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Vec: Hlásenie vrodených chýb v SR
Vážená pani doktorka, / vážený pán doktor,
v roku 2012 sa pristúpilo k prehodnoteniu hlásenia vrodenej chyby (VCH), podľa ktorého sa od
roku 2012 majú hlásiť VCH u detí do 15 rokov (ako je to v ČR).
Z toho dôvodu sa hlásna povinnosť musí týkať aj všeobecných lekárov pre deti a dorast (VLDD), ktorí
jediní majú možnosť zosumarizovať nálezy špecialistov o VCH dieťaťa.
VCH u detí zistené prenatálne alebo postnatálne do prepustenia z novorodeneckého oddelenia hlásia
neonatológovia, UPT pre VCH budú hlásiť gynekológovia cez hlásenie potratov.
S rozšírením hlásnej povinnosti do 15 rokov veku dieťaťa súhlasil aj výbor pediatrickej spoločnosti
a hlavný odborník MZ SR pre VLDD, Dr.Olej.
Bližšie informácie sú na web stránkach NCZI - http://www.nczisk.sk (cez rýchla voľba / hlásenie do
národných registrov / rok 2012 / Hlásenie vrodenej chyby /, kde je okrem formulára VCH: ZR (MZ
SR)12-12 uverejnená aj „Informácia“ obsahujúca zápisnicu z výboru pediatrickej spoločnosti
a usmernenie pre vyplňovanie hlásenia VCH.
Našim spoločným záujmom by malo byť, aby počet hlásených VCH čo najviac kopíroval ich záchyt v
praxi (a to nielen u detí do 1 roka ako doteraz).
Dovolíme si Vás požiadať, aby ste na odbor národných registrov NCZI posielali prípady detí s VCH
buď:
- poštou 1x za 2 mesiace do 25.nasledujúceho mesiaca, negatívne hlásenie stačí
zavolať na č. 02/ 57 269 321 (p. Bodická)
alebo
- elektronicky cez web aplikáciu ISZI, ktorú ste doteraz mohli používať ako jeden
zo spôsobov pri e-odosielaní výkazov na NCZI
V prípade otázok volajte na č. 02/57 269 106 (MUDr. Baráková Anna)
Ďakujem za pochopenie.
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