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Šedá zóna

22 + 0     -   25 + 6 tt
( PH 500 - 600g )



  

Týden těhotenství

  Dokončený týden těhotenství (tt) : 

      22. tt = 22+0 - 22+6 /7 dnů 
      23. tt = 23+0 - 23+6 /7 
      24. tt = 24+0 - 24+6 /7 
      25. tt = 25+0 - 25+6 /7 



  

Určení gestačního stáří
● Ultrazvukové (časný UZ ± 4 dny) 

6.-14.tt - ideálně 8.-10.tt, CRL=temenokostrční délka v 
mm, zapsat do těhotenské průkazky 
● Menstruační (-6 až +14 dnů)

 
 
● PH  ± 15%

UZ odhad hmotnosti plodu



  

    viabilita         ≠      známky života

● schopnost přežít, 
 růst a vyvíjet se 

normálně 

● akce srdeční
● pulzace pupečníku
● dýchání
● aktivní pohyb



  

Porodem se rozumí narození živého nebo mrtvého dítěte. 

Narození živého dítěte se považuje úplné vypuzení nebo vynětí plodu 
z těla matčina, bez ohledu na délku trvání těhotenství, jestliže plod po 
narození dýchá nebo projevuje alespoň jednu ze známek života, 
srdeční činnost, pulzaci pupečníku nebo nesporný pohyb kosterního 
svalstva, bez ohledu na to, zda byl pupečník přerušen nebo placenta 
připojena.

Narození mrtvého dítěte se rozumí plod bez známek života, jehož 
hmotnost je 500g a více, nelze-li porodní hmotnost určit, narozený po 
22. dokončeném týdnu těhotenství, a nelze-li délku těhotenství určit, 
nejméně 25 cm dlouhý, a to od temene hlavy k patě.   

Spontánní potrat  je ukončení těhotenství, kdy je embryo nebo plod 
neprojevující známky života samovolně vypuzen nebo vyjmut z dělohy 
a jeho hmotnost je nižší než 500g, a pokud ji nelze zjistit, je-li 
těhotenství kratší než 22 týdnů (< 22 + 0 ).

Sbírka zákonů č.297 / 2012

Definice porod / potrat



  

Porodní hmotnosti

 Kučera a kol, 1999 ( 5% - 95% ) 
• 24.g .t. chlapci: 489,6 - 871,3 g 
              dívky  : 439,9 - 828,5 g

 Neonatologické odd.  GPK VFN ( 2000 -2004, N : 37 )
    22+0 - 22+6 tt  PH 430-680g  (median 495g)

    ( → u 50% PH nad 500g )
    23+0 - 23+6 tt  PH 390-740g  (median 590g)

     ( → u 88% PH nad 500g ) 



  

Resuscitation of babies at birth
European Resuscitation Council (ERC) Guidelines for Resuscitation

Resuscitation Vol 81, Issue 10, Oct 2010

● Nezahájení/ukončení resuscitace a IP jsou eticky rovnocenné.

Nezahájení resuscitace
● Vrozené vývojové vady s nepříznivou prognózou (např. trizomie 13 nebo 18 

chromozomu, anencefalus).
● Extrémní nezralost pod 23.tt  a/nebo porodní hmotnost pod 400 g

Zahájení resuscitace
● Téměř vždy od 25.tt

Záleží na lokálních doporučení v každé zemi



  

Konzultace s rodiči před porodem, IS
● Porodník + neonatolog + nejlépe oba rodiče 
● Výsledky specifické mortality a morbidity dle g.t., rizikové faktory, 

šance na přežití bez závažných postižení.... obtížné stanovit 
prognózu pro jednotlivé dítě !   Návštěva JIRP/ film ?

Prenatální péče, vedení porodu, monitorace, indikace k SC ...

Resuscitace novorozence 

Možnost poskytnutí dočasné intenzivní péče, průběžné 
vyhodnocování stavu, při komplikacích ukončení IP a  přechod na 
komfortní-paliativní péči 

PORODOpakované konzultace

Pouze 1  konzultace

KONSENSUS mezi lékaři a rodiči



  

G.t. N NICU  n (%) Surv. n (%) Stř. + těžká
postižení  %

22.g.t. 138 22 (16%) 2 (9%)
23.g.t. 241 131 (54%) 26 (20%)        63%
24.g.t. 382 298 (78%) 100 (33%) 51%
25.g.t. 424 357 (84%) 186 (52%) 40%

Neurologic and Developmental Disability at Six 
Years of Age after Extremely Preterm Birth

Neil Marlow at al EPICure Study Group  

Volume 352:9-19   January 6, 2005   Number 1

ELBWI ≤ 25+6 wk, United Kingdom+ Ireland *1995
of  308 surviving / 241(78%) were assessed - 6 year



  

Babies admitted for intensive care in England in 1995 compared with preliminary data for 2006. 

