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ÚVOD

Predkladané metodické pokyny sú návodom na vypĺňanie formulára Hlásenie
príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia – ZS (MZ SR) 2 – 12. Obsahujú
vzor formulára (príloha č.1), všeobecné zásady, spôsob vypĺňania jednotlivých
položiek, metodologické pravidlá vrátane definícií základných pojmov.
Formulár Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia je
štatistický formulár, ktorý bol schválený na základe rozhodnutia MZ SR.
Obsahová náplň formulára bola vypracovaná v spolupráci s MZ SR a Hlavnými
odborníkmi MZ SR v odbore súdne lekárstvo (dokonané samovraždy) a v odbore
psychiatria (pokusy o samovraždu) za spoluúčasti NCZI. Autori predmetného
formulára vychádzali v prvom rade z potrieb sledovania údajov na získanie
informácií, ktoré slúžia na rozbor príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia.
Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na
medzinárodné porovnanie pre SZO, OECD, EÚ a ďalších domácich a zahraničných
užívateľov.
Tieto metodické pokyny platia pre spracovateľský rok 2011, pokiaľ nebude
zmenená vecná náplň uvedeného formulára.
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1. Všeobecné zásady
•

Pre spracovateľské obdobie roka 2011 bol MZ SR schválený formulár:
Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia–ZS (MZ SR)2-12.

•

Formulár Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia
predkladajú vybrané zdravotnícke zariadenia – FN, FNsP, DFNsP, NsP, PN,
PL, OLÚ psychiatrický (Predná Hora), Detská psychiatrická liečebňa
(Hraň) a ďalšie psychiatrické zdravotnícke zariadenia prostredníctvom
svojich psychiatrických oddelení/ambulancií a gerontopsychiatrických
oddelení/ambulancií (hlásia pokus o samovraždu) a oddelení súdneho
lekárstva (hlásia samovraždy).

•

Formulár zabezpečí NCZI prostredníctvom webového formulára ISZI.
ÚZZ, ktoré využívajú svoj IS, sú povinné dodržiavať predpísané dátové
rozhranie, ktoré je uverejnené na internetovej stránke NCZI.

•

Pokyny sú záväzné pre všetky zdravotnícke zariadenia, ktoré majú
spravodajskú povinnosť vypĺňať a predkladať uvedené formuláre.

•

Za prípadné neplnenie, chybné alebo oneskorené plnenie spravodajskej
povinnosti nesie zodpovednosť spravodajská jednotka (štatutárny zástupca).

•

Vo formulároch vyplnené údaje musia byť jednoznačné a čitateľné.

•

Prípadné opravy údajov vo formulároch vykonané spravodajskou jednotkou
alebo spracovateľom (napr. po telefonickom dohovore) musia byť vykonané
tak, aby chybný údaj bol správny, zrozumiteľný.

2. Spôsob predkladania formulárov
Spravodajská jednotka - poverený pracovník, vyplní formuláre za celý
mesiac, vždy do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období
(do 10. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca).
Upozornenie:
V prípade, že psychiatrické zariadenie - spravodajská jednotka v príslušnom
mesiaci nezaznamenala ani jeden prípad samovraždy alebo ssamovražedného
pokusu je nevyhnutné výkaz označiť ako negatívny!!!
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3. Definície základných pojmov a metodologické pravidlá
Definície
Na účely spravodajskej povinnosti zdravotníckych zariadení:
Právny subjekt, je zdravotnícke zariadenie s právnou subjektivitou s prideleným
IČO. Môže sa skladať aj z viacerých začlenených zariadení.
Začlenené zariadenie, je zdravotnícke zariadenie, ktoré je organizačne a funkčne
samostatné, nemá právnu subjektivitu a má rovnaké IČO ako právny subjekt, ku
ktorému patrí.

Metodologické pravidlá
•

Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia sa zakladá:
- osobe, ktorá sa pokúsila o samovraždu a ktorej bola poskytnutá
psychiatrických
psychiatrická zdravotná starostlivosť v útvaroch
zariadení (na psychiatrickom oddelení/ambulancii, gerontopsychiatrickom
oddelení /ambulancii). Ak osobe, ktorej bola poskytnutá iná zdravotná
starostlivosť (napr. na internom oddelení, chirurgii a pod.) než
psychiatrická, tejto osobe sa predmetný formulár nezakladá.
Zdôrazňujeme, ak bola pacientovi po samovražednom pokuse poskytnutá
psychiatrická starostlivosť vypĺňa sa mu predmetný formulár a podľa
týchto metodických pokynov sa zasiela na NCZI.
- aj v prípade samovraždy, ak bolo telo po samovražednom pokuse pitvané
na pracovisku súdneho lekárstva.

• Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia predkladá každý
právny subjekt alebo začlenené zariadenie, ak majú spravodajskú povinnosť.
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4. Spôsob vypĺňania formulára
Pozostáva z 5 modulov:
0. modul: Identifikácia pracoviska:
V riadku 1-6 uvediete povinné položky:
•

Rok (1) ( v tvare 20RR) – uvediete kód roka, za ktorý sa štatistický
lístok predkladá

•

Mesiac (2) –uvediete kód 01, 02 , 03….12 podľa poradia, za ktorý sa
štatistický lístok predkladá
IČO (3) – 8 znakové pole pre zápis položky Identifikačné číslo
organizácie, právneho subjektu, t.j. psychiatrického zdravotníckeho
zariadenia, v ktorom bol pacient hospitalizovaný/pitvaný.
KPZS (4) – Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti – 12 znakové
pole. Vypĺňa sa kód pridelený ÚDZS podľa Metodického usmernenia ÚDZS
1/6/2007 k tvorbe a prideľovaniu kódov lekárom a poskytovateľom zdravotnej
starostlivosti.

