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Intrauterinná a intrapartálna
RIZIKOVOSŤ a PATOLÓGIA

∅

Intrauterinná a intrapartálna
RIZIKOVOSŤ a PATOLÓGIA
na základe anamnézy

?

i.u. rizikovosť / patológia plodu
Riziká pre plod




RA, OA, SA
GPA
TT
• anamnesticky – všeobecné, choroby v gravidite,
pohybová aktivita plodu
• klinicky – maternica, cervikálne skóre, stav matky
• inštrumentálne – USG, Doppler, CTG, iné
•

laboratórne – imuno-hematologické, biochemické,
mikrobiologické, serologické ...

Patologický stav plodu






VVCH
imuno-hematologické
infekcia
distress
syndróm abúzu a náhleho vysadeniavysadenia liekov

i.u. rizikovosť / patológia plodu
Riziká pre plod
 RA : VVCH, DMP, hereditárna dispozícia (DM, hypertenzia, EPH,
viacplodová tehotnosť, ...), infekcie, psychiatrické ochorenia



OA:



SA:



CNS – epilepsia, KVCH, respiračné – alergické och., hepatóza,
renálne, hematologicko koagulačné, metabolické, infekčné



rodinné pomery, životospráva – výživa, návykové látky,
zamestnanie, ekonomická situácia



psychická adaptácia na ťarchavosť, prenatálna starostlivosť

GPA:


gynekologická: výtok, zápal, hormonálne poruchy, tumor, VVCH
genitálu, úzka panva, operácie, úrazy, lieky



pôrodnícka: predošlé otehotnenia, gravidity, pôrody, šestonedelie:
rizkovosť, morbidita, exitus (potrat, úmrtie)

i.u. rizikovosť / patológia plodu
Riziká pre plod
 TT


Anamnestické údaje


Všeobecné údaje:
 vek



> 35 rokov – VVCH, viacpočetná gravidita, mortalita
<15 rokov – gestóza, predčasný pôrod, protrahovaný pôrod, mortalita

hmotnosť: prírastok na hmotnosti > 16 kg (gestóza, GDM, s.c.)
 výška: <155cm (predčasný pôrod, patologické naliehanie, dystokia)
Ťarchavosť
 počatie (kedy?, ako?)
 gravidita
 parita: ≥5 pôrodov (hypertenzia, placneta previa, prekotný pôrod)
 gestácia






Choroby (krvácanie, výtok, tvrdnutie uteru, EPH, HELLP sy, , ...)



Lieky, drogy



Pohybová aktivita plodu

i.u. rizikovosť / patológia plodu
Riziká pre plod
 TT


Klinika:






Inštrumentálne vyš.:








Ceľkové vyšetrenie
Bimanuálne a vyš. v zrkadlách
Cervikálne skóre

USG
Biopsia choria, amniocentéza, kordocentéza
Dopplerovská flowmetria
CTG – NST
Biophysical profile

Laboratórne





Imuno-hematologické
Biochemické vyš. a skríning
Mikrobiologické, serologické ...
Cell-free fetal DNA

i.u. rizikovosť / patológia plodu
Riziká pre plod




RA, OA, SA
GPA
TT

Patologický stav plodu
VVCH
 Imuno-hematologické
 Infekcia
 Distress
 Syndróm abúzu a náhleho vysadenia


i.p. rizikovosť / patológia plodu
Riziká pre plod


Gestácia - abnormálny termín pôrodu
PROM - predčasný odtok a kvalita pl.v.



