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Úvod do problematiky 

• Screening                                                                

systematické vyhledávání s cílem 

diagnostikovat konkrétní chorobu před jejím 

projevením a předejít včas možným 

následkům 

 

• Laboratorní novorozenecký screening                                                             

celoplošný, u všech novorozenců na území 

ČR, 13 vyšetřovaných vrozených nebo 

metabolických vad 

 



Vyšetřované vady  

• vrozené snížení funkce štítné žlázy 
(kongenitální hypothyreóza) 

 

• vrozená porucha funkce nadledvin 
(kongenitální adrenální hyperplazie) 

 

• onemocnění látkové výměny (fenylketonurie 
a dalších devět dědičných metabolických 
poruch) 

 

• cystická fibróza  

 



Metodický návod k zajištění celoplošného novorozeneckého 

screeningu a následné péče – Věstník MZ ČR 06/2009 

 

 
• 48-72 hod po narození u všech novorozenců  

 

• Odběr kapilární krve na kartičku z filtračního papíru 

 

• Před zahájením léčby (kortikoidy, dopamin, převody krve, 

plazmy nebo výměnná transfúze) 

 

• I u zemřelých novorozenců 

 

• Rescreening  8-14 den po narození (porodní hmotnost 

<1500g, parenterální výživa novorozence,  léčba matky 

či novorozence kortikoidy, podávání tyreostatik u matky 

atd.)    



Úloha sestry při přípravě na odběr – 

nejčastější chyby 

• Edukace matky  - nedostatek času, nepřizpůsobení formy 

edukace např. vzdělání matky, význam reedukace! 

• Přítomnost matky při odběru – nenabídnutí této možnosti 

 

 

 

 

 

• Nezajištění komfortu novorozence (teplo, bolest) 

• Vyplnění samopropisovací kartičky – viz. dále 

• Příprava pomůcek – chybějící pomůcky=přerušovaný 

odběr 

 



Vyplnit kompletně před odběrem! 

• Porodní hmotnost v g 

• Gestační věk v týdnech ! 

• Datum a čas narození  

• Datum  a čas odběru !   

• Pravidelný screening či rescreening 

(důvod) 

• PLDD ! 

• Údaje o matce  

• Podpis a razítko odebírajícího !  



Úloha sestry při odběru krve metodou suché 

kapky – nejčastější chyby 

• Nedostatečně prokrvená patička – zahřát např. mulem 

namočeným v teplé vodě (do 41°C  3 - 5 min, NE 

ohřívače na patičky – hrozí popálení!) 

• Dezinfekce jodovým preparátem – ovlivní výsledky 

• Nesprávně provedený vpich – vhodná volba místa 

vpichu, incize do hloubky max. 2 mm (sterilní kopíčko či 

lanceta, ne jehla!)  



Úloha sestry při odběru krve metodou suché 

kapky – nejčastější chyby 

• Neotření první kapky sterilním tampónem 

• Vrstvení několika kapek do terčíku 

• Mačkání končetiny – příměs tkáňového moku 

• Nedostatečné prosáknutí kapky na druhou stranu 

kartičky 

• Dotýkání se filtračního papírku nebo kontakt s jinými 

předměty 

 



Špatné vzorky  

 

• Množství vzorku nepostačující                                                                                   

pro vyšetření 

 

• Vzorek je přesaturovaný 

 

 

• Vzorek vykazuje kroužky séra 

 

• Vzorek je sražený nebo vrstvený 

 

 

 



Úloha sestry po odběru krve metodou suché 

kapky – nejčastější chyby 

• Špatný postup při zasychání                                                              

– urychlování sušení např. na slunci či jiném zdroji tepla,                                                                    

špatné zaschnutí 

 

 

• Ošetření  místa vpichu – použití nevhodné náplasti 

 

• Nepoučení matky o sledování krvácení   

 

 

 



Závěr  

• Za kvalitně provedený odběr, za komplexnost údajů, včasné 

odeslání a indikaci event. rescreeningu  zodpovídá vedoucí 

lékař novorozeneckého oddělení 

 

• Nutná je osobní zodpovědnost odebírajícího zdravotníka                                                                       

(příprava pomůcek, edukace matky, vlastní odběr, následná 

ošetřovatelská péče, zápis do oše. dokumentace) 

 

• Sestra = významný článek v procesu diagnostiky vrozené 

nebo dědičné vady  

 

 

 



Děkuji za pozornost  

 

 

 

 

 


