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A Milumil hidrolizált tápszerek 
jótékony hatással vannak az immunrendszerre 
és elősegítik az orális tolerancia kialakulását.*

BIZONYÍTOTT 
HATÁS*

* Boyle RJ, Tang ML-K, Chiang WC, Chua MC, Ismail I, Nauta A, Hourihane JO’B, Smith P, Gold M, Ziegler J, Peake J, Quinn P, Rao R, Brown N, Rijnierse 
A, Garssen J, Warner JO On behalf of the PATCH study investigators. Prebiotic-supplemented partially hydrolysed cow’s milk formula for the preven-
tion of eczema in high-risk infants: a randomized controlled trial. Allergy 2016; 71: 701–710.

Milumil HA Start optima 600g és Milumil HA1 optima 600g bruttó fogy.ára: 3049 Ft, normatív támogatás (25%): 762 Ft, térítési díj: 2287 Ft.
OEP végleges publikus gyógyszertörzs (PUPHA), érvényesség kezdete: 2017. május 1.
Tájékoztató kizárólag egészségügyi szakemberek részére, másnak át nem adható. A Numil Kft. kizárja a felelősségét az egészségügyi szakembereknek 
szóló szakmai tájékoztató anyag illetéktelen személyek általi felhasználásáért. Jelen kiadvány elválaszthatatlan részét képezi a címkeszöveg és a 
hivatkozott irodalom.
Fontos fi gyelmeztetés! A csecsemő legjobb tápláléka az anyatej. A szoptatás a legegészségesebb táplálási mód. Amennyiben nem áll rendelkezésre 
elegendő anyatej vagy a szoptatásnak más akadálya van, tápszer kizárólag a gyermekorvos javaslatára, orvosi ellenőrzés mellett, a használati utasítás 
szerint alkalmazható.  Alkalmazás, ajánlása, illetve rendelése előtt olvassa el a termékek címkéin feltüntetett adhatósági és elkészítési útmutatót! Ne 
térjen el a használati utasítástól, mert az zavart okozhat a kisbaba fejlődésében. 
Anyatej-helyettesítő tápszer - Az anyatej a legjobb a csecsemő számára, 6 hónapos korig a kizárólagos szoptatás a legideálisabb táplálási mód. 
Amennyiben nem áll rendelkezésre elegendő anyatej, vagy a szoptatásnak más akadálya van, az anyatej-helyettesítő tápszert a gyermekorvos 
utasítása szerint és ellenőrzése mellett ajánlott alkalmazni. A tápszer parenterálisan nem alkalmazható. 
Promóciós kód: G1705171 Lezárás dátuma: 2017 május 17.

Hidrolizált fehérjét 
tartalmazó, tejalapú, 
anyatej-helyettesítő 
tápszerek.
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Köszöntő

Tisztelt Kolléganők és Kollégák, 
Kedves Barátaink!

A FINETA 2.0 közeledtén örömmel tölt el, hogy idén is érezhetjük 
azt a lelkesedést, amelyet tavaly is megtapasztalhattunk. 
A  résztvevőkre 50 előadás, 4 workshop, baráti beszélgetések 
és 2 napnyi tömény program vár. Köszönettel tartozom a 
magyar koraszülöttek, újszülöttek ellátásáért tevékenykedő 
munkatársaknak és kórházaknak, hogy segítik fiataljaik 
részvételét a kongresszuson! Külön köszönjük a szponzoroknak, 
vállalkozásoknak azt, hogy mellénk álltak és támogatásukkal 
segítették a program kiteljesedését. Idén sem felejtkezhetünk 
meg azokról, akik a kongresszus idején helyettünk is dolgoznak.

A résztvevők száma idén is meghaladja a 200 főt. Várakozásaink 
szerint az idén legalább 10 határon túli neonatológus kolléga 
is jelen lesz a találkozónkon, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-
nek köszönhetően. Büszkék vagyunk arra is, hogy szombaton 
vendégünkként köszönthetjük Európa egyik vezető neonatológusát, 
Umberto Simeoni professzort, a lausanne-i gyermekklinika 
vezetőjét, az Európai Perinatológiai Társaság előző elnökét. 

