Zoznam štandardných publikácií v roku 2010
Kód
publikácie

ZŠ-1/2010

Edícia

Zdravotnícka
štatistika

Názov publikácie

Pohlavné choroby v
SR 2009

Príloha č. 4
Zdroj údajov

Základné počty zo zisťovania Z (MZ SR) 8-12 Hlásenie
pohlavnej choroby
PohlavnéChoroby-ÚzemieTB (SR a kraje)-PohlavieDruhLiečenia
PohlavnéChoroby-ÚzemieTB (SR a kraje)-PohlavieDruhOchorenia-VekováSkupina2
PohlavnéChoroby-ÚzemieTB (SR a kraje)-PohlavieDruhPacienta
PohlavnéChoroby-ÚzemieTB (SR a kraje)-PohlavieEkonomickáAktivita
PohlavnéChoroby-ÚzemieTB (SR a kraje)-PohlavieGravidita
PohlavnéChoroby-ÚzemieTB (SR a kraje)-PohlavieRodinnýStav
PohlavnéChoroby-ÚzemieTB (SR a kraje)-PohlaviePrepočítanéUkazovatele

Prístupné
pre
verejnosť

Vlastník výstupu z
MZ SR

áno

hlavný odborník MZ SR
pre
dermatovenerológiu

áno

hlavný odborník MZ SR
pre neonatológiu

áno

hlavný odborník MZ SR
pre psychiatriu

Základné počty zo zisťovania Z (MZ SR) 6-12 Hlásenie
vrodenej chyby - územie trvalého bydliska (SR a kraje)

ZŠ-3/2010

Zdravotnícka
štatistika

Vrodené chyby v SR
2009

VrodenéChyby-HlavnáDiagnóza-HmotnosťPlodu
VrodenéChyby-HlavnáDiagnózaKombinovaná
VrodenéChyby-PrenatálneZistenáChyba-HlavnáDiagnózaTýždeňZisteniaPrenChyby
VrodenéChyby-RodinnýStav
VrodenéChyby-ÚzemieTB (SR a kraje)-Hmotnosť-DĺžkaTýždeňTehotenstva
VrodenéChyby-ÚzemieTB (SR a kraje)-VekMatkyPohlDieťaťa-HlavnáDiagnóza
VrodenéChyby-VekováSkupinaMatky-VekováSkupinaOtca
Základné počty zo zisťovania Z (MZ SR) 23-12 Hlásenie o
pacientovi s vrodenou chybou srdca - územie trvalého
bydliska (SR a kraje)
Sumár z výkazu A (MZ SR) 4-01 o činnosti psychiatrických
ambulancií - SR a kraje
Sumár z výkazu T (MZ SR ) 01-01 o činnosti stacionára - SR
a kraje
Základné počty zo zisťovania ZS (MZ SR) 1-12 Štatistický
lístok pacienta prijatého do ústavnej starostlivosti v
psychiatrickom zariadení - územie trvalého bydliska a
územia ZZ (SR a kraje)

ZŠ-4/2010

Zdravotnícka
štatistika

Psychiatrická
starostlivosť v SR
2009

Psychiatria-ÚzemieZZ-Pohlavie-SkupinaDgČasOdPredchHosp
Psychiatria-ÚzemieZZ-Pohlavie-SkupinaDg-DĺžkaPobytu
Psychiatria-ÚzemieZZ-Pohlavie-SkupinaDg-KontaktSoZar
Psychiatria-ÚzemieZZ-Pohlavie-SkupinaDg-PrepustenieKamStarostlivosťPoPrep
Psychiatria-ÚzemieZZ-Pohlavie-VekováSkupina-SkupinaDgPracovnýStav
Psychiatria-ÚzemieZZ-Pohlavie-VekováSkupina-SkupinaDgRodinnýStav
Psychiatria-ÚzemieZZ-Pohlavie-VekováSkupina-SkupinaDgVzdelanie
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publikácie

