QUO VADIS NEONATOLÓGIA
?
ODKAZY MINULOSTI PRE BUDÚ
BUDÚCNOSŤ
CNOSŤ
IVAN

FRIČ

"QUO VADIS ?"

 Úvaha o súčasných problé
problémoch
 Čo bolo "predtým
"predtým"" iná
ináč a je mož
možno

pouč
poučiť sa z negatí
negatív a pozití
pozitív minulosti
?
 Ako ďalej ? Návrhy a odporú
odporúčania z

nadhľ
nadhľadu a dlhoroč
dlhoročných skú
skúseností
seností

Míľniky vo vývoji slovenskej neonatoló
neonatológie
- perinatoló
perinatológie
 1955/60 - 1970: VZNIK A ETABLOVANIE

NEONATOLOGIE - PERINATOLÓ
PERINATOLÓGIE
 - stá
stáli pediatri na nov.
nov. úsekoch - prvé
prvé samostatné
samostatné

novor.
novor. úseky - spoluprá
spolupráca s pôrodní
pôrodníkmi : odborná
odborná
komuniká
ky = klinické
komunikácia,
cia, -spoloč
spoločné prednáš
prednášky
klinické
skú
skúsenosti a osud plodu + novorodenca,
novorodenca, noč
nočné neoneosluž
služby(1967), I.kongress EAPM Praha (1966)
 spoloč
spoločné analýzy úmrtnosti Vsl.reg.SR (1962),

postgrad.eduká
postgrad.edukácia (Bezruč
Bezručova - 1. neonat.
neonat.
oddelenie)
oddelenie) a regioná
regionálne kurzy sestier
 veľ
veľké osobnosti perinatoló
perinatológie = moji učiteľ
iteľia : Švejcar

Houš
uch,, Štembera,
Houštěk, Poradovský,
Poradovský, Poňť
Poňťuch
tembera, Rusná
Rusnák,
Srš
Sršeň a = životní
ivotní súputní
putníci:
ci: Grossman, Haľ
Haľamová
amová,
Huttová
Huttová - vznik Perinatologickej sekcie SGPS 1970
 Čs. spoluprá
spolupráca - ÚPMD Praha

Klinická
Klinická neonatoló
neonatológia 1971 - 1989


Čs. a medziná
medzinárodné
rodné kongresy ČsGPS a SPS - spoloč
spoločné
prezentá
prezentácie klinických skú
skúseností
seností a vývoja
novorodencov (V. Karlovice 1971 - Riziková
Riziková tehotnosť
tehotnosť a
dieť
dieťa - Neonatologické
Neonatologické tématické
matické konferencie)
konferencie) Kapitoly
neonatologie v Učebnici pôrodní
pôrodníctva 1972/74



NeoNeo-pracoviská
pracoviská zabezpeč
zabezpečujú
ujú aj patologických a
nedonosených novorodencov - zač
začiatky CNPCNP-CPAP
(Dluholucký,
Dluholucký, Vasiľ
Vasiľová
ová-Torok,Kahanec)
Torok,Kahanec)



Uznanie neonatologickej atestá
atestácie (1983) a vznik NeoNeosekcie SPS (1983(1983-84)84)- 1. neoneo-konferencia 1986 Poprad !
(Bauer, Vasiľ
Vasiľová
ová, Čulí
ulík, Rosipal,
Rosipal, ) Rooming.in !



Budovanie neoneo-JIS - samostatné
samostatné neoneo-oddelenia,
oddelenia,
zač
začiatky computerizá
computerizácie,
cie, eduká
edukácia sestier i leká
lekárov



Uznanie slovenskej neonatologie medziná
medzinárodne Kongres EAPM Lipsko 1986



Celoslovenská
Celoslovenská ploš
plošná dotá
dotácia prí
prístrojov pre neoneo-IS
(1989)

Budovanie komplexnej neoneo-ZS a rozvoj
medziná
medzinárodnej spoluprá
spolupráce
1989 - 2002


