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Vec: Hlásenia vrodenej chyby do národných zdravotných registrov – informácia
Vážená pani riaditeľka/ Vážený pán riaditeľ,
nadväzujúc na list z januára 2012, v ktorom sme Vás informovali o povinnosti poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti hlásiť prípady vybraných skupín chorôb do NCZI (§44 ods. 10 písm. c) zákona č. 576/2004 Z.z.
v platnom znení), si Vám dovoľujeme zaslať aktuálne informácie o hlásení vrodenej chyby (VCH) v roku 2012.
V januárovom liste sme Vám avizovali zmenu v obsahovej náplni formulára pre hlásenie VCH (príloha 1) pre
spravodajské jednotky ako aj prípravu elektronického hlásenia VCH cez web aplikáciu alebo cez nemocničné
informačné systémy (NIS) definovaním dátových rozhraní ( http://www.nczisk.sk (cez rýchla voľba / hlásenie do
národných registrov / rok 2012 / Hlásenie vrodenej chyby).Na tejto stránke je k dispozícii aj príslušné Usmernenie.
Súčasný stav je takýto:

Hlásenie VCH je možné na NCZI od februára posielať aj elektronicky cez web aplikáciu NCZI ( pomocou
vlastného hesla, ktorým disponujete pri e-kontakte s NCZI) alebo po zapracovaní dátových rozhraní pre VCH, ktoré
sú zverejnené na web stránkach nczi (http://www.nczisk.sk (cez rýchla voľba / hlásenie do národných registrov / rok
2012 / Hlásenie vrodenej chyby) od 2.3.2012.
Napriek tomu, že odporúčame uprednostniť e-hlásenie VCH, v priebehu roku 2012 akceptujeme aj tlačovú
(papierovú) podobu hlásení VCH odosielaných na adresu:
Národné centrum zdravotníckych informácií
Odbor NZR
Lazaretská 26
811 09 Bratislava

V súvislosti s konkrétnymi otázkami od neonatológov, s ktorými sa na nás obracali, si Vás dovoľujeme
informovať o odpovediach na ne:
1.Otázka: tlač pdf formátu VCH (pre založenie do dokumentácie) pri e-zadavání VCH
Odpoveď: Hlásenku o VCH ako dokument pre založenie do chorobopisu je možné vytlačiť v pdf pred odoslaním
hlásenia na NCZI tak, že sa hlásenie uloží ako rozpracované, vytlačí sa pdf formát VCH (uvedený v ponuke) a až
potom sa e-hlásenie odošle na NCZI. Táto možnosť bude funkčná od 12.3.2012.
2.Otázka: Odosielanie hlásenia VCH na spádové genetické oddelenia/ kliniky
Odpoveď: Od určitého času genetici ustúpili od toho, aby na základe hlásenia (hlásenky) VCH, ktoré dostávali v
kópii rutinne dlhé roky od iných špecialistov (najčastejšie od neonatológov), pozývali rodičov na genetické
vyšetrenie. V súčasnosti je situácia taká, že ak rodič súhlasí s odporúčaním lekára, aby sa jeho rodina podrobila
genetickému vyšetreniu, genetikom úplne stačí iba výmenný lístok so žiadosťou o genetické vyšetrenie so
základnými údajmi pacienta.
Od roku 2012 budú do hlásenia VCH zapojení aj všeobecní lekári pre deti a dorast, nakoľko sa vek detí so
zistenou VCH posúva na 15 rokov (ako v ČR). Veríme, že vzájomným pochopením zmysluplnosti valídnych údajov
vo výskyte príslušných skupín chorôb v SR (najmä tých, zaradených do národných zdravotných registrov), bude
môcť manažment objektívnejšie vyhodnocovať efektivitu prijatých intervenčných opatrení.
S pozdravom
MUDr. Peter Hlava, MBA.v.r.
riaditeľ odboru nár. zdrav. registrov
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