•
•

1.modul: Identifikácia pacienta
V riadku 1-7 uvediete položky:
Rodné číslo (1) pacienta - desaťmiestny údaj. Uvediete jeho rodné číslo. Dátumová
časť rodného čísla musí byť vyplnená v súlade so zákonom NR SR č.301/1995 Z.z. o
rodnom čísle zo 14.12.1995.
Môže nastať jedna z nasledujúcich možností:
• pacient -občan slovenskej štátnej príslušnosti, ak :
.- je známe jeho rodné číslo, pri deväťmiestnom rodnom čísle desiate miesto
zostane nevyplnené (u narodených do 31.12.1953).
.- nie je známe úplné rodné číslo, len jeho dátum narodenia, vytvoríte ho z
dátumu narodenia v poradí :
RR - posledné dvojčíslie roka narodenia
MM - mesiac narodenia (u žien mesiac + 50)
DD - deň narodenia
koncovka (posledné štvorčíslie) - doplníte "000".resp."0000".
• pacient - občan cudzej krajiny, v tomto prípade bude rodné číslo vytvorené z
dátumu narodenia a koncovka (posledné štvorčíslie) bude doplnená "999", resp.
"9999".
V prípade pacienta - občana ČR (i keď je známe jeho rodné číslo), rodné číslo
sa vytvorí tým istým spôsobom, t.j. z dátumu narodenia a doplnením "999"resp.
"9999".
• Ak Druh úmyselného sebapoškodenia je "1"a nie je známe Rodné číslo , vtedy
uvediete kód 0010000000, keď sa jedná o mužské pohlavie a 0050000000, keď sa
jedná o ženské pohlavie.
Povinný údaj!
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Bydlisko kód bydliska -:
1 - trvalé (5) - rozumie sa trvalého bydlisko v SR. Ak pacient má trvalé
bydlisko v SR v šesťznakovom poli uvediete posledné 6-číslie trvalého
bydliska z 12-znakového kódu LŠÚJ 2 podľa klasifikácie štatistických
územných jednotiek SR (Vyhláška ŠÚ SR č.438/2004 Z.z z 19. júla 2004).
Kód potvrdíte kliknutím na trojuholníček, výberom z ponuky kódu z
číselníka. V prípade pacienta cudzinca, ktorý nemá v SR trvalé bydlisko
pole pre zápis kódu okresu trvalého bydliska nevypĺňate.
Ak neviete kód trvalého bydliska, stačí do okienka uviesť názov trvalého
bydliska a následne kód potvrdiť v ponuke číselníka.
2 - prechodné (6) - rozumie sa kód prechodného bydlisko v SR. Ak je aktuálne
prechodné bydlisko postupujete ako pri vypĺňaní trvalého bydliska.
Zdravotnícke zariadenie MS SR uvedie kód obce, v ktorej
nápravnovýchovný ústav alebo ústav na výkon väzby sídli.
V prípade, ak prechodné bydlisko nie je aktuálne, pole nevypĺňate.
Pokiaľ nie sú známe tieto údaje, polia pre zápis položky Bydlisko ostane nevyplnené.
Rodinný stav (7) - kód vyberiete z číselníka (klik na trojuholník a výber
kódu):
0 - nezistený
1 - slobodný(á)
2 - ženatý (vydatá)
3 - rozvedený(á)
4 - vdovec(a)
5 – registrované partnerstvo
Ak pacientom je dieťa do 16 rokov, uvediete kód „1“.
Povinný údaj!
2. modul – Sociálno - ekonomické informácie obsahuje údaje :
V riadku 1-3 uvediete:
Najvyššia úroveň ukončeného vzdelania (1) - do jednoznakového poľa vyberiete
kód z číselníka (klik na trojuholník a výber kódu):
1 – základné neukončené
2 – základné ukončené
3 – stredné bez maturity
4 – stredné s maturitou
5 – vysokoškolské bakalárske
6 – vysokoškolské (ostatné) (magisterské, inžinierske, doktorské,
doktoranské)
9 – neznáme
- Ak pacientom je dieťa, ktoré nemá ukončenú základnú povinnú školskú
dochádzku (dieťa do 16 rokov) vyberiete kód "9".
- Ak nie je známy tento údaj, do poľa vpíšete kód "9".
Povinný údaj!
Pracovný stav (2) - do jednoznakového poľa vyberiete kód z číselníka (klik na
trojuholník a výber kódu):
0 - žiak/študent
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1 - pravidelne zamestnaný(á) (má uzavretý hlavný pracovný pomer, bez
rozdielu na to, či v štátnom alebo v súkromnom sektore)
2 - príležitostne zamestnaný(á) (nemá uzavretý hlavný pracovný pomer,
napr. pracuje len brigádnicky, sezónne, atď. nepatrí sem skrátený
pracovný úväzok)
3 - nezamestnaný(á) (nikde nepracuje, bez rozdielu na to, či je hlásený
na úrade práce, alebo nie)
4 - dôchodca(kyňa) – invalidný
5 - dôchodca(kyňa) - starobný
6 - žiadny, závislý od inej osoby (napr. zatiaľ bez nároku na dôchodok a
nevzdelávajúci sa, neplatená ďalšia MD, atď.)
7 - iný (iná ekonomická aktivita neuvedená pod kódmi "1 až 7", napr.
súkromný podnikateľ)
9 - neznámy
Ak nie je známy tento údaj, v poli uvediete kód "9".
Povinný údaj!
Podozrenie na ohrozenie násilím (3)- kód vyberiete z číselníka (klik na
trojuholník a výber kódu):
1 – fyzicky
2 – psychicky
3 – fyzicky aj psychicky
4 – nie
X – neudané
Ak nie je známy tento údaj, v poli uvediete kód "X".
Povinný údaj!
3. modul – Informácie týkajúce sa úmyselného sebapoškodenia obsahuje údaje:
V riadku 1-17 uvediete položky:
Druh úmyseného sebapoškodenia (1)- kód vyberiete z číselníka (klik na
trojuholník a výber kódu):
1 – samovražda
2 – samovražedný pokus
Povinný údaj!
Vykonanie činu:
Dátum (2) (DD,MM,RRRR) - uvediete dátum vykonania činu v tvare:
DD - deň v mesiaci, kedy bol čin vykonaný (01 - 31)
MM - mesiac v roku, kedy bol čin vykonaný (01 - 12)
RRRR - rok, v ktorom bol čin vykonaný
Povinný údaj!
Hodina (3) - do dvojznakového poľa, vpíšete hodinu vykonania činu. Napr., ak čin
bol vykonaný o jednej hodine v noci, do poľa vpíšete "01", ak bol čin vykonaný
napr. 30 minút po polnoci - vpíšete "01", t.j. uvediete nasledujúcu celú hodinu.
Ak nie je známy tento údaj, pole ostane nevyplnené.
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Spôsob vykonania činu 1), 2)
Označenie 1) (5, 6, 7) alebo 2) (8, 9, 10) je vyznačenie poradia spôsobu vykonania
činu (samovraždy alebo samovražedného pokusu). Najprv vyplníte údaje v časti 1) a
potom v časti 2), ak sú aktuálne.
1)
a) vo formulári text (4) uvediete slovný popis spôsobu vykonania činu
b) diagnóza (5) vyberiete z číselníka kód diagnózy (klik na trojuholník
a výber kódu) a označíte
c) miesto (6) a vyberiete z číselníka kód diagnózy (klik na trojuholník
a výber kódu) a označíte špecifikujúci miesto udalosti (podľa MKCH-10).
Povinné údaje v prípade b) a c)!
2)
analogickým spôsobom, ako v časti 1).
Upozornenie !!!
Vychádzajúc z výsledkov spracovania predchádzajúceho obdobia upozorňujeme
spravodajské jednotky, aby venovali zvýšenú pozornosť pri vypĺňaní kódu diagnózy
úmyselného sebapoškodenia, zvlášť zo špecifikácii miesta udalosti. Spravodajské
jednotky v minulosti nevypĺňali tento údaj, i napriek tomu, že zoznam kódov miesta
udalosti bol uvedený v prílohe č.3 platných metodických pokynov na vypĺňanie
predmetného formulára.
Psychiatrická diagnóza (10) - kód vyberiete z číselníka (klik na trojuholník
a výber kódu)
Motív činu (11) - do jednoznakového poľa vyberiete kód z číselníka (klik na
trojuholník a výber kódu):
0 - konflikty a rodinné problémy
1 - konflikty a školské problémy
2 - konflikty a problémy v zamestnaní
3 - konflikty a existenčné problémy
4 - konflikty a erotické problémy
5 - konflikty a problémy s verejnými záujmami
6 - súvislosť so somatickým ochorením alebo telesnou chybou
7 - bez zrozumiteľnej motivácie (vrátane motivácie psychotickej)
8 - iné vnútorné osobné konflikty a problémy/iné motivácie (iné motivácie
neuvedené pod kódmi "0-7")
9 - neznámy
Uvediete prevládajúci motív.
Povinný údaj!
Opakovaný pokus (i v prípade samovraždy) (12) - do jednoznakového poľa, do
jednoznakového poľa vyberiete kód z číselníka (klik na trojuholník a výber
kódu):
1 - áno
2 – nie
9 – neznáme
Povinný údaj!
Demonštratívny pokus (13) (snaha získať pokusom výhodu, pozornosť a pod.)do jednoznakového poľa do jednoznakového poľa vyberiete kód z číselníka (klik
na trojuholník a výber kódu) :
1 - áno
9

