
Přílohy

Příloha č. 1 – Skóre podle Apgarové (3)



Příloha č. 2 – Rozdělení hyperbilirubinémií podle příčin (11)

1. Hyperbilirubinémie nekonjugovaná
1.1. hemolytická

 korpuskulární - vrozené hemolytické anémie: 

                        abnormality membrány erytrocytů,
                                   enzymatický deficit,
                                   hemoglobinopatie

 extrakorpuskulární - hemolytická nemoc novorozence

                                        - hematomy
1.2. nehemolytická

 fyziologická kojených dětí

 nezralost

 děti matek s diabetes mellitus

 obstrukce gastrointestinálního traktu

 hypotyreóza

 cystická fibróza

 vrozené defekty konjugace (Gilbertův syndrom, Crigler-Najjarův 

syndrom)

2. Hyperbilirubinémie konjugovaná
2.1. poškození jater

 vrozené metabolické vady (např. galaktosemie), 

deficit 1-antitrypsinu, Dubin-Johnsonův syndrom,
Rotorův syndrom

 infekční nemoci (hepatitis, sepse)

 toxické vlivy (léky, parenterální výživa)

2.2. atrézie žlučových cest
2.3. idiopatická neonatální hepatitis



Příloha č. 3 – Indikační graf pro léčbu hyperbilirubinémie (podle Hodra) (11)



Příloha č. 4 - Fototerapeutická lampa (Lullaby TM)

Příloha č.5 – Fototerapeutická podložka (BiliBed)



Příloha č. 6 – Fototerapie v inkubátoru



Příloha č.7 – Ochranné brýle na fototerapii



Příloha č.8 – Trankutánní fotobilirubinometr (Minolta – Air-Shields)

Příloha č. 9 – Poloha novorozence při fototerapii



Příloha č. 10 – Výměnná transfúze (Exsanguinace) (4)

Indikace k výměnné transfúzi:
 vysoká hladina nekonjugovaného bilirubinu v krvi (HNN)

 korekce anémie u hydrops fetus

 disseminovaná intravaskulární koagulopatie (DIC)

 intoxikace

Pomůcky:
a) ke kanylaci pupeční žíly

 otevřené výhřevné lůžko, monitor vitálních funkcí

 pomůcky k zamezení pohybu dítěte 

 pomůcky k preparaci pupku (malý rovný peán, peán zahnutý, chirurgické 

nůžky, jehelec, chir. jehly, skalpel, silonové nitě, malé háky, chir. pinzeta 

malá, cévní pinzeta, paličková sonda), sterilní pupeční tkanice, sterilní 

roušky

 arteriální a venózní pupeční katétr

 trojcestné kohouty, transfúzní souprava, prodlužovací hadičky, 10 a 20 ml 

stříkačka, náplast na fixaci, nůžky

 heparin, fyziologický roztok na ředění

 sterilní ochranné pomůcky pro lékaře (rukavice, ústenka, čepice, plášť)

b) dále k výměnné transfúzi
 krev skupiny 0 (nebo podle skupiny dítěte) Rh negativní v AB plazmě 

v množství 160 – 180 ml/kg, ne starší 7 dnů

 promívací roztok (3 díly 5% glukózy + 1 díl 10% Calcium glukonicum)

 označené zkumavky a žádanky na odběr krevních vzorků

 nádoba na odpad, vak

 pro dva lékaře sterilní ochranné pomůcky (čepice, plášť, maska, rukavice)

 dokumentaci pro výměnnou transfúzi

 pomůcky k resuscitaci dítěte



Příprava dítěte:
 na vyhřívané otevřené lůžko ulož dítě, napoj ho na monitor, zklidni ho a 

zafixuj jeho končetiny, zajisti dítěti tepelný komfort

 nepodávej dítěti nic p.o. cca 2 hodiny před výkonem nebo mu odsaj 

žaludek a ponechej sondu v žaludku kvůli dekompresi, nepodávej dítěti 

nic p.o. cca 2 hodiny po zákroku

 odeber moč na vyšetření před transfuzí

Techniky výměnné transfúze:
 jednocestná = krev je odebírána z umbilikální vény a opět je do ní 

podávána

 dvojcestná - a) venovenózní = krev je odváděná z centrální žíly (v. 

umbilikalis, v. femoralis) a vrací se do jiné centrální žíly

                  - b) venoarteriální = arteriálním katétrem se krev odvádí a 
podává se žilní kanylou

Postup při výměnné transfuzi:
 provede se kanylace pupeční žíly

 po zavedení se zafixuje pupeční cévka a odebere se vzorek krve na 

vyšetření (bilirubin, KO, STORCH, hemokultura, ionty, glykémie) a 

napojí se předplněná souprava pro výměnnou transfuzi

 odebere se z pupečního katétru 10 ml krve, dá se do odpadu, z vaku se 

natáhne 10 ml krve dárce a aplikuje se do pupečního katétru, celá akce se 

opakuje do celkové výměny 100 ml krve, potom se aplikuje promývací 

roztok a pokračuje se dále do výměny celkového množství krve podle 

hmotnosti dítěte

 po celou dobu výkonu se u dítěte monitorují vitální funkce a vede se 

přesná bilance odebrané a podané krve, včetně promývacího roztoku

 pokud dojde k bradykardii, rychlost výměny se zpomalí

 při distenzi břicha, zvracení se výkon přeruší

 před ukončení výkonu se odebere vzorek krve na vyšetření (bilirubin, KO, 

hemokultura, ionty, glykémie) a na pupeční katétr se napojí infuzní roztok 

(do další kontroly hladiny bilirubinu)

 po transfúzi se odebere vzorek moči na vyšetření

 dále se pokračuje v léčbě fototerapií



Komplikace výměnné transfúze:
 stejné jako u kanylace pupeční žíly (ztráty krve, poškození jater, perforace 

žíly, trombóza, vzduchová embolie, sepse)

 poruchy srdečního rytmu, zvětšení cirkulujícího objemu nadměrným 

přívodem krve/tekutin

 hyperkalémie, hypernatrémie, hypokalcémie, acidóza

 bakteriémie, hepatitis B, cytomegalovirus, AIDS

 nekrotická enterokolitida



Příloha č. 11 – Ošetřovatelská dokumentace – ošetřovatelská anamnéza, 

diagnóza, plán péče



Příloha č. 12 – Ošetřovatelská dokumentace – realizace a hodnocení oš. plánu



Příloha č. 13 – Souhlas s použitím formulářů ošetřovatelské dokumentace