Urgentné stavy:










pupočník



placenta



uterus

Monitorovanie - abnormality:


pelvimetria, cervikálne skóre, amnioskopia,



F-AS, CTG, f-PO, STAN (ECG + CTG), f-scalp pH



partogram

Pôrodný mechanizmus - abnormality
Nepriaznivé účinky liekov

i.p. rizikovosť / patológia plodu
Riziká pre plod


Gestácia
PROM



Urgentné stavy



Monitorovanie



Pôrodný mechanizmus
Lieky





Patologický stav plodu:






Nedonosenosť, prenášanosť
Hypoxia
Infekcia
Trauma
Hematologické

p.n. rizikovosť/patológia-novorodenca



Viabilita (limitácia: fetálna maturita)
Vitalita (limitácie: závažné chorobné stavy)
Hypoxia:




Chronická: Clifford, hypotrofia



Akútna (VAS) – Apgar, ABR, úroveň resuscitácie



VVCH



Trauma



Infekcie



Reaktivita na resuscitáciu



Trofika = g.t. + p.h.
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Priority:


VVCH

Magyarpvá G., Nižná na Oravwe, 2014

PERINATÁLNA HYPOXIA
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Perinatálna hypoxia



fetálna
včasný asfyktický syndróm

Perinatálna hypoxia:
A. Fetálna hypoxia / distress




Monitorovanie fetálnej hypoxie:


I.U.: pohyby plodu, NST, CAT/ST, biofyz. profil, doppler. flowmetria



I.P.: f-AS, mekónium, CTG, fPO, ST-AN, f-pH

Intrauterinna resuscitácia:


Poloha



Stabilizácia cirkulácie



Uterokinetíka - ↓ /0



Tokolýza



Kyslík
 Benefit vs riziko: aplikácia kyslíka matke

I.U. RESUSCITÁCIA
KYSLÍKOM:
REZERVOVANÁ LEN
PRI HYPOXII MATKY !

+↑ oxygenácie plodu → zlepšenie abnormálnej akcie srdca plodu
acidobázický stav u novorodenca (↓pH u novorodenca → ↑ potreba
- nezlepšuje
resuscitácie)
- hyperoxémia matky → ↑ voľných kyslíkových radikálov u matky aj plodu







S.c.

Maureen S.H.: American Journal of Obstetrics and Gynecology, 2014

Perinatálna hypoxia:
B. včasný asfyktický syndróm



NRP 2010
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perinatálna asfyxia



Infekcie



INFEKCIE

Prevencia perinatálnych infekcií





Spolupráca pôrodnícko-neonatologická
Surveilance
BOT
Racionálne použitie ATB

Racionálne použitie ATB

CNS
Rezistencia
Sepsa
Ekonomika

ATB v perinatológii

Racionálne použitie ATB
perinatológii:
1. profylaxia GBS (Streptococcus haemlyticus sk B =
Streptococcus agalactiae = betahemolytický streptokokous zo sk B)

2. profylaxia pri PROM
3. profylaxia pri hroziacom predčasnom
pôrode bez PROM
4. ChA
5. s.c.
6. Bakteriúria

1. IAP pre GBS

1.

ATB profylaxia GBS -

INDIKÁCIE

INDIKOVANÁ:


invazívna GBS infekcia u predchádzajúceho súrodenca



GBS signifikantná bakteriúria kedykoľvek v priebehu terajšieho tehotenstva



pozitívny výsledok GBS skríningu v súčasnej gravidite (mimo definovaných
prípadov pôrodu s.c.)



neznámy výsledok GBS pri nástupe pôrodnej činnosti a súčasne prítomné RF


gravidita < 37+0 týžden



PROM ≥18h (12 h SR)



teplota > 38 °C



pozitívny rýchlotest pre GBS ( nenahradí kultivačné vyšetrenie)

NEINDIKOVANÁ:
 pozitívny GBS skríning v predchádzajúcej gravidite
 GBS bakteriúria v prechádzajúcej gravidite
 negatívny GBS skríning v 35.-37. týždni gravidity bez ohľadu na RF
 pôrod s.c. pred nástupom pôrodnej činnosti a pri neporušených plodových

obaloch, bez ohľadu na GBS výsledok
Horsley L., Am Fam Physician. May 1;83(9):1106-1110, 2011
Mechurová, Česká gynek. 2013

1. ATB profylaxia GBS -

ČAS
optimálna IAP ak > 4 hodiny !

Turrentine M.A.: Infectious Diseases in Obstetrics and Gynecology, 2013
Turrentine M.A.: American Journal of Obstetrics and Gynecology, 2014

1.

