Program statistických zjišťování
Ministerstva zdravotnictví na rok 2016

ÚZIS ČR

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře
A (MZ) 1-01: Roční výkaz o činnosti poskytovatele
zdravotních služeb pro obor
diabetologie
Statistická zjišťování Ministerstva zdravotnictví jsou součástí
Programu statistických zjišťování v České republice na rok 2016.
Tento program byl zveřejněn ve Sbírce zákonů ČR, v částce 128,
formou vyhlášky č. 302/2015 Sb. ze dne 2. 11. 2015, 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 31.5.2017.
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 každá diabetologická ordinace,
včetně ambulantních částí nemocnic (dále ZJ), bez ohledu na
jejich zřizovatele.
Formuláře výkazu a pokyny pro jeho vyplňování jsou
uveřejněny na internetových stránkách http://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.

Počet ošetření - vyšetření a změny v počtu léčených
osob za sledované období
(PL vyplní pouze ř. 23 až 24 za pacienty s diabetem, které
sám léčí)
Zahrnuje i činnost smluvních pracovníků, kterou pro dané zařízení
vykonávají.
ř. 21, sl.1
počet ošetření -vyšetření celkem (PL nevyplňuje)
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. 22 zrušen
ř. 23 a 24, sl. 4 ze sl.1
osoby od narození do posledního dne před 20. narozeninami
ř. 23 z celkového počtu přijatých osob se uvedou jen osoby,
u nichž bylo onemocnění nově diagnostikováno
ř. 23, sl. 5 ze sl.1
děti od narození do posledního dne před 5. narozeninami
ř. 23, sl.6 ze sl.1
děti a mladiství od 5 let do posledního dne před 15. narozeninami
ř. 24 počet úmrtí od 1.1. do 31.12. sledovaného roku (z diabetiků,
které PL sám léčí)
Oddíl II.

Výskyt diabetu podle typu a jeho komplikací
(PL vyplní celý tento oddíl za pacienty s diabetem, které
sám léčí)
ř. 41, sl.1 až 3
počet osob léčených na I. typ DM (diabetes mellitus
závislý na inzulinu - dg E10) k 31.12.
ř. 41, sl.1
počet léčených dětí a mladistvých na I. typ DM od
narození do posledního dne před 15. narozeninami
ř. 41, sl.2
počet léčených mladistvých na I. typ DM od 15ti let do
posledního dne před 20. narozeninami
ř. 41, sl.3
počet osob ve věku 20 let a více léčených na I. typ DM
ř. 41, sl.4
počet osob léčených na II. typ DM (diabetes mellitus
nezávislý na inzulínu - dg E11) k 31.12.
ř. 41, sl.5
počet osob léčených na sekundární diabetes (dg E13)
k 31.12.
ř. 41, sl.6
porucha glukózové tolerance se nezahrnuje do počtu
osob léčených na diabetes, sleduje se samostatně
(dg R73.0) ke dni 31.12.
ř. 45
z ř. 44 - počet osob, u kterých je trvale zvýšená hladina
kreatininu nad normální hranici
ř. 48
z ř. 46 - slepotou se rozumí visus horší než 3/60
ř. 49
počet osob s projevy jako vřed nebo gangréna na dolní
končetině, kde je zřejmá souvislost s diabetickým
onemocněním
ř. 50 a ř. 51 z ř. 49
počet osob, kde v důsledku nedostatečného zásobení
periferie nebo hrozící sepse byla ve sledovaném roce
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provedena na doposud intaktní končetině amputace pod
kotníkem (ř. 50) nebo nad kotníkem (ř. 51); v případě
více následujících amputací během sledovaného roku je
co do výšky amputace brán v úvahu až výsledný stav
Oddíl III.

Léčba
(PL vyplní celý tento oddíl)
ř. 71 až ř. 81, sl. 1 až sl. 6
počet jednotlivých způsobů léčby (počet léčeb)
naordinovaných k léčbě diabetu rozlišených podle
typu onemocnění a podle věku.
Jeden pacient může být léčen více léčbami současně
(s výjimkou pouze dietní léčby ve sl. 4 a sl. 5). Vykáže se poslední
naordinovaná léčba ve sledovaném roce, která byla předepsána
k pravidelnému užívání alespoň na dobu 30 dní.
ř. 71, sl. 4 až sl. 5
počet léčeb (= počet pacientů) léčených pouze dietou
ř. 71, sl. 6 počet léčeb (= počet pacientů) léčených dietou
ř. 72 až ř. 77 počet léčeb jednotlivými druhy PAD
ř. 78
počet léčeb inkretinovými mimetiky
ř. 79 až ř. 81 počet léčeb inzulínem včetně rozlišení inzulínového
režimu
Pro ř. 71 až ř. 81 dále platí:
sl. 1 až sl.3 počet léčeb u pacientů s diabetem I. typu (E10)
sl. 4
počet léčeb u pacientů s diabetem II. typu (E11)
sl. 5
počet léčeb u pacientů s diabetem sekundárním (E13)
sl. 6
počet léčeb u pacientů s poruchou glukózové tolerance
(R73.0)
Vazby:
Oddíl I.
ř. 21, sl. 1≠0 (neplatí pro ordinace PL pro dospělé)
sl. 1 = sl. 2 + sl. 3 v řádcích 22 až 24
sl. 1 ≥sl. 4 v řádcích 22 až 24
sl. 4 ≥sl. 5 v ř. 23
sl. 4 ≥sl. 6 v ř. 23
ř. 23, sl. 4 ≥ ř. 23 (sl.5 + sl.6)

Oddíl II.
počet osob léčených na DM k 31.12. celkem = součtu ř. 41,
sl. 1 až 5
ř. 41 = ř. 42 + ř. 43, ř. 41 ≥ ř. 44, ř. 41 ≥ ř. 46, ř. 41 ≥ ř. 49
ř. 44 ≥ ř. 45
ř. 46 ≥ ř. 47, ř. 46 ≥ ř. 48
ř. 49 ≥ ř. 50, ř. 49 ≥ ř. 51
Oddíl II., Oddíl III.
jestliže ř. 41, sl. 1 až sl. 6 oddílu III ≠ 0, potom oddíl IV≠0 (přitom
jednotlivé buňky mohou být nulové, pouze součet všech buněk
nesmí být nulový)
ř. 41, sl. 6 ≥ ř. 71, sl. 6
ř. 71 sl. 6 + ř. 73 sl. 6 ≥ ř. 41 sl. 6
pokud ř. 41 sl. 4 = ř. 71 sl. 4, pak součet ř. 72 až ř. 81 ve sl. 4 = 0
pokud ř. 41 sl. 5 = ř. 71 sl. 5, pak součet ř. 72 až ř. 81 ve sl. 5 = 0
pro každý ze sl. 1 až 5 platí, každý ř. v rozmezí 71 až 81 ≤ ř. 41
pro sl. 4 a 5 platí: ř. 71 + kterýkoliv ř. v rozmezí 72 až 81 ≤ ř. 41
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