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46.
Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
o oznaþovaní novorodencov
Bratislava: 11. september 2009
ýíslo: 18419/2009-OZS
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podĐa § 45 ods. 1 písm. b) zákona þ. 576/2004 Z.
z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto usmernenie:
ýl. I
Toto odborné usmernenie ustanovuje spôsob oznaþenia novorodenca, aby sa zamedzilo výmene
novorodenca poþas jeho pobytu v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti až do
jeho prepustenia.
ýl. II
(1) Každý novorodenec sa ihneć po narodení oznaþí dvoma z týchto troch spôsobov:
a) pripevnením þíselného štítku s þíslom na zápästie novorodenca, ktorý je rovnaký ako þíselný štítok
s þíslom, ktorým je oznaþená matka,
b) pripevnením identifikaþného náramku na druhé zápästie novorodenca, ktorý je rovnaký ako
identifikaþný náramok, ktorým je oznaþená matka,
c) napísaním priezviska a mena novorodenca a þísla identického s þíslom na þíselnom štítku alebo
identifikaþnom náramku na hrudník, stehno alebo chrbát novorodenca.
(2) Každému novorodencovi sa ihneć po narodení na zápästie hornej konþatiny pripevní þíselný štítok
s þíslom alebo identifikaþný náramok tak, aby sa nedal stiahnuĢ zo zápästia novorodenca a aby
nenastali cirkulaþné zmeny.
(3) Na identifikaþnom náramku je napísané priezvisko a meno novorodenca, þíslo z þíselného štítku,
dátum a þas narodenia novorodenca. Nápis je þitateĐný, zreteĐný, dostatoþne veĐký a nezmývateĐný.
Identifikaþný náramok môže byĢ oznaþený aj þiarovým kódom.
(4) Oznaþenie novorodenca napísaním priezviska a mena novorodenca, þísla identického s þíslom na
þíselnom štítku alebo identifikaþnom náramku na hrudník, stehno alebo chrbát novorodenca po
oþistení kože novorodenca vykoná ten zdravotnícky pracovník, ktorý vykonal prvé ošetrenie
novorodenca špeciálnym perom alebo vatovou štetôþkou jedným z nasledujúcich roztokov:
1. Rp.: 1 % roztok methylrosanilini chlorati (gentiánová violeĢ)
2. Rp.: Spiriti diluti
80,00 g.
Aquae purificatae
70,00 g.
Methylrosanilini chlorati
1,30 g.
Diethyleteri
30,00 g.
Argenti nitrici
20,00 g.
D.S. Farbivo.
3. Rp.: Argenti Nitrici
5,00 g.
Aqua destillata
24,50 g.
Spiriti vini concentrati
20,00 g.
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Viride nitens
M. f. sol.
D.S.: Farbivo
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0,50 g.