„Hagyományainknak” megfelelően az egész kongresszusi 
program egyetlen helyszínen zajlik, így mindenki megkapja a 
neki járó tiszteletet és figyelmet. A 3 legjobb előadás szponzori 
felajánlásnak köszönhetően a Korábban Érkeztem Alapítvány 
különdíjával jutalmazzuk, valamint egy különdíj a legjobb kérdés 
feltevőjét fogja jutalmazni. 
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Köszöntő

A szakmai kiállítás a neonatológia műszer- és eszközigényének, 
valamint számos szponzoráló cég jelenlétének köszönhetően 
széleskörűnek és gazdagnak ígérkezik.

Idén a programot úgy alakítottuk, hogy több lehetőség legyen 
beszélgetésekre az ebéd- és kávészünetekben is. Bízunk abban, 
hogy erősödni fog a FINETA 1.0 azon élménye, hogy a diszkussziók, 
szakmai viták intenzívek, nyíltak és termékenyek. Városnézésre 
is szeretnénk elvinni benneteket: pénteken este a fogadás előtt 
2 órát szánunk a városháza és a főtér megtekintésére, ahol a 
polgármesteri hivatal munkatársai várnak minket. 

Szeretettel várunk mindenkit a hírös városban! 

A szervező bizottság nevében:

 Dr. Tálosi Gyula Dr. Szabó Miklós
osztályvezető főorvos  egyetemi docens, 
 a FINETA főszervezője SOTE I. Gyermekklinika 

A Magyar Perinatológiai Társaság elnöke
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Információk

IDŐPONT 
2017. június 8-10. 

HELYSZÍN 
Four Points by Sheraton – 6000 Kecskemét, Izsáki út 6.

A KONFERENCIA TÉMÁI
Lélegeztetés, surfactant kezelés

Infektológia

Fejlődési rendellenességek, kardiológia

Asphyxia kezelése, neurológia 

Szülők a NIC-ben, Neurodevelopmental Care

Új diagnosztikus és terápiás eljárások

FŐVÉDNÖK
Szemereyné Pataki Klaudia
Kecskemét Megyei Jogú Város polgármestere

VÉDNÖKÖK
Svébis Mihály
A Bács-Kiskun Megyei Kórház főigazgatója, a Magyar Kórház Szövetség elnöke

Velkey György
az MRE Bethesda Gyermekkórház igazgatója

A FINETA FŐSZERVEZŐJE

Tálosi Gyula
A Bács-Kiskun Megyei Kórház Csecsemő-és Gyermekosztályának vezető főorvosa

TUDOMÁNYOS ÉS SZERVEZŐBIZOTTSÁG TAGJAI
Ertl Tibor

Gutman Emese

Kelemen Edit

Kovács Tamás

Szabó Miklós

Szűcs Ildikó

Tálosi Gyula
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Együttműködő partnerek

KIEMELT EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK

SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK

Aladdin Medical Kft.

C.P.P. Budapest Kft.

Dutchmed Kft.

H.S.-MEDPLAN Kft.

MEDIBIS Kft.

MEDICOR Elektronika Zrt.

MEDIFAIR Kft.

MEDIREX Zrt.

Mikrolab Trading Kft.

Philips Magyarország Kft.

TRIMUS Kft.

Valeant Pharma Magyarország Kft.

VitaminKosár Kft.