Samostatné
Samostatné neonat.
neonat. konferencie - "Neonatologické
"Neonatologické
zvesti"
zvesti" (NZ(NZ-1994) - NSNS-SPS a neoneo-trojka vo Výbore SPS
- Koncepcia neonatologie (1994) Čs.-USA edukač
edukačné
projekty - Učebnice a vedecké
vedecké kniž
knižné publiká
publikácie



Budovanie komplexných neoneo-pracoví
pracovísk : NeoNeo-JIRS a
súčasne humanizá
humanizácia (BFHI). Ale aj "ochladenie"
ochladenie"
spoluprá
spolupráce s pôrodní
pôrodníkmi



Medziná
Medzinárodné
rodné projekty spoluprá
spolupráce - stá
stáže leká
lekárov aj
sestier v zahranič
zahraničí (USA,Š
USA,Švajč
vajčiarsko,
iarsko, NSR ) - OBSQID:
Kvalita perinatá
ky
perinatálnej ZS (WHO) 19941994-2001 prednáš
prednášky
na medziná
medzinárodných konferenciá
konferenciách



Návrh diferencovanej neoneo-starostlivosti SR a regionaregionalizá
lizácie = Perinatologické
Perinatologické centrá
centrá SR (1997)



Založ
Založenie Sekcie sestier pracujú
pracujúcich v neonatologii
pri NSNS-SPS (1998)

Súčasnosť
asnosť neonatoló
neonatológie SR
2002 +


Neonatologické
Neonatologické kliniky - sieť
sieť Perinatologických
centier - neonatologia v praeprae- aj v postgraduá
postgraduálnom
vzdelá
vzdelávaní
vaní - habilitá
habilitácie a vedecký výzkum pravidelné
pravidelné odborné
odborné konferencie s medziná
medzinárodnou
účasť
asťou a v zahranič
zahraničí - kniž
knižné neo - publiká
publikácie



Medziná
Medzinárodná
rodná spoluprá
spolupráca (ÚENPS - EAPM a
zahranič
zahraničné stá
stáže leká
lekárov aj sestier)
sestier)



Vysokoš
Vysokoškolské
kolské vzdelanie sestier a rozvoj aktiví
aktivít sester
skej organizá
organizácie - pravidelné
pravidelné konferencie



Koncepcia neonatologie 2006 a neonatologia ako
samostatný medicí
medicínsky odbor (hlavný odborní
odborník)



Spoluprá
Spolupráca,
ca, rozvoj obč
občianských a rodič
rodičovských
organizá
organizácií
cií (Malí
Malíček a ďalš
alšie)
ie)



Ale aj : negatí
negatívny dosah ekonomickej - spoloč
spoločenskej
a morá
morálnej krí
krízy na zdravotní
zdravotnícky systé
systém

KRÍ
KRÍZA SPOLOČ
SPOLOČNOSTI
EKONOMIKA
Dane - odvody

PRÍ
PRÍJMY ŠTÁTU

Zisky štát. podnikov

ROZDEĽ
ROZDEĽOVANIE

ZDRAVOTNÍ
ZDRAVOTNÍCTVO
Medzistupne
Nemocnica
KRÍ
KRÍZA :

Zdravot.
Zdravot. poisť
poisťovne
Neo - pracoviská
pracoviská

Ekonomická
Ekonomická
Manaž
Manažerská
erská (logistická
logistická - organizač
organizačná)
ľudská
udská (morá
morálnolno-etická
etická)

Dôsledky v zdravotní
zdravotníctve :
manaž
manažmentové
mentové-organizač
organizačné


Dane a odvody sa neplatia v plnej výš
výške - štát
hospodá
á
ri
neefektí
í
vne
zdravotní
í
ctvo
neprioritné
hospod
neefekt
zdravotn
neprioritné



