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	Neonatologie v Ústí nad Labem
Novorozenecké oddělení Masarykovy nemocnice je jedním z 12 perinatologických center v České republice. Neonatologická péče je od roku 1991 organizována třístupňově. V rámci třístupňové diferencované péče o novorozence zajišťuje novorozenecké oddělení MNUL všechny 3 úrovně péče, od péče
o fyziologické novorozence přes péči intermediární až po nejvyšší intenzivní
resuscitační péči. Spádová oblast našeho oddělení přesahuje hranice Ústeckého kraje a sahá až do kraje Libereckého.
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Novorozenecké oddělení – perinatologické centrum – MNUL, o. z.
dencí novorozenců s porodní hmotností pod 2500 g (Ústecký kraj 10,48%/ČR
7,64% ) stoupají nároky na transportní
službu, která musí být zajištěna nepřetržitě po celých 24 hodin.
Na jednotku intenzivní a resuscitační
péče se přijímají nejzávažnější stavy
poruch poporodní adaptace, jejich
komplikace a stavy ohrožující novorozence bezprostředně na životě. Dále
jsou zde hospitalizováni těžce nezralí
a extrémně nezralí novorozenci. Počet ošetřených dětí s Nízkou porodní
hmotností (NNPH) tj. nižší než 1500g
se za posledních 10 let zdvojnásobil
(viz graf č. 1).
Neonatologické centrum organizuje
péči o perinatálně ohrožené a poškozené děti ve spolupráci s příslušnými
odborníky (dětský kardiolog, neurolog,
oftalmolog, chirurg, nefrolog, rehabili-

tech úmrtnost dětí s porodní hmotností pod 1000 g dosáhla na našem
oddělení historicky nejnižších hodnot
10,6% (v roce 2008 34%). Přispělo
k tomu sledování nových trendů v péči
o nezralé děti tj. důsledná aplikace
kortikoidů rodičkám při hrozícím předčasném porodu, kladen je důraz na šetrné a neinvazivní ošetření nezralých
dětí během prvních minut na porodním sále, neinvazivní ventilace nCPAP
s variabilním flow, kontrolovaná a graduovaná oxygenace na porodním sále,
intubace a aplikace surfaktantu individuálně dle kliniky, používání nižších
dávek inotropik, spíše konzervativní terapie otevřené tepenné dučeje,
apod. Problémem zůstává absence
sběrny mateřského mléka. Zahájení
krmení nezralých dětí nejlépe kolostrem nebo alespoň pasterizovaným
mateřským mlékem je prokázaným

Kolektiv
120

Novorozenecké oddělení je od roku
2007 v organizační struktuře Masarykovy nemocnice samostatným oddělením.
Struktura oddělení:
Lůžková část má tyto stanice:
–– Stanice fyziologických novorozenců (POSE) – 25 lůžek +10 observačních lůžek
–– Stanice fyziologických novorozenců nadstandard (PNSS)
– 10 lůžek
–– Stanice
intermediární
péče
(NOVI) – 15 lůžek
–– Stanice intenzivní a resuscitační
péče (NOVJ) – 9 lůžek
Ambulantní část – Poradna pro rizikové novorozence: Součástí centra
je poradna pro rizikové novorozence, kde jsou do věku 2 let sledovány
děti s porodní hmotností pod 1500 g

Chlazení novorozence

graf – Počet ošetřených novorozenců
s porodní hmotností < 1500 g

a ostatní ohrožení novorozenci. Poradna spolupracuje s ostatními odborníky v péči o děti. Snahou je předcházet nebo minimalizovat možná
dlouhodobá poškození dětí. Úkolem
poradny je také sběr a vyhodnocování dat pozdní morbidity a mortality.
Transportní služba slouží pro okamžitý transport novorozenců, u kterých došlo k nečekaným, akutním
patologickým stavům, které vyžadují
intermediární a resuscitační péči.
Převozní služba disponuje 2 transportními inkubátory a ve spolupráci
se Záchrannou službou Ústeckého
kraje jsou novorozenci převážení
sanitou nebo letecky vrtulníkem. Zajištění transportní služby v poslední
době naráží na personální problémy
pro nedostatek erudovaných neonatologů. V současné době je zajištěna
v úzké spolupráci lékaři Dětské kliniky. V kraji s vysokou a rostoucí inci-
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tační pracovník, genetik, ortoped, psycholog, neurochirurg, dětský chirurg,
apod.)
Snahou je zkvalitňovat naši péči a snižovat nejen novorozeneckou mortalitu,
ale i morbiditu u extrémně nezralých
novorozenců. V posledních dvou le-

způsobem, jak snížit incidenci vážných komplikací u nezralých dětí jako
je nekrotizující enterokoklitida. Ta výrazně zhoršuje prognózu těchto dětí
včetně důsledků ekonomických v souvislosti s prodlouženou dobou hospitalizace a nákladnou péčí stomickou.

