Usmernenie k vypĺňaniu hlásenia COVID_VAKC_AMB_V01
V zmysle požiadavky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky bol zo strany Národného centra
zdravotníckych informácií (NCZI) pripravený formulár Prehľad o stave a pohybe skladových zásob vakcín
proti COVID-19, injekčných ihiel a striekačiek (COVID_VAKC_AMB), prostredníctvom ktorého má
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinnosť zaslať agregované informácie o stave a pohybe zásob
vakcín (vakcinačných dávok), o počte priebežne aplikovaných, resp. ďalej distribuovaných alebo
znehodnotených dávok v zmysle nižšie uvedených pokynov.
Údaje sa vykazujú vyplnením webového formulára sprístupneného v rámci webovej aplikácie ISZI v časti
„Iné“. Zjednodušený postup pre vstup do aplikácie ISZI sa nachádza TU. V prípade potreby opravy
odoslaného výkazu odoslaného výkazu spätne je nutné poslať požiadavku na podatelna@nczisk.sk.

Požadované údaje:
Modul 01 - Identifikačný modul
P. č.

Názov poľa

1.
2.

IČO (8 znakov)
Kód PZS

3.

Názov zariadenia

4.

Obec sídla zariadenia

6.

Kontaktná osoba – Meno
a priezvisko

7.

Kontaktná osoba – Telefón

8.

Kontaktná osoba – Email

9.

Dátum vyplnenia

10.

Poznámka

Popis
Technická položka predplnená systémom
Uvádza sa kód PZS pridelený ÚDZS.
Uvádza sa názov zariadenia (položka sa predplní po
stlačení možnosti predplnenia)
Uvádza sa obec zariadenia (položka sa predplní po stlačení
možnosti predplnenia)
Uvádza sa meno osoby zodpovednej za vyplnenie
formuláru
Uvádza sa telefonický kontakt na osobu zodpovednú za
vyplnenie formuláru
Uvádza sa emailový kontakt na osobu zodpovednú za
vyplnenie formuláru
Položka predplnená systémom (položka sa predplní po
stlačení možnosti predplnenia).
Dátum je potrebné upraviť, ak spravodajská jednotka zasiela
údaje spätne.
Uveďte poznámku, ak potrebné

Modul 02 - Stav a pohyb zásob vakcín (vial) a aplikovaných dávok vakcín
P. č.

Ukazovateľ
Vakcína (ŠUKL kód)

2.

Počet inj. liekoviek

1.

Počet inj. liekoviek (vial)
– zostatok
k poslednému hláseniu
(predplnené)

Popis
Uvádza sa kód lieku (vakcíny) výberom z číselníka ŠUKL.
Výber je možný iba z aktuálne dostupných/relevantných
vakcín. V prípade viacerých dostupných vakcín sa uvedú
údaje za každý typ vakcíny na samostatnom riadku.
Predplnená položka. Spravodajská jednotka uvedené
nevypĺňa.
Pri prvom zaslaní údajov sa položka nevypĺňa a má
nulovú hodnotu.
Pri následnom zaslaní údajov sa položka po použití
funkcionality predplniť naplní údajmi z položky Počet inj.
liekoviek – aktuálny stav zásob (dopočítaný z údajov
uvedených v deň hlásenia) z posledného zaslaného
hlásenia.
Zmenu je možné/vhodné vykonať iba v prípade spätnej
opravy už odoslaných údajov.

4.

Počet inj. liekoviek (vial)
– spotrebovaných
vrátane
znehodnotených pri
očkovaní
od posledného hlásenia

5.

Počet inj. liekoviek (vial)
– vyskladnených inému
zdravotníckemu
zariadeniu od
posledného hlásenia

6.

Počet inj. liekoviek (vial)
– aktuálne k dispozícii
(dopočítaný z údajov
uvedených v deň
hlásenia)

7.

Počet dávok –
aplikovaných
zdravotníckym
zariadením od
posledného hlásenia
ako 1. očkovanie

8.

Počet dávok –
aplikovaných
zdravotníckym
zariadením od
posledného hlásenia
ako 2. očkovanie

9.

Počet dávok

3.