TÁMOGATÓINK, SEGÍTŐINK

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

Magyar Perinatológiai Társaság

Magyar Gyermekorvosok Társasága
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Áttekintő program

JÚNIUS 9. PÉNTEK

  9.30-12.00 Workshopok (45 perces turnusokban)
Témák:
Higiéniai gyakorlat a NIC-ben 
Koraszülöttek szülőszobai ellátása 
Újszülött reszuszcitáció

13.00-14.00 Megnyitó
14.15-15.15 Lélegeztetés, surfactant kezelés
15.15-15.45 Kávészünet
15.45-16.40 Infektológia
16.50-18.00 Fejlődési rendellenességek, kardiológia
18.45-20.30 Városnéző program
20.30- Fogadás

JÚNIUS 10. SZOMBAT

  9.00-10.30 Asphyxia kezelése, neurológia
10.45-11.30  Plenáris előadás – Life- and end of life-decisions 

in neonatalcare: a partnership between parents 
and care givers 
Umberto Simeoni

11.30-12.30 Ebéd
12.30-14.00 Szülők a NIC-ben
14.00-14.30 Kávészünet
14.30-16.10 Új diagnosztikus és terápiás eljárások
16.15-16.45 A konferencia zárása

Érzékenyítő workshop 
orvosok részére: Péntek 14.45-től és 16.50-től
szakdolgozók részére: Szombat 9.00 órától
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2017. június 9. Péntek

PROGRAM

JÚNIUS 9. (PÉNTEK)

9.30-12.00  WORKSHOPOK
Koraszülöttek szülőszobai ellátása 
Tartják: Nádor Csaba, Gombácsiné Csiki Andrea, 
Gross Dorottya, Velkey Ábel 
Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

Higiénés/ infekciókontroll gyakorlat a NIC-ben 
Tartják: Fráterné Nagy Kamilla, Süli Renáta, 
Szél Borbála 
SZTE, Kórházhigiénés Osztály

Újszülöttek élesztése 
Tartják: Széll András, Berényi Anikó, 
Bundzsity Boján 
Peter Cerny Alapítványi Mentőszolgálat

13.00-14.00 MEGNYITÓ
Elnökség:

Szemereyné Pataki Klaudia – Kecskemét Megyei 
Jogú Város polgármestere 

Svébis Mihály – a Bács-Kiskun Megyei Kórház 
főigazgatója, a Magyar Kórház Szövetség elnöke

Velkey György – az MRE Bethesda Gyermekkórház 
igazgatója, a Magyar Gyermekorvosok Társaságának 
elnöke

Szabó Miklós – a Magyar Perinatológiai Társaság 
elnöke

Tálosi Gyula – a FINETA főszervezője, a Bács-Kiskun 
Megyei Kórház Csecsemő-és Gyermekosztályának 
vezető főorvosa
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2017. június 9. Péntek

01 Az RDS korszerű kezelése – előkészületben 
levő hazai ajánlás  (20’) 
Kovács Tamás

02 Anyatej a XXI. Században (15’) 
Gárdos László

14.15-15.15 LÉLEGEZTETÉS, SURFACTANT KEZELÉS
Üléselnökök: Bélteki Gusztáv, Molnár Zoltán

03 Programozás, „Big Data” és „machine learning” 
a neonatológiában: gépi lélegeztetési adatok 
elemzése (20’) 
Bélteki Gusztáv

04 CPAP failure: előfordulás és következmények (10’)
Balázs Gergely

05 Minimál-invazív surfactant terápia térnyerése 
ApróTalpFalván (7’) 
Czemmel Éva

06 Az extrém kissúlyú koraszülöttek 
légzéstámogatásában történt változások 2014-
2016 között  a Semmelweis Egyetem I. sz. 
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján (10’) 
Gasparics Ákos

07 ECMO nincs, avagy „szegény neonatológus 
surfactanttel főz” (7’) 
Nagy Gabriella

15.15-15.45 KÁVÉSZÜNET
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2017. június 9. Péntek

15.45-16.40 INFEKTOLÓGIA
Üléselnökök: Szűcs Ildikó, Szabó Hajnalka

08 VACTERL – asszociáció előfordulása 
osztályunkon oesophagus atresia miatt operált 
újszülöttek között (10’)
Stercel Vivien 

