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LEKCIA II 
ÚVODNÉ KROKY V RESUSCITÁCII NOVORODENCA 
G. Magyarová, Ľ. Kralovič, F. Bauer, Neonatologická klinika Nové Zámky, VŠ 
sv. Alžbety Bratislava 

Podviazanie pupočníka: 
• u donosených novorodencov bez potreby re-

suscitácie a u nezrelých novorodencov 
v dobrom stave sa odporúča podviazanie 
pupočníka po prvej minúte života dieťaťa 
(po tom, čo novorodenec už začal spontán-
ne dýchať). 

• u novorodencov zrelých i nezrelých, ktorí 
vyžadujú kardiopulmonálnu resuscitáciu 
má zahájenie resuscitácie prednosť a preto 
sa podviazanie pupočníka realizuje skôr 
ako uplynie prvá minúta. 

 

Po pôrode hlavičky: 
• po pôrode hlavičky, pred porodením ramie-

nok ústa a nos neodsávame, aj keď by boli 
v plodovej vode formované časti mekónia. 

Prvé hodnotenie novorodenca bezpros-
tredne po pôrode: 
• Katwinkel sa pýta: 

• Je dieťa donosené? 

• Je  plodová voda číra? 

• Je dýchanie efektívne (exkurzie alebo 
plač)? 

• Je tonus dobrý? 

• (farba kože a slizníc sa v najnovšej ver-
zii už neuvádza) 

• (Odporúčame: brať do úvahy aj iné riziká alebo pa-
tológie gravidity a pôrodu).  

Fyziologický novorodenec:  
• Ak nie je prítomný patologický nález a dieťa 

nemá žiadne riziká, len v prípade potreby 
má vyčistené ústa a nos, je osušené, polože-
né priamo na telo matky (skin to skin) bez 
inicálnych krokov resuscitácie a je spolu 
s matkou prikryté. Následne je sledované 
dýchanie, aktivita a farba. 

Termomanažment: 
• Pri resuscitácii polož dieťa na vyhriate vý-

hrevné lôžko. Katwinkel uloží dieťa na 
termolôžko, ale nerealizuje hneď osušenie, 
ale odsáva.  

• Pre zabezpečenie termálneho komfortu fy-
ziologického novorodenca osuš telo 
a hlavičku dieťaťa a prikry teplou prikrýv-
kou celé telo a hlavičku, okrem tváre. 
Vhodné je uloženie dieťaťa na telo matky 
koža na kožu a ich spoločné prikrytie.  

• Prematúrny novorodenec: bez osušenia 
zabalíme jemne do adhezívnej fólie alebo 
mikroténového vrecka celé telo aj hlavičku, 
okrem tváre a až potom odsávame. Odporú-
čaná teplota v pôrodnej sále, kde je 
ošetrovaný nezrelý novorodenec je mini-
málne 26°C. 

• Nie len hypotermia ale aj hypertermia je ne-
bezpečná! 

Pozícia hlavy: 
• Podloženie ramienok rolovanou plienkou je 

potrebné pri výraznej dolichocefálii, nezre-
losti, edéme záhlavia  a pri výraznej 
hypotónii. 

• Dieťa uložíme na chrbát / bok s hlavičkou 
v neutrálnej pozícii. 

Odsávanie: 
• Odsávanie sa realizuje pred osušením die-
ťaťa. 

• Katwinkel nechce odsať ústa a nos pred pô-
rodom hrudníka, po pôrode celého dieťaťa 
ho chce uložiť do termoneutrálneho prostre-
dia, upraviť polohu hlavy, eventuálne odsať 
z úst a nosa, až potom osušiť a zároveň 
stimulovať dýchanie, upraviť znovu polohu 
hlavičky. Prípadne sušenie a odsávanie robiť 
paralelne, ak sú prítomné dve osoby.  

• Odsávanie z horných dýchacích ciest po 
pôrode celého dieťaťa sa robí len 
v indikovaných prípadoch, nesmie byť ru-
tinnou záležitosťou a netýka sa fyziologic-
kých novorodencov.  