2 – nie
9 – neznámy
Povinný údaj!
Prítomnosť alkoholu alebo návykovej (psychotrópnej) látky (14) - do
jednoznakového poľa vyberiete kód z číselníka (klik na trojuholník a výber
kódu):
1 - áno
2 – nie
9 - neznámy
Povinný údaj!
Potvrdenie laboratórne (15) - jednoznakového pole
áno - zaškrtnente
nie - ostane neoznačené
(Rozumie sa laboratórne potvrdenie prítomnosti alkoholu alebo návykovej látky).
Psychiatrická liečba pred terajším samovražedným pokusom (16) - do
jednoznakového poľa a vyberiete kód z číselníka (klik na trojuholník a výber
kódu):
1 - áno
2 – nie
9 – neznáme
Povinný údaj!
4. modul – PITVA
V riadku 1 -5 uvediete:
Druh vykonanej pitvy (1) - do jednoznakového poľa vyberiete kód z číselníka
(klik na trojuholník a výber kódu):
1 - súdnolekárska (nariaďuje obhliadajúci lekár)
2 - súdna (nariadená políciou,vyšetrovateľom PZ, prokurátorom)
9 - neudané/nepitvané
Ak položka Druh sebapoškodenia má kód "2",(samovražedný pokus) alebo telo po
samovražde nebolo pitvané uvediete kód "9".
Správu vyplnil (meno lekára) (2): uvediete meno a priezvisko osoby, ktorá
zostavila štatistický formulár
e-mail (3) – uvediete elektronickú adresu osoby, ktorá zostavila štatistický formulár
Číslo telefónu (4) – uvediete číslo telefónu vrátane smerového čísla a klapky, osoby,
ktorá zostavila štatistický formulár.
Formulár „uložiť rozpracovaný“ alebo „uložiť rozpracovaný a pokračovať“
znamená, že SJ si môže otvoriť a doplniť, príp. opraviť údaje.
V prípade, že formulár je úspešne „odoslaný“, nie je možné robiť vo formulári
úpravy a správne vyplnený formulár je uložený v systéme.
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Príloha č. 1
Zoznam diagnóz - úmyselné sebapoškodenie (MKCH-10)