09 Hyperbilirubinaemia-esetismertetés (7’) 
Binder Dominika

10 D-csoportú Streptococcus okozta korai 
kezdetű szepszis és neonatalis meningitis - 
Esetbemutatás (7’) 
Czemmel Éva

11 Hypertrophiás cardiomyopathia vírusinfekció 
következtében – esetismertetés (7’)
Czetli Orsolya

12 Újszülöttek retrospektív, összehasonlító 
vizsgálata az anyai GBS-státusz függvényében, 
különös tekintettel a perinatális infekciók 
kialakulására (10’) 
Fónai Fruzsina

13 Szem előtt tartva, de mégsem eléggé? 
Veleszületett toxoplasma fertőzéssel kapcsolatos 
tapasztalataink (7’) 
Mózes Enikő

16.40-18.00 FEJLŐDÉSI RENDELLENESSÉGEK, KARDIOLÓGIA
Üléselnökök: Nagy Andrea, Jeager Judit, 
Nagy  Sándor

14 Kinek az asztala? Újszülöttek agyi, hasi 
ultrasonographiás és echocardiographiás 
vizsgálatával szerzett tapasztalataink (10’) 
Kummer Zoltán
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2017. június 9. Péntek

15 Gastroschisissel született újszülöttek kezelési 
eredményei az I.sz. Gyermekklinikán (10’) 
Élő Zsuzsanna

16 Esély és távolság - HLHS esetének tanulságai 
Sopronban (7’) 
Gelencsér Éva

17 Osztályunkra felvett kardiológiai betegek 
előfordulása a magzati és gyermekkardiológiai 
szakrendelés bevezetése óta (7’) 
Sallai Eszter

18 A thrombocytopenia, mint a perzisztáló ductus 
arteriosus lehetséges prediktora (10’)
Szebelédi Nóra

19 A congenitalis vitiumok felismerése klinikánkon (10’)
Szőllős Anna

18.45-20.30 VÁROSNÉZÉS

20.30  FOGADÁS
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2017. június 10. Szombat

JÚNIUS 10. (SZOMBAT)

9.00-10.30  ASPHYXIA KEZELÉSE, NEUROLÓGIA
Üléselnökök: Szabó Miklós, Funke Simone, 
Beke Artúr

20 Perinatális asphyxia hosszútávú magatartási 
és idegrendszeri következményei: terápiás 
lehetőségek egy preklinikai modellben (10’) 
Mikics Éva

21 A hypocapnia megelőzése alacsony 
koncentrációjú szén-dioxid belélegeztetéssel 
hypoxiás ischeamiás encephalopathiában 
szenvedő újszülötteknél- esetriport (10’)
Szabó Miklós

22 A molekuláris hidrogén mérsékli az oxidatív DNS 
károsodást perinatális aszfixia után újszülött 
malacban (10’) 
Németh János

23 Asphyxia talaján kialakult endothel betegség, 
vagy congenitális microangiopathia? Egy nehéz 
differenciál diagnosztikai kérdés (10’) 
Dobi Marianna

24 Az első 96 életórában végzett proton mágneses 
rezonancia spektroszkópia (HMRS) metabolit-
arányainak prognosztikai értéke az aszfixiás 
újszülöttekben (10’) 
Barta Hajnalka

25 Extrauterin terhesség neonatológiai vonatkozásai 
– Esetbemutatás (7’)
Farkas Tünde
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2017. június 10. Szombat

26 Relatív mellékvesekéreg-elégtelenség asphyxiás, 
hypothermiával kezelt újszülöttekben  (10’)
Jermendy Ágnes

27 Apgar 0/0/0 – esetek, dilemmák (10’)
Szász Barbara

10.45-11.30 PLENÁRIS ELŐADÁS
Üléselnök: Balla György

28 Life- and end of life-decisions in neonatalcare: a 
partnership between parents and care givers (45’)
Umberto Simeoni

11.30-12.30 EBÉD

12.30-14.00 SZÜLŐK A NIC-BEN
Üléselnökök: Nagy Lívia, Csíkosné Bakos Boglárka, 
Nádor Csaba