• Ak je prítomné väčšie množstvo hlienov 
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v horných dýchacích cestách, vhodné je 
otočiť hlavu dieťaťa nabok a tak odsávať. 
Nahromadené hlieny sa odsávajú ľahšie, od-
sávačku nezasúvame hlboko a odsávanie ne-
smie byť agresívne. 

• Ak je v plodovej vode prítomné mekónium 
(mekóniom sfarbená plodová voda alebo 
až formované časti), neodsávame ústa 
a nos ihneď po pôrode hlavičky.  

• Po porodení celého dieťaťa: 

− ak je dieťa aktívne (čulé: efektívne dý-
cha, normotonus, normokardia – musia 
byť všetky príznaky prítomné!), odsá-
vame ústa a nos hrubou odsávačkou (12 
– 14F); 

− ak dieťa nie je aktívne (nedýcha / dýcha 
neefektívne a/alebo je prítomná hypoto-
nia a/alebo je prítomná bradykardia – 
stačí iba jediný príznak!) (nezávisle od 
toho, či je plodová voda „len“ sfarbená, 
alebo sú prítomné formované časti) od-
sávame až po porodení celého dieťaťa 
ústa, orofarynx (nie nos!), zaintubujeme 
a odsávame endotracheálne, pričom ET 
kanylu pomaly vyťahujeme počas odsá-
vania von. Laryngoskop ponecháme na 
mieste a opakovane intubujeme a odsá-
vame. Odsávame dovtedy, kým je 
v aspiráte prítomné mekónium a nie je 
prítomná závažná bradykardia (AS 
<60/min) pri inhalácii O2. Samotné en-
dotracheálne odsávanie (často 
opakované) trvá väčšinou dlhšie ako 30 
sekúnd. 

• Maximálny negatívny tlak pri odsávaní je 
100 mm Hg (100 torr alebo 13,3 kPa alebo 
133 cm H2O). 

Osušenie a stimulácia dýchania: 
• Odsávanie a sušenie sú tiež stimuláciou dý-

chania. 

• Špecifickú taktilnú stimuláciu aplikujeme 
len 1-2x, potom už musíme pokračovať 
v PPV (sekundárne apnoe!). 

• Realizuje sa po odsatí horných dýchacích 
ciest (výnimku môžu tvoriť výrazne nezrelí 
novorodenci). Mokrú plienku odstránime! 

Inhalácia kyslíka: 
• Kyslík zrelým novorodencom podávame len 

v indikovaných prípadoch: 

−  keď nedochádza k adekvátnemu vzostu-
pu srdcovej frekvencie, napriek 
adekvátnej ventilácii po 90 sekundách 

− alebo ak u spontánne dýchajúceho novo-
rodenca nie je dosiahnutá saturácia krvi 
kyslíkom v hodnotách zodpovedajúcich 
jeho postnatálnemu veku.  

• Ak je potrebné IPPV odporúča sa zahájiť ho 
u zrelých novorodencov vzduchom a kyslík 
pridávať iba ak nedochádza k zlepšovaniu 
srdcovej frekvencie (do 90 sekúnd) alebo 
saturácie v hodnotách zodpovedajúcich je-
ho postnatálnemu veku napriek adekvátnej 
ventilácii 

• U nezrelých novorodencov je možné zahájiť 
IPPV s menším množstvom kyslíka (30 – 
40%), následne je potrebné ho zvyšovať ale-
bo znižovať podľa srdcovej frekvencie a  
saturácie kyslíka v krvi.  

• Na posudzovanie dostatku kyslíka po pôrode 
sa využíva hodnotenie vzostupu srdcovej 
frekvencie a saturácie krvi kyslíkom meranej 
moderným typom pulzného oxymetra. Farba 
nie je spoľahlivým indikátorom pre posúde-
nie potreby podávania kyslíka.  

 

Postnatálny vek Saturácia kyslíka 
v krvi 

1. minúta 60 – 65% 

2. minúta  65 - 70 % 

3. minúta  70 - 75 % 

4. minúta  75 - 80 % 

5. minúta  80 - 85 % 

10. minúta 85 - 95 % 

(rovnako pre zrelých i nezrelých)   
 

• Na podávanie kyslíka je vhodné použiť 
zmiešavač plynov (blender). Ak nie je blen-
der k dispozícii, vhodné je použitie 
dýchacieho vaku (s pripojeným kyslíkom 
a rezervoárom – 100%, bez rezervoáru – 
40%, odpojená kyslíková hadica – 21%). 

