Lazaretská 26, 811 09 Bratislava

Adresát:
Všetkým primárom alebo iným lekárom
novorodeneckých odd
Naše číslo:

Váš list číslo/zo dňa:

Z01217-2012-00

Vybavuje:

anna.barakova@nczisk.sk

V Bratislave,

17.7.2012

Vec: Informácia o stave hlásenia vrodených chýb do národného zdravotného registra v roku 2012

Vážený pán primár/ Vážená pani primárka,
Vážený pán doktor/ Vážená pani doktorka,
dovoľujeme si Vám poskytnúť niekoľko informácií, ktoré súvisia s hlásením detí s vrodenou chybou (VCH) do
nášho registra v roku 2012.
V prvom rade sa chceme všetkým novorodeneckým oddeleniam ( klinikám) poďakovať za hlásenia, ktoré
nám odoslali. Osobitne ďakujeme nemocniciam, ktoré využívajú aj elektronické hlásenia (prehľad o počte hlásení
a z nich počet elektronicky odoslaných hlásení z nemocníc v 1.polroku 2012 je uvedený v prílohe 1).
Pri hlásení na papierovom formulári používajú nemocnice prevažne aktuálny formulár, platný pre rok 2012,
ale sú aj nemocnice, ktoré posielajú hlásenia na starom formulári. Dovolíme si preto upozorniť takéto nemocnice,
ktoré zrejme používajú staré formuláre pre ich zásoby z minulých rokov, aby, ak to nie je inak možné, doplnili do
hlásenky dva špecifické ukazovatele z nového formulára do starého a údaje, ktoré nepotrebujeme, zbytočne
nevypĺňali (viď príloha 2). V 2.polroku 2012 budeme môcť v prípade hlásenia prípadov na starom formulári
akceptovať len tie, ktoré budú mať uvedené doplňujúce informácie (aj negatívna informácia sa napr. v prípade OA
matky musí uviesť, príloha 2).
Od roku 2013 bude z novorodeneckých odd./ kliník akceptované iba elektronické zadávanie hlásení, preto
žiadame, aby sa dovtedy v nemocniciach prijali opatrenia (organizačné, personálne), ktoré by túto požiadavku
zabezpečili.
Okrem hlásení VCH z nemocníc sa od roku 2012 hlásia do registra aj VCH zistené u starších detí , ktoré nám
hlásia všeobecní lekári pre deti a dorast (VLDD). Niektorí VLDD nás žiadali, či by nebolo možné do prepúšťacej
správy o novorodencovi (SON) uviesť informáciu o tom, či bola VCH hlásená do NCZI. Napriek tomu, že sa
z novorodeneckých oddelení určite hlásia takmer všetky prípady VCH, VLDD by mali takto istotu, že sa VCH
nahlásila.Túto požiadavku prediskutujeme s hl.odborníkom pre neonatológiu, p.prof.MUDr.Zibolenom, ale
myslíme si, že dopísanie tejto informácie do SON ako poznámku (ručne) by nemalo byť pre lekárov problémom.

S pozdravom
MUDr. Peter Hlava, v.r.
ved.odboru nár. zdrav. registrov

Príohy:2 ( odoslané e-mailom novorodeneckým odd.)
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