Rázštepové centrum Kliniky Plastickej Chirurgie UN Bratislava
a
Národný register detí s rázštepom
Ružinovská 6, 821 06 Bratislava, tel. 02/48 234 kl. 805

Hlásenie novorodenca s rázštepom pery a podnebia
do evidencie
Meno dieťaťa:……………………………………………………………………...
Dátum narodenia:………………………………………………………………….
Adresa rodičov:…………………………………………………………………….
Pôrod:
v termíne
predčasný
Pôrodná váha:………………………………….
Celkový stav:……………………………………
Podčiarknite príslušnú formu rázštepovej chyby dieťaťa:
1. skupina:

rázštep pery



jednostranný
obojstranný

rázštep pery a alveolárneho oblúka
(po foramen incisivum)
 jednostranný
 obojstranný
2. skupina:

rázštep podnebia





3. skupina:

kompletný rázštep pery, alv. oblúka
a podnebia



4. skupina:

uvuly
uvuly a mäkkého podnebia
uvuly, mäkkého a tvrdého podnebia
(po foramen incisivum)
submukózny rozštep

jednostranný
obojstranný

iné kraniofaciálne anomálie

.

pôrodnícka klinika: …………………………………………………………….
oddelenie:………………………………………………………………………..
dátum:…………………………….
ošetrujúci lekár:………………….
Žiadame pracoviská o odosielanie hlásenia v čo najskoršom termíne po pôrode.
Pacientov s kompletným rázštepom (3. skupina) odosielajte najneskôr do 3 týždňov od
narodenia do rázštepovej poradne, ktorá sa koná:

každú stredu od 9,00 h
v budove UN Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava,
1. posch. polikliniky, č.dv. 106, tel.: 02/48 234 kl. 805

Podľa nariadenia MZ SR, ktoré nadobudlo účinnosť v roku 2000, sú
akreditovanými pracoviskami pre liečbu rázštepov na Slovensku - dve
pracoviská a to – KPCH v Bratislave a KPCH v Košiciach.
Centrálny register pacientov s rázštepom pre celé Slovensko je
v Bratislave – a preto vás prosíme, hlásenie o novorodencoch posielajte do BA aj
vtedy, ak sa liečba dieťaťa uskutoční v Košiciach.
Podľa odporúčania medzinárodného projektu EUROCLEFT
(a mnohých iných svetových špecializovaných organizácií) sa liečba pacientov
s rázštepmi má sústreďovať na pracoviská s multidisciplinárnym
zastúpením odborníkov. Iba takto sa dá u týchto pacientov predísť mnohým
komplikáciám, ktoré im hrozia, ak nebudú od narodenia liečení komplexne. Je
nutné, aby títo pacienti ihneď dostali tímovú starostlivosť odborníkov, ktorí
majú dostatočné skúsenosti s touto špecifickou problematikou.
Prosíme vás preto, informujte v tomto zmysle aj rodičov detí narodených
s rozštepom a odosielajte ich s plnou zodpovednosťou na príslušné pracoviská.
Za spoluprácu Vám ďakujeme.

Doc. MUDr. Drahomír Pálenčár, PhD.
prednosta kliniky