Počet inj. liekoviek (vial)
– dodaných od
posledného hlásenia

Počet dávok –
znehodnotených
v rámci zdravotníckeho
zariadenia od
posledného hlásenia

Uvádza sa počet injekčných liekoviek, ktoré boli dodané od
posledného hlásenia údajov.
Pri prvom zaslaní údajov sa uvedie celkový počet
liekoviek, ktoré malo zdravotnícke zariadenie dodané
do termínu prvého zaslania údajov.
Uvádza sa počet injekčných liekoviek, ktoré boli
spotrebované pri očkovaní od posledného hlásenia údajov.
Za spotrebovanú inj. liekovku sa považuje aj taká, ktorá sa
celá znehodnotí alebo je už pri dodaní prázdna.
Pri prvom zaslaní údajov sa uvedie celkový počet inj.
liekoviek, ktoré zariadenie spotrebovalo do termínu prvého
zaslania údajov.
Uvádza sa počet injekčných liekoviek, ktoré boli
vyskladnené inému zdravotníckemu zariadeniu (aj v
rámci jedného PZS) od posledného hlásenia údajov.
Pri prvom zaslaní údajov sa uvedie celkový počet inj.
liekoviek, ktoré príslušné zdravotnícke zariadenie
vyskladnilo inému zdravotníckemu zariadeniu do termínu
prvého zaslania údajov.
Dopočítaná položka. Spravodajská jednotka uvedené
nevypĺňa.
Položka sa vypočíta pri uložení formuláru priebežne, resp.
pri finálnom odoslaní nasledovným spôsobom
a predstavuje aktuálny stav zásov:
Zostatok k poslednému hláseniu + Dodané od posledného
hlásenia – Spotrebované od posledného hlásenia
Uvádza sa počet vakcinačných dávok, ktoré boli
aplikované v rámci zdravotníckeho zariadenia od
posledného hlásenia údajov ako prvé očkovanie. Údaje sa
týkajú dávok aplikovaných v rámci prvého očkovania.
Pri prvom zaslaní údajov sa uvedie celkový počet dávok,
ktoré príslušné zdravotnícke zariadenie aplikovalo do
termínu prvého zaslania údajov.
Lekárne tento údaj neuvádzajú.
Uvádza sa počet vakcinačných dávok, ktoré boli
aplikované v rámci zdravotníckeho zariadenia od
posledného hlásenia údajov ako druhé očkovanie.
Pri prvom zaslaní údajov sa uvedie celkový počet dávok,
ktoré príslušné zdravotnícke zariadenie aplikovalo do
termínu prvého zaslania údajov.
Poznámka: Pri výbere vakcíny od spoločnosti Janssen
možnosť zadania 2. dávky nie je povolená.
Lekárne tento údaj neuvádzajú.
Vysvetlivkai
Uvádza sa počet vakcinačných dávok, ktoré boli
znehodnotené od posledného hlásenia údajov.
Pri prvom zaslaní údajov sa uvedie celkový počet dávok,
ktoré boli znehodnotené v rámci príslušného
zdravotníckeho zariadenia do termínu prvého zaslania
údajov.
Lekárne tento údaj neuvádzajú.
Vysvetlivkaii

Modul 03 - Stav a pohyb zásob injekčných ihiel a striekačiek
P. č.

Ukazovateľ

Názov zdravotníckeho materiálu

1.

Počet ihiel a striekačiek (v kusoch) – stav
zásob z predchádzajúceho hlásenia
(predplnené)

3.

4.

5.

Počet ihiel a striekačiek (v kusoch)

2.

Počet ihiel a striekačiek (v kusoch) –
dodaných od posledného hlásenia

Počet ihiel a striekačiek (v kusoch) –
spotrebovaných vrátane znehodnotených od
posledného hlásenia

Počet ihiel a striekačiek (v kusoch) –
vyskladnených inému zdravotníckemu
zariadeniu od posledného hlásenia

Popis
Uvádza sa kód zdravotníckeho
materiálu výberom z číselníka.
Výber je možný iba z aktuálne
dostupných/relevantných kódov
materiálu.
V prípade viacerých druhov
materiálu sa uvedú údaje za druh
na samostatnom riadku.
Predplnená položka.
Spravodajská jednotka uvedené
nevypĺňa.
Pri prvom zaslaní údajov sa
položka nevypĺňa a má nulovú
hodnotu.
Pri následnom zaslaní údajov sa
položka po použití funkcionality
predplniť naplní údajmi z položky
Počet kusov ihiel a striekačiek –
aktuálny stav zásob (dopočítaný
z údajov uvedených v deň
hlásenia) z posledného
zaslaného hlásenia.
Zmenu je možné/vhodné vykonať
iba v prípade spätnej opravy už
odoslaných údajov.
Uvádza sa počet kusov ihiel a
striekačiek, ktoré boli dodané od
posledného hlásenia údajov.
Pri prvom zaslaní údajov sa
uvedie celkový počet kusov ihiel
a striekačiek, ktoré boli dodané
do termínu prvého zaslania
údajov.
Uvádza sa počet kusov ihiel a
striekačiek, ktoré boli
spotrebované vrátane
znehodnotených pri očkovaní od
posledného hlásenia údajov.
Pri prvom zaslaní údajov sa
uvedie celkový počet kusov ihiel a
striekačiek,
ktoré
boli
spotrebované/znehodnotené do
termínu prvého zaslania údajov.
Uvádza sa počet kusov ihiel a
striekačiek, ktoré boli
vyskladnené
(presunuté/odovzdané) inému
zdravotníckemu zariadeniu (aj
v prípade, že ho prevádzkuje
ten istý PZS) od posledného
hlásenia údajov.
Pri prvom zasielaní údajov sa
uvedie celkový počet kusov ihiel
a striekačiek, ktoré boli
vyskladnené inému
zdravotníckemu zariadeniu do
termínu prvého zaslania údajov.