Neochota (neschopnosť
neschopnosť?) štátu effektí
effektívne rozdeliť
rozdeliť
celkový budget (ve
(veľľa medzistaní
medzistaníc, rodinká
rodinkárstvo,
rstvo,
straní
stranícky lobbizmus),
lobbizmus), rozdiely v zmluvá
zmluvách so ZP



platby sú formované
formované zhora a nie podľ
podľa skutoč
skutočných
nákladov - zmluvy ZP sú s pokytovateľ
ľ
mi
ZS
pokytovate
(nemocnice)
)
a
nie
adresné
é
(=pracovisko
pracovisko,
,
klient)
nemocnice
adresn (=
klient)



nedodrž
nedodržiavajú
iavajú sa zásady regionalizá
regionalizáciecie-centralizá
centralizácie
neoneo-ZS s významnými medziregioná
medziregionálnymi rozdielmi



oneskoruje sa definí
definícia indikovanej,
indikovanej, plne hradenej ZS



oneskorenie uvedenia DRG a effektí
effektívneho eHealth
do praxe vyhovuje "loveniu v mútnej vode"
vode"

Dôsledky v zdravotní
zdravotníctve:
ctve:
ekonomické
ekonomické a etickoeticko-morá
morálne


vedeckovedecko-technický pokrok medicí
medicíny predraž
predražil IRS



ZS sa stala tovarom a cieľ
cieľom viac zisk ako kvalitná
kvalitná,
ústavou garantovaná
garantovaná služ
služba pre obč
občanov



Ústavne garantovaný,ale nedostatoč
nedostatočne kontrolovaný
systé
systém financovanie ZS cez zdravotné
zdravotné poisť
poisťovne =
podfinancovanie nehradí
nehradí indikované
indikované náklady na ZS



Nedocenené
Nedocenené spoloč
spoločenské
enské postavenie a finanč
finančné
ohodnotenie zdravotní
zdravotníkov



nedobré
nedobré pracovné
pracovné a medziľ
medziľudské
udské vzť
vzťahy,
ahy, neistota



nedodrž
nedodržiavanie zákonných noriem v praxi - nízka
vymož
vymožiteľ
iteľnosť
nosť prá
práva - lobbizmus a korupcia (rodina,
rodina,
priateľ
priateľia a straní
stranícki súputní
putníci)
ci) - homo homini lupus !



významné
významné medziregioná
medziregionálne rozdiely

Problé
Problémy neonatologie 1.


Nereš
Nerešpektovanie významu perinatá
perinatálneho obdobia
pre kvalitu života novej generá
generácie zo strany štátu a
tým nedocenenie spoloč
spoločenské
enského postavenia a
finanfinan- čného ohodnotenia neoneo-ZS a zdravotní
zdravotníkov



Ochladenie vzť
vzťahov s pôrodní
pôrodníkmi - perinat.
perinat. princí
princíp



Zdanlivý rozpor medzi snahou o humanizá
humanizáciu (MBFHI)
a využ
využívanie sofistikovaných metó
metód neoneo-IRS



zhorš
zhoršenie vekovej štruktú
truktúry leká
lekárov aj sestier



významné
významné medziregioná
medziregionálne rozdiely v SR - reá
reálna
apliká
aplikácia princí
princípu regionalizá
regionalizácie a centralizá
centralizácie



oneskoruje sa skutoč
skutočné - effektí
effektívne uplatnenie IT v
praxi : odbremenenie od administratí
administratívnej prá
práce,
ce,
ujednotenie dokumentá
á
cie
a
automatické
é
generova
dokument
automatick
nie výkazní
výkazníctva,
ctva, prepúš
prepúšťťací
acích sprá
správ, hlá
hlásení
sení, využ
využitie
v eduká
á
cii,
,
komuniká
á
cii
pracoví
í
sk
internet
eduk cii komunik
pracov

Problé
Problémy neonatoló
neonatológie 2.
Vzdelanie – kompetencie – eduká
edukácia
Ošetrovateľ
etrovateľstvo


