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Eliminácia pomôcok 
v starostlivosti o novorodenca

Bezpečnosť pacientov

• Za posledných desaťročí zdravotníci a verejnosť neustále
pripomína, že bezpečnosť pacientov je dôležitým cieľom v
zdravotníctve.

• Otázkaďalšej kompetencie zdravotníckych pracovníkov sa stala
základom pre podporu bezpečnosti pacientov.

• V záujme ochrany zdravia novorodencov je dôležité, aby sme sa
tejto problematike venovali a sledovali použiteľnosť pomôcok pre
ošetrovanie rizikových novorodencov.

• Cieľom je zabrániť záťaže predčasne narodených detí a chorých
novorodencov.

Rizikoví novorodenci v Prešove

• Za posledných 5 rokov sa u nás narodilo v priemere2552
novorodencov

• z nich je pod 2500 g -294novorodencov
• z toho46pod 1500 g

V PC – na jednotke intenzívno-resuscitačnej starostlivosti:

• hospitalizovaní novorodenci na jednotke intenzívno-resuscitačnej
starostlivosti vyžadujú respiračnú liečbu, parenterálnu a enterálnu
výživu

Ošetrení novorodenci Roky 2007 – 2011
ročný priemer

Spolu 2639
z toho intenzívna a resuscitačná starostlivosť:
novorodenci 611

Rizikoví novorodenci

• sestra pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti v neonatológii
prichádza dennodenne do styku s rôznymi materiálmi
a pomôckami, ktoré sú nevyhnutné pri liečbe rizikových
novorodencov

• zmenou postojov k výberom vhodných zdravotníckych pomôcok
a iných pomôcok pre rizikovú skupinu ako sú tehotné ženy,
novorodenci a dojčiace matky, môžeme prispieť k zníženiu
rizikových faktorov negatívne pôsobiacich na organizmus

Novorodenci  - zdravotnícke pomôcky

• počas dňa potrebuje novorodenec množstvo zdravotníckych
pomôcok

• novorodenci sú 24 hodín na kyslíkovej liečbe, parenterálnej
a enterálnej výžive

• v neonatológii sa využíva veľa plastikových zmäkčených PVC
materiálov, ktoré sú nevyhnutné pri liečbe novorodenca

• sestry pracujúce v neonatológii by mali vedieť, čo môžu urobiť
pre ochranu malých pacientov z potenciálne škodlivým
pôsobením DEHP a inými látkami

• relatívne vysoké expozície, ktoré sa môžu vyskytnúť na
novorodeneckých jednotkách intenzívnej starostlivosti sú pre nás
signálom

• Vzhľadom k extrémnej zraniteľnosti rizikových novorodencov, je
dôležité, aby sa minimalizovali zbytočné nebezpečné chemikálie.

• Pre sestry nastáva nová úloha ako znížiť nebezpečné chemické
expozície na novorodeneckej jednotke intenzívnej starostlivosti a
čo najlepšie chrániť svojich malých pacientov preventívnymi
opatreniami.
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Zdravotnícke pomôcky využívané pri starostlivosti o rizikových
novorodencov:

Parenterálná výživa
• infúzne a transfúzne súpravy (aj sety na ET)
• spojovacie detské hadičky krátke
• dlhé hadičky k injekčnej pumpe
• vaky na prípravu parenterálnej výživy
• filtre - infúzne, ...
• trojcestné ventily a rôzne adaptéry
• krvné deriváty a lipidy vo vakoch
• umbilikálne katétre
• sety - centrálne venózne katétre
• intravenózne kanyly
• striekačky

Zdravotnícke pomôcky využívané pri starostlivosti o rizikových 
novorodencov:

Enterálna výživa
• vyživovacie cievky – nazogastricke, gastrické

• striekačky

• mliečna výživa – uskladnenie

• dojčenecké fľaše, p.p. klobúčiky, prsné zachytávače MM, 
odsávačky materského mlieka 

Zdravotnícke pomôcky využívanépri starostlivostio rizikových
novorodencov:
Zdravotnícke pomôcky využívané pri starostlivosti o rizikových
novorodencov:

Respiračná liečba
• endotracheálne kanyly

• respiračné hadice k ventilátorom a Infant Flow systémom

• filtre inspiračné a expiračné

• kyslíkové masky, resuscitačné pomôcky (ambuvaky, hadice, 
rôzne adaptéry)

• rôzne ďalšie hadičky v priamom kontakte s organizmom

Rôzne iné materiály:

- na fixáciu
- rektálne rúrky
- oblečenie
- matrace
- prebaľovacie pulty
- termoplastické obaly
- kryty
- vyšetrovacie rukavice
- identifikačné náramky pacientov
- rôzne sondy k prístrojom obalené PVC

Vízia (do roku 2150) - dole uvedené produkty:
- podlahové krytiny, plastové okná sú len niektoré z mnohých produktov
- kozmetika (detské šampóny, ...)
Môžeme povedať, že sme dookola obklopení materiálmi z PVC.

PVC (polyvinylchlorid) a ftaláty DEHP

• ftaláty čiže zmäkčovadlá sú látky, ktoré upravujú vlastnosti
polymérov a zmäkčujú PVC

• najpoužívanejším ftalátom v zdravotníckych pomôckach je
DEHP

- je rozpustný v tukoch
- najmä jeho kontakt s látkami s vysokým obsahom lipidov (napr. 

krv, krvné deriváty, materské mlieko a prípravky na parenterálnu a 
enterálnú výživu) 

- tiež produkty s vysokým obsahom lipidov dobre extrahujú
zmäkčovadlo z rôznych vakov a setov z PVC

Ftalát DEHP, ktorý sa do ľudského organizmu uvoľňuje
poškodzuje:

- reprodukčný systém
- kardiovaskulárny systém
- negatívne ovplyvňuje funkciu štítnej žľazy
- je tu riziko respiračných ochorení (astmy) a pod.
- u mužov spôsobujú zmeny na semenníkoch a v produkcii spermií
- u žien zase poruchy vaječníkov
- poškodzuje pečeň a obličky
- môžu vznikať mutácie a poškodenia hormonálneho a

reprodukčného systému
- plod a spôsobuje vrodené vývojové chyby

Z hore uvedeného vyplýva – že nie je oblasť ľudského tela, kde
by hore uvedené ftaláty nemali negatívny vplyv na vývin a
reprodukčnú schopnosť ľudského tela.
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Regulácia, eliminácia zdravotníckych pomôcok a minimalizácia 
rizík DEHP

• Predčasne narodení novorodenci trávia niekoľko týždňov po
pôrode na novorodeneckej jednotke intenzívnej starostlivosti, kde
sú vystavené množstvu rôznorodých plastových zdravotníckych
materiálov a zariadení, z ktorých mnohé sú vyrobené z
polyvinylchloridu (PVC/PHT).

Množstvo odborníkov aj z radov neonatológov poukazuje vo
výskumoch na výsledky, že kriticky chorí novorodenci, ktorí
podstúpili lekárske postupy, ako sú: krvné transfúzie, intravenóznu
terapiu, enterálnu a parenterálnu výživu a dialýzu, môžu byť

vystavení DEHP na úrovni oveľa vyššej ako u bežnej populácie.

- zaradený do chemickej skupiny látok - SVHC (Substancesof Very High Concern).

• Je to spôsobené tým, že novorodenec nedisponuje takou
genetickou výbavou, ktorá by umožňovala vytvorenie určitej
rezistencie a schopnosti odolávať prijímaniu týchto látok v takej
miere ako sa s tým dokáže vyrovnať dospelý jedinec.

• Samozrejme, každému musí byť jasné, že novorodenec je na tej
základnej štartovacejčiare a nedisponuje žiadnym benefitom, aby
mohol úspešne zdolať uvedené nástrahy, ktoré mu život aj naším
pričinením prináša.

• Z toho vyplýva, že našou hlavnou úlohou v procese starostlivosti
o novorodenca je minimalizovať používanie špeciálneho
zdravotníckeho materiálu a iných materiálov, ktoré by
kontaminovali telo novorodenca nebezpečnými látkami na báze
PVC – ftalátmi.

Na našom oddelení v procese ošetrovania novorodencov už v
počiatočnej fáze (objednávanie materiálov bez DEHP)dbáme na
výber pomôcokpre parenterálnu a enterálnu výživu a respiračnú
liečbu, ktoré sú:

• náhradami PVC výrobkov z alternatívnych materiálov
(bezftálatové PVC, PUR, silikón, ...)

• informujeme sa o novinkách na trhu so zdravotníckymi
pomôckami bez DEHP

• spolupracujeme s nemocničnou lekárňou – skladom ŠZM
a aktívne vstupujem do procesu výberu tohto materiálu

Dôležité je na oddelení mať databázu zdravotníckych pomôcok,
materiálov a ďalších alternatív pre zdravotnícke pomôcky
a smerovať k postupnému vyradeniu PVC.

Regulácia, eliminácia zdravotníckych pomôcok a 
minimalizácia rizík DEHP

Prax zdravotníctva bez PVC

- Dnes sú už komerčne dostupnejšie a bezpečnejšie alternatívy z
materiálov neobsahujúcich ftaláty.

Rad zdravotníckych zariadení preto prijíma politiku:
- ochrany pacientov pred zbytočnou expozíciou ftalátom, najmä

DEHP (Šuta, 2007)

- výberu zdravotníckych pomôcok podporujúcich bezpečnosť
pacienta a zdravotníckeho personálu

Informovanosť zdravotníckeho personálu

- aby v rámci verejného zdravotníctva sa viac informoval
zdravotnícky personál ako možno PVC eliminovať

- oboznamovanie personálu o zdravotníckych pomôckach
používaných na novorodeneckých jednotkách intenzívnej
a resuscitačnej starostlivosť

- aby boli uzavreté kontrakty s výrobcami na nákup bezftálatových
produktov (kčomu aj naša nemocnica pristúpila)

- na trhu sú viacerí výrobcovia sďalšími alternatívnymi setmi bez
obsahu PVC a ftalátov najmä pre novorodencov

- aby moderné zdravotnícke pomôcky podporujúce bezpečnosť aj
zdravotníckeho personálu boli zahrnuté do štandardov liečby
a ošetrovateľskej starostlivosti

Legislatíva v SR - Ftaláty

- zdravotnícke pomôcky musia byť označené- obsahujúce ftaláty

- vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje
materiály obsahujúce ftaláty

661/2007 Z.z. -o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na
základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby
súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

363/2011 Z.z. - o rozsahu a podmienkach úhrady liekov,
zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe
verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v

582/2008 Z.z. - o technických požiadavkách a postupoch
posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok
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Záver

• V záujme ochrany zdravia novorodencov je dôležité, aby sme
sa tejto problematike venovali a sledovali použiteľnosť
pomôcok pre ošetrovanie rizikových novorodencov.

• Na záver môžeme povedať, že sa pomôcky nahrádzajú
novými, modernejšími a bezpečnejšími, aj čo sa týka pri
manipulácii s nimi.

• Inovácia v oblasti zdravotníckych pomôcok má prispievať k
neustálemu zlepšovaniu bezpečnosti pacientov a užívateľov
(EU smernica o zdravotníckych pomôckach).
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