X60 Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením neopiátovými analgetikami, antipyretikami
a antireumatikami
X61 Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením antiepileptikami, sedatívami,
hypnotikami,antiparkinsonikami a psychotropnými liekmi nezatriedené inde
X62 Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením opiátovými analgetikami a
psychodysleptikami (halucinogénmi), nezatriedené inde
X63 Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením liekmi účinkujúcimi na autonómny nervový
systém
X64 Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením inými a bližšie neurčenými liečivami,
liekmi a biologickými látkami
X65 Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením alkoholom
X66 Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením organickými rozpúšťadlami, alogenovanými
uhľovodíkmi a ich výparmi
X67 Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením inými plynmi a výparmi
X68 Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením pesticídmi
X69 Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením inými a bližšie neurčenými chemickými a
škodlivými látkami
X70 Úmyselné samopoškodenie obesením, zaškrtením a zadusením
X71 Úmyselné samopoškodenie utopením a topením
X72 Úmyselné samopoškodenie výstrelom z ručnej zbrane
X73 Úmyselné samopoškodenie výstrelom z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane
X74 Úmyselné samopoškodenie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane
X75 Úmyselné samopoškodenie výbušnou látkou
X76 Úmyselné samopoškodenie dymom, požiarom a plameňmi
X77 Úmyselné samopoškodenie parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi
X78 Úmyselné samopoškodenie ostrým predmetom
X79 Úmyselné samopoškodenie tupým predmetom
X80 Úmyselné samopoškodenie skokom z výšky
X81 Úmyselné samopoškodenie skočením alebo ľahnutím pred pohybujúci sa predmet
X82 Úmyselné samopoškodenie havarovaním s motorovým vozidlom
X83 Úmyselné samopoškodenie inými bližšie určenými prostriedkami
X84 Úmyselné samopoškodenie bližšie neurčenými prostriedkami

Príloha č. 2
Špecifikácia miesta udalosti (MKCH-10)
.0 Domov
Byt
Penzión,internát
Parkovisko pre karavany,prívesy
Gazdovský dom
Domy spríslušenstvom
Obytný dom
Neinštituciálne miesto bydliska
Súkromná
* cesta k domu
* garáž
* záhrada pri dome
* dvor pri dome
Plaváreň vo vlastnom dome alebo záhrade
Nezahŕňa: opustený dom (.8)
rozostavaný,ale ešte neobývaný dom (.6)
inštituciálne miesto bydliska (.1)

.1 Kolektívne ústavné zariadenia
Internát
Nemocnica
Útulok (hospic)
Vojenský tábor
Opatrovateľský domov
Domov dôchodcov
Detský domov
Väznica
Nápravná škola

.2 Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy
Budova vrátane okolitého pozemku, ktorú používa verejnosť, alebo
jej určitá časť
* kongresová hala
* kampus
* kostol
* kino
* klubovňa
* kolégium
* súdna budova
* tanečná sála
* jasle
* galéria
* nemocnica
* inštitút pre vyššie vzdelávanie
* materská škola
* knižnica
* múzeum
* koncertná hala
* opera
* pošta
* kultúrny dom (PKO)
* škola (súkromná,verejná,štátna)
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* divadlo
* univerzita
* klub mládeže
Nezahŕňa: budovu vo výstavbe(.6)
kolektívne ústavné zariadenia(.1)
športové a atletické priestranstvo(.3)

.3 Športové a atletické priestranstvo
Baseballové
Basketbalové
Kriketové
Futbalové
Golfové
Hokejové
Tenisové
Squashové
Telocvičňa
Jazdiareň
Klzisko
Štadión
Verejná plaváreň
Nezahŕňa: bazén a tenisové ihrisko v súkromnom dome alebo v záhrade(.0)

.4 Ulica a cesta
Autostráda (autocesta)
Vozovka
Vydláždený chodník
Cesta
Chodník

.5 Obchod a služby
Letisko
Banka
Kaviareň
Kasino
Garáž
Benzínové čerpadlo
Hotel
Trhovisko
Úradná budova
Rozhlasová a televízna stanica
Reštaurácia
Dom služieb
Obchod
Obchodný dom
Stanica(autobusová) (železničná)
Nezahŕňa: súkromnú garáž (.0)