Snažíme se zachytit i nové trendy
v péči o donošené děti. Provádíme
nyní revizi v přístupu k fyziologickým
novorozencům dle posledních doporučení Světové zdravotnické organizace
(WHO). Například nově preferujeme
spontánní mumifikaci a odpadnutí pupečníku, což se děje za 6-10 dní.
V roce 2010 byla zavedena nová léčebná metoda, tzv. celotělová řízená
hypotermie, která zlepšuje prognózu
u dětí po porodní asfyxii ohrožené
hypoxicko-ischemickou encefalopatií.
V severočeském regionu jsme jediným
pracovištěm disponující touto možností v oblasti neonatální péče (viz
foto chlazení).
Novorozenecké
oddělení
poskytuje pregraduální i postgraduální výuku. V roce 2011 uspořádalo
ve výukovém centru Masarykovy nemocnice Regionální konferenci sester a porodních asistentek „Novinky
v péči o novorozence“, letos připravujeme tuto akci na 26. 4. 2012, a to
na téma „Náhlé příhody břišní
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... pokračování ze strany 2–3

u novorozence“. Společně s gynekologicko-porodnickým oddělením pořádáme odborné regionální konference pro lékaře a nelékaře “Perinatologický den Ústeckého
kraje”, letos se bude konat ve dnech 7.–8. 6. 2012 již
11. ročník. V roce 2013 budeme po více jak 10 letech hostit
účastníky celorepublikového kongresu „XXIX. Neonatologické dny“ u nás v Ústí nad Labem.
Perinatologické centrum se řadí mezi centra excelence
v Krajské zdravotní, a. s. Naší vizí je udržet status špičkového zdravotnického centra, nadále se rozvíjet, vzdělávat, být
připravení poskytnout našim nejmenším klientům tu nejlepší péči.
prim. MUDr. Petr Janec
novorozenecké oddělení
Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Tým lékařů (zleva): MUDr. Patrik Hitka, PhD.,
prim. MUDr. Petr Janec a MUDr. Ing. Martin Pánek

	Kojení je právem ženy i dítěte
Naše porodnice je jednou z několika nemocnic ČR, která má titul BFH (Baby Friendly Hospital), který v letošním
roce 2012 budeme opět obhajovat. Jedním z hlavních úkolů našeho novorozeneckého oddělení, je poskytování péče
a služeb matkám a novorozencům dle strategie 10 kroků
k úspěšnému kojení vydané WHO/UNICEF 1989.
Je to především vypracovaná strategie přístupu ke kojení,
školení zdravotnického personálu, informování těhotným
ženám o výhodách a technice kojení, (často se dovídají již
v předporodních kursech), umožnění matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu, napomáháme udržet matkám
kojení a laktaci při separaci, kdy jsou odděleny od svých
dětí (císařský řez, předčasný porod), výjimku mají lékařsky
indikované případy novorozenců, kteří jsou dokrmováni

Poděkování za sponzorství
Chtěli bychom touto cestou poděkovat paní Bc. Vladimíře Löffelmannové a její mamince za sponzorství pro naše
nejmenší pacienty. Již 3. rokem nám vyrábějí nádherné čepičky, ponožky a patchworkové dečky. Těmito věcmi dělají
radost nejen maminkám, ale hlavně napomáhají našim
miminkám k udržování tělesné teploty.
Naším doposud největším unikátem v péči o nedonošená
miminka je holčička Mládenková Kornelie s porodní hmotností 360 g, kterou jsme v současné době „vypiplali“ na
2360 g a má se čile k světu (viz titulní strana).

Mládenková
Kornelie

Lenka Nováková
vrchní sestra
novorozenecké oddělení
Masarykova nemocnice v UL, o. z.
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náhradní formulí (vážné onemocnění matky či dítěte, nízký
gestační věk, hypoglykémie, poporodní úbytek hmotnosti nad 10%, opožděný nástup laktace, velmi nízká porodní hmotnost (méně než 1500 g) či gestační věk (méně než
32 týdnů). Praktikujeme rooming-in, kdy umožňujeme matkám a dětem zůstat společně 24 hodin denně. Podporujeme
kojení dle potřeby dítěte (zdravé dítě si reguluje svůj příjem
mléka samo, pokud je mu umožněno pít dle poptávky), nikoli dle stanoveného harmonogramu. Nedáváme kojeným
novorozencům žádné náhražky, šidítka nebo dudlíky, (tyto
pomůcky mohou mnohdy negativně ovlivnit správnou techniku sání dítěte).