• Kyslík (prietok min. 5 l/min) podávame die-
ťaťu k nosu pomocou 

− širokej hadice, pričom dlaňou vytvárame 
lievik nad ústami a nosom dieťaťa, 

− maskou pripojenou k hadici s kyslíkom 
voľným pridržaním pred nosom a ústami 
dieťaťa, 

− maskou s anesteziologickým vakom, 
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− možné je podávanie kyslíka samo-
rozpínacím vakom, a to 

− ak je pripojený uzatvorený rezervoár 
kyslíka – dieťa inhaluje maskou, 

− ak je pripojený otvorený rezervoár – 
dieťa inhaluje cez rezervoár. 

− Resuscitátorom s T-spojkou voľným 
pridržaním pred nosom a ústami dieťaťa. 

• O2 je potrebné zohrievať a zvlhčovať len, ak 
je jeho prietok vysoký (napr. 10 l / min), a-
lebo je potrebné jeho dlhodobé podávanie aj 
po resuscitácii.  

• Pri dlhodobom podávaní kyslíka je treba po-
užiť blender, pulzný oxymeter a kontrolovať 
krvné plyny (ABR). 

• Ak je dieťa cyanotické aj pri inhalácii 
100% kyslíka, bude vyžadovať IPPV, alebo 
môže ísť o PPHN či VCC. 

Vyhodnocovanie: 
• Počet pulzov je optimálne vyhodnocovať 

pomocou moderného pulzného oxymetra, 
ktorého senzor sa pripevní na pravé zápästie 
alebo dlaň novorodenca a následne sa pripojí 
k už zapnutému prístroju 

• Počet pulzov je možné vyhodnocovať i aus-
kultáciou fonendoskopom. Posudzovanie 
pulzov palpačne pri odstupe pupočníka nie 
je relevantné, obzvlášť u novorodencov 
s počtom pulzov nižším ako 100 za minútu. 

• Pre ostatných členov resuscitačného tímu 
v prípade nedostupnosti pulzného oxymetra, 
je výhodné, ak osoba vyhodnocujúca akciu 
srdca vyklepkáva rytmus srdca na pod-
ložke, aby aj ostatní členovia resuscitačného 
tímu boli informovaní o akcii. 

Vyhodnocované markery pri resuscitácii: 

Mekónium 
v plodovej 

vode 

Bezpros-
tredne po 
pôrode 

Po úvod-
ných 

krokoch 

V priebehu 
ostatnej re-
suscitácie 

Pri bazál-
nej 

starostli-
vosti 

dýchanie dýchanie dýchanie dýchanie dýchanie 
frekvencia 

srdca 
- 

frekvencia 
srdca 

frekvencia 
srdca 

- 

- - farba  SpO2, farbu  farbu 
tonus tonus - - aktivitu  

 
M E K Ó N I U M 

výhrevné lôžko, poloha hlavy, odsávanie úst, 
faryngu  a opakovane trachey, inhalácia O 2, PO

☺☺☺☺

����

BEŽNÁ 
STAROSTLIVOSŤ:

• skin to skin – na telo 
matky

• HDC vytrie ť len ak je 
nevyhnutné

• osuši ť a odstráni ť
mokré prádlo, prikry ť

• monitorovanie: 
dýchanie, farba, 
aktivita - á 30 min

rizikové/ patologické tehotenstvo/ pôrod

osušenie a 
stimulácia

MEKÓNIUM v plodovej vode

OBSERVÁCIA
• termomenež.
• DC
• vyhodnotenie 

á 10 min.
• predvídanie

komplikácií 

O2

SpO2

PPV a O2
SpO2

Zrelos ť
Číros ť pl.vody

Plač / efektívne dýchanie
Dobrý tonus 

Dieťa neaktívne:
•nemá dobré respira čné úsilie alebo
•nemá dobrý tonus alebo
•nemá FS >100/min

