MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

A (MZ SR) 17 - 01

ROČNÝ VÝKAZ
O ČINNOSTI KARDIOLOGICKÝCH AMBULANCIÍ
za rok 2008
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.

Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 481/08
Spravodajská jednotka doručí výkaz

1x Národnému centru
zdravotníckych informácií
Lazaretská 26
811 09 Bratislava
I. r.
0

1

Rok
0

8

Mesiac
1

Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

IČO

2

Údaje za právnickú alebo fyzickú osobu

Údaje za odborný útvar (OÚ)

*

Názov odborného zamerania OÚ

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

Adresa sídla SJ

Adresa sídla OÚ

Názov obce

Názov obce

Kód obce

Kód obce

Ulica

Ulica

Súpisné / orientačné číslo

Súpisné / orientačné číslo

PSČ

PSČ

Názov okresu

Názov okresu

Kód okresu

Kód okresu

* 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
spravodajskej jednotky: (meno a priezvisko):

Telefón (smerové číslo):

Klapka:
E-mail:
Vážený respondent,
Ministerstvo zdravotníctva SR vykonáva štatistické zisťovania za účelom získania informácií o činnosti kardiologických ambulancií.
Toto zisťovanie je súčasťou Programu štátnych štatistických zisťovaní schváleného na roky 2006 - 2008. 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. 1/2007 k tvorbe a prideľovaniu kódov lekárom, vybraným
pracovníkom v zdravotníctve a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, uvedeného vo Vestníku ÚDZS č. 1/2007).
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Ambulancie

Ambulancie

I. r.
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a
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3702.
modul

Zamestnanci, vyšetrenia - stav k 31. 12.

Evidenčný počet zamestnancov

vo fyzických osobách
prepočítaný (úväzky)

Počet vyšetrení
z toho

echokardiografické vyšetrenia1
ergometrické1
Holter 1

I. r.

Lekári

Sestry

a
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03
04
05
06

1

2

1/ Vyplní sa počet sledovaných vyšetrení (R04 až R06), ktoré vykonal lekár (lekári) príslušnej kardiologickej ambulancie sám

Upozornenie: Od r.2009 sa plánuje racionálnejší zber dát,dovtedy (v rámci prechodného obdobia) sa po dohode s SKS výkaz zredukoval o moduly 3703 a 3704
a o časť modulu 3705 pre možnosť získať údaje z iných nových zdrojov

x
x
x
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Vekové skupiny

3705.
modul

Dispenzarizované osoby v kardiologických
ambulanciách počas sledovaného obdobia

I. r.
a

Dispenzarizovaní na začiatku sledovaného obdobia (k 1.1.)

01

Prijatí do dispenzárnej starostlivosti
Vyradení z dispenzárnej starostlivosti
Dispenzarizovaní na konci sledovaného obdobia roka (k 31.12.)
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04
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Vekové skupiny

3706.
modul

Dispenzarizované osoby podľa vybraných
chorôb obehovej sústavy (stav k 31. 12.)

I. r.
a

Vrodené chyby srdca (Q20-Q28)

01

Reumatická horúčka (I00-I02)

02

Chlopňové chyby srdca reumatického pôvodu (I05-I08)

03

Hypertenzné choroby (I10-I15)

04

z nich - esenciálna hypertenzia (I10)
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25 - 44

45 - 64

65 - 74

75 +

muži

ženy

muži
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1

2

3

4
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05

Ischemické choroby srdca s ťažkými klinickými prejavmi (I20-I25)

06

Kardiomyopatie (I42-I43)

07

Poruchy srdcového rytmu (I44-I45, I47-I49)

08

Nositelia kardioverterov a kardiostimulátorov

09

Srdcové zlyhávanie - chronické (I50)

10

Pacienti po kardiologickom intervenčnom výkone

11

Pacienti po kardiochirurgických operáciách

12

Poznámka: uvedené prevalenčné údaje sa týkajú všetkých rizikových pacientov s diagnózami v 3706. module a nie iba tých, ktorých ako dispenzarizovaných uvádzate pre zdravotné poisťovne.