Během krátkého pobytu na našem novorozeneckém oddělení se snažíme informovat a naučit:
• Zásady správného kojení – kojení nesmí být bolestivé,
častější přikládání, říhání dítěte, ošetřování prsou
• Techniku kojení – správná poloha, držení prsu, technika přisání a sání
• Polohy při kojení – vleže na boku, na zádech, vsedě,
boční
• Informujeme a dáváme rady u případně vzniklých problémů při kojení – popraskané bradavky, které vznikají většinou jako důsledek nesprávné techniky kojení,
zánět prsní žlázy, málo mléka. Také matky informujeme o uchovávání odstříkaného mateřského mléka, ublinkávání dítěte, kojenecké kolice.
• Současně se snažíme matku naučit zásadám ošetřování svého dítěte v oblasti koupání, přebalování a správné manipulaci.
• Spokojenost matky a dítěte během pobytu a poděkování při odchodu do domácí péče, je pro každou dětskou sestrou tím největším oceněním za její přístup
a ošetřovatelskou péči.
Zdeňka Hrbková
zdravotní sestra
novorozenecké oddělení
Masarykova nemocnice v UL, o. z.

5

Masarykova nemocnice v Ustí nad labem, o. z.

Jiný pohled na ošetřování novorozence
obr 1

obr 2

obr 3
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Porodem dochází ke dramatické změně prostředí narozeného dítěte. V  děloze mělo zajištěno stálou teplotu, nacházelo se ve stavu „beztíže“, dostávalo se mu adekvátní
výživy, potřebných stimulů ke zdravému vývoji a bylo chráněno před bolestí, nadměrným světlem a hlukem.
Zdravý a donošený novorozenec se po narození s touto velkou změnou vyrovná poměrně rychle. Čím vyšší stupeň nezralosti (nedonošenosti) dítěte však je, tím hůře toto prostředí snáší a adaptace na něj probíhá s různými obtížemi.
Děti se dostávají do prostředí, na které většina z nich nebyla ještě připravena a řada z nich podstupuje různou terapii.
Přestože je naší snahou jejich uzdravení a co nejoptimálnější vývoj, mohou se při běžném provozu oddělení JIRP
a při ošetřování setkat se situacemi, které nepříznivě ovlivňují jejich stav.
Nejčastějšími příčinami dyskomfortu novorozenců hospitalizovaných na novorozenecké JIRP je nadměrný a náhlý
hluk nebo světlo, nestabilita teploty prostředí, nešetrná
a častá manipulace, nevhodně zvolené polohování, časté
vyrušování dítěte – narušování spánku, iatrogenní poškození – zvláště pokožky, bolest, přerušení sociálního kontaktu a kontaktu s rodiči, nedostatek až absence pozitivních a příjemných stimulů nepostradatelných pro normální
vývoj dítěte. Pokud bychom těmto příčinám nevěnovali
jako ošetřující personál pozornost, pak prostředí novorozenecké JIRP může působit jako prostředí hyperstimulů, které
způsobují přetížení dětí a jejich maladaptaci. Ironií je, že
nedonošený (dále jen NNPH) a nemocný novorozenec není
příliš schopen signalizovat svůj distres. A zvláště tyto děti
jsou často vystavovány invazivní a intenzivní léčbě. (viz
obr. 1)
S nadměrným či náhlým hlukem se novorozenec může setkat již při transportu sanitním vozem. Výhodou by bylo
použití jednorázových krytek na ušní boltce tlumících hluk.
Problémem je však jejich vysoká cena. Samotný chod přístrojů obklopujících inkubátor, zvuk alarmů, příliš hlasité
projevy ošetřujícího personálu, pokládání věcí na inkubátor nebo opírání se o něj, hlasitost rádia na oddělení,
mohou dítě vyrušovat. Na tyto situace novorozenec může
reagovat stresem, který vyvolá tachykardii, tachypnoi, hypertenzi. Zvláště u NNPH je pak riziko přenosu tohoto zvýšeného či kolísavého krevního tlaku na jemné mozkové
cévy, které může mít v prvních 10 až 14 dnech života podíl
na vzniku krvácení do mozkových komor. Kolísání oxygenace zapříčiněné povrchním a nepravidelným dýcháním vede
k centralizaci oběhu. Horším prokrvením pak trpí střeva (riziko přispění ke vzniku nekrotické enterokolitidy u NNPH),
ledviny, kůže apod. Už samotný stav nedonošenosti a nezralosti s sebou přináší pro dítě řadu zdravotních rizik. Je
třeba na tuto skutečnost myslet a vyvarovat se situacím,
které stres navozují, abychom byť nechtěně, stav dítěte nezhoršovali. Následkem stresu může být i kolísavá, nestabilní tělesná teplota, narušený spánek, zvýšená únava dítěte.