Dieťa 
aktívne

Mekónium

PORESUSCITAČNÁ 
STAROSTLIVOSŤ

• termomenež.
• DC
• kontinuálne

monitorovanie 
• zabezpečenie

vitálnych fun.
• predvídanie 

komplikácií 

FS <<<<100/min / apnoe / gasping

SpO2
1. min: 60–65%
2. min: 65-70%
3. min: 70-75%
4. min: 75-80%
5. min: 80-85%
10.min: 85-90%

FS <<<< 100/min

☺☺☺☺

☺☺☺☺

☺☺☺☺

����

A

B

pokra čovanie v algoritme

NIE

☺☺☺☺

����

FS< 60/min

ANO

����

☺☺☺☺

☺☺☺☺

����

 
* Pri určitých krokoch treba zvážiť endotracheálnu intubáciu 

 
PRAKTICKÉ CVI ČENIE 
 Inštuktor: Účastník by mal byť poučený, 
aby počas demonštrácie komentoval svoj pos-
tup. Každý krok ohodnotíte a zaznačíte do ko-
lónky � (V), ak je postup správny. Ak je postup 
nesprávny, zakrúžkujte si daný krok a  predis-
kutujte tento bod neskôr. Budete potrebovať aj 
ďalšie informácie, ktoré sa týkajú stavu dieťaťa.  

 Účastník kurzu: K úspešnému absolvova-
niu praktických cvičení je potrebné vykonať 
správne všetky kroky na základe správnych 
rozhodnutí. Počas jednotlivých krokov slovne 
postup môže komentovať, keď to nebrzdí reali-

záciu resuscitácie.  

 Pomôcky a vybavenie:  resuscitačná figu-
rína, žiarič alebo zdroj tepla, rukavice, odsá-
vačka (jednorázová alebo sondou), fonendos-
kop, podložka pod ramená, plienka na osušenie 
novorodenca, samorozpínací alebo  anestezio-
logický vak s manometrom, alebo T 
resuscitátor, zdroj vzduchu a kyslíka, prietoko-
mer, masky (rôznych veľkostí), pomôcky na 
inhalačné podávanie kyslíka (maska, hadice, 
anesteziologický vak a maska), laryngoskop 
s lyžicou, katéter na odsávanie, endotracheálna 
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kanyla, odsávač mekónia, hodiny so sekundo- vou ručičkou, mechanická odsávačka, pulz-
ný oxymeter. 

 

Meno       

Inštruktor      

Dátum   

  

„Dieťa sa práve narodilo. Predveďte, ako ho 
budete hodnotiť a akú starostlivosť mu poskyt-
nete. Kedykoľvek sa počas jednotlivých krokov 
pýtajte na stav novorodenca.“ 

• Uloží dieťa dopredu do vyhriateho prostre-
dia. 

• Umiestni dieťa do polohy s hlavou 
v neutrálnej pozícii 

• Podľa potreby odsaje ústa, potom nos. 

• Osuší plodovú vodu z tela a hlavy. 

• Odloží mokré plienky z dosahu dieťaťa. 

• Upraví polohu dieťaťa s hlavou v neutrálnej 
pozícii a stimuluje. 

� Účastník hodnotí, či je mekónium v plodovej vode, alebo na koži nezrelého dieťaťa

Áno, mekónium je 
prítomné Nie, mekónium nie je 

prítomné

Hodnotí, či je dieťa čulé:
� Dýcha dobre?
� Má dobrý svalový tonus?
� Je AS > 100/ min?

� určí, že dieťa 
potrebuje 
laryngoskopické
odsatie 
z trachey

� určí, že dieťa 
potrebuje 
úvodné kroky

NIE aspoň na 
1 otázku

ÁNO na 
všetky otázky

Určí klinický stav dieťaťa:
� Dýcha dobre alebo plače?
� Má dobrý svalový tonus?

