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VEC: Pokyny pre hlásenie prípadov s akútnym koronárnym syndrómom a cievnou mozgovou príhodou
do zdravotných registrov pre rok 2010 a 2009
Dobrý deň,
dovoľujeme si Vás informovať o aktuálnych pokynoch ohľadom hlásenia prípadov s akútnym koronárnym
syndrómom (AKS) a cievnou mozgovou príhodou (CMP) do národných zdravotných registrov za rok 2010 ako
aj o postupe pri finalizácii zberu dát AKS a CMP za rok 2009.
V roku 2010 je možné hlásenia do NCZI odosielať 2 spôsobmi:
A - uložením výstupov z informačných systémov spravodajských jednotiek (náhrada Z-safe) cez
zabezpečenú sieť do informačného systému NCZI.
B - využitím web aplikácie informačného systému zdravotníckych indikátorov (ISZI)
Hlásenia za rok 2009 – dohlasovanie
Upozorňujeme Vás, že prenos údajov prostredníctvom zabezpečenej siete MISE (tzv. Z-safe) bol funkčný
do 31.10.2009! Preto údaje odoslané týmto spôsobom po uvedenom termíne nemohli byť doručené do NCZI
(o tejto skutočnosti bolo vedenie nemocníc informované v novembri 2009).
Ak z Vašej organizácie boli údaje odosielané cez systém MISE po termíne 31.10.2009, pre kompletnosť údajov
si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste súbory poslali znovu, a to prenosom súborov s uložením (upload)
formátu XML cez zabezpečenú sieť Podateľne štatistických zisťovaní NCZI (ak ste to doteraz neurobili iným
spôsobom - disketa, CD, atď.).Popis prístupu i heslá budú mať k dispozícii p.riaditelia v krátkom čase. Súbory
XML posielajte výhradne takýmto spôsobom. Hlásenia do registrov AKS a CMP za rok 2009 zašlite NCZI
v termíne do 28. 2. 2010.
Hlásenia za rok 2010
V údajových položkách registrov AKS a CMP pre rok 2010 boli urobené niektoré zmeny na základe
požiadaviek odborných spoločností SLS. Pre rok 2010 preto nie je možné použiť aplikáciu e-Stazis.
Zadávanie dát bude možné 2 spôsobmi:

V prípade, že ste doteraz hlásenia zadávali cez vlastný nemocničný informačný systém,
je potrebné urobiť úpravu dátového rozhrania. Nové dátové rozhranie bude uverejnené na webovej
stránke NCZI*: ►Národné zdravotné registre►Zber údajov pre AKS a CMP. Údaje v elektronickej forme
(formát XML) zodpovedajúce novému rozhraniu budete môcť zasielať cez zabezpečenú sieť NCZI.
Presné pokyny, prístupové mená a heslá dostanú budúci týždeň poštou všetci p.riaditelia. Vzhľadom na to, že
zverejnenie nového dátového rozhrania pre registre na r.2010 bude k dispozícii v 2.polovici februára, v prípade,
že nebudete môcť využiť web aplikáciu v odosielaní hláseniek (viď nižšie) navrhujeme Vám, aby ste si dovtedy
zaznamenávanie prípadov AKS/CMP predpripravovali na aktualizovanom papierovom formulári (príloha).
 V tomto roku bude možné vkladať hlásenia aj priamo cez web aplikáciu ISZI.
Presné pokyny, prístupové mená a heslá pre použitie web aplikácie obdržia p.riaditelia budúci týždeň. Nástroje
a vypĺňanie hlásení cez web aplikáciu budú uverejnené budúci týždeň na web stránkach NCZI*. Nakoľko pôjde
o nový typ hlásenia, ev. problémy pri vypĺňaní adresujte na e-mail (anna.barakova@nczisk.sk) alebo na
t.č.:02/57269106.
Grafická forma web formulára je podmienená súčasnými možnosťami systému. Do budúcnosti sa plánuje
vylepšenie vrátane možnosti sprístupniť spravodajským jednotkám aj analýzu vlastných údajov cez web
aplikáciu a porovnať ich s údajmi za SR. V súčasnosti bude možné o tieto údaje požiadať po dohode
s odbornými garantmi príslušných zdravotných registrov.
S pozdravom
MUDr. Anna Baráková
Príloha: Vzor papierových formulárov AKS a CMP na rok 2010 v pdf formáte
Poznámka:V oficiálnom liste pre p.riaditeľov budeme žiadať aj vyplnenie príslušnej tab.pre aktualizovaný zoznam mien a tel. i e-mail
kontaktov (z odd./kliník) pre styk s NCZI, nakoľko došlo k viacerým zmenám, o ktorých sme nevedeli. Prosíme, aby ste aktívne pripomenuli
túto žiadosť aj vedeniu nemocnice za svoje odd./kliniky, aby sme zoznam dostali centrálne. Uľahčí nám to všetkým komunikáciu s Vami.
Ďakujeme.

