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Abstrakt

Bakalářská práce se zabývá ošetřovatelskou péčí o novorozence 

s hyperbilirubinemií. Je zpracována formou případové studie. Skládá se 

z teoretické a praktické části. 

V teoretické části popisuje vlastní hyperbilirubinemii, její výskyt, 

příznaky, příčiny. Dále práce popisuje patofyziologii hyperbilirubinemie, kde je 

zmíněn metabolismus bilirubinu a jeho toxicita. Práce pokračuje rozdělením 

hyperbilirubinemií, popisuje nejčastější typy hyperbilirubinemie, její diagnostiku, 

léčbu, prognózu, následnou péči o děti s hyperbilirubinemií a prevenci 

hyperbilirubinemie. 

V praktické části se práce zabývá specifickou a komplexní ošetřovatelskou

péčí o novorozence s hyperbilirubinemií. Zde práce popisuje průběh hospitalizace,

anamnézu a ošetřovatelské problémy pacienta. Jako nejaktuálnější ošetřovatelské 

problémy pro vybraného pacienta jsou stanoveny: Zajištění a udržení optimální 

tělesné teploty, Porucha příjmu potravy a Prevence nozokomiálních nákaz 

v souvislosti se zavedením periferního žilního katetru. Práce každý ošetřovatelský

problém rozebírá podrobněji a popisuje vlastní ošetřovatelskou péči. Práce věnuje 

pozornost i podrobné edukaci matky, která je velmi důležitá.

Klíčová slova: hyperbilirubinemie - bilirubin - ikterus - novorozenec - fototerapie



Abstract

The thesis deals with the nursing care of newborns with 

hyperbilirubinemia. It is processed in the form of case study. It consists of 

a theoretical and a practical part.

 There are described  hyperbilirubinemia, its occurrence, incidence, 

symptoms and causes in theoretical part. Furthermore the work describes the 

pathophysiology of hyperbilirubinemia, where is mentioned the metabolism of 

bilirubin and its toxicity. The thesis continues by hyperbilirubinemia splitting, 

describes the most common types of hyperbilirubinemia, its diagnosis, treatment, 

prognosis, follow-up care of children with hyperbilirubinemia and prevention of 

hyperbilirubinemia.

The thesis also deals with the specific and complex nursing care of 

newborns with hyperbilirubinemia in the practical part. The work describes here 

the process of the hospitalization, the patient's case history and nursing issues. 

As the most current nursing issues for the selected patient are stated: Ensure and 

maintain optimal body temperature, an eating disorders and the prevention of 

nosocomial infections in connection with the insertion of the peripheral venous 

catheter. The thesis discusses in more details each of the nursing problem and 

describes its own nursing care. The thesis also pays attention to the detailed 

mother education, which is very important.

Keywords: hyperbilirubinemia - bilirubin - icterus - newborn - phototherapy



Obsah:

ÚVOD......................................................................................................................9

1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA.......................................................................10

1.1 Epidemiologie onemocnění........................................................................10

1.2 Popis onemocnění.......................................................................................10

1.2.1 Patofyziologie onemocnění................................................................11

1.2.2 Rozdělení hyperbilirubinemií............................................................14

1.2.3 Vybrané typy hyperbilirubinemie......................................................15

1.2.4 Diagnostika hyperbilirubinemie........................................................19

1.2.5. Léčba hyperbilirubinemie.................................................................21

1.2.6. Prognóza a následná péče................................................................26

1.2.7. Prevence hyperbilirubinemie...........................................................27

2. KAZUISTIKA................................................................................................... 28

2.1. Základní údaje.................................................................................................28

2.2. Ošetřovatelská anamnéza................................................................................30

2.3. Průběh hospitalizace........................................................................................33

2.4. Ošetřovatelské problémy.................................................................................37

2.4.1. Zajištění a udržení optimální tělesné teploty....................................37

2.4.2. Porucha příjmu potravy...................................................................44

2.4.3. Prevence nozokomiálních nákaz v souvislosti se zavedením 

periferního žilního katetru..........................................................................52

2.5. Edukace matky................................................................................................58

2.6. Dlouhodobá  péče............................................................................................65

3. DISKUZE...........................................................................................................66

ZÁVĚR..................................................................................................................70



Použité zkratky.......................................................................................................71

Seznam použité literatury.......................................................................................73

Seznam příloh........................................................................................................76

Přílohy....................................................................................................................77



ÚVOD

Téma Ošetřovatelská péče o novorozence s hyperbilirubinemií jsem si 

vybrala, protože je mi vzhledem k mému povolání dětské sestry na neonatologii 

velmi blízké. Hyperbilirubinemií projde více než polovina všech novorozenců, 

a proto je toto téma velmi aktuální.

Cílem mé bakalářské práce je zpracování případové studie ošetřovatelské 

péče o lehce nezralého chlapečka s inkompaktibilitou v AB0 systému.

Bakalářská práce má dvě části - klinickou a praktickou. 

V klinické části popisuji hyperbilirubinemii a její patofyziologii. Zabývám 

se bilirubinem, jeho metabolismem a toxicitou. Dále uvádím rozdělení 

hyperbilirubinemií a popisuji její nejčastější typy. Věnuji se diagnostice a léčbě 

hyperbilirubinemie a zabývám se také prognózou, následnou péčí a prevencí 

hyperbilirubinemie.

V praktické části popisuji průběh hospitalizace a anamnézu pacienta. Dále 

se podrobně věnuji aktuálním ošetřovatelským problémům. Jako hlavní 

ošetřovatelské problémy jsem stanovila: Zajištění a udržení optimální tělesné 

teploty, Porucha příjmu potravy a Prevence nozokomiálních nákaz v souvislosti se

zavedením periferního žilního katetru. Každý ošetřovatelský problém podrobněji 

rozebírám a popisuji ošetřovatelskou péči. Nemalou pozornost věnuji i podrobné 

edukaci maminky, která je velmi důležitá.

V diskuzi se zabývám historií a vývojem metod sloužících k diagnostice, 

léčbě, ale i k prevenci hyperbilirubinemie. Dále se věnuji ošetřovatelské péči, 

ošetřovatelským problémům, rolím sestry a rozdílům v ošetřovatelské péči na 

různých pracovištích.
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1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA

1.1 Epidemiologie onemocnění

Hyperbilirubinemie se vyskytuje u 45 - 65% zralých novorozenců. (1) 

U nezralých novorozenců bývá výskyt ještě častější cca 70 - 80%. 

U méně než 5% novorozenců má žloutenka patologickou příčinu. (2)

1.2 Popis onemocnění

► Charakteristika

Hyperbilirubinemie je zvýšení hladiny bilirubinu v krevním séru nad 

25 µmol/1 bez ohledu na věk dítěte. (1)

► Klinický obraz

Příznakem hyperbilirubinemie žluté zabarvení kůže, sklér a sliznic 

→ ikterus. Objevuje se při zvýšení hladiny bilirubinu nad 80 µmol/l. (3)

► Příčiny 

Příčiny hyperbilirubinemie se dělí do tří základních skupin:

• Zvýšená produkce bilirubinu - s hemolýzou (Rh a ABO inkompatibilita, 

membránové a enzymatické defekty erytrocytů), bez hemolýzy (polycytemie, 

extravazace, porucha enterohepatální cirkulace)

• Snížená konjugace bilirubinu - fyziologický ikterus, ikterus kojených 

novorozenců, Gylbertův syndrom, Criglerův-Najjarův sydrom

• Patologická exkrece bilirubinu - biliární obstrukce, infekce, metabolické 

poruchy, chromozomální abnormality, léky (1)
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1.2.1 Patofyziologie onemocnění

Bilirubin: 

Bilirubin je žluté krevní barvivo, které vzniká při rozpadu červeného 

krevního barviva hemoglobinu. Rozlišujeme dva typy bilirubinu. A to bilirubin 

nepřímý (nekonjugovaný) a bilirubin přímý (konjugovaný). (3)

Metabolismus bilirubinu (příloha č. 6)

Hemoglobin se rozpadá na hem a globin. Hem se dále štěpí na biliverdin 

a železo. Z biliverdinu vzniká bilirubin. 

Tento bilirubin je nekonjugovaný. Je ve vodě nerozpustný. Má toxické 

účinky zejména na nervové buňky. Váže se na albumin. Pomocí albuminu je 

transportován do hepatocytu. V hepatocytu se bilirubin váže s kyselinou 

glukuronovou pomocí enzymu glukuronyltransferáza = konjugace bilirubinu.

Konjugovaný bilirubin se vylučuje pomocí žluči do střeva. Je ve vodě 

rozpustný. Pomocí střevních bakterií je redukován na urobilinogen 

a sterkobilinogen. Následně se pomocí dehydrogenace mění na žlutá barviva 

urobilin a sterkobilin. (3) 

► Zvláštnosti metabolismu bilirubinu u plodu

Bilirubin se v plodové vodě objevuje už ve 12. týdnu gravidity. Enzym 

glukuronyltransferáza začíná být aktivní v 16. týdnu gravidity. Do 30. týdne 

gravidity dosahuje 0,1% hodnot dospělých. Do 40. týdne gravidity se hodnota 

enzymu zdesetinásobí. Po narození hodnota enzymu rychle stoupá. 

Bilirubin se ve žluči plodu objevuje ve 14. týdnu gravidity, není to ale 

bilirubin konjugovaný. Játra plodu mají možnost zpracovat bilirubin významně 

limitovanou. Jednak z důvodu enzymatických mechanismů a jednak díky relativně

nízkým průtokům krve játry, protože většina krve přiváděné pupeční žílou proudí 

přes ductus venosus do dolní duté žíly. Proto je u plodu téměř veškerý bilirubin 
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nekonjugovaný a eliminovaný do krevního oběhu matky. (4)

► Zvláštnosti metabolismu bilirubinu u novorozence

� Zvýšená nabídka játrům:

Nadprodukce bilirubinu - podílí se zde kratší životnost erytrocytů, větší množství 

hemoglobinu, vyšší podíl bilirubinu nepocházejícího z erytrocytů, materofetální 

transfuze, extravazace krve mimo cévní systém. 

Enterohepatální reabsorbce bilirubinu - je specifickým prvkem metabolismu 

bilirubinu u novorozence. Enzym beta-glukuronidáza přítomný ve střevě 

novorozence, přeměňuje konjugovaný bilirubin zpět na nekonjugovaný. Ten se ze 

střeva opět vstřebává do krve a jaterní buňky jej musí znovu zpracovat. 

� Snížená eliminační schopnost bilirubinu:

Snížené vychytávání bilirubinu v játrech.

Snížená konjugační schopnost jater - enzym glukuronyltransferáza dosahuje 

stejných hodnot jako u dospělých až 6 - 14 týdnů po narození.

Snížené vylučování bilirubinu do žlučových cest.

Snížená eliminace bilirubinu střevem - opožděný odchod smolky, zpomalení 

střevní pasáže, nepřítomnost bakteriální flóry. (5)

Toxicita bilirubinu

Bilirubin negativně ovlivňuje celou řadu buněčných funkcí. Poškozuje 

funkci buněčné membrány, umožňuje únik iontů z buňky, negativně ovlivňuje 

transport elektronů, inhibuje syntézu DNA a bílkovin. Inhibuje enzymy, které se 

podílí na glykolýze. Bilirubin má vazbu na mozkový kmen, nepříznivě ovlivňuje 

bazální ganglia. Bilirubin je neurotoxický. Jeho působení na mozkovou tkáň je 

devastující a většinou ireverzibilní. (5)
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Toxicitu bilirubinu ovlivňuje:

� Hladina bilirubinu v krevním séru - přímý vztah mezi hladinou bilirubinu

v séru a poškozením buněk neexistuje.  Toxický vliv na CNS má tzv. volný 

bilirubin. Vzniká po překročení vazebné kapacity albuminu. Proniká přes 

hematoencefalickou bariéru.

� Vazba bilirubinu na albumin - je daná koncentrací albuminu v séru. 

Bilirubin mohou z vazby s albuminem vytěsnit některé léky (např. indometacin, 

kanamycin, erytromycin). Uvolnění bilirubinu z vazby na albumin ovlivňuje 

respirační acidóza, hemolýza, hypoxie, hyperkapnie, sepse, hypotermie, 

hypoglykemie.

� Propustnost hematoencefalické bariéry - mezi faktory, které propustnost 

zvyšují, patří např. podání hyperosmolárních roztoků, respirační acidóza, sepse, 

intrakraniální krvácení.

� Vnímavost nervové tkáně na poškození bilirubinem - je individuální. 

Zranitelnost nervové buňky závisí na metabolické aktivitě buňky, na obsahu 

lipidů a na schopnosti detoxikovat bilirubin. (5)
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1.2.2. Rozdělení hyperbilirubinemií:  

► Hyperbilirubinemie nekonjugovaná 

◆ Hemolytická

▪ Korpuskulární

• Vrozené hemolytické anémie

▪ Extrakorpuskulární

• Hemolytická nemoc novorozence

• Hematomy

◆ Nehemolytická

▪ Fyziologická hyperbilirubinemie

▪ Hyperbilirubinemie kojených dětí

▪ Nezralost

▪ Děti matek s diabetes melitus

▪ Obstrukce gastrointestinálního traktu

▪ Hypotyreóza

▪ Cystická fibróza

▪ Vrozené defekty konjugace 

► Hyperbilirubinemie konjugovaná

◆ Poškození jater

▪ Vrozené metabolické vady (Galaktosemie, Tyrozinemie)

▪ Infekční nemoci (hepatitis, sepse)

▪ Toxické vlivy (parenterální výživa, léky)

◆ Atrezie žlučových cest

◆ Idiopatická neonatální hepatitis (3)
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1.2.3. Vybrané typy hyperbilirubinemie

▶ Fyziologická hyperbilirubinemie

Fyziologická hyperbilirubinemie je způsobena sníženou eliminační 

schopností bilirubinu v játrech. Zároveň dochází ke zvýšenému rozpadu 

erytrocytů a tím k vyšší zátěži bilirubinem. Dále je v tomto období i vyšší 

enterohepatální oběh bilirubinu. Játra a slezina jsou normální velikosti. 

Fyziologický ikterus se objevuje se asi u dvou třetin fyziologických 

novorozenců. Kriteria pro fyziologický ikterus - nastupuje až po 24 hodinách 

života, bilirubin z pupeční krve nepřesahuje 50 µmol/l. Hladina bilirubinu vrcholí 

3. - 4. den po porodu, do konce druhého týdne života mizí. Hladina celkového 

bilirubinu zpravidla nepřesahuje 240 - 250 µmol/l. U kojených dětí však může být

i vyšší. Hladina konjugovaného bilirubinu se pohybuje do 34 µmol/l. 

Tato hyperbilirubinemie obvykle nevyžaduje léčbu. (1, 2, 7)

▶ Fyziologická hyperbilirubinemie u nezralých novorozenců

U nedonošených dětí je výrazně snížena schopnost transportu bilirubinu do

jater. Tvoří se méně albuminu a schopnost enzymu glukuronyltransferázy 

konjugovat bilirubin je snížená. 

Ikterus se u nedonošených novorozenců obvykle objevuje až 5. - 7. den 

života. Hladiny bilirubinu jsou výrazně vyšší a nebezpečnější než u zralých 

novorozenců. Žloutenka obvykle ustupuje do konce třetího týdne života. 

