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Obravnava novorojenčka po porodu
(POJASNILA)

Po rojstvu bo Vaš otrok sprejet na oddelek za polno ali delno sobivanje z Vami. V okviru 
preventivne oskrbe bo:

• takoj po rojstvu ocenjen s strani babice (v primeru porodov z večjim tveganjem celostni pregled
   opravi pediater);
• celostno pregledan s strani pediatra;
• v prvih treh urah prejel K vitamin 1 mg v stegensko mišico za preprečevanje krvavitev po rojstvu;
• v prvih treh urah  prejel antibiotične kapljice ali mazilo za preprečevanje bakterijskega vnetja 
  oči;
• v starosti vsaj 48 ur imel odvzem krvi v okviru programa zgodnjega odkrivanja motenj v 
  delovanju ščitnice in presnovne bolezni fenilketonurije. Z zgodnjim zdravljenjem obeh bolezni
  lahko preprečimo okvare v razvoju otroka. Za obe bolezni zgodnja diagnoza brez  presejalnih
  testov ni mogoča;
• opravljen test sluha (TEOAE), ki se izvaja z meritvijo zvočnega sevanja notranjega ušesa;
  zgodnje odkrivanje motenj sluha omogoči zgodnjo obravnavo in s tem optimalnejši razvoj
  otroka;
• opravljeno meritev nasičenosti krvi s kisikom s pulznim oksimetrom na okončinah za 
  zgodnje odkrivanje prirojenih srčnih napak;
• opravljen ultrazvočni pregled kolkov za ugotavljanje pravilnosti razvoja kolkov. V primeru
  poroda ploda v medenični vstavi, displazije kolka pri starših ali sorojencih ali prisotnih prirojenih
  nepravilnosti spodnjih okončin bo pregled opravljen pred odpustom iz porodnišnice, sicer bo 
  pregled opravljen glede na presojo pediatra 6-8 tednov po rojstvu;
• cepljen proti tuberkulozi, če je mati v nosečnosti ali med porodom prebolevala aktivno
  tuberkulozo ali novorojenček izhaja iz družin, ki so se v zadnjih petih letih pred rojstvom otroka 
  preselile iz držav z visoko incidenco tuberkuloze.

Opisana skrb (razen presvetlitve očesnih medijev in meritve nasičenosti kisika s pulznim 
oksimetrom) se izvaja na podlagi Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na 
primarni ravni (Uradni list RS, št. 19/98 s spremembami in dopolnitvami), ki določa obvezne 
preventivne zdravstvene ukrepe in cepljenja. Za to oskrbo posebna privolitev ni potrebna. 
Obvezna cepljenja so določena v vsakoletnem Programu cepljenja in zaščite z zdravili.

Otrok bo v porodnišnici obravnavan po veljavnih kliničnih smernicah glede na klinično stanje. Če 
ob kliničnem pregledu ali navedenih postopkih ugotovimo, da novorojenčkovo stanje zahteva 
dodatne preiskave in zdravljenje in bo zato potrebna premestitev na ustrezen oddelek znotraj ali 
zunaj porodnišnice, boste o tem obveščeni in za večje posege podali tudi pisno privolitev.

  Neonatalna sekcija pri Združenju za pediatrijo Slovenskega zdravniškega društva (20. april, 2016)
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