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Aktuálna téma
•

Ošetrovateľský štantard č.80
monitorovanie novorodenca na pôrodnej sále

záujem rodičiek

• rozličný pohľad
pôrodníc

BABY FRIENDLY HOSPITAL INITIATIVE (UNICEF)
zabezpečiť každej matke prvé priloženie k prsníku do
polhodiny a ak je potrebné pomáhať jej pritom

• snaha o
humanizáciu

Výhody starostlivosti „skin to skin“
Výhody pre matku
 optimalizácia
stavu



redukcia stresu



rýchlejšia stabilizácia vitálných funkcií



„bonding“ (vzťahová väzba)



umožnenie samoprisatia



kolonizácia mikroflórou

 „bonding“
(vzťahová väzba)
 zvýšenie
sebavedomia
matky
 odmena po
pôrode
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Výhody pre otca

Cieľ štúdie

 „bonding“ (vzťahová
väzba)

• zabezpečiť kontakt matky a dieťaťa
• sledovanie a zdokumentovanie fyziologickej popôrodnej
adaptácie

 zodpovednosť za
dieťa a matku

• reálny pohľad na starostlivosť „skin to skin“

Realizácia

Rozsah štúdie

• význam komunikácie
oboznámenie rodičov

•

doba trvania štúdie: 1.6.2011 – 30.9.2011

•

počet sledovaných novorodencov: 34

•

Predčasné ukončenie starostlivosti „skin to skin“

• spolupráca s pôrodníkmi
• prvé ošetrenie
novorodenca

•
•
•
•

• minimalizácia všetkých
zásahov

Skin to skin tabuľka
0 min.
TT

15 min.

45 min.

1 hod.
15 min.

po 15 min.: - 2
po 45 min.: - 5
po 1hod. 15 min: - 6
po 2hod.: 21

Vyhodnotenie štúdie
2 hod.

Termomanažment
•

teplota vzduchu 22 °C

•

teplota boxu 1. ošetrenia 28°-30°C

AS
D
farba
aktivita
prisatie

2

5. 12. 2011

Telesná teplota

Počet dychov a akcia srdca
Počet dychov
• 0 - 15 min. → dýchanie zľahka nepravidelné, vlhké
→ horná hranica dychov 50-55´
• 45 min.
→ dýchanie pravidelné, čisté
→ frekvencia dýchania 40-50´
• od 45 min. → dychová frekvencia stabilizovaná
Akcia srdca
• 0 - 15 min.
→ sklon k tachykardii (140 - 160/min.)
• 45 min. - 2 hod. → fyziologické rozmedzie (120 - 150/min.)

Farba-prekrvenie

Aktivita

Prisatie

Záver
• kontakt skin to skin je fyziologický, prospešný pre dieťa
aj matku
• priebeh fyziologickej popôrodnej adaptácie novorodenca
v kontakte s matkou je vysoko individuálny
• neexistuje presne určený čas kedy má byť dieťa na
prsníku, nakoľko chovanie každého novorodenca je
individuálne
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Ďakujem za pozornosť
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