na oddělení novorozenecké JIRP
U NNPH se dá předpokládat možný vliv
hlučného prostředí na poškození sluchu (určitý podíl mohou mít prodělané
sepse i u zralejších novorozenců). (viz
obr. 2 a 3)
Ostré a prudké světlo působí obdobně. Výhodou jsou lampy umístěné nad
inkubátorem, které můžeme namířit
na konkrétní místo u daného dítěte
a nemusíme centrálním světlem rušit
ostatní novorozence. Zvláště NNPH
a kriticky nemocným novorozencům
(např. po prodělané hypoxii, na celotělové řízené hypotermii, při křečových
stavech) nesvítíme do očí, ale zakrýváme je fotobrýlemi, přetažením flísové
čepičky přes oči a překrytím inkubátoru. Zabráníme tak jejich zbytečnému
vyrušování. Sítnice se v nitroděložním
životě vyvíjí v šeru. Lze tedy předpokládat, že tlumené světlo u NNPH může
napomáhat jejímu dozrávání (není však
prokázáno).
Častá, nečekaná či nešetrná manipulace s dítětem je přímým zdrojem stresu.
Většina manipulací na oddělení JIRP
je nepříjemná a často bolestivá. Děti
mohou být dlouho probuzené v očekávání dalšího inzultu. Opakem je cílená,
šetrná a jemná manipulace s novorozencem s ohledem na jeho aktuální
zdravotní stav. Vhodné doteky, hlazení,
položení ruky na hrudník, hlavičku, držení v náruči jsou zdrojem uspokojení,

vedou k nabytí pocitu bezpečí a klidu,
ke stimulaci a stabilizaci stavu dítěte. Velmi důležité je šetrné ošetřování
NNPH v prvních dnech po narození, abychom co nejvíce zabránili vzniku stresu
a nezhoršovali tím zdravotní stav nedonošence. Při přebalování nezvedáme
pánev za nožky a nad úroveň hrudníku.
Je zde riziko přenosu zvýšeného tlaku
v břiše do hrudníku a hlavičky při takovéto manipulaci (opět riziko krvácení
do mozkových komor nedonošených).
Plenu vyměníme při opatrném otočení dítěte na bok nebo pánev zvedáme
celou a jen mírně nad podložku. Vždy
volíme pomalé, klidné pohyby, abychom dítě nevylekali. Před bolestivými
výkony nebo vyrušením je vhodné dítě
„upozornit“, že s ním budeme pracovat
např. jemným pohlazením, uchopením
za ručku apod.
NNPH mají malou tvorbu vlastního tepla. Je to způsobeno malými zásobami
tuku, nedostatečným příjmem stravy
per os a ztrátami tepla např. vypařováním přes nezralou kůži. Ta dozrává až
kolem 30.–32. týdne těhotenství. Ztrátám vody a tedy i tepla bráníme u NNPH
po narození zabalením tělíčka do folie,
čepicí, umístěním novorozence do inkubátoru se zdvojenou stěnou, v případě ventilace ohřevem vdechovaných
plynů, spuštěním zvlhčování v inkubátoru, které odpovídá danému týdnu na-

obr 4

rození. Veškerou manipulaci provádíme
pouze okénky inkubátoru. Přední panel
otevíráme pouze v kritických situacích,
kdy je nutný volný přístup k novorozenci. Zbytek tělíčka, kde nepracujeme,
vždy zakrýváme dekou. (viz obr. 4 a 5)
První toaletu provádíme až po stabilizaci stavu dítěte. U NNPH ji po narození o 2–3 dny odkládáme. Každodenní
koupel je nežádoucí. U NNPH se varujeme používání lihu a benzínu. Kůži
ochladí a spálí. Místa působení tlaku
podkládáme hydrokoloidními materiály
(např. granuflex), užíváme dezinfekční
roztoky určené pro nezralou pokožku.
K očistě pak použijeme netkanou textilii
a ohřátou sterilní vodu, kůži při sušení
netřeme. Výjimkou je každodenní koupání dětí ve vaničce s vodou v, i mimo
inkubátor pro navození libých pocitů,
k uvolnění (nejde o očistu). Koupat
ve vaničce je možné i stabilizované děti
na umělé plicní ventilaci ve dvou sestrách. Kontraindikací koupele je zavedení pupečních katetrů. Toaletu u novorozenců do hmotnosti 1000g provádíme
výhradně v inkubátoru. Nezralá pokožka je citlivá ke vzniku otlaků. Pečujeme
o ni promazáváním vazelínou a jemným
masírováním predilekčních míst (např.
po výměně saturačního čidla). Zvláštní pozornost si zaslouží děti na nCPAPu. Na nosík, nosní dírky, ušní boltce
a pokožku obličeje je vyvíjen neustálý

