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ÚVOD

Predkladané metodické pokyny sú návodom na vypĺňanie formulára Hlásenie vrodenej
chyby – ZR (MZ SR) 12 – 12. Obsahujú vzor formulára (príloha č.1), všeobecné zásady, spôsob
vypĺňania jednotlivých položiek, metodologické pravidlá vrátane definícií základných pojmov.
Predmetný formulár Hlásenie vrodenej chyby (súprava 2-listová) je viacúčelový, v prvom
rade plní funkciu zdravotníckeho tlačiva (originál formulára využíva klinika/oddelenie lekárskej
genetiky na vykonávanie analýzy výskytu a hľadania príčiny vrodených chýb v konkrétnych
prípadoch) v rámci povinného hlásenia súvisiaceho s ukončením tehotenstva a následne plní aj
funkciu formulára pre štatistické zisťovanie v zmysle zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej
starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Obsahová náplň formulára bola vypracovaná v spolupráci s MZ SR a Hlavným odborníkom
MZ SR v odbore lekárska genetika za spoluúčasti NCZI. Autori predmetného formulára vychádzali
v prvom rade z potrieb sledovania údajov, ktoré sa využijú na vykonanie etiologickej analýzy
vrodených chýb, na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnanie pre
SZO, OECD, EÚ a ďalších domácich i zahraničných užívateľov.
Tieto metodické pokyny platia od roku 2009. Pokiaľ nebude zmenená vecná náplň uvedeného
formulára, budú platiť do vydania nových. Zároveň týmito metodickými pokynmi sa rušia metodické
pokyny z novembra 2007.
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1. Všeobecné zásady


Pre spracovateľské obdobie v danom roku bol MZ SR schválený formulár:
Hlásenie vrodenej chyby – ZR (MZ SR) 12-12,
ktorý je uvedený v prílohe č.1 týchto metodických pokynov.



Formuláre Hlásenie vrodenej chyby predkladajú zdravotnícke zariadenia UN, FN, FNsP,
NsP a pod., prostredníctvom novorodeneckých oddelení, resp. novorodeneckých úsekov a
gynekologicko-pôrodníckych oddelení, ak bolo vykonané umelé prerušenie tehotenstva z
dôvodu prenatálne zistenej vrodenej chyby plodu.



Spravodajská jednotka je povinná zadovážiť si dostatočný počet uvedených formulárov podľa
vlastnej voľby vo vydavateľstvách, ktoré majú licenciu na tlač daných zdravotníckych tlačív
schválenú MZ SR.



Pokyny sú záväzné pre všetky zdravotnícke zariadenia, ktoré majú spravodajskú povinnosť
vypĺňať a predkladať uvedené formuláre.



Pri predkladaní formulárov sú spravodajské jednotky (zdravotnícke zariadenia) povinné riadiť
sa údajmi o príjemcoch, počte vyhotovení a spôsobe predkladania, ktoré sú uvedené v týchto
pokynoch.



Za prípadné neplnenie, chybné alebo oneskorené plnenie spravodajskej povinnosti nesie
zodpovednosť spravodajská jednotka (štatutárny zástupca).



Formuláre sa vypĺňajú písacím strojom alebo paličkovým písmom. Vyplnené údaje musia byť
jednoznačné a čitateľné vo všetkých vyhotoveniach.



Prípadné opravy údajov vo formulároch vykonané spravodajskou jednotkou alebo
spracovateľom (napr. po telefonickom dohovore) musia byť vykonané tak, aby chybný údaj
bol prečiarknutý a správny údaj čitateľný. Opravy musia byť premietnuté súčasne vo všetkých
vyhotoveniach, ak ide o tú istú chybu.