29 Mentálhigiénés segítés és anyatejes táplálás 
támogatása a koraszülött osztályon (10’)
Hostyánszky Gabriella

30 „Rossz hír” közlése a PIC-ben, hazai és 
nemzetközi ajánlások megközelítései (15’)
Monostori Dóra

31 Vendégbabák – gyászcsoport szülői szemmel (7’)
Mikics Éva

32 Bababarát ellátás bevezetésével szerzett 
tapasztalataink (10’) 
Bükki Éva

33 Öreg nővér vs. fiatal neonatológus (eltérő 
látásmóddal azonos célokért) (8’) 
Csiki Andrea
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2017. június 10. Szombat

34 A PICi Ajtó – Honnan jöttünk, és hová tartunk? (8’)
Gross Dorottya

35 Új segítőtársaink: a polipok (7’) 
Berzéki-Polgár Dóra

36 Hatékony Európai Perinatális Intenzív Ellátás (8’)
Gross Dorottya

37 Baba-mama szobánk első féléve (8’) 
Sipkó Ágnes

14.00-14.30 KÁVÉSZÜNET

14.30-16.10 ÚJ DIAGNOSZTIKUS ÉS TERÁPIÁS ELJÁRÁSOK
Üléselnökök: Ertl Tibor, Kocsis István, Princzkel 
Erzsébet

38 Koponya ultrahang protokoll fejlesztés a MHEK 
PIC részlegén az Imperial College London 
Neonatal Cranial Ultrasound kurzusa alapján (10’)
Velkey Ábel

39 A behozó növekedés rögös útjai (10’) 
Tálosi Gyula

40 A megfelelő fehérjebevitel jelentősége a 
koraszülöttek és az egészséges újszülöttek 
táplálásában (15’)
(NUTRICIA Early Life Nutrition által szponzorált előadás)
Tokodi István

41 Igen kis súlyú koraszülöttek enterális 
táplálásának gyakorlata osztályunkon (10’)
Nagy Katalin

42 Kortizol-szint meghatározás újszülöttekben 
megbízhatóan, többlet-stressz nélkül (10’)
Borbás Johanna
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2017. június 10. Szombat

43 Transzkután bilirubinométerek a gyakorlatban (7’)
Németh Viktor

44 Emelkedett direkt bilirubin szint, és ami mögötte 
„van” (7’) 
Németh Judit

45 Széklet calprotectin szerepe a hasi distensióval 
járó kórképek differenciáldiagnosztikájában (10’)
Csizmár Nikolett

46 Hyperinzulinaemiás hypoglycaemia 
diagnosztikus és terápiás lehetőségei (10’) 
Méder Ünőke

47 Sorozat bordatörés, extrém lélegeztetés 
újszülöttkorban, avagy a mi kis „rosszcsontunk” (7’)
Bedő Klaudia

48 Gondozatlan várandósságból született kora- és 
újszülöttek NIC részlegünkön (7’)
Danyi Julianna

16.15-16.45 ZÁRÁS
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Advanced Medical Nutrition

202 g
kcal Fehérje

Rostok

5,2

1,2g
GOS/
FOS*

InfatrInI 
elsődleges 
választás

Speciális - gyógyászati 
célra szán - tápszer

Betegség kapcsán kialakult  
alultápláltság és csecsemőkori  
növekedésbeni elmaradás  
esetén