6.

Počet ihiel a striekačiek (v kusoch) –
aktuálny stav zásob (dopočítaný z údajov
uvedených v deň hlásenia)

Dopočítaná položka.
Spravodajská jednotka uvedené
nevypĺňa.
Položka sa vypočíta pri uložení
formuláru priebežne, resp. pri
finálnom odoslaní nasledovným
spôsobom:
Zostatok k poslednému hláseniu
+ Dodané od posledného
hlásenia – Spotrebované od
posledného hlásenia –
Vyskladnené od posledného
hlásenia

Frekvencia a spôsob zasielania údajov:
Požadované informácie je potrebné v zmysle požiadavky MZ SR zasielať:
- ambulancie všeobecnej starostlivosti minimálne posledný pracovný deň v týždni (zvyčajne
piatok) ako agregát od posledného hlásenia (údaje je možné zasielať aj denne podľa možností
PZS)
- lekárne v deň pohybu zásob vakcín alebo injekčných ihiel a striekačiek
a to prostredníctvom vyplneného webového formulára sprístupneného v rámci webovej aplikácie ISZI.
V prípade, že niektorý deň nebola žiadna zmena v stave zásob, nie je nutné formulár zasielať.
Zjednodušený postup pre vstup do aplikácie ISZI sa nachádza TU.
Webový formulár je dostupný v ISZI v časti „Iné“:

Vypĺňa sa rovnakým spôsobom ako sa vypĺňajú hlásenia a štatistické zisťovania, login a heslo ostáva
nezmenené. Pre osoby, ktoré budú za zariadenie formulár vypĺňať, je potrebné zriadiť referentský prístup
s pridelením práv pre typ záznamu COVID_VAKC_AMB.

Doplňujúce informácie:
-

Pred každým vypĺňaním je potrebné použiť akciu „Predplniť“ v pravej dolnej časti obrazovky.
Pri prvom vypĺňaní sa predplnia len položky: Obec sídla zariadenia, Dátum a čas vyplnenia – platný
k danému dňu.
Po vyplnení formulára stlačte tlačidlo „Ukončiť úpravu“, údaje skontrolujte a následne
formulár odošlite stlačením tlačidla „Odoslať“.
Všetky odoslané výkazy v rámci doterajších verzií formuláru sú dostupné v časti „Iné“, „Odoslané“.
V prípade potreby opraviť/vymazať odoslaný výkaz spätne je nutné poslať požiadavku na
podatelna@nczisk.sk.

V prípade metodických otázok a otázok týkajúcich sa podmienok vykonávania vakcinácie kontaktuje
priamo MZ SR prostredníctvom kristina.kovacikova@health.gov.sk
V prípade otázok ohľadom vypĺňania formuláru týkajúce sa funkčnosti a používania webovej aplikácie
ISZI, kontaktujte NCZI prostredníctvom Kontaktného centra NCZI alebo prostredníctvom mailovej adresy
podatelna@nczisk.sk

Metodický pokyn platný od 1.7.2021

i

Počet dávok – aplikovaných zdravotníckym zariadením od posledného hlásenia ako 1. očkovanie / 2. očkovanie (Stĺpce 7 a 8 Modulu 2), majú
vypovedať o počte zaočkovaných pacientov.
ii

Počet dávok – znehodnotených v rámci zdravotníckeho zariadenia od posledného hlásenia (Stĺpec 9 Modulu 2), zodpovedá počtu dávok, ktoré sa
z akéhokoľvek dôvodu nepodarilo aplikovať (napr. Viala/ injekčná liekovka bola prázdna, nepodarilo sa aplikovať počet dávok, ktoré sú výrobcom
deklarované).
V prípade kódu (ŠUKL) vakcíny 6235D Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu od Pfizer/Biontec platí usmernenie, že 6. vakcinačná dávka sa vykazuje
ako znehodnotená iba v prípade, že zdravotnícke zariadenie štandardne aplikuje 6 dávok.
Ak zdravotnícke zariadenie štandardne aplikuje 5, resp. 6 dávok uvedenej vakcíny, počet znehodnotených dávok sa vypočíta ako rozdiel 5, resp. 6 dávok
mínus počet aplikovaných dávok.