ATB profylaxia GBS - TYP

ATB

Voľba preparátu

Dávkovanie

Poznámka

Prvá voľba

PNC G

Iniciálne : 5 mil IU i.v.
Ďalej: 2,5-3 mil IU á 4h i.v.

Ak nie je pôrod do 8h od
podania iniciálnej dávky:
2,5 mil IU á 6h až do
pôrodu, maximálne 7 dní

Alternatíva

Ampicilin

Iniciálne : 2 g i.v. á 6 h počas
48 h), ďalej Amoxicilin (500 mg
per os 3x denne alebo alebo
875 mg per os 2x denne) počas
ďalších 5 dní

• ↓ riziko (napr.
izolované
makulopapulárne
vyrážky, bez žihľavky
alebo svrbenia)

Cefalosporín I.gen
(cefazolin)

2 g. i.v.
Ďalej: 1 g á 8h i.v

• ↑ riziko (anapfylaxia,
angioedém, respiračná
tieseň, signifikantná
urtikária)

Klindamycin

Iniciálne : 900mg i.v.
Ďalej: 900 mg á 8h i.v.

Alergia na PNC ATB

(erytromycin SR)
Vankomycin

Horsley L., Am Fam Physician. May 1;83(9):1106-1110, 2011
Mechurová, Česká gynek. 2013

1 g i.v. á 12h i.v.

Rezistentné na
Klindamycin , len pri ↑
riziku alergie

Pokles citlivosti GBS na klindamycín
u gynekologických pacientok

2. PROM / P-PROM

2. Predčasný odtok plodových
vôd (PROM)



PROM: prasknutie vaku blán pred pôrodom ≥ 18 h



P-PROM: prasknutie vaku blán pred 37 t.g.

2. PROM: monitorovanie


Bežne:


≥ 3 x za deň
 TK, AS, TT



denne





týždenne






tampóny
a zápalové markery

skríning na UTI, STD, GBS

ChA suspektná:




fetálne monitorovanie
množstvo plodovej vody

zápalové markery á 4-6 h

limitovaná aktivita matky (kľud na lôžku a kľud panvy)

Merck Manual 2013

RF a ich RR pre chorioamnionitídu

Alan T.N. Tita, William W. Andrews: Clin Perinatol 37 (2010) 339–354

2. P-PROM: komplikácie


INCIDENCIA:
 3% až 4.5%



PLOD:
 Fetálne úmrtie 30%
 Predčasný pôrod 25-40%




FIRS

MATKA:


Choriomanionitída: 13-60%



Abrupcia placenty: 4-19%



Sepsa: 1%



Endometritída: 2-13%



Úmrtie matky: 1-2/1000



Popôrodné krvácanie: 12%

 NOVORODENEC:
 Hypolázia pľúc: 20%
 Kontraktúry 3%
 Preterm
 RDS: 66%
 IVH III-IV: 5%
 SEPSA 19%
 Intaktné prežívanie 67%0

Mercer BM. Clin Perinatol.;31(4):765-82, Dec 2004
Waters TP. Am J Obstet Gynecol. ;201(3):230-40, Sep 2009

2. P-PROM:


Previabilný P-PROM (<24 0/7 t.g.)
riziko perinatálneho úmrtia:
 riziko hypoplázie pľúc:

60-90%



 podľa

gestácie:
 19 t.:
50%
 22 t.:
25%
 (26 t.:
< 10%)

Lewis D., OBG management, October 2004 · Vol. 16, No. 10
ACOG, Obstet Gynecol 2013 Oct; 122:918

P-P R O M
<24 wk 1

24–26 wk2

27–31 wk

32–34 wk

observation 3 tocolysis4 ATB 5 ANS 6 transport
7D E L I V E R Y if NO
(Induction / C.S).

expectation
(> 14 days)

Individ. ≥72 h

72 h

- fetal infection or distress or death
- anhydramnion, pl. abruption
- advanced labor
- mothernal infection