Hyperbilirubinemie nezralých novorozenců většinou vyžaduje léčbu. (6)

▶ Hyperbilirubinemie kojených dětí

Objevuje se u 20 - 30% kojených dětí. Kojené děti mají vyšší hladiny 

bilirubinu od narození. Zvýšená hladina bilirubinu přetrvává týdny až měsíce. 

Hladina bilirubinu klesá pomalu i navzdory neustálému kojení. Na normální 
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hodnotu klesne zpravidla do tří měsíců života. 

Příčinou je přítomnost β-glukuronidázy ve střevě. Ta hydrolyzuje 

konjugovaný bilirubin. Nekonjugovaný bilirubin pak díky enterohepatální 

cirkulaci opět zvyšuje sérovou bilirubinemii. Dále se na vzniku tohoto typu 

hyperbilirubinemie podílí zpomalené osidlování střeva bakteriální mikroflórou, 

zpomalení střevní pasáže a snížené množství stolice.

Ke snížení této hyperbilirubinemie přispívá časté kojení a zajištění 

dostatečného kalorického příjmu. Při neúspěchu je možné dítě na krátkou dobu 

převést na umělou výživu. Hladina by měla do 24 - 48 hodin klesnout alespoň 

o 45 µmol/l. 

Pokud se tento typ hyperbilirubinemie pomocí tohoto testu potvrdí, může 

být dítě dále kojeno, protože jeho zdraví není ohroženo. (1, 4)

▶ Hemolytická nemoc novorozence

Je to nejčastější příčina nekonjugované hemolytické hyperbilirubinemie. 

Základem onemocnění je inkompatibilita krevních skupin matky a plodu 

a zvýšený zánik erytrocytů. Hemolýzu vyvolávají protilátky proti erytrocytům 

plodu, které vznikají v těle matky. Tyto protilátky přestupují přes placentu do krve

plodu. 

Inkompatibilita v Rh systému - je závažnější. Rh pozitivní plod vyvolá 

u Rh negativní matky tvorbu protilátek anti-D, ty pak přestupují placentou do krve

plodu a způsobují hemolýzu. Plod je ohrožen již ve druhé polovině těhotenství. 

Vzniká většinou až ve druhém těhotenství a s každým dalším těhotenstvím 

závažnost narůstá.

Inkompatibilita v ABO systému - může se projevit již během prvního 

těhotenství. Plod většinou není ohrožen.

Příznaky hemolytické nemoci novorozence závisí na stupni rozpadu 

erytrocytů. Nejčastějším příznakem je ikterus gravis - bilirubin je obvykle 

zvýšený již v pupečníkové krvi. Žloutenka se objevuje již v prvních hodinách po 
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porodu a její intenzita prudce stoupá. Zahájení adekvátní léčby je nutné. 

Hemoglobin bývá v normě. Dalším projevem onemocnění je těžká anémie, kdy 

hemoglobin klesá na hodnoty 50 - 100 g/l. Nejtěžším projevem hemolytické 

nemoci je hydrops fetus. Je to extrémní anémie, ta způsobuje hypoxii tkání, 

hypoproteinemii, srdeční selhání, otoky a hromadění tekutin v tělních dutinách. 

Plod se rodí bledý, oteklý, většinou mrtvý nebo umírá brzy po porodu.

Hemolytickou nemoc novorozence lze diagnostikovat a léčit a prenatálně 

i postnatálně. Prenatální diagnostika se zaměřuje na vyšetření krevní skupiny 

těhotné. U Rh negativních žen jsou opakovaně vyšetřovány protilátky anti-D. 

Pokud jejich hladina stoupá, je to indikací ke kordocentéze. Krev plodu je 

vyšetřena a při závažné anémii lze podat do pupečníkové cévy krevní transfuzi. 

Při postnatální diagnostice je odebrána a vyšetřena pupečníková krev 

novorozence. Léčba pak závisí na hladině hemoglobinu a na dynamice hladiny 

bilirubinu. 

Každé Rh negativní ženě je nutné podat do 72 hodin po porodu případně 

potratu anti-D imunoglobulin jako prevenci proti Rh-izoimunizaci. (3, 8)

▶ Bilirubinová encefalopatie

Vzniká poškozením neuronů vlivem toxické koncentrace 

nekonjugovaného bilirubinu. Při adekvátní léčbě hyperbilirubinemie se prakticky 

nevyskytuje. Z hlediska bilirubinové encefalopatie je důležité novorozence 

sledovat 72 hodin po porodu, jinak hrozí riziko, že nástup závažné 

hyperbilirubinemie nebude včas odhalen. (3)

Za bezpečné hodnoty bilirubinu se  u donošených dětí považují hodnoty do

428 µmol/l., u nedonošených pak do 342 µmol/l. (1)

Bilirubinová encefalopatie se dělí na akutní a chronickou. Akutní 

bilirubinová encefalopatie se projevuje časnými příznaky jako letargie, problémy 

s krmením, vysoce laděný pláč, hypotonie v průběhu 3. dne života. Po prvním 

týdnu života se objevují pozdní příznaky jako zvýšená dráždivost, opistotonus, 
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křeče,  apnoe, hypertonie, horečka. Tato fáze může skončit smrtí novorozence. 

Magnetická rezonance ukáže bilatelární poškození v oblasti bazálních ganglií. 

Léčba spočívá ve výměnné transfuzi, intenzivní fototerapii a zajištění enterální 

výživy. Chronická bilirubinová encefalopatie se projeví po prvním roce života 

opožděným psychomotorickým vývojem, DMO, poruchami sluchu až hluchotou, 

mentální retardací, dysplázií skloviny mléčných zubů, paralýzou okohybných 

svalů. (1, 3)

V poslední době se u nás bilirubinová encefalopatie znovu ojediněle 

objevila, pravděpodobně v důsledku časného propouštění dětí z porodnice 

a nedostatečného dalšího sledování. (9, 12)
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1.2.4 Diagnostika hyperbilirubinemie

V diagnostice hyperbilirubinemie využíváme metody neinvazivní 

i invazivní. Mezi neinvazivní vyšetření patří fyzikální vyšetření a transkutánní 

bilirubinometrie. Mezi invazivní metody patří laboratorní vyšetření krve 

a stanovení hodnot nekonjugovaného i konjugovaného bilirubinu.

Velkou roli v diagnostice hyperbilirubinemie hraje rodinná i osobní 

anamnéza.

▶ Anamnéza

Zaměřujeme se na výskyt hemolytických nemocí v rodině, hypothyreózy, 

na pořadí a průběhu těhotenství, na výskyt žloutenky u předchozích dětí. Dále 

zjišťujeme krevní skupinu matky, izoimunizaci, diabetes melitus, infekci a léky 

podávané během těhotenství a porodu. (3)

▶ Fyzikální vyšetření

Výskyt žloutenky zpravidla diagnostikujeme pouhým pohledem. Intenzitu 

žloutenky hodnotíme v optimálních světelných podmínkách v dobře osvětlené 

místnosti nejlépe při denním světle. Přítomnost žloutenky hodnotíme na kůži, 

sklérách a sliznicích. Prstem zatlačíme na nataženou kůži novorozence, tím 

způsobíme její vyblednutí a odhalíme skutečnou barvu kůže a podkoží. Nárůst 

žloutenky probíhá kefalokaudálně. Žluté zabarvení se objevuje nejprve na hlavě, 

poté na trupu a nejpozději na dorzech končetin (příloha č. 7).

Dále hodnotíme přítomnost petechií, hematomů, hepatosplenomegalie,  

zaměřujeme se na barvu moči, charakter stolice a známky infekce. (1)

▶ Transkutánní bilirubinometrie

Je to jednoduchá nebolestivá metoda, která nám částečně objektivizuje 
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optometrický nález. Jedná se o vyšetření intenzity žloutenky ručním přístrojem 

přes kůži novorozence. Naměřené hodnoty jsou v µmol/l, ale nekorelují přesně 

s hladinou bilirubinu v krvi. Měření se provádí nejčastěji na sternu novorozence. 

Je důležité měřit stále na stejném místě. Při fototerapii je místo měření nutné 

zakrýt fólií pro záření nepropustnou, jinak mohou být výsledky značně zkreslené. 

Toto vyšetření je orientační a nelze podle něj jednoznačně indikovat terapii. 

Transkutánní bilirubinometrie je vhodná pro hodnocení dynamiky vývoje 

hyperbilirubinemie.  

Výhoda této metody spočívá hlavně ve významném omezení krevních 

odběrů. (5)

▶ Laboratorní diagnostika

Odběr pupečníkové krve - provádíme jej u rodiček s negativním Rh 

faktorem a u rodiček s krevní skupinou O. Z krve vyšetřujeme krevní skupinu, 

Coombsův test a hladinu bilirubinu.

Další vyšetření krve - indikujeme jej pokud byla hodnota bilirubinu 

z pupečníkové krve vyšší než 50 µmol/l, dále pokud se během prvních 24 hodin 

života rozvine manifestní ikterus a u všech závažných případů hyperbilirubinemie.

U fyziologické žloutenky vyšetřujeme celkový bilirubin, krevní obraz 

+ diferenciál, eventuálně krevní skupinu dítěte.

U patologické žloutenky vyšetřujeme krevní obraz + diferenciál + 

retikulocyty, krevní skupinu a Coombsův test, imunní protilátky, bilirubin celkový

i přímý, jaterní enzymy, CRP, moč + sediment.

Na základě výsledků jsou indikována další vyšetření - biochemické, 

hemokoagulační, mikrobiologické, metabolické, sérologické, endokrinologické, 

eventuálně biopsie jater a zobrazovací metody.

Hladinu bilirubinu v krevním séru dítěte dle potřeby a dynamiky žloutenky

kontrolujeme tak, abychom určili správný okamžik k zahájení léčby. (5, 10)
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1.2.5. Léčba hyperbilirubinemie

► Indikace - léčbu zahajujeme podle Hodrova-Poláčkova indikačního grafu 

(příloha č. 8). Ten zohledňuje stáří dítěte v hodinách, zralé i nezralé novorozence 

a novorozence s Rh izoimunizací i bez ní. Graf indikuje způsob léčby či frekvenci 

kontrol hladiny bilirubinu. (2)

► Cílem je především zabránit takovému vzrůstu hladiny bilirubinu, který by již 

novorozence ohrožoval vznikem bilirubinové encefalopatie.

Hlavní metody léčby hyperbilirubinemie jsou fototerapie a výměnná 

transfuze. Doplňkovou léčbou je farmakoterapie. Neméně důležitá v léčbě 

hyperbilirubinemie jsou i obecná opatření.

▶ Obecná opatření

• Monitorace hladiny bilirubinu v krevním séru

• Vynechání léků, které interferují s vazebnou kapacitou albuminu pro 

bilirubin (erytromycin, kanamycin, indometacin)

• Podpora rozvoje kojení + dostatečná hydratace

• Podpora vyprazdňování stolice a močení

• Redukce perinatálních rizikových faktorů pro vznik hyperbilirubinemie 

(hypoxie, acidóza, hyperkapnie, hypoglykemie, infekce, nezralost, krvácení)

• Léčba základního onemocnění, které vedlo k hyperbilirubinemii (5)

▶ Farmakoterapie

• Imunoterapie - rychlému vzestupu hladiny bilirubinu může u dětí 

s izoimunní hemolytickou nemocí, které nesplňují kritéria výměnné transfuze 

zabránit podání imunoglobulinů v dávce 0,5 g/kg.
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• Albumin- zvyšuje vazebnou kapacitu krevního séra pro bilirubin a tím 

snižuje jeho toxicitu. Používáme 20% albumin v dávce 1g/kg hmotnosti.

• Phenobarbital - užíváme u dětí se syndromem Crigler-Najjar typ II.

• Léčba metaloporfyriny - je ve fázi klinického testování. (1, 6, 7)

▶ Fototerapie

Fototerapie je hlavní a hojně využívanou metodou léčby nekonjugované 

hyperbilirubinemie.

• Mechanismus účinku - molekula bilirubinu je schopná přijmout foton 

a tím mění svou strukturu. Vzniká lumirubin. Lumirubin je rozpustný ve vodě a je

vyloučen do žluče a moči bez konjugace v játrech. (4)

• Druhy světelného záření - pro fototerapii je nejvhodnější a nejúčinnější 

modré světlo vlnové délky 460 nm. Jeho nevýhoda je, že produkuje tepelné záření

a maskuje skutečnou barvu kůže. Dále můžeme použít i zelené světlo vlnové 

délky 525 nm. Lze použít i bílé světlo vlnové délky 380 - 700 nm, které je 

studené. (5, 11)

Fiberoptická fototerapie - funguje na principu optických vláken, která jsou 

zabudovaná do podložky, na níž dítě leží. Dodává studené světlo vlnové délky 

425 - 475 nm. Její výhodou je, že dítě nemusí mít zakryté oči. (2) 

• Indikace k fototerapii - vychází z Hodrova-Poláčkova indikačního grafu.

• Rizika a vedlejší účinky fototerapie - může se vyskytnout hypertermie 

nebo hypotermie, dehydratace, exantém, změny barvy moči a stolice, bronzový 

ikterus. Určité riziko spočívá i v narušení kontaktu matky s dítětem a pokles 

laktace u matky. Při zachování správných ošetřovatelských postupů jsou rizika 

minimální.(3)

• Ukončení fototerapie - pokud hodnoty bilirubinu klesnou pod rizikovou 

hranici. Po ukončení fototerapie je třeba dítě ještě alespoň 24 hodin sledovat pro 

riziko návratu hyperbilirubinemie (rebound fenomén). (3)
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Zásady fototerapie:

• Účinnost - je nutné sledovat životnost zdrojů světla, dítě musí být 

uloženo ve správné vzdálenosti od zdroje světla. Účinnost fototerapie ovlivňuje 

druh světelného záření, velikost ozařované plochy těla a způsob aplikace 

fototerapie. Lepší účinek má tzv. dvojitá fototerapie, kdy využíváme dva zdroje 

světla z obou stran dítěte nebo kombinaci klasické a fiberoptické fototerapie. Dítě 

by mělo být nahé.

• Ochrana očí - oči novorozence kryjeme materiálem, který záření 

nepropouští, aby nedošlo k poškození sítnice. Můžeme využít komerčně vyráběné 

kryty nebo použít jiné vlastnoručně vyrobené krytí.

• Zajištění normotermie - dítěti měříme teplotu v pravidelných intervalech.

• Dostatečná hydratace a výživa - fototerapie může zvýšit ztráty tekutin 

kůží a stolicí. Je vhodné zvážit doplňkový parenterální přívod tekutin.

• Bezpečnost - modré a zelené světlo maskuje skutečnou barvu kůže dítěte,

proto dítě musí být během fototerapie monitorováno. Využít můžeme apnea 

monitor či pulzní oxymetr.

• Vedení dokumentace - do dokumentace zapisujeme vitální hodnoty 

v určených intervalech, čas kdy byla fototerapie zapnutá a polohu dítěte. Dále 

vedeme deník každé světelné lampy, kam zapisujeme počet hodin, kdy byla 

v provozu.

• Fototerapie na pokojích rooming-in - fototerapii lze pomocí 

fibeoptických podložek provádět i na pokojích rooming-in. (3)

▶ Výměnná transfuze

Výměnná (exsanguinační) transfuze je účinná, ale invazivní eliminační 

metoda. Dochází při ní k odstranění významné části bilirubinu z organismu 

odebráním vypočítaného objemu krve a nahrazením stejného množství krví dárce.
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Výměnnou transfuzí z organismu odstraníme většinu bilirubinu, erytrocyty

senzibilizované protilátkami a i samotné protilátky při hemolytické chorobě 

novorozence. (1)

K výměnné transfuzi přistupujeme, selžou-li předchozí terapeutické 

postupy nebo pokud je hladina bilirubinu tak vysoká, že nelze očekávat úspěch 

ostatních metod. 