(5) Oznaþenie novorodenca napísaním priezviska a mena novorodenca, þísla identického s þíslom na
þíselnom štítku alebo identifikaþnom náramku na hrudník, stehno alebo chrbát novorodenca je
þitateĐné, zreteĐné a dostatoþne veĐké.
(6) Pri viacpoþetnom pôrode sa k údajom napísaným na identifikaþnom náramku a k údajom
napísaným na hrudníku, stehne alebo chrbáte novorodenca pripíše rímske þíslo I., II., III., ktoré
oznaþuje poradie narodenia novorodencov bez ohĐadu na ich pohlavie.
(7) Do zdravotnej dokumentácie1) matky, novorodenca a do pôrodnej knihy zapíše þíslo identické
s þíslom na þíselnom štítku a/alebo obsah identifikaþného náramku ten zdravotnícky pracovník, ktorý
oznaþenie novorodenca a matky vykonal.
ýl. III
(1) Ak sa novorodenec narodí mimo pôrodníckeho pracoviska, zdravotnícky pracovník, ktorý ho
prijíma do zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti oznaþí novorodenca podĐa
þlánku II. tohto odborného usmernenia.
(2) Pred oznaþením novorodenca majú prednosĢ všetky život zachraĖujúce zdravotné výkony
smerujúce k oživeniu novorodenca alebo stabilizácii jeho vitálnych funkcií. Oznaþenie novorodenca
sa v takomto prípade vykonáva rovnakým spôsobom ako je uvedené v þl. II. tohto odborného
usmernenia vtedy, keć to jeho zdravotný stav umožĖuje.
(3) Novorodenec s difúznym ochorením kože sa oznaþí þíselným štítkom s þíslom na jednom zápästí a
identifikaþným náramkom s menom, priezviskom, þíslom, dátumom a hodinou narodenia na druhom
zápästí. Oznaþenie novorodenca nápisom na kožu sa vykoná na základe indikácie lekára až po zhojení
dostatoþne veĐkej plochy na koži novorodenca.
(4) Ošetrenie a všetky život zachraĖujúce zdravotné výkony novorodenca s veĐmi nízkou pôrodnou
hmotnosĢou (novorodenec pod 1 500 g) majú prednosĢ pred jeho oznaþením. Takýto novorodenec je
umiestnený v inkubátore, ktorý je oznaþený menom a priezviskom novorodenca, gestaþným vekom a
poradovým þíslom novorodenca pri viacpoþetnom pôrode. ýíselný štítok s þíslom a oznaþený
identifikaþný náramok je položený vedĐa novorodenca. Oznaþenie novorodenca nápisom na kožu sa
nevykonáva. Keć je možné novorodencovi þíselný štítok s þíslom alebo identifikaþný náramok
pripevniĢ na jeho zápästie, tak ho zdravotnícky pracovník pripevní na základe indikácie lekára.
ýl. IV
(1) ZhodnosĢ þíselného štítku s þíslom alebo identifikaþného náramku, ktorým budú oznaþení matka
a novorodenec, si overia zdravotnícki pracovníci, ktorí vykonajú oznaþenie novorodenca a matky pred
samotným oznaþením.
(2) Ak sa þíselný štítok s þíslom alebo identifikaþný náramok poškodia, zvleþú, alebo sa dajú stiahnuĢ
z hornej konþatiny novorodenca, je potrebné ich ihneć vymeniĢ za nové s rovnakými údajmi.

1

) Zákon þ. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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(3) Ak sú þíselný štítok s þíslom alebo identifikaþný náramok tesné a spôsobujú novorodencovi
cirkulaþné zmeny, je potrebné ich vymeniĢ za nové s rovnakými údajmi.
(4) Ak þitateĐnosĢ oznaþenia napísaním priezviska a mena novorodenca, þísla identického s þíslom na
þíselnom štítku alebo identifikaþnom náramku na hrudník, stehno alebo chrbát novorodenca stráca
viditeĐnosĢ a oznaþenie sa stáva nejasným, je potrebné oznaþenie opakovane napísaĢ tak, aby bolo
þitateĐné a zrozumiteĐné až do prepustenia novorodenca zo zdravotníckeho zariadenia ústavnej
zdravotnej starostlivosti.
(5) ýíselný štítok s þíslom alebo identifikaþný náramok odoberie zdravotnícky pracovník
novorodencovi a matke pri prepustení novorodenca. Identifikaþný náramok si môžu rodiþia odstrániĢ
doma.

ýl. V
(1) Za správne oznaþenie konkrétneho novorodenca je zodpovedný ten zdravotnícky pracovník, ktorý
novorodenca oznaþil.
(2) Za správnu metodiku a materiálno-technické vybavenie oznaþovania novorodencov zodpovedajú
vedúci lekár a vedúca sestra novorodeneckého pracoviska.

ýl. VI
Zrušuje sa Metodické opatrenie Ministerstva zdravotníctva Oznaþovanie novorodencov þ. Z-3 074/1994-B/1
zo dĖa 8. mája 1974 uverejnené vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva SSR pod þíslom 5, þiastka 7-8 zo
dĖa 14. júna 1974.

ÚþinnosĢ
Toto odborné usmernenie nadobúda úþinnosĢ 1. novembra 2009.

Richard Raši, v.r.
minister

