Program statistických zjišťování
Ministerstva zdravotnictví na rok 2020

ÚZIS ČR

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře
A (MZ) 1-01: Roční výkaz o činnosti poskytovatele
zdravotních služeb pro obor
chirurgie, neurochirurgie, plastická chirurgie,
kardiochirurgie, traumatologie, ortopedie, léčba
popálenin, cévní chirurgie, hrudní chirurgie, dětská
chirurgie a korektivní dermatologie
Statistická zjišťování Ministerstva zdravotnictví jsou součástí
Programu statistických zjišťování v České republice na rok 2020.
Tento program byl zveřejněn ve Sbírce zákonů ČR, v částce 125,
formou vyhlášky č. 293/2019 Sb. ze dne 6. listopadu 2019, která
v příloze 2 obsahuje seznam statistických zjišťování prováděných
ministerstvy. Program byl sestaven v souladu se zákonem
č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších
předpisů.
Výkazy řady A (MZ) 1-01 slouží k získání základních informací
o poskytovatelích zdravotních služeb a o činnosti jednotlivých
oborů z hlediska zajištění a potřeby zdravotní péče, pro zjištění
vybraných údajů o zdravotním stavu obyvatelstva. Tyto informace
slouží pro zpracování podkladů při stanovení zdravotní politiky
státu na různých úrovních řízení a pro hodnocení objemu
zdravotní péče.
Předání dat je možné pouze elektronicky prostřednictvím
webové aplikace - Centrální úložiště výkazů (CÚV), která
obsahuje elektronické šablony pro vyplňování a odesílání výkazů
do CÚV. Pro předání dat do CÚV je nutné přihlášení do registrů
rezortu zdravotnictví na základě „Žádosti o přístup do registrů
NZIS“ uvedené na internetových stránkách www.uzis.cz v horní
liště označené červeně a uvedené jako REGISTRY NZIS
VSTUP na adrese: http://www.uzis.cz/registry-nzis-vstup.
Předání dat do aplikace CÚV bude ukončeno 30. 4. 2021.
Zákon č. 89/1995 Sb. ukládá všem zpravodajským jednotkám
povinnost poskytnout úplně, správně, pravdivě a včas požadované
údaje pro všechna statistická zjišťování uvedená v Programu
statistických zjišťování (viz § 2 – vymezení pojmů, § 10 – program
statistických zjišťování a § 26 – správní delikty). Ochrana
důvěrných statistických údajů je zaručena výše uvedeným
zákonem (viz § 16 – povinnost mlčenlivosti a ochrana důvěrných
statistických, údajů, § 17 – poskytování důvěrných statistických
údajů).

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ
Výkaz vyplňuje samostatně každé ambulantní oddělení
(pracoviště) jmenovaných chirurgických oborů, tj. chirurgie,
neurochirurgie,
plastická
chirurgie,
kardiochirurgie,
traumatologie, ortopedie, léčba popálenin, cévní chirurgie,
hrudní chirurgie, dětská chirurgie a korektivní dermatologie,
včetně ambulantních částí nemocnic (dále ZJ). Vyplňování se
týká všech poskytovatelů zdravotních služeb bez ohledu na
jejich zřizovatele.
Formuláře výkazu a pokyny pro jeho vyplňování jsou
uveřejněny na internetových stránkách www.uzis.cz.
V elektronické šabloně výkazu se vyplňují žlutě a červeně
podbarvené kolonky, ke kterým je vždy uvedena „informace
k poli“. Šedě podbarvené kolonky se nevyplňují.
Oddíl I.