48 h

1. parental consultation
2. consider 2nd course of ANS
3. bleeding, infection, trauma, hypoxemia-hypoperfusion, fetal lung maturity and growth (< 33 w.g.)
4. Atosiban; CaChB (nifedipine); ß2 adrenerg. agonist (terbutalin, ritodrin): 48h (ANS, transport)
5. Empiric Profyl.: 1. PNC/AMP... or Macrolid (Erythro/Azitro), 2. AMPI+ Macrolid: 7 days (REZ., CP)
Empiric Th. if ChA: AMPI+GEN+(Metronidazol) and induction / C.S.
Cave: 1. Ampi – risk of rezist. Colif.b. (CDC 2010: a) GBS IAP: PNC; b) „latency“: AMP, ale za najkratšiu dobu vysadiť!!!)
2. AMOX+ CLAV – risk of NEC!!!,
3. Cephalo (cefuroxim, ..induction of betalactamase of Gr neg bacteries) – risk of Klebsiela rezist. sespsis
4. Macrolids / Vanko – risk of Staphyloc. rezis.
6 ANS 24. – 34. w. g. (ANS → ↑ Leu, ↓ IL6); 7 delivery can be if 32-34 w.g. and fetal lung matures

2. ATB profylaxia pri P-PROM
Známky predčasného pôrodu (<37 t.g.) s P-PROM
Urobiť odber na GBS skríning a zahájenie ATB profylaxie GBS, alebo terapie
pre oddialenie pôrodu

PREDČASNÝ
PÔROD (<37 t.g.)
s P-PROM

Pokračuje pôrodná činnosť?
ÁNO

NIE

Pokračovať v ATB
terapii do pôrodu

Pokračovať v ATB Th pre oddialnie pôrodu podľa
štandardu* alebo pokračovať 48h v GBS profylaxii

Výsledok skríningu GBS

Pozitívny

Nie je k dispozícii pre začiatkom pôrodu,

Zahájiť GBS profylaxiu
pri nástupe pôrodu

Revised Guidelines from CDC, 2010

2. P-PROM: ATB

Negatívny

Bez GBS profylaxie pri nástupe pôrodu.
Opakovať GBS skríning v 35.-37.t.g., alebo
najneskôr po 4-5 týždňoch od posledného
vyšetrenia.

a

expektácia



Dĺžka Th: 7 dní
Spôsob terapie:
1. Identická profylaxia ako pri GBS
2. AMPICILIN (2 g i.v. á 6 h počas 48 h),
ďalej AMOXICILIN (500 mg per os 3x denne alebo alebo 875
mg per os 2x denne) počas ďalších 5 dní
+ jedna dávka AZITROMYCIN (1 g per os) pri príjme
3. NICHD Maternal-Fetal Medicine Units Network trial:
AMPICILIN (2 g i.v. á 6 h) a ERYTROMYCIN (250 mg á 6 h)
počas 48 h
ďalej AMOXICILIN (250 mg per os á 8 h) a ERYTROMYCIN
(333 mg á 8 h) / AZITROMYCIN (1 g per os) počas 5 dní
UpToDate 2014

2. ATB profylaxia pri PROM
ATYPICKÉ BAKTÉRIE
(ureaplazma, mykoplazma, chlamýdie)
Voľba preparátu

Dávkovanie

Poznámka

Azytromycin

500 mg i.v. á 24h

Celková dĺžka Th 6-7 dní

Mechurová, Česká gynek. 2013

3. Predčasný pôrod bez PROM

3. ATB profylaxia pri hroziacom predčasnom
pôrode bez P-PROM
Známky predčasného pôrodu (<37 t.g.) bez P-PROM
Urobiť odber na GBS skríning a zahájenie GBS profylaxie

PREDČASNÝ
PÔROD (<37 t.g.)
bez P-PROM

Pokračuje pôrod?
ÁNO

NIE

Pokračovať s GBS
profylaxiou do pôrodu

Prerušiť podávanie GBS
profylaxie

Výsledok skríningu GBS

Pozitívny

Nedostupný pred nástupom pôrodu,
tehotenstvo v pásme nezrelosti (<37 t.g.)

Zahájiť GBS profylaxiu
pri nástupe pôrodu

Negatívny

Bez GBS profylaxie pri nástupe pôrodu.
Opakovať GBS skríning v 35.-37.t.g., alebo
najneskôr po 4-5 týždňoch od posledného
vyšetrenia.

