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Národní Registr Reprodukčního Zdraví
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NRRZ

• Celoplošný populační registr, který 
shromažďuje údaje o reprodukčním a 
zdravotním stavu mužů a žen, zdravotním 
stavu novorozenců a dětí a údajů o 
potratech.

• 5 modulů

• Data jsou sbírána od r. 2016 výhradně 
elektronicky.

• Přístup mají registrovaní uživatelé (pouze 
ke svým záznamům).

Asistovaná reprodukce (2007)

Novorozenec (1991)

Rodička (1991)

Vrozené vady (1964)

Potraty (1960)

ereg.ksrzis.cz
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LEGISLATIVA

 Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování (zákon o zdravotních službách)

 Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

 Vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního 
zdravotnického informačního systému

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 

dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – GDPR
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Elektronické hlášení
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• Vyplněním elektronického formuláře
• Okamžitá zpětná vazba
• Pracné, časově náročné

• Dávkovým vkládáním pomocí XML 
souboru
• Exportována z nemocničního 

informačního systému 
• Snadné pro zdravotnický 

personál
• Ověření trvá 24 h., musíte najít 

chybu, opravit záznam, znovu 
poslat
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NRRZ – Vrozené vady
• Celoplošný populační registr fungující od r. 1965
• Sledují se vrozené vady (VV), geneticky podmíněná onemocnění (GPO) a jiná vzácná onemocnění (RD) zjištěné:

• u plodu, kdy se VV zjistila při prenatální diagnostice a u samovolných potratů nad 500 gramů
• mrtvě narozeného dítěte 
• živě narozeného dítěte bez omezení věku (do r. 2015 do 15. roku života)

• Do registru hlásí jakákoliv odborná oddělení poskytovatelů zdravotnických služeb, kde byla VV, GPO, RD 
diagnostikována. VV/GPO/RD se hlásí tehdy, kdy je jednoznačně rozpoznáno a jmenovitě určeno. Onemocnění se 
nehlásí ve fázi podezření. Každou nově (i dodatečně) zjištěnou VV/GPO/RD je třeba hlásit samostatně.

• V průběhu let se měnil počet vrozených vad, které bylo do registru možné zadat. Do roku 2016 se zadávaly pouze dg. 
dle klasifikace MKN-10. Od r. 2016 lze do registru zadat geneticky podmíněná a jiná vzácná onemocnění dle 
klasifikace Orphanet, SSIEM a OMIM.
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Hlášení do NRRZ – Vrozené vady

1964 1975 1994 1997

1996

2000 2016

36 vybraných VV 60 vybraných VV

Všechny VV, zařazené 
do XVII. kap. MKN–10; 
VV u dětí do 15 let věku

Všechny VV i mimo XVII. kap. MKN–10

VV diagnostikované u plodů (prenatální diagnostika)

Data o narozených s VV doplňována ze Zprávy o 
novorozenci
Rozšíření o geneticky podmíněná a jiná vzácná 
onemocnění; VV a onemocnění zjištěná u dětí i 
dospělých



http://rd-code.eu

Hlášení vrozené vady, GPO

• Množství hlášených položek se liší z hlediska:
• Vrozená vada * geneticky podmíněné onemocnění (zjednodušená datová struktura)
• Plod * dítě do 1 roku věku * pacient staršího 1 roku (nehlásí se položky o rodičích)
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• Od roku 2000 se do registru dohrávají 
záznamy s vrozenou vadou z Hlášení o 
novorozenci (NRRZ – Novorozenec). 
Jejich podíl v současnosti činí cca 50 %.

• Novorozenec (pacient) může být v 
registru několikrát        spojení 
vrozených vad k jednomu novorozenci 
provádí až ÚZIS ČR jako podklad pro 
analytické výpočty.

• Metodika, Datové rozhraní, Publikace 
naleznete na stránkách www.uzis.cz

NRRZ – Vrozené vady
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Publikování
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• Údaje se publikují s dvouročním zpožděním. Dle metodiky 
registru se uvádějí počty za narozené, kterým byla vrozená vada 
diagnostikována do 1 roku věku.

• Publikace Vrozené vady u narozených v roce
• https://www.uzis.cz/index.php?pg=vystupy--tematicke-rady&id=779

Pozn.: 
Vrozené vady zjištěné do 1 roku života uváděné podle roku narození.
Hlášení do NRVV zaznamenalo během vývoje značné výkyvy spojené se změnou metodiky registru. V průběhu let se měnil počet možných vrozených vad, které se do NRVV mohly zadávat. Od roku 1964 se zaznamenávalo pouze 36 vybraných VV a od roku 
1975 již 60 VV. V období let 1994–1996 bylo možné pořizovat všechny VV, zařazené do XVII. kap. MKN-10, a to pouze u dětí do 15 let věku. Od roku 1997 lze do NRVV zadávat všechny vrozené vady i mimo XVII. kap. MKN-10. Od roku 2000 jsou zahrnuti i 
živě narození s vrozenou vadou, za které nebylo odevzdáno Hlášení vrozené vady, ale vada byla uvedena na Zprávě o novorozenci. 

