
17.4.2017

1

Problematika starostlivosti 
o novorodenca s VVCH

- Extrofiou močového mechúra

Mazúrová I., Baňasová V.

Perinatologické centrum Prešov

Anomálie dolných močových ciest 

� anomálie dolných močových ciest sa vyskytujú raz na
10-50 tis. narodených detí

- výskytom v SR sa zaoberal v r. 1998 Šípek a spol.

- viac sú postihnutí chlapci, v pomere 5-6: voči

dievčatám

� kloakálna extrofia je extrémne vzácna, objavuje

sa u jedného z 200-400 tis. narodených

- viac postihuje chlapcov ako dievčatá (2:1)
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Močový mechúr 

� vzniká oddelením sa od prvotného kanála, ktorý sa 
nazýva kloaka

� rozdelí  sa na dolnú časť hrubého čreva a na 
močový mechúr

� pri vývojovej poruche tohto delenia vznikajú veľmi 
závažné, niekedy až so životom nezlučiteľné chyby 

Poruchy vývoja
� močového mechúra sú ďalej spojené s formovaním 

prednej brušnej dutiny
� steny a so zánikom spojenia s pupočníkovým

povrazcom

Pokiaľ dôjde k predčasnému otvoreniu kloakálnej
membrány:

� dochádza k rozsiahlemu defektu steny brušnej 

pod pupkom

Podľa času otvorení vzniká rôzny stupeň defektu:

� extrofia vesical

� epispadia

� extrofia cloacal

� možné spojené viaceré 

malformácie

JIMÉNEZ., A
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Extrofia močového mechúra 

� chybný vývoj delenia kloaky 
�močový mechúr je oddelený,
chýba mu predná stena a
všetky vrstvy brušnej steny
nad ním

►zadná stena je okrajmi 
vrastená do kože brušnej 
steny, akoby tvorila jej časť

►je vidieť vyústenie močovodu 
navonok a odkvapkávanie 
moču

►život dieťaťa je ohrozený 
vzostupnou infekciou http://www.childrenshospital.org/conditions-and-

treatments/conditions/bladder-exstrophy-and-
epispadias/symptoms-and-causes

Charakteristika

� hneď po narodení dochádza
k zmenám na sliznici extrofického
mechúra

� zmeny v zmysle chronického
zápalu sú časté

� môžu sa objaviť pospolu aj
abnormality horných močových
ciest, podobne ako u detí bez
extrofie
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Diagnostika

� USG prenatálna – je možná aj 
pred 20. gt.

� absentujúci močový mechúr 

� protrúzia v dolnej časti brucha

� nízko nasadajúci pupočník

� široká panva

� menší penis u chlapčenského 
plodu 

� postnatálna - inšpekciou 

Terapia

� je iba chirurgická 
rekonštrukčnú operáciu je 
potrebné zrealizovať čo najskôr 
po narodení

� spočíva v úplnej rekonštrukcii 
močového mechúra so súčasnou 
rekonštrukciou panvy

� potrebné sú ďalšie plastické 
operácie

� malformácia má veľký 
anatomický rozsah
(chirurgická - niekoľkokrát 
opakovaná, liečba dlhodobá, 
celoživotná)
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OSE starostlivosť o novorodenca 
s VVCH po narodeníKazuistika

� donosený novorodenec mužského pohlavia z prvej 
gravidity, hmotnosť 3440g, dĺžka 50cm, AS 9/9, 

� prítomná VVCH – extrofia močového mechúra

� ad inkubátor, oblasť močového mechúra sterilne krytá 
a zvlhčovaná vlažným fyziologickým roztokom

� zabezpečený i.v. prístup 

� po chirurgických konzíliách zavedený postup 
ošetrovania rany podľa odporúčaní

� príprava edukácie matky:

v starostlivosti o dieťa, o dojčení a

ošetrovaní extrofie, 

o rozpoznávaní príznakov infekcie

Lekárska diagnóza : 

Extrofia močového mechúra

Ošetrovateľská diagnóza : 

Riziko vzniku infekcie 
Riziko deficitu telesných tekutín
Narušená celistvosť kože
Riziko poranenia časti brušnej dutiny – extrofie

Nedostatok vedomostí matky:
- v starostlivosti o dieťa, 
- o dojčení a dokŕmovaní
- o ošetrovaní dieťaťa - ošetrovaní extrofie
- o rozpoznávaní príznakov infekcie
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OSE starostlivosť zahŕňa :
� intenzívnu hygienickú starostlivosť
� sterilné krytie poškodenej časti
� výmena sterilného krytia podľa potreby
� sledovanie celkového stavu dieťaťa

� Popri OSE starostlivosti je nemenej potrebné neustále 
upokojovanie dieťaťa, a tým zabránenie 
sebapoškodeniu pri nekľude.

� Od narodenie dieťa prijíma MM, pije z fľaše, stravu 
toleruje. 

� Parenterálna výživa ukončená na tretí deň života, dieťa 
vybraté z inkubátora, začíname s dojčením. 

� Počas hospitalizácie dieťa dojčené + dokrmované 
adaptovanou mliečnou formulou, prospieva.

Špecifiká edukácie matky v starostlivosti 
o dieťa s extrofiou močového mechúra

� hygiena a dezinfekcia rúk pred každou manipuláciou 

s extrofiou

� hygiena okolia poškodenej časti

� zvýšená a častejšia hygiena kože 

dieťaťa

� pozorovanie poškodenej časti a jej 

prípadných zmien pri preväzoch 

- vzhľad

- krvácanie
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Špecifiká edukácie matky v starostlivosti 
o dieťa s extrofiou močového mechúra

► sterilné ošetrovanie poškodenej časti - sterilné rukavice

- sterilné štvorce, sterilné striekačky 

- vlažný fyziologický roztok   

► nakoľko je zvýšené riziko infekcie je potrebná častejšia 
výmena krytia 

► citlivý a jemný prístup spojený s upokojovaním dieťaťa

► príprava na prepustenie do domáceho prostredia

Zhodnotenie

Matka po opakovanom pozorovaní výmeny sterilného
krytia extrofie sestrou začína:

� najprv s pomocou sestry
� neskôr samostatne realizovať danú výmenu

sterilného krytia extrofie, pri ktorej dodržiava
hygienické zásady

� Po stabilizácii stavu dieťaťa a po zvládnutí
kompletného ošetrovania extrofie matkou dieťa
prepustené na 14. deň do domácej starostlivosti.

� Pri prepustení extrofia sterilne krytá, okolie kľudné,
bez príznakov zápalu.
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Príprava matky na prepustenie dieťaťa 
do domácej starostlivosti

� Bezpečnosť dieťaťa – vzdelávanie rodičov

� Ochrana dieťaťa pred infekciou

� Psychosociálna podpora – podávanie dôležitých
informácií

Kontakt: (okrem urol. konzílií a komunikácii s urológom)

� s pediatrom

� informácie a edukácia o ošetrovaní otvorenej rany,
p.p. kontakt s odborníkom na ošetrovanie otvorených
rán (napr. ako je to u stomikov, ....)

� s pracovníkom ZP – pre zdravotnícke pomôcky

� p.p. komunitou rodičov s deťmi s extrofiou močového
mechúra

Záver

� Aj keď ide o veľmi vážne ochorenie, dnešné možnosti
medicíny dávajú lepšiu prognózu postihnutým oproti
závažným zdravotným komplikáciám v minulosti.
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