Všetkým všeobecným lekárom pre deti
a dorast
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Z66286-2012

V Bratislave,

17.12.2012
anna.barakova @nczisk.sk

Vec:

Hlásenia vrodených chýb u detí – informácia
Vážená pani doktorka, vážený pán doktor,
v súvislosti s hlásením vrodenej chyby u detí do 15 rokov, ktoré bolo pre Vás novou povinnosťou
od roku 2012, si Vám dovoľujeme poďakovať za všetky prípady, ktoré ste nám doteraz nahlásili.
Počas roka 2012 sme od Vás doteraz zaznamenali takmer 200 prípadov detí, z nich samozrejme išlo o
prípady so zistením vrodenej chyby v staršom veku dieťaťa ešte pred rokom 2012, ale aj prípady,
ktoré nám nehlásili z novorodeneckého oddelenia. Aby sme Vás nezaťažovali viac ako je
nevyhnutné, opäť oslovíme novorodenecké oddelenia so žiadosťou o uvedenie informácie na správe
o novorodencovi, že vrodená chyba bola už nahlásená.
Zároveň si Vás dovolíme požiadať, ak ste doteraz nestihli dohlásiť z Vašej ambulancie deti,
u ktorých bola vrodená chyba zistená neskôr (a to aj mimo roku 2012), aby ste ich nahlásili na
papierovom formulári pre rok 2012 alebo aj elektronicky do konca februára 2013.
Tí lekári, ktorí nám doteraz neposkytli informácie aj o negatívnom hlásení, žiadame o poskytnutie
tejto informácie za celý rok iba e-mailom na adresu – eleonora.bodicka@nczisk.sk alebo cez web
aplikáciu do nášho informačného systému ISZI kliknutím na „Negatívne hlásenie“ alebo poštou.
Poučení skúsenosťou o negatívach telefonického hlásenia (problémy s dovolaním sa na príslušnú
linku, resp. telefonátov bolo naraz veľa) budeme v roku 2013 vyžadovať už iba 1 koncoročnú
informáciu o negatívnom hlásení vyššie uvedenými spôsobmi.
V prípade nejasností pri hlásení, ev. návrhov na zlepšenie agendy vrodených chýb, či záujmu
o niektoré údaje za SR, nás kontaktujte na e-mail adrese anna.barakova@nczisk.sk alebo na
telefonickom čísle 02/57269101. Bližšie informácie sú uvedené na stránkach NCZI
http://www.nczisk.sk/Registre/Narodne-zdravotne-registre/Registre_v_sprave_NCZI/Hlasenia_ pre_
Narodne_zdravotne_registre/Pages/default.aspx
Veríme, že vzájomnou spoluprácou dospejeme k objektívnejším údajom o výskyte vrodených
chýb v SR aj v novom roku – 2013, v ktorom Vám želáme mnoho spokojnosti a zdravia.
S pozdravom

MUDr.Peter Hlava, MBA.
ved.odboru NZR NCZI

Príloha: Formulár pre hlásenie vrodenej chyby v roku 2013
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