Při výměnné transfuzi měníme 160 - 180 ml krve na kilogram hmotnosti, 

čímž zajistíme výměnu 85 - 90% krve dítěte a pokles hladiny bilirubinu alespoň 

o 75%. (6)

Výměnnou transfuzi provádíme za přísných aseptických podmínek na 

jednotce intenzivní péče pro novorozence, za kontinuální monitorace vitálních 

funkcí dítěte. 

K výkonu používáme deleukotizovaný erytrocytární koncentrát vhodné 

krevní skupiny smíchaný s plazmou. Hodnota hematokritu by měla být 

kolem 0,50. Na každých 100 ml vyměněné krve podáváme roztok kalcia v 5% 

glukóze. (3)

Technika výkonu:

• Metoda pull-push - po zavedení katetru do pupeční žíly odebíráme 

5 - 20 ml krve a stejné množství krve podáváme z krevní konzervy. Tento postup 

opakujeme do celkového objemu určeného k výměně.

• Kontinuální metoda - do krevního řečiště zajistíme dva přístupy. Jedním 

přístupem krev odebíráme a souběžně stejné množství krve aplikujeme do 

druhého přístupu. (5)

Komplikace výkonu:

• Cévní - vzduchová embolie, trombotizace, vazospasmus

• Kardiovaskulární - arytmie, hypervolemie, hypovolemie, srdeční zástava
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• Hematologické - trombocytopenie, trombotizace katetru

• Metabolické - hypokalcemie, hypoglykemie, hypernatremie

• Infekční - sepse 

• Různé - mechanické poškození erytrocytů dárce, perforace cévy 

katetrem, hyponatremie, anemie (5)
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1.2.6. Prognóza a následná péče

► Prognóza

Prognóza správně kontrolované a léčené hyperbilirubinemie je dobrá 

a zpravidla nedochází k žádným trvalým následkům.

Prognóza bilirubinové encefalopatie je komplikovaná. Pokud novorozenec 

přežije úvodní neurologické inzulty, dochází k rozvoji chronické bilirubinopatie 

s trvalými následky.

Prognóza patologické hyperbilirubinemie závisí na její příčině.

► Následná péče

Následná péče o novorozence s hyperbilirubinemií zahrnuje jeho další 

sledování. Po léčbě fototerapií je nutné pamatovat na možnost vzniku rebound 

fenoménu, což je opětovné zvýšení hladiny bilirubinu. Toto se týká hlavně dětí, 

které prodělaly hemolytickou nemoc nebo dětí hraničně zralých. Rodiče těchto 

dětí musí být instruováni, aby v případě navrácení ikteru vyhledali praktického 

lékaře pro děti a dorost.

U dětí, které prodělaly hemolytickou nemoc, je nutné zkontrolovat krevní 

obraz 2 - 4 týdny po propuštění, abychom včas odhalily anémii.

U dětí, které měly hyperbilirubinemii v pásmu výměnné transfuze je 

vhodné provést vyšetření otoakustických emisí a pečlivě sledovat jejich 

psychomotorický vývoj. (1)

Zvýšenou péči vyžadují děti s prolongovaným ikterem. Pokud jde o ikterus

kojených dětí, který postupně ustupuje a dítě dobře prospívá, není nutné provádět 

žádná další vyšetření.

Pokud ikterus neregreduje nebo naopak progreduje, je nutné myslet na 

další příčiny prolongované hyperbilirubinemie, které zahrnují hemolytické 

onemocnění, hypotyreózu, pylorostenózu, Crieglerův-Najjarův syndrom, 

metabolické vady a infekce močových cest.
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1.2.7. Prevence hyperbilirubinemie

Prevence spočívá ve snížení perinatálních rizik s nepříznivým účinkem na 

hladinu a toxicitu bilirubinu (hypoxie, hyperkapnie, acidóza, hypoglykemie, 

infekce, nezralost, kefalhematomy, porodní trauma).

Dále prevence hyperbilirubinemie spočívá v prevenci izoimunizace, což 

zahrnuje vyhledávání rizikových gravidit a aplikace anti-D gamaglobulinu Rh 

negativním ženám.

V neposlední řadě prevence rozvoje hyperbilirubinemie spočívá 

i v časném a dostatečném kojení a tím podpoření vyprázdnění smolky a zvýšení 

množství vyprazdňované stolice.
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2. KAZUISTIKA

2.1. Základní údaje

Pro svou práci jsem si vybrala chlapečka P. K. narozeného v srpnu 2015 

v perinatologickém centru. Chlapeček se narodil plánovaným SC ve 36+2 t.t., 

vážil 2750 g, měřil 48 cm, APGAR score v 1. 5. a 10. minutě měl 9-10-10. 

Matka chlapečka mi laskavě poskytla souhlas s použitím informací pro 

mou bakalářskou práci.

Anamnéza matky

● Osobní anamnéza:

Věk - 36 let, od dětství se léčí pro bronchiální astma, momentálně je dobře 

kompenzovaná léky. V dětství prodělala běžná dětská onemocnění, vážněji 

nestonala. V roce 2000 prodělala apendektomii pro chronickou apendicitidu, 

podrobila se lázeňské léčbě. Úrazy neměla. Nekouří. Krevní skupinu má 0 Rh +.

● Rodinná anamnéza:

Rodiče matky žijí, oba jsou zdrávi. Manžel (otec dítěte) je též zdráv, 

s ničím se neléčí. Během dospívání byl sledován pro mírnou nekonjugovanou 

hyperbilirubinemii, jejíž příčina nebyla odhalena. Nyní je v pořádku. Je to 

nekuřák. Je mu 40 let. Krevní skupinu má A1 Rh +.

● Sociální anamnéza:

Žije v rodinném domě v malém městě. Pracovala jako zdravotní sestra. 

Momentálně je na rodičovské dovolené.

● Farmakologická anamnéza:

Dlouhodobě užívá Flutiform 125 µg 2 vdechy ráno a večer 

(antiastmatikum). Je poučená, jak si může dávku dle potřeby upravovat. Dále 

užívá Ventolin 2 vdechy při potížích (bronchodilatans).
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● Alergologická anamnéza:

Matka trpí alergií na prachy, pyly a roztoče. Alergie na léky neudává.

● Gynekologická anamnéza:

Menstruaci má pravidelnou a nebolestivou, od 13 let. Potrat neprodělala. 

Poslední menstruace byla 11.12.2014. 2x prodělala SC pro nepostupující porod. 

1x spontánně rodila.

Nynější těhotenství

Nynější těhotenství je bez komplikací. Screeningy VVV byly negativní. 

AMC nebyla provedena. Krevní tlak maminky je v normě. Otoky nejsou. 

Orientační vyšetření moči je v pořádku. Pohyby miminka cítí.  Termín porodu je 

stanoven na 17.9.2015. Protilátky negativní, HIV, HBsAg negativní. Porod 

proběhne plánovaným Císařským řezem z důvodu předchozích dvou Císařských 

řezů. 

Status praesens

22.8.2015 matka přichází ve večerních hodinách do porodnice pro 

pravidelné kontrakce. Je 36+2 t.t. Kontrakce jsou potvrzeny na CTG. Srdeční akce

plodu je v pořádku. Při vaginálním vyšetření je čípek zašlý, hrdlo děložní 

prostupné pro dva prsty. UZ vyšetřením je zjištěna poloha plodu podélná 

záhlavím, plodové vody je přiměřeně, váhový odhad je 2700 g,  průtoky 

pupečními cévami jsou v pořádku, síla DDS je cca 4 mm - pro málo naplněný 

močový měchýř jej nelze úplně přesně vyšetřit. 

Maminka byla přijata, byla jí odebrána anamnéza a byla sepsána potřebná 

dokumentace. Kvůli výše zmíněnému nálezu bylo přistoupeno k ukončení 

těhotenství. SC proběhl v nočních hodinách v celkové anestezii bez komplikací.
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2.2. Ošetřovatelská anamnéza

Pro ošetřovatelskou anamnézu jsem se rozhodla použít teoretický model 

péče Virginie Avenell Hendersonové v modifikaci Jaroslavy Fendrychové pro 

novorozence. (13)

Ošetřovatelskou anamnézu jsem sestavovala pátý den hospitalizace 

miminka, krátce po jeho překladu na intermediární péči.

► 1. Pomoc s dýcháním

Chlapeček dýchá spontánně. Je eupnoický, nezatahuje. Dýchání je 

poslechově čisté a symetrické. Nevyžaduje zvýšenou hladinu kyslíku. Chlapeček 

dýchá frekvencí cca 40 dechů za minutu, SatO2 je nad 96%. Dýchací cesty má 

volné, odsávat nepotřebuje.

► 2. Pomoc při příjmu potravy

Chlapeček je eutrofický, je mírně nezralý. Po porodu se u prsu chytl 

hezky. S přikládáním a kojením nebyl problém až do předchozího dne, kdy 

chlapeček začal být unavený a spavý. 

Chlapeček se nyní u prsu nechytá. Po přebalení a manipulaci hned usíná, 

na pití se nebudí. Stravu podávanou nazogastrickou sondou toleruje, nezvrací, 

tráví dobře, je dobře hydratovaný.

► 3. Pomoc při vyměšování

První stolice byla druhý den po porodu. Nyní má chlapeček stolici 

několikrát denně. Stolice má charakter přechodné stolice. 

Kůže na zadečku je čistá, neopruzená. Chlapeček močí dostatečně, potí se 

normálně, nezvrací.
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► 4. Pomoc při udržení žádoucí polohy

Chlapeček leží střídavě v poloze na zádech a na bříšku, má zvýšenou 

polohu. Má kolem sebe polštář podkovu a je spokojený.

► 5. Pomoc při odpočinku a spánku

Chlapeček je v inkubátoru spokojený. Je spavý. Na pití se nebudí. Po 

jakékoliv manipulaci znovu brzy usíná. 

Ošetřovatelská péče je soustředěna v blocích. Zvuky v místnosti (telefony, 

alarmy monitorů…) jsou ztišené na minimum.

NIPS - 0 bodů (bez bolesti).

► 6. Pomoc používat vhodný oděv, oblékání a svlékání

Fototerapie vyžaduje, aby byl chlapeček v inkubátoru nahý. Má pouze 

jednorázovou plenku a ponožku na pravé nožičce k zakrytí čidla monitoru. 

► 7. Pomoc při udržení tělesné teploty v normálním rozmezí

Chlapeček je v inkubátoru, kde má nastavenou teplotu vzduchu 32˚C 

a 45% vlhkost. Při příjmu měl chlapeček teplotu 36,7˚C. Nyní má tělesnou teplotu

měřenou v podpaží stabilní.

► 8. Pomoc při udržování čistoty těla, ochrany pokožky

Chlapeček je ikterický, má žluté skléry. Pokožku má po celém těle suchou,

čistou. Nejeví žádné známky opruzenin, dekubitů ani jiných erozí. Dutina ústní je 

čistá bez sóóru. Pupeční pahýl ještě neodpadl, je zaschlý. 

Bedi scale - 12 bodů (riziko poškození kůže).
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► 9. Ochrana před nebezpečím z okolí

Ošetřující personál je řádně poučen o zásadách bezpečnosti při ošetřování 

dítěte v inkubátoru, aby byl novorozenec chráněn před zraněním, či pádem. 

Periferní žilní katetr je bez komplikací funkční. Okolí místa vpichu je 

klidné bez známek infekce či extravazace.

Fototerapeutické brýle jsou správně fixovány a správně plní svou funkci.

► 10. Pomoc při uspokojování psychosociálního kontaktu

Matka chlapečka je přijata spolu s ním na intermediární péči. Zatím 

chlapečka nemá u sebe na pokoji, ale pravidelně za ním dochází. Matka nyní pro 

zvýšenou únavu miminka nekojí. Mléko odstříkává a chlapečkovi nosí. 

Matka je poučena o manipulaci s miminkem v inkubátoru a o zásadách 

bezpečnosti. Chlapečka si může kdykoliv pohladit, může si ho přebalit a asistovat 

u krmení.
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2.3. Průběh hospitalizace

► 1. den hospitalizace

Chlapečka jsme po narození ošetřili na výhřevném lůžku, abychom 

zabránili tepelným ztrátám. Zvážili jsme ho, podali jsme mu 2 kapky Kanavitu 

p.o. (vitamín). Pupeční pahýl jsme zabalili do sterilního čtverce. Poporodní 

adaptace proběhla v pořádku. 

Pupečníkovou krev jsme odeslali do laboratoře k vyšetření. 

Výsledky: screening protilátek anti A je pozitivní na jeden kříž, krevní skupina 

A Rh negativní, TPHA a RRR negativní. PH pupečníkové krve 7,31. Celkový 

bilirubin z pupečníkové krve 40 µmol/l. 

Matce jsme chlapečka ukázali na pooperační JIP cca hodinu po porodu. 

Pokusili jsme se o první přiložení k prsu, které bylo úspěšné. Dvě hodiny po 

porodu jsme miminko převezli z observačního boxu porodního sálu na oddělení 

šestinedělí. 

Vzhledem k lehké nezralosti jsme ho uložili do postýlky s výhřevnou 

podložkou. Ta byla nastavena na 33˚C. 

O chlapečka pečovali dětské sestry na novorozeneckém úseku.

► 2. den hospitalizace

Chlapečka šestkrát denně nosíme za matkou. U prsu se chytá pěkně, je 

šikovný. Dle potřeby chlapečka dokrmujeme kádinkou. K dokrmu používáme cizí

pasterizované mateřské mléko z banky mateřského mléka. 

Chlapeček dobře močí,  smolka odešla. Tělesnou teplotu si drží. Váhový 

úbytek má v normě.

► 3. den hospitalizace

Matka byla přeložena z JIP na oddělení šestinedělí, chlapečka jsme 

převezli k ní na pokoj. Matka přikládá miminko k prsu dle jeho chuti a potřeby. 

Chlapeček pije pěkně, večer již nakojili 30 ml. Váhový úbytek chlapečka se 

zastavil. 

Pupeční pahýl je seschlý, sundali jsme svorku a necháváme ho samovolně 
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odpadnout. Večer se u chlapečka objevuje žluté zabarvení v obličeji. 

Kontrolujeme proto žloutenku transkutánní bilirubinometrií. V 18:00 jsme 

naměřili 169.

► 4. den hospitalizace

Chlapeček je plně kojen, vypije 50 - 60 ml mléka. Dobře prospívá, močí, 

stolice odchází. Večer jsme navážili mírný váhový přírůstek. 

Provedli jsme screeningová vyšetření ledvin, kyčlí, očí a uší. Nabrali jsme 

krev z patičky na screening metabolických vad. 

Chlapeček stále víc žloutne. Žloutenku jsme kontrolovali transkutánní 

bilirubinometrií ve 12:00 - 201 a v 18:00 - 227. 

V noci začíná být chlapeček unavený. Na kojení se sice budí, hezky se 

chytá, ale při pití usíná. Je třeba jej povzbuzovat a budit. 

► 5.den hospitalizace

Chlapeček je ikterický, má žluté skléry. Je unavený, na pití se nebudí. 

Od rána se k prsu nechytá. Je spavý. 