Činnost

Zahrnuje i činnost smluvních pracovníků, kterou pro dané
zařízení vykonávají.
ř. 21, sl. 1 celkový počet ošetření i vyšetření provedených za
sledovaný rok
platí: sl. 1 = sl. 2 + sl. 3 + sl. 4
Jde o veškerá ošetření i vyšetření prováděná na
ambulantních odděleních chirurgických oborů. Každé
ošetření - vyšetření (první, konsiliární, kontrolní) je
uvedeno jen v jednom ze sl. 2, 3, 4, tzn., že jde-li
např. o konsiliární vyšetření, které je zároveň prvním
ošetřením na daném ambulantním oddělení
(jmenovaných chirurgických oborů), bude zařazeno
do sl. 2 - první ošetření. V každém případě v ř. 21
má přednost první ošetření (sl. 2).
Za jedno ošetření (vyšetření) se považuje soubor
všech výkonů provedených při ošetřování jedné
fyzické osoby na témže oddělení (pracovišti, v bytě
pacienta) při jedné návštěvě pacienta. Výkony
provádí lékař nebo zdravotní sestra podle pokynů
lékaře.
ř. 21, sl. 2 počet prvních ošetření z celkového počtu ošetření
i vyšetření provedených za sledovaný rok (ze sl. 1)
Jde o první ošetření pacienta ve sledovaném roce
pro danou diagnózu.
Oddělení (pracoviště) zahrnuje mezi první ošetření
jen ta ošetření, která byla provedena na tomto
oddělení (pracovišti). Pokud první ošetření úrazu,
onemocnění bylo provedeno na jiném pracovišti
chirurgického oboru a vykazující oddělení
(pracoviště) přebírá další péči o pacienta, pak toto
ošetření je kontrolní.
ř. 21, sl. 3 počet konsiliárních vyšetření z celkového počtu
ošetření i vyšetření provedených za sledovaný rok (ze
sl. 1) Jedná se o vyšetření pacienta vyžádané
ošetřujícím lékařem v rozsahu potřebném pro získání
diagnostického závěru - odpovědi na otázku položenou
odesílajícím ošetřujícím lékařem. Podrobněji viz
Seznam zdravotních výkonů.
ř. 21, sl. 4 počet kontrolních vyšetření z celkového počtu
ošetření i vyšetření provedených za sledovaný rok (ze
sl. 1)
Jednotlivé druhy sledovaných vyšetření jsou určeny vyhláškou
MZ, kterou se vydává Seznam zdravotních výkonů s bodovými
hodnotami.
ř. 21, sl. 5 počet prvních ošetření pro úraz, tj. ze sl. 2
ř. 21, sl. 6 počet prvních ošetření pro zlomeniny, tj. ze sl. 5
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ř. 22, sl. 5, 6 údaje se týkají dětí ve věku 0-14 let, tj. od narození do
posledního dne před 15. narozeninami
ř.23, sl. 5, 6 údaje se týkají dětí ve věku 15-19 let, tj. od narození do
posledního dne před 20. narozeninami
ř. 24, sl. 1 počet provedených jednodenních chirurgií.
Jednodenní péčí se rozumí způsob poskytování ambulantní
zdravotní péče v případech, kdy zdravotní stav nemocného
nevyžaduje ústavní péči a provedené zdravotní výkony umožňují
propuštění pacienta ve stabilizovaném stavu v době kratší než 24
hodin. Zahrnuje jednorázová neopakovaná, plánovaná i neplánovaná náročnější vyšetření či ošetření pacienta s chronickým či
akutním onemocněním nebo ošetření opakovaná v rámci
jednodenních navazujících pobytů především u chronických
onemocnění při stejné základní diagnóze nebo souboru diagnóz.
Poskytování této zdravotní péče je známo také pod pojmy:
Tagesklinik, One day care, One day surgery.
ř. 25, sl. 1 počet léčených pacientů= počet unicitních rodných čísel
za rok. Počet léčených pacientů je celkový počet
pacientů, kteří byli alespoň jedenkrát za sledovaný rok
ošetřeni
Oddíl II.

