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Kritériá na prepustenie predčasne narodeného 
novorodenca do domácej starostlivosti

• FYZIOLOGICKÁ  STABILITA   

3 fyziologické kompetencie
1.  udržanie stabilnej telesnej teploty pri izbovej teplote 20 – 22 st. C                   
2.  orálne kŕmenie z prsníka alebo fľaše bez kardiorespiračných   

ťažkostí  a prospievanie (15-20 g/kg/deň)
3.  dostatočne zrelé kardiorespiračné funkcie (5-8 dní bez apnoe po  

vysadení coffeinu

• Zvyčajne dosiahnutá medzi 36. – 37. GT
• Niekedy respiračná kontrola až v 44. GT
• Individuálne rozdiely, čím komplikovanejší priebeh tým neskôr
• Nie všetky kompetencie v rovnakom čase, niekedy niektorá nie je 

dosiahnutá pri prepustení – kompetencie rodičov



• RODIČOVSKÉ  KOMPETENCIE

• ZABEZPEČENIE  ZDRAVOTNEJ  STAROSTLIVOSTI   PO  PREPUSTENÍ 

• ORGANIZÁCIA  ĎALŠIEHO  SLEDOVANIA  VÝVOJA  DIEŤAŤA      

• (INÉ  FAKTORY)                



„Car seat test“

Odporúčanie AAP od roku 1996, revidované v roku 2009 
Odporúčanie CPS

Vychádza zo zvýšeného rizika kardiopulmonálnych komplikácií u predčasne 
narodených novorodencov v polo sede (bradykardia, apnoe, desaturácie)

Dôvody:  hypotonia, patologická poloha, relaxácia faryng. svalov v spánku, 
rozmer autosedačky

Indikácie:  všetci novorodenci narodení < 37. GT
novorodenci s rizikom obštrukčného apnoe, bradykardie a 
hypoxémie, vrátane novorodencov s hypotoniou
(napr. Downov sy.), mikrognaciou (napr. Pierre Robin sekv.), 
po kardiochirurgických operáciách

500 000 novorodencov ročne



„Car seat test“

Realizácia:

minimálne 90 minút v autosedačke (najlepšie vlastnej) v 45 º uhle

kontinuálne monitorovaná saturácia O2 a frekvencia srdca

Hodnotenie:

⚫ Apnoe v trvaní minimálne 10 sekúnd

⚫ Desaturácia < 90 % v trvaní minimálne 10  sekúnd

⚫ Bradykardia < 80/minútu v trvaní minimálne 10 sekúnd



Monitorovanie regionálnej mozgovej a periférnej 
oxygenácie počas „car seat“ testu.

Cieľ

Sledovanie regionálnej mozgovej (rcSO2) a regionálnej periférnej oxygenácie

(rpSO2) pomocou NIRS v polosede (v autosedačke v 45º uhle) u pacientov 

pripravených na prepustenie do domácej starostlivosti po hospitalizácii na

KN DFN Košice počas „car seat“ testu.

Sledovaní pacienti

Novorodenci narodení pod 37. GT v týždni prepustenia domov

Termín

február – marec 2019

30 minút po jedle



Monitorovanie

Parametre
• regionálna mozgová oxygenácia (rcSO2) pomocou NIRS vo   

fronto-temporálnej oblasti
• regionálna periférna oxygenácia  (rpSO2) pomocou NIRS pomocou  

senzora  umiestneného na DK v oblasti stehna 
• oba parametre merané prístrojom INVOS ™ system Covidien Medtronic
• Frekvencia srdca a periférna saturácia kyslíkom prístrojom Masimo  

Radical 7

Trvanie testu 
minimálne  90 minút ev. dĺžka cesty domov, ak sa predpokladá nad 90 minút



Pacienti

18 pacientov

Neúspešnosť „car seat testu“

• Apnoe po dobu minimálne 10 sekúnd

• Desaturácia s poklesom sPO2 pod 90 % po dobu minimálne 10 sekúnd

• Bradykardia s poklesom AS pod 80/min po dobu minimálne 10 sekúnd

Neúspešnosť monitorovania regionálnej oxygenácie

• Pokles regionálnej oxygenácie pod 55%















Výsledky

Zlyhanie v „car seat“ teste   16,6%  (3/18 pacientov) 

27., 28. a 33. GT s postnat. vekom 65, 67 a 27 dní

Máj 2013  - Pediatrics   zlyhanie  4,3 %  (50/1173 pacientov) ,

78% nich bolo „late preterm“



2016 - Pediatrics Child Health  26 %  (80/367 pacientov)  „late

preterm“ zlyhalo v CST.

Rizikové faktory zlyhania CST autori označili

• Nízky postnatálny vek

• Viacplodová gravidita



Výsledky

Zlyhanie NIRS

• rcSO2  - 1/18    (5,55 % pacientov)

• RpSO2  - 3/18    (16,6 % pacientov)

• veľká variabilita v rpSO2

• 1 pacient, ktorý neprešiel CST - rpSO2 pod 55%

• všetci pacienti, ktorí neprešli CST mali normálny cerebrálny NIRS



2 zahraničné štúdie k tejto problematike

1. Október 2014 - 15 pacientov

zmeny mozgovej a periférnej oxygenácie pri zmene   

polohy z ľahu do 45º uhla

nesignifikantné zmeny rcSO2 a rpSO2 pri zmene   

polohy

mierne zníženie rcSO2 a mierne zvýšenie rpSO2



2. Január 2019 – 20 pacientov  

zmeny mozgovej  oxygenácie pri CST

3 (15%)  deti neprešli CST pre desaturácie

cerebrálny NIRS v norme u všetkých pacientov



Záver:

Mansoor Farooqui  a spol. , University of Manitoba, Kanada:

„Postulujeme, že predčasne narodené dieťa je schopné cez cerebrálnu 
autoreguláciu udržať adekvátny cerebrálny prietok počas systémovej 
desaturácie alebo bradykardie, keď dosiahne bod, kedy je pripravené na 
prepustenie.“

„Väčšie štúdie sú potrebné na potvrdenie týchto výsledkov.“