obr 5
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Jiný pohled na ošetřování novorozence
tlak. Tato místa je nutno chránit hydrokoloidními materiály, v pravidelných
intervalech jemně masírovat, promazávat, narovnat, zvlhčit. Mezi základní hygienickou péči ventilovaných dětí a dětí
s gastrickou sondou patří péče o dutinu
ústní (změna polohy endotracheální kanyly, zvlhčování dutiny ústní, promazávání rtů). (viz obr. 6)
Při odstraňování náplastí vybíráme
raději způsob odmočením nebo odmaštěním (např. odstraňovač náplastí
ConvaCare) nebo využijeme přirozeného odlučování buněk kůže i s náplastí.
Volíme raději tuto cestu než přílišnou
estetiku za cenu možného poranění,
poškození kůže (užití benzínu) a působení bolesti dítěti.
Novorozence s celkovým edémem,
v kritickém stavu nebo děti obtížně
polohovatelné (např. s oboustranným
pneumotoraxem) pokládáme přímo
na vyčesanou antidekubitní podložku
bez podkládání flísovými dekami. Dekuba vytváří statickou elektřinu a ta
svými drobnými výboji lépe prokrvuje
kůži. (viz obr. 7 a 8)
Vhodné a pravidelné polohování působí proti nepříznivým vlivům gravitace
(oploštění hlavičky, otlaky, dekubity), umožňuje zapojení nebo naopak
uvolnění určitých svalových skupin.
Léčebné polohy využíváme např. při
atelaktáze, pro snazší ventilaci u RDS

