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Vznik registrů 

  1962 – Maďarsko 

 

  1963 – Finsko 

 

  1964 – Československo 

 

  1966 – Kanada (Britská Kolumbie od r. 1952), Izrael 

 

  1967 – Georgia (USA), Norsko, JAR 

 

  1968 – Dánsko 

 

  1970 – Severní Irsko (oblast Belfastu od r.1957) 

Vznik vybraných registrů VVV ve světě 



50 let historie 

Oficiální registrace a hlášení vrozených vad bylo 

v ČSSR zavedeno 1. ledna 1964 u dětí živě a 

mrtvě narozených a u dětí zemřelých na 

novorozeneckých úsecích ženských oddělení.  

1964 2014 

Neoficiální počátky registrace vrozených vad jsou na konci padesátých let, 

kdy MUDr. Jiří Kučera, CSc. z Ústavu pro péči o matku a dítě (ÚPMD) 

v Praze položil základy registrace vrozených vývojových vad na našem 

území. Celoplošná registrace začala neoficiálně již roku 1961. 



Historie 

1961 – neoficiální registrace vrozených vad (VV)    

 v ÚPMD v Praze 

1964 – oficiální registrace VV zjištěných  

 do 28. dne života,  v ÚZIS 

1975 – rozšíření spektra sledovaných vad z 36  

 na 60, zjištěných do jednoho roku věku 

1994 – hlášení všech typů VV u dětí mrtvě a živě  

 narozených, zjištěných do 15 let věku 

1996 – součástí povinného hlášení jsou i údaje o  

 prenatální diagnostice. 

2002 – Vyhlášen NRVV jako jeden z registrů NZIS. 



Současnost 

Sledují se vrozené vady podle kapitoly XVII. 

(Vrozené vady, deformace a chromosomální 

abnormality) MKN-10, zjištěné: 

- u plodů, kdy se vrozená vada zjistila při 

prenatální diagnostice 

- u samovolných potratů nad 500 gramů 

- u mrtvě narozených dětí  

- u dětí do dokončeného 15. roku života 



Budoucnost - eReg 

- Jednotný, elektronický sběr dat, v rámci Národního 

registru reprodukčního zdraví 

- Rozšíření hlášení o geneticky podmíněná 

onemocnění (GPO), nově doplněny klasifikační 

systémy OMIM, Orpahnet, SSIEM 

- Zrušení hranice 15 let věku pro hlášení 

- Rozšíření o prenatální diagn. o NIPT 



Mezinárodní spolupráce 

ICBDSR - International 

Clearinghouse for Birth Defects 

Surveillance and Research 

 

Založena 1974 v Helsinkách 

 

ČSSR byla zakládajícím členem  

 

Dnes 42 členských registrů ze 

všech kontinentů 
http://www.icbdsr.org/ 
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Mezinárodní spolupráce 

EUROCAT- European Surveillance 

of Congenital Anomalies 

 

Založena roku 1979 

 

NRVV ČR byl přijat (Associate 

membership) na jaře roku 2009 

 

Dnes 44 členských registrů z 

Evropy 

http://www.eurocat-network.eu/ 
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EUROCAT 



ICBDSR 

Krátká ukázka porovnání dat 

 

- Statistická ročenka ICBDSR 

 

- Aktuálně poslední finální verze 

pro rok 2013 (obsahuje data z r. 

2011) 

 

- 10 vybraných registrů 

 

- Variabilita % UUT z celku pro 

Downův syndrom a anencefalii 
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Anencefalie (% UUT) 
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Oblasti spolupráce 

• Čtvrtletní monitorování (ICBDSR) 

 

• Multicentrické studie (ICBDSR, EUROCAT) 

 

• WHO spolupráce (rozštěpové vady, WHO 

publikace) 

 

• Rare diseases, EUROCAT joint action 

 

• Spolupráce s rozvojovými zeměmi (ICBDSR, 

CDC, March of Dimes) 



WHO 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/127941/1/9789241564762_eng.pdf 
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Světový den VV 



antonin.sipek@lf1.cuni.cz 
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