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Sestra – OSE - Rizikoví novorodenci

• Našim cieľom poslania je pomôcť chorému, či zdravému
novorodencovi.

• Preto sme si vybrali tak aktuálnu tému ako je problematika
nemocničných infekcií a iatrogénne riziká na jednotkách
intenzívnej starostlivosti pri podávaní intravenóznych liekov
podávaných novorodencom.

• Sestra počas podávania i.v. liekov manipuluje s množstvom
pomôcok pre infúznu terapiu.

• V prvom rade je dôležitá bezpečnosť pre novorodenca pri
príprave (riedenie, pridávanie aditív) a podávaní roztokov, aby sa
zabránilo riziku kontaminácie a samozrejme aj bezpečnosť
personálu pri príprave a podávaní liekov/ roztokov.

Intravenózna terapia

Intravenózne (i.v.) aplikovanie liekov je proces podávania liekov
priamo do žily pacienta. Metódy i.v. podávania medikácie sú:

• bolus (pusch) - rýchla injekcia do žily pomocou injekčnej
striekačky,

• interminentne - podávanie liekov počas určitej doby pomocou
i.v. linky,

• kontinuálne - podávanie liekov nepretržite zmiešaných v roztoku.

Účelom intravenózneho podávania liekov je iniciovanie rýchlej
systémovej reakcie organizmu na lieky a udržanie hladiny lieku
v krvi.

Cieľ:

• asepticky podať adekvátne množstvo ordinovaného lieku bez
neželateľného vplyvu iných liekov

• minimalizovať riziko vzniku negatívnych účinkov v dôsledku
podávania liekov u novorodenca

• predchádzať komplikáciám

Faktory ovplyvňujúce účinok, bezpečnosť a kvalitu
farmakoterapie
• dávka  (ordinácia lekára)

• spôsob aplikácie + zvolená lieková forma

• kompatibilita podávaných liečiv

• stabilita liečiv v podávanom lieku

Intravenózna terapia

Intravenózna terapia v ošetrovateľstve je:

• technická, vysoko špecializovanáčinnosť, pri ktorej musí
ošetrujúci personál vykazovať nielen dobré klinické vedomostí,
ale aj technickú zručnosť

• nedeliteľnou súčasťou klinickej starostlivosti, 

• každodenne využívaná v ambulantnej i lôžkovej zložke 
zdravotníckych zariadení k aplikácií:
- liekov 
- krvných derivátov
- parenterálnej výživy 

Spôsoby a miesta vstupov:

- kanylácia periférnej vény
- kanylácia periférnej artérie

- kanylácia umbilikálnej vény
- kanylácia umbilikálnej artérie

- kanylácia centrálnej vény
- kanylácia centrálnej artérie

- intraoseálna infúzia

- na štandardných oddeleniach
- v intenzívno-resucitačnej starostlivosti

http://www.nann.org/pdf/PICCGuidelines.pdf
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Prevencia infekcií a metódy sledovania infekcie i.v. vstupov

• hygiene rúk

• hygiene prostredia

• aseptickej príprave TPV

• aseptickej manipulácii s katétrom:

- správna dezinfekcia vstupov a zachovania asepsy pri podávaní i.v. 

liekov

- výmene katétrov, infuzných súprav a intravenóznych tekutín

• kontrole okolia miesta vpichu, stav náplastí

• miesto inzercie katétra 

• typ katétrového materiálu 

Odborné programy, štandardy a výskum
• pre správnu koordináciu a vedenie starostlivosti o i.v. vstupy -

odborné školenia, vzdelávacie programy
• dodržiavanie štandardov ošetrovateľských postupov

Štandardy OSE:

MZSR
- č.158 - Hygiena rúk pri ošetrovaní novorodencov
- č.169 - Príprava totálnej parenterálnej výživy pre novorodenca
- č.168- Odber krvi cez umbilikálny arteriálny katéter

Lokálne:
- Zavedenie PVK
- Asistencia pri zavadzaní CVK / UVK / UAK
- Starostlivosť o novorodenca a o cievne vstupy
- Starostlivosť o kožu novorodenca a prevencia dekubitov

Predpokladáme, že vedomosti a skúsenosti sestier sa budú medzi
jednotlivými pracoviskami líšiť.

Dokumentácia

• dokumentácia – zbieranie dát
• spätná kontrola
• porovnanie s inými pracoviskami:

- problematika riedenia a podávania mikrodávok
- výskyt a riešenie infekcií u novorodencov so zavedeným katétrom

Záznamy v dokumentácii
minimálne 1- krát za 24 hodín:
- miesto zavedenia venózneho katétra - strana a lokalizácia
- veľkosť katétra 
- počet dní zavedenia CVK/ UVK/ PVK
- druh krytia a počet dní od posledného preväzu

- pri každej zmene /(minimálne 2-krát za 24 hodín):
- zhodnotiť miesto vpichu

Úloha sestry spočíva v:

• asistencii pri kanylácii ciev
• príprave parenterálnej výživy podľa ordinácie
• aplikácii i.v. liekov a roztokov podľa ordinácie
• kontrole stability a označení liekov po nariedení

• udržiavaní priechodnosti katétra

• sledovaní infekcie i.v. vstupov - hodnotení miesta vpichu:
- klasifikácia flebitíd podľa Maddona
- hodnotenie stupňa infiltrácie (Infiltration scale)

Pri manipulácii s: 
• umbilikálnym venóznym katétrom (UVK)
• centrálnym venóznym katétrom (CVK)
• periférnou venóznou kanylou (PVK)
• katétrom/kanylou a infúznou linkou 

Rizikové miesta pre kontamináciu infúznej linky

- miesta, kde sa systém otvorí

- pri výmene linky

Partikulárna kontaminácia 

- výmena fliaš, sklenené ampulky, prepichovanie zátok, ... )

- pri príprave infúznej linky a dopichovanie liekov pri novej
ordinácií

- pri riedení mikrodávok

- pri podávaní liekov i.v. 