nedonošených, úlevové polohy po operacích, zvýšená poloha při GE reflexu
a další. Správná poloha musí dítěti
zajistit pocit bezpečí a stability. K polohování využíváme flísové deky, antidekubitní podložku, válečky, ruce Zaky,
perličkové polštářky. Každá poloha má
svoje specifika a vhodnost užití (na zádech, na břiše, na bocích, „houpačka“).
Mezi bazální stimulaci v péči o nemocného a nedonošeného novorozence
řadíme cílené jemné hlazení a doteky,
těsné obklopení tělíčka antidekubitní
podložkou, dečkami – dítě cítí hranice svého těla, jemné masáže, koupání
ve vaničce, poslech nahraného hlasu
rodičů a hudby, stimulace v dutině ústní – kapkou mléka, sterilní vody, sacharózy (důležité u dětí krmených pouze
gastrickou sondou nebo na totální parenterální výživě). Dle stavu umožňujeme rodičům si co nejdříve začít chovat
své dítě – „klokánkování“. Velmi dobrou zkušenost máme s klokánkováním
NNPH i na nCPAPu. Vede k navázání
vzájemného vztahu, uklidnění rodičů,
má kladný vliv na laktaci maminek a příznivě působí nejen na zdravotní stav dítěte. Chování volíme i u stabilních dětí
s dlouhodobou umělou plicní ventilací. Snažíme se brzy zapojit oba rodiče
do péče o nedonošené či nemocné, ale
stabilizované dítě. Pokud toto stav ještě neumožňuje, vždy je možnost si mi-
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... pokračování ze strany 6–7
minko alespoň hladit a klidným hlasem
na něj mluvit. A proč i stabilizované
nedonošené novorozence oblékat? Cítí
na svém těle něco příjemného, něco se
jich dotýká, obklopuje je, nenacházejí
se ve „vzduchoprázdnu“. Oblékání dětí
hraje důležitou roli také pro podporu
psychiky rodičů. (viz obr. 9 a 10)
Na oddělení JIRP se dětem dostává jen
velmi málo příjemných stimulů nebo je
zde jejich úplná absence. Proto je snahou využít alespoň některé techniky,
které bazální stimulace nabízí, k navození libých pocitů, k odstranění úzkosti
a napětí.
Poslední důležitou oblastí, které bych
ráda věnovala pozornost, je bolest
u NNPH a u nemocných novorozenců,
její tišení a léčba.
Podstatná je nejen sedace (zklidnění),
ale také anlgézie (odstranění bolesti).
Sedace nezabrání prožívání bolesti se
všemi svými důsledky. Omylem je domnívat se, že dítě na bolest zapomene,
může docházet k jejímu znovuvybavení. Prožívání bolesti hraje důležitou roli
v procesu uzdravování. Každá ošetřující
sestra odlišně vnímá, co dítě může bolet a co ne. Proto je vhodné používat
objektivních hodnotících škál pro označení stupně bolesti u novorozenců. Důležitá je analgézie nebo analgosedace
preemptivní – před výkonem a proaktivní. Mezi nefarmakologické techni-
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ky tlumení bolesti patří např. příjemný dotek, pohlazení,
pochování, spojení ruček, fetální poloha, non nutritivní
sání – dudlík, pěstička, 24% sacharóza a jiné. Opakovaně
traumatizovaní novorozenci bolestivými výkony mohou mít
i na pouhý dotek negativní reakci nebo reagovat pláčem.
Mezi nejbolestivější výkony na oddělení novorozenecké
JIRP patří zavádění a vytahování gastrické sondy – proto
zavádíme permanentní gastrickou sondu na 24 hod., intubace, pohyb endotracheální kanylou, odsávání z horních
a dolních dýchacích cest – provádíme proto pouze indikovaně, vpichy do pat, cév, prstů, lumbální punkce, zavádění drénů. Předpokládat bolest můžeme u novorozence
s porodním traumatem, při invazivních výkonech, při hydrocephalu, sepsi, křečích, nekrotické enterokolitidě, pooperačních stavech. Bolestivé jsou dekubity, celkový edém
a celotělová hypotermie.
Analgosedace umírajících dětí
Včas nasazujeme opioidní preparáty v dostatečné dávce.
Dětem dopřejeme klid, teplo, tlumené světlo, volíme úlevové polohy a pečujeme o predilekční místa (otlaky, dekubity
a rozsáhlý celkový edém jsou bolestivé).
Mezi následky prožívané bolesti u novorozence patří všechny již zmíněné zdravotní komplikace a následky stresu jako
tachykardie, hypertenze se všemi svými riziky. Novorozenec povrchně dýchá, může mít apnoické pauzy, což vede
k centralizaci oběhu. Dalším následkem je změna tělesné
teploty, snížené močení, útlum funkce trávicího traktu – intolerance stravy, pomalejší vyprazdňování smolky. Ve vnitřním prostředí dochází ke sklonu ke katabolismu – zvýšené
odbourávání bílkovin. Dítě málo roste, nepřibývá, dochází
k imunosupresi, změnám hladiny hormonů, ke zvýšenému
srážení krve a zhoršenému hojení ran. NNPH má menší
schopnost bolest potlačit, ale její vnímání je plné. Tito novorozenci se málo pohybují a bylo by omylem domnívat se,
že pokud se dítě příliš nehýbe, nepláče apod., že bolest
nepociťuje. U extrémně nezralých a kriticky nemocných novorozenců se prožívání a vnímání bolesti odrazí především
ve změnách vnitřního prostředí a fyziologických funkcí. Tím
přímo ovlivňujeme zdravotní stav dítěte.
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Závěrem bych uvedla, že i v každodenní péči o novorozence na oddělení JIRP je možné vytvářet dětem komfort
a vhodnými postupy a správně zvolenou ošetřovatelskou
péčí alespoň částečně zmírnit hendikep z předčasného narození, z nemoci a odloučení od rodičů.
Alexandra Müllerová,
zdravotní sestra
novorozenecké oddělení
Masarykova nemocnice v UL, o. z.
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	Fyziologický novorozenec a jeho první dny
Po přirozeném porodu a adaptaci na porodním sále putuje novorozenec se svou
matkou na oddělení šestinedělí, po porodu císařským řezem je novorozenec
uložen na observační pokoj našeho oddělení, z kterého je nošen k přiložení
k matce na pooperační pokoj.

Poradna
pro rizikové novorozence

provedena do šesti týdnů věku a při
hmotnosti nad 2500 g.
Během krátkého pobytu na našem oddělení se mohou objevit mnohé komplikace, asi tou nejčastější, která může
pobyt prodloužit je „novorozenecká
žloutenka“ (hyperbilirubinemie). Ta
může postihnout až 50% donošených dětí a 80% dětí nedonošených.
Projevuje se žlutým zabarvením kůže
a sklér. K orientačnímu změření žlutého zbarvení používáme transkutánní
ikterometr nebo bilirubinometr. V případě zvýšených hodnot orientační-

Součástí každého perinatologického
centra (12 center v republice) by měla
být poradna pro rizikové novorozence.
Tato poradna zajišťuje komplexní náhled a koordinaci dalších terapeutických
a diagnostických postupů u rizikových
novorozenců. Do této poradny jsou zváni všichni novorozenci, kteří vyžadují
individuální péči i po propuštění domů.