.6 Priemyselné objekty
Budova [akákoľvek] vo výstavbe
Dok
Suchý dok
Továreň
* budova
* pozemok
Plynáreň
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Priemyselný objekt
Bane
Ropné studne vzdialené od brehu
Šachta,jama (uhoľná) (štrková) (piesková)
Elektráreň (uhoľná) (atómová) (naftová)
Lodenica
Tunel vo výstavbe
Dielňa

.7 Poľnohospodárske
Poľnohospodárske
* objekty
* obrábané pozemky
Živočíšna výroba
Nezahŕňa: gazdovský dom a príslušenstvo (.0)

.8 Iné špecifikované miesta
Pláž
Kemping
Kanál
Karavankemping NS
Opustená budova
Púšť
Dok NS
Hora (les)
Prístav
Kopec
Jazero
Močiar
Vojenské cvičisko
Vrch
Park (zábavný) (verejný)
Parkovisko
Rybník a jazierko
Step
Verjné miesto NS
Železničná trať
Rieka
More
Morský breh
Tok
Vodná nádrž
ZOO

.9 Nešpecifikované miesto
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Príloha č. 3
Zoznam psychiatrických diagnóz (MKCH-10)
F000 Demencia pri Alzheimerovej chorobe so skorým začiatkom (G30.0)
F001 Demencia pri Alzheimerovej chorobe s neskorým začiatkom (G30.1)
F002 Demencia pri Alzheimerovej chorobe, atypický alebo zmiešaný typ (G30.8)
F009 Nešpecifikovaná demencia pri Alzheimerovej chorobe (G30.9)
F010 Vaskulárna demencia s akútnym začiatkom
F011 Multiinfarktová demencia
F012 Subkortikálna vaskulárna demencia
F013 Zmiešaná kortikálna a subkortikálna cievna demencia
F018 Iná cievna demencia
F019 Nešpecifikovaná cievna demencia
F020 Demencia pri Pickovej chorobe (G31.0)
F021 Demencia pri Creuzfeldovej-Jakobovej chorobe (A81.0)
F022 Demencia pri Huntingtonovej chorobe (G10)
F023 Demencia pri Parkinsonovej chorobe (G20)
F024 Demencia pri chorobe vyvolanej vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti
[HIV]
F028 Demencia pri iných špecifikovaných chorobách zatriedených inde
F03 Nešpecifikovaná demencia
F04 Organický amnestický syndróm nezavinený alkoholom alebo inými psychoaktívnymi látkami
F050 Delírium opísané ako nenadsadené na demenciu
F051 Delírium nadsadené na demenciu
F058 Iné delírium
F059 Nešpecifikované delírium
F060 Organická halucinóza
F062 Organická porucha s bludmi (podobná schizofrénii)
F063 Organické poruchy nálady (afektívne)
F064 Organická úzkostná porucha
F065 Organická disociatívna porucha
F066 Emočná labilita (asténia) na organickom podklade
F067 Ľahké poruchy poznávania
F068 Iné špecifikované psychické poruchy zapríčinené poškodením a dysfunkciou
mozgu a Somatickou chorobou
F069 Nešpecifikovaná psychická porucha zapríčinená poškodením a dysfunkciou
mozgu a Somatickou chorobou
F070 Porucha osobnosti organického pôvodu
F071 Postencefalitický syndróm
F072 Syndróm po otrase mozgu
F078 Iné organické poruchy osobnosti a správania zavinené chorobou, poškodením a
dysfunkciou mozgu
F079 Nešpecifikovaná organická porucha osobnosti a správania zavinená chorobou,
poškodením a dysfunkciou mozgu
F09 Nešpecifikovaná organická alebo symptomatická psychická porucha
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F10 Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu
F11 Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím opiátov
F12 Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím kanabinoidov (marihuana,
hašiš)
F13 Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím sedatív alebo hypnotík
F14 Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím kokaínu
F15 Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím iných stimulujúcich látok
vrátane kofeinu
F16 Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím halucinogénov
F17 Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím tabaku
F18 Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím prchavých rozpúšťadiel
F19 Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím viacerých drog a iných
psychoaktívnych látok
F200 Paranoidná schizofrénia
F201 Hebefrénna schizofrénia
F202 Katatónna schizofrénia
F203 Nediferencovaná schizofrénia
F204 Postschizofrenická depresia
F205 Reziduálna schizofrénia
F206 Jednoduchá schizofrénia
F208 Iná schizofrénia
F209 Nešpecifikovaná schizofrénia
F21 Schizotypová porucha
F220 Bludová (paranoidná) porucha
F228 Iné perzistujúce poruchy s bludmi
F229 Nešpecifikovaná pretrvávajúca porucha s bludmi
F230 Akútna polymorfná psychotická porucha bez príznakov schizofrénie
F231 Akútna polymorfná psychotická porucha s príznakmi schizofrénie
F232 Akútna psychotická porucha podobná schizofrénii
F233 Iné akútne psychotické poruchy, najmä s bludmi
F238 Iné akútne a prechodné psychotické poruchy
F239 Nešpecifikovaná akútna a prechodná psychopatická porucha
F24 Indukovaná porucha s bludmi
F250 Schizoafektívna porucha, manický typ
F251 Schizoafektívna porucha, depresívny typ
F252 Schizoafektívna porucha, zmiešaný typ
F258 Iné schizoafektívne poruchy
F259 Nešpecifikovaná schizoafektívna porucha
F28 Iné neorganické psychotické poruchy
F29 Špecifikovaná neorganická psychóza
F300 Hypománia
F301 Mánia bez psychotických príznakov
F302 Mánia s psychotickými príznakmi