Edícia
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Zdroj údajov

Prístupné
pre
verejnosť

Vlastník výstupu z
MZ SR

Základné počty zo zisťovania ZS (MZ SR) 2-12 Hlásenie
príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia - územie
trvalého bydliska územia ZZ (SR a kraje)
ÚmyselnéSebapoškodenia-ÚzemieTB (SR a kraje)-PohlavieDeňVTýždni-HodinaVykonaniaČinu
ÚmyselnéSebapoškodenia-ÚzemieTB (SR a kraje)-PohlavieVekováSkupina-MesiacVykonaniaČinu
ÚmyselnéSebapoškodenia-ÚzemieTB (SR a kraje)-PohlavieVekováSkupina-MiestoVykonania
ZŠ-5/2010

Zdravotnícka
štatistika

Samovraždy a
samovražedné
pokusy v SR 2009

ÚmyselnéSebapoškodenia-ÚzemieTB (SR a kraje)-Pohlavieáno
VekováSkupina-Motív
ÚmyselnéSebapoškodenia-ÚzemieTB (SR a kraje)-PohlaviePsychDiagnóza-PracovnýStav
ÚmyselnéSebapoškodenia-ÚzemieTB (SR a kraje)-PohlavieSkupinaPsychDiagnóz
ÚmyselnéSebapoškodenia-ÚzemieTB (SR a kraje)-PohlavieVekováSkupina-RodinnýStav

hlavný odborník MZ SR
pre psychiatriu

ÚmyselnéSebapoškodenia-ÚzemieTB (SR a kraje)-PohlavieVekováSkupina-SpôsobVykonania
ÚmyselnéSebapoškodenia-ÚzemieTB (SR a kraje)-PohlavieVekováSkupina-Vzdelanie
Primárne údaje zo zisťovania ZS (MZ SR) 2-12 Hlásenie
príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia
Základné počty zo zisťovania Z (MZ SR) 12-12 Hlásenie
choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania
- územie trvalého bydliska územia a územie ZZ (SR a kraje)

ZŠ-6/2010

Zdravotnícka
štatistika

Choroby z povolania
alebo ohrozenia
chorobou z povolania
v SR 2009

Choroby z povolania-ÚzemieZZ-Pohlavie-ZoznamChorôbDg
Choroby z povolania-ÚzemieZZ-Pohlavie-ZoznamChorôbKlasifikZamestnania
Choroby z povolania-ÚzemieZZ-Pohlavie-ZoznamChorôbOKEČ
Choroby z povolania-ÚzemieSO-Pohlavie-VekováSkupina
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áno

hlavný odborník MZ SR
pre klinické pracovné
lekárstvo a klinickú
toxikológiu
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Prístupné
pre
verejnosť

Vlastník výstupu z
MZ SR

Základné počty zo zisťovania Z (MZ SR) 7-12 Žiadosť o
umelé prerušenie tehotenstva, hlásenie potratu a
mimomaternicového tehotenstva - územie trvalého
bydliska územie ZZ (SR a kraje)
Potraty-ÚzemieTB (SR a kraje)-PrepočítanéUkazovatele
Potraty-ÚzemieTB (SR a kraje)-PočetPôrodovPredPotratom
ZŠ-7/2010

Zdravotnícka
štatistika

Potraty v SR 2009

Potraty-ÚzemieTB (SR a kraje)PočetSpontánnychPotratovPredPotratom
Potraty-ÚzemieTB (SR a kraje)-VekováSkupinaPredchádzajúceTehotnosti

áno

hlavný odborník MZ SR
pre gynekológiu
a pôrodníctvo

Potraty-ÚzemieTB (SR a kraje)-PočetUPTPredPotratom
Potraty-ÚzemieTB (SR a kraje)-RodinnýStavVnútromaternicováAntikoncepcia
Potraty-ÚzemieTB (SR a kraje)-VekováSkupinaPočetŽivonarodenýchPredPotratom
Potraty-ÚzemieTB (SR a kraje)-Vzdelanie
Sumár z výkazu P (MZ SR ) 02-01 o chirurgických výkonoch
v posteľových oddeleniach - SR a kraje