Úrazy - první ošetření ve sledovaném roce

V tomto oddíle jsou v ř. 41 počty všech úrazů rozdělené
dle věku, přičemž každý úraz je v ř. 41 uveden jen jednou
a platí:
ř. 41 (sl.1 až sl. 4) = ř. 21, sl. 5 ve II. oddíle
Úrazy z ř. 41 jsou dále v ř. 42 až 51 členěny podle pohlaví
a místa, kde úraz nastal – dopravní (ř. 42, 43), pracovní, školní
(ř. 44, 45), sportovní (ř. 46, 47), domácí a další obytné instituce
(ř. 48, 49) a všechny ostatní úrazy patří do ř. 50, 51. V tomto poli
je každý úraz opět uveden pouze jednou, a to v takovém řádku
a sloupci, který odpovídá místu úrazu a zároveň věku a pohlaví
zraněné osoby.
ř. 42, 43 dopravní úrazy
Patří sem pouze ty úrazy, které vznikly v souvislosti
s provozem jakéhokoliv dopravního prostředku. Nepatří sem
úrazy při sportovní činnosti.
ř. 44, 45 pracovní (školní) úrazy
Patří sem úrazy, ke kterým došlo ve škole při vyučování nebo
během zaměstnání.
ř. 46, 47 sportovní úrazy
Patří sem i dětské hry.
ř . 48, 49 domácí úrazy a úrazy vzniklé v obytných institucích
Patří sem úrazy vzniklé doma včetně okolí domu (dvorek,
zahrada) nebo v obytné instituci (dětský domov, výchovný
ústav, domov důchodců, kasárna, vězení)
ř. 50, 51 ostatní úrazy
Jde o úrazy, které nelze zařadit do ř. 42 až 45 Patří sem
i poranění chodců na chodnících, schodech apod.

Vazby:
Oddíl I.
ř. 21, sl. 1 = ř. 21 (sl. 2 + sl. 3 + sl. 4)
ř. 21, sl. 2 ≥ ř. 21, sl. 5
ř. 21, sl. 5 ≥ ř. 21, sl. 6
ř. 21, sl. 5 ≥ ř. 22 + ř. 23, sl. 5
ř. 21, sl. 6 ≥ ř. 22 + ř. 23, sl. 6
ř. 22, sl. 5 ≥ ř. 22, sl. 6
ř. 23, sl. 5 ≥ ř. 23, sl. 6
ř. 21, sl. 5 ≠ 0, pak vždy provádět první kontrolní vazbu mezi II.
a III. oddílem
Oddíl I., II.
ř. 21, sl. 5 = ř. 41, sl. 1 + sl. 2 + sl. 3 + sl. 4
ř. 22, sl. 5 = ř. 41, sl. 1
ř. 23, sl. 5 = ř. 41, sl. 2
Oddíl II.
ř. 41, sl. 1 = ř. 42, sl. 1 + ř. 43, sl. 1 + ř. 44, sl. 1 + ř. 45, sl. 1 + ř.
46, sl. 1 + ř. 47, sl. 1 + ř. 48, sl. 1 + ř. 49, sl. 1 + ř. 50, sl. 1 + ř. 51,
sl. 1 (platí pro sl. 1 až 6)
ř. 41, sl. 1 ≥ ř. 52, sl. 1 + ř. 53, sl. 1 (platí pro sl. 1 až 4)
ř. 41, sl. 1 ≥ ř. 54, sl. 1 + ř. 55, sl. 1 (platí pro sl. 1 až 4)
ř. 52, sl. 1 ≤ ř. 42, sl. 1 + ř. 44, sl. 1 + ř. 46, sl. 1 + ř. 48, sl. 1 + ř.
50, sl. 1 (platí pro sl. 1 až 4)
ř. 53, sl. 1 ≤ ř. 43, sl. 1 + ř. 45, sl. 1 + ř. 47, sl. 1 + ř. 49, sl. 1 + ř.
51, sl. 1 (platí pro sl. 1 až 4)
ř. 54, sl. 1 ≤ ř. 42, sl. 1 + ř. 44, sl. 1 + ř. 46, sl. 1 + ř. 48, sl. 1 + ř.
50, sl. 1 (platí pro sl. 1 až 4)
ř. 55, sl. 1 ≤ ř. 43, sl. 1 + ř. 45, sl. 1 + ř. 47, sl. 1 + ř. 49, sl. 1 + ř.
51, sl. 1 (platí pro sl. 1 až 4)

V ř. 52 až 55 se uvádějí úrazy vzniklé pod vlivem alkoholu
(ř. 52, 53) či drogy (ř. 54, 55) potvrzené laboratorně nebo
klinicky a rozdělené dle pohlaví a věku.
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