Revised Guidelines from CDC, 2010

4. Chorioamnionitis - ChA

Pozitívna
kultivácia:
•

T: 1%

•

PT: 32%

•

PPROM: 75%

Patogény:
• Ureo-,
Mycoplasma

•

GBS

•

GBS + PPROM

•

•

20% EOS

33-50%

•

Polin, IPOKRaTES, Leuven 2012

Dg chorioamnionitídy

Alan T.N. Tita, William W. Andrews: Clin Perinatol 37 (2010) 339–354

4. Chorioamnionitída (ChA)
DIAGNÓZA:
teplota + 1-2 z uvedených
 (anamnéza: PROM ≥18 h)

Iaboratórne markery (dynamika)
↑IL-6, ↑ TNF-α

 klinika:
teplota (>38 C)

Leu >15-17-18 tisíc

tachykardia

I/T ↑

matka: > 100 -120/min
plod:
> 160-180/min
(Dif.dg. prematurita)

↑ PCT

citlivý uterus

↑ CRP >20

zapáchajúce plodové vody
(ANS → ↑ Leu, ↓ IL6)

4. ATB pri ChA
POZITIVITA klinických a/alebo laboratórnych známok infekcie
Voľba preparátu
Empiricky

Ampicilin
+
Gentamycin

Alergia na PNC ATB

Gentamycin
+

Dávkovanie

Poznámka

Iniciálne : 2g i.v.
Ďalej: 1g á 6h i.v.
240mg i.v. á 24h
240mg i.v. á 24h

• ↓ riziko
(napr. izolované
makulopapulárne
vyrážky, bez
žihľavky alebo
svrbenia)

Cefalosporín I.gen
(cefazolin)

•↑
↑ riziko
(anapfylaxia,
angioedém,
respiračná tieseň,
signifikantná
urtikária)

Klindamycin

Iniciálne : 900mg i.v.
Ďalej: 900 mg á 8h i.v.

Vankomycin

1 g i.v. á 12h i.v.

Inciálne: 2 g. i.v.
Ďalej: 1g á 8h i.v.

Rezistentné na
Klindamycin , len pri ↑
riziku alergie
CDC 2010
Mechurová, Česká gynek. 2013

Manažment infekcie u novorodencov

Modif: Polin IPOKRaTES, Praha 2014 a Budapešť 2014, Brady, PEDIATRICS 2013, COFN 2012, CDC 2010

INFEKCIE



Pôrodnícke intervencie
Neonatologické intervencie:


Prevencia








Spolupráca pôrodnícko-neonatologická
Surveilance
BOT
Racionálne použitie ATB
Probiotiká ? , prebiotiká ?, laktoferín ?. ...

Včasné rozpoznanie RF, Dg a Th
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VVCH
perinatálna asfyxia
infekcie



nezrelosť




PREMATURITA

infekcia
inflamácia

hypoxia
ischémia

BPD

IVH
PVL

ROP

2,5x

O2 stres
CMV
lieky
transfúzia

malnutrícia
hyperhydratácia

3,7x

sepsa
NEC

3,9x

↑x

NEUROSENZORICKÉ NÁSLEDKY
CP

PMR

EPI

slepota

hluchota
Schmidt et al: JAMA 289:1121, 2003

Prognóza vo vzťahu
k počtu závažných ochorení
Riziko
závažného postihnutia (%)

(vyhodnotené v 18 mes. veku)

Počet ochorení
Schmidt et al: JAMA 289:1121, 2003
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VVCH
perinatálna asfyxia
infekcie



Nezrelosť






ANS

Antenatálne steroidy (ANS)

ANS: pri riziku predčasného
pôrodu


Indikácie: medzi 24+0 a 34+6 týždňom



KI: previabilný plod, ChA, sepsa (ľahké a stredné infekcie nie sú KI)



Realt KI: ťažká hypertenzia, inzulín dep. DM, glaukóm, arytmia



Odporučená:


1 kúra


v 24. až 34. t.g. ak sa predpokladá predčasný pôrod do 7 dní










32.-34. t.g.: ak je zdokumentovaná pľúcna nezrelosť

2 kúra:
po 2 týždňoch pred tým než plod dosiahol g.t. < 32 t. g. a žena by mohla porodiť v priebehu budúceho
týždňa

Dávky:


Betamethasone: 2 x12 mg IM (á 24 h) (dávky dostala za 24 h) alebo



Dexamethasone: 4 x 6 mg IM (á 12 h) (dávky dostala za 36 h)!

