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Kyklopia – ošetrovateľské aspekty
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Rozdelenie holoprosencefalie

 Neúplné rozdelenie fetálneho predného mozgu na dve






hemisféry. Je jedna spoločná mozgová komora
Porucha vývoja asi od 21 – 25 dňa intrauterinného života
Výskyt 1 : 16 000 narodených detí ale 1 : 250 u abortov.
Dievčatá : chlapcom = 3 : 1
V 60 % je polyhydramnion
Asociácia s VVA ľadvín, srdca, trisomiou 13, 18, sy Smith Lemli – Opitz a iné

Etiopatogenéza genetická

( podľa nálezu na CNS )
 porucha mezodermovej diferenciácie

Alobárna – asi 30 %, mozgové hemisféry nerozdelené,
spoločná bočná komora, chýba čuchový a očný tractus,
corpus callosum.
Semilobárna – 60 %, mozgové hemisféry sú čiastočne
rozdelené, spoločná komora s 2 rohmi, chýba bulbus
olfactorius, corpus callosum.

 mutácie génov

- deti s holoprozencefáliou majú prevažne normálne
chromozómy, ale bývajú aj abnormality
( napr. trizómia 13)
- v niektorých rodinách AD, AR, X-viazaná recesívna
dedičnosť
- zdá sa, že nie je korelácia medzi HPE a vekom matky

Lobárna – je prítomná interhemisferická ryha.

Anamnéza matky
 VI. Gravidita, V. pôrod, 1x missed Ab v III. mesiac

UZV vyšetrenie – 19 t.t.

 prenatálne sono dg. Hydrocefalus, od 10t.t.
 na oddelení sono dg. Holoprozencefália
 genetické konzultácie a UPT matka odmietla
 matka vzhľadom na 4 zdravé deti neverí výsledkom

prenatálnej dg. A je presvedčená, že jej dieťa bude
zdravé, pri rozhovore s primárom a lekárom
novorodeneckého oddelenia nesúhlasí s
neresuscitovaním dieťaťa a je za záchranu života dieťaťa
po narodení
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Stav dieťaťa pri narodení
 pôrod v 38 týždni, po dirupcii VB, voda číra
 dievčatko 2650g/49cm, eutrofia, Apgar 2/4/7/8
 po narodení asfyktické, nereaguje na stimuláciu,
ani na predýchavanie ambuvakom
 adrenalín bez výrazneho efektu
 ET intubácia
 UPV, stav zlepšený, spontánne dýcha
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Príjem dieťaťa na JRSN
 zabezpečiť termoneutrálne prostredie
 zabezpečiť dýchanie - vyžaduje ústny vzduchovod,

podávanie O2

Ošetrovateľské diagnózy
(NANDA)
 Neefektívne dýchanie 00032

 napojiť na monitorovacie zariadenie, sledovať AS, sat.

 Riziko dusenia 00036




 Nedostatočná výživa 00001





kyslíka, dýchanie a farbu kože
vypísať potrebnú dokumentáciu pri príjme dieťaťa
odobrať materiál na vyšetrenie, TS, TŽO, ABR, glykémia,
vypísať sprievodky a zabezpečiť odnos
pripraviť infúzny roztok, ATB a ordinované lieky v Laminal
flow
pripraviť pomôcky a asistovať pri kanylácii pupočnej vény
podať lieky podľa ordinácie lekára

Ošetrovateľská starostlivosť

 Riziko nevyváženej TT 00005
 Porušené prehĺtanie 00103
 Riziko vzniku infekcie 00004
 Riziko poškodenia tkaniva 00036
 Porucha zmyslového vnímania 00122

Preklad dieťaťa

 príprava pomôcok a asistencia pri endotracheálnej intubácii
 starostlivosť o kanylu, odsávanie dýchacich ciest, starostlivosť o DÚ
 starostlivosť o dieťa na fototerapii

 dieťa po 40 dňoch preložené na detské oddelenie

s plochšou váhovou krivkou a hmotnosťou 3150 g

 sledovanie príjmu a výdaja tekutín, záznam do dokumentácie
 kŕmenie dieťaťa NG sondou samospádom
 hygienická starostlivosť o kožu a sliznice
 starostlivosť o oko, vkvapkávanie O-septonexu, Azulén gél podľa

ordinácie lekára, na noc oko prekryté sterilným štvorcom
 asistovať pri diagnostických a konziliárnych vyšetreniach
 pravidelne polohovať dieťa
 dodržiavať hygienicko epidemiologický režim na oddelení
 behaviorálna starostlivosť
 vedenie ošetrovateľskej dokumentácie

 po 5 dňoch hospitalizácie na detskom odd. zhoršenie

klinického stavu, resuscitácia bez odozvy, exitus dieťaťa
( pitva rodičmi odmietnutá, podpísané prehlásenie)

 za 2 týždne po úmrtí dieťaťa sa rodičia prišli osobne

poďakovať celému ošetrujúcemu personálu novorodeneckého
oddelenia za príkladnú starostlivosť o dieťa a morálnu
podporu.
 matka povedala: Pred narodením dieťaťa si nevedela
predstaviť, aké to dieťa bude. V prípade opakovania by nebola
za resuscitáciu dieťaťa za každú cenu.

 umožniť kontakt s rodičmi

Ďakujem za pozornosť !
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