Transkutánní bilirubinometrie v 6:00 je 282. Lékař indikoval krevní 

náběry. Odebrali jsme krev ze žíly a poslali jsme ji na biochemické 

a hematologické vyšetření. Výsledky: hladina nepřímého bilirubinu je 372 µmol/l 

a přímého bilirubinu 12 µmol/l. Hladina bilirubinu odpovídá rozhraní IV. a V. 

pásma Hoodrova-Poláčkova indikačního grafu. Ostatní výsledky jako ionty, 

jaterní testy a krevní obraz jsou v normě. Glykemie je 4,4 a CRP méně než 2.

Chlapečka jsme i s matkou přeložili na intermediární péči k další léčbě.

Na oddělení intermediární péče jsme zahájili léčbu hyperbilirubinemie dle 

ordinace lékaře. Zahájili jsme fototerapii modrým světlem trvale a infuzi 50 ml 

5% Albuminu (krevní derivát) rychlostí 7 ml za hodinu. 

Chlapečka jsme napojili na pulzní oxymetr, změřili jsme mu krevní tlak. 

Fyziologické funkce zaznamenáváme po třech hodinách. Zhodnotili jsme bolest 

dle škály NIPS (příloha č. 4), výsledek je 0 bodů = žádná bolest. Dále jsme 

zhodnotili riziko poškození kůže pomocí Bedi scale (příloha č. 5), výsledek je 12 
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bodů = riziko poškození kůže.

U chlapečka jsme zavedli výživu nazogastrickou sondou odstříkaným 

vlastním mateřským mlékem. Chlapečka pravidelně každé dvě hodiny 

polohujeme. Infuze dokapala ve večerních hodinách. Periferní žilní katetr jsme 

zatím ponechali a nasadili na něj heparinový zámek.

 Transkutánní bilirubinometrie byla ve 12:00 - 294, v 18:00 - 276 

a ve 24:00 - 252.

► 6. den hospitalizace

Pokračujeme ve fototerapii modrým světlem trvale. Podali jsme Multitabs 

1ml p.o. (vitamín). Miminku jsme do inkubátoru dali apnea monitor a převezli 

jsme jej k matce na pokoj. 

Chlapeček je již trochu čilejší. Během odpoledne se mamince podařilo 2x 

nakojit 20 - 30 ml. Při únavě je  krmený sondou. Mléko toleruje dobře, nezvrací, 

stolici měl. V inkubátoru je spokojený. 

Transkutánní bilirubinometrie byla v 6:00 - 239, ve 12:00 - 226 

a v 18:00 - 205.

► 7. den hospitalizace

Stále pokračujeme ve fototerapii trvale. Chlapeček opět dostal Multitabs 

1ml p.o. Ikterus začíná zvolna ustupovat. 

Chlapeček se u prsu chytá celkem hezky, pije pěkně, jen občas ještě 

potřebuje povzbudit. Večer je na něm již ale znát únava, proto 2x dostal 

odstříkané mateřské mléko stříkačkou. 

Transkutánní bilirubinometrie byla v 6:00 - 182, ve 12:00 - 169 

a v 18:00 - 152.

► 8. den hospitalizace

Protože se daří hyperbilirubinemii účinně snižovat, pokračujeme 

v intermitentní fototerapii po třech hodinách. 

I dnes chlapeček dostal Multitabs 1ml p.o. Provedli jsme kontrolní odběry.
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Výsledky: nepřímý bilirubin 198 µmol/l a přímý bilirubin 8 µmol/l. Zrušili jsme 

heparinový zámek. 

Chlapeček je čilý. U prsu se pěkně chytá, vypije 50 - 60 ml mléka. Přibral 

na váze. Zaschlý pupeční pahýl odpadl. Pupeční jizvu jsme vyčistili desinfekcí 

a na 24 hodin přelepili sterilním čtvercem.

Transkutánní bilirubinometrie byla v 6:00 - 142, ve 12:00 - 134 

a v 18:00 - 122.

► 9. den hospitalizace

Fototerapii jsme ukončili. Aplikovali jsme Multitabs 1ml p.o. Chlapečka 

jsme vyndali z inkubátoru a přendali jsme ho do postýlky. Je plně kojený, na pití 

se budí sám. Na váze opět přibral. Teplotu si drží. Je spokojený. 

Transkutánní bilirubinometrie byla v 6:00 - 120 a v 18:00 - 105.

► 10. den hospitalizace

Chlapeček je v dobrém zdravotním stavu. Je čilý, plně kojený, močí, 

stolici má hojně. Na váze přibývá. Ikterus ustoupil. 

Transkutánní bilirubinometrie byla v 6:00 - 116. Proto byl i s maminkou 

propuštěn do domácího ošetřování.

Při propuštění vážil 2810 g a měřil 48 cm.
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2.4. Ošetřovatelské problémy

2.4.1. Zajištění a udržení optimální tělesné teploty

Tělesná teplota - u fyziologických novorozenců je v rozmezí od 36,5˚C 

do 37,3˚C.

V hypotalamu novorozence se nachází komplex centrálních regulačních 

mechanismů. U novorozence není nastaven na konstantní teplotu, ale podléhá 

cyklickým změnám s poklesem o 0,5˚C na začátku spánku. (6)

Pro udržení optimální teploty organismus novorozence potřebuje dobře 

fungující termoregulační centrum, optimální krevní oběh, energetické zásoby pro 

tvorbu tepla a schopnosti jejich využití a optimální teplotu a vlhkost prostředí.

Nedostatečné možnosti pro udržení tělesné teploty mají novorozenci 

nezralí, hypotrofičtí novorozenci a novorozenci v hypoxičtí či v šoku. Při 

nitrolebním krvácení regulace tělesné teploty selhává. (6)

Měření tělesné teploty - u novorozenců využíváme především měření 

v rektu či v axile. Dále můžeme sledovat teplotu kožní, u dětí hypoxických 

v řízené hypotermii sledujeme teplotu tělesného jádra.

• Rektální teplota - při správné technice měření je nejpřesnější. Teploměr 

zavádíme u donošených novorozenců 3 cm a u nedonošených novorozenců 2 cm 

hluboko. Naměřená teplota odpovídá skutečné tělesné teplotě.

• Axilární teplota - měříme ji v podpaží po dobu 2 minut, je cca o 0,5˚C nižší než 

teplota v rektu. Teplotu v axile měříme při nutnosti časté kontroly.

• Kožní teplota - velmi kolísá v závislosti na místu měření. Nejnižší je na 

končetinách a čele, nejvyšší je nad játry a mezi lopatkami.

• Centrální teplota (teplota tělesného jádra) - měříme ji 6 - 8 cm od análního 

otvoru. Pro vysoké riziko poranění rekta ji měříme pouze v závažných stavech. (6)
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Termoregulace = udržení stálé tělesné teploty. Tělesná teplota je výsledek 

rovnováhy mezi teplem, které organismus produkuje a teplem, které ztrácí.

► Produkce tepla (termogeneze) - u novorozenců rozeznáváme dva typy 

termogeneze.

• Třesavá termogeneze - metabolická aktivita orgánů. Teplo je uvolňováno

při různých chemických reakcích probíhajících v buňkách. I v klidu je udržována 

bazální produkce tepla. Produkce tepla se zvyšuje zejména při aktivitě svalové 

tkáně.

• Netřesavá termogeneze - je pro novorozence specifická. Umožňuje ji 

hnědý tuk, který je umístěn v oblasti šíje, mezi lopatkami a podél aorty. Hnědý 

tuk je metabolicky vysoce aktivní - jeho aktivita se spouští působením 

katecholaminů - ty se uvolňují při podráždění kožních receptorů poklesem teploty 

prostředí.

► Ztráty tepla (termolýza) - je to kontinuální děj.

• Proudění (konvekce) - předávání tepla do okolního chladného vzduchu. 

• Vyzařování (radiace) - předávání tepla okolním chladným objektům.

• Odpařování (evaporace) - ztráta tepla odpařováním vody z kůže 

a dýcháním.

• Vedení (kondukce) - přímé předávání tepla chladnějším předmětům, 

které jsou v bezprostředním kontaktu s kůží. (6, 2, 14)

Termoneutrální prostředí - je prostředí, ve kterém jsou kyslíkové a metabolické 

nároky na udržení tělesné teploty nejnižší. (6)
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► Zajištění termoneutrálního prostředí v inkubátoru

Princip inkubátoru - dítě leží na podložce v plexisklovém krytu, do kterého

ventilátor vhání vzduch, který ohřívá tepelný zdroj a je zvlhčen sterilní vodou.

Do inkubátoru umisťujeme novorozence předčasně narozené s nízkou 

porodní hmotností, novorozence hypotrofické, dále novorozence nemocné nebo 

novorozence, kteří musejí být nazí z důvodu fototerapie či observace. 

K dispozici máme různé typy inkubátorů (pro intermediární či intenzivní 

péči). Moderní inkubátory mají čidla pro měření vlhkosti, koncentrace kyslíku či 

zabudovanou váhu. Dvojité stěny slouží k lepší cirkulaci ohřátého vzduchu 

a k minimalizaci tepelných ztrát.

Teplotu a vlhkost vzduchu v inkubátoru nastavujeme dle tabulek a dle 

gestačního stáří novorozence (příloha č. 9). Dále ji upravujeme podle aktuální 

potřeby novorozence. 

Teplotu vzduchu v inkubátoru řídí termostat, který můžeme nastavit 

a upravovat ručně nebo můžeme využít servoregulaci teploty (příloha č. 10). Při 

servoregulaci lepíme termistorovou sondu nejlépe na bříško novorozence. 

Mezi výhody inkubátoru patří spolehlivé zajištění stálého 

termoneutrálního prostředí, izolace dítěte od okolních negativních vlivů a možnost

sledování dítěte.

Nevýhodou inkubátoru je omezený přístup k dítěti a prudké kolísání 

teploty, vlhkosti i koncentrace kyslíku při otevření čelního panelu inkubátoru. 

Další nevýhodou je hladina hluku v inkubátoru. 

Mezi hlavní zásady použití inkubátoru patří - dítě vždy ukládat do 

vyhřátého inkubátoru, pravidelně kontrolovat tělesnou teplotu dítěte (i v režimu 

servoregulace), po manipulaci s dítětem pečlivě zavírat okénka inkubátoru, 

maximálně omezit otevírání čelního panelu inkubátoru. Dále na inkubátor nic 

nepokládat, nestrkat do něj ani se o něj neopírat. Nezapomínat, že inkubátor není 

zvukotěsný.

Neméně důležitá je péče o samotný inkubátor. Ta zahrnuje dolévání 

39



sterilní vody, mytí inkubátoru a jeho pravidelná výměna dle zvyklosti oddělení. 

Nutné jsou pravidelné servisní kontroly. (2, 3, 6)

► Zajištění termoneutrálního prostředí na otevřeném lůžku

Princip otevřeného vyhřívaného lůžka - dítě leží na podložce pod tepelným

zářičem. Podložka pod dítětem může být též výhřevná.

Teplotu můžeme nastavit ručně, nebo můžeme použít servoregulaci (příloha 

č. 10). Otevřená lůžka většinou umožňují fototerapii zabudovanou lampou.

Mezi výhody otevřených lůžek patří hlavně neomezený přístup k dítěti, 

což oceníme zejména v prvních hodinách a dnech z důvodu časté manipulace 

s dítětem a častých zákroků. 

Nevýhodou otevřeného lůžka jsou hlavně větší ztráty tepla a tekutin 

odpařováním, vedením a vyzařováním. Dále vystavení dítěte vnějšímu prostředí 

a tím většímu riziku infekce.

Při dlouhodobém pobytu nezralého dítěte na otevřeném lůžku je vhodné 

použití plastového krytu (igloo) - alespoň částečně tím zamezíme ztrátám tepla 

a vody.

Mezi zásady použití otevřeného vyhřívaného lůžka patří - dítě vždy umístit

na vyhřáté lůžko, pravidelně kontrolovat tělesnou teplotu, kontrolovat stav 

a vlhkost kůže, při delším pobytu nezralého dítěte na vyhřívaném lůžku použít 

igloo. (2, 6)

Teplotní stres - může být dvojího typu.

► Podchlazení (hypotermie) - je definováno jako snížení tělesné teploty 

pod 36˚C.

Příčinou je chladné prostředí, nízká porodní hmotnost,  podvýživa 
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a infekce. Mezi příznaky patří mramorovaná a chladná kůže, schoulená poloha, 

snížení tělesné aktivity a letargie. Důsledkem hypotermie je pak hypoglykemie, 

šok, apnoe, poruchy krevní srážlivosti, nitrolební krvácení, metabolická acidóza.

Podchlazeného novorozence zahříváme pomalu o 1˚C za hodinu.

► Přehřátí (hypertermie) - je definováno jako zvýšení tělesné teploty nad 37,5˚C.

Příčinou je vysoká teplota prostředí, infekce, dehydratace, účinky léků 

(prostaglandiny), hyperthyreóza. Mezi příznaky patří tachypnoe, tachykardie, 

červená kůže, neklid, donošený novorozenec se potí. Důsledkem hypertermie je 

pak letargie, křeče a koma.  (2, 3)

Ošetřovatelská péče:

Chlapeček byl přijat na NEO - IMP pátý den hospitalizace k fototerapii. 

Před příjmem jsem čistě povlékla inkubátor intermediární péče, vložila jsem do 

něj antidekubitární matraci a polštář podkovu a dolila jsem do něj určené 

množství sterilní vody. Teplotu v inkubátoru jsem vzhledem k lehké nezralosti 

a váze miminka nastavila na 32˚C a vlhkost vzduchu na 45%. Kyslík jsem 

nezapnula, protože miminko zvýšenou hladinu kyslíku nepotřebovalo. Nad 

inkubátor jsem připravila fototerapeutickou lampu.

Chlapečka jsem přijala na oddělení v 8:45. Uložila jsem jej do inkubátoru 

a pečlivě jsem zavřela čelní panel. Zkontrolovala jsem, zda na čelním panelu 

zaklaply barevné západky, které značí správné uzavření inkubátoru. Další péči 

o miminko jsem prováděla pouze příslušnými okénky, které jsem po skončení 

manipulace s miminkem pečlivě zavírala. Chlapečka jsem uložila do polohy na 

zádech a lehátko pod hlavičkou jsem zvedla, aby měl mírně zvýšenou polohu. 

Chlapečka jsem svlékla, ponechala jsem mu pouze jednorázovou plenku. 

Miminku jsem změřila tělesnou teplotu digitálním teploměrem v rektu. 
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Naměřená teplota byla 36,7˚C. Miminku jsem na nožku připevnila čidlo pulzního 

oxymetru, nasadila ochranné fototerapeutické brýle a na hrudník jsem mu 

připevnila speciální záření nepropustnou náplast. Okolo chlapečka jsem umístila 

polštář podkovu, aby se cítil v bezpečí. Zapnula jsem fototerapeutickou lampu 

a zakryla inkubátor. Vše jsem zaznamenala do dokumentace. Chlapeček byl 

klidný, spal.

Po hodině jsem miminku zkontrolovala rektální teplotu. Naměřila jsem 

36,2˚C. Chlapeček měl na dotek mírně chladnější nožky, proto jsem teplotu 

v inkubátoru zvýšila o 0.5˚C na 32.5˚C. Vlhkost jsem ponechala stejnou. Protože 

byl chlapeček klidný a spal, kontrolovala jsem asi po půl hodině teplotu pouze 

pohmatem na nožičkách. Nožičky již byly teplé a dobře prokrvené. Proto jsem 

teplotu v inkubátoru ponechala stejnou. Používala jsem dle zvyklosti pracoviště 

ruční nastavování teploty, servoregulaci jsem nevyužila.

