamakamier)

Odhadnite čas, ktorý ste potrebovali na vyplnenie tohto štatistického formulára z 

podkladov účtovnej, resp. štatistickej evidencie

Čas vypĺňania formulára

Iný špeciálny prístroj so zameraním na medicínske využitie ionizujúceho žiarenia 

Iný špeciálny prístroj nevyužívajúci ionizačné žiarenia (usg, laboratórne analyzátory a pod.) 

Rádiometer a detektor kontaminácie 

2103. 

modul

9001.

modul
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