F308 Iné manické epizódy
F309 Nešpecifikovaná manická epizóda
F310 Bipolárna afektívna porucha, terajšia hypomanická fáza
F311 Bipolárna afektívna porucha, terajšia manická fáza bez psychotických príznakov
F312 Bipolárna afektívna porucha, terajšia manická fáza s psychotickými príznakmi
F313 Bipolárna afektívna porucha, terajšia fáza alebo fáza strednej miernej depresie
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F314 Bipolárna afektívna porucha, terajšia fáza hlbokej depresie bez psychotických
príznakov
F315 Bipolárna afektívna porucha, terajšia fáza hlbokej depresie s psychotickými
príznakmi
F316 Bipolárna afektívna porucha, terajšia zmiešaná epizóda
F317 Bipolárna afektívna porucha, teraz v remisii
F318 Iné bipolárne afektívne poruchy
F319 Nešpecifikovaná bipolárna afektívna porucha
F320 Epizóda ľahkej depresie
F321 Epizóda stredne ťažkej depresie
F322 Epizóda ťažkej (hlbokej) depresie bez psychotických príznakov
F323 Epizóda ťažkej (hlbokej) depresie s psychotickými príznakmi
F328 Iné depresívne psychózy
F329 Nešpecifikovaná depresívna epizóda
F330 Recidivujúca depresívna porucha, terajšia ľahká epizóda
F331 Recidivujúca depresívna porucha, terajšia stredne ťažká epizóda
F332 Recidivujúca depresívna porucha, terajšia epizóda ťažkého stupňa bez
psychotických príznakov
F333 Recidivujúca depresívna porucha, terajšia epizóda ťažkého stupňa s
psychotickými príznakmi
F334 Recidivujúca depresívna porucha, teraz v remisii
F338 Iné recidivujúce depresívne poruchy
F339 Nešpecifikované recidivujúce depresívne poruchy
F340 Cyklotýmia
F341 Dystýmia
F348 Iné perzistujúce afektívne poruchy
F349 Nešpecifikované perzistujúce afektívne poruchy
F380 Iné jednotlivé afektívne poruchy
F381 Iné návratné afektívne poruchy
F388 Iné špecifikované afektívne poruchy
F39 Nešpecifikované afektívne poruchy
F400 Agorafóbia
F401 Sociálne fóbie
F402 Špecifické (izolované) fóbie
F408 Iné fóbické úzkostné poruchy
F409 Nešpecifikovaná fóbická úzkostná porucha
F410 Panická porucha (epizodická záchvatová úzkosť)
F411 Porucha s generalizovanou úzkosťou
F412 Zmiešaná úzkostná a depresívna porucha
F413 Iné zmiešané úzkostné poruchy
F418 Iné špecifikované úzkostné poruchy
F419 Nešpecifikovaná úzkostná porucha
F420 Prevažne obsesívne myšlienky alebo ruminácie
F421 Prevažne kompulzívne konanie (obsedantné rituály)
F422 Zmiešané obsesívne myšlienky a konanie
F428 Iné obsesívno-kompulzívne poruchy
F429 Nešpecifikované obsesívno-kompulzívne poruchy
F430 Akútna stresová reakcia
F431 Posttraumatická stresová porucha
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F432 Adaptačné poruchy
F438 Iné reakcie na ťažký stres
F439 Nešpecifikované reakcie na ťažký stres
F440 Disociatívna amnézia
F441 Disociatívna fúga
F442 Disociatívny stupor
F443 Poruchy typu tranzu a posadnutia
F444 Disociatívne motorické poruchy
F445 Disociatívne kŕče (konvulzie)
F446 Disociatívna anestézia a strata senzória
F447 Zmiešané disociatívne (konverzné) poruchy
F448 Iné disociatívne (konverzné) poruchy
F449 Nešpecifikované disociatívne (konverzné) poruchy
F450 Somatizované poruchy
F451 Nediferencovaná somatoformná porucha
F452 Hypochondrická porucha
F453 Somatoformná autonómna dysfunkcia
F454 Perzistujúca somatoformná bolesťová porucha
F458 Iné somatoformné poruchy
F459 Nešpecifikované somatoformné poruchy
F480 Neurasténia
F481 Syndróm depersonalizácie - derealizácie
F488 Iné špecifikované neurotické poruchy
F489 Nešpecifikovaná neurotická porucha
F500 Mentálna anorexia - anorexia nervosa
F501 Atypická mentálna anorexia - atypická anorexia nervosa
F502 Mentálna bulímia - bulimia nervosa
F503 Atypická mentálna bulímia - atypická bulimia nervosa
F504 Prejedanie združené s inými psychickými poruchami
F505 Dávenie spojené s inými psychickými poruchami
F508 Iné poruchy príjmu potravy
F509 Nešpecifikované poruchy príjmu potravy
F510 Neorganická insomnia
F511 Neorganická hypersomnia
F512 Neorganické poruchy spánkového rytmu
F513 Námesačníctvo (somnambulizmus)
F514 Nočná hrôza
F515 Nočné mory
F518 Iné neorganické poruchy spánku
F519 Nešpecifikované neorganické poruchy spánku
F520 Nedostatok alebo strata sexuálnej túžby
F521 Sexuálna averzia a nedostatok sexuálnej slasti
F522 Zlyhanie genitálnej odpovede
F523 Porucha orgazmu
F524 Predčasná ejakulácia
F525 Neorganický vaginizmus
F526 Neorganická dyspareunia
F527 Nadmerná sexuálna túžba
F528 Iná sexuálna dysfunkcia nezavinená organickou poruchou alebo chorobou
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F529 Nešpecifikovaná sexuálna dysfunkcia nezavinená organickou poruchou alebo
chorobou
F530 Ľahké psychické poruchy a poruchy správania v popôrodí nezatriedené inde
F531 Ťažké psychické poruchy a poruchy správania v popôrodí nezatriedené inde
F538 Iné psychické poruchy a poruchy správania v popôrodí nezatriedené inde
F539 Nešpecifikovaná psychická porucha v popôrodí
F54 Psychické faktory a faktory správania spojené s poruchami alebo chorobami