Rektální teplotu jsem znovu měřila tři hodiny po příjmu. Naměřená teplota

byla 36,8˚C. Dále jsem teplotu kontrolovala v tříhodinových intervalech a od šesté

hodiny večer již v šestihodinových intervalech. Tělesnou teplotu měl chlapeček již

stabilní, nastavená teplota v inkubátoru mu vyhovovala.

Každé tři hodiny jsem též měnila polohu chlapečka, aby byla fototerapie 

co nejúčinnější. Střídala jsem polohu na zádech a na bříšku. 

Večer jsem chlapečka vážila a koupala, což představovalo zvýšenou péči 

o jeho tepelný komfort. Vzhledem k tomu, že inkubátor neměl zabudovanou váhu,

musela jsem chlapečka na vážení z inkubátoru vyndat. Snažila jsem se proto 

vážení provést rychle a přední panel inkubátoru otevírat pouze na dobu nezbytně 

nutnou.

Stejně tak jsem postupovala při koupání. Vzhledem k váze chlapečka jsem 

jej koupala ve vaničce mimo inkubátor. Přípravu na koupání a osušení jsem 

prováděla na přebalovacím pultu, pod tepelným zářičem. Ostatní úkony, které 

jsou součástí tělesné očisty, jako je česání, čištění oušek, nosu a natření kůže 

tělovým mlékem, jsem prováděla už zase v inkubátoru. Protože i přes tato 

opatření měl chlapeček  po koupání chladné nožky, položila jsem na něj na 
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několik minut vyhřátou plenu. 

Při pokusech o přiložení miminka k prsu jsem jej vždy důkladně zabalila, 

aby neprochladl. K tomu jsem použila plenku složenou do trojúhelníku, na kterou 

jsem jej položila, přitáhla jsem mu ručky k tělu a takto jsem jej zabalila ještě do 

peřinky.

Chlapeček ležel v inkubátoru čtyři dny. Jeho tělesná teplota byla stabilní. 

Péče o inkubátor spočívala v tom, že jsme ve dvanáctihodinových 

intervalech dolévali sterilní vodu do nádoby inkubátoru a plexisklový kryt jsme 

zvenku i zevnitř otírali vždy dvěma plenami - mokrou a suchou. Vzhledem 

k délce pobytu chlapečka v inkubátoru, nebyla nutná jeho výměna.

Čtvrtý den na IMP (devátý den hospitalizace) dopoledne byl chlapeček 

přesunut z inkubátoru do postýlky. Chlapečka jsme oblékli do bodýčka a dupaček.

Dali jsme mu ponožky na nožičky, zabalili jsme jej do peřinky a přikryli dečkou. 

Teplotu jsme zprvu kontrolovali při každém přebalování, posléze v delších 

intervalech. Chlapeček zvládl přesun do postýlky dobře a byl teplotně stabilní.
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2.4.2. Porucha příjmu potravy

► Fyziologie laktace 

Mléčná žláza se na svou činnost připravuje po celou dobu těhotenství. 

Tento stav zapřičiňují hormonální vlivy zejména estrogeny, gestageny 

a placentární hormony. Před porodem stoupá hladina prolaktinu, ale tvorba mléka 

je v tuto dobu blokována estrogeny. Po porodu dojde k prudkému poklesu hladiny

estrogenů a proto se vlivem prolaktinu mléko začne tvořit. Účinkem hormonu 

oxitocinu je mléko vypuzované z mléčné žlázy. (15)

Mateřské mléko - je to přirozený a nenahraditelný zdroj výživy novorozence.

Má specifické vlastnosti - je sterilní, vždy má správnou teplotu, je 

kdykoliv k dispozici, nevyžaduje žádnou přípravu, má vždy vhodné složení a je 

ekonomicky nenáročné.

► Složení mateřského mléka

Složení mateřského mléka ideálně odpovídá měnícím se nárokům dítěte po

celou dobu laktace. 

V prvních dvou dnech po porodu se v malém množství tvoří mlezivo. 

Pro novorozence je velmi cenné, hlavně z důvodu  velkého obsahu 

imunoglobulinů, vitamínů a bílkovin, je kaloricky vydatné, pro nižší obsah 

laktózy je lehce stravitelné. 

Po 3 - 5 dnech se začíná tvořit zralé mléko, které plně odpovídá potřebám 

kojence. 

Mateřské mléko obsahuje optimální poměr bílkovin (laktalbumin, kasein), 

tuků (triacylglyceroly, nenasycené mastné kyseliny, cholesterol) a sacharidů 

(laktóza). Obsahuje řadu vitamínů, minerálních látek i stopových prvků, dále pak 

hormonů, enzymů a růstových faktorů. Obsahuje důležité imunologické složky 

(imunoglobulin A, lysozym a laktoferin).

V našich podmínkách mateřské mléko obsahuje málo vitamínu D a K, 
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a proto je potřeba tyto vitamíny novorozencům a kojencům dodávat. (2, 3)

Kojení - je to přirozený způsob výživy novorozenců. Světová zdravotnická 

organizace (WHO) doporučuje výhradní kojení do 6 měsíců věku. (3)

► Technika kojení 

• Zvládnutí správné techniky kojení je základem úspěšného kojení. Matka 

i kojenec musí být ve správné pozici, která musí být pohodlná a přizpůsobená 

velikosti dítěte i prsů. Obličej dítěte, hrudník, bříško a kolena musí směřovat 

k matce. Ústa dítěte musí být v úrovni bradavky. Matka drží prs tak, aby se prsty 

nedotýkaly dvorce. Dítě musí uchopit co největší část dvorce do úst. Špička nosu 

a brada dítěte se musí dotýkat prsu. Ucho, rameno a kyčle dítěte mají být v jedné 

linii.

• Známky správného přisátí - široce otevřená ústa dítěte, jazyk přesahuje 

dolní ret, většina dvorce je v ústech dítěte, při pití se pohybují ušní boltce, sání je 

dlouhé, pomalé, je slyšet polykání.

• Známky špatného přisátí - dolní ret ohrnutý do úst, dvorec není v ústech 

dítěte, dítěti vpadávají tváře a vydává mlaskavé zvuky, prs se při sání dítěte 

vytahuje a pohybuje.

• Polohy při kojení - mezi základní polohy patří poloha vleže - dítě leží 

podél boku matky, poloha vsedě - dítě spočívá v ohbí paže matky, boční fotbalová

poloha, poloha tanečníka, poloha vzpřímená. Poloha při kojení musí být zvolená 

s ohledem na velikost prsů, velikost dítěte, na pohyblivost matky, na speciální 

situace (např. stav po SC) a vždy musí být matce i dítěti příjemná a pohodlná. (2, 

15, 16)

► Faktory podporující kojení

• Faktory působící v prenatální péči - již u těhotných žen je vhodné snažit 

se o co největší podporu kojení. Těhotné ženy v rámci předporodních kurzů 
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informujeme o nutnosti kojení a seznamujeme je se správnou technikou kojení, 

podáváme jim informace o výživě, o vlivu léků, o  škodlivých látkách a jejich 

vlivu na plod i dítě. Je vhodné vyšetřit prsy těhotných žen s ohledem na 

anatomické malformace a zajistit tak správnou přípravu na kojení (např. u žen 

s vpáčenými bradavkami).

• Faktory působící během porodu a bezprostředně po něm - je velmi 

důležité provést první přiložení dítěte k prsu do půl hodiny po porodu, kdy jsou 

nejsilnější hledací a sací reflexy a nejvyšší produkce prolaktinu a oxytocinu. 

• Faktory působící v péči o novorozence - pokud to stav matky 

i novorozence dovolí pečujeme o ně systémem rooming-in. Maminky učíme, že je

ideální přikládat novorozence k prsu kdykoliv chce bez pevného řádu. 

Neomezujeme délku ani frekvenci kojení. Během pobytu v porodnici má být 

novorozenec výlučně kojený. Podání jakékoliv jiné tekutiny (umělé výživy, čaje, 

glukózy) je nevhodné a zbytečné. Matky by měly být informovány, že používání 

dudlíku či lahve je pro dítě matoucí a pro úspěšný rozvoj kojení škodlivé.

• Faktory působící při propuštění z porodnice - zdůrazníme nutnost kojení 

dle potřeby novorozence a výlučného kojení do 6. měsíce věku. Je důležité 

nabídnutí pomoci v případě problémů - např. horká linka kojení. (15)

Odstříkávání, odsávání a uchování mateřského mléka - v situacích, kdy je dítě 

odděleno od matky nebo špatně saje, při retenci či nadbytku mateřského mléka je 

nutné mateřské mléko odstříkat či odsát odsávačkou. 

Správná technika ručního ostříkávání musí maximálně napodobit sání 

dítěte. Matka si připraví vhodnou čistou nádobu, důkladně si umyje ruce. Prsy je 

vhodné nahřát případně provést masáž prsů. Matka uchopí dvorec prsu mezi palec

a špičku ukazováčku a opakovaným stisknutím stlačuje prs na rozhraní dvorce 

a kůže. Pozici prstů na dvorci je vhodné měnit. 

K odsávání mléka jsou k dispozici různé typy ručních i elektrických 

odsávaček. Moderní odsávačky umožňují dvoufázové odsávání mléka a umožňují 
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tak co nejpřirozenější odsávání.

Odstříkané mateřské mléko můžeme skladovat 24 hodin v ledničce 

a 3 měsíce v mrazáku. Mléko uchováváme v čisté, uzavíratelné nádobě kam po 

vychladnutí sléváme jednotlivé dávky. Zmražené mléko rozmrazujeme při 

pokojové teplotě a ohříváme v teplé vodě. Vyvarujeme se použití mikrovlnné 

trouby. Rozmrazené mléko musíme spotřebovat do 24 hodin a nesmíme jej 

opětovně zamrazit.

Pokud má matka mateřského mléka přebytek, může jej poskytnout bance 

mateřského mléka. Mléko je zde uchováno a zpracováno za přísných 

hygienických podmínek. Mléko je v bankách mateřského mléka vyšetřeno 

(mikrobiologicky a na přítomnost bílkoviny kravského mléka), pasterizováno 

(pasterizace probíhá při teplotě 62,5˚C po dobu 30 minut a následuje prudké 

schlazení) a uchováváno v mrazících boxech po dobu tří měsíců. Toto mléko je 

využíváno k výživě novorozenců, jež z jakéhokoliv důvodu nemohou být krmeny 

vlastním mateřským mlékem. (2)

 

Alternativní způsoby krmení - tyto způsoby krmení používáme u novorozenců, 

kteří z jakéhokoliv důvodu nemohou být plně kojení, ale je u nich předpoklad, že 

se plné kojení rozvine.

Mezi alternativní způsoby krmení patří krmení stříkačkou, lžičkou, krmení

z hrnečku či kádinky a krmení pomocí cévky ze suplementoru. (2)

● Udržení laktace - je důležité v situacích, kdy matka z jakéhokoliv důvodu 

dočasně nemůže dítě kojit. Pro udržení laktace je důležité mléko z prsů 

odstříkávat minimálně šestkrát denně, z toho dvakrát v noci a udržovat pokud 

možno kontakt s dítětem. (2)

Krmení žaludeční sondou - je nutné, když novorozenec není schopen sám sát 

a polykat.   Další indikace k zavedení žaludeční sondy jsou aplikace léků, 

dekomprese žaludku a nutnost získání žaludečního obsahu. (2)
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U novorozenců používáme k výživě měkké cévky s postranními otvory. 

Cévky s označením CN jsou určené pro nedonošené novorozence. Cévky 

označené CV jsou určené pro donošené novorozence.

► Zavedení žaludeční sondy

Pokud budeme sondu zavádět na každé krmení zvlášť, je vhodnější její 

zavádění ústy (orogastrická sonda). Naopak pokud máme v úmyslu sondu 

zafixovat a ponechat, je lepší zavést jí nosem (nazogastrická sonda). Toto ovšem 

neplatí u nezralých dětí na N-CPAPu, kdy je potřeba nechat nos volný. Sonda 

zavedená za účelem krmení by měla být vždy co nejtenčí, aby úplně neobturovala 

nosní dírku. Sondu můžeme ponechat zavedenou 24 hodin. Polohu sondy 

kontrolujeme před každým krmením.

• Pomůcky k zavádění žaludeční sondy - před výkonem si připravíme 

žaludeční sondu vhodné velikosti, fonendoskop, stříkačku, kádinku s vodou, 

náplasti, testační papírek pro kontrolu pH.

• Postup při zavádění žaludeční sondy - umyjeme a odesinfikujeme si ruce,

dítě uložíme do zvýšené polohy a jemně zafixujeme ručky, odměříme si 

vzdálenost hloubky zavedení sondy, sondu navlhčíme a otevřenou ji jemně nosem

či ústy zavedeme do naměřené vzdálenosti, v průběhu zavádění sledujeme 

celkový stav dítěte, ověříme správnost zavedení sondy a sondu zafixujeme či 

během krmení přidržujeme.

• Odměření hloubky zavedení sondy - změříme si vzdálenost od nosu 

k ušnímu lalůčku a do poloviny vzdálenosti mezi koncem hrudní kosti a pupkem.

• Ověření polohy sondy - polohu sondy ověřujeme aspirací žaludečního 

obsahu, můžeme provést zkoušku lakmusovým papírkem. Pokud se nám nepodaří 

aspirát získat, vstříkneme do sondy rychle 2 ml vzduchu a zároveň posloucháme 

fonendoskopem nad žaludkem. Pokud si polohou sondy nejsme jisti, nikdy do ní 

stravu neaplikujeme. V tomto případě zvažujeme znovuzavedení sondy či RTG 

kontrolu polohy sondy.
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Výkon může být komplikován apnoickými pauzami a bradykardií, 

zavedením sondy do dýchacích cest, poraněním nosohltanu, žaludku či duodena, 

perforací jícnu, aspirací a následnou hypoxií. (2, 6, 17)

► Způsoby krmení sondou

Sondou je možné krmit intermitentně či kontinuálně. Při intermitentním 

krmení aplikujeme výživu do sondy buď pomalu stříkačkou, mírným tlakem a za 

pečlivého sledování stavu dítěte. Nebo samospádem, kdy je stříkačka bez pístu 

zavěšená nad úrovní dítěte a mléko vtéká do žaludku pomalu gravitačním spádem.

Při kontinuálním krmení podáváme výživu přes infuzní pumpu. Jedna dávka je 

aplikována obvykle během 1 - 2 hodin. (2, 3)

► Péče o pacienta s nazogastrickou sondou

• Kontrola reziduí - před vlastním krmením kontrolujeme aspirací 

množství a vzhled reziduí. Pokud množství rezidua přesáhne třetinu předchozí 

podané dávky, vrátíme jej zpět a další dávku o toto množství snížíme. Pokud 

rezidua přesáhnou polovinu podané předchozí dávky, další dávku vynecháme. 

Rezidua s příměsí krve či plodové vody do žaludku nevracíme.

• Poloha sondy - polohu sondy kontrolujeme před každým krmením, 

pokud si nejsme polohou sondy jisti, výživu neaplikujeme. 

