Stručná metodika vytvárania a zberu štatistiky hospitalizovaných – záznam o hospitalizácií
Z (MZ SR) 1-12
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1.) Záznam o hospitalizácií pacienta
Záznam o hospitalizácií pacienta pre NCZI pozostáva z údajov, ktoré sa vykazujú do formulára „Záznam
o hospitalizácií Z (MZ SR) 1 – 01“ – Príloha 1. Metodika na vyplňovanie je samostatným dokumentom.
Metodika vyplňovania nie je smernicou pre vedenie internej zdravotnej dokumentácie v príslušnom
zdravotníckom zariadení. Podmienky tejto metodiky musí ale spĺňať dávka pre NCZI. Interný
informačný systém, v ktorom prebieha evidencia pacientov teda musí umožňovať vytvoriť takú dávku,
ktorá spĺňa kritéria NCZI a to bez ohľadu na vedenie internej zdravotnej dokumentácie v tomto
informačnom systéme.
Pre NCZI je dôležitá časť obsahujúca štatistické kódy (v prílohe 1), označená červeným rámovaním.
Ďalej sú červeným pozadím označené povinné položky, v ktorých musí byť vyplnený aspoň jeden údaj,
modrým pozadím položky, ktoré musia byť vyplnené iba v závislosti od väzieb na ostatné údaje
záznamu a bez označenia pozadia sú označené informatívne – pomocné položky.
Bez ohľadu na to, či je položka povinná, alebo nie, nesmie obsahovať chyby. Prípustné sú iba výnimky
vo vzťahu diagnóza – vek, ktoré ale vždy overuje metodik NCZI.

2.) Vytváranie a kontrola dávky pre NCZI Bratislava
Dávku pre NCZI môže Váš informačný systém vytvárať buď bez kontrol dát, alebo ak to Váš informačný
systém umožňuje, už so skontrolovanými a opravenými chybami. Rozdiel je v spôsobilosti takejto
dávky na odoslanie do NCZI.
a.) Dávka pre NCZI bola vytvorená z Vášho informačného systému bez kontrol. Takto vytvorenú dávku
musíte najprv skontrolovať aplikáciou, ktorá dokáže vyhodnocovať záznamy v požadovanej dátovej
štruktúre, preklepy a vzájomné väzby medzi položkami záznamu a taktiež aj medzi záznamami
podľa kritérií metodiky na sledovanie štatistiky hospitalizovaných. Všetky chyby (okrem výnimiek)
musia byť opravené.
b.) Dávka pre NCZI bola vytvorená, skontrolovaná a prípadné chyby opravené priamo vo Vašom
informačnom systéme. Takto vytvorenú dávku odporúčame skontrolovať našou aplikáciou na
kontrolu kvôli referencii, či Váš informačný systém a naša aplikácia zachytávajú tie isté chyby.
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Garantovať zachytávanie chýb a prípadnú reklamáciu nezrovnalostí môže NCZI iba prostredníctvom
svojej aplikácie.
Pre elimináciu rôznych preklepov a iných nekonzistentností by ich mal Váš informačný systém
zachytávať už na vstupe pri zadávaní údajov. Čas na vyhodnocovanie a odstraňovanie chýb v dávke aj
vo Vašom informačnom systéme bude tak kratší.

3.) Posielanie údajov do NCZI, technická a metodická podpora
Riadne skontrolované a bez chýb posielajte údaje buď na vhodnom médiu (disketa, CD) alebo
elektronickou poštou. Naša aplikácia na kontrolu dávok dokáže vytvoriť export pre NCZI,
prostredníctvom externých aplikácií aj skomprimovaný a zašifrovaný. Takto zašifrovanú dávku u Vás
nedokáže spätne rozšifrovať ani naša vlastná aplikácia a to z bezpečnostných dôvodov. Rozšifrovať ju
dokážeme až na našom pracovisku v NCZI. Posielajte prosím dávky do NCZI aspoň zašifrované
prostredníctvom našej aplikácie.
Počas prác na kontrolách, opravách a posielaní dávok do NCZI sa môžu vyskytnúť rôzne problémy
metodického alebo aj technického charakteru. Kontakty na zodpovedných pracovníkov sa nachádzajú
v nápovedách našich programov a tiež na našich web stránkach – http:/www.nczisk.sk/ :
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4.) Dátová štruktúra dávky štatistiky hospitalizovaných pre NCZI
NCZI akceptuje nasledovné základné formáty dávok : DBF, TXT. V príprave je formát XML. Dátová
štruktúra je zobrazená v nasledovnej tabuľke :
Základná štruktúra vety v dávke pre NCZI
Názov položky

