NEONATOLOGICKÁ SEKCIA
SLOVENSKEJ PEDIATRICKEJ SPOLOČNOSTI
organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti
predsedníčka: doc. MUDr. Katarína Maťašová, PhD.
vedecká sekretárka: MUDr. Klaudia Demová, PhD
Kontakt: Neonatologická klinika JLF UK a UN Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin
e-mail: neonatologia.vybor@gmail.com, tel: 043/4203 759

Zápisnica zo zasadnutia výboru Neonatologickej sekcie SPS dňa 15.05.2017 v Martine

Prítomní: K. Demová, D. Dolníková I. Frič, V. Haľamová, 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, I. Moravcová, R. Mišová,
Hostia:

doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof. – prezident SPS SLS

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení










3.
4.
5.
6.
7.
8.

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.
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

Agenda predsedu SPS SLS
Agenda predsedníčky NS SPS
Agenda hlavného odborníka MZ SR
Liečba hyperbilirubinémie – odporúčanie NS SPS
Skríning pulznou oxymetriou - odporúčanie NS SPS
Hospitalizácia fyziologického novorodenca

9.
10.
11.
12.

História starostlivosti o novorodencov na Slovensku – príprava podkladov
Cena za najlepšiu publikáciu v neonatológii za r. 2016
Varia
Diskusia