• Fixace sondy - též ji kontrolujeme před každým krmením a přelepujeme 

ji dle potřeby při odlepování či znečištění fixace. K ochraně pokožky novorozence

používáme proužek Granuflexu, který lepíme pod nos. Ten na kůži zůstává 

a náplasti k fixaci sondy lepíme na něj.

• Výměna sondy - sondu měníme každých 24 hodin a střídáme přitom 

nosní průduchy, abychom zabránili vytvoření dekubitů.

• Odstranění sondy - při odstraňování sondu vytahujeme zavřenou či 

zalomenou, aby kyselý žaludeční obsah nezatekl na sliznici jícnu. (6, 18)
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Ošetřovatelská péče:

Chlapeček byl při příjmu na IMP velmi unavený a spavý. Poslední úspěšné

kojení bylo naposledy v časných ranních hodinách. Od té doby se chlapeček i přes

snahu matky a pomoc sester k prsu nechytil. Proto lékař indikoval krmení 

nazogastrickou sondou.

Připravila jsem si tedy na tácek Cévku pro výživu novorozence. Vzhledem

k mírné nezralosti miminka jsem zvolila tenčí cévku s označením CN. Dále jsem 

si připravila proužek Granuflexu, náplasti, 10 ml stříkačku, kádinku s vodou 

a fonendoskop. Umyla a odesinfikovala jsem si ruce. Miminko jsem umístila do 

polohy na zádech a plenou jsem mu zafixovala ručky. Na očištěnou a osušenou 

kůži pod nosíkem jsem nalepila proužek Granuflexu, jako prevenci před 

poškozením kůže náplastí. Sondu jsem vyndala z obalu a odměřila jsem si 

vzdálenost hloubky zavedení od nosu k ušnímu lalůčku a do poloviny vzdálenosti 

mezi koncem hrudní kosti a pupkem. Sondu jsem zvlhčila a jemně jsem ji 

plynulým pohybem zavedla nosní dírkou do změřené vzdálenosti. Nasadila jsem 

na sondu stříkačku a aspirovala jsem žaludeční obsah. Do stříkačky se mi podařilo

natáhnout asi 3 ml nažloutlého žaludečního obsahu, který jsem vrátila zpět. Do 

stříkačky jsem natáhla 2 ml vzduchu, připravila jsem si fonendoskop a vzduch 

jsem rychle stříkla do sondy. Nad žaludkem jsem slyšela odpovídající zvuk. 

Sondu jsem uzavřela a zafixovala proužkem náplasti. Miminko jsem vybalila 

z pleny a uložila do pohodlné polohy. Umyla jsem si ruce, uklidila jsem pomůcky 

a zaznamenala jsem vše do dokumentace.

Miminko jsem krmila odstříkaným mateřským mlékem, které mi maminka

nosila. Krmení probíhalo intermitentně, každé tři hodiny. Dle ordinace lékaře 

jsem vždy aplikovala do sondy 40 ml mléka. Před každým krmením jsem aspirací 

kontrolovala rezidua a polohu sondy. Rezidua byla minimální. Mléko jsem 

aplikovala ze stříkačky pomalu, za pečlivé kontroly celkového stavu miminka. 

Chlapeček stravu toleroval dobře, nezvracel. 

Dobu, způsob krmení, množství a toleranci stravy, vzhled, charakter 

a množství rezidua jsem zaznamenávala do dokumentace.
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Druhý den na IMP (šestý den hospitalizace) byl chlapeček stále spavý a na

pití se nebudil. Po raním krmení jsem sondu opatrně odlepila a vytáhla. Novou 

sondu jsem stejným postupem zavedla před dalším krmením druhou nosní dírkou. 

Do sondy jsem dle ordinace lékaře aplikovala 50 ml mléka, což chlapeček snášel 

dobře. 

V odpoledních hodinách byl chlapeček již čilejší, a proto jsme se pokusili 

přiložit jej k prsu. 

Chlapečka jsem před kojením zabalila do peřinky a zvážila. K prsu se 

chytil pěkně, ale při pití usínal. Museli jsme ho budit a povzbuzovat. Přesto vypil 

20 ml mléka. Během noci jsme u chlapečka sondu a kojení střídali. Před každým 

kojením a po něm jsme chlapečka zabaleného v peřince vážili, abychom tak mohli

kontrolovat, kolik mléka vypil.

Další den byl chlapeček již čilý, proto jsem ráno sondu vytáhla a již jsem 

novou nezaváděla. Chlapeček byl kojen a vypil 40 - 50 ml mléka. Večer byl 

chlapeček ale unavený. K prsu se sice přisál, ale i přes povzbuzování netahal. 

Proto jsem se rozhodla chlapečka nakrmit alternativním způsobem stříkačkou.

 Připravila jsem si 10 ml stříkačku a odstříkané mateřské mléko. Umyla 

a odesinfikovala jsem si ruce. Chlapečka jsem v inkubátoru podepřela rukou 

téměř do vzpřímené polohy. Stříkačku jsem miminku vložila do úst a pomalu 

jsem stlačovala píst stříkačky a vstřikovala tak do úst mléko. Chlapeček polykal 

celkem ochotně a vypil 40 ml mléka. Po krmení jsem nechala chlapečka odříhnout

a uložila jsem ho do pohodlné polohy.

Během noci a další dny již byl opět bez problémů kojený. Kojení již bylo 

efektivní, chlapeček dobře prospíval, byl dobře hydratovaný a přibýval na váze. 

Maminka byla poučena, jak mléko odsávat a laktaci si přes toto náročnější období 

bez problémů udržela.
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2.4.3. Prevence nozokomiálních nákaz v souvislosti se zavedením periferního 

žilního katetru

► Periferní žilní katetr (PŽK) - je to měkká plastová kanyla zaváděná přes 

kovovou jehlu do periferní žíly. Slouží k dlouhodobému zajištění přístupu do 

krevního řečiště.

• Typy PŽK - podle konstrukce pro fixaci dělíme katetry na křidélkové 

a tužkové. Nejčastěji používáme katetry jednopramenné, ale existují i katetry 

vícepramenné. Katetr  můžeme zavádět otevřeným způsobem, kdy z katetru po 

odstranění kovové jehly může unikat krev a způsobem uzavřeným pomocí 

speciálně konstruovaného katetru. Jeho hlavní výhoda spočívá v tom, že zabraňuje

úniku krve z katetru při odstranění mandrenu - ten je odlomen a slepě uzavřen. 

Některé typy katetrů mají port s uzavíratelným mechanismem, který umožňuje 

bolusovou aplikaci léku při současném podávání infuze.

• Velikost PŽK - velikost volíme tak, aby katetr neobturoval vnitřní průsvit

cévy. U novorozenců volíme nejčastěji katetry žluté (24G), u novorozenců s 

nízkou porodní váhou můžeme zvolit katetry fialové (26G). (19)

• Optimální katetr by měl mít následující vlastnosti - snadné proniknutí do 

tkáně pro lepší zavádění a menší bolestivost, nedráždivý materiál pro 

minimalizaci mechanického dráždění žíly, tenkou stěnu pro větší průtok při 

zachování vnějšího průměru, připichovací port pro možnost aplikace léků za 

současného kapání infuze a v neposlední řadě i příznivou cenu. (20)

► Zavádění PŽK

• Místa vhodná pro zavedení PŽK - u novorozenců a kojenců využíváme 

žíly kubitální, žíly na dorzu ruky, žíly před a za zevním i vnitřním kotníkem, žíly 

na dorzu nohy, můžeme využít i zevní jugulární žílu a žíly na hlavě. (2, 21)

• Indikace kanylace periferní žíly - aplikace léků, aplikace infuzních 

roztoků a parenterální výživy, aplikace transfuze a krevních derivátů, aplikace 

diagnostických látek, příprava k vyšetřením a akutní péče.
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• Kontraindikace kanylace periferní žíly - infekce či poranění v  místě 

aplikace či celé končetiny, otok a paréza končetiny, aplikace hypertonických 

roztoků.

• Pomůcky pro periferní žilní kanylaci - před kanylací si připravíme 

intravenózní kanylu vhodné velikosti, spojovací hadičku, stříkačku naplněnou 

fyziologickým roztokem, dezinfekci, sterilní čtverečky, tampony, náplast, krytí 

dle zvyku pracoviště, ochranné rukavice, emitní misku a kontejner na ostrý odpad.

• Technika výkonu - připravíme si všechny pomůcky a propláchneme 

spojovací hadičku fyziologickým roztokem, pečlivě si umyjeme a odesinfikujeme 

ruce, nasadíme si ochranné rukavice, vybereme vhodnou žílu, po zaškrcení 

končetiny (u novorozenců nejčastěji rukou asistující sestry) vyhmatáme průběh 

žíly, provedeme důkladnou dezinfekci místa vpichu a  pod úhlem cca 30˚ 

zavedeme katetr do žíly, posléze katetr sklopíme ke kůži. Pokud se nám v katetru 

objeví krev, jednou rukou vytahujeme mandren z katetru a druhou rukou současně

opatrně zavádíme katetr do žíly až po barevnou část. Povolíme zaškrcení 

končetiny, vytáhneme mandren, který odložíme do kontejneru na ostrý odpad, 

napojíme spojovací hadičku a katetr opatrně propláchneme. Poté katetr fixujeme 

ke kůži dle zvyklostí pracoviště. Uklidíme pomůcky, umyjeme si ruce a do 

dokumentace zaznamenáme místo a čas zavedení katetru a kdo katetr zaváděl. 

(2,18, 19)

► Komplikace PŽK 

Komplikace mohou vzniknout při samotném výkonu i při pozdějším 

ošetřování. Dále můžeme komplikace dělit na místní a celkové. 

Mezi místní komplikace patří zalomení a ucpání katetru trombem či 

vysráženým lékem, hematom při propíchnutí cévy, infiltrace podkoží při 

paravenozní aplikaci léku, extravazace či nekróza při poškození tkáně toxickými 

léky, intraarteriální punkce s rizikem krvácení a v neposlední řadě zánět žíly 

(flebitida) způsobený nechanickým či chemickým drážděním žilní stěny 

a flebitida infekční (příloha č. 11). 

53



Mezi komplikace celkové patří vzduchová embolie, embolizace odříznutou

částí katetru při opětovném zasunutí mandrenu do katetru a bakteriemie či 

septikemie. (19, 22)

► Ošetřování PŽK a aplikace léků

• Zásady ošetřování PŽK - mezi hlavní zásady patří dodržování pravidel 

asepse, kontrola místa punkce a jeho okolí při každé aplikaci léku. Katetr dle 

potřeby sterilně převazujeme - u textilního krytí 1x denně, u transparentního krytí 

1x za 3 dny (řídíme se doporučením výrobce krytí a standardy ošetřovatelské 

péče). Při známkách počínajících komplikací katetr odstraníme a provedeme 

záznam do ošetřovatelské dokumentace.

• Aplikace léků a infuzí do PŽK - musí probíhat za sterilních podmínek. 

Použijeme ochranné rukavice a nedotýkáme se sterilních částí systému. Před 

vstupem do katetru spoj či bezjehlovou spojku odesinfikujeme. Katetr 

proplachujeme opatrně, proplach musí jít do katetru volně. Lék aplikujeme 

bolusově nebo infuzí. Po skončení aplikace léku či infuze, katetr opět 

propláchneme a uzavřeme dle zvyklosti pracoviště.

• Uzavření PŽK - katetr můžeme naplnit heparinovou zátkou či 

fyziologickým roztokem a uzavřít bezjehlovou spojkou či kombi zátkou. 

Variantou uzavření katetru je plastový mandren, který obturuje vnitřní průsvit 

katetru čímž zabraňuje jeho ucpání.

• Odstranění PŽK - k indikacím odstranění katetru patří ukončení 

intravenozní léčby, výskyt komplikací spojených se zavedeným katetrem 

a uplynutí maximální doby pro zavedení katetru. Maximální doba zavedení 

katetru by neměla přesáhnout 72 - 96 hodin. Pokud má pacient špatné žíly 

a v místě katetru nejsou přítomné žádné známky komplikací, lze po dohodě 

s lékařem ponechat katetr déle  za pečlivé kontroly. Doba zavedení ale nemá ani 

v tomto případě přesáhnout 7 dní. (19)
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► Shrnutí zásad prevence infekčních komplikací 

Při zavádění a jakékoliv manipulaci s PŽK musíme bezpodmínečně nutně 

dodržovat zásady asepse. 

Mezi ně patří:

• důkladná hygiena a desinfekce rukou

• důkladná desinfekce kůže a její dokonalé zaschnutí

• dodržování bariérového systému ošetřování

• při opakovaném vyhmatání žíly, vždy opakovaná desinfekce místa 

vpichu

• vstupování do přístupových spojek a portů až po důkladném očištění 

desinfekčním roztokem a pouze sterilními pomůckami

• aseptická příprava léků a infuzních roztoků nejlépe v boxu s laminárním 

prouděním

• používání uzavřených infuzních linek

Ošetřovatelská péče:

 Z důvodu hyperbilirubinemie lékař u chlapečka indikoval zavedení 

periferního žilního katetru a infuzi 50 ml 5% Albuminu rychlostí 7 ml za hodinu.

Nejprve jsem si připravila infuzi. Zapnula jsem laminární box a připravila 

jsem si láhev s 5% Albuminem, napichovátko, 50 ml stříkačku a dlouhou 

spojovací hadičku. Poté jsem si pečlivě umyla a odesinfikovala ruce a do 

laminárního boxu jsem rozprostřela sterilní roušku. Lahev s Albuminem jsem 

pečlivě odesinfikovala a též vložila do boxu. Připravené pomůcky jsem rozbalila 

a sterilně vhodila na sterilní roušku. Znovu jsem si odesifikovala ruce a navlékla 

jsem si sterilní rukavice. Do lahve s Albuminem jsem zavedla napichovátko, do 

stříkačky jsem natáhla ordinované množství a množství potřebné k proplachu 
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hadičky. Propláchla jsem spojovací hadičku. Infuzi jsem popsala, polepila 

identifikačním štítkem dítěte a uložila na tácek. Ostatní pomůcky jsem uklidila 

a laminární box jsem vypnula. Lahev s Albuminem jsem popsala datumem 

otevření a podpisem a vložila jsem jí i s napichovátkem do lednice.

K lůžku dítěte jsem si připravila infuzní pumpu a vložila jsem do ní 

stříkačku. Spojovací hadičku jsem vložila do inkubátoru.

Na tácek jsem si připravila žlutou kanylu s křidélky, náplasti, sterilní 

tampony a čtverečky, desinfekci, 5 ml stříkačku s fyziologickým roztokem, 

krátkou spojovací hadičku a emitní misku. K lůžku jsem si připravila infuzní 

vozík s ostatními pomůckami (kontejner na ostrý odpad). 

Zkontrolovala jsem totožnost dítěte. Pečlivě jsem si umyla 

a odesinfikovala ruce, krátkou spojovací hadičku jsem propláchla fyziologickým 

roztokem. Miminku jsem vložila do úst sterilní štětičku s 24% sacharózou. 