Prevzali sme rigidne – nereš
nerešpektujú
pektujúc podmienky
normy pre vzdelanie – kvalifiká
kvalifikáciu sestier (Bc.,
Bc., Mgr.)
ale v praxi sa to neodrá
neodráža v diferenciá
diferenciácii sestier :
náplň
plň prá
práce,
ce, kompetencie v rozhodovaní
rozhodovaní, finanč
finančné
ohodnotenie (= pomocná
pomocná sestra – kvalifik.
kvalifik. Sestra –
sestra špecialistka – vedú
vedúca pracovní
pracovníčka)
ka)



Nevenuje sa dostatok pozornosti praktickej výuke =
uplatnenie teoretických vedomostí
vedomostí v praxi – skills (ani
(ani
v praegraduá
á
lnej
ani
v
postgraduá
á
lnej
eduká
á
cii
praegradu
postgradu
eduk



Nejednotnosť
Nejednotnosť vo filozofí
filozofíi ošetrovateľ
etrovateľskej starostlivosti:
starostlivosti:
“sesterská
sesterská diagnó
diagnóza”
za” – “sesterská
sesterská dokumentá
okumentácia”
cia” –
“sesterské
sesterské prepuš
prepušťacie sprá
správy”
vy” –



Definí
Definícia a usmerň
usmerňovanie výkonov neoneo-ZS – guideliny
protokoly,
,
regioná
á
lna
kontrola
a
spoluprá
protokoly region
spolupráca

Ponauč
Ponaučenia z minulosti pre budú
budúcnosť
cnosť
Ako ďalej ?


Renesancia perinatologické
perinatologického princí
princípu



Vzdelanie a vzdelá
vzdelávanie ( kvalifiká
kvalifikácia a eduká
dukácia ) :
- Reforma praegraduá
praegraduálneho vzdelania - viac praxe
- Pravidelná
Pravidelná postgraduá
postgraduálna eduká
edukácia ( CME ) a ususmernenia odb.
odb. spoloč
spoločnosti:
nosti: guideliny,
guideliny, konferencie ...



Diferenciá
iferenciácia náplne prá
práce a kompetencie sestier a
následná
sledná diferenciá
diferenciácia ohodnotenia



Ujednotenie filozó
filozófie leká
lekárskej a sesterskej diagnó
diagnózy
a dokumentá
dokumentácie



Humanizá
Humanizácia (M(M-BFHI) a súčasne skĺ
skĺbenie poznatkov
o fyzioló
fyziológii a patofyzioló
patofyziológii perinatá
perinatálneho obdobia s
progressí
progressívnou a sofistikovanou neo – IRS



Zameranie na aktí
aktívny skrí
skríning mož
možných porú
porúch ešte
v predklinickom období
období

Ponauč
Ponaučenia z minulosti pre budú
budúcnosť
cnosť
Akoď
ď
alej
?
Ako


Aktivizovať
Aktivizovať snahu o uznanie významu perinatoló
perinatológie neonatoló
neonatológie pre kvalitu života novej generá
generácie a za
zlepš
zlepšenie spoloč
spoločenské
enského postavenia a
ekonomické
ekonomického ohodnotenia leká
lekárov a sestier



Prispieť
Prispieť k effektí
effektívnemu manaž
manažmentu zdravotní
zdravotníctva :
optimá
optimálna regionalizá
regionalizácia neoneo-ZS a skorá
skorá realizá
realizácia
DRG



Urýchlenie skutoč
skutočnej informatizá
informatizácie zdravotní
zdravotníctva :
eHealth - zní
zníženie administratí
administratívneho zať
zaťaženia , auto
matické
matické výkazní
výkazníctvo - relevantné
relevantné databá
databázy ako
podklady pre analýzu kvality a výsledkov prá
práce pre komuniká
komunikáciu,
ciu, spoluprá
spoluprácu pracoví
pracovísk a
medziná
medzinárodnú
rodnú spoluprá
spoluprácu i vzdelá
vzdeláanie



Spoluprá
Spolupráca s obč
občianskými a rodič
rodičovskými podpor.
podpor.
organizá
organizáciami a súčasne odmietnutie laické
laického zasa
hovania do odbornej činnosti