Numil Kft.
1134 Budapest, Róbert K. krt 82-84.
Központi tel.: +36 1 452 7770 www.nutricia.hu
A csecsemő számára legjobb táplálék az anyatej. A legegészségesebb táplálási mód a szoptatás. Amennyiben nem áll rendelkezésre elegendő anyatej vagy a szoptatásnak más akadálya van, a speciális 
tápszer kizárólag a gyermekorvos javaslatára, orvosi ellenőrzés mellett, a használati utasítás szerint alkalmazható.
Jelen kiadvány elválaszthatatlan részét képezi a címkeszöveg és az árlista, amely megtalálható a Nutricia standján.  A lezárás dátuma: 2017/05/23    Promóciós kód: PAED17HOSPAED18HU
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Technikai információk

HELYSZÍNI REGISZTRÁCIÓS IRODA NYITVATARTÁSA

Június 9-én, pénteken: 8.00-19.00

Június 10-én, szombaton: 8.00-17.00

A regisztrációs iroda telefonszáma: 30/977-4007
(csak június 8. és 10. között hívható!)

RÉSZVÉTELI DÍJAK A HELYSZÍNEN

35 év alatti orvosok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 Ft

40 év alatti neonatológusok  . . . . . . . . . . . . . . 10.000 Ft

35 év feletti orvosok .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  16.000 Ft

40 év feletti neonatológusok . . . . . . . . . . . . . . 16.000 Ft

Kiállítók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.000 Ft

Szakdolgozók.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10.000 Ft

Nyugdíjasok és orvostanhallgatók számára a rendezvényen való 
részvétel ingyenes.

A részvételi díjak 5000 Ft közvetített étkezést tartalmaznak, melyet 
a számlán feltüntetünk.

A regisztrált résztvevők részvételi díja tartalmazza:

• részvételt a szakmai programon

• a konferencia kiadványokat

• kávéfogyasztást a szünetekben

• programfüzetet

•  ingyenes részvételre jogosultság esetén csak a konferencián
való részvételt
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Technikai információk

ELŐADÁSOK

Kérjük az előadókat, hogy a számítógépes anyagok előkészítését 
időben végezzék el és a szekciók kezdete előtt legalább 1 órával 
adják le azokat a megadott helyen. 

Felhívjuk az előadók figyelmét az előadások időtartamának 
betartására, melyet a programban feltüntettünk. Kérjük, 
vegyék figyelembe, hogy az előadások időtartamából 2 perc a 
diszkusszióra, vitára fenntartott idő! 

NÉVKITŰZŐ

A kongresszus ideje alatt kérjük a névkitűző használatát a 
helyszínre történő belépéshez.

AKKREDITÁCIÓ

A FINETA a gyermekgyógyászat, neonatológia, gyermek alapellátás 
szakmakörökre akkreditált rendezvény.  A kreditpontok értékének 
meghatározása folyamatban van, a regisztrált résztvevők számára 
a pontok jóváírásra kerülnek.

 A kongresszus szakdolgozók számára is akkreditálásra kerülő 
továbbképző rendezvény.

Kérjük, hogy a regisztráció alkalmával a jelenléti ívet mindenki 
írja alá, ill. adja meg nyilvántartási számát, mert ez a részvétel 
elismerésének feltétele!
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Technikai információk

TÁRSASÁGI PROGRAMOK, ÉTKEZÉSEK

FOGADÁS

2017. június 9. (péntek) 20.30-tól a Four Points by Sheraton Hotel 
Báltermében

Díja: 6.200 Ft / vacsora

EBÉD

2017. június 9-én és 10-én, a továbbképzés helyszínén, a Four 
Points by Sheraton Hotel Bistorant éttermében büféasztalos 
 ebédet biztosítunk.

Díja: 4.950 Ft /ebéd 

VÁROSNÉZŐ PROGRAM

2017. június 9. (péntek) 18.45 órától

Kirándulás Kecskemét Fő teréhez és a Városházához.

Busz indulás 18.45 órakor a Four Points by Sheraton Hotel elől.