100

200

300

400

500

600

1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016

Ži
vě

 n
ar

oz
en

í n
a 

10
 0

00
 ž

iv
ě 

na
ro

ze
ný

ch

Chlapci
Dívky
Celkem

Vývoj počtu živě narozených s vrozenou vadou v letech 1980-2017 pro ČR



http://rd-code.eu 9

• Regionální zpravodajství NZIS

• https://reporting.uzis.cz/

VÝSTUPY Z REGISTRU

• Žádost o analýzu/export dat

• https://www.uzis.cz/index.php?pg=kontakt--
zadosti-o-data-analyzy
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Orpha kódy – Stav registru k 13.2.2020
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Rok zjištění GPO/VV

Diagnózy Orpha dle způsobu 
zadání hlášení

Diagnózy Orpha podle kraje 
zdravotnického zařízení

Diagnózy dle klasifikace Orpha podle roku zjištění 

Pozn.: Analyzovány jsou všechny diagnózy Orpha, které byly od r. 2016 do registru zadány. V současnosti nelze vyvozovat závěry o výskytu 
vzácných onemocnění. Výsledky jsou ovlivněny specializací oddělení, které do registru tyto onemocnění zadávají, a počtem oddělení, 
které se přidávají k zadávání diagnóz dle klasifikace Orpha.

Orpha
kód Název

Počet 
zadaných 
diagnóz

42642 PFAPA syndrom 21

404580 Juvenilní polyartritida 21

247846 Oligoartikulární juvenilní artritida bez antinukleárních protilátek 19

85438 Artritida s entezitidou 9

42 Deficit dehydrogenázy acyl-CoA se středně dlouhým řetězcem, MCADD 7

90636 Autozomálně recesivní nesyndromová senzorineurální hluchota 7

79254 Klasická fenylketonurie 6

85408 Juvenilní revmatoidní faktor-negativní polyartritida 6

85414 Systémová forma juvenilní idiopatické artritidy 6

247854 uvenilní idiopatická polyartritida s negativním revmatoidním faktorem s 
antinukleárními protilátkami 6

Nejčetnější diagnózy dle klasifikace Orpha
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Mezinárodní spolupráce
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• Data z NRVV jsou cenným zdrojem informací i na mezinárodní úrovni - data jsou 
sdílena např. Světovou zdravotnickou organizací (WHO), Organizací pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj (OECD).

• Evropské referenční sítě (European Reference Networks, ERN) jsou tzv. evropské 
virtuální sítě mezi jednotlivými poskytovateli zdravotní péče, jejíž odborníci se zabývají 
vzácnými onemocněními.

• V oblasti epidemiologie VV jsou důležitými partnery organizace EUROCAT a 
International Clearinghouse for Birth defects Surveillance and Research (ICBDSR) –
monitoring incidence a efektivity prenatální diagnostiky             nezbytné pro srovnání 
výsledků četností VV a jejich trendů (problematika reprodukčního zdraví v ČR).

• Orphanet Reports Series / Procedures – https://www.orpha.net/consor/cgi-
bin/Education.php?lng=EN
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Závěrem - Proč hlásit
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• Rutinní hlášení se může jevit jako nepříjemná povinnost, ale … online podoba 
registru dává hlásícím zařízení zpětnou vazbu => možnost pracovat uceleně 
se svými daty, kontrola nad daty, vyhledávání podle rodného čísla pacienta 
(zamezení duplicity), možnost dodatečné opravy / doplnění v hlášení.

• Do budoucna možnost vygenerování základních údajů vlastního 
zdravotnického zařízení či možnost porovnání s celorepublikovými daty.

• Podklady pro vědeckou činnost – zpřesňování diagnostiky na úroveň 
genotypu pacienta.

• Databáze je jedním z podkladů při tvorbě koncepce plánování současné 
zdravotní péče a s ní spojenou ekonomickou náročností – je tedy důležité ji 
vyplňovat co nejpřesněji a nejkompletněji.

• Změna úhradového mechanismu pojišťoven – jeden z možných podkladů.
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Kontakty
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Mgr. Radka Pohlová
metodik a analytik NRRZ
tel.: +420 22497 2264
email: Radka.Pohlova@uzis.cz

Mgr. Jolana Čady
analytik, specialista
tel.: +420 22497 2832
email: Jolana.Cady@uzis.cz

Mgr. Jitka Jírová
metodik a analytik NRRZ
tel.: +420 22497 2832
email: Jitka. Jirova@uzis.cz

MUDr. Miroslav Zvolský
vedoucí Oddělení klinických 
klasifikací DRG
tel.: +420 22497 2718
email: Miroslav.Zvolsky@uzis.cz


