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Vážená pani doktorka /Vážený pán doktor,   

 

 

             listom riaditeľa Národného centra zdravotníckych informácií som bol z titulu predsedu 

Slovenskej spoločnosti patológov oslovený so žiadosťou o aktívnu spoluprácu s Národným 

onkologickým registrom (NOR) v súvislosti s e-odosielaním cytologických a histopatologických 

nálezov u onkologických pacientov pre NOR, ktoré sú  kľúčovým kontrolným zdrojom k základnému 

hláseniu pacientov so zhubným nádorom v SR.   

Ide síce o povinnosť, ktorá  nám vyplýva  zo Zákona č.153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom 

informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, verím 

však, že profesionálnym prínosom všetci prispejeme k objektivizácii výskytu zhubných nádorov 

v populácii SR.    

V predmetnej problematike som sa s  p. MUDr. Safaei Diba, zodpovednou za činnosť NOR,  dohodol 

na  odosielaní vyšetrení od onkologických pacientov od jednotlivých patologických pracovísk (štátnych, 

neštátnych i súkromných)  elektronicky. Ide o: 

 

1. menný zoznam všetkých onkologických pacientov za rok 2010-2014 vo formáte xls (EXCELL) 

s príslušnými údajmi, ktoré sú uvedené na druhej strane,    

 

2. všetkých onkologických pacientov za rok 2015 (s  príslušnými údajmi) sumárne vo formáte xml a 

xps, ktorý by obsahoval kompletné histopatologické nálezy (vrátane TNM kódu a stupňa 

diferenciácie) samostatne za každého  pacienta s označením jeho rodného čísla nad daným  

súborom.  

      Vzhľadom na to, že z roku 2015 uplynul už polrok, prosíme o zabezpečenie odoslania  dát  

      z patologických pracovísk za 1.polrok 2015  do 15.9.2015,  za 2.polrok 2015  vrátane menného  

      zoznamu všetkých onkologických pacientov za celý rok do 15.2. 2016,  

 

      Od roku 2016 by sa príslušné cytologické a histopatologické nálezy od pacientov podľa rodných  

      čísel odosielali 1x štvrťročne do 25.nasledujúceho mesiaca (formát xml a xps). 

 

Menné zoznamy je potrebné zasielať  e-mailom zaheslované  (s telefonickým oznámením hesla) 

v príslušnom formáte (xls)  vrátane súboru s nálezom pacientov (xml a xps) na e-mailovú adresu 

diba@nczisk.sk alebo anna.barakova@nczisk.sk. V prípade nejasností sú Vám pracovníci NOR 

k dispozícii na č. 02/57269 -206, -106. 

 

 

S pozdravom 

 

 

 

                                                                                                             doc. MUDr. Dušan Daniš, CSc. 
                                                                                                          Predseda Slovenskej spoločnosti patológov     

 

               -Verte- 

 

Všetkým členom  

Slovenskej spoločnosti patológov   
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Požadované diagnózy a údaje v mennom zozname onkologických pacientov    

 

 

A. Onkologické diagnózy, ktoré podliehajú hláseniu:  

 

C00-C97, D00.0 - D09.9, D32-D33, D35, D37-D48.9. 

N87.2, ktorá by pri CIN III   (3.stupeň ťažkej intraepitelovej dysplázii krčku maternice)  mala byť  uvedená ako D06, 

N89.2, ktorá by pri VAIN III (3.stupeň ťažkej intraepitelovej vaginálnej dysplázii)        mala byť uvedená ako D07.2, 

N90.2, ktorá by pri VIN III   (3.stupeň ťažkej intraepitelovej vulvárnej dysplázii)          mala byť uvedená ako D07.1  

 

 

 

B. Údaje v zozname všetkých onkologických pacientov (Excell):  

 

Číslo vyšetrenia  

Rodné číslo 

Priezvisko a meno 

Dátum príjmu vzorky  

Dátum odoslania vzorky  

Dg. podľa  MKCH-10 

SNOMED M:  kód 

 

 

Formát: menný zoznam s príslušnými diagnózami (A) a požadovanými údajmi (B) vo formáte xls bude 

potrebné od roku 2015 zasielať ku koncu roka (t.j.1 x ročne) .  

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave: 17.6.2015 

                         
 

 


