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Zápisnica zo zasadnutia výboru Neonatologickej sekcie SPS dňa 07.11.2016 
 

 
Prítomní: K. Demová, I. Frič, D. Chovancová, M. Jánoš, P. Krcho, M. Litavec, G. Magyarová, K. 
Maťašová, J. Nikolinyová, E. Oríšková, I.Reváková, M. Vasiľová, M.Zibolen  
 
Ospravedlnení: F. Bauer, M. Benedeková, D. Dolníková, I. Moravcová, R. Mišová, V. Haľamová 
 
Hostia:  Mgr. Ľubica Kaiserová, dipl. d.s., predsedníčka a štatutárny zástupca malíček   
 
 
PROGRAM:  

1. Otvorenie   
2. Kontrola uznesení  
 1/2016: Pracovná skupina pripraví na základe výsledkov sledovania výskytu nozokomiálnych infekcií na 

neonatologických pracoviskách v SR materiál odporúčacieho charakteru s cieľom znížiť výskyt nozokomiálnych 
infekcií. Zodpovedný: M. Litavec  

 2/2016: Lekári zodpovední za hlásenie pacientov do „Národného registra novorodencov s HIE“ sú v prípade, že 
na ich pracovisku nebolo hospitalizované dieťa spĺňajúce kritériá pre HIE, povinní odoslať  negatívne hlásenie 
v intervale 1x za 3 mesiace. Zodpovední: vedúci neonatologických pracovísk 

 3/2016: Neonatologické pracoviská majú realizovať transporty novorodencov v súlade s platnou legislatívou 
(zákon § 79 odseku 1 písm. zx) zákona č. 428/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o 
poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v 
zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a 
dopĺňajú niektoré zákony a odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o preprave 
dieťaťa transportným inkubátorom a dieťaťa, ktorému zlyhávajú základné životné funkcie, ktoré 
bezprostredne ohrozujú jeho život, medzi zdravotníckymi zariadeniami ústavnej zdravotnej starostlivosti zo 
dňa  26.02.2016). Zodpovední: vedúci neonatologických pracovísk úrovne III a III+ 

 4/2016: Výbor NS SPS podporuje projekt BFHI za predpokladu, že predkladatelia zapracujú pripomienky, ktoré 
odzneli v diskusii.  

 
3. Agenda predsedníčky NS SPS  
4. Agenda hlavného odborníka MZ SR 
5. Návrh na interný audit neonatologických pracovísk  
6. Paliatívna starostlivosť v neonatológii  
7. Transport novorodencov a jeho odmietnutie z medicínskych dôvodov  
8. Hyperbilirubinémia – príprava stanoviska NS SPS  
9. Skríning VCC puznou oxymetriou – príprava stanoviska NS SPS 
10. Príprava odporučenia na zníženie výskytu nozokomiálnych infekcií   
11. Varia 
12. Diskusia 

 
 
Zápis k jednotlivým bodom: 
Ad 2. K uzneseniu 1/2016:  problematike nozokomiálnych infekcií je venovaný osobitný bod programu rokovania 
výboru 
K uzneseniu 2/2016: K. Demová informovala, že nie všetky pracoviská odosielajú hlásenia do „Národného registra 
novorodencov s HIE“ a to hlavne v prípadoch, keď nebola indikovaná liečba celotelovou hypotermiou, a 
neposielajú ani negatívne hlásenia. V záujme zlepšenia komunikácie budú opäť všetky pracoviská oslovené 
písomne.   
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K uzneseniu 4/2016: K problematike projektu BFHI sa viedla širšia diskusia. M. Litavec uviedol, že bude potrebná 
recertifikácia jednotlivých pracovísk s certifikátom BFHI. D. Chovancová navrhla, že by bolo vhodné akceptovať 
kritériá BFHI platné v iných krajinách a dôležité bude do projektu zainteresovať aj pôrodníkov. Ďalej navrhla, že 
by bolo vhodné realizovať projekt s podporou MZ – napríklad pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 
s certifikátom BFHI poskytnúť výhodnejšie zmluvy alebo iné benefity. M. Vasiľová upozornila, že neonatologické 
pracoviská potrebujú odborne vyškolené laktačné sestry. G. Magyarová v tejto súvislosti  informovala, že Inštitút 
na podporu dojčenia zabezpečuje vzdelávanie pre sestry, ktoré je ukončené získaním medzinárodného certifikátu 
pre profesionálne laktačné poradkyne IBCLC.  

Ďalej bola diskutovaná otázka o povinnom zapojení všetkých nemocníc, ktoré poskytujú starostlivosť 
matke a novorodencovi do projektu BFHI. V hlasovaní k otázke „má byť zapojenie nemocníc do projektu BFHI 
povinné?“ odpovedalo 11 z účastníkov zasadnutia záporne, 1 kladne a 1 sa zdržal hlasovania.    

SPS iniciovala stretnutie na MZ s cieľom poskytnúť informáciu o existencii aktivity BFHI v rámci odbornej 
spoločnosti. Jej výsledkom má byť zlepšenie starostlivosti o matku i novorodenca a podpora prirodzenej výživy 
dojčením. Uvedená aktivita je významná aj vzhľadom na pôsobenie neprofesionálnych občianskych združení  
v tejto oblasti. Výbor neonatologickej sekcie SPS považuje za dôležité, aby boli činnosti súvisiace s projektom 
BFHI legislatívne ošetrené a preto navrhuje:  

1. v minimálnych normatívoch personálneho obsadenia ošetrovateľského personálu na 
novorodeneckých oddeleniach zvýšiť počet sestier o laktačné poradkyne 

2. inštitucionalizovať vzdelávanie v odbore „laktačné poradenstvo“ 
3. stanoviť, že predpokladom získania certifikátu laktačnej poradkyne je zdravotnícke vzdelanie 

a kvalifikácia uchádzačky  
   

 
Ad 3. K. Maťašová informovala o tlačovej správe k tlačovej konferencii organizovanej  občianskym združením 
„malíček“ pri príležitosti dňa predčasne narodených detí. V tlačovej správe sa zdôrazňuje predovšetkým význam 
transportov in utero a iniciálnej starostlivosti o novorodencov v špecializovaných centrách. 
 
Ad 4. M. Zibolen informoval o projekte spoločnosti LIDL, v rámci ktorého dostanú novorodenecké pracoviská 
zostavu prístrojov, ktoré umožnia všetkým pracoviskám poskytnúť neodkladnú intenzívnu starostlivosť kriticky 
chorým novorodencom. Zostava bude pozostávať z vyhrievaného lôžka, T-resuscitátora, blendra, infúznych 
dávkovačov, laryngoskopu a pulzného oxymetra. Pulzný oxymeter má zabudovaný softvér na vykonávanie 
skríningu kritických vrodených vývojových chýb srdca, preto bude slúžiť na realizáciu tohto skríningu u všetkých 
novorodencov.  
M. Zibolen ďalej uviedol, že s F. Bauerom písomne informovali MZ, zdravotné poisťovne aj UDZS o skutočnosti, 
že poskytovatelia zdravotnej starostlivosti (okrem perinatologických centier a JIS v Poprade a Nitre) nemajú 
uzatvorené zmluvy so zdravotnými poisťovňami o realizácii transportov novorodencov systémom „na seba“ 
a transporty do špecializovaných centier (Detské kardiocentrum) nie sú zazmluvnené vôbec. Doposiaľ nedostali 
odpoveď.  M. Zibolen odporučil všetky transporty novorodencov organizovať cez krajské operačné strediská ZZS. 
 
Ad 5.  Návrh štruktúry aj kritérií na uskutočnenie auditu neonatologických pracovísk pripravil I. Frič.   
Výbor NS SPS považuje Návrh “Neo-auditu 2016”, predovšetkým kritériá pre interné hodnotenie pracovísk, za 
akceptovateľné a vhodné pre komplexné posúdenie kvality neonatologickej zdravotnej starostlivosti a jej 
výsledkov. V súčasnom období však nie je možné tento projekt realizovať v praxi, predovšetkým pre nejednotnosť 
informačných systémov jednotlivých nemocníc a pracovísk a záťaž zdravotníckych pracovníkov v administratívnej 
činnosti, problémy so získaním relevantných údajov o prenatálnej starostlivosti, ekonomických,  prevádzkových 
údajov a v spracovaní získaných dát.   
 
Ad 6. Návrh na odporúčanie postupu pri náhrade intenzívnej liečby za paliatívnu liečbu a starostlivosť 
v neonatológii bol v hlasovaní jednomyseľne schválený.  
 