A részvétel díjmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
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Technikai információk

SZÁLLODAI ELHELYEZÉS 
Az előre megrendelt szállodai szobákat a résztvevő(k) nevére 
lefoglaltuk, azok a megküldött visszaigazolás szerint vehetők 
igénybe, általában az érkezés napján 14 órától az elutazás napján 
10 óráig. Korábbi érkezés vagy későbbi elutazás esetén a csomagok 
elhelyezésében a szállodai porták nyújtanak segítséget.

PARKOLÁS A HELYSZÍNEN

A FINETA résztvevői a szálloda 110 férőhelyes parkolójában 
díjmentesen parkolhatnak a szabad helyek függvényében. 
Telítettség esetén a közeli bevásárlóközpont parkolója áll 
rendelkezésre.

PARKOLÁS KECSKEMÉTEN (személygépkocsik részére)

Kiemelt díjövezetben  
(Kiskörúton belüli, illetve a Kiskörút mellett) 100,-Ft/15 perc  

I. díjövezetben
(Kiskörúthoz közeli belvárosi parkolók) 80,-Ft/15 perc 

II. díjövezetben
(Kiskörúttól távolabbi belvárosi parkolók) 70,-Ft/15 perc 

JAVASOLT TAXI TÁRSASÁGOK

Hírös Taxi Szövetkezet: (76) 33-33-33, (76) 48-48-48

Zebra Taxi: (76) 44-44-44

555-Taxi: (76) 555-555
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Technikai információk

PÉNZÜGYEK, SZÁMLÁZÁS

A megrendelt szolgáltatások költségeit a kiállításra kerülő számlán 
az érvényes jogszabályok szerint tüntettük fel. Számlamódosítás, 
új számla kiállítása a kongresszus végéig, legkésőbb 2017. június 
10-ig lehetséges. A rendezvényt követően kizárólag a számla
formai módosítása lehetséges, melynek díja 4.000 Ft+Áfa.

LEMONDÁSI, MÓDOSÍTÁSI FELTÉTELEK 

Esetleges módosítást, lemondást (hotelszoba, regisztráció és 
étkezés) díjmentesen 2017. április 30-ig fogadtunk el. Módosítások, 
lemondások miatti számlamódosítások díja a rendezvényt 
megelőzően 2.500 Ft+Áfa.
A kiszámlázott és írásban le nem mondott szolgáltatások díját a 
megrendelő köteles megtéríteni, még akkor is, ha
azokat nem vette igénybe!

FELELŐSSÉG- ÉS EGYÉB BIZTOSÍTÁS 

A kongresszus közzétett részvételi és egyéb díjai nem tartalmaznak 
baleset, betegség, poggyász és felelősségbiztosítási díjat. Így 
baleset, betegség és valamely káresemény bekövetkezése esetén 
a szervezőknek nem áll módjukban semmilyen felelősséget vagy 
kártérítést vállalni.
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FIATAL NEONATOLÓGUSOK 

II. TALÁLKOZÓJA
Kecskemét, 2017. június 8-10.

ABSZTRAKTOK
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Workshop 1.

Koraszülöttek szülőszobai ellátása 

Gombácsiné Csiki Andrea, Gross Dorottya, dr Velkey Ábel, dr Nádor Csaba
Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

A méhen belüli élet és a közvetlenül megszületés után zajló események (aranyóra, 
arany kétóra) nagyon komolyan rányomják bélyegét a hátralévő 75 évünkre. Évente 
8000 koraszülött jön világra Magyarországon, közülük 1300-an még az 1500 gram-
mos súlyt sem érik el. Ezekből a babákból kerül ki a csecsemőhalottak 2/3-a. 

A szülőszobai események ne történések legyenek, tervezzük meg pontosan 
őket, mintha egy begyakorolt, jól koreografált táncelőadás lenne.

A workshop bemutatja az 1500 gramm alatti koraszülöttek megszületést 
követő első 10 percének ajánlott menedzselését, az egymásra épülő gyakorlati 
teendőket, szem előtt tartva az evidenciákat és a 2016-os Európai RDS irányelvet.

A workshop létrejöttét az Aladdin Medical Kft. és a GE Hungary Kft. támogatta.