3707.
modul

Dispenzarizované osoby s vybranými
chorobami obehovej sústavy, ktoré boli
u nich novodiagnostikované v
sledovanom roku (od 1.1.-31.12.)

Vrodené chyby srdca (Q20 - Q28)
korigované chlopňové
chlopňové (Q22 - Q23)
z toho nechlopňové (Q20 - 21, Q24 - 28)
v tom

kombinované
nekorigované chlopňové
chlopňové (Q22 - Q23)
z toho nechlopňové (Q20 - 21, Q24 - 28)
kombinované

Získané chyby srdca (I05-I08, I34-I39)
v tom

Vekové skupiny
I. r.
a
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

korigované chlopňové

11

nekorigované chlopňové

12

Hypertenzné choroby (I10 - I15)

13

z r.13 esenciálna hypertenzia (I10)

14

Ischemické choroby (I20-I25)

15

angina pectoris (I20)
z r.16 nestabilná angina pectoris (I20.0)
z r.15 akútny prvý infarkt myokardu (I21)

16
17
18

druhý a ďalšie infarkty myokardu (I22)

19

chronická ischemická choroba srdca (I24-I25)

20

Pľúcna embólia (I26)

21

Akútny zápal osrdcovníka (I30)

22

Perikardový výpotok (I31)

23

Akútny zápal srdcového svalu (I 40)

24

Kardiomyopatie (I42 - I43)

25

z toho

dilatačná kardiomyopatia (I42.0)

26

hypertrofická kardiomyopatia (I42.1 - I42.2)

27

Poruchy srdcového rytmu (I44 - I45, I47 - I49)
predsieňová fibrilácia a flater (I48)
v tom

z toho chronická fibrilácia predsiene

29
30

iné tachykardie (I45,I47,I49)

31

iné bradykardie (I44,I45,I49)

32

Srdcové zlyhanie - chronické (I50)
z toho

28

33

manifestné kardiálne zlyhávanie (I50.0)

34

asymptomatická dysfunkcia ľavej komory (I50.1)

35

Aneuryzma aorty vrátane disekujúcej formy ( I71)

36
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METODICKÉ POKYNY
na vyplňovanie formulára
Ročný výkaz
o činnosti kardiologických ambulancií

A(MZ SR) 17-01
Rok 2008
Formulár ročného výkazu bol schválený v rámci Programu štátnych štatistických
zisťovaní na roky 2006 - 2008 Vyhláškou ŠÚ SR č. 482/2005, ktorou sa vydáva Program
štátnych štatistických zisťovaní na roky 2006 až 2008.
Spravodajská povinnosť vyplniť štatistický formulár vyplýva z §18 zákona č.
540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
Za nesplnenie spravodajskej povinnosti, neúplné, chybné alebo oneskorené
plnenie možno spravodajskú jednotku sankcionovať v zmysle § 18 a § 32 zákona č.
540/2001Z.z. o štátnej štatistike až do výšky 100 000 Sk.

Všeobecné zásady
Pokyny sú záväzné pre všetky spravodajské jednotky (ďalej SJ), ktoré sú povinné ich
presne dodržiavať pri vyplňovaní a predkladaní predmetného formulára.
Upozornenie
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, na adresu:
Národné centrum zdravotníckych informácií
Lazaretská 26
811 09 B r a t i s l a v a
K vyplnenému formuláru je možné priložiť komentár s doplňujúcimi údajmi,
poznámkami, informáciami, vysvetleniami a zdôvodneniami.