Ad 7. Kritériá na odmietnutie transportu novorodenca z medicínskych dôvodov boli v hlasovaní jednomyseľne 
schválené.  
 
Ad 8. K. Demová predstavila návrh odporučenia odbornej spoločnosti na liečbu novorodencov 
s hyperbilirubinémiou. S vypracovaním odporučenia výbor NS súhlasí, odporučenie bude pripravené do konečnej 
podoby a predložené na schválenie na nasledujúcom zasadnutí výboru NS. Prijaté uznesenie 5/2016. 
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Ad 9. K. Maťašová predstavila návrh odporučenia odbornej spoločnosti na skríning kritických vrodených 
vývojových chýb srdca pulznou oxymetriou. S vypracovaním odporučenia výbor NS súhlasí, odporučenie bude 
pripravené do konečnej podoby a predložené na schválenie na nasledujúcom zasadnutí výboru NS. Prijaté 
uznesenie 6/2016. 
 
Ad 10.  M. Litavec informoval o stretnutí pracovnej skupiny pre sledovanie nozokomiálnych infekcií, ktorá sa 
konala v Košiciach. Uviedol, že výskyt nozokomiálnych infekcií poklesol, problémom zostávajú systémové infekcie 
(blood-stream), pneumónie a nekrotizujúca enterokolitída. Rozdiely medzi jednotlivými pracoviskami sa týkajú 
dĺžky trvania infúznej liečby, dĺžky zavedenia centrálneho katétra, umelej pľúcnej ventilácie aj antibiotickej liečby. 
Informoval, že na stretnutí bola prediskutovaná problematika systémových infekcií a stratégia na zníženie výskytu 
infekcií viazaných na centrálne venózne katétre.  V budúcnosti sa plánujú vytvoriť odporučenia na prevenciu aj 
liečbu jednotlivých typov infekcií, ktoré budú predložené na schválenie na výbore NS.  Ďalej M. Litavec 
informoval, že sa uskutoční spoločné stretnutie s podobnou pracovnou skupinou z ČR, na programe stretnutia 
budú odporučenia týkajúce sa enterálnej výživy, otázka rezistencie na antibiotiká a infekcií krvného prúdu.   
  
Ad 11 a 12.  

- K. Demová informovala o príprave aktualizácie Národného resuscitačného programu a požiadala 
autorov o doručenie príspevkov do 15.1.2017. 

- do zoznamu prístrojov používaných v ambulantnej starostlivosti výbor NS navrhuje doplniť prístroj na 
skríning sluchu (Echo-screen) a transkutánny bilirubinometer 

- D. Chovancová informovala o situácii v PC Bratislava – Petržalka. Vzhľadom na stúpajúci počet 
predčasných pôrodov, stúpajúci počet extrémne nezrelých novorodencov, vyšší počet transportov in 
utero a reprofilizáciu neonatologického oddelenia v DFNsP je kapacita PC Bratislava – Petržalka 
nedostatočná, čím je ohrozená kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti kriticky chorým 
novorodencom. O uvedenej skutočnosti bude písomne informovať aj hlavného odborníka MZ pre 
neonatológiu. 

- Mgr. Kaiserová informovala o aktuálnych projektoch občianskeho združenia malíček – fotoaparát, kufrík 
spomienok pre deti určené na adopciu, zbierky plienok a oblečenia, dotazníky spokojnosti  

- D. Chovancová informovala o stretnutí na MZ kvôli ambulantným výkonom. Do konca roka 2016 bude 
potrebné vypracovať špecifikáciu a definíciu ambulantných výkonov. Materiál spracuje M. Vasiľová.  

- Vzhľadom na nejednotnosť názorov na používanie hypoalergénnych formúl na neonatologických 
pracoviskách bola táto otázka opäť diskutovaná. Výbor NS naďalej odporúča, aby v prípade nutnosti 
náhradnej výživy v priebehu prvých dní po narodení bola na novorodeneckých oddeleniach používaná 
hypoalergénna formula.   

 
 
Uznesenia:      

 5/2016: Vypracovať návrh odporučenia na liečbu novorodencov s hyperbilirubinémiou.  
Termín: 05/2017  Zodpovedná K. Demová  

 6/2016: Vypracovať návrh odporučenia na skríning kritických vrodených vývojových chýb srdca pulznou 
oxymetriou.  
Termín: 05/2017   Zodpovedná K. Maťašová  

 
 
  