Péče o novorozence bezprostředně po narození
– MUDr. Jana Pánková Hrabáková a MUDr. Ing. Martin Pánek

Děti jsou zvány v různých časových intervalech dle stavu. Při každé návštěvě je
dítěti poskytnuto pediatrické vyšetření
neonatologem. Provádějí se odběry, sleduje se stav výživy a růst dítěte, psychomotorický vývoj, poruchy sluchu, zraku,
vývoj kyčlí.

Novorozenec na chlazení
Během pobytu na oddělení jsou provedena povinná screeningová vyšetření u novorozence a matka je zdravotními sestrami provedena základní
péčí o dítě a počátky kojení. Pobyt zde
většinou po přirozeném porodu trvá 4
dny a po císařském řezu 6 dnů.
V prvních hodinách je dítě prohlédnuto dětským lékařem a matka je
seznámena se základními principy
správného kojení, se základní péčí
jako přebalování, koupání, péčí o pupeční pahýl. První prohlídka lékařem
je zaměřena na zhodnocení celkového stavu dítěte, identifikaci možných
vrozených vad, ev. poranění vzniklých
během porodu.
V dalších dnech jsou prováděna screeningová vyšetření – odběr krve z patičky na metabolické poruchy (tč. se
v ČR vyšetřuje 13 onemocnění – kongenitální hypotyreóza, kongenitální
adrenální hyperplazie, cystická fibróza, fenylketonurie, leucinóza, glutarová acidurie typ I, izovalerová acidurie
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a skupina onemocnění, které řadíme
mezi poruchy látkové výměny mastných kyselin), ortopedická prohlídka
– zaměřená na možné vady v postavení kloubů a kostí dolních končetin,
vyšetření na možný výskyt vrozené
katarakty. Dále se v budoucnu plánuje zavedení vyšetření sluchu u všech
dětí, v současné době je prováděno
pouze u dětí s rizikovou perinatální
a rodinou anamnézou.
Od listopadu roku 2010 je zrušeno
povinné očkování proti TBC. Místo
toho je vyplňován dotazník, který má
pomoci v identifikaci rizikových pacientů. Mezi pacienty se zvýšeným
rizikem patří novorozenci, jejichž nejbližší prodělali TBC či pochází ze států, kde je výskyt tuberkulózy vyšší než
v ČR. Dotazník je odeslán praktickému
lékaři pro děti a dorost a v případě
indikace ke kalmetizaci též kalmetizačnímu středisku. To si pak pacienta
pozve a v případě zvýšeného rizika
pak provede kalmetizaci. Tato má být

Jsou to novorozenci s porodní hmotností
pod 1500 g (tyto děti tvoří největší skupinu našich pacientů) dále novorozenci
narození pod 32 týdnem gestace (není
limitované váhou) a třetí skupinu tvoří
novorozenci, kteří prodělali HIE- hypoxicko-ischemickou encefalopatii II. a III.
stupně či jiná závažná onemocnění
(např. Kongenitální CMV infekce).

Novorozenec na JIRPu

Pokoj IMP

Péče o novorozence na JIRPu
ho měření provádíme odběr krve pro
přesné stanovení hladiny bilirubinu.
Závažnost hyperbilirubinemie posuzujeme dle Hodrova-Poláčkova grafu,
podle kterého zahajujeme léčbu fototerapií, která ve většině případů probíhá na pokoji u matky. Následně pak
sledujeme vývoj hyperbilirubinemie.
Děti propouštíme domů po minimálně
72 hodinách od porodu, po odebrání
screeningu metabolických vad. Novorozenec musí prospívat, to znamená
mít přírůstek hmotnosti, neměla by být
také zvýrazněná žloutenka a nesmí se
objevit žádná jiná komplikace.

Součástí poradny je i očkování proti RS
viru. RSV-respirační syncytiální virus
nejčastěji způsobuje onemocnění dýchacích cest u novorozenců a malých
dětí. U zdravých dětí se projeví jako běžná rýma či nachlazení, ale u předčasně
narozených může mít tato nemoc velmi
těžký průběh. Nejúčinnější prostředkem
v boji s RS virem je očkování- Synagisem.
Děti navštěvují poradnu do dvou let
věku. Po poradně maminky často navštěvují i novorozenecké oddělení JIRP,
kde jejich miminka trávila nelehké chvíle a my jsme rádi, že vidíme, jak rostou,
vyvíjí se, a jak se jim daří.

