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Abstract NCZI ako národný reprezentant a spracovateľ zdravotníckych štatistických informácií v Slovenskej republike v rámci

svojej činnosti využíva databázu HFA na prezentáciu indikátorov poskytovaných z iných krajín na porovnanie zdravotného stavu
obyvateľstva v EÚ. Zároveň ponúkame spoluprácu pri tvorbe celoeurópskych metodík z hľadiska špecifikácie nových ukazovateľov,
ktoré by reálnejšie odrážali vývoj zdravotníctva v jednotlivých krajinách a podporujeme proces harmonizácie indikátorov pre
spolupracujúce medzinárodné organizácie.

Metódy a materiály

Úvod
História
rok 1996 – 1997
• Zapojenie sa Slovenskej republiky do
spolupráce v oblasti tvorby európskej
zdravotníckej štatistiky
• Vytvorenie referátu v NCZI pre
spoluprácu s WHO na zabezpečenie
priameho kontaktu
• Zapojenie SR do projektu WHO a EÚ
Copernicus Care Support – tvorba

Získavanie zdravotníckych
štatistických dát v SR
Celoplošný zber: republika, kraj, okres

Mapka prezentuje integráciu štatistických
výstupov podľa platného územného členenia
v SR NUTS 1 – 4.

indikátorov a analýz dostupnosti ukazovateľov
v SR pre vytvorenie súboru medzinárodne
porovnateľných zdravotníckych ukazovateľov
informačných systémov účastníckych krajín
prostredníctvom serverov s databázami
zdravotníckych údajov v reálnom čase

Súčasnosť
HFA – DB European health for all
database – rezortné a mimorezortné

štatistické dáta zabezpečuje a poskytuje
NCZI

HMD – Data of national hospital
discharge statistics WHO- ukazovatele

z posteľových zariadení, vek, pohlavie a
diagnózy prepustených pacientov v
sledovanom roku.

HFA - MDB Mortality indicators by 67
causes of death, age, and sex

Formy štatistických zisťovaní v SR
Štatistické výkazy
•
•
•
•
•
•

ambulantná činnosť
činnosti vybraných odborností
jednodňová starostlivosť
pracoviská SVLZ
posteľová starostlivosť
činnosti stacionára

Národné zdravotné registre
Zisťovania udalostí charakterizujúcich
zdravotný stav populácie
Administratívne registre

Metódy zisťovania
• vyčerpávajúce štatistické zisťovania
MZ SR u poskytovateľov ZS

Hlavní partneri
spolupracujúci s WHO v SR

• výberové zisťovania

Ministerstvo zdravotníctva SR

• prieskumy

legislatívne prostredie v oblasti
poskytovania ZS, relevantné zákony a
dokumenty strategického a riadiaceho
charakteru http://www.health.gov.sk

Kancelária WHO na Slovensku
špecializovaná agentúra OSN v oblasti
verejného a globálneho zdravia
http://who.who.sk

Národné centrum
zdravotníckych informácií

národný spracovateľ zdravotníckych
štatistických dát a poskytovateľ
zdravotníckych informácií
http://www.nczisk.sk

Štatistický úrad SR

štátna štatistika, spracovateľ,
poskytovateľ demografických údajov
http://www.statistics.sk

Publikačné výstupy

Edícia Zdravotnícka štatistika
Edícia ročeniek
Edícia analytických publikácií
Edícia slovenskej lekárskej
knižnice

Elektronické výstupy
Elektronické publikácie
Webové prezentácie

Zdravotnícka ročenka SR

• Projekt WHO Euphin-East – prepojenie

Rok 2002 – 2005
• V rámci vytýčených cieľov v oblasti
monitorovania a analyzovania
zdravotného stavu obyvateľstva SR sa
pracovníci NCZI iniciatívne zapojili do
riešenia projektov realizovaných v rámci
dvojročných dohôd uzavretých medzi
MZ SR a WHO

Prezentácia výsledkov

Periodicita spracovania údajov
• ročná
• štvrťročná
• mesačná

Nové formy zberu dát a možnosti
Informačných systémov
on-line formulár – web aplikácie
off-line formulár – MS Excel
prepojenie informačných systémov
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
prostredníctvom xml rozhrania

V samostatnej kapitole
Medzinárodné porovnania, publikácia
poskytuje informácie o postavení
Slovenska v rámci EÚ týkajúce sa
vybraných indikátorov zdravotného
stavu populácie.
Čitateľ má možnosť porovnať hodnoty
indikátorov spracovaných za Slovensko
s hodnotami ďalších európskych krajín.
Údaje pre túto kapitolu sú čerpané
z poslednej aktualizácie databázy HFA

Záver
Proces harmonizácie indikátorov
poskytovaných zahraničným partnerom
prebieha vo viacerých etapách
a úrovniach.
Základným pilierom harmonizácie je
zosúladenie požiadaviek partnerských
zahraničných organizácií a odstránenie
duplicít poskytovania údajov podľa
rozdielnych metodík zberu, či spôsobu ich
vykazovania a sledovania z primárnych
zdrojov štatistických údajov.
K tomuto cieľu smeruje medzinárodná
spolupráca všetkých členských krajín.
Výsledky sme zaznamenali aj v zmene
požadovaných indikátorov za SR v roku
2006. Postupne sa odstraňuje duplicita
požadovaných dát, zjednocujú sa
metodiky od zahraničných partnerov,
ktorí uprednostňujú dáta z prvotného
zdroja.
Z uvedeného vyplýva, že harmonizácia
ukazovateľov je dynamický proces, ktorý
sa neustále vyvíja a zdokonaľuje.
Slovenská republika zastúpená NCZI je
priamym účastníkom tohto procesu
a vyvíja a bude vyvíjať úsilie, aby prispela
k harmonizácii indikátorov sledujúcich
zdravie a spokojnosť so zdravotníckymi
službami občanov EÚ a ich porovnateľnosť
v jednotlivých krajinách.