Účinnosť:


Maximum za 72 h



Ešte účinkuje do 7 dní
ACOG, Obstet Gynecol Oct; 122:918, 2013; J Obstet Gynaecol Can 34(5):482–486, 2012; APEC Guidelines, 2013
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VVCH
perinatálna asfyxia
infekcie



Nezrelosť






ANS



Tokolýza

TOKOLÝZA

TOKOLÝZA: krátkodobá !




INDIKÁCIE (48h):
 Pri predčasnom pôrode s kontrakciami, ak je
potrebný intrauterinný transfer alebo ANS
 24 – 34 týždňov
KI:
 ak nie je prítomná aktivita uteru
 pri dilatácii > 4 cm alebo dĺžke cervixu < 2,5 cm
 ChA a sepsa
 intrauterinná hypoxia, abrupcia placenty alebo
riziko prolapsu

UpToDate 2014
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Nezrelosť






ANS
Tokolýza



Podviazanie pupočníka



PODVIAZANIE PUPOČNÍKA

OBAVY PÔRODNÍKOV


Nekomfort pre pôrodníka / neonatologická
resuscitácia

OBAVY PÔRODNÍKOV




Nekomfort pre pôrodníka / neonatologická
resuscitácia
Materské komplikácie:


Popôrodné krvácanie
 Vplyv



na matku:

Vplyv oneskoreného podviazania pupočníka na matku: nepotvrdený
klinickými štúdiami
Niektoré štúdie nepreukázali zvýšený výskyt popôrodného krvácania z
oneskoreného podviazania pupočnej šnúri

 Materské

riziko: oneskorené podviazanie
pupočníkovej šnúri musí byť v rovnováhe s včasnou
resuscitáciou ženy (napríklad v prípade krvácania z
placenty previa alebo pri abrupcii placenty)

Medicína nevychádza z pocitov
ale z dôkazov !

OBAVY PÔRODNÍKOV





Nekomfort pre pôrodníka / neonatologická
resuscitácia
Materské komplikácie
Odber pupočníkovej krvi na kmeňové
bunky

Vain NE, DR Delayed CC . Würzburg RANM 2014

OBAVY PÔRODNÍKOV






Nekomfort pre pôrodníka / neonatologická
resuscitácia
Materské komplikácie
Odber pupočníkovej krvi na kmeňové bunky
Bezprostredný kontakt s matkou

OBAVY PÔRODNÍKOV







Nekomfort pre pôrodníka / neonatologická
resuscitácia
Materské komplikácie
Odber pupočníkovej krvi na kmeňové bunky
Bezprostredný kontakt s matkou
Hyperbilirubinémia

Podviazanie pupočníka


transfer krvi z placenty v 1 min života: približne 80 ml, v 3 min života
približne 100 ml



prevencia deficitu železa počas prvého roku života: + 40–50 mg/kg
hmotnosti tela (spolu s železom v tele = 75 mg/kg hmotnosti tela)



čas podviazania:



benefit pre novorodenca

30–60 s (ACOG, 2012)
najmenej 60 s (European guidelines for RDS, 2013)



↑ objemu krvi
redukcia potreby transfúzie



↓ incidencie ICH u nezrelých



↓ NEC






↓ frekvencie anémie z nedostatku železa
krv je obohatená s imunoglobulíny a kmeňovými bunkami, ktoré
poskytujú potenciál pre zlepšenie obnovy orgánov po poranení
spôsobenom predčasným pôrodom
American College of Obstetricians and Gynecologists. Obstet Gynecol No. 543. 2012;120:1522–6