NIE aspoň na 
1 otázku

ÁNO na 
všetky otázky

� určí, že dieťa môže dostať 
rutinnú starostlivosť: 
termoneutrálne prostredie, 
zabezpečiť voľné dýchacie 
cesty, osušenie, sledovanie 
vitálnych funkcií

 
� Účastník hodnotí dýchanie: (gasping, apnoe, grunting, dyspnoe), AS a farbu

Gasping /apnoe
AS < 100/min

Grunting/ dyspnoe /cyanóza
AS >100/ min

� zaháji PPV
� pripojí dieťaťa na PO
� pokračovanie v KPR

� uvoľní DC, zváži event. 
CPAP

� pripojí dieťa na PO

� O2,
� ev. korekcia CPAP

Eupnoe, AS > 100/min, 
ružová farba

� Observácia: 
termomanaž., DC, 
vyhodnotenie á 10 
min., anticipácia 
komplikácií  Posúdi 

� AS >100/min
� dýchanie

AS>100/ min, 
dýcha, 

dyspnoe, grunting, 
centrálna cyanotická, ↓SpO2

AS <100/ min
gasping /apnoe

� zaháji PPV
� posúdi SpO2
� pokračovanie 

v KPR

� Poresuscitačná
starostlivosť: 
termomanaž., 
DC, 
kontinuálny 
monitoring , 
zabezpečenie 
vitálnych fun., 
anticipácia 
komplikácií 

SpO2
1. min: 60–65%
2. min: 65-70%
3. min: 70-75%
4. min: 75-80%
5. min: 80-85%
10.min: 85-90%  

 

KONTROLNÉ TESTY
1. Novorodenec, ktorý spontánne dýcha, má 

dobrý tonus, ružovú farbu, v plodovej vode 
ani na koži nebolo prítomné mekónium, 
(potrebuje) (nepotrebuje) resuscitáciu.  

2. Novorodenec s prítomným mekóniom, ktorý 
nie je čulý, (potrebuje) (nepotrebuje) laryn-
goskopické odsávanie cez endotracheálnu 
kanylu.  

3. Pri rozhodovaní, ktoré dieťa potrebuje tra-
cheálne odsávanie, je termín „čulý“ defi-
novaný tromi znakmi:  

 (1)      

 (2)      

 (3)      

4. Ak použijeme na odstránenie mekónia z oro-
farynxu katéter  pred zavedením endotra-
cheálnej kanyly, jeho veľkosť je            F 
alebo       F.  

5. Ktorý z nákresov ukazuje správnu polohu 
hlavy novorodenca pred odsávaním?  

 
6. Novorodenec je sfarbený mekóniom, dýcha 

efektívne, má normotonus, frekvenciu srdca 
120/min. Správne kroky sú: 

___ zaveď laryngoskop, intubuj a odsávaj  

 cez ETK 

____ odsaj ústa a nos 

____ pokračuj v úvodných krokoch 

7. Pri odsávaní dieťaťa z nosa a úst, platí pra-
vidlo, že ako prvý odsávame  a po-
tom  . 
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8. Označ krížikom, ktoré z uvedených považu-
jeme za správny spôsob stimulácie novoro-
denca: 

  úder do chrbta 

  potľapkanie chodidla 

  masáž chrbta 

  stláčanie hrudného koša. 

9. Ak má novorodenec sekundárne apnoe, sa-
motná taktilná stimulácia (bude)  (nebude) 
dostatočná, aby dieťa začalo dýchať.  

10. Ak dieťa po stimulácii nedýcha, ďalší pos-
tup by mal byť:  

  ďalšia taktilná stimulácia 

   ventilácia pozitívnym tlakom  

11. Ak dieťa spontánne dýcha a je cyanotické 
vaše úvodné kroky budú spočívať: (uveď 
poradie) 

 uložím dieťa pod žiarič 

 polohujem a odsajem ústa a nos  

 uvažovať o N-CPAP 

 napojím na PO 

 osuším ho, odstránim všetky mokré 
prikrývky, upravím polohu a poskyt-
nem mu  taktilnú stimuláciu. 

12. Ktorý z uvedených nákresov ukazuje správ-
ny spôsob inhalačného podávania kyslíka? 

 
 

13. Ak potrebujete podávať kyslík dlhšie ako 
niekoľko minút, kyslík by mal byť    
a                     .  

14. Poskytli ste dieťaťu stimuláciu, odsali ho 
z úst a nosa. Je práve 30 s po pôrode, nedý-
cha a je bledé. Jeho frekvencia srdca je 80 
úderov /min. Váš ďalší postup bude:   

 ....... pokračovanie v stimulácii a podávanie 
kyslíka  

 ........ventilácia pozitívnym tlakom vakom 
a maskou. 