2. Spôsob predkladania formulárov
Spravodajská jednotka:
 originál odošle na spádové oddelenie lekárskej genetiky
 poverený pracovník doručí kópiu formulára (pozri v záhlaví originálu 2-listovej súpravy)
naraz za celý mesiac, vždy do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období (do 25.
kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca) na adresu:
Národné centrum zdravotníckych informácií
Lazaretská 26
811 09 Bratislava
Upozornenie:
V prípade, že novorodenecké oddelenie, resp. novorodenecký úsek alebo gynekologickopôrodnícke oddelenie spravodajskej jednotky v príslušnom mesiaci nezaznamenalo ani jeden
prípad výskytu vrodenej chyby, je nevyhnutné zaslať na adresu NCZI
NEGATÍVNE
HLÁSENIE!!!
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3. Definície základných pojmov a metodologické pravidlá

Definície
Potratom je predčasne ukončené tehotenstvo, ak
a) plod neprejavuje znaky života a jeho pôrodná hmotnosť je nižšia ako 1000 g a ak hmotnosť
nemožno zistiť a ide o tehotenstvo kratšie ako 28 týždňov,
b) plod prejavuje znaky života a jeho pôrodná hmotnosť je do 500 g a neprežije 24 hod.
c) z maternice bolo vyňaté plodové vajce bez plodu alebo tehotenská sliznica.
Vrodená chyba:
- jednoduchá – výskyt jednej vrodenej chyby definovanej diagnózou z MKCH-10 (XVII. kapitola –
Vrodené chyby, deformácie a chromozómové anomálie (Q00-Q99) a ďalšie vybrané diagnózy –
pozri prílohu č.2)
- združená – výskyt kombinácie (práve tejto kombinácie) :
Chyba Q03 + Q05
Chyba Q16 + Q17
Chyba Q69 + Q70
Chyba Q71 + Q72
Chyba Q90 + iná (-é) chyba (-y)
Chyba Q91 + iná (-é) chyba (-y)
Chyba Q96 + iná (-é) chyba (-y)
Každá združená chyba hore definovaná sa pokladá za jednu chybu.
- kombinovaná – výskyt viac ako jednej vrodenej chyby, t.j. napr. v kombinácii môžu byť dve a viac
jednoduchých chýb (vo formulári možnosť zápisu 9 vrodených chýb) alebo jedna resp. viac
jednoduchých chýb a jedna alebo viac združených chýb alebo viac združených chýb. Každá
združená chyba hore definovaná sa pokladá za jednu chybu.
-Na účely spravodajskej povinnosti zdravotníckych zariadení:
Právny subjekt, je zdravotnícke zariadenie s právnou subjektivitou s prideleným IČO. Môže sa
skladať aj z viacerých začlenených zariadení.
Začlenené zariadenie, je zdravotnícke zariadenie, ktoré je organizačne a funkčne samostatné,
nemá právnu subjektivitu a má rovnaké IČO ako právny subjekt, ku ktorému patrí.
Hlásenie vrodenej chyby predkladá každý právny subjekt, aj začlenené zariadenie, ak majú
spravodajskú povinnosť.
Metodologické pravidlá
Povinnému hláseniu podliehajú :
a) zistené (nie suspektné) vrodené chyby u živo i mŕtvonarodených novorodencov,
b) prerušenie tehotenstva z dôvodu prenatálne zistenej vrodenej chyby plodu,
c) vrodené chyby, ktoré sa zistia po prepustení dieťaťa z novorodeneckého oddelenia do 1
roka veku dieťaťa.
Pri viacplodovom tehotenstve každé dieťa, resp. plod s vrodenou chybou sa hlási zvlášť(bude mať
vyplnené zvlášť hlásenie).
4. Spôsob vypĺňania formulára
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Formulár obsahuje nasledujúce údaje :
za mesiac............................ rok ........
Doplniť mesiac a rok zistenia, resp. hlásenia vrodenej chyby.
IČO – identifikačné číslo organizácie (právny subjekt)
8 zn. pole doplniť identifikačným číslom ústavného ZZ, (IČO právneho subjektu), v ktorom bola
zachytená a následne hlásená vrodená chyba u živonarodeného, mŕtvonarodeného dieťaťa alebo
v prípade UPT z dôvodu prenatálne zistenej vrodenej chyby plodu, či už v právnom subjekte alebo
v začlenenom ústavnom ZZ. IČO ústavného ZZ právneho subjektu a začleneného ústavného ZZ je to
isté.
Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti má 12 znakové pole.
prvých 6 znakov ( identifikátor z kódu poskytovateľa) prideľuje ÚDZS podľa Metodického
usmernenia č. 1/2007 k tvorbe a prideľovaniu kódov lekárom, vybraným pracovníkom
v zdravotníctve a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (Vestníka ÚDZS č. 2/2009).
-