VÝHODY oneskoreného podviazania
pupočníka pre nezrelých


Respirácia







Stop placentárnej cirkulácie → Hypovolémia
Clearence a areácia alveolov → Vazodilatácia

Cirkulácia



↓PVR → ↑PBV
Stabilizácia:








stabilizácia
minimákny ↑Bi

Hematológia





makrocirkulácia: BP
mikrocirkulácia: CRT, Lactat
orgánová perfúzia: ↓IVH, ↓NEC

Vnútorné prostredie




Iniciálna ventilácia je efektívnejšia bez CC
Resuscitácia je efektívnejšia bez CC

↑Hb, ↑Fe
↓Ery transfúzií

Infekcie

?

Obsah
RIZIKOVOSŤ
 PATOLÓGIA




Priority:


VVCH
perinatálna asfyxia
infekcie



Nezrelosť








ANS
Tokolýza
Podviazanie pupočníka



Hranica viability

HRANICA VIABILITY

Hranice viability pre SR
ŠEDÁ ZÓNA

24 .g.t.
600-700 g.t.
< 24 g.t.
< 600 g.t.

Paliatívna
starostlivosť

?

Limity
resuscitačnej
starostlivosti

≥ 25 g.t.
> 700 g.t.

Intenzívna
starostlivosť

Rozhodovanie o intenzívne resuscitačnej
starostlivosti v „šedej zóne“
Želanie rodičov:
úmrtnosť a dlhodobá chorobnosť
negatíva intenzívnej starostlivosti
I.U.:

viacplodová gravidita, ANS
hypoxia, infekcia, trauma, VVCH, etnika

P.S.:

gestácia, P.H., trofika, pohlavie,
miesto narodenia, spojené viečka,....
vitalita, reaktivita na KPR

JIRS: PIVH/cPVL, ROP, CLD, NEC,...

Edukácia rodičov, rodinné prostredie

Obsah
RIZIKOVOSŤ
 PATOLÓGIA




Priority:







VVCH
perinatálna asfyxia
infekcie
nezrelosť

SECTIO CAESAREA

SECTIO CAESAREA

Intra-partum and pre-discharge mortality:

De Luca, R. et al. Pediatrics 2009;123:e1064-e1071
De Luca, R. et al. Pediatrics 2009;123:e1064-e1071

Elektívne (plánované) s.c. podľa gestácie
NIKDY elektívna s.c. pred 39 t.g.


Riziko úmrtia podľa gestácie:
Gestačný
týždeň
22-25
26-31
32-36

Risk ratio
0,58-0,81
Bez rozdielu
1,08-2,31 a pri RDS aj ↑



NICE guideline: s.c. len pri rizikový faktoroch:



IUGR
Fetálna asfyxia
Feto-fetálna transfúzia
KP





Elektívne (plánované) s.c.


Riziko pre matku:


Úmrtie matky, prijatie na ARO, transfúzie, hysterktómie




Riziko pre matku a dieťa pri KP





1 zachránený novorodenec = 1 ruptúra uteru
80 zachránených novorodencov = 1 úmrtie matky

Riziko pre matku a dieťa pri DM




3-14 x ↑

Prevencia parézy brachiálneho plexu = 1úmrtie novorodenca

Dlhodobé následky pre novorodenca




DM 23%
Asthma 20%
Obezita

Intrauterinná a intrapartálna RIZIKOVOSŤ a
PATOLÓGIA na základe anamnézy
Bolo by vhodné, aby na každom oddelení bola
vytipovaná sestra, ktorá bude ešte pred
pôrodom komunikovať s rodiacou matkou a
pôrodnými asistentkami, aby včas a dostatočne
vedela informovať neonatológa.

Záver


Znalosť perinatálneho rizika




Znalosť perinatálnej patológie





Preventívne opatrenia
Včasná diagnostika a liečba

↓ medicínsky neindikovaných s.c.
Vzájomná spolupráca



pôrodníka a neonatológa
sestry a lekára

⇓
↓

mortality a morbidity

http://www.nspnz.sk/odd-nov-edukacia.html

