
� Dokážeme nezrelé deti zachrániť, ale 
musíme vedieť riešiť ich problémy, 
aby záchrana mala zmysel. 



foto autor

Odporúčame:
� Hlásiť sa ihneď u obvodného detského lekára. Pokračovať v reflexnej 

rehabilitácii podľa Vojtu podľa zaučenia. V priebehu 1.m.po prepustení
skontrolovať P súbor, Ca,P,ALP, moč K+C. 

Kontrola v :
� USG CNS na 14/0 14 06 2007 o 8.30 h ( MUDr.Zúbriková 4203 181
� detskej rehabilitácii 14 06 2007 o 10 h  043/ 4223373)
� detskej hematol.amb . 26 06 2007 o 8.h.( MUDr.Plameňová 4203 806)
� očnej ambulancii o 2t.( MUDr.Kollárová 043/ 4220429)
� detskej pneumologickej ambulancii ( MUDr.Bacmaňáková 4203 187)
� detskej chirurgickej ambulancii o 2m ( Doc.MUDr.Murgaš CSc. 4203 699)
� neurologické vyšetrenie v spáde
� ortopedické vyšetrenie v spáde o 6t.
� kardiologická kontrola v spáde o 3m
� sledovať zostup testis, kontrola v detskej urologickej ambulancii o ½ r. 

(MUDr.Javorka 043/ 4203 341)
� kontrolné skriningové vyšetrenie sluchu o 1m po prepustení na 6/3 NK UNM
� kontorola v ambulancii pre deti s perinatálnym rizikom na pozvanie. 

Dispenzarizovať !



Najväčší záchranca nedonosených
je počítač…

� Bolo potrebné zhromaždiť nesmierne veľa
informácií o tehotenstve, pôrode prvých 
dňoch života a o ich ďalšom vývoji, čo
jedinec nemôže zvládnuť…

� EBM

fotp autor



Novorodenecká úmrtnosť (na 1000 živonarodených)
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Aktuálne hranice viability v SR Aktuálne hranice viability v SR 

< 24 g.t.
< 600 g

ŠEDÁ
ZÓNA

24/0 až 25/6 g.t.
600-700 g

?

> 26/0+ g.t.
> 700 g

Aktívny
prístup

Paliatívny
prístup

Individualizovaný
prístup

Úmrtnosť
podľa gestačného veku



Dlhodobá chorobnosť
vo veku 2 rokov
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Štruktúra neonatologických pracovísk

I. Úsek fyziologických novorodencov - ÚFN
II. Jednotka intenzívnej starostlivosti - JISN
III. Jednotka resuscita čnej starostlivosti - JRSN
III + Jednotka vysokošpecializovanej

starostlivosti o novorodencov JVSN 

Úrovne diferencovanej starostlivosti
II III PC III+

Intenzívna
starostlivosť(JISN)

Intenzívna a resuscitačná
starostlivosť (JIRS)

Vysokošpecializovaná
(JVSN – v PC)

35-37 t.g. / 2000 – 2500 g 29-34 t.g. / 1250 – 1999 g ≤28 t.g. / <1250 g

Stredné tranzitórne
poruchy  (do 6 hodín) VF 
a orgánov

Kompletné neinvazívne (na základe 
klinických príz.)
Krátkodobé (< 72h) invazívne - IBP
Stredné pretrvávajúce poruchy (viac 
ako 6 h) a závažné poruchy VF 
Zlyhávanie VF

Dlhodobé invazívne
Zlyhanie VF neovplyvniteľné
konvenčným spôsobom 

O2  liečba: FiO2<0,4
CPAP/CMV – do 
transportu 
Tracheostómia po 2. týždni

CPAP - FiO2<0,6
CMV:    FiO2 < 0,6

< ako 7 dní
24h po odpojení

Tracheostómia do 2 týžňov

CMV, FiO2  ≥ 0,6              
HFO
Dlhodobá UV ≥ 7 dní



CENTRALIZÁCIA – ÚMRTNOSŤ
r – 0,86 PC Martin 96 % do 1000 g
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CENTRALIZÁCIA IN UTERO v %

96/90%
96% 36% 

68%  
83%

79% 

80% 

Zibolen a kol. 2012



foto autor



foto autor

foto autor



foto autor

foto autor



Príčiny pred časných pôrodov

•zvyšujúci sa vek rodičiek

•nárast asistovanej reprodukcie
•zlepšené monitorovanie plodu
•ukončovanie tehotností cisárskym rezom
•nárast civilizačných ochorení