Kód položky

Dátový typ
položky

Kód poskytovateľa zdrav. starostlivosti (prvých 6 znakov)
Kód poskytovateľa zdrav. starostlivosti (zvyšných 6 znakov)
Kód pracoviska útvaru
Poradové číslo chorobopisu
Rodné číslo
Kód bydliska
Kód zamestnania
Kód diagnózy odporučenia
Kód spôsobu odporučenia
Dátum prijatia hospitalizácie
Kód diagnózy prijatia
Kód spôsobu prijatia
Kód rehospitalizácie v tomto roku
Kód diagnózy základného ochorenia
Kód rehospitalizácie pre zákl. ochorenie
Kód diagnózy hlavnej choroby
Kód druhu vykonanej liečby
Kód diagnózy príčiny smrti
Dátum ukončenia hospitalizácie
Kód spôsobu ukončenia hospitalizácie
Prvé dvojčíslie roku narodenia
Kód zdravotnej poisťovne (poistenia)
Hodina a minúta prijatia
Hodina a minúta ukončenia
Kód zariadenia
Prvé dvojčíslie roku dátumu prijatia
Prvé dvojčíslie roku dátumu ukončenia

i1
i2
i3 1)
i4
i5
i6
i7
i8
i9
i10
i11
i12
i13
i14
i15
i16
i17
i18
i19
i20
i21
i22
i23
i24
i25
i10_r 2)
i19_r 2)

C(6)
C(6)
C(6)
C(7)
C(10)
C(12)
C(2)
C(5)
C(1)
C(6)
C(5)
C(1)
C(1)
C(5)
C(1)
C(5)
C(8)
C(5)
C(6)
C(1)
C(2)
C(5)
C(4)
C(4)
C(9)
C(2)
C(2)

Legenda :
Zvýraznené sú nové položky, resp. položky, ktoré sa majú vykazovať podľa metodiky platnej od
1.1.2007
1
) – položka sa nevypĺňa – zostáva prázdna
2
) – pomocné položky riešiace problematiku roku 2000 a vyššieho
Dátový typ položky – prvé písmeno označuje dátový typ (C = znakový) a údaj v zátvorke dĺžku položky v
znakoch

Príloha 1 :
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Pečiatka zariadenia :

Záznam o hospitalizácii
Zdrav. poisťovňa

2 Por. číslo chorobopisu :

:

3 Priezvisko :
Meno

Rodné priezvisko :

4 Rodné číslo

:

:

Rod. stav :
5 Číslo

:

1 Útvar

Z (MZ SR) 1 - 12

Štátna príslušnosť :

Rok narodenia

:

OP vydal

Ošetrovacie dni

:

:

6 Trvalé bydlisko :
PSČ

:

Kód trval. bydliska

:

Okres :
Kód zamestnania pacienta

7 Zamestnávateľ :
(u detí rodičov)
Zamestnanie

Vek :

:

:

Číslo potvr. PN :

Vydal :

8 Meno, adresa, telefón najbližších príbuzných :
9 Prijatie odporučil :

dňa :

s diagnózou
1
2
3
4
5
6
7

10 Pacienta prijal :

hod. :

:

:

obvodný lekár
iný ošetrujúci lekár
lekár
lekár RZP
prevzatý z iného zariadenia
prevzatý z iného útvaru toho istého zariadenia
bez odporúčania lekára

Dátum prijatia

:

s diagnózou

:

1 neodkladné prijatie
2 prijatie na objednávku (plánované)
3 iný spôsob prijatia
V tomto roku hospitalizovaný v ktorejkoľvek nemocnici :
1 po prvýkrát
2 opakovane
11 Základné ochorenie, pre ktoré bol pacient hospitalizovaný na tomto útvare :

štatistická značka chorôb

:

1 pre túto Dg po prvýkrát
2 pre túto Dg opakovane
12 Hlavná choroba (porucha zdravia), ktorá najviac ohrozuje zdravie alebo život chorého : štatistická značka chorôb

13 Ďalšie choroby, event. dôležité údaje :

druh vykonanej liečby :
1
2
3
4
5
6
7
8
9

14 Základná príčina smrti :
15 Hospitalizácia na útvare (odd.) ukončená
Pacient preložený (kam) :
Pacient odovzdaný do ďalšej starostlivosti (komu) :
16 Pečiatka a podpis ošetrujúceho lekára :

:

medikamentózna
operačná
resuscitácia
rádioterapia
transfúzia
infúzia
rehabilitácia
iná
žiadna, len vyšetrenie

štatistická značka príčiny smrti
hod. :

:

:

Dátum ukončenia hospitalizácie :
1
2
3
4
5
6
7

prepustený domov
prepustený do zariadenia soc. starostlivosti
preložený do iného útvaru toho istého zariadenia
preložený do iného zariadenia
predčasné ukončenie hospitalizácie
zomrel - pitvaný
zomrel - nepitvaný
NCZI Bratislava
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