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CILJ RADA

o usporediti i analizirati kontakte i postupke s izabranim obiteljskim liječnikom 
kod pacijentica s C50 dijagnozom u doba prije i tijekom pandemije COVID-19

o utvrditi kolika je cijepljenost protiv COVID-19 u navedenih pacijentica



o parametri usporedbe:

• broj izdanih uputnica (UZV dojki, MMG, prvi i kontrolni pregled kirurga, prvi i kontrolni pregled 
internističkog onkologa, tumorski markeri te ostale uputnice izdane na dijagnozu C50)

• broj izdanih recepata

• broj ostvarenih kontakata s ambulantom

o uzorak:

• 6 ordinacija opće/obiteljske medicine u sklopu DZ Zagreb - Zapad 



o vremenski intervali usporedbe: 

• 19.04.2018.-10.03.2020. (prije proglašenja COVID pandemije) 

• 11.03.2020.-31.01.2022. (tijekom pandemije)

19.04.2018. 11.03.2020.
(proglašenje pandemije COVID-19)

31.01.2022.

2018 2019 2020 2021 2022



METODE

okorištenje podataka iz informacijskog sustava primarne 
zdravstvene zaštite - MCS



1. Izvješće o dijagnozi C50 u zadanom vremenskom intervalu



primjer detaljnije analize i manualnog brojanja 
izdanih uputnica i recepata na dg C50



neki od primjera izdavanih 
recepata i uputnica na dg C50

2. Provjera zdravstvenih kartona pacijentica



primjer izdane 
uputnice za MMG 
koju sustav ne broji

primjer storniranih 
uputnica, koje sustav 
broji kao izdane



REZULTATI
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REZULTATI

broj novootkrivenih C50 (11.03.2020.-31.01.2022.)

broj novootkrivenih C50 (19.04.2018.-10.03.2020.)
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21



REZULTATI

o nepodudaranje podataka prikupljenih iz izvješća o dijagnozama MCS-a i manualne 
provjere zdravstvenih kartona

o nedosljedno korištenje dijagnoze C50 prilikom pisanja uputnica i recepata

o neujednačenost postupanja sa slučajevima koji su bili prije informatizacije primarne 
zdravstvene zaštite (2011. godine) 

o zahtjevnost pristupanju podataka prilikom promjene nositelja tima ordinacije 

o cijepljenost pacijentica s C50 dijagnozom: 79,31%



ZAKLJUČAK

• neočekivano veći broj evidentiranih ostvarenih kontakata i postupaka tijekom pandemije

• potrebno nastaviti istraživanje ove teme kako bi razjasnili povećan broj novootkrivenih 
pacijentica sa dijagnozom C50

• detaljnija analiza sustava MKB dijagnoza

• upoznavanje s načinom rada informacijskog sustava i načinom obrade podataka