ďalšie 3 znaky identifikujú kód odborného útvaru, v tomto prípade neonatológiu kód 051,
gynekológiu a pôrodníctvo kód 009,
10. znak identifikuje druh odborného útvaru – najčastejšie kód 1 (oddelenie),
11. a 12. znak znamená poradové číslo odborného útvaru. Pritom môžu nastať 2 možnosti:

.


Ak spravodajská jednotka (právny subjekt) má prevádzkované viac ako jedno ZZ, potom
v tejto položke uvediete poradové číslo prevádzkovaného ZZ v rámci tejto spravodajskej
jednotky (napr. P40707051101, P40707051102, P40707051103),



Ak spravodajská jednotka má len jedno prevádzkované ZZ, potom v tejto položke uvediete
kód 01.

Upozornenie:
Hlásenie vrodenej chyby predkladá každý právny subjekt, aj začlenené zariadenie, ak majú
spravodajskú povinnosť.
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Názov a adresa sídla zdravotníckeho zariadenia.
Meno a priezvisko dieťaťa (musí byť vyplnené)
V prípade umelého prerušenia tehotenstva (ďalej UPT) z dôvodu prenatálne zistenej vrodenej chyby
plodu - pole prečiarknete vodorovnou čiarou.
Pohlavie - do jednoznakového poľa, vpíšete kód podľa predtlače vo formulári (jedna z možností) :
0 – nezistené (nedá sa špecifikovať)
1 – mužské
2 – ženské
Povinný údaj! (okrem UPT)
Rodné číslo dieťaťa - do desaťznakového poľa uvediete rodné číslo dieťaťa, ak je známe. Pokiaľ
dieťa ešte nemá pridelené rodné číslo alebo je mŕtvonarodené, vytvoríte ho z dátumu narodenia (ten
istý ako dátum pôrodu) nasledovným spôsobom :
RR - posledné dvojčíslie roka narodenia dieťaťa
MM - mesiac narodenia z intervalu (01 - 12) pre pohlavie mužské, pre ženské pohlavie MM+ 50
DD - deň narodenia
Koncovku (posledné štvorčíslie) - doplníte :
.- "0000", ak sa dieťa narodilo matke slovenskej štátnej príslušnosti.
.- "9999", ak sa dieťa narodilo matke cudzej štátnej príslušnosti(vrátane českej štátnej príslušnosti).
V prípade UPT - pole pre zápis rodného čísla prečiarknete vodorovnou čiarou.
Týždeň tehotenstva - do dvojznakového poľa uvediete týždeň tehotenstva, v ktorom matka
porodila živo, resp. mŕtvonarodené dieťa alebo v ktorom týždni jej bolo vykonané UPT z
dôvodu prenatálne zistenej vrodenej chyby plodu.
Počet plodov v tehotenstve - do jednoznakového poľa vpíšete kód podľa predtlače vo formulári
(jedna z možností) : 1 - jeden plod
2 - dvojča A (prvé dieťa v poradí)
3 - dvojča B (druhé dieťa v poradí)
4 - viac ako dva plody
Tento údaj vyplníte v prípade živo alebo mŕtvonarodeného dieťaťa, ako i v prípade UPT. Ak
vrodená chyba bola zistená do jedného roka života dieťaťa, napr. v dojčenskom ústave alebo v
detskom domove a o dieťati tento údaj nie je známy, pole prečiarknete vodorovnou čiarou.
Pôrodná hmotnosť (v g)- v štvorznakovom poli uvediete pôrodnú hmotnosť dieťaťa v gramoch.
Tento údaj vyplníte v prípade živo alebo mŕtvonarodeného dieťaťa, ako i v prípade UPT, ak je
možné zvážiť hmotnosť plodu. V opačnom prípade pole prečiarknete vodorovnou čiarou. Napr., ak
hmotnosť plodu bola 40 g - uvediete "0040", atď.
Pôrodná dĺžka (v cm) - v dvojznakovom poli uvediete pôrodnú dĺžku dieťaťa v centimetroch.
Analogickým spôsobom ako v položke Pôrodná hmotnosť.
Stav dieťaťa - do jednoznakového poľa vpíšete jeden kód podľa predtlače vo formulári (jedna z
možností) : 1 - mŕtvonarodené
2 - zomrelo do 7.dňa života
3 - zomrelo po 7.dni života (vrátane)
4 - žije
V prípade UPT - pole prečiarknete vodorovnou čiarou.