Rizikové miesta kontaminácie  

Starostlivosť o CVK

- aseptická manipulácia
- dokonalá fixácia (stehy)
- sterilné krytie
- preväzy podľa typu krytie
- výmena setov po 24 hod -

najlepšie 2 sestry
- minimalizovať množstvo 

spojov, kohútov
- sterilné krytie spojov
- biokonektorov
- starostlivosť o priechodnosť

Ransjö & Appelgren, 2001.
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Manipulácia s:
- umbilikálnym venóznym katétrom 
- centrálnym venóznym katétrom 
- periférnou venóznou kanylou 

• manipulácia s CVK/UVK/PVK - dôležitá je dezinfekcia
alkoholovým prostriedkom, ktorý po aplikácii necháme
zaschnúť

• minimalizovať rozpájanie katétra

Udržiavanie priechodnosti IV kanyly

Sestra sleduje:

• priechodnosť katétra / kanyly
• presakovanie v mieste katétra
• miesto vpichu (infiltrácia, opuch, krvácanie)
• hĺbku zavedenia
• fixáciu stehov
• všetky patologické zmeny hlási lekárovi

• rýchlosť tečenia infúzie
• infúznu súpravu (presakovanie alebo vytekanie roztoku,

zalomenie hadičky)

Komplikácie  I.V. terapie
• infiltrácie : preniknutie, presiaknutie podavaného roztoku do

okolitého tkaniva

• extravazácie: tvorba pľuzgierov

• flebitídy: zápalová reakcia na poškodenie vrstvy žily,
presakovanie: môže byť izolované alebo ako príznak flebitídy

• infekcie: kolonizácia hrotu katétra
migráciou mikroorganizmov z
okolitej kože do vpichu

• precipitáty (zrazeniny): tvorba
trombu spôsobená fibrínovým
koagulom

Lieky - nebezpečenstvo extravazácii

• látky s obsahom kalcia
• koncentrované bikarbonáty
• koncentráty elektrolytov
• Epinefrin, Dopamin, Dobutamin
• niektoré  ATB

Evidencia  rizikových liekov
Liek
(dávka)

Cesta Riedenie Príprava na 
obsluhu

Komentáre

liek,
ATB

Intravenózne:
- kontinuálne v 

roztoku
- interminentne
- bolus - urgentne

aqua
chlorid sodný 
0,9%
5% dextróza
atď. ...

750 mgadd7,5 
ml + F1/1 ... ml
500mgadd 10 
ml + F1/1 ... 

Skladovanie:chrániť 
pred svetlom,pri teplote 
....
Farba roztoku: ......
Novorodenci: ....
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FLEBITÍDA    ALEBO INFILTRÁCIE
Hodnotenie stavu kože pri  IV

Flebitída stupeň Infiltrácie a extravazácie

• bolesť ani reakcia 
v okolí nie je 
prítomná

0

• opuch neprítomný
• neprítomné: začervenania, teplo, bolesť, 

opuchy, bledosť, mramorovanie, únik 
tekutiny, presakovanie 

• tlak s ľahkosťou
• prítomná iba 

bolesť 
• reakcia v okolí nie 

je prítomná

1

• mierny opuch
• začervenanie neprítomné
• po zatlačení vyrovnanie s ťažkosťami 
• bolesť v mieste

• prítomná bolesť a 
začervenanie v 
mieste vstupu 
katétra

2

• mierny opuch v mieste
• prítomnosť začervenania

bolesť v mieste
• 1 až 2 sekundy kapilárnej náplne v 

okolí dobrý pulz na mieste
• koža chladná na dotyk

FLEBITÍDA    ALEBO INFILTRÁCIA

Flebitída stupeň Infiltrácia a extravazácie

• prítomná bolesť, 
• začervenanie,
• opuch a / alebo 

bolestivý pás v 
priebehu žily

3

• mierny opuch nad alebo 
pod miestom

• bledosť
• bolesť v mieste
• 1až 2 sekundy kapilárnej

náplne pod infiltráciou 
• dobrý pulz nižšie infiltrácie 
• koža chladná na dotyk

• hnisavá sekrécia,
• opuch a 

bolestivý pás v 
priebehu žily

4

• ťažké opuchy nad alebo
pod miestom   

• bledosť
• bolesť v mieste 
• kapilárna náplň > 4 sekundy

znížený alebo chýbajúci pulz
• koža chladná na dotyk
• rozpad kože alebo tkaniva

Záver
Príprava TPV je vysoko náročná a riziková, preto je potrebné:
• mať odborné pravidelne školený personál

• príprava TPV v poslednom období zaznamenala pokrok
• infúzie na JVSN sa pripravujú v laminárnych boxoch
• na štandardnom oddelení sú na to určené vyhradené miesta
• máme k dispozícii kvalitné pomôcky, ale stále to nie je uzavretá

linka a jednotlivé diely sa musia spájať

Prvoradou úlohou je:
• pripravi ť a podať intravenózne lieky aseptickým spôsobom
• udržiavať priechodnosť katétra
• predchádzať infekcii
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