Dlhodobé zdravotné následky

� psychomotorický vývoj 
� poruchy učenia, pozornosti, správania

� porucha zraku
� porucha sluchu
� chronické pľúcne ochorenie



Dlhodobé sociálne následky

�nefunkčnosť a rozpad rodiny

�existenčný problém osamelej matky 
s chorým dieťaťom 

Kam smerujeme a krKam smerujeme a krááččame ame 



foto autor

Kam smerujeme a krKam smerujeme a krááččame ame 

• fyziologické ošetrovanie fyziologického 
novorodenca

• prehlbovanie jednoty matka a dieťa

• účasť otca pri pôrode

• nie pôrod doma

• nie alternatívne pôrody



EBM EBM -- EurEuróópske odporupske odporuččenie na lieenie na lieččbu IRDSbu IRDS

• prvýkrát 
publikované r. 2007

• revízia každé 3 roky

• odporučenia 
založené
na dôkazoch 

• cieľ = optimálny 
terapeutický postup 

Viaceré pôrodnícke aj neonatologické postupy používané
v manažmente detí s hmotnosťou 501 až 1500 g sa v rokoch 2000 až
2009 zmenili. Predovšetkým sa vo väčšej miere používa menej 

invazívny prístup k ventilačnej podpore.  

Soll RF., et al: Pediatrics, Published online July 15, 2013

Viaceré pôrodnícke aj neonatologické postupy používané
v manažmente detí s hmotnosťou 501 až 1500 g sa v rokoch 2000 až
2009 zmenili. Predovšetkým sa vo väčšej miere používa menej 

invazívny prístup k ventilačnej podpore.  

Soll RF., et al: Pediatrics, Published online July 15, 2013

Kvalita starostlivosti v pôrodnej sále o veľmi nezrelé deti sa 

významne zlepšila po zavedení odporučení založených na dôkazoch. 

� poklesol výskyt hypotermie 14% vs 1%, p = 0,003

� viac detí bolo primárne na CPAP     40% vs 61%, p = 0,007

� počas prvých 10 minút poklesla potreba kyslíka  p < 0,001

� nevýznamne poklesol počet intubácií 64% vs 54%, p = 0,2

� skrátilo sa trvanie MV   medián 5 vs 1 deň, p = 0,008

� skrátila sa hospitalizácia  medián 80 vs 60 dní, p = 0,02

DeMauro, SB., et al: Pediatrics, Published online September 16, 2013
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Od resuscitOd resuscitáácie k stabilizcie k stabilizáácii cii 



CPAP verzus mechanickCPAP verzus mechanickáá ventilventilááciacia

CPAP ako primCPAP ako primáárna forma ventilarna forma ventilaččnej podpory nej podpory 

p = 0,005

Maťašová a kol, 2014



Maťašová a kol, 2014

Trvanie mechanickej ventilTrvanie mechanickej ventiláácie cie 

p = 0,013 

Maťašová a kol, 2014



BronchopulmonBronchopulmonáálnalna dyspldysplááziazia

Maťašová a kol, 2014

MortalitaMortalita

Maťašová a kol, 2014



Nikdy nekonNikdy nekonččiaci priaci prííbeh  beh  

ČČo doko dokáážže infekcia novorodencov  e infekcia novorodencov  

• Pri pozitivite hemokultúry narastá poškodenie 
bielej hmoty

• narastá riziko krvácania do mozgu

• porucha metabolizmu

• prežívajúce deti vykazujú oneskorený vývoj 
mozgu

• zásadne narušia psychomotorický vývoj !! 

Chau, Ped. Research,  2012



Nepriaznivý vývoj detNepriaznivý vývoj detíí so sepsou so sepsou 

BehaviorBehavioráálnalna ooššetrovateetrovateľľskskáá starostlivosstarostlivosťť

Hašková a spol, 20141



Program vProgram vččasnej intervencie asnej intervencie 

VVččasnasnáá podpora cielenpodpora cielenáá na rodinu na rodinu 

• Novorodenec je ľudská bytosť, so svojimi právami 

• Včasná prítomnosť rodičov ovplyvní vývoj 
hipocampu (kľúč k pamäti)

• Nielen priateľská k dieťaťu a rodine  ale aj 
ekonomicky efektívna  

Chau, Ped. Research,  2012



Celok nie je súčet častí

Foto autor