Workshop 2.

Higiénés/ infekciókontroll gyakorlat a NIC-ben

Fráterné Dr. Nagy Kamilla, Süli Renáta, Szél Borbála
Szegedi Tudományegyetem, Kórházhigiénés Osztály, Szeged

Az egészségügyi dolgozók képzése, továbbképzése egyre nagyobb hangsúlyt kap 
mind a beteg-, mind a dolgozói biztonság megteremtésében. 

A képzések segítik a jó gyakorlat megismerését, a tapasztalatcserét, a nélkü-
lözhetetlen tudnivalók felelevenítését.

Ismerve az egészségügyi dolgozók leterheltségét ez alkalommal olyan tovább-
képzést tervezünk összeállítani, mely újszerű és interaktív, hogy minél inkább 
felkeltse a résztvevők érdeklődését, örömmel vegyenek részt rajta és „játszva” 
sajátíthassák el az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzésé-
hez alapvetően szükséges infekciókontroll ismereteket. 

Tekintettel a multirezisztens kórokozók okozta- és antibiotikumokkal már 
nehezen gyógyítható fertőzések rohamos terjedésére a betegbiztonság a higi-
énés szabályok betartása nélkül nem szavatolható. E találkozó során a részve-
vőknek lehetőségük nyílik infekciókontroll szakemberek irányításával különböző 
betegellátási szituációk elvégzésével, kipróbálásával, megbeszélésével ismere-
teiket megerősíteni, esetlegesen hibás gyakorlatukat kijavítani.

A workshop létrejöttét a Dutchmed Kft. támogatta.
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Workshop 3.

Újszülöttek élesztése

Dr. Széll András, Dr. Berényi Anikó, Dr. Bundzsity Boján, Dr. Somogyári Zsolt
Peter Cerny Alapítványi Mentőszolgálat

Az újszülöttek szülőszobai ellátása és élesztése az International Liaison Committeeon 
Resuscitation (ILCOR) által 2015-ben szervezett, a kardiopulmonális 
reszuszcitációra és sürgősségi kardiovaszkuláris ellátásra vonatkozó nemzet-
közi konszenzus konferencia (Consensuson Cardiopulmonary Resuscitation and 
Emergency Cardiovascular Care Science with Treatment Recommendations, 
CoSTR) megállapításain alapulnak, figyelembe véve mind az Amerikai Gyermek-
gyógyász Akadémia (AAP), mind az Európai Reszuszcitációs Társaság (ERC) által, 
a CoSTR konszenzus bázisán kiadott újszülött élesztési irányelveket.

A workshop keretében a résztvevők az egységes gondolkodás érdekében egy 
gyors áttekintést kapnak a jelenleg érvényben lévő nemzetközi ajánlás sarok-
pontjairól, majd állandóan cserélődő 3 fős teamekben gyakorolhatják a csapat-
munkát. A leggyakoribb élesztési alaphelyzetekre és az ellátók közötti kommu-
nikációra fókuszáló szituációs gyakorlatokban hol csapatvezetőként, hol a team 
tagjaként asszisztálva vehetnek részt. A workshop sikere érdekében a résztvevők 
számára javasolt a fenti ajánlások előzetes átnézése, készségszintű ismerete, és 
az algoritmus összevetése az általuk használt helyi intézményi protokollokkal. 
A közös gyakorlás célja, hogy egy azonos – esetleg csak a gyakorlás idejére elfo-
gadott – újraélesztési panel szerint erősítse a neonatológiai sürgősségi vészhely-
zetekben alkalmilag felálló csapatok tagjainak együttműködési készségét. 

A workshop létrejöttét a Dräger Medical Magyarország Kft.,  
a Medicor  Elek tronika Zrt. és a Trimus Kft. támogatta.
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01 Az RDS korszerű kezelése – előkészületben levő
hazai ajánlás

Kovács Tamás
DE KