MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

P (MZ SR) 1 - 01

ROČNÝ VÝKAZ
O POSTEĽOVOM FONDE ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA
za rok 2017
Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 766/2017
z 15.12.2016

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.

Spravodajská jednotka doručí výkaz
do 28. februára nasledujúceho roka
1x Národnému centru
zdravotníckych informácií
Lazaretská 26
811 09 Bratislava
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Údaje za právnickú alebo fyzickú osobu *
Názov spravodajskej jednotky (SJ) - poskytovateľ zdrav. star.

Názov zdravotníckeho zariadenia

Adresa sídla zdravotníckeho zariadenia
Názov obce
Názov okresu
* Spravodajská jednotka - právnická alebo fyzická osoba zabezpečí predloženie výkazu za každé zdravotnícke zariadenie.

Odoslané dňa: Pečiatka:

Podpis vedúceho
Výkaz zostavil
spravodajskej jednotky: (meno a priezvisko):

Telefón (smerové číslo):

Klapka:
E-mail:
Vážený respondent,
Ministerstvo zdravotníctva SR vykonáva štatistické zisťovania za účelom získania informácií o posteľovbom fonde zdravotníckeho
zariadenia. Toto zisťovanie je súčasťou Programu štátnych štatistických zisťovaní schváleného na roky 2015 - 2017. 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 prvých 6 znakov kódu prideleného Úradom pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou (Metodické usmernenie ku kódom lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, vydané ÚDZS).
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Odhadnite čas, ktorý ste potrebovali na vyplnenie
tohto štatistického formulára z podkladov účtovnej,
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___________________________________________________________________

METODICKÉ POKYNY
na vyplňovanie formulára
Ročný výkaz
o posteľovom fonde zdravotníckeho zariadenia

P(MZ SR) 1-01
rok 2017
Formulár ročného výkazu bol schválený v rámci Programu štátnych štatistických zisťovaní
na roky 2015 – 2017, ktorý bol zverejnený vo Vyhláške ŠÚ SR č. 291/2014 Z. z.
Spravodajská povinnosť vyplniť štatistický formulár vyplýva z §18 zákona č. 540/2001 Z. z.
o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

Všeobecné zásady
Spravodajská jednotka predloží výkaz do uvedeného termínu jeho vyplnením a uložením v
elektronickej forme podľa pokynov uvedených v sprievodnom liste NCZI pri oslovení
k štatistickému zisťovaniu.
Spravodajská jednotka, ktorá predloží vyplnený formulár výkazu v elektronickej podobe,
papierový formulár výkazu už nezasiela.
Spravodajská jednotka zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a včasné doručenie údajov.
Prípadný komentár k vyplnenému výkazu s doplňujúcimi údajmi, poznámkami, informáciami,
vysvetleniami a zdôvodneniami je možné zaslať e-mailom príslušnému pracovníkovi NCZI.
Upozornenie
Spravodajská jednotka – poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zabezpečí predloženie
výkazu za každé zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti
disponujúce posteľovým fondom.
Spravodajská jednotka, ktorá bola v priebehu roka transformovaná z jedného subjektu
(predchodcu) na iný subjekt (nasledovníka), predkladá kompletný ročný výkaz, čiže vykazuje
zodpovedajúce údaje aj za predchodcu. Predchodca tieto údaje už nevykazuje.

Spôsob vyplňovania formulára
Formulár je rozdelený na:
a) Identifikačnú časť:
- Identifikačné číslo organizácie - IČO.
- Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (PZS) - vypĺňa sa prvých 6 znakov
(Identifikátor z kódu poskytovateľa) t.j. časť p99999 z kódu poskytovateľa prideleného
Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Metodické usmernenie ku kódom
lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, vydané ÚDZS).
- Údaje za zdravotnícke zariadenie.
1

-

Meno a priezvisko a kontaktné údaje zostavovateľa výkazu (telefón vrátane smerového čísla
a klapky, e-mailová adresa).

b) Údajovú časť
Údajová časť pozostáva z modulov, v ktorých sa sledujú skupiny ukazovateľov zoradených
do riadkov (v ďalšom označenie riadku R) a stĺpcov (v ďalšom označenie stĺpca S).
Nevyplnené políčka sa nechávajú prázdne, neškrtajú sa, ani sa do nich nevpisujú nuly alebo
pomlčky.
Pri elektronickom vypĺňaní výkazu sú číselníky zapracované priamo vo formulári.

Pokyny pre vyplňovanie modulov výkazu
Vo výkaze sa uvádzajú údaje za posteľové útvary príslušného zdravotníckeho
zariadenia podľa odborného zamerania útvaru.
(Číselník odborného zamerania - Príloha č.1)

Útvary s rovnakým odborným zameraním sa uvádzajú sumárne.
2201. modul - Posteľový fond a jeho využitie v odborných útvaroch
S2, S7 - Pod počtom postelí v zariadeniach sa rozumie stanovený posteľový fond na konci
predchádzajúceho a sledovaného obdobia, t.j. k 31.12.
Do posteľového fondu patria postele, ktoré sú v medziach príslušných kapacitných noriem
vybavené priestorovo, personálne a materiálovo. Prístrojové postele na dialyzačných
strediskách sa neuvádzajú do počtu postelí zariadenia. Uvádzajú sa novorodenecké postele,
ktoré sa započítavajú do posteľového fondu.
Posteľovým fondom sa rozumie každá posteľ zo stanoveného posteľového fondu, ktorá je
vybavená a pohotová prijať pacienta bez ohľadu na to, či je alebo nie je obsadená.
S3, S5 - Každú zmenu posteľového fondu počas sledovaného obdobia v odborných útvaroch
zariadenia treba uviesť číselným prírastkom alebo úbytkom, aby bolo zrejmé, kedy a
aké útvary boli zriadené alebo zrušené, kedy a kde bol počet postelí zvýšený alebo
redukovaný, s uvedením veľkosti a presného dátumu tejto zmeny.
Uvádzajú sa len zmeny trvalého charakteru !
Dočasné zmeny, ako napr. núdzové doplňovanie počtu postelí lehátkami,
vyraďovanie určitého počtu postelí pre maľovanie alebo krátkodobé adaptačné práce a pod.,
nemajú vplyv na zmenu počtu stanoveného posteľového fondu.
Redukcie postelí (úbytky) sa uvádzajú so záporným znamienkom (t.j. napr. -5) .
S4, S6 – Uvedie sa presný dátum zmeny počtu postelí v tvare dd.mm.rrrr (napr.01.01.20rr)
Vždy musí byť vyplnený aj kalendárny rok sledovaného obdobia!
S8 - Počet postelí vyhradených starostlivosti o deti do 18 rokov (t.j. 17 rokov + 364 dní).
Logicky sa nevypĺňa pre odborné útvary geriatria a gerontopsychiatria.

S9 až S14
Uvádzajú sa údaje len za liečených pacientov na posteľových útvaroch!
Neuvádzajú sa údaje za sprevádzajúce osoby (doprovody) ani v prípade, že pre ne boli
použité postele zo stanoveného posteľového fondu.
S9 -

Medzi prijatých sa započítavajú aj novorodenci narodení na príslušnom útvare zariadenia.

S10 a S13 – Uvádza sa počet pacientov prevzatých alebo odovzdaných z iných posteľových
útvarov v rámci vlastného zariadenia.
Tieto údaje nevypĺňa (logicky) zariadenie, ktoré má len jedno odborné zameranie
posteľového útvaru (útvarov).
2

S14 - Pod ošetrovacím dňom sa rozumie celý kalendárny deň, v ktorom sa pacientovi dostalo
všetkých služieb, ktoré posteľové zariadenie poskytuje, t.j. ošetrovanie-liečenie vrátane
ubytovania a stravovania. Prvý a posledný kalendárny deň v posteľovom zariadení sa počíta
za jeden ošetrovací deň. V prípade, že pacient bol prepustený alebo zomrel v ten istý deň
ako bol prijatý, pripočíta sa k súčtu denných stavov jeden ošetrovací deň.
S15 - Súčet denných stavov postelí dočasne vyradených pre technické príčiny, napr.
pre
dezinfekciu,
adaptačné
práce,
maľovanie,
závady
vo
vykurovaní,
nedostatok vody a pod. Uvádza sa v počte ošetrovacích dní!.
S16 až S19 - Počet pracovných miest je súčet jednotlivých úväzkov príslušného útvaru, prepočítaných
podľa
dĺžky
týždenného
pracovného
času,
určeného
pre
organizáciu
(pracovisko).
Pracovné miesta sa vykazujú na dve desatinné miesta k poslednému dňu sledovaného
obdobia (t.j.31.12.)
Uvádzajú sa úväzky zamestnancov, ktorí sú v evidenčnom počte posteľového útvaru.
Nezaraďujú sa tu zamestnanci, ktorých práca má charakter poliklinickej a extramurálnej
činnosti.
S17 - Počet pracovných miest vrátane pôrodných asistentiek v útvaroch gynekológia a
pôrodníctvo.

