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 15.10.2018

Prítomní:
F. Bauer, K. Demová, D. Dolníková I. Frič, V. Haľamová, M. Jánoš, D. Chovancová, P.
Krcho, G. Magyarová, I. Moravcová, J. Nikolinyová, I.Reváková, M. Zibolen
Ospravedlnení:
M. Benedeková, R. Mišová, M. Litavec, K. Maťašová, E. Oríšková, M. Vasilová,

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Agenda hlavného odborníka MZ SR
4. Agenda predsedníčky NS SPS
5. Projekt „História starostlivosti o novorodencov na Slovensku“
6. Informácia o projekte „Skoré prepustenie zdravého novorodenca“
7. Stanovisko výboru NS SPS k skorému prepúšťaniu fyziologických novorodencov
8. BFHI – súčasný stav
9. Rôzne
10. Diskusia

K jednotlivým bodom:
1. Rokovanie výboru otvorila K. Demová. Konštatovala, že je prítomná nadpolovičná
väčšina členov a výbor je uznášaniaschopný. Prítomní jednomyseľne schválili
predložený návrh programu schôdze.
2. Kontrola uznesení (K. Demová)
• 1/2018: Vypracovať na každom pracovisku 3 a 3+ po jednom zo
štandardných diagnostických a terapeutických postupov podľa príslušných
pravidiel a pokynov. Zodpovední: vedúci lekári pracovísk 3 a 3+. Termín:
do konca roku 2019
o M. Zibolen odošle na jednotlivé pracoviská PC a 3
návod, štruktúru a témy
• 2/2018: Zadefinovať a zjednotiť kritériá jednotlivých diagnóz infekcií a
pripraviť podklady na praktické odporučenia. Nesplnené . Zodpovedný: M.
Litavec. Termín: rok 2019

3. Agenda hlavného odborníka MZ SR (M,Zibolen)
a. Realizácia skríningu TOAE - potrebná je centralizácia detí s poruchou sluchu
v centre v Bratislave
o M. Zibolen osloví v tejto súvislosti hlavného odborníka pre ORL
b. HO informoval o žiadosti MZ SR o informácie o personálnom obsadení
ambulancií
c. Úhrada transportov:
o do 15.11.2018 by mali jednotlivé pracoviská zahlásiť HO
zazmluvnenie transportov v jednotlivých poisťovniach
d. naďalej platí možnosť skupinového dovozu liekov u neregistrovaných
liekov na základe osobitného povolenia
e. projekt LIDL - neonatologické pracoviská budú dovybavené monitorom
vitálnych funkcií a inkubátorom
4. Agenda predsedníčky NS SPS (K. Maťašová)
a. EFCNI – predsedníčka NS SPS K. Maťašová bude zastupovať v EFCNI - NS
SPS pri pripomienkovaní a zostavovaní celoeurópskych pravidiel a
štandardov starostlivosti o nezrelých novorodencov
b. Na celoslovenskej analýze perinatálnej mortality v Nižnej informovala
o aktualitách v neonatológii na Slovensku
c. Po ukončení kurzu NRP je potrebné, aby certifikát bol označený nielen
menom frekventanta ale musí byť uvedený aj školiteľ
5. Projekt „História starostlivosti o novorodencov na Slovensku“ (M. Zibolen, I.
Frič): I. Frič informoval o stave publikácie
a. Pripravený je kompletný text aj s fotografiami, v súčasnosti prebieha grafická
úprava
b. Podpora zo strany firiem bez reklám
6. Informácia o projekte „Skoré prepustenie zdravého novorodenca“ –
(M.Zibolen)
a. M. Zibolen podrobne informoval o plánovanom výskumnom projekte
realizovanom na pracovisku v Martine
7. Stanovisko výboru NS SPS k prepúšťaniu novorodencov:
a. Výbor NS SPS odporúča dodržiavať koncepciu odboru Neonatológia
a prepúšťať novorodencov vo veku 96 hodín, najskôr však po dovŕšení 72.
hodiny života pri splnení kritérií publikovaných dňa 9.10.2017 v Odporučení
odbornej spoločnosti: Minimálne kritériá na prepustenie zdravého
novorodenca do domácej starostlivosti )http://slovenskaneonatologia.sk/wpcontent/uploads/2017/04/Otvori%C5%A5-krit%C3%A9ri%C3%A1prepustenia-zdrav%C3%A9ho-novorodenca.pdf)
b. Doc. Chovancová: navrhla osloviť hlavnú odborníčku pre pediatriu
o vyjadrenie v súvislosti so zabezpečením následnej starostlivosti po
prepustení
c. Pri prepustení novorodenca po narodení je nevyhnutné postupovať tak, aby
bola plne garantovaná bezpečnosť pacienta – novorodenca. Uvedená
požiadavka je aj v súlade s vyjadreniami predstaviteľov MZ SR k tejto
problematike
8. BFHI – súčasný stav
M. Litavec nebol na zasadnutí prítomný, 18.10.2018 by mal predstaviť štandard pre
BFHI. Výbor požiada M. Litavca o predloženie návrhu štandardu.

