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Vlastné spracovanie témy za účelom
-

Zisťovania najčastejšej chorobnosti spojenej s nezrelosťou
novorodenca,

- zisťovania vplyvu tejto chorobnosti na ďalší vývin a kvalitu života v
neskoršom veku,
-zisťovania podielu starostlivosti rodičov na zmierňovaní následkov
chorobnosti,
- získania spätnej väzby s našimi najmenšími pacientami,
- za účelom pozitívnej motivácie k zdokonaľovaniu ošetrovateľskej
praxe na našom pracovisku.

Postup pri realizácií ex post analýzy
- Vytvorili sme súbor predčasne narodených novorodencov s
hmotnosťou pod 1000gramov za obdobie 2009 – 2011.
- Retrospektívnou analýzou sme zbierali informácie o
chorobnosti týchto novorodencov zo zdravotnej dokumentácie.
- Vyhodnotili sme najčastejšie vyskytujúce sa ochorenia v
popôrodnom období v súbore novorodencov.
- Spolupráca s rizikovými ambulanciami v našom spádovom
regióne.

Analyzovaný súbor 44 novorodencov tvoria nielen extrémne
nezrelí novorodenci, ale aj hypotrofickí novorodenci s
hmotnosťou pod 1000 gramov narodení v rôznom gestačnom
týždni.
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24 – 27 gestačný týždeň = spolu 29 detí
28 – 31 gestačný týždeň = spolu 8 detí
32 – 37 gestačný týždeň = spolu 7 detí

VÝVOJ PÔRODNOSTI DETÍ V ČASE PODĽA GESTAČNÉHO TÝŽDŇA ZA
OBDOBIE 2009 – 2011

Vývoj

Najčastejšie ochorenia spojené s nezrelosťou novorodenca, ktoré
ovplyvňujú kvalitu života v neskoršom období vývoja

ANALÝZA VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV CHOROBNOSTI NOVORODENCOV
DO 1000G HOSPITALIZOVANÝCH NA JIRS FNSP FDR BB ZA OBDOBIE 2009 2011

ANALÝZA VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV CHOROBNOSTI NOVORODENCOV
DO 1000G HOSPITALIZOVANÝCH NA JIRS FNSP FDR BB ZA OBDOBIE 2009 2011

Vplyv vybraných ukazovateľov chorobnosti na ďalší vývin dieťaťa v
neskoršom veku.
Analyzovaný súbor tvorí 28 nájdených, žijúcich detí, vo veku 2 – 4 roky veku
života.
BPD (Bronchopulmonálna dysplázia)
 V súbore 28 detí ani jedno z detí nevyžaduje kyslíkovú terapiu, netrpí
bronchiálnou astmou, 8 detí zo sledovaného súboru je, alebo v minulosti
bolo dispenzariované na pľúcnej ambulancii.
NEC (Nekrotická enterokolitída)
 V sledovanom súbore 28 detí sa nevyskytlo ani jedno dieťa s kolostómiou,
ani so syndrómom krátkeho čreva.
 Je najčastejšou príčinou úmrtnosti predčasne narodených detí do 1000g
počas hospitalizácie v popôrodnom období na pooperačné komplikácie
najčastejšie z dôvodu infekcie´.

IVH (Intraventikulárna hemorágia)
 Mala zásadný vplyv na rôzny stupeň rozvoja detskej mozgovej obrny v
neskoršom období vývoja.
 Bez ohľadu na gestačný týždeň trpí 64% detí ľahkou formou DMO
vyžadujúcou rehabilitačnú liečbu.
 40% detí trpí ťažkou formou DMO a 53% trpí ľahkou formou DMO, ktorí
boli narodení v 24 – 27 gestačnom týždni.
 25% detí trpí stredne ťažkou DMO, ktorí boli narodení v 28 – 32
gestačnom týždni.
 Všetky deti narodené 32 – 37 gestačnom týždni trpia ľahkou formou DMO.
ROP (retinopatia prematurita)
 Slepotou trpí len jedno dieťa narodené v 28 gestačnom týždni, pričom tvorí
1% z celého súboru detí.
 Deti narodené v 32 – 37 gestačnom týždni sú bez zrakového postihnutia.
 Deti narodené v 28 – 32 gestačnom týždni 50% detí vyžaduje zrakovú
korekciu. 50% detí je bez zrakového postihnutia.
 Deti narodené v 24 – 27 gestačnom týždni 73% detí vyžaduje korekciu
zraku a 23 % je bez zrakového postihnutia.

SÚČASNÝ PERCENTUÁLNY PODIEL CHOROBNOSTI DETÍ DO 1000G NA
CELKOVOM POČTE DETÍ NARODENÝCH 2009 – 2011 PODĽA
GESTAČNÉHO TÝŽDŇA

Kvalita života extrémne nezrelého novorodenca po dvoch rokoch z
pohľadu a skúsenosti matky našej pacientky Ninky - Michaely narodenej
22.9.2011 v 27 gestačnom týždni s hmotnosťou 830 gramov.
• AS 10/10
• Podaná látka surfaktant, UPV 5 dní, CPAP 8 dní
• BPD – liečba inhalačnými COS, liečba O2 10 dní – 0,25 – 0,30%
• NEC – I. stupeň – konzervatívna liečba
• ROP – III. stupeň – OP Laserom v BA – Kramáre očná klinika
• Osteopénia – 2x zlomenina stehennej kosti
• 20.12.2011 prepustená domov
• Pokračovanie začatej liečby na odborných abmbulanciách
• Návštevy rizikovej ambulancie novorodencov
• Rehabilitačné pobyty
•Postupný psychomotorický rozvoj (chôdza, reč)