Vybrala jsem vhodnou žílu na dorzu pravé ručky. Navlékla jsem si čisté rukavice 

a za asistence druhé sestry jsem si vyhmatala průběh žíly. Provedla jsem 

desinfekci místa vpichu. Několikrát jsem povysunula a znovu zasunula mandren 

do kanyly, vypnula jsem kůži a poté jsem kanylu opatrně zavedla žíly. Po 

objevení krve v konusu kanyly jsem vytáhla kovový mandren a kanylu jsem 

opatrně zasunula do žíly. Kovový mandren jsem odložila do kontejneru na ostrý 

odpad. Na kanylu jsem nasadila spojovací hadičku a propláchla jsem ji. Okolí 

vpichu jsem očistila sterilními tampony. Kanylu jsem zafixovala náplastí dle 

zvyku oddělení a vpich jsem překryla sterilním čtvercem. Konec spojovací 

hadičky jsem zalomila, odpojila jsem stříkačku, nakapala jsem několik kapek 

fyziologického roztoku do konusu hadičky, abych v infuzní lince neměla bublinky

a napojila jsem dlouhou spojovací hadičku. Zapnula jsem pumpu a nastavila jsem 

požadovanou rychlost. Miminko jsem uklidnila a uložila do pohodlné polohy. 

Uklidila jsem pomůcky a umyla jsem si ruce. Vše jsem zaznamenala do 

dokumentace.

Při každé manipulaci s dítětem jsem kontrolovala okolí místa vpichu. 

Infuze kapala cca 7 hodin. 
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Po dokapání infuze jsem na kanylu nasadila heparinový zámek. Připravila 

jsem si na tácek 2 ml stříkačku s heparinovým proplachem - 100 j. Heparinu 

(antikoagulans) na 100 ml fyziologického roztoku, injekční jehlu, kombi zátku, 

desinfekci a emitní misku. Když infuze dokapala, vypnula jsem infuzní pumpu. 

Umyla a odesinfikovala jsem si ruce, kombi zátku jsem naplnila heparinovým 

proplachem se stříkačky. Odesinfikovala jsem spoj mezi kanylou a krátkou 

spojovací hadičkou. Spojovací hadičku jsem z kanyly odpojila a nasadila jsem na 

kanylu kombi zátku. Kanylu jsem propláchla 0,5 ml heparinového průplachu. 

Uklidila jsem pomůcky a provedla jsem záznam do dokumentace dítěte.

Heparinový zámek jsme proplachovali každých šest hodin. Při koupání 

miminka jsem měnila krytí, desinfikovala a kontrolovala místo vpichu.

Čtvrtý den na IMP (devátý den hospitalizace) jsem heparinový zámek dle 

ordinace lékaře zrušila. Místo po vpichu bylo klidné. Ještě 24 hodin jsme místo 

vpichu kryly sterilním tamponem. Kanyla byla zavedená 72 hodin.

57



2.5. Edukace matky

Edukace je vzdělávací proces. Mezi edukační metody využitelné 

v nemocničním prostředí patří vysvětlování, instruktáž a praktické cvičení,  

rozhovor, konzultace a práce s textem. Na našem oddělení edukace zpravidla 

probíhá u lůžka pacienta. (23)

► Edukace matky na pooperační JIP

Edukace matky začala již velmi brzy po porodu, kdy poprvé šel lékař 

s dětskou sestrou ukázat miminko matce na pooperační JIP. Lékař maminku 

informoval o zdravotním stavu miminka a o jeho váze. Dětská sestra maminku 

informovala o označení miminka. Ukázala jí identifikační pásek na ručce dítěte 

a spolu s matkou zkontrolovala správnost zapsaných údajů. Sestra na identifikační

pásek matky opsala pořadové číslo z pásku dítěte.

Následně proběhla první jednoduchá instruktáž o přiložení miminka 

k prsu, o kojení a o prospěšnosti mleziva. Vzhledem ke stavu matky byla tato 

instruktáž prozatím omezena na ukázku a krátké vysvětlení, jak miminko přiložit 

k prsu, jaké jsou známky správného a nesprávného přisátí miminka k prsu.

S každou návštěvou miminka u matky byla instruktáž o kojení postupně 

rozšiřována dle potřeby. Byly zdůrazněny výhody kojení a jeho prospěšnost pro 

miminko. Postupně jsme maminku učili techniku kojení a zatím teoreticky jsme ji 

poučili o různých polohách při kojení.

Lékař chodil matku informovat o zdravotním stavu miminka většinou 

dvakrát denně.

► Edukace matky na oddělení šestinedělí

Při přijetí maminky na oddělení šestinedělí jsme ji nejprve seznámili 

s provozem a organizací oddělení, s harmonogramem dne a s pravidly pro 

návštěvy.
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Po zabydlení maminky na pokoji jsme provedli úvodní instruktáž, která 

zahrnuje několik bodů:

• Matka byla poučena o zásadách bezpečné manipulace s miminkem 

a s protiepidemiologickým režimem - zvýšená hygiena rukou, nenechávat 

miminko na přebalovacím pultu či posteli bez dozoru, miminko musí spát 

v postýlce a nikoliv s matkou v posteli, miminko musí být mimo pokoj vezeno 

v postýlce, miminko nesmí zůstat nikdy na pokoji samotné, desinfekce povrchů 

a pomůcek s nimiž bylo miminko v kontaktu (přebalovací stůl po přebalení, 

vanička po koupání).

• Matka byla seznámena se screeningovými vyšetřeními miminka - matku 

jsme informovali, že miminku budou před propuštěním z porodnice vyšetřeny, 

kyčle, ledviny, oči, sluch a bude mu odebrána krev z patičky na metabolická 

vyšetření.

• Matka byla znovu poučena o kojení - o technice kojení a o známkách 

správného a nesprávného sání dítěte. Je poučena o polohách při kojení. Mamince 

jsme vysvětlili, že miminko má přikládat k prsu dle jeho chuti. 

• Matka byla seznámena s pomůckami pro kojení - maminku jsme 

informovali o formovačích bradavek a sběračích mléka. Informovali jsme ji 

o použití kloboučků. Formovače bradavek jsme dali mamince na pokoj 

a vysvětlili jsme jí, jak je používat a jak je udržovat v čistotě. 

Po úvodní instruktáži následovalo přivezení miminka na pokoj k matce 

a první praktická ukázka přebalení dítěte. Maminku jsme poučili a ukázali jí, co si

vše k přebalení připravit. Provedli jsme praktickou ukázku přebalení. Ukázku 

jsme nahlas komentovali. Matce jsme vysvětlili jak a čím očistit genitál dítěte, 

čím a kdy je vhodné genitál mazat. Poučili jsme matku jak často novorozence 

přebalovat. Zároveň jsme matku poučili o vzhledu a charakteru stolice 

novorozence a stejně tak o její frekvenci. Matku jsme informovali o optimálním 
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množství pomočených plen  a o možnosti výskytu urátů z moči na plence. 

Zároveň jsme matku poučili o péči o předkožku u chlapečka.

Během prvního dne jsme často chodili kontrolovat techniku kojení. Dle 

potřeby jsme ji upravovali a znovu vysvětlovali. Matce jsme prakticky ukázali 

různé polohy při kojení. Zodpovídali jsme všechny dotazy a ujistili jsme 

maminku, že jsme jí kdykoliv k dispozici.

V podvečerních hodinách prvního dne jsme provedli instruktáž a ukázku 

omývání novorozence. Mamince jsme vysvětlili, že na oddělení šestinedělí 

novorozence pouze otíráme. Maminku jsme poučili a ukázali jí, co si vše k otírání 

miminka připravit. Provedli jsme praktickou ukázku otření miminka. Postup 

otírání jsme nahlas komentovali. Maminku jsme poučili o možných přísadách do 

koupele, o promazávání dětské pokožky. Ukázali jsme mamince, jak miminku 

čistit uši a nos. Maminku jsme naučili, jak pečovat o pupeční pahýl.  

Další dny jsme stále zdokonalovali techniku kojení. Pomáhali jsme 

mamince s péčí o miminko a zodpovídali jsme její dotazy. Vzhledem k tomu, že 

maminka nebyla prvorodička, si osvojila péči o miminko velice brzy. Techniku 

kojení zvládala výborně a naši pomoc brzy nepotřebovala.

Protože miminko bylo i s matkou pátý den přeloženo z důvodu 

hyperbilirubinemie na intermediární péči, neproběhla praktická ukázka koupání 

miminka ve vaničce, kterou provádíme zpravidla večer před propuštěním 

miminka domů.

► Edukace matky na intermediární péči

Při přijetí maminky na oddělení intermediární péče jsme ji nejprve 

seznámili s provozem a organizací oddělení, s harmonogramem a režimem dne. 

Maminka byla seznámena se zvýšeným protiepidemiologickým režimem na tomto

oddělení a jeho pravidly, která zahrnují například omezení návštěv pouze na 
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nejbližší rodinné příslušníky, omezení návštěv na pokojích na co nejkratší dobu, 

zákaz nošení jídla na pokoj. 

Maminku jsme informovali, že je přijata jako zdravý doprovod k miminku 

a tudíž může oddělení dle vlastního uvážení krátkodobě opouštět. O opuštění 

oddělení musí informovat sestru. 

Protože miminko zpočátku nebude u matky na pokoji, ukázali jsme 

mamince, kde miminko je. Mamince jsme vysvětlili, proč miminko musí být na 

observaci. Také jsme jí vysvětlili, že z důvodu intenzivní fototerapie bude jejich 

kontakt dočasně omezený. Maminku jsme informovali, že pokud to nebude 

nezbytně nutné, miminko z inkubátoru nebudeme vyndavat. Matka byla 

samozřejmě ujištěna, že kdyby se chlapeček probudil, tak jí umožníme kojení. 

Dále jsme jí ujistili, jak je důležité, aby za miminkem chodila a byla s ním 

v kontaktu. Ubezpečili jsme jí, že za miminkem může přijít kdykoliv. 

Při první návštěvě maminky u miminka na observaci jsme mamince 

prakticky ukázali, jak si umýt a odesinfikovat ruce. Naučili jsme ji otevírat 

a zavírat okénka inkubátoru. Mamince jsme popsali průběh fototerapie a vysvětlili

jsme jí ještě jednou její princip. Vysvětlili jsme jí, proč má miminko zakryté oči 

a náplast na hrudníku. Dále jsme jí vysvětlili, proč má miminko nazogastrickou 

sondu a periferní žilní katetr a proč je napojené na monitor. Snažili jsme se ji 

uklidnit a zbavit obav. Trpělivě jsme jí zodpovídali všechny dotazy.

Lékař maminku informoval o stavu miminka a seznámil jí s průběhem 

léčby.

Maminku jsme instruovali v odsávání mateřského mléka a jeho přinášení 

pro potřeby novorozence. Mamince jsme prakticky předvedli a ukázali, jak 

používat elektronickou odsávačku mléka. Vysvětlili jsme jí, jak odsávačku čistit 

a desinfikovat. Maminku jsme poučili, že má mléko odsávat a přinášet každé tři 

hodiny. Vysvětlili jsme jí, že případný přebytek mléka má slít do sterilní lahve, 

kterou si popíše svým jménem a uložit do lednice určené na stravu dětí. Maminku 

jsme upozornili, že toto mléko bude zpracováno bankou mateřského mléka 
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a použito pro další děti dle potřeby.

Při každé návštěvě matky u dítěte jsme matce znovu zdůrazňovali, jak je 

důležité, aby za miminkem chodila. Vysvětlovali jsme jí, jak je to pozitivní pro 

upevnění vazby mezi ní a miminkem a pro udržení laktace. Maminku jsme 

povzbuzovali, aby si miminko hladila a dotýkala se ho. Mamince jsme nabídli 

možnost zajištění soukromí a odsávání mateřského mléka u miminka, aby na něj 

po tuto dobu viděla.

Druhý den jsme miminko převezli na pokoj k mamince. Následovala velmi

podrobná instruktáž o ošetřování dítěte v inkubátoru a zásadách bezpečnosti. 

Mamince jsme ukázali, jak miminko v inkubátoru přebalovat a polohovat, učili 

jsme ji vše dělat pouze okénky. Maminku jsme poučili, že nemá otevírat čelní 

panel inkubátoru, když to není nezbytně nutné. Mamince jsme vysvětlili k čemu 

slouží a jak funguje apnea  monitor. Naučili jsme ji vypínat a zapínat 

fototerapeutickou lampu. Maminku jsme upozornili, že kdyby miminku spadlo 

oční krytí či náplast na hrudníku, má fotolampu vypnout a zavolat nás. 

Dále jsme maminku poučili, jak a kdy miminku měřit tělesnou teplotu, kdy

jej vážit. Mamince jsme dali záznam o ošetřování novorozence a vysvětlili jsme jí,

co do něj vše zaznamenávat. Mamince jsme vysvětlili postup vyndání miminka 

z inkubátoru. Vysvětlili jsme jí, že nejprve musí vypnout fototerapeutickou lampu

a apnea monitor, pak otevřít čelní panel inkubátoru, miminko vyndat z inkubátoru 

a položit na postel. Následně zavřít čelní panel inkubátoru tak, aby zapadli 

barevné bezpečnostní západky. Poté provést zamýšlenou manipulaci s dítětem 

(vážení či zabalení do peřinky a přiložení k prsu). Při vracení miminka do 

inkubátoru musí provést celý postup opačně. Tedy otevřít čelní panel inkubátoru, 

miminko do něj vložit a čelní panel inkubátoru opět zavřít tak, aby zapadli 

bezpečnostní západky. Poté zapnout apnea monitor a fototerapeutickou lampu.

Maminka byla poučena, že nikdy nesmí nechat otevřený inkubátor zvlášť 

pokud je miminko ještě uvnitř. Dále byla poučena, že miminko má z inkubátoru 
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vyndavat, jen je-li to nezbytně nutné a úkony jako přebalování má provádět 

i nadále v inkubátoru. I zde platí, že nesmí nechat miminko bez dozoru na posteli 

či přebalovacím pultu a nesmí jej nechat samotné na pokoji. Také pravidla 

o desinfekci přebalovacího pultu a váhy po jejich použití jsou stejná jako na 

oddělení šestinedělí.

Při přendání miminka z inkubátoru do postýlky byla maminka poučena, 

jak miminku kontrolovat tělesnou teplotu. 

Večer před propuštěním jsme mamince předvedli koupání miminka ve 

vaničce. Ukázku jsme nahlas komentovali. Instruktáž spočívala hlavně ve 

správném a bezpečném držení novorozence a v prevenci jeho prochladnutí. 

Mamince jsme vysvětlili, jak zabezpečit správnou teplotu vody. Poučili jsme ji, že

koupel nemá být delší než 5 minut a následovat musí rychlé osušení miminka. 

Důležité je rychle odstranit mokré osušky z dosahu novorozence. Během koupele 

je třeba kontrolovat teplotu nožek miminka. Maminka byla poučena, že pokud má 

miminko chladné nožky, je nutné koupel co nejrychleji dokončit a miminko 

zabalit do peřinky. Co se týče pomůcek, přísad do koupele a dalších úkonů tělesné

očisty je vše stejné jako při otírání.  

► Edukace matky při propuštění

Maminku jsme před propuštěním poučili o další zdravotní péči o miminko.

Upozornili jsme ji, že má co nejdříve kontaktovat vybraného lékaře pro děti 

a dorost a domluvit se s ním na první kontrole miminka doma.

Lékař maminku poučil o další péči o miminko. Maminka byla upozorněna,

že u miminka může nastat  rebound fenomén - to znamená, že miminko může opět

částečně zežloutnout. Žloutenka už by ale neměla být tak výrazná a neměla by mít

vliv na aktivitu a prospívání miminka. Mamince jsme zdůraznili, že v případě 

jakýchkoliv problémů či pochybností se má bez obav obrátit buď na praktického 

lékaře pro děti a dorost nebo přímo na naší neonatologickou ambulanci, jejíž 
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provoz je zajišťován 24 hodin denně. 