ZŠ-10/2010

Zdravotnícka
štatistika

Chirurgické výkony v
posteľových
oddeleniach,
chirurgických
ambulanciách a
výkony jednodňovej
chirurgie v SR 2009

Sumár z výkazu A (MZ SR ) 12-01 o činnosti chirurgickej
ambulancie - SR a kraje

áno

hlavný odborník MZ SR
pre chirurgiu

áno

hlavný odborník MZ SR
pre diabetológiu,
poruchy látkovej
premeny a výživy

Sumár z výkazu J (MZ SR ) 01-01 o jednodňovej
starostlivosti - SR a kraje

Zdravotnícka
ZŠ-11/2010
štatistika

ZŠ-12/2010

ZŠ-13/2010

Sumár z výkazu A (MZ SR) 2-01 o činnosti diabetologických
ambulancií - SR a kraje

Činnosť
diabetologických
ambulancií v SR 2009 Základné počty zo zisťovania Z (MZ SR) 22-12 Hlásenie o
pacientovi diabetes mellitus typ 1 - územie trvalého
bydliska (SR a kraje)

Zdravotnícka
štatistika

Stredné zdravotnícke
Ústav informácií a prognóz školstva, Škol(MŠ SR) 2-01
školy v SR v školskom
výkaz o strednej škole
roku 2009/2010

Zdravotnícka
štatistika

Posteľový fond I. diel

Zdravotnícka
štatistika
Zdravotnícka
štatistika
Zdravotnícka
štatistika

gen. riaditeľ Sekcie
zdravia

nie

gen. riaditeľ Sekcie
zdravia

Primárne údaje z výkazu P (MZ SR ) 01-01 o posteľovom
fonde zdravotníckeho zariadenia

Posteľový fond II. diel
Posteľový fond III.
diel
Posteľový fond IV.
diel

áno

Posteľový fond - kumulované údaje v triedení Územie ZZ,
Odborný útvar
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Prístupné
pre
verejnosť

Vlastník výstupu z
MZ SR

ZŠ-14/2010

Zdravotnícka
štatistika

Starostlivosť o ženu

Sumár z výkazu A (MZ SR ) 7-01 o činnosti gynekologických
ambulancií - SR a kraje
Vybrané údaje z výkazu P (MZ SR ) 01-01 o posteľovom
fonde zdravotníckeho zariadenia
áno
Výber z výkazu J (MZ SR ) 01-01 o jednodňovej
starostlivosti - SR a kraje
Správa o rodičke-ÚzemieTB (SR a kraje)-VekováSkupinaSpôsobPôrodu

ZŠ-15/2010

Zdravotnícka
štatistika

Stomatologická
starostlivosť v SR
2009

Sumár z výkazu A (MZ SR ) 8-01 o činnosti
stomatologických ambulancií - SR a kraje

áno

hlavný odborník MZ SR
pre zubné lekárstvo

ZŠ-21/2010

Zdravotnícka
štatistika

Ambulantná
starostlivosť –
Sumár z výkazu A (MZ SR) 3-01 o činnosti
pneumológia a
pneumologických ambulancií - SR a kraje
ftizeológia v SR 2009

áno

hlavný odborník MZ
SR pre pneumológiu a
ftizeológiu

áno

hlavný odborník MZ SR
pre kardiológiu

hlavný odborník MZ SR
pre gynekológiu
a pôrodníctvo

Sumár z výkazu A (MZ SR ) 17-01 o činnosti kardiologickej a
internej ambulancie - SR a kraje

ZŠ-22/2010

Zdravotnícka
štatistika

Činnosť v
kardiologických
ambulanciách v SR
2009

Základné počty zo zisťovania Z (MZ SR) 24-12 Hlásenie o
pacientovi s AKS - územie trvalého bydliska (SR a kraje)
Základné počty zo zisťovania Z (MZ SR) 25-12 Hlásenie o
pacientovi s CMP - územie trvalého bydliska (SR a kraje)

