
Vykazovanie položky „Vek v rokoch pri prijatí“  

 

Centrum pre klasifikačný systém pri kontrole údajov v ročných dávkach za rok 

2019 zistilo nesprávne stanovenie parametra „vek v rokoch pri prijatí“, a to 

výlučne v hospitalizačných prípadoch, kedy bol pacient prijatý v deň svojích 

narodenín (okrem novorodencov do jedného roku). V dátovom rozhraní 

metodického usmernenia ÚDZS č. 10/5/2014 je k položke H11 jednoznačne 

uvedená poznámka, že „Vek v rokoch a aj vek v dňoch sa počíta vždy k dátumu 

prijatia...“. Je potrebné zdôrazniť, že k dátumu prijatia, nie k dátumu a času 

prijatia. Časová zložka položky „dátum prijatia do PÚZS“ je v súvislosti 

s počítaním veku v rokoch irelevantná, pretože táto nie je uvádzaná ani 

v položke „dátum narodenia“. Jednoduchý odpočet dátumu prijatia s časovou 

zložkou od dátumu narodenia z tohto dôvodu nikdy nemôže poskytnúť správny 

a logický výsledok.  

Ako príklad je možné uviesť dieťa narodené napr. 4.5.2018 a prijaté na 

hospitalizáciu dňa 4.5.2019 o 11:30 hod. Dieťa dosiahlo dňa 3.5.2019 vek 364 

dní; táto hodnota by bola vykázaná v položke „vek v dňoch pri prijatí u detí do 1 

roka“ (H10) v prípade prijatia na hospitalizáciu dňa 3.5.2019. Maximálna 

hodnota položky H10 je práve 364. V nasledujúci deň, teda 4.5.2019 bez ohľadu 

na čas prijatia už toto dieťa dosiahlo vek 365 dní – teda 1 rok, tento údaj sa 

vykazuje už v položke „vek v rokoch pri prijatí“ (H11) s hodnotou 1. 

Obdobne je možné počítať vek v rokoch u pacienta, ktorý sa narodil 12.1.2010 

pričom na hospitalizáciu bol prijatý 12.1.2019 o 14:00 hod. Tento pacient už 

dňa 12.1.2019 o 00:00 dosiahol vek 9 rokov; pokiaľ by sme akceptovali časovú 

zložku dátumu prijatia, vek v rokoch by bol 8, čo je logicky nesprávne.  

Z uvedených dôvodov žiadame všetkých užívateľov klasifikačného systému, aby 

v tomto smere skontrolovali svoje SW produkty a údaje, ktoré poskytujú 

v súvislosti s predmetnou problematikou. 