9. Rôzne
a. reedícia publikácie „Narodili sme sa nezrelí“
i. Demová: navrhla na základe požiadaviek rodičov iniciatívu o reedíciu
publikácie Narodili sme sa nezrelí. Pracovisko v Nových Zámkoch
berie záštitu nad reedíciou. Pracovisko bude zisťovať záujem
jednotlivých pracovísk o publikáciu, následne vyzve autorov
a spoluautorov o spoluprácu. Ďalším krokom bude otázka financovania
a distribúcie publikácie. Financie získané z pôvodného vydania by
mohli byť využité na novú tlač.
b. špecializačné štúdium sestier: pripravujú sa podklady na akreditačný spis –
Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii na JLF UK v Martine
c. Vzdelávanie v PC Košice: P. Krcho informoval o zrušení plánovaných
vzdelávacích aktivít (UZV)
10. Diskusia
a. Návrh na aktualizáciu OU: Liečba novorodencov s patologickou
nekonjugovanou hyperbilirubinémiou zo dňa 15.10.2017 – zodpovední F,
Bauer, K. Demová
b. Dojčenie u matiek, ktoré mali anestéziu v propofole (K. Demová)
odporúčania ŠUKL: Štúdie u dojčiacich matiek preukázali, že propofol sa
v malých množstvách vylučuje do materského mlieka. Ženy preto nemajú
dojčiť počas 24 hodín po podaní Propofolu. Mlieko vytvorené v tomto
časovom období sa má zlikvidovať. https://www.sukl.sk/hlavnastranka/slovenska-verzia/pomocne-stranky/detaillieku?page_id=386&lie_id=42738
c. informácia o zhoršení dostupnosti Gentamicínu v koncentrácii vyhovujúcej
neonatológii
d. rehospitalizácia novorodenca do 28 dňa s tou istou diagnózou sa podľa
DRG zlučuje do 1 prípadu
(http://www.nczisk.sk/Documents/zdr_stav/Met_Z45_09.pdf)
e. Skríningu atrézie ezofágu – súčasné odporúčania podľa literatúry preverí F.
Bauer
Uznesenia:
3/2018: Hlásenie zazmluvnenia transportov v jednotlivých poisťovniach hlavnému
odborníkovi. Zodpovedný: primár pracoviska. Termín 15.11.2018
4/2018: Pracoviská majú zasielať svoju prepúšťaciu správu na pracovisko, z ktorého
pacienta pôvodne prevzali. Zodpovedný: vedúci pracoviska
5/2018: Pri prepustení fyziologického novorodenca je potrebné sa riadiť platnou
legislatívou tj. Koncepciou zdravotnej starostlivosti v odbore neonatológia
a odporúčaním Neonatologickej sekcie SPS SLS, ktoré udáva kritériá prepustenia
zdravého novorodenca Zodpovední: vedúci neonatologických pracovísk
6/2018: Výbor NS SPS zaväzuje svojich členov, aby aktívne vystupovali v médiách
a vysvetľovali dôvody, pre ktoré odborná spoločnosť trvá na dodržiavaní právnych
a odborných kritérií pri prepustení fyziologického novorodenca do domácej
starostlivosti.
7/2018: BFHI - odoslanie materiálu na pripomienkovanie členom výboru.
Zodpovedný: M. Litavec. Termín: čo najskôr

8/2018: Výbor NS SPS odporúča neonatológom venovať pozornosť vyšetreniu TPHA
a RRR na základe Odborného usmernenia Neonatologickej sekcie SPS SLS pre
starostlivosť o dieťa matky pozitívnej na syfilis.
9/2018: Skríning atrézie pažeráku po narodení – odporúčaný postup. Zosdpovedný:
F.Bauer
10/2018: Aktualizácia OU: Liečba novorodencov s patologickou nekonjugovanou
hyperbilirubinémiou zo dňa 15.10.2017. Zodpovední :F. Bauer, K. Demová. Termín:
2019