15. Určujete akciu srdca novorodenca počas 6 
sekúnd a napočítate 6 úderov. Aká bude vý-
sledná frekvencia srdca za minútu u tohto 
dieťaťa   ? 

 

ODPOVEDE 
1. Nepotrebuje resuscitáciu.  

2. Potrebuje laryngoskopické odsávanie cez 
endotracheálnu kanylu.  

3. Termín „čulý“ znamená, (1) silné respiračné 
úsilie, (2) primeraný svalový tonus,  (3) ak-
ciu srdca viac ako 100 úderov/min. 

4. Na odstránenie mekónia používame veľkosť 
katétra 12F alebo 14F.  

5. Správna poloha hlavy je A. 

6. Pokračuj v úvodných krokoch. 

7. Odsávame ústa a potom nos.  

8. Novorodenca stimulujeme potľapkaním  na 
chodidlo a/alebo masážou chrbta. 

9. Samotná stimulácia u dieťaťa so sekundár-
nou apnoe dýchanie nevyvolá.  

10. Ak dieťa po stimulácii nedýcha, ventiluj ho 
pozitívnym tlakom. 

11. Potrebné sú všetky, poradie: 1, 2, 5, 4, 3.  

12. Správne sú všetky. 

13. Kyslík by mal byť ohriaty a zvlhčený.  

14. Dieťa potrebuje ventiláciu pozitívnym tla-
kom vakom a maskou. 

15. Ak napočítate za 6 sekúnd 6 úderov, frek-
vencia srdca bude 60 úderov/min (6x10=60). 

Iniciálne kroky Lekcia 2

Resuscitácia novorodenca

I. Algoritmus

II. Iniciálne kroky

• Prvé zhodnotenie

• Iniciálne kroky resuscitácie

• Iniciálne vyhodnotenie

• Inidkácie na O 2 a  IPPV

• Následná popôrodná / 

poresuscita čná starostlivos ť

III. Špeciálne stavy

• Mekónium

• Nezrelos ť
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A
 3

0s
B

1 
30

s
Pôrod Zrelos ť

Číros ť pl. vody
Plač / efektívne dýchanie

Dobrý tonus 

ÚVODNÉ KROKY: výhrevné lôžko, poloha hlavy, 
odsávanie, osušenie, stimulácia, správna pozícia hl avy

Gasping/apnoe
FS < 100/min Observácia

Grunting/ dyspnoe
Cyanóza

PPV ∗∗∗∗
PO

Ventilácia ∗∗∗∗, Masáž

Poresuscita čná
starostlivos ťAdrenalín

☺☺☺☺

Neadekvátna resuscitácia / Hypovolémia / MAC, 
Špeciálne stavy (Malformácia DC, Pľúcna patológia, VCC, VAS)

☺☺☺☺

Bežná starostlivos ť

☺☺☺☺

uvo ľni DC, event. CPAP
PO

SpO2
1. min: 60–65%
2. min: 65-70%
3. min: 70-75%
4. min: 75-80%
5. min: 80-85%
10.min: 85-90%

����

FS < 100/min / apnoe / gasping

korekcia PPV ∗∗∗∗
SpO2 (O2) 

����

����

Rizikové / patologické tehotenstvo / pôrod

☺☺☺☺

☺☺☺☺

SpO2
(O2, ev.korekcia CPAP)

C
 3

0s
B

2 
30

s

FS<60 FS>60

FS<60

����

����
☺☺☺☺

∗∗∗∗ Zváž 
ETK

  

2. 
M E K Ó N I U M 

výhrevné lôžko, poloha hlavy, odsávanie úst, 
faryngu  a opakovane trachey, inhalácia O 2, PO

☺☺☺☺

����

BEŽNÁ 
STAROSTLIVOSŤ:

• skin to skin – na telo 
matky

• HDC vytrie ť len ak je 
nevyhnutné

• osuši ť a odstráni ť
mokré prádlo, prikry ť

• monitorovanie: 
dýchanie, farba, 
aktivita - á 30 min

rizikové/ patologické tehotenstvo/ pôrod

osušenie a 
stimulácia

MEKÓNIUM v plodovej vode

OBSERVÁCIA
• termomenež.
• DC
• vyhodnotenie 

á 10 min.
• predvídanie

komplikácií 

O2

SpO2

PPV a O2
SpO2

Zrelos ť
Číros ť pl.vody

Plač / efektívne dýchanie
Dobrý tonus 

Dieťa neaktívne:
•nemá dobré respira čné úsilie alebo
•nemá dobrý tonus alebo
•nemá FS >100/min

Dieťa 
aktívne

Mekónium

PORESUSCITAČNÁ 
STAROSTLIVOSŤ

• termomenež.
• DC
• kontinuálne

monitorovanie 
• zabezpečenie

vitálnych fun.
• predvídanie 

komplikácií 

FS <<<<100/min / apnoe / gasping

SpO2
1. min: 60–65%
2. min: 65-70%
3. min: 70-75%
4. min: 75-80%
5. min: 80-85%
10.min: 85-90%

FS <<<< 100/min

☺☺☺☺

☺☺☺☺

☺☺☺☺

����

A

B

pokra čovanie v algoritme

NIE

☺☺☺☺

����

FS< 60/min

ANO

����

☺☺☺☺

☺☺☺☺

����

 
 

 

3. 

Uvolnenie
dýchacích 
ciest

Stimulácia 
dýchania

Zhodnotenie 
klinického 

stavu

Zdroj 
tepla

Poloha
potom 
nosa

Odsatie
úst

A. Dýchanie
Gasping, apnoe,/ 
Grunting, dyspnoe

A. Farba

Prevencia 
strát tepla

A. Akcia srdca

B. Pulzný
oxymeter

 
 

4.

ODSÁVANIE NOVORODENCA:

• Fyziologickí novorodenci:

• po narodení kri čí, dobre dýcha, má dobrý tonus

• dutinu ústnu a nos neodsáva ť na perineu, 
výnimo čne ak je potrebné, vytrie ť plienkou

• Mekónium v plodovej vode:

• neodsáva ť na perineu

• posúdi ť či je die ťa čulé:

• ak je čulé je možné pod ľa potreby vytrie ť

dutinu ústnu a nos plienkou

• ak nie je čulé, odsáva sa endotracheálne

• Ostatní novorodenci:

• neodsáva ť na perineu, pod ľa potreby vytrie ť

ústa a nos plienkou

• na výhrevnom lôžku odsáva ť iba ak je to 
nevyhnutné a to tak, že hlavi čku die ťaťa oto číme 
na bok a odsáva čka smeruje k bukálnej sliznici
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5. 

Optimálna poloha hlavy

Nevhodná poloha hlavy

Hyperextenzia Flexia

!

 
 

6. 
Príčiny termolability u novorodenca

Fyziologické:
1. ↓↓↓↓ produkcia tepla

• chýbanie triaškovej termogenézy

• ↓↓↓↓ energetické zásoby

2. ↑↑↑↑ tepelné straty

� koža

• 3x ↑↑↑↑ povrch / kg - ↑↑↑↑ straty

• ↓↓↓↓ keratinizácia - ↑↑↑↑ TE  IWL

• ↓↓↓↓ subkutánny tuk – nižšia izolácia

• mokrý povrch - ↑↑↑↑ evaporácia

� regula čné mechanizmy- dozrievajúce

• centrálne

• periférne

Patologické:

1.Nezrelos ť
2. VAS

3. Hypoglykémia

 
 

7. 
Ochrana pred termálnym stresom u zrelých

Prostredie (miestnos ť a termolôžko):

1. vzduch

• teplota

• prúdenie

• vlhkos ť

2. okolité predmety

• teplota

• plocha

• vzdialenos ť

3. Pomôcky, kyslík, roztoky

Dieťa:

1. Osušenie

2. Oblečenie a zabalenie

3. Energetické zdroje 

Expozi čná doba

1. Zručnos ť

2. Tím

• koordinácia

• počet

 
 

8. 

Vyhodnotenie
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9. 

∗∗∗∗Pri adekvátnej ventilácii a ↓↓↓↓ SpO2 podaj kyslík!

