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oblasť v komunikácii:
- neskôr zmenou hlasu a reči – huhňavá reč
- poruchy artikulácie = nedostatočný uzáver, redukcia
intraorálneho tlaku, defekt svalov, podnebia
vo vzhľade - chyby estetické
- deformácie kostných i mäkkých častí tváre, nosa, poruchy
chrupu, zhryzu, deformácie čeľuste
nemenej dôležité psychosociálne problémy dieťaťa a rodičov
- poruchy sebavedomia, osobnosti, socializácie, ….
- zapájanie sa do denných aktivít
- vzťahy v rodine …….
- sociálny efekt
- emočné dopady

Fyziológia - Dutina ústna
- DÚ je z bočných strán ohraničená tvármi s podkladom žuvacích a
mimických svalov tváre
- mimické svaly sú tiež súčasťou pier, ktoré tvoria dve kožné riasy
s bohatou inerváciou
- pery sú dôležitým orgánom pre tvorbu reči a zabezpečujú príjem
potravy
- početné zastúpenie nervov robia pery zvlášť citlivé na dotyk

Rázštepy pery a podnebia (Cheilognathopalatoschisis)
Problematika rázštepov je veľmi široká.
Tieto defekty patria medzi najčastejšie vrodené chyby tváre.
Ide o rázštepy podnebia alebo kombinácie pier a podnebia, ktoré prinášajú
so sebou:
- závažné komplikácie
- v neskoršom období sú náročné na liečebné výkony aj funkčné
problémy spojené s vývojom a rastom dieťaťa
Problémy spadajú do niekoľkých oblastí:
- oblasť výživy a následného prospievania, kedy dieťa
negatívny tlak vzduchu mu sťažuje prijímanie potravy a
vysoko zvyšuje riziko aspirácie
- ďalšou oblasťou komplikácií sú časté zápaly horných
dýchacích ciest. Infekcie dýchacích ciest súvisia s
nosovými prieduchmi i nosohltanom

nevie sať,
zároveň sa
a dolných
otvorenými

Faktory ovplyvňujúce vznik rázštepové chyby
vnútorne faktory
- je to jednoznačne genetika, kedy dedičné sú iba obojstranné
rázštepy pery, čeľuste a podnebia
vonkajšie faktory
- zdravotný stav matky predovšetkým v prvom trimestri tehotenstva,
ak príde do kontaktu s vírusovou infekciou
- vyšší výskyt je zaznamenaný tiež u žien rodiacich po 35 roku
života
fyzikálne a chemické faktory
- vplyvy škodlivého žiarenia, užívania toxických látok, liekov a
alkoholu
- nezanedbateľný podiel má aj výživa

Spodina dutiny ústnej
- tvoria ju slinné žľazy, jazyk a svaly, ktoré ho ovládajú
- dutinu ústnu v jej hornej časti oddeľuje od dutiny nosnej tvrdé a
mäkké podnebie
- za horným zubným oblúkom začína tvrdé podnebie, ktoré má
kostený podklad a vyklenuje sa proti nosovej dutine
- tvrdé podnebie v zadnej časti ústnej dutiny prechádza do
mäkkého podnebia, ktorého podkladom je svalovina
- svaly na mäkkom podnebí podmieňujú sanie a prehĺtanie
- mäkké podnebie oddeľuje ústnu dutinu od hltanu, ktorý ďalej
prechádza do pažeráka a ďalších časti tráviaceho systému
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Rázštep podnebia
- najťažší a najkomplikovanejší rázštep tváre
- zárez je široký a medzera sa odvíja stredom pier, ďasna a
celým podnebím
- dutina ústna je obnažená a smerom dozadu sa viac rozširuje
- mäkké podnebie je rozdvojené a krátke
- nosová a ústna dutina sú natrvalo otvorené
- nosová priehradka a stredný základ čeľuste prečnievajú
smerom dopredu
- nos je deformovaný, plochý, chýbajú nosové dierky

Na novorodeneckom oddelení sa stretávame s novorodencami:
- ktorí už prvý týždeň po narodení absolvujú čelustnoortopedické a plasticko-chirurgické vyšetrenie v Košiciach, kde
sa im vyrobí protetická náhrada (podnebná platnička)

Ortodontická liečba
- začína už počas prvého mesiaca života dieťaťa
- hlásenie o narodení dieťaťa s rázštepom pery a podnebia je dané
už z pôrodnice
- prvé vyšetrenie v rázštepovej poradni v prvé dni po narodení je
pre dieťa veľmi dôležité
- lekári určia, či dieťa ihneď nepotrebuje čeľustno-ortopedickú
prípravu pred prvou operáciou: dieťa možno dostane protetickú
náhradu (podnebnú platničku), aby sa čeľusť pripravila na
operáciu
- bez takejto prípravy môže byť vývin čeľustí a tváre dieťaťa
menej priaznivý
- zhotovením a nasadením protetickej náhrady sa starostlivosť
o dutinu ústnu len začína

Špecifikum starostlivosti o novorodenca s rázštepom pery,
čeľuste a podnebia patrí starostlivosť o dutinu ústnu a podnebnú
platničku patrí a to:
- hygiena a dezinfekcia ústnej a nosovej dutiny po každom
kŕmení a udržiavaní hygieny podnebnej platničky
- fixácia podnebnej platničky (ktorá sa zaisťuje adhéziou
sliznicovej plochy, takže je pripevnená bez spôn)

- títo novorodenci sú zaradení do rážštepového centra

Od sestry sa predpokladá skúsenosť, zručnosť, empatia k matke
i dieťaťu a edukačné schopnosti.

Regulácia čeľustno-ortopedických chýb je časovo náročná pre
lekárov, sestry ale aj rodičov. Záleží aj na ich spolupráci
a spolupráci dieťaťa.

Pre rodičov je ťažké vyrovnať sa s chybou, ktorá je na prvý
pohľad nápadná a odlišuje ich dieťa od ostatných.
Preto je všetka snaha zdravotníkov smerovaná k tomu, aby rodičia
svoje dieťa prijali a stali sa mu blízki.
Postupne sa rodičia učia uspokojovať potreby svojho dieťaťa a
ošetrovať ho.

Medzi základné princípy starostlivosti patrí:

- ohľaduplný prístup k dieťaťu,
- edukácia rodičov, aby zvládli

správnu techniku manipulácie

s podnebnou platničkou,

- zabezpečenie správnej hygieny a odbornej pomoci pri podávaní
výživy.

Prevencia aspirácie
- sledovať celkový stavu dieťaťa po prijatí potravy
- nechať dieťa odgrgnúť
- uložiť ho do zvýšenej polohy
- pri sekrécii z nosohltana, odsávať hlieny z dutiny ústnej a
nosovej
- sledovať nadmerné slinenie alebo zvracanie
- sledovať dýchanie a farbu kože

Pre všetky deti je veľmi potrebné, aby každý z odborníkov
kontroloval stav dieťaťa tak, aby sa dalo včas predísť vznikajúcim
problémom.
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Hygiena dutiny ústnej
- umývať si ruky mydlom a dezinfekčným roztokom
- prezrieť oblasť rázštepu
- ošetriť dutinu ústnu medzi dojčením, keď dieťa nespí aspoň 2 krát
denne
- neošetrovať tesne pred a po dojčení
- čistiť od koreňa smerom k špičke a po stranách, až k podnebiu,
bukálnu a vestibulárnu sliznicu
- belavý povlak dôkladne ošetriť, p.p. podľa ordinácie
- sledovať hlieny v nosohltane
-

kvasinkové huby = zápal na koži a slizniciach
tvorba povlakov /belavej farby/ a príškvarov
naučiť matku ošetrovať ústnu dutinu dieťaťa
vysvetliť jej postup a praktický nácvik
umývať si ruky mydlom a vydenzifikovať dezinfekčným
roztokom
prezrieť celú oblasť rázštepu
ošetriť ústnu dutinu lokálne /30 minút pred každým
dojčením/

Pomôcky:
- podnos/tácka, emitná miska, sterilná pinzeta a nožnice, sterilné
gázové štvorce a tampóny, sterilná rukavice, dezinfekčný roztok na
vytieranie úst podľa zvyklosti pracoviska (Pagavit tyčinka),
podnebná platnička, detská zubná pasta, zubná kefka, adhezívna
náplasť, krúžky na zachytenie adhezívnej náplaste

-

odsávacie zariadenie - odsávačka napojená na regulovateľný podtlak
(minimálne v rozpätí 60 – 100 cm H2O) s pripojenou odsávacou
hadicou, dezinfekčný roztok, cievka

-

pripraviť na vydezinfikovaný podnos jednotlivé pomôcky na
ošetrenie dutiny ústnej a očisty podnebnej platničky na dosah ruky

Hygiena – starostlivosť o podnebnú platničku
Ciele:
- predchádzať infekcii
- adektvátna hygienická očista podnebnej platničky
- prevencia pred bolesťou pri používaní podnebnej platničky
- naučiť matku zásady asepsy pri manipulácii s podnebnou
platničkou
- naučiť matku ošetrovať dutinu ústnu a používať podnebnú
platničku

Úlohy sestry
- informovať matku o postupe pri ošetrovaní dutiny ústnej
a mechanickej očiste podnebnej platničky
- zabezpečiť zmiernenie vnímania bolesti u novorodenca tak, že
podá novorodencovi podľa zvyklostí pracoviska a stavu
novorodenca 3 minúty pred výkonom maximálne 2 kvapky
koncentrovaného roztoku cukrov do úst
- dodržiavať behaviorálny prístup, jemne položiť ruky na
novorodenca a prihovárať sa mu.
Nikdy nezačínať výkon u spiaceho, nič netušiaceho novorodenca.

-

Obr. 1 Pomôcky k hygienickej očiste

Obr. 2 Podnebná platnička

-

Obr. 3 Novorodenec s podnebnou
platničkou

upraviť polohu novorodenca pre ľahšiu manipuláciu pri vyberaní
a vkladaní podnebnej platničky
zaistiť bezpečnosť dieťaťa

umyť si ruky pred výkonom
vyberať šetrným spôsobom podnebnú platničku a uložiť ju na vopred
pripravený gázový štvorec
vykonať:
- mechanickú očistu podnebnej platničky kefkou a zubnou pastou
pod tečúcou vodou 1x denne,
- opláchnuť podnebnú platničku pod tečúcou vodou pred a po
každom kŕmení
uložiť očistenú podnebnú platničku na sterilný gázový štvorec
nalepiť a prifixovať adhezívnu náplasť nad hornú peru

Obr. 4 Vyberanie a vkladanie
podnebnej platničky
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- kontrolovať u novorodenca:
- celú oblasť rázštepu dutiny ústnej,
- náplasť nad hornou perou,
- citlivosť kože v okolí úst a na lícach,

-

vyčistiť celú dutinu ústnu s dezinfekčným roztokom určeným na
vytieranie sliznice (Pagavit tyčinka) pred každým kŕmením

-

zaviesť šetrným spôsobom podnebnú platničku,
skontrolovať jej správne nasadenie v dutine ústne
počas výkonu sledovať celkový stav novorodenca

Obr. 1 Mechanická očista podnebnej
platničky

Obr. 2 Mechanická očista podnebnej
platničky

Obr. 3 Oplachovanie podnebnej platničky

Obr. 4 Nalepovanie adhezívnej náplaste

Záver
- Za posledných päť rokov sa u nás ročne narodia traja novorodenci
s takýmto problémom.

-

-

po výkone uložiť novorodenca na lôžko
dodržiavať počas výkonu behaviorálny prístup k novorodencovi prihovárať sa mu, manipulovať s ním jemne, vyhýbať sa
prudkým pohybom a zmenám jeho polohy.
Ak je pri výkone prítomná matka, komunikovať aj s ňou.
zabezpečiť dezinfekciu použitých pomôcok a odstrániť použitý
jednorazový materiál
zaznamenať do dokumentácie všetky údaje súvisiace s výkonom

Pre personál
- je dôležité, aby bol vždy pripravený poskytnúť adekvátnu
starostlivosť.
- podávanie rodičom aktuálne informácie
- poradenstvo a podpora /získanie dôvery, rešpekt názorov, bez
kritiky/
Pre matku a rodičov aby v prvých začiatkoch zvládli:
- dojčenie, p.p. kŕmenie a prevenciu aspirácie
- starostlivosť o dutinu ústnu a podnebnú platničku
- hygienu a ústnej a nosovej dutiny po každom kŕmení
- hygienu a dezinfekciu podnebnej platničky
- manipuláciu s podnebnou platničkou a jej fixáciu

ĎAKUJEME
ZA
POZORNOSŤ
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