Pokoj IMP
MUDr. Jana Pánková Hrabáková, novorozenecké oddělení
Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Dana Jeřábková
zdravotní sestra
novorozenecké oddělení
Masarykova nemocnice v UL, o. z.
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Transport novorozence
Naše pracoviště je jedním z dvanácti perinatologických center v ČR, v němž jsou
koncentrovány nejtěžší novorozenecké patologie z naší spádové oblasti. Díky
propracované třístupňové péči je většina novorozeneckých patologií transportována ještě před porodem. Jsou však i případy, kdy již transport in utero není
možný a pak je nutné zajistit okamžitý transport novorozence, který vyžaduje
intenzivní resuscitační, intermediární či jinou specializovanou péči.
Spádová oblast našeho novorozeneckého oddělení zahrnuje okruh nemocnic od Teplic, přes Roudnici nad Labem
a Jablonec nad Nisou až po Rumburk.
V případě specializované péče o asfyktického novorozence a možnost využití
řízené celotělové hypotermie zahrnuje
pak celý Ústecký a Liberecký kraj.
Transport novorozence vyžaduje vždy
specializovaný přístup a je zajišťován
zaměstnanci oddělení ve spolupráci
se Záchrannou službou Ústeckého kraje. Transport je indikován ošetřujícím
lékařem. Po domluvě s lékařem našeho novorozeneckého oddělení žádáme

osazen ventilátor, injektomat a pulzní
oxymetr. V případě dalších či speciálních požadavků je možné použít další
vybavení z oddělení. Samozřejmostí je
pak vybavený resuscitační kufr, který
může být také doplněn podle aktuálního požadavku k transportu.
Akutní transport novorozence ohroženého selháním vitálních funkcí je
personálně zajištěn neonatologem
a zdravotní sestrou novorozeneckého
JIRPu. Je potřeba připomenout, že doba
od přijetí výzvy po reálný výjezd se pohybuje kolem 20 minut. Naše oddělení
zajišťuje též plánované transporty, kte-

Helikoptéra připravena k transportu
o spolupráci již zmíněnou ZS, která
nám poskytne vyčleněnou a speciálně
upravenou sanitu s řidičem. V indikovaných případech a po domluvě s lékařem sloužícím na ZS je možné transport
uskutečnit i letecky a to v našem případě vrtulníkem. Na oddělení je umístěný a k transportu vždy připravený
transportní inkubátor, který má trvale

chirurgickou či kardiochirurgickou,
péči v příslušném odborném centru.

ré se týkají novorozenců hospitalizovaných na našem pracovišti a je potřeba
je převézt do intermediárního centra
dle místní příslušnosti. Tyto transporty
jsou zajišťovány pouze neonatologem
nebo zdravotní sestrou. Po domluvě
zajišťujeme též transporty pacientů,
kteří vyžadují specializovanou, např.

Staniční sestra Kamila Pacáková
s transportním inkubátorem
Transportní služba se snaží o maximální stabilizaci pacienta před transportem, zajišťuje dýchací cesty včetně
intubace a podání surfaktantu, zajišťuje cévní vstup, pokud již nebyl zajištěn
na indikujícím pracovišti, v případě
nutnosti i cestou kanylace pupečních
cév. Dále se stará o termomanagement během transportu a sleduje vitální funkce převáženého novorozence.
Po přijetí na oddělení pak pokračujeme v plné intenzivní péči dle stavu
pacienta.
Indikacemi k transportu jsou: předčasně narozené, těžká hypotrofie, stav
po resuscitaci, syndromy dechové
tísně novorozence, stav po porodní
asfyxii, křeče, apnoické pauzy, závažné hyperbilirubinemie, které vyžadují
výměnnou transfuzi, nezvladatelné
hypoglykémie, srdeční vada, metabolická vada a další.
V posledních letech provádíme v průměru přibližně 90 akutních transportů
ročně. Naší péčí je možné toto číslo
snížit, nikoliv však zcela eliminovat.
MUDr. Ing. Martin Pánek
novorozenecké oddělení
Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Redakce STATIMU nabízí možnost všem zaměstnancům zdravotnických profesí KZ, a. s. k uveřejnění příspěvků
a zajímavých námětů do této přílohy časopisu Infolisty. Zveřejněte nové odborné zdravotnické zajímavosti, zpropagujte
zajímavé pracoviště, osobnosti nebo diagnostickou a léčebnou metodu. Rádi se budeme Vašimi náměty zabývat!
Neváhejte a napište nám! Příspěvky jsou ohodnoceny kreditními body.
Kontakt: Mgr. Josef Rajchert a Jiřina Suchá, tiskové a organizační oddělení KZ, a. s., e-mail: infolistykz@kzcr.eu,
tel.: 477 112 030, Mgr. Anna-Marie Malá, hlavní sestra Nemocnice Chomutov, o. z., e-mail: anna.mala@nspcv.cz,
tel.: 474 447 395.