Lékař mamince předal Očkovací a zdravotní průkaz dítěte a informoval ji, 

že propouštěcí zpráva se všemi podstatnými informacemi o miminku bude 

praktickému lékaři pro děti a dorost zaslána. Lékař také maminku upozornil, že ve

zprávě doporučuje zhruba za tři měsíce provést miminku kontrolní krevní obraz.

Dále jsme s maminkou pohovořili na téma první vycházky a oblečení 

miminka na ven. Maminku jsme ujistili, že si s miminkem může užívat první 

procházky bez omezení a že miminku stačí jedna vrstva oblečení navíc a peřinka. 

Maminku jsme upozornili, že není příliš vhodné navštěvovat během prvních pár 

dnů doma s miminkem supermarkety a jiná místa s vysokou koncentrací lidí, pro 

riziko infekcí.

Maminku jsme informovali o Horké lince kojení, kterou nemocnice 

provozuje. Dali jsme mamince leták s telefonními čísly a vysvětlili jsme jí, že 

čísla jsou na oddělení šestinedělí, intermediární péče či k vrchní sestře. Maminka 

byla ujištěna, že v případě jakýchkoliv problémů nemá váhat na linku zavolat, 

sestry ji rády pomohou a poradí. Maminka též dostala telefonní číslo do mléčné 

banky, kam se může obrátit v případě, že by měla přebytek mateřského mléka 

a chtěla by jej poskytnout dalším novorozencům.

Mamince jsme předali termín kontroly na neonatologické ambulanci 

a trpělivě jsme jí zodpověděli všechny dotazy.

64



2.6. Dlouhodobá  péče

Miminko bylo do domácího ošetřování propuštěno v dobrém stavu. Bylo 

plně kojené, mělo pravidelný váhový přírůstek. Bylo bez žloutenky. Maminka 

byla schopná o miminko bez problémů pečovat.

Vzhledem k dobrému rodinnému zázemí maminky nebyla při propuštění 

nutná žádná zvláštní opatření. Matku s miminkem odvezl domů manžel autem.

Na adresu praktického lékaře pro děti a dorost byla zaslána podrobná 

lékařská propouštěcí zpráva.

Následná péče probíhala cestou praktického lékaře pro děti a dorost. 

 Týden po propuštění byla naplánována kontrola miminka na 

neonatologické ambulanci. Ta proběhla v pořádku. Miminko bylo v dobrém stavu,

bylo dobře hydratované, přibylo na váze a bylo bez ikteru. 

Protože dítě mělo hyperbilirubinemii na hranici V. pásma Hodrova-

Poláčkova indikačního grafu, byly mu při kontrole změřeny otoakustické emise. 

Vyšetření dopadlo dobře.

Vzhledem ke zdravotnímu stavu miminka byla dále doporučena standartní 

péče o novorozence bez zvláštního režimu, kromě již zmíněného krevního obrazu 

ve třech měsících věku miminka.
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3. DISKUZE

Problém hyperbilirubinemie je na neonatologických odděleních vzhledem 

k četnosti výskytu velmi aktuální. Na jednotce intenzivní péče, kde pracuji, projde

hyperbilirubinemií téměř každý novorozenec. Nejčastěji se zde setkáváme 

s fyziologickou nekonjugovanou hyperbilirubinemií u nezralých, ale i zralých 

novorozenců. Zastoupením druhá nejčastější je hemolytická nemoc novorozence. 

Dále pak hyperbilirubinemie doprovázející různé infekce a sepse. 

Hyperbilirubinemie konjugované jsou velmi vzácné a za svou praxi mohu říci, že 

jsem se s žádným takovým případem nesetkala. 

V diskuzi bych se chtěla zaměřit na historii a vývoj metod sloužících 

k diagnostice, léčbě, ale i k prevenci hyperbilirubinemie. Dále se budu zabývat 

ošetřovatelskou péčí a jejím vývojem..

Velmi zajímavý je vývoj fototerapie. První objev léčebných účinků světla 

při novorozenecké žloutence učinila sestra pracující na oddělení nezralých dětí 

v Anglii, když si všimla, že u novorozenců, kteří jsou vystaveni slunečnímu záření

žloutenka ustupuje. V téže době biochemici dokázali, že obsah bilirubinu v krvi se

značně liší podle toho, zda byla krev před vyšetřením ponechána na slunci, či byla

umístěna do lednice. Proto byl učiněn první pokus o fototerapii umělým světlem. 

Cremer a spol. poté objevili, že nejúčinnější je fialově modrá část spektra. (24)

Fototerapie byla přijata v roce 1969 jako léčebná metoda se svými 

výhodami i riziky. Bylo nutné stanovit i taktiku léčby fototerapií. Mathesius ve 

své knize řeší mnoho otázek. Například zda provádět fototerapie nepřetržitě, či 

dělat přestávky na kojení. Další otázkou je, jak postupovat u dětí s RDS a u dětí 

s vážnou VSV, protože modré světlo zakrývá cyanózu. V dnešní praxi je 

standartní i při intenzivní fototerapii nosit dítě matce na kojení, pokud to dovoluje 

jeho zdravotní stav, protože dostatečné kojení a tím vylučování stolice je zásadní 

pro eliminaci bilirubinu z těla. Otázku zakrytí skutečné barvy dítěte modrým 

světlem částečně vyřešily pulzní oxymetry. 

Fototerapie vytlačila do té doby jedinou možnost léčby, a to exsanguinační
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transfuzi. Exsanguinační transfuze byla v minulosti poměrně častým výkonem 

a byla zatížena 8% mortalitou (24), v dnešní době moderní neonatologie je toto 

procento již nepatrné. Exsanguinační transfuze je dnes již poměrně vzácný výkon.

Sama jsem se s ní za svou praxi setkala jen několikrát a vždy proběhla bez 

komplikací.

Veliký posun v péči o ikterického novorozence znamenalo objevení 

transkutánní bilirubinometrie v roce 1985. Do té doby se kontrola léčby 

fototerapií prováděla pouze laboratorně rozborem krevního vzorku dítěte, což 

vyžadovalo poměrně časté krevní odběry a s tím spojenou traumatizaci dítěte.  

Transkutánní měření intenzity žloutenky umožnilo průběžné sledování vývoje 

hyperbilirubinemie bez nutnosti častých krevních odběrů. Dnes je transkutánní 

bilirubinometr nejčastěji značky Minolta nepostradatelným pomocníkem téměř na

všech novorozeneckých odděleních. Způsob měření závisí na zvyklostech 

pracoviště. Ve své praxi jsem viděla rozdíly v místě měření (čelo, hrudník), 

frekvenci měření i indikaci měření (všichni novorozenci od určitého dne či pouze 

novorozenci s viditelnou žloutenkou).

Velkým pokrokem prošla i léčba hemolytické choroby novorozence, 

zejména pak její prevence. Velké možnosti přinesla zdokonalující se prenatální 

diagnostika a hlavně možnost kordocentézy a transfuze in utero, která byla poprvé

provedena v roce 1982. (25)

Změna v přístupu k léčbě je patrná u hyperbilirubinemie kojených dětí. 

Starší zdroje (6) doporučují různé postupy, jako je převedení dítěte na 5 - 6 dní na 

umělou výživu a poté se vrátit ke kojení nebo odstříkané mateřské mléko 3 - 5 dní

převařovat a takto upravené podávat dítěti. Toto se již v praxi neprovádí. Naopak 

se doporučuje kojení pokud možno ještě navýšit.

Díky novým metodám a zdokonaleným postupům již téměř vymizela 

bilirubinová encefalopatie. I když některé zdroje uvádějí její opětovný nárůst díky

časnému propouštění novorozenců z porodnice (9,12), což je pro mne novým 

zjištěním a velkým překvapením.
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Ošetřovatelská péče o novorozence s hyperbilirubinemií má svá specifika. 

Ošetřovatelské problémy vyplývají jednak ze samotné hyperbilirubinemie, jednak 

z léčebných postupů jako fototerapie či infuzní terapie a výměnná transfuze. Dále 

jsou ovlivněny doprovodnými stavy, jako je nezralost či infekce novorozence.

Nejčastější ošetřovatelské problémy jsou změny barvy kůže a sliznic, 

zvýšená únava a nedostatečná výživa, průjem a dehydratace, výkyvy a kolísání 

tělesné teploty, porucha integrity kůže, porucha spánku, riziko poškození očí 

novorozence, riziko nozokomiálních nákaz v souvislosti s cévními vstupy 

a omezení kontaktu novorozence s matkou. (13) 

Sestra má při péči o novorozence s hyperbilirubinemií svou 

nezastupitelnou roli. Je to právě ona, kdo obvykle jako první upozorní lékaře na 

rozvíjející se ikterus. Je proto nezbytné, aby každá sestra tuto problematiku znala. 

Bezpodmínečně musí znát kritéria fyziologické i patologické žloutenky, aby 

dokázala správně a rychle odhalit závažnost stavu novorozence. Toto je nezbytné 

hlavně na úsecích pro fyziologické novorozence, kde lékař vykonává vizitu 

zpravidla pouze jedenkrát denně. 

Sestra musí dokonale znát i léčebné postupy a jejich možné komplikace.  

Sestra přímo ovlivňuje průběh fototerapie a to hlavně její účinnost a bezpečnost. 

Účinnost fototerapie ovlivňuje tím, že dbá na ozáření co největší plochy kůže, 

zajišťuje pravidelné polohování dítěte a zbytečně neprotahuje přestávky ve 

fototerapii na kojení či koupání dítěte. Bezpečnost fototerapie pak ovlivňuje tím, 

že dítě pravidelně sleduje, kontroluje krytí očí novorozence, pečlivě vede 

dokumentaci a sleduje životnost fotolamp. V neposlední řadě má sestra i důležitou

roli edukátorky v edukaci matky.

Je  logické, že ač je stanovený jednotný postup péče o novorozence 

s hyperbilirubinemií, každé oddělení má svá specifika. Ošetřovatelská péče prošla 

velkým vývojem, jak dokládá srovnání dvou oddělení, která jsem za svou praxi 

prošla. Pro účely diskuze je nazvu jednoduše oddělení A a B. Mezi mým pobytem

na těchto odděleních uběhlo 15 let.
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Na oddělení A byla pro fototerapii donošených novorozenců 

s nekomplikovanou hyperbilirubinemií vyčleněna na novorozeneckém úseku 

zvláštní místnost. Novorozenci byli voženi na kojení k maminkám v daných 

časových intervalech. O novorozence pečovala výhradně sestra. Matky do této 

místnosti neměly přístup. K zakrytí očí se používaly čtverce s černou fólií 

připevněné k hlavě prubanem. Novorozenci leželi v inkubátorech nazí a pod 

sebou měli pouze látkovou plenu. Transkutánní bilirubinometrie se měřila na čele 

a na hrudníku. Místo měření se ničím nekrylo. Do dokumentace se zapisovala 

vyšší hodnota. Novorozenci nebyli nijak monitorovaní.

Na oddělení B byly všichni donošení novorozenci s nekomplikovanou 

hyperbilirubinemií vyžadující fototerapii překládáni na oddělení intermediární 

péče. Fototerapie zde probíhala na pokojích u matek. Maminky byly náležitě 

edukované a o svá miminka si pečovaly samy. Ke krytí očí se používali komerčně 

vyráběné fototerapeutické brýle a na hrudník se lepila speciální náplast s okénkem

pro transkutánní bilirubinometrii. Všichni novorozenci léčení fototerapií měli 

v inkubátoru apnea monitor. Novorozenci byli v inkubátoru nazí, měli pouze 

jednorázovou plenku a leželi na antidekubitární matraci. Kolem sebe měli pro 

větší pohodlí polštář podkovu.

Myslím si, že ze srovnání je jasně patrné, že se ošetřovatelská péče 

o novorozence s hyperbilirubinemií vyvíjí správným směrem a je přátelštější jak 

k miminkům, tak k jejich maminkám.
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ZÁVĚR

Úroveň poskytované péče na neonatologických jednotkách intenzivní 

a resuscitační péče se stále zvyšuje, a proto je o novorozence pečováno lépe 

a s větším ohledem na jejich potřeby. Díky pokrokům moderní medicíny byly 

odhaleny příčiny a rizika hyperbilirubinemie, což nám umožňuje používat v praxi 

určitá preventivní opatření. Díky těmto opatřením je průběh  hyperbilirubinemie 

méně bouřlivý a lépe kontrolovaný. Dnešní poznatky a postupy umožňují toto 

onemocnění včas odhalit a zahájit účinnou léčbu, která potlačuje další možné 

komplikace.

Cílem mé práce je, aby hyperbilirubinemie byla pochopena jako 

komplexní záležitost a aby se na nemocné novorozence pohlíželo jako na 

osobnost s individuálními a plnohodnotnými biopsychosociálními potřebami. 

Péče o ně musí kromě nezbytných výkonů zahrnovat i citlivý a láskyplný přístup.

Ošetřovatelská péče o novorozence je velmi komplexní a zahrnuje i péči o jeho 

rodinu. 

Ve své práci jsem zpracovala případovou studii u chlapečka 

s hyperbilirubinemií. Chlapeček byl lehce nezralý a byla u něj zjištěna 

inkompatibilita v ABO systému. Ošetřovatelská péče byla ovlivněna jednak právě

nezralostí, dále samotnou hyperbilirubinemií a také fototerapií a infuzní terapií. 

Péče o chlapečka a jeho léčba probíhala standartně a neobjevily se žádné závažné 

problémy. Matka byla hospitalizována spolu s chlapečkem a díky tomu si bez 

problémů udržela laktaci i přes náročnější období zvýšené únavy miminka. Spolu 

pak byli propuštěni domů 10 dní po porodu.S oběma jsem se ještě setkala při 

kontrole na neonatologické ambulanci. Oba byli spokojení. Chlapeček byl pěkný, 

dobře pil a a hezky prospíval. 

Jsem přesvědčená, že moje práce je přínosem nejen pro zdravotní sestry 

pracující na neonatologických pracovištích, ale i pro studentky, neboť jim umožní 

uvědomit si, jak a proč je důležité, aby sestra problematiku hyperbilirubinemie 

a specifika ošetřovatelské péče o ikterické novorozence dobře znala.
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Použité zkratky

AMC amniocentéza

cm centimetr

CNS centrální nervová soustava

CRP c-reaktivní protein

CTG kardiotokografie

DDS dolní děložní segment

DMO dětská mozková obrna

DNA deoxyribonukleová kyselina

G Gauge

g gram

g/kg gramů na kilogram

g/l gramů na litr

HIV human imunodeficiency virus

HbSAg australský antigen, antigen hepatitidy B

j jednotka

JIP jednotka intenzivní péče

ml mililitr

mm milimetr

např. například

NEO - IMP neonatologie-intermediární péče

NIPS Neonatal/Infant Pain Scale

N-CPAP nazální kontinuální pozitivní přetlak

pH potenciál vodíku
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p.o. per os

PŽK periferní žilní katetr

RDS respiratory dystres syndrom

Rh rhesus faktor

RRR rychlá reaginová reakce

RTG rentgen

SatO2 saturace kyslíkem

SC sectio caesara

TPHA Treponema palidum hemagglutination

tzv. takzvaně

UZ ultrazvuk

VSV vývojová srdeční vada

VVV vrozená vývojová vada

WHO světová zdravotnická organizace

µmol/l mikromol na litr

µg mikrogram

˚C stupeň Celsia
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