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 09.10.2017

Prítomní: K. Demová, D. Dolníková I. Frič, D. Chovancová, M. Jánoš, M. Litavec, G. Magyarová, K.
Maťašová, J. Nikolinyová, , I.Reváková, M. Vasiľová, M.Zibolen
Ospravedlnení: F. Bauer, M. Benedeková, , V. Haľamová, P. Krcho, I. Moravcová, R. Mišová, E. Oríšková
Hostia: doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof. – prezident SPS SLS

PROGRAM:
1.
2.

Otvorenie
Kontrola uznesení







3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

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+
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

Agenda predsedu SPS SLS
Agenda hlavného odborníka MZ SR
Praktická realizácia Národného resuscitačného programu
Projekt „História starostlivosti o novorodencov na Slovensku“
Návrh na usmernenie pre manipuláciu s materským/ženským mliekom
Prepustenie fyziologického novorodenca
Súčasná situácia v zabezpečení starostlivosti o vysokorizikových novorodencov v SR
Rôzne
Diskusia

Zápis k jednotlivým bodom:
Ad 2.
Uznesenia 1/2016, 2/2016 a 3/2016 sa priebežne plnia.
Uzneseniam 1/2017 a 2/2017 sú venované osobitné body programu rokovania výboru NS

Ad 3.
Doc. Kuchta informoval, že výbor SPS pozitívne hodnotí spoluprácu s neonatologickou sekciou, ako aj
aktivitu výboru NS SPS. Ďalej uviedol v súvislosti s medzinárodným dňom dojčenia, že publikácia „Základné
informácie o materskom mlieku a dojčení pre pracovníkov v zdravotníctve“, ktorá bola vydaná v roku 2016 pod
garanciou SPS sa stretla s pozitívnym ohlasom pediatrov a na mnohých pracoviskách sa využíva ako študijný
materiál.
Výbor SPS pripravuje vznik pracovnej skupiny pre vakcináciu. V súčasnosti je vakcinácia pod odbornou
garanciou epidemiológie, ale praktickú realizáciu očkovania vykonávajú pediatri. Z uvedeného dôvodu považuje
SPS za žiaduce vytvorenie uvedenej pracovnej skupiny. O prácu v skupine prejavila záujem doc. Chovancová.
V súvislosti s odporučeným očkovaním predčasne narodených detí podľa chronologického veku ešte počas
hospitalizácie upozornila PhDr. Magyarová na problém pri objednávaní očkovacích látok – len po jednom kuse.
Riešenie prisľúbil doc. Kuchta – SPS vypíše grant na zabezpečenie vakcín pre neonatologické pracoviská.
Doc. Kuchta sa venoval problematike iniciatívy BFHI. Pozitívom je skutočnosť, že sa podarilo iniciatívu
revitalizovať, organizačne za ňu zodpovedá SPS. V súčasnosti nie je téma BFHI zaradená v príprave na
špecializačnú skúšku z pediatrie, ale plánuje úprava príslušnej vyhlášky. Aktuálne je na MZ SR k dispozícii grant
na vzdelávanie, ktoré súvisí s BFHI. O grant sa môže uchádzať inštitúcia so súhlasom výboru SPS, ktorá je schopná
poskytnúť vzdelávanie v uvedenej tematike. V rámci grantu sa plánuje zorganizovanie 5 workshopov alebo
kurzov.
Ad 4.
Prof. Zibolen informoval o uznesení výboru SGPS z apríla 2017, v ktorom sa uvádza, že pôrodníci nie sú
spokojní so spoluprácou s neonatológmi, a budú na MZ SR iniciovať zmenu, podľa ktorej sa neonatologické
pracoviská rozdelia, pričom fyziologickým novorodencom bude poskytovaná zdravotná starostlivosť na
gynekologických oddeleniach. Úlohou neonatológa má byť starostlivosť o patologických novorodencov.