ZŠ-23/2010

Zdravotnícka
štatistika

Ambulantná
dermatovenerologick Sumár z výkazu A (MZ SR ) 9-01 o činnosti
á starostlivosť v SR
dermatovenerologických ambulancií - SR a kraje
2009

áno

hlavný odborník MZ SR
pre
dermatovenerológiu

ZŠ-25/2010

Zdravotnícka
štatistika

Štatistika
hospitalizovaných v
SR 2009

Základné počty zo zisťovania Z (MZ SR) 1-12 Záznam o
hospitalizácii (SR)

áno

gen. riaditeľ Sekcie
zdravia

ZŠ-26/2010

Zdravotnícka
štatistika

Ambulantná
starostlivosť o deti a
dorast v SR 2009

Sumár z výkazu A (MZ SR )5-01 o činnosti všeobecných
ambulancií pre deti a dorast - SR a kraje

áno

hlavný odborník MZ SR
pre všeobecnú
starostlivosť o deti a
dorast

ZŠ-31/2010

Zdravotnícka
štatistika

Nefrologická
Sumár z výkazu A (MZ SR ) 13-01 o nefrologickej
starostlivosť a liečba
starostlivosti a liečbe nahrádzajúcej funkciu obličiek - SR a áno
nahradzujúca funkciu
kraje
obličiek v SR 2009

hlavný odborník MZ SR
pre nefrológiu
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Kód
publikácie

ZŠ-34/2010

Edícia

Zdravotnícka
štatistika

Názov publikácie

Príloha č. 4
Zdroj údajov

Prístupné
pre
verejnosť

AnestéziologickoSumár z výkazu C (MZ SR ) 02-01 o činnosti anesteziológie
áno
resuscitačná činnosť v
a intenzívnej medicíny - SR a kraje
SR 2009

Sumár z výkazu C (MZ SR ) 05-01 o činnosti oddelenia
radiačnej onkológie - SR a kraje

ZŠ-46/2010

Zdravotnícka
štatistika

Činnosť klinickej a
radiačnej onkológie v
SR 2009
Sumár z výkazu C (MZ SR ) 04-01 o činnosti klinickej
onkológie - SR a kraje

áno

Sumár z výkazu K (MZ SR ) 01-01 o činnosti laboratória
klinickej biochémie - SR a kraje
Sumár z výkazu K (MZ SR ) 02-01 o činnosti hematologie a
transfuziologie pracovisko SVLZ - SR a kraje

ZŠ-48/2010

Zdravotnícka
štatistika

Spoločné
vyšetrovacie a
liečebné zložky v SR
2009

Sumár z výkazu C (MZ SR ) 01-01 o činnosti nukleárnej
medicíny - SR a kraje
Sumár z výkazu K (MZ SR ) 04-01 o činnosti rádiológie - SR áno
a kraje
Sumár z výkazu K (MZ SR ) 05-01 o činnosti fyziatrie
rehabilitácie - pracovisko SVLZ - SR a kraje

Sumár z výkazu K (MZ SR ) 08-01 o činnosti patologickej
anatómie - SR a kraje

Vlastník výstupu z
MZ SR

hlavný odborník MZ SR
pre anestéziológiu a
intenzívnu medicínu

hlavný odborník MZ SR
pre radiačnú onkológiu,
hlavný odborník MZ SR
pre klinickú onkológiu

hlavný odborník MZ SR
pre laboratórnu
medicínu,hlavný
odborník MZ SR pre
hematológiu,hlavný
odborník MZ SR pre
rádiológiu, hlavný
odborník MZ SR pre
nukleárnu
medicínu,hlavný
odborník MZ SR pre
fyzioterapiu,hlavný
odborník MZ SR pre
patologickú anatómiu