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Záchytnosť vrodenej chyby - do jednoznakového poľa vpíšete jeden z predtlačených kódov vo
formulári (jedna z možností) : 1 - do 7.dňa
2 - po 7.dni (vrátane)
Toto pole vyplníte, len v prípade živonarodeného dieťaťa. V prípade mŕtvonarodeného dieťaťa
alebo pri UPT - pole prečiarknete vodorovnou čiarou.
Uskutočnené prenatálne vyšetrenie - do jednotlivých jednoznakových polí :
biochemické (vyšetrenie alfafetoproteínu a iných biochemických ukazovateľov v sére matky alebo v
plodovej vode, enzymatické vyšetrenie plodovej vody a pod.)
cytogenetické (vyšetrenie karyotypu plodu z chória, amniocytov, fetálnej krvi a pod.)
ultrazvukové (skríningové ultrazvukové vyšetrenie, cielené ultrazvukové vyšetrenie)
analýza DNA (génová diagnostika)
vpíšete jeden z kódov : 1 - áno (bolo uskutočnené prenatálne vyšetrenie)
2 - nie (nebolo uskutočnené prenatálne vyšetrenie)
Toto pole vyplníte v prípade živonarodeného, mŕtvonarodeného i v prípade UPT. V prípade, ak
nie je známe, či bolo vykonané prenatálne vyšetrenie – pole prečiarknete vodorovnou čiarou.
V prípade UPT aspoň jeden údaj musí byť vyplnený!!!
Vrodená chyba plodu zistená prenatálne - do jednoznakového poľa vpíšete kód podľa predtlače vo
formulári (jedna z možností) : 1 - áno
2 - nie
Toto pole vyplníte v prípade živo alebo mŕtvonarodeného, ako i v prípade UPT. Ak nie je
známe, či vrodená chyba plodu pri narodení dieťaťa bola zistená prenatálne - pole prečiarknete
vodorovnou čiarou.
V prípade UPT musí byť uvedený kód 1 (áno)!!!
Týždeň tehotenstva - do dvojznakového poľa vpíšete týždeň, v ktorom bola prenatálne zistená
vrodená chyba. T.j. toto pole vyplníte, len v prípade, ak položka Vrodená chyba plodu zistená
prenatálne má kód 1 (áno). (Spôsob zápisu - napr., ak bola vrodená chyba zistená prenatálne v 9tom týždni, uvediete "09"). Ak nie je známe, či vrodená chyba plodu bola zistená prenatálne, t.j., ak
položka Vrodená chyba plodu zistená prenatálne má kód 2 (nie) alebo je prečiarknutá
vodorovnou čiarou, pole pre zápis položky Týždeň tehotenstva tiež prečiarknete vodorovnou
čiarou.
V prípade UPT musí byť údaj vyplnený!!!
Prerušenie tehotenstva z dôvodu prenatálne zistenej vrodenej chyby plodu.
Do jednoznakového poľa vpíšete kód podľa predtlače vo formulári (jedna z možností) :
1 - áno
2 - nie
V prípade živo alebo mŕtvonarodeného dieťaťa pole prečiarknete vodorovnou čiarou.
Dátum prerušenia tehotenstva - v šesťznakovom poli uvediete dátum prerušenia tehotenstva.
Ak položka Prerušenie tehotenstva z dôvodu prenatálne zistenej vrodenej chyby plodu má kód
1 (áno), uvediete dátum prerušenia tehotenstva v tvare :
DD - deň v mesiaci, kedy bolo vykonané UPT (01 - 31)
MM - mesiac v roku, v ktorom bolo vykonané UPT (01 - 12)
RR - posledné dvojčíslie roka
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V prípade živo alebo mŕtvonarodeného dieťaťa - pole prečiarknete vodorovnou čiarou.
Meno a priezvisko matky (musí byť vyplnené)
Rodné číslo matky - desaťznakové pole.
Dátumová časť rodného čísla musí byť vyplnená v súlade so Zákonom NR SR č.301/1995 Z.z.
o rodnom čísle zo 14.12.1995. Môže nastať jedna z nasledujúcich možností :
.- žena slovenskej štátnej príslušnosti, ak :
. je známe rodné číslo, pri deväťmiestnom rodnom čísle desiate miesto zostane nevyplnené
(narodené do 31.12.1953)
. nie je známe rodné číslo, vytvoríte ho z dátumu narodenia v poradí :
RR - posledné dvojčíslie roka narodenia
MM - mesiac narodenia (+ 50)
