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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 informovať  o zmene v  hlásení do národného zdravotného 

registra vrodenej chyby (NZR VCH)  v roku 2012, ktorá sa (okrem iného) týka odd./ kliník gynekológie 

a pôrodníctva.   

 

         Do roku 2011 sa oficiálne informácie o VCH mohli z odd./kliniky gynekológie a pôrodníctva 

získavať z dvoch formulárov, a to:   

   na špecifickom formulári „Hlásenie vrodenej chyby“, v ktorom sa mali uvádzať údaje o VCH pri 

UPT  (ev.spontánnom potrate) s požiadavkou komplexnejších informácií o VCH.  

Takéto hlásenia však NCZI obdŕžalo každoročne od gynekológov len sporadicky.  

      na formulári „Hlásenie o spontánnom potrate a umelom prerušení tehotenstva“, v ktorom  sa ako  

zdravotný  dôvod pre UPT môže uviesť aj VCH dieťaťa (najčastejšie prenatálne zistená).  

Táto informácia  sa však v súčasne platnom formulári nedá získať jednoznačne. Nastavené možnosti sú v         

podstate zamerané iba  na zápis zdravotného dôvodu matky pri UPT a nie aj na možnosť  špecifikovať 

vykonanie UPT  pre „zdravotný dôvod plodu“, medzi ktorý patrí aj VCH.  

Takáto informácia je pre podrobnejšie údaje o dôvodoch UPT, a z nich kvôli VCH, významná.    

  

          V roku 2012 sa pre zjednodušenie povinnosti gynekológov hlásiť VCH ruší povinnosť hlásiť 

prípady na špecifickom formulári „Hlásenie vrodenej chyby“.  

Hlásenie UPT, ak je dôvodom VCH, na formulári „Hlásenie o spontánnom potrate a umelom prerušení 

tehotenstva“, je však nevyhnutné skvalitniť. Pokiaľ sa neschváli nový formulár doplnený o vyššie uvedenú 

položku (UPT pre „zdravotný dôvod“ plodu s dôrazom na VCH), je žiaduce, v prípade známej VCH 

z prenatálnej diagnostiky, uviesť konkrétnu Q diagnózu v kolónke určenej pre zdravotné dôvody matky 

alebo aj sólo mimo príslušnej kolónky.  

Niekoľkonásobné rozdiely v údajoch pri záchytnosti VCH z UPT, ktorými z neúplných hlásení disponuje 

NCZI a údajmi, ktoré si vo vlastnej réžii získavajú lekári v teréne, nie sú dobrou vizitkou vzájomnej 

komunikácie.  

          Veríme, že sa efektívnejšou spoluprácou ako doteraz, podarí dospieť k údajom, ktoré pomôžu 

lekárom pri vyhodnocovaní efektivity  skríningových vyšetrení v prenatálnej diagnostike.     

Uvedený postup bol konzultovaný a schválený hl.odborníkom MZ SR pre gynekológiu a pôrodníctvo, 

prof,.MUDr.M.Borovským, CSc. V prípade otázok sa obráťte na p.MUDr.A.Barákovú (02/57269 106). 

 

S pozdravom   

MUDr. Peter Hlava, MBA. v.r., 

riaditeľ odb. NZR NCZI  

                                                      

Na vedomie: odd./kliniky gynekológie a pôrodníctva   

                      Hlavný odborník MZ SR pre gynekológiu a pôrodníctvo       

Príloha:         Formulár VCH 2012       
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