Warrick C et al. Br Med Bull 2011;98:99-113

© The Author 2011. Published by Oxford University Press. All rights reserved. For permissions, 
please e-mail: journals.permissions@oup.com



  

Rozdíly mortality a morbidity mezi 
centry 

•
       Přežití bez závažných handicapů
(hodnocení vývoje 18.-22. měsíc, % z přeživších)

•                23.g.t.  :         10 - 53 % 
•                24.g.t.  :         16 - 55 %  

Tyson, N Eng J Med 2008
Mercier, Neonatology 2009
Wood, N Eng J Med 2000 (Epicure)

 Závažné hadicapy : PDI / MDI pod 70, střední/těžká DMO, oboustr  slepota,
                                 oboustranná ztráta sluchu vyžadující sluchadla 



  

Five-years survival without major disability of ELBWI...
B.Zlatohlávková et al 

Division of Neonatology, General Faculty Hospital, Charles University Prague 
Acta Pediatrica 2010

Gest.týden 22 23 24 25 26 27

Počet dětí
N

(1999 -2003)

11 22 40 53 53 63

Mortalita
(%)

36% 36% 30% 11% 9% 8%

Závažný 
handicap
(%)

43% 29% 11% 11% 13% 14%

Těžké neurosenzorické postižení: neschopnost chůze nebo chůze s oporou, IQ pod 70, 
zbytky zraku nebo slepota, sluchadla nebo hluchota



  

Prenatální prognosticky relevantní 
rizikové faktory

Nízký gestační týden
Nízká porodní hmotnost
Pohlaví ( chlapecké )

Vícečetná těhotenství
Prenatální steroidy ( nepodání )

Porod mimo PC  ( outborn  )  !



  

Týden 
těhotenství

Pohlaví Porodní 
hmotnost

Jednočetné 
těhotenství

Antenatální 
steroidy

Přežití bez 
závažných 
handicapů

24+0 - 24+6 chlapec 600 g NE NE 7%  *

24+0 - 24+6 dívka 800 g ANO ANO 57%  *

Neonatal Research Network, 1988-2003, n: 4446
* procento živě rozených, hodnocení v 18 – 22 měs.
  Závažné hadicapy : PDI / MDI pod 70, střední/těžká DMO, oboustr  slepota,
                                  oboustr ztráta sluchu vyžadující naslouchadla 

                                  



  

Copyright ©2006 American Academy of Pediatrics

Peerzada, J. M. et al. Pediatrics 2006;117:1988-1995

 Proportions of neonatologists who considered treatment clearly beneficial or futile at 
each gestational age



  

Resuscitace na hranici viability

● < 22. tt :  neresuscitovat.  Jakákoliv intervence jen v rámci 
experimentální klinické studie.

● 22+0 – 22+6 tt :  resuscitaci standartně nezahajovat, nenabízet. 
Případný pokus o resuscitaci pouze na žádost rodičů po podrobné 
diskusi a informaci o riziku pro dlouhodobý vývoj.

● 23+0 – 23+6 tt : respektovat přání rodičů. Pokud však stav dítěte 
nepředpokládá přežití, resuscitaci nezahajovat.

● 24+0 – 24+6 tt : nabízet plnou péči. Nezahajovat pouze v situaci, 
pokud je shoda lékařů a rodičů, že resuscitace není v nejlepším 
zájmu dítěte.

● > 25. tt : zahájit plnou péči s vyjímkou těžkých abnormit limitujících 
dlouhodobé přežití.

UK, Nuffield Council of Bioethics, 2007/2012



  

Algoritmus zahajování péče - návrh 
Týden
těhotenství

Vedení porodu Antenatální
steroidy

Neonatální péče

<22+0 Vést jako potrat NE NE

22+0 - 22+6 SC jen z indikace matky NE Resuscitace NE
Zpravidla komfortní péče
Informovaný souhlas

23+0 - 23+6 Individuální postup
SC z indikace matky,
zřídka z indikace plodu

Zvážit Individuální postup
( respektovat přání rodičů )
Informovaný souhlas

24+0 - 24-6 Monitorace plodu
SC zvažovat i z indikace 
plodu

ANO Resuscitace/stabilizace dýchání 
na PS a plná intenzivní péče, 
překlad na JIRP
Informovaný souhlas

≥25+0 Monitorace plodu
SC i  z indikace plodu 

ANO Resuscitace a plná intenzivní 
péče ( přijetí na JIRP )

K
O
N
S
E
N
S
U
S



  

Zhodnocení stavu dítěte po narození
Po porodu mohou nastat okolnosti, které nebylo možné před porodem 
předvídat (např. špatný odhad PH a gestačního stáří).       

O vedení resuscitace a zahájení intenzivní péče proto rozhoduje s 
konečnou platností neonatolog na základě IS a klinického vyšetření 
po narození dítěte. 