zatriedenými inde
F55 Abúzus látok, ktoré nevytvárajú závislosť
F59 Nešpecifikované poruchy správania spojené s fyziologickými poruchami a
somatickśmi faktormi
F600 Paranoidná porucha osobnosti
F601 Schizoidná osobnosť
F602 Osobnosť s poruchou sociability (dissociálna osobnosť)
F603 Emočne nestabilná osobnosť
F604 Histriónska osobnosť
F605 Anakastická osobnosť
F606 Anxiózna (vyhýbavá) osobnosť
F607 Závislá osobnosť
F608 Iné špecifické poruchy osobnosti
F609 Nešpecifikované poruchy osobnosti
F61 Zmiešané a iné poruchy osobnosti
F620 Trvalé zmeny osobnosti po katastrofickom zážitku
F621 Trvalá zmena osobnosti po psychickej chorobe
F628 Iné pretrvávajúce zmeny osobnosti
F629 Nešpecifikovaná pretrvávajúca zmena osobnosti
F630 Patologické hráčstvo
F631 Patologické podpaľačstvo (pyrománia)
F632 Patologické kradnutie (kleptománia)
F633 Trichotilománia
F638 Iné poruchy návykov a impulzov
F639 Nešpecifikované poruchy návykov a impulzov
F640 Transsexualizmus
F641 Transvestizmus
F642 Porucha sexuálnej identity v detstve
F648 Iné poruchy sexuálnej identity
F649 Nešpecifikovaná porucha sexuálnej identity
F650 Fetišizmus
F651 Fetišistický transvestizmus
F652 Exhibicionizmus
F653 Voyeurizmus
F654 Pedofília
F655 Sadomasochizmus
F656 Viacnásobná porucha sexuálneho zamerania
F658 Iné poruchy sexuálneho zamerania
F659 Nešpecifikovaná porucha sexuálneho zamerania
F660 Porucha sexuálneho dozrievania
F661 Egodystonická sexuálna orientácia
F662 Porucha sexuálneho vzťahu
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F668 Iné poruchy psychosexuálneho vývinu
F669 Nešpecifikovaná porucha psychosexuálneho vývinu
F680 Rozvinutie fyzických príznakov z psychických príčin
F681 Úmyselné vyvolávanie alebo predstieranie somatických alebo psychických
príznakov, alebo nespôsobilosti
F688 Iné špecifikované poruchy osobnosti a správania dospelých
F69 Nešpecifikovaná porucha osobnosti a správania dospelých
F70 Ľahká duševná zaostalosť
F71 Stredný stupeň duševnej zaostalosti
F72 Ťažká duševná zaostalosť
F73 Hlboká duševná zaostalosť
F78 Iná duševná zaostalosť
F79 Nešpecifikovaná duševná zaostalosť
F800 Špecifická porucha artikulácie reči
F801 Expresívna porucha reči
F802 Receptívna porucha reči
F803 Získaná afázia s epilepsiou (Landau-Kleffner)
F808 Iné vývinové poruchy reči a jazyka
F809 Nešpecifikovaná vývinová porucha reči alebo jazyka
F810 Špecifická porucha čítania
F811 Špecifická porucha hláskovania
F812 Špecifická porucha aritmetických schopností
F813 Zmiešaná porucha školských schopností
F818 Iné vývinové poruchy školských zručností
F819 Nešpecifikované vývinové poruchy školských zručností
F82 Špecifická porucha vývinu pohybovej funkcie
F83 Zmiešané špecifické vývinové poruchy
F840 Detský autizmus
F841 Atypický autizmus
F842 Rettov syndróm
F843 Iná detská dezintegračná porucha
F844 Hyperaktívna porucha spojená s mentálnou retardáciou a stereotypnými
pohybmi
F845 Aspergerov syndróm
F848 Iné prenikavé vývinové poruchy
F849 Nešpecifikované prenikavé vývinové poruchy
F88 Iné poruchy psychického vývinu
F89 Nešpecifikovaná porucha psychického vývinu
F900 Porucha aktivity a pozornosti
F901 Hyperkinetická porucha správania
F908 Iné hyperkinetické poruchy
F909 Nešpecifikovaná hyperkinetická porucha
F910 Poruchy správania obmedzené na rodinný kruh
F911 Porucha socializácie
F912 Socializovaná porucha správania
F913 Opozičná vzdorovitá porucha
F918 Iné poruchy správania
F919 Nešpecifikované poruchy správania
F920 Depresívna porucha správania
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F928 Iné zmiešané poruchy správania a emócií
F929 Nešpecifikované zmiešané poruchy správania a emócií
F930 Úzkosť z odlúčenia u detí
F931 Fóbická úzkostná porucha u detí
F932 Sociálna úzkostná porucha v detstve
F933 Súrodenecká rivalita
F938 Iné poruchy emócií v detstve
F939 Nešpecifikovaná emočná porucha v detstve
F940 Elektívny mutizmus
F941 Reaktívna porucha príchylnosti u detí
F942 Dezinhibovaná porucha príchylnosti u detí
F948 Iné poruchy sociálneho fungovania v detstve
F949 Nešpecifikované detské poruchy sociálneho fungovania
F950 Prechodná tiková porucha
F951 Chronická motorická alebo vokálna tiková porucha
F952 Kombinovaná vokálna motorická tiková porucha s viacerými podobami
(de la Tourett)
F958 Iné tikové poruchy
F959 Nešpecifikované tikové poruchy
F980 Neorganická enuréza
F981 Neorganická enkopréza
F982 Porucha chovania (kŕmenia) u dojčiat a malých detí
F983 Pica u dojčiat a detí
F984 Stereotypné pohyby
F985 Jachtavosť (zajakavosť)
F986 Ponáhľavá reč
F988 Iné špecifikované poruchy správania a emócií so zvyčajným začiatkom v detstve
a počas dospievania
F989 Nešpecifikované poruchy správania a emócií so zvyčajným začiatkom v detstve
a počas dospievania
F99 Duševná porucha bližšie nešpecifikovaná
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Príloha č.4
Popis kontrol
Poradie
kontroly
10
11
12
13
14
15
20
21
22
30
31