DD - deň narodenia
koncovka (posledné štvorčíslie)- doplníte "0000".
.- žena - cudzinka, bez rozdielu či má alebo nemá v SR trvalé bydlisko, bude rodné číslo vytvorené
z dátumu narodenia, ako u žien slovenskej štátnej príslušnosti, ale posledné štvorčíslie - koncovka
bude doplnené "9999". V prípade ženy - cudzinky českej štátnej príslušnosti (aj keď je známe
jej úplné rodné číslo), rodné číslo vytvoríte tým istým spôsobom, t.j. z dátumu narodenia a
koncovka bude doplnené "9999". Ak nie je známe rod. číslo, ani dátum narodenia, pole pre zápis
rodného čísla prečiarknete vodorovnou čiarou.
V prípade UPT tento údaj musí byť vyplnený!
Rodinný stav - do jednoznakového poľa vpíšete kód podľa predtlače vo formulári (jedna z
možností)
0 – nezistený
1 – slobodná
2 – vydatá
3 – rozvedená
4 - vdova
5 - registrované partnerstvo
Ak je vek ženy slovenskej štátnej príslušnosti do 16 rokov, musí mať položka Rodinný stav kód 1
(slobodná).
Ak nie je známy tento údaj - pole prečiarknete vodorovnou čiarou.
V prípade UPT, tento údaj musí byť vyplnený, ak ide o ženu slovenskej štátnej príslušnosti..
Pracovný stav matky - do jednoznakového poľa vpíšete kód podľa predtlače vo formulári (jedna z
možností) : 0 - žiačka/študentka
1 - pravidelne zamestnaná (má uzavretý hlavný pracovný pomer bez rozdielu nato, či
v štátnom alebo v súkromnom sektore)
2 - príležitostne zamestnaná (nemá uzavretý hlavný pracovný pomer, napr. pracuje
len brigádnicky, sezónne, atď. nepatrí sem skrátený
pracovný úväzok)
3 - nezamestnaná (nikde nepracuje, bez rozdielu nato, či je hlásená na úrade práce
alebo nie)
7 - iný (iná ekonomická aktivita neuvedená pod kódmi “0 - 3“, napr. súkromná
podnikateľka)
Ak nie je známy tento údaj - pole prečiarknete vodorovnou čiarou.
V prípade UPT, tento údaj musí byť vyplnený, ak ide o ženu slovenskej štátnej príslušnosti..
Spresnite slovne: Slovné upresnenie Pracovného stavu matky, kde pracuje, s akými látkami
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prichádza do styku, atď., napr. je robotníčkou pri páse v Slovnafte, atď.
V prípade UPT, tento údaj musí byť vyplnený, ak ide o ženu slovenskej štátnej príslušnosti.
Pre štatistické účely sa tento údaj nesleduje, ale musí byť vyplnený na origináli.
Predchádzajúce tehotenstvá matky - do predtlačených dvojznakových polí, uvediete :
počet pôrodov
počet spontánnych potratov
počet UPT
Tieto údaje vyplníte v prípade živo, mŕtvonarodeného dieťaťa, ako i v prípade UPT, ak sú
aktuálne. (Napr., ak v minulosti žena dvakrát rodila, v položke počet pôrodov uvediete „02“.
Analogickým spôsobom vyplníte ďalšie polia, ak sú aktuálne).
Ak niektorý z týchto údajov je neaktuálny (napr. žena predtým ešte nerodila, nemala spontánny
potrat, nebolo jej vykonané UPT), do príslušného poľa vpíšete 00. Ak nie je známy niektorý z týchto
údajov, pole prečiarknete vodorovnou čiarou.
Bydlisko matky – (uvediete plnú adresu bydliska matky).
.- kód bydliska podľa predtlače vo formulári do poľa s kódom :
1 - trvalé - rozumie sa trvalé bydlisko v SR. V 6 - znakovom poli uvediete posledné šesťčíslie
kódu trvalého bydliska z 12 znakového kódu LŠÚJ 2, podľa klasifikácie štatistických
územných jednotiek SR, Vyhláška ŠÚ SR č. 438/2004 Z.z. z 19. júla 2004.
v prípade : . matky - ženy slovenskej štátnej príslušnosti
. matky - cudzinky, ktorá má v SR trvalé bydlisko (napr. vydatá v SR).
v prípade : ženy cudzinky, ktorá nemá v SR trvalé bydlisko, pole pre zápis