Základné počty zo zisťovania ZS (MZ SR) 4-12 Hlásenie
liečby užívateľa drog - územie trvalého bydliska a územie
ZZ (SR a kraje)
Liečba užívateľa drog-ÚzemieTB (SR a kraje)VekováSkupina-Pohlavie-SkupinaDrog-SpôsobŽivotaKde
Liečba užívateľa drog-ÚzemieTB (SR a kraje)VekováSkupina-Pohlavie-SkupinaDrogPredchádzajúcaLiečba
Liečba užívateľa drog-ÚzemieTB (SR a kraje)VekováSkupina-Pohlavie-SkupinaDrog-PracovnýStav
ZŠ-44/2010

Zdravotnícka
štatistika

Drogová závislosť liečba užívateľa drog
v SR 2009

Liečba užívateľa drog-ÚzemieTB (SR a kraje)VekováSkupina-Pohlavie-SkupinaDrog-RodinnýStav
Liečba užívateľa drog-ÚzemieTB (SR a kraje)SkupinaDrog/PriemernýVek/F19-SekundárneDrogy
Liečba užívateľa drog-ÚzemieTB (SR a kraje)VekováSkupina-Pohlavie-SkupinaDrog-SpôsobŽivotaSKým
Liečba užívateľa drog-ÚzemieTB (SR a kraje)VekováSkupina-Pohlavie-SkupinaDrog-Vzdelanie
Primárne údaje zo zisťovania ZS (MZ SR) 4-12 Hlásenie
liečby užívateľa drog
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áno

hlavný odborník MZ SR
pre medicínu drogových
závislostí

Zoznam štandardných publikácií v roku 2010
Kód
publikácie

Edícia

Zdravotnícka
ZdravRoč 1/2010
ročenka

Názov publikácie

Príloha č. 4
Zdroj údajov

Demografia
Zdravotný stav obyvateľstva
Zdravotnícka ročenka
Sieť a činnosť zdravotníckych zariadení
Slovenskej republiky
Pracovníci a zdravotnícke školstvo
2009
Ekonomické ukazovatele
Medzinárodné porovnania

Prístupné
pre
verejnosť

Vlastník výstupu z
MZ SR

áno

gen. riaditeľ Sekcie
zdravia

SILK - 1/2010

Lekárska
knižnica

InfoMedlib*

Informatívne správy o odborných podujatiach, metodické
materiály, personálie, štatistické informácie

áno

gen. riaditeľ Sekcie
zdravia

SILK - 2/2010

Lekárska
knižnica

Slovenské lekárske
periodiká

Zoznam odborných medicínskych časopisov v SR, registre a
áno
zoznamy časopisov česko-slovenských, populárnonáučných a zrušených časopisov.

gen. riaditeľ Sekcie
zdravia

SILK - 3/2010

Lekárska
knižnica

Štatistický prehľad
činnosti lekárskych
knižníc 2008

Ročný výkaz o knižnici KULT (MK SR) 10-01.

áno

gen. riaditeľ Sekcie
zdravia

Lekárske knižnice
zdravotníckych
organizácií - adresár

Adresár lekárskych knižníc zdravotníckych zariadení v
Slovenskej republike obsahuje aktualizované údaje o
knižniciach, mieste pôsobenia a personálnom obsadení
podľa jednotlivých typov knižníc.

áno

gen. riaditeľ Sekcie
zdravia

Zoznam zahraničných
biomedicínskych
Databáza zahraničných biomedicínskych časopisov (BZČS)
časopisov
objednaných a dochádzajúcich do lekárskych knižníc v SR
dochádzajúcich do SR
2009

áno

gen. riaditeľ Sekcie
zdravia

Incidencia zhubných
nádorov v SR za rok
2006

áno

gen. riaditeľ Sekcie
zdravia

Lekárska
SILK - 4/2010
knižnica

SILK - 5/2010

Lekárska
knižnica

Analytické
AnPub - 1/2010
publikácie
Poznámka

Hlásenia o zhubnom nádore, Kontrolné hlásena, Listy o
prehliadke mŕtveho

Publikácie sú vydávané v ročnej periodicite okrem publikácie InfoMedlib, ktorú vydávame polročne.
Publikácie sú k dispozícii na webovej stránke v elektronickej verzii, printová verzia dodávaná na základe požiadavky.
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