Komentár
K výkazu je možné pripojiť komentár s obsahom:
– analýza situácie vo vybavení zariadenia posteľovým fondom
– analýza organizačných a iných zmien,
– zmeny v počte postelí trvalého charakteru s presným dátumom zmeny
– vysvetlenie značných rozdielov vo využití postelí a v priemernom ošetrovacom čase

Vnútrovýkazové väzby
2201. modul
Platí pre každé odborné zameranie
S7  S8
S7 = S2 + S3 + S5
S17  S18
Platí pre útvary pediatrických odborností a neonatológiu
S7 = S8
Platí pre útvary odborného zamerania geriatria a gerontopsychiatria
S8 = prázdny (bez údaju)
Platí za zdravotnícke zariadenie
súčet údajov v stĺpci S10 = súčtu údajov v stĺpci S13

Vypracovalo: Národné centrum zdravotníckych informácií
Internetová stránka: www.nczisk.sk
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Príloha č.1
Odborné zameranie posteľových útvarov zdravotníckych zariadení
001
002
003
004
005
007
009
010
011
012
013
014
015
017
018
019
025
027
031
037
038
039
040
043
044
045
046
047
048
049
050
051
056
060
063
064
068
069
070
073
074
095
098
104
105
106
107
108
109
114

vnútorné lekárstvo
infektológia
pneumológia a ftizeológia
neurológia
psychiatria
pediatria
gynekológia a pôrodníctvo
chirurgia
ortopédia
urológia
úrazová chirurgia
otorinolaryngológia
oftalmológia
pediatrická gynekológia
dermatovenerológia
klinická onkológia
anestéziológia a intenzívna medicína
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
hematológia a transfuziológia
neurochirurgia
plastická chirurgia
ortopedická protetika
klinická imunológia a alergológia
radiačná onkológia
foniatria
reumatológia
algeziológia
nukleárna medicína
gastroenterológia
kardiológia
diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
neonatológia
angiológia
geriatria
nefrológia
endokrinológia
cievna chirurgia
kardiochirurgia
maxilofaciálna chirurgia
medicína drogových závislostí
gerontopsychiatria
dlhodobá intenzívna starostlivosť
JIS geriatrická
pediatrická neurológia
detská psychiatria
hrudníková chirurgia
detská chirurgia
pediatrická ortopédia
pediatrická urológia
pediatrická otorinolaryngológia

116
130
140
153
155
156
184
185
191
192
193
196
197
198
199
200
201
202
203
205
206
207
216
223
229
278
306
319
322
323
329
331
332
334
336
350
599
601
602
603
604
609
611
612
613
620
625
626
631
637
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detská dermatovenerológia
materno-fetálna medicína
pediatrická imunológia a alergiológia
pediatrická endokrinológia a diabetológia
pediatrická kardiológia
pediatrická pneumológia a ftizeológia
centrálny príjem / urgentný príjem
centrálne operačné sály
popáleninové
doliečovacie
ústavná ošetrovateľská starostlivosť
JIS interná
JIS kardiologická
JIS metabolická
JIS pediatrická
JIS pneumologická a ftizeologická
JIS neurologická
JIS chirurgická
JRSN / jednotka resuscitačnej starostlivosti
o novorodencov
dlhodobo chorých
chirurgia ruky
transplantačné
hepatológia
neuropsychiatria
onkológia v gynekológii
arytmia a koronárna jednotka
klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia
onkológia v chirurgii
onkológia v urológii
pediatrická anestéziológia
pediatrická hematológia a onkológia
pediatrická infektológia
pediatrická intenzívna medicína
paliatívna medicína
pediatrická oftalmológia
onkológia vo vnútornom lekárstve
spondylochirurgia
JIS onkologická
JIS infekčná
JIS spondylochirurgická
JIS otorinolaryngologická
JIS gynekologická
JIS ortopedická
JIS urologická
JIS úrazová
ústavná hospicová starostlivosť
JIS centrálna
JIS kardiochirurgická
JIS hematologická
JIS neurochirurgická

Príloha č.1 – dokončenie
Odborné zameranie posteľových útvarov zdravotníckych zariadení
668
670
691
700
706

JIS cievnej chirurgie
JIS maxilofaciálna chirurgia
JIS popáleninová
biomedicínsky výskum - všeobecne
JIS hrudníková chirurgia
JISN / jednotka intenzívnej starostlivosti
707
o novorodencov
JVSN / jednotka vysokošpecializovanej
708
starostlivosti o novorodencov
709 JIS psychiatrická
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