Riaditelia nemocníc
podľa rozdeľovníka

Naše číslo:

Váš list číslo/zo dňa:

Z66286-2010

Vybavuje:

V Bratislave,

Baráková

25.01.2011

anna.barakova@nczisk.sk

Vec: Hlásenia do národných zdravotných registrov - žiadosť

Vážená pani riaditeľka,
Vážený pán riaditeľ,
vychádzajúc z povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti hlásiť prípady vybraných skupín
chorôb do NCZI (podľa § 44 ods. 10 písm. c zákona č. 576/2004 Z.z. v platnom znení), si dovoľujeme
obrátiť sa na Vás s požiadavkou o zabezpečenie:
1. dohlásenia prípadov z roku 2010 podliehajúcich registrácii v národných zdravotných registroch
(podľa § 45 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z.z. v platnom znení), hospitalizovaných vo vašom
zdravotníckom zariadení a to v termíne do konca februára 2011.
Táto povinnosť sa týka predovšetkým prípadov pacientov s
 akútnym koronárnym syndrómom (AKS)
 cievnou mozgovou príhodou (CMP)
 detí s vrodenou vývojovou chybou (VVCH) a zvlášť detí s vrodenou chybou srdca (VCHS),
 onkologickým ochorením (NOR) – týka sa aj rokov 2007 - 2009
2. Systematického hlásenia prípadov podliehajúcej hlásnej povinnosti v priebehu roka 2011.
Oddelenia s príslušnou hlásnou povinnosťou a príslušné kritériá sú uvedené v prílohe 1.
Od roku 2010 je možné hlásenia prípadov AKS a CMP odosielať do NCZI dvomi spôsobmi, a to:
 Z nemocničného informačného systému (NIS) v štruktúre podľa dátového rozhrania
cez zabezpečenú sieť do informačného systému zdravotníckych indikátorov (ISZI) v NCZI;
 Cez web-formulár priamo do informačného systému zdravotníckych indikátorov (ISZI).
Oba nástroje na zber údajov boli po pripomienkach užívateľov z nemocníc upravené a optimalizované.
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Naďalej sa budeme snažiť zohľadniť pripomienky poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a vylepšovať
a zjednodušovať zber údajov. Počty hlásení v danom roku podľa nemocníc budú orientačne
porovnávané s počtom hospitalizovaných osôb a budú zverejňované na stránkach NCZI
http://www.nczisk.sk/buxus/generate_page.php?page_id=483. Na uvedenej stránke budú uverejnené
aj podrobnosti týkajúce sa hlásení do jednotlivých národných zdravotných registrov.
V prípade záujmu pracovísk o analýzu vlastných údajov AKS i CMP v systéme ISZI je potrebné požiadať
NCZI o sprístupnenie príslušných údajov, pretože poskytovateľ údajov nemôže - z dôvodu zabezpečenia
ochrany osobných údajov registrovaných osôb, zadané údaje v systéme ISZI analyzovať priamo.
Veríme, že vzájomnou spoluprácou dospejeme k vyššej kvalite zbieraných vstupných údajov
aj spracovaných výstupov. Získané výstupy umožnia robiť kvalitnejšie a efektívnejšie rozhodnutia
na všetkých úrovniach riadenia zdravotnej starostlivosti.

S pozdravom

MUDr. Peter Hlava, v.r.
riaditeľ odboru nár.zdrav.registrov

MUDr. Anna Baráková, v.r.
ved. oddelenia
zdrav. registrov chron. ochorení
MUDr. Ch. Safaei Diba, v.r.
ved. oddelenia
národného onkologického registra

Príloha 1
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Hlásna povinnosť vybraných skupín diagnóz / chorôb
podľa číselníka odborného zamerania oddelenia
Hlásenie
diagnózy

Akútny
koronárny
syndróm

Cievna
mozgová
príhoda

Vrodená vývojová
chyba
Onkologické
ochorenia

KÓD
001
025
049
060
098
196
197
198
278

POPIS
vnútorné lekárstvo
anesteziológia a interná medicína
kardiológia
geriatria
JIS - geriatria
JIS - interná
JIS kardiologická
JIS metabolická
arytmia a koronárna jednotka

004

neurológia

060
001
025
201
098
196

geriatria
vnútorné lekárstvo*
anesteziológia a interná medicína
JIS neurologická
JIS - geriatria
JIS - interná*

051

neonatológia

009

gynekológia a pôrodníctvo

všetky odd. s hlásnou povinnosťou podľa
metod. pokynu pre hlásenie zhub. nádora

* v niektorých nemocniciach riešia CMP aj na interných odd.

Upozornenie:
V prípade, že príslušné oddelenie spravodajskej jednotky v príslušnom mesiaci nezaznamenalo ani jeden
predmetný prípad, je nevyhnutné oznámiť NCZI NEGATÍVNE HLÁSENIE ( podľa spôsobu zberu dát –
pri papierovej forme poštou alebo telefonicky, pri web aplikácii to zaznamenať za príslušné oddelenie do ISZI ,
alebo poslať tento fakt e-mailom. V prípade nejasností kontaktujte odbor nár. registrov (02/57269-101,-106, 321,- 206).
V prípade hlásení AKS a CMP hlási pracovisko, ktoré pacienta samo manažuje, v prípade prekladu hlási vyššie
pracovisko, prekladajúce odd. je však povinné uviesť v prepúšťacej správe potrebné časové a iné doplňujúce
informácie o klinickom priebehu stavu pacienta.
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