PRIKUPLJANJE ZDRAVSTVENO-STATISTIČKIH PODATAKA

Prikupljanje zdravstveno-statističkih podataka regulirano je Zakonom o zdravstvenoj
zaštiti (NN, br.150/08.), Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 103/03.), Pravilnikom o
provedbi Zakona o evidencijama u području zdravstva za primarnu i specijalističkokonzilijarnu zdravstvenu zaštitu (NN, br. 4/95.), Pravilnikom o provedbi Zakona o
evidencijama u području zdravstva za područje stacionarne zdravstvene zaštite i
praćenje bolesti ovisnosti (NN, br. 44/00.), Programom statističkih aktivnosti i Godišnjim
provedbenim planom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske. Temeljem navedenih
zakona, sve zdravstvene ustanove i zdravstveni djelatnici, bez obzira na vrstu vlasništva
i bez obzira postoji li ugovor s HZZO-om ili ne, dostavljaju potrebite podatke. Obvezu
prikupljanja podataka imaju županijski zavodi za javno zdravstvo, koji zbirna izvješća
dostavljaju Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

Statistika o radu i utvrñenim bolestima, stanjima u ordinacijama bez obzira na
vrstu vlasništva - opća medicina, zdravstvena zaštita predškolske djece, žena,
stomatološka zaštita
obrazac N-01-01

Izvješće tima primarne zdravstvene zaštite (za opću/obiteljsku
medicinu i zdravstvenu zaštitu dojenčadi i predškolske djece)

obrazac N-01-04

Zbirno izvješće za djelatnost PZZ (izvješće za više timova u
djelatnosti obiteljske medicine i zdravstvene zaštite dojenčadi i
predškolske djece)

obrazac N-01-05

Sistematski pregledi dojenčadi i predškolske djece

obrazac N-01-07

Preventivna zaštita odraslih - preventivne mjere i postupci u
djelatnosti opće medicine

obrazac N-01-11

Izvješće tima za zdravstvenu zaštitu žena

obrazac N-01-25

Izvješće tima za zaštitu i liječenje usta i zubi

obrazac N-01-27

Zbirno izvješće za više timova za zaštitu i liječenje usta i zubi

Statistika o radu i utvrñenim bolestima, stanjima - medicina rada, hitna
medicinska pomoć, patronaža i kućna njega
obrazac N-01-18

Izvješće tima u djelatnosti medicine rada

obrazac N-01-24

Zbirno izvješće za više timova u djelatnosti medicine rada

obrazac N-01-08

Izvješće tima hitne medicinske pomoći, Izvješće tima u
pripravnosti

obrazac N-01-10

Zbirno izvješće za više timova u djelatnosti HMP
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obrazac N-01-28

Izvješće patronažnog tima i tima za kućnu njegu

obrazac N-01-30

Zbirno izvješće patronažne djelatnosti (za više patronažnih
sestara ili sestara u kućnoj njezi)

Statistika o radu i utvrñenim bolestima, stanjima u ordinacijama specijalističkokonzilijarne djelatnosti bez obzira na vrstu vlasništva
obrazac N-02-01

Izvješće ordinacije za specijalističko-konzilijarnu djelatnost

obrazac N-02-03

Zbirno izvješće za specijalističko-konzilijarnu djelatnost (za više
timova iste specijalnosti)

obrazac 3-21-60

Praćenje i organizacija rada bolnica (za sve stacionarne ustanove)

Statistika liječenih bolesnika u službi za stacionarno liječenje
obrazac JZ-BSO
obrazac JZ-ONK
obrazac JZ-PSH
obrazac JZ-REH

Bolesničko-statistički obrazac
Bolesničko-statistički obrazac ONKO-tip
Psihijatrijski obrazac
Obrazac hospitalizacije zbog rehabilitacije

Statistika prekida trudnoće
obrazac JZ-POB

Prijava prekida trudnoće

Statistika poroda
obrazac JZ-POR

Prijava poroda

Istraživanje perinatalne smrti
obrazac JZ-PER

Prijava perinatalne smrti

Statistika o raku
obrazac JZ-NEO

Prijava maligne neoplazme

obrazac JZ-ONK

Bolesničko-statistički obrazac ONKO-tip
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Statistika o provoñenju preventivnih pregleda osiguranih osoba starijih od 50
godina
Izvješće o provedenom preventivnom pregledu osigurane osobe starije od 50 godina
Statistika o provoñenju preventivnih pregleda u djelatnosti zdravstvene zaštite
žena
Izviješće o provedenom preventivnom pregledu u djelatnosti zdravstvene zaštite žena
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