V
E

N
T

IL
Á

C
IA B
1 

30
s

Gasping/ apnoe
FS < 100/min

Grunting/ dyspnoe
Cyanóza

☺☺☺☺ ☺☺☺☺

SpO2
1. min: 60–65%
2. min: 65-70%
3. min: 70-75%
4. min: 75-80%
5. min: 80-85%
10.min: 85-90%

����

FS < 100/min / apnoe / gasping

Kor. ventilácie 
SpO2 (∗∗∗∗ O2)

����

☺☺☺☺

SpO2 (∗∗∗∗ O2  a ev.korekcia CPAP)

☺☺☺☺

B
2 

30
s

Ventilácia
• 40 – 60 / min
• maska / ETK

PO

Odsávanie a poloha
CPAP (event.)

• flow 5l/min
• PEEP 5 cmH2O

PO

PORESUSCITAČNÁ 
STAROSTLIVOSŤ

• termomenež.
• DC
• kontinuálne

monitorovanie
• zabezpečenie

vitálnych fun.
• predvídanie 

komplikácií 

OBSERVÁCIA
• termomenež.
• DC
• vyhodnotenie 

á 10 min.
• predvídanie 

komplikácií B

FS<60 FS>>>>60

pokra čovanie v algoritme

���� ☺☺☺☺

����

 
10. 

Inhalácia O 2

Pri adekvátnej ventilácii a ↓↓↓↓ SpO2 podaj kyslík!

 

11. 

Masáž∗∗∗∗
• 90 / min
• 1/3

Ventilácia
• 30 / min

V
 e

 n
 t 

i l
 á

 c
 i 

a 
  a

   
m

 a
 s

 á
 ž

  
30

 s

C

VENTILÁCIA

PORESUSCITAČNÁ 
STAROSTLIVOSŤ

• termomenež.
• DC
• kontinuálne

monitorovanie
• zabezpečenie

vitálnych fun.
• predvídanie 

komplikácií 

3:1

∗ ak je zástava srdca zjavne kardiálneho pôvodu odporúča sa 
pomer masáži srdca ku vdychom 15:2

FS<60 FS>>>>60

FS<60

pokra čovanie v algoritme

 
12. 

Ventilácia
Masáž

Adrenalín
• 1:10
• i.v.: 0,1 – 0,3 ml / kg
• (ETK: 0,5 – 1 ml / kg)
• opakova ť  za 3 – 5 min

•Neadekvátna resuscitácia
•Hypovolémia

•Metabolická acidóza ?

L 
i  

e 
k 

y

D

FS<60
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13. 

Neadekvátna resuscitácia
Hypovolémia

Metabolická acidóza ?

Malformácia DC
Pľúcna patológia

VCC
Ťažká asfyxia

?

Š
p 

e 
c 

i 
á

l n
 a

   

s 
t a

 r
 o

 s
 t 

l i
 v

 o
 s

 
ť

S

 
 

14. 
Riziká u nezrelých novorodencov

Respira čné
- nepravidelné riadenie dýchania: nezrelý 

CNS

- nezrelos ť pľúc a deficit surfaktantu

- slabá muskulatúra a poddajný hrudník

- paradoxná reakcia na hypoxiu

- riziko priamej a nepriamej kyslíkovej 
toxicity:

� nezrelé tkanivá môžu byť ľahko poškodené
nadbytočným kyslíkom

� kyslíkové radikály

- poškodenie p ľúc následkom MV: VILI, 
BPD

Cirkula čné
- fragilita ciev

- vazokonstrikcia ciev prvých 24 hodín

- instabilita
 

15. 
Riziká u nezrelých novorodencov

VNP:
- hypo / hypertermia - tenká koža, veľký povrch 

tela k celkovej telovej mase, znížený tuk: riziko 
tepelných strát, alebo prehriatia

- hypoglykémia

- dehydratácia

Hematologické:
- hypovolémia: relatívne malý objem krvi, doba 

podviazania pupočníka, krvné straty, TEWL

Imunita:
- riziko vrodenej a získanej infekcie:

- nezrelosť imunitného systému

- chorioamnionitída

Immaturita ostatných orgánov

PIVH: fragilné kapiláry, instabilita respirácie a 
cirkulácie

 
 