Zápis k jednotlivým bodom:
Ad 2.
K uzneseniu 1/2016: M. Litavec informoval o stretnutí česko-slovenskej pracovnej skupiny pre
sledovanie nozokomiálnych infekcií v Trenčianskych Bohuslaviciach, kde bola prerokovaná
problematika racionálnej antibiotickej terapie, parenterálnej výživy, bánk ženského mlieka. Navrhol,
aby boli prehodnotené minimálne požiadavky na spracovanie materského a ženského mlieka a bánk
ženského mlieka, aby boli vypracované odporúčania v súvislosti s používaním ženského a vlastného
materského mlieka. M. Kuchta dal návrh na vypracovanie odborného usmernenia na spracovanie
materského mlieka, potrebné je preanalyzovanie právneho vzťahu. Súčasne platné Odborné
usmernenie je staré viac ako 7 rokov, potrebná je jeho aktualizácia. Prijaté uznesenie 1/2017.
K uzneseniu 2/2016
K. Demová informovala o odosielaní hlásení do „Národného registra novorodencov s HIE“. Za
obdobie 1.1.-31.12.2016 došlo ku zlepšenie v odosielaní hlásení, z 56 pracovísk odoslalo informácie
a negatívne hlásenia 52 pracovísk. Naďalej je však potrebná včasná diagnostika perinatálnych asfyxií,
monitorovanie týchto pacientov a ich evidencia v registri. V záujme zlepšenia komunikácie budú opäť
všetky pracoviská oslovené písomnou formou. Záver: pozitívne splnené
Uznesenia 5/2016 a 6/2016 sú splnené.
Ad 3. Doc. M. Kuchta informoval o novej web stránke SPS SLS http://www.sls-sps.sk/, na tejto stránke
bude zverejnený link slovenskej neonatológie
http://slovenskaneonatologia.sk/. Informoval
a vysvetlil dôvody zvýšenia členského poplatku z 2 na 10 Eur. M. Kuchta pozval všetkých na XII.
Slovenský pediatrický zjazd (48. Galandove dni) Martin, ktorý sa bude konať 22.-24.11.2017
v Martine. Informoval o vymenovaní nového hlavného odborníka pre pneumoftizeologiu - MUDr.
Juraja Jakubičku
Ďalej informoval o občianskej nespokojnosti v súvislosti s BFHI. Odporučil apelovať na MZ SR, ktoré za
jej plnenie zodpovedá. Potrebné je vydanie rozhodnutia o platnosti plakiet, vymedzenie intervalu na
certifikáciu pracovísk (á 4-5 rokov). V. Haľamová informovala o výchove a vzdelávaní pracovníkov ale
aj dobrovoľníkov v rámci UNICEF, z tejto skupiny dobrovoľníkov sa vyformovala skupina, ktorá túto
aktivitu považuje za zárobkovú činnosť. M. Zibolen vyjadril svoje osobné stanovisko k BFHI – dnes
majú pracoviská postupovať na základe medicíny založenej na dôkazoch. Činnosť nemá byť
podmienená vlastníctvom plakety, v súčasnosti každá z nemocníc má pracovať na základe EBM aj
podľa zásad BFHI.
Záver: Výbor NS SPS jednohlasne súhlasí a podporuje stanovisko SPS v súvislosti s BFHI.
Ad 4. K. Maťašová informovala o zriadení web stránky Neonatologickej sekcie SPS
www.slovenskaneonatologia.sk.
Ďalej informovala o situácii v súvislosti s transportom novorodencov. Transport novorodenca
inkubátorom je indikovaný len v špecifických stavoch, ktoré to vyžadujú. V prípade, že sa transportuje
stabilný novorodenec bez potreby inkubátora, je možné transport realizovať cez KOS bez inkubátora
a bez neonatologického tímu resp. aj cestou DZS so SZP. Transport inkubátorom sa v súlade s platnou
legislatívou má vykonávať systémom „na seba“ – transport nevykonáva PC ako službu. Problematický
je transport k pôrodu nenarodeného dieťaťa - transportný lekár spravidla nemá zmluvu so
zdravotníckym zariadením, v ktorom sa dieťa narodí. Za dieťa preto nie je zodpovedný transportujúci
lekár, aj ak je transportný tím privolaný k pôrodu rizikového novorodenca. Za dieťa zodpovedá
ošetrujúci lekár odosielajúceho pracoviska, ktorý zároveň vypíše prepúšťaciu správu (SON). .
V prípade odmietnutia transportu je potrebné odmietnutie vyjadriť písomne.
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M. Vasilová informovala o probléme transportov v regióne Poprad. Výbor odbornej spoločnosti opäť
odporúča pracoviskám realizovať transporty novorodencov v súlade s platnou legislatívou a v
spolupráci so ZZS.
V štádiu riešenia je príprava jednotného „reverzu“ pre predčasné ukončenie hospitalizácie na žiadosť
matky. (M. Vasilová)
Ad 5. M. Zibolen informoval o nedostatku sestier v slovenskej neonatológii, riešením by mohla byť
zmena štruktúry vzdelávania sestier, na túto skutočnosť upozornil aj MZ SR. V súvislosti
s transportom novorodenca upozornil na potrebu dôsledného epikritického zhrnutia prípadu
v transportnom protokole. Ďalej poskytol informácie o svojej novej iniciatíve v spolupráci so
spoločnostou LIDL. Informoval aj o vytvorení pracovnej skupiny pre štandardné diagnostické
a terapeutické postupy pri MZ SR.
Ad 6. Odporučenie odbornej spoločnosti na liečbu novorodenca s hyperbilirubinémiou bolo
schválené hlasovaním – návrh získal plný počet hlasov. Odporučenie bude zverejnené na stránke
www.slovenskaneonatologia.sk.
Ad 7. Návrh na skríning kritických vrodených vývojových chýb srdca pulznou oxymetriou bol
schválený hlasovaním – získal plný počet hlasov. Odporučenie bude zverejnené na stránke
www.slovenskaneonatologia.sk.
Ad 8. Výbor sa zaoberal otázkou ukončenia hospitalizácie fyziologického novorodenca. Podľa platnej
koncepcie zdravotnej starostlivosti v odbore neonatológia je odporučená dĺžka hospitalizácie
zdravého novorodenca 96 hodín. Vzhľadom na narastajúci záujem matiek i poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti o skoršie prepustenie novorodenca sa bude venovať tejto problematike
pozornosť a budú vypracované kritériá, ktoré musí zdravý novorodenec pred prepustením spĺňať.
V súčasnosti NS SPS neodporúča z medicínskych dôvodov prepustenie zdravého novorodenca do
domácej starostlivosti pred dovŕšením 72 hodiny života. Prijaté uznesenie 2/2017.
Ad 9. I. Frič na základe podnetu M. Zibolena súhlasil s prípravou publikácie venovanej histórii
starostlivosti o novorodenca na Slovensku. Predstavil návrh členenia publikácie, obsahu jednotlivých
kapitol a požiadal členov výboru o spoluprácu.
Ad 10. Výbor NS SPS udelil cenu za najlepšiu vedeckú publikáciu v neonatológii za rok 2016 práci
„Accuracy of transcutaneous bilirubin measurement in newborns after phototherapy“ autorov
Časnocha-Lúčanová a kol. publikovanej v Journal of Perinatology.
Cenu za najlepšiu knižnú publikáciu v neonatológii získala publikácia „Základné informácie
o materskom mlieku a dojčení pre pracovníkov v zdravotníctve“ autorov Bánovčin, Zibolen a kolektív.
Ad 11 a 12.
Na základe Textbook of Neonatal Resuscitation, 7-th Edition, 2016, bola vypracovaná
aktualizácia Národného resuscitačného programu a bude uverejnená na stránke
www.slovenskaneonatologia.sk. Výbor NS odporúča realizovať kurzy resuscitácie novorodenca pre
pracovníkov neonatologických oddelení od 1.9.2017.
P. Krcho informoval o náraste neonatálnej úmrtnosti v PC Košice v roku 2016. Riešenie
situácie je v kompetencii PC Košice, východiskom môže byť podrobná analýza jednotlivých prípadov.
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Uznesenia:


1/2017: Pripraviť analýzu práce bánk materského a ženského mlieka a vypracovať odborné
usmernenie na spracovanie a uskladňovanie materského mlieka. Zodpovedná D. Dolníková
a D. Chovancová. Termín: do najbližšej výborovej schôdze



2/2017: Vypracovať návrh kritérií na prepustenie zdravého novorodenca do domácej
starostlivosti. Zodpovedná: K. Maťašová. Termín: do najbližšej výborovej schôdze

doc. MUDr. Katarína Maťašová, PhD.
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