Dôvodom má byť snaha pôrodníkov o včasné prepustenie matky s dieťaťom po fyziologickom pôrode. V tejto
súvislosti prof. Zibolen komunikoval s MZ SR s cieľom upozorniť, že za týchto podmienok sa úroveň starostlivosti
o novorodencov zníži. Okrem toho podľa „Charty práv dieťaťa“ má dieťa právo na zdravotnú starostlivosť
poskytovanú špecialistom (pediatrom-neonatológom). MZ SR s iniciatívou výboru SGPS nesúhlasí a odmieta
rozdelenie neonatologických pracovísk. Ako vyplýva z písomného vyjadrenia, MZ SR neodporúča ani skrátiť pobyt
po fyziologickom pôrode v ústavnom zdravotníckom zariadení na menej ako 3 dni.
Ad 5.
MUDr. Demová predniesla návrh odporučenia na praktickú realizáciu Národného resuscitačného
programu. Návrh bol schválený všetkými hlasmi, bude zverejnený na stránke www.slovenskaneonatologia.sk.
Podľa stanoviska výboru NS majú všetky pracoviská povinnosť absolvovať kurzy resuscitácie novorodenca
v priebehu roka 2018.
Ad 6.
MUDr. Frič informoval o súčasnom stave projektu „História starostlivosti o novorodencov na
Slovensku“. Predstavil návrh publikácie venovanej tejto problematike, jej obsah, členenie kapitol, navrhnutých
autorov i formálne požiadavky na spracovanie textov. Požiadal autorov o potvrdenie/odmietnutie účasti na
projekte do 14 dní. Konečný termín doručenia textov je do 15.3.2018.
Ad 7.
MUDr. Dolníková predstavila návrh na usmernenie pre manipuláciu s materským/ženským mliekom.
Členovia výboru majú možnosť pripomienkovať uvedený materiál do 7 dní.
Ad 8.
Doc. Maťašová predstavila návrh na minimálne kritériá na prepustenie zdravého novorodenca do
domácej starostlivosti. Návrh bol po diskusii a akceptovaní pripomienok odsúhlasený všetkými prítomnými.
Dokument bude dostupný na stránke www.slovenskaneonatologia.sk.
Ad 9.
Doc. Chovancová informovala o súčasnej situácii v zabezpečení starostlivosti o vysokorizikových
novorodencov v SR. Kritická je situácia v UNB Antolská. Doc. Chovancová vysvetlila, prečo sú problematické
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transporty in utero, nie je dostatok lôžok, pričom počet pacientov stúpa. Vzhľadom na zmenu charakteru
neonatologického pracoviska v DFN v Bratislave, ktoré zabezpečuje predovšetkým pooperačnú starostlivosť,
pracovisko v nemocnici na Antolskej nie je schopné kapacitný nedostatok kompenzovať. V tejto súvislosti prof.
Zibolen uviedol, že o situácii informoval MZ SR a odhaduje, že v SR je potrebných približne 100 -120
anesteziologicko – resuscitačných lôžok pre novorodencov. Prijaté uznesenie 3/2017.
Ad 10.
-

výbor NS poskytol autorizáciu web stránky www.slovenskaneonatologia.sk, ktorá je oficiálnou
stránkou NS SPS.
od prof. Zibolena a doc. Maťašovej odznela požiadavka na prehodnotenie ohraničenia šedej zóny.
PhDr. Magyarová vypracuje na základe údajov z neonatologických pracovísk v SR analýzu zdravotného
stavu a ďalšieho vývoja detí narodených v gestačnom veku menej ako 24 týždňov.

Uznesenie:
 3/2017: Výbor sa zaoberal kritickou situáciou v starostlivosti o vysokorizikových a kriticky chorých
novorodencov. Odporúča na uvedenú situáciu písomne upozorniť MZ SR. Zodpovední: doc. Chovancová,
prof. Zibolen
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