Text oznamu
"Ak položka Vek pacienta < 16 rokov, potom položka Rodinný stav musí mať kód 1!"
"Pozor! Treba overiť, či vek pacienta je naozaj nad 100 rokov!"
"Položka Rodinný stav môže mať kód 5-registrované partnerstvo len u cudzích
št.príslušníkov!"
"Položka Rodinný stav musí byť vyplnená!"
"Vek pacienta musí byť vyšší ako 0 rokov!"
"Ak je rodné číslo neznáme, potom položka Druh úmyselného sebapoškodenia musí mať
kód 1!"
"Položka Najvyššia úroveň ukončeného vzdelania musí byť vyplnená!"
"Položka Pracovný stav musí byť vyplnená!"
"Ak položka Pracovný stav = '0', potom položka Vek musí byť <= 26 !!"
"Ak položka Prítomnosť alkoholu alebo návykovej látky = '1,2', potom položka Potvrdenie
laboratórne nemôže byť prázdne !!"
"Položka Vykonanie činu-hodina môže byť v intervale <0-23> alebo zostane nevyplnená."

32

"Ak je uvedená položka Spôsob vykonania činu 2-diagnóza, potom musí byť vyplnená aj
položka Spôsob vykonania činu 2 - miesto!"

33

"Položky Spôsob vykonania činu 1-diagnóza a miesto sú zhodné s položkami Spôsob
vykonania činu 2-diagnóza aj miesto!"

34

"Ak je vyplnená položka Spôsob vykonania činu 2-text, potom musí byť vyplnená aj položka
Spôsob vykonania činu 2-diagnóza!"
"Ak je vek pacienta nižší ako 16 rokov, položka Najvyššia úroveň ukončeného vzdelania musí
mať kód 9!"
"Ak položka Vek pacienta < 16 rokov, potom položka Pracovný stav musí mať kód 0!"
"Ak položka Vek pacienta >= 62 a pacientom je muž, potom položka Pracovný stav musí mať
kód ´5´!"
"Ak položka Vek pacienta >= 60 a pacientom je žena, potom položka Pracovný stav musí
mať kód ´5´!"
"Ak položka Vek pacienta >26 a zároveň < 62 rokov a pacientom je muž, potom položka
Pracovný stav musí mať niektorý z kódov 1, 2, 3, 4, 6, 7 alebo 9!"

90
91
92
93
94
95

"Ak položka Vek pacienta >26 a zároveň < 60 rokov a pacientom je žena, potom položka
Pracovný stav musí mať niektorý z kódov 1, 2, 3, 4, 6, 7 alebo 9!"

96

"Ak je Vek pacienta väčší alebo rovný ako 20 rokov, potom položka Najvyššia úroveň
ukončeného vzdelania môže mať kód 1, 2, 3, 4, 5, 6 alebo 9!"
"Ak je Vek pacienta väčší alebo rovný ako 16 rokov a menší ako 20 rokov, potom položka
Najvyššia úroveň ukončeného vzdelania môže mať kód 1, 2, 3, 4 alebo 9!"
"Medzimodulová kontrola: Rok spracovania sa musí rovnať roku vykonania činu.
/M3R17==M0_ZS_02_12R1/"
"Dátum vykonania činu musí byť väčší ako dátum narodenia pacienta!"
"Ak položka Druh úmyselného sebapoškodzovania = '2', potom položka Druh vykonanej
pitvy musí byť = '9' !!"
"Ak Motív činu má hodnotu ´1´, potom vek pacienta musí byť do 26 rokov!"

97
98
99
100
101
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