Spôsob vyplňovania formulára
Formulár je rozdelený na:
a)

Úvodnú stranu:
Identifikačná časť
SJ vyplňuje:
- Identifikačné číslo organizácie – IČO
- Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
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- Údaje za právnickú alebo fyzickú osobu
- Údaje za odborný útvar (OÚ)
Podpisová časť
SJ vyplňuje: dátum odoslania výkazu, pečiatku, podpis vedúceho SJ, meno
a priezvisko zostavovateľa výkazu (čitateľne paličkovým písmom),
telefón vrátane smerového čísla, klapky a e-mailovej adresy.
Spravodajská jednotka, ktorá zašle vyplnený formulár v elektronickej podobe,
nemusí ho zaslať aj na papierovom nosiči.
b)

Údajovú časť

Údajová časť pozostáva z jednotlivých modulov, v ktorých sa sledujú určité
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 vypĺňaní formulára cez web je potrebné opraviť chyby zistené aplikáciou. Bez
odstránenia zistených chýb sa výkaz nedá uložiť. Je však možné uložiť aj
nedokončený výkaz bez vykonania kontroly pomocou tlačidla „uložiť rozpracovaný“
a dokončiť ho neskôr.
POKYNY PRE VYPLŇOVANIE JEDNOTLIVÝCH MODULOV VÝKAZU
Upozornenie: Od r.2009 sa plánuje racionálnejší zber dát, dovtedy (v rámci prechodného
obdobia) sa po spoločnom dohovore s SKS, so sekciou ambulantných kardiológov, výkaz
zredukuje o moduly 3703 a 3704 a o časť modulu 3705 (do ktorých všetci lekári
neposkytovali dostatočne valídne údaje) pre možnosť získať údaje z iných nových zdrojov.
3701. modul – Ambulancie
R01 - počet špecializovaných ambulancií patriacich do odboru kardiológia
3702. modul: Zamestnanci, vyšetrenia – stav k 31.12.
R01 - Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12.
R02 - Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný na 2 desatinné miesta
R03 - Počet všetkých vyšetrení vykonaných v ambulancii / nepočítajú sa telefonáty,
opakovaný návrat pacienta do ordinácie s výsledkami bioch., hematol. a iných
vyšetrení.
R04-06 - počet vybraných vyšetrení, ktoré samostatne vykonal lekár podávajúci
hlásenie
3705. modul – Dispenzarizované osoby v kardiologických ambulanciách počas
sledovaného obdobia
S1 až S10 - Zaradenie do vekovej skupiny sa udáva podľa dosiahnutého veku k 31.12.
Príklad: Pod pojmom 24 rokov sa rozumejú osoby, ktoré k 31.12. sledovaného
roka dosiahli vek 24 rokov + 364 dní ( v priestupnom roku + 365 dní).
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R01 - Počet dispenzarizovaných pacientov na začiatku sledovaného obdobia (k 1.1.),
ktorý sa rovná počtu dispenzarizovaných pacientov k 31.12. z predchádzajúceho
roka.
Pacient prijatý do dispenzarizácie aspoň jeden krát v roku absolvuje vyšetrenie
(dispenzárnu prehliadku) v kardiologickej ambulancii.
R02 - Počet pacientov, ktorí boli prijatí do dispenzarizácie v priebehu sledovaného
obdobia z akéhokoľvek dôvodu.
R03 - Počet pacientov, ktorí boli vyradení z dispenzarizácie v priebehu sledovaného
obdobia z rôznych dôvodov
R04 - Počet pacientov na konci sledovaného obdobia k 31.12.
3706. modul – Dispenzarizované osoby podľa vybraných chorôb obehovej sústavy stav k 31.12.
S1 až S10 – ako v 3705. module.
R01 až R12 – rizikové skupiny pacientov podľa vybraných chorôb obehovej sústavy (viď
poznámka v module 3706).
3707. modul – Dispenzarizované osoby s vybranými chorobami obehovej sústavy,
ktoré boli u nich novodiagnostikované v sledovanom období (od 1.1.31.12.)
S1 až S5 Podobne ako v module 3705.
R01 až R09 - Počet pacientov s diagnostikovanou vrodenou chybou srdca (VCHS)
akéhokoľvek typu - dg.: Q20-28. Počet pacientov s VCHS sa musí rovnať počtu
pacientov s korigovanou a nekorigovanou VCHS.
Upozornenie: údaj o chlopňových chybách sa týka iba pacientov bez zistenia inej
vrodenej chyby srdca, t.j. iba „sólo“ chlopňových chýb. „Kombinované“ chyby sú
chlopňové i nechlopňové, ak sa u pacienta vyskytujú spolu. Nie sú súčtom riadkov
„chlopňové“ a „nechlopňové“ chyby.
R10 až R12 - Počet pacientov s diagnostikovanou získanou chlopňovou chybou srdca s
dg: I05-I08, I34-I39. Rozlíšenie na korigované a nekorigované získané chlopňové
chyby srdca.
R13 až R36 - Počet pacientov s diagnózami podľa 10. MKCH (s výnimkou diagnóz, ktoré
kódy nemajú- riad.30).
Poznámky:
V prípade dg.s kódom I50- Syndróm (chronického) srdcového zlyhávania sa títo pacienti
podľa základnej príčiny (príčin) majú uviesť aj v dg.: I 25 (chr.ICHS), v dg.
kardiomyopatie (I42-I 43) či inej príčinnej súvislosti, ktoré klinicky vedú k syndrómu
chronického zlyhávania srdca.
Údaje o dispenzarizovaných osobách (pacientoch) s novodiagnostikovaným
(novozisteným) ochorením by sa mali týkať:
1. Novodispenzarizovaných pacientov (napr. po infarkte myokardu v sledovanom období
od 1.1.-31.12.) :
a/ predtým neevidovaných v žiadnej kardiologickej ambulancii
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b/ predtým evidovaných v inej kardiologickej ambulancii, z ktorej boli vyradení
napr. pre presťahovanie alebo zmenu lekára
2. Dispenzarizovaných pacientov ( už pred 1.1.)
a/ s opakovanou diagnózou (napr. ak pacient s evidovaným jedným infarktom
myokardu ( z minulosti) prekonal za sledované obdobie druhý infarkt myokardu,
b/ s inou novodiagnostikovanou diagnózou, než pre ktorú je dispenzarizovaný
V 3707. module sa uvádzajú počty pacientov (fyzických osôb). V ucelených skupinách
ochorení, napr. Ischemické choroby srdca (I20-I25) sa uvedie počet fyzických osôb,
v podskupinách ICHS sa ale ten istý pacient môže ocitnúť viackrát, t.j. ako osoba
s príslušnými dg. Podobne sa pacient s rôznymi dg. v rámci CHOS môže evidovať aj
v rámci I20-I25, ale aj napr. medzi získanými chlopňovými chybami srdca.

Vnútrovýkazové väzby
3702. modul
Platí pre S1
R03  R04+R05+R06

3707. modul
Platí pre S1 až S5
R01 = R02+R06
R02 = R03+R04+R05
R06 = R07+R08+R09
R10 = R11+R12
R13  R14
R15  R16
R16  R17
R15  R18
R15  R19
R15  R20
R25  R26+R27
R28 = R29+R31+R32
R29 R30
R33  R34+R35

3705. modul
Platí pre S1 až S10
(R01+R02) - R03 = R04
3706. modul
Platí pre S1 až S10
R04  R05

Hlavný odborník MZ SR pre odbor kardiológia:
doc.MUDr.Gabriel Kamenský,CSc,FESc.
Vypracovalo: Národné centrum zdravotníckych informácií
Otázky súvisiace s metodickými pokynmi na vyplňovanie predmetného formulára
konzultujte s pracovníkmi NCZI na: Tel. 02/572 69 613 Fax: 02/526 35 490
e-mail : anna.barakova@nczisk.sk
Kontaktná adresa na zasielanie vyplneného formulára : podatelna@nczisk.sk
Internetová stránka: www.nczisk.sk
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