Neonatológia – špecial. odbor pediatrie,
poskytujúci dg, th, preventívnu
starostlivosť všetkým novorodencom do
28 dní života
 Špecializuje sa na nov obdobie,
nadväzuje na prenatálnu starostlivosť v
rámci pôrodníctva (perinatológia) a
úzko súvisí s pediatriou


Je daná princípmi centralizácie a
diferenciácie neonat. pracovísk podľa
závažnosti zs novorodenca:
 ÚFN
 Jednotka intenzívnej starostlivosti o
novorodencov (JISN)
 Jednotka resuscitačnej starostlivosti o
novorodencov (JRSN)
 Jednotka vysokošpecializovanej
starostlivosti o novorodencov (JVSN)


Na JIRSN zabezpečuje 24 hod.
starostlivosť o novorodenca neonatológ
a sestra so špecializáciou v odbore
intenzívna ošetrovateľská starostlivosť
v neonatológii
 Súčasťou je aj transportný systém




RN sa poskytuje diferencovaná
starostlivosť podľa stupňa nezrelosti a
závažnosti klinického stavu







Organizmus novorodenca potrebuje pre
svoje metabolické , ale aj iné procesy
relatívne stálu teplotu telesného jadra
Doteraz máloktoré terapeutické opatrenie
tak výrazne ovplyvnilo mortalitu rizikových
nov, ako zabezpečenie TNP
NNPH majú problémy s reguláciou tepla,
dochádza k veľkým stratám tepla z
organizmu a nedostatočným rezervám
energie na jeho vytváranie

Zvýšiť vlhkosť okolitého prostredia: v
prostredí s vysokou relatívnou vlhkosťou
sú straty tepla nízke (50 – 70 % v ink)
 Ochrana pred prievanom: predísť
stratám tepla konvenciou, kondukciou,
radiáciou, evaporáciou (ošetrovanie v
uzavretom ink )
 Použitie plastických fólií :ktoré môžu
znížiť insezibilné straty tekutín až o 75 %
 Inkubátor, termolôžka, klokankovanie


Hypoxia: jedna najčastejších príčin
morbidity a mortality nov
Hyperoxia saakútne neprejaví žiadnym
príznakom
Najrozšírenejší terapeutický zásah
v neonatológii
Oxygenoterapia má svoje indikácie,
terapeutickú šírku, toxicitu, vedľajšie
účinky


-








Možno ju vykonávať:
Riadeným dávkovaním O2 v aplikovanej
zmesi plynov:
Klinickým sledovaním novorodenca
Sledovanie paO2 a paCO2 v arteriálnej krvi
Sledovanie paO2 a paCO2 v kapilárnej krvi
Sledovanie satO2 metódou
pulznej oxymetrie

Zabezpečiť primeraný postnatálny rast bez
zaťaženia nezrelých metabolických a
exkrečných funkcií, prevencia chorôb ,
podpora primeraného dlhodobého
somatického a psychomotorického vývinu
1.fáza : ,,priming ,, - podávanie minim.
množstva stravy sondou spolu s
parenterálnou výživou
2. fáza : dosiahnutie plnej enterálnej výživy
3.fáza: hmotnostné prírastky

Komplikácie súvisiace s enterálnou
výživou :
- Bezprostredné, súvisiace s prijímom
potravy
- Nutričné
- Infekčné


-

Dojčenie



Intravenózny prívod cukrov, bielkovín, tukov,
elektolytov, vitamínov, stopových prvkov
Indikácie :
Nedonosení nov s nízkou, extrémne nízkou pôrodnou
hmotnosťou
Nov s vrodenou chybou tráviaceho traktu
NEC
Paralytický ileus
Nov so závažnou dg vyžadujúci intenzívnu či
resuscitačnú starostlivosť
Cieľ PV : pozitívna energet. bilancia, primeraný rast a
vývin, umožniť prechod na enerálnu výživu


-

Technika podávania :
-periférna véna : na krátke tranzietné
obdobie do 2. týždňov
- centrálny žilný katéter
- Artéria ?
Potrebu tekutín ovplyvňuje : postnatálny
vek, gestačný vek, fázy respiračnej
tiesne, funkcie obličiek, strát tekutín,
fototerapie, klin.stavu nov








Komplikácie súvisiace s cievnym
prístupom: najmä do centr. žily :
pneumotorax, napichnutie artérie,
perforácia centr. žily, paravenózne
nahromadenie roztokov s poškodením
okolitého tkaniva
Metabolické zmeny: hypoglykémia,
hyperglykémia, metabolická acidóza,
cholestatická žltačka
Infekčné komplikácie : Staf. aureus, E. coli,
Pseudom. species, Klebsiella, Candida

Pri každej manipulácii s nov , pri
všetkých vyšetreniach dodržiavame
zásady asepsy a bariérovú
ošetrovateľskú starostlivosť
 Komunikácia s matkou a yapájanie
matky do starostlivosti o nov v ramci
možností oddelenia a jeho zs
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