Při nejistotě o tt je lépe zahájit resuscitaci, poskytnout dočasnou IP a 
získat čas k rozhodnutí o jejím ukončení a přechodu na komfortní péči.

Informovaný souhlas
Respektování přání rodičů má své hranice :

→ možnosti mediciny - feasibility ( neposkytovat péči pod 22.tt )

→ hájit zájmy dítěte -  best interest ( poskytovat  péči od 25.tt )

  



  

Transfer in utero do PC

Standartně od  23 + 0  týdne těhotenství

Dříve, pokud lze očekávat profit z hospitalizace, 
diagnostiky či léčby v perinatologickém centru



  

Předčasný porod mimo PC

●  ≤ 24. tt mají minimální šanci na přežití bez závažných 
handicapů

● Vyhodnotit rizikové faktory
● Poskytovat zpravidla jen paliativní - komfortní péči 

( NE resuscitace, NE překlad do PC )
● Individuální posouzení

?



  

Paliativní-komfortní péče

Paliativní-komfortní péče neznamená žádná péče, 
jen její změnu. 



  

Nezahájení (withholding)  a  ukončení (withdrawal)  
intenzivní, život udržující léčby 

Smrt v důsledku nezahájení nebo ukončení intenzivní, život udržující 
léčby je častý způsob úmrtí na NICU.

Rozhodovací proces – vždy společně klinický tým a rodiče, jedná se 
o proces, ne o jednotlivé rozhodnutí. Zohlednit náboženské a kulturní 
zvyklosti.

Po nezahájení či ukončení IP mohou některé děti přežívat delší 
dobu.

Léčba , která může být odepřena nebo ukončena:  resuscitace, 
ventilace, chirurgický výkon, medikace, monitorace či různé 
intervence (např. odběry). 

 Po ukončení IP poskytnout optimální paliativní - komfortní  péči.  

N. Aladangady, Early Human Development 88 (2012)



  

Ukončení intenzivní péče
jako příčina úmrtí

EPICure (UK)    55%
Epipage (Francie)  45%
LFUPP  (Holandsko)  55%



  

Spolurozhodování rodičů o nezahájení či 
ukončení IP 

(Evropa)

         89%  Velká Británie   x    19% Itálie

Early Human Develpment 88, 2012



  

Ukončení IP - etické konzilium ?

● Závažné vrozené vývojové vady
● IVH IV. st., posthemoragický hydrocefalu, PVL
● NEC, perforace střeva
● Meningitis, sepse..



  

V nejlepším zájmu
(“best interest“)

● Každé rozhodnutí týkající se dítěte musí být zvažován zájem všech 
členů rodiny.

● V centru pozornosti musí být  nejlepší zájem dítěte.

Co bychom měli hodnotit :
● Jak velké jsou bolest, utrpení, mentální stres ?
● Přežije dítě nezávisle na jiných, dokáže navázat kontakt s okolím ?
● Jak optimalizovat péči ?
● Jaké jsou pohledy a pocity rodičů ?
● Jak dlouhé přežití lze očekávat ?

Nuffield Council of Bioethics, 2006



  

Náboženské rozdíly

Katolická víra
● Omezení léčby je přijatelné.

Židovská víra
● Aktivní odejmutí péče např. ukončení ventilační podpory je 

zakázáno. U klinicky stabilních pacientů je ukončení péče  
nepřijatelné.

Islám
● Předčasné ukončení života (odejmutí péče) je nepřijatelné.



  

Paliativní-komfortní péče

vyšetření dítěte se zaměřením na bolest, agitaci, dyspnoi a ostatní 
symptomy 

 komunikaci s rodiči a ústní či písemný informovaný souhlas

vysazení medikace a ponechání jen léků zajišťující komfort dítěte

 vysazení nezbytných intervencí

 resuscitační plán pokud by došlo ke zhoršení stavu dítěte

 zajištění hydratace/výživy co nejméně invazivní cestou

 informace lékařského a sesterského týmu o změně charakteru péče

 průběžné, opakované vyhodnocování stavu 

 zajištění maximálního komfortu pro dítě (temno, ticho, minimální   
exterorecepce)

L. de Roy, Early Human Develpment 88 (2012) 73-77



  

Tišení bolesti 
(sedativa, analgetika, opiáty)

Pokud je jasný záměr tišení bolesti a distressu dítěte a 
dávka léku je přiměřená, podání není nezákonné.

 Nuffield Council of Bioethics, 2006



  

Komunikace s rodiči o ukončení IP

Opakované diskuse
Omezený počet neonatologů

Rodiče požadují často detailní informace ( internet ....)
Kvalita péče

Podpora rodičům po rozhodnutí o ukončení IP 

Památka na dítě - fotografie..



  

Závěr

Algoritmus může poskytnout jen rámcová doporučení, 
která umožňují individuální přístup ke každému dítěti. 



  

Děkuji za pozornost
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