kódu okresu trvalého bydliska prečiarknete vodorovnou čiarou.
2 - v zahraničí - t. j. v prípade cudzinky, ktorá nemá v SR trvalé bydlisko územím SR iba
prechádza a do ďalšieho dvojznakového poľa vpíšete kód "99".
V prípade matky - ženy slovenskej štátnej príslušnosti polia prečiarknete vodorovnou čiarou.
Rok narodenia otca - do štvorznakového poľa uvediete rok narodenia otca. Ak nie je známy tento
údaj - pole prečiarknete vodorovnou čiarou.
Pracovný stav otca - do jednoznakového poľa vpíšete kód podľa predtlače vo formulári (jedna z
možností) :
0 - žiak/študent
1 - pravidelne zamestnaný (má uzavretý hlavný pracovný pomer, bez rozdielu na to, či v štátnom
alebo v súkromnom sektore )
2 - príležitostne zamestnaný (nemá uzavretý hlavný pracovný pomer, napr. pracuje len brigádnicky,
sezónne, atď. nepatrí sem skrátený pracovný úväzok)
3 - nezamestnaný (nikde nepracuje, bez rozdielu na to, či je hlásený na ÚP, alebo nie)
7 - iný (iný pracovný stav neuvedený pod kódmi "0 - 3", napr. súkromný podnikateľ .
Ak nie je známy tento údaj - pole prečiarknete vodorovnou čiarou.Spresnite slovne:
Slovné upresnenie Pracovného stavu otca, kde pracuje, s akými látkami prichádza do styku, atď. Ak
nie je známy tento údaj - pole prečiarknete vodorovnou čiarou.
Pre štatistické účely sa tento údaj nesleduje, ale musí byť vyplnený na origináli, ak je tento údaj
známy.
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Diagnózy vrodených chýb dieťaťa podľa MKCH - 10.
V prílohe č.2 je uvedený zoznam kódov diagnóz vrodených chýb. V prípade výskytu niekoľkých
vrodených chýb, kód každej vrodenej chyby uvediete v jednom poli. Jednotlivé kódy vpíšete zľava
doprava, bez medzery, postupujete zhora nadol. Zvyšné nevyužité polia prečiarknete vodorovnou
čiarou.
Musí byť uvedený aspoň jeden z prípustných kódov diagnóz vrodených chýb, pričom musí byť
dodržané, ak je uvedený kód :
Q50, Q51, Q52, Q97, potom položka Pohlavie musí mať kód 2 (ženské).
Q56, potom položka Pohlavie musí mať kód 0 (nezistené).
Q53, Q54, Q55, Q98, potom položka Pohlavie musí mať kód 1 (mužské).
Spresnite slovne:
Slovný popis vrodenej chyby, resp. vrodených chýb.
Pre štatistické účely sa tento údaj nesleduje, ale musí byť vyplnený na origináli.
Vrodená chyba kombinovaná - do jednoznakového poľa vpíšete kód podľa predtlače vo formulári
uvediete jeden z predtlačených kódov :
1 - áno
2 - nie
Ak v položke Diagnózy vrodených chýb dieťaťa podľa MKCH-10 je uvedený len jeden kód
diagnózy vrodenej chyby, táto položka musí mať kód 2 (nie je kombinovaná vrodená chyba). Pozri
definíciu kombinovanej vrodenej chyby.
Výskyt vrodenej chyby v príbuzenstve dieťaťa - do jednoznakového poľa vpíšete kód podľa
predtlače vo formulári (jedna z možností) :
1 - rovnaká vrodená chyba
2 - iná vrodená chyba
V prípade, že v príbuzenstve dieťaťa sa vôbec nevyskytla vrodená chyba, pole prečiarknete
vodorovnou čiarou. Ak nie je známe, či v príbuzenstve sa vyskytla vrodená chyba - pole prečiarknete
vodorovnou čiarou.
Spresnite slovne u koho z príbuzných dieťaťa sa vrodená chyba vyskytuje a upresnite druh
vrodenej chyby.
Dátum hlásenia (DD,MM,RR) - v šesťznakovom poli uvediete dátum, kedy bola vrodená chyba
zachytená. Dátum píšete v tvare :
DD - deň (01 - 31)
MM - mesiac (01 - 12)
RR - posledné dvojčíslie roka (v r.2009 uvediete „09“).
(Napr. "010709")
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Príloha č.2
Zoznam diagnóz vrodených chýb

Q00
Q01
Q02
Q03
Q04
Q05
Q06
Q07
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15
Q16
Q17
Q18
Q20
Q21
Q22
Q23
Q24
Q25
Q26
Q27
Q28
Q30
Q31
Q32
Q33
Q34
Q35
Q36
Q37
Q38
Q39
Q40
Q41
Q42
Q43
Q44
Q45
Q50
Q51

Anencefalus a podobné vrodené chyby
Encefalokéla
Mikrocefália
Kongenitálny hydrocefalus
Iné vrodené chyby mozgu
Spina bifida
Iné vrodené chyby miechy
Iné vrodené chyby nervového systému
Vrodené chyby mihalnice, slzných orgánov a očnice
Anoftalmus, mikroftalmus a makroftalmus
Vrodené chyby šošovky
Vrodené chyby predného segmentu oka
Vrodené chyby zadného segmentu oka
Iné vrodené chyby oka
Vrodené chyby ucha zapríčiňujúce zhoršenie počutia
Iné vrodené chyby ucha
Iné vrodené chyby tváre a krku
Vrodené chyby srdcových dutín a ich spojenia
Vrodené chyby srdcových priehradiek
Vrodené chyby pulmonálnej a trikuspidálnej chlopne
Vrodené chyby aortálnej a mitrálnej chlopne
Iné vrodené chyby srdca
Vrodené chyby veľkých artérií
Vrodené chyby veľkých žíl
Iné vrodené chyby periférnej cievnej sústavy
Iné vrodené chyby obehovej sústavy
Vrodené chyby nosa
Vrodené chyby hrtana
Vrodené chyby priedušnice a priedušiek
Vrodené chyby pľúc
Iné vrodené chyby dýchacích orgánov
Rázštep podnebia
Rázštep pery
Rázštep podnebia s rázštepom pery
Iné vrodené chyby jazyka, úst a hltana
Vrodené chyby pažeráka
Iné vrodené chyby hornej tráviacej rúry
Vrodené chýbanie, bezústie (atrézia) a zúženie tenkého čreva
Vrodené chýbanie, bezústie (atrézia) a zúženie hrubého čreva
Iné vrodené chyby čreva
Vrodené chyby žlčníka, žlčových vývodov a pečene
Iné vrodené chyby tráviacej sústavy
Vrodené chyby vaječníkov, vajíčkovodov a širokých väzov maternice
Vrodené chyby maternice a krčka maternice
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Q52
Q53
Q54
Q55
Q56
Q60
Q61
Q62
Q63
Q64
Q65
Q66
Q67
Q68
Q69
Q70
Q71
Q72
Q73
Q74
Q75
Q76
Q77
Q78
Q79
Q80
Q81
Q82
Q83
Q84
Q85
Q86
Q87
Q89
Q90
Q91
Q92
Q93
Q95
Q96
Q97
Q98
Q99
D56
E03
E70
E71
E72
E73

Iné vrodené chyby ženských pohlavných orgánov
Nezostúpený semenník
Hypospádia
Iné vrodené chyby mužských pohlavných orgánov
Neurčité pohlavie a pseudohermafroditizmus
Agenéza a iné redukčné defekty obličiek
Cystická choroba obličiek
Vrodené obštrukčné chyby obličkovej panvičky a vrodené chyby močovodu
Iné vrodené chyby obličiek
Iné vrodené chyby močovej sústavy
Vrodené deformácie bedra
Vrodené deformácie nôh
Vrodené deformácie svalov a kostí hlavy, tváre, chrbtice a hrudníka
Iné vrodené deformácie svalov a kostí
Polydaktýlia
Syndaktýlia
Redukčné defekty hornej končatiny
Redukčné defekty dolnej končatiny
Redukčné defekty nešpecifikovanej končatiny
Iné vrodené chyby končatiny (končatín)
Iné vrodené chyby kostí lebky a tváre
Vrodené chyby chrbtice a kostí hrudníka
Ostechondrodysplázia s poruchami rastu dlhých kostí a chrbtice
Iné osteochondrodysplázie
Vrodené chyby svalov a kostí nezatriedené inde
Vrodená ichtyóza
Epidermolysis bullosa
Iné vrodené chyby kože
Vrodené chyby prsníka
Iné vrodené chyby spoločnej (kožnej) pokrývky (integumentum commune)
Fakomatózy nezatriedené inde
Syndrómy vrodených chýb zavinených známymi vonkajšími príčinami nezatriedené inde
Syndrómy iných špecifikovaných vrodených chýb postihujúce viaceré sústavy
Iné vrodené chyby nezatriedené inde
Downov syndróm
Edwardsov syndróm a Patauov syndróm
Iné trizómie a parciálne trizómie autozómov nezatriedené inde
Monozómie a delécie z autozómov nezatriedené inde
Vyvážená prestavba a štruktúrne markery nezatriedené inde
Turnerov syndróm
Iné anomálie pohlavných chromozómov, ženský fenotyp, nezatriedené inde
Iné anomálie pohlavných chromozómov, mužský fenotyp, nezatriedené inde
Iné chromozómové anomálie nezatriedené inde
Talasémia
Iné hypotyreózy
Poruchy metabolizmu aromatických aminokyselín
Poruchy metabolizmu aminokyselín s rozvetveným reťazcom a mastných kyselín
Iné poruchy metabolizmu a aminokyselín
Intolerancia laktózy
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E74
E75
E76
E77
E78
E79
E80
E83
E84
K44

Iné poruchy metabolizmu sacharidov
Poruchy metabolizmu sfingolipidov a iné poruchy ukladania lipidov
Poruchy metabolizmu glykozaminoglykánu
Poruchy metabolizmu glykoproteínov
Poruchy metabolizmu lipoproteínov a iné lipidémie
Poruchy metabolizmu purínu a pyrimidínu
Poruchy metabolizmu porfyrínu a bilirubínu
Poruchy metabolizmu minerálov
Cystická fibróza
Bránicová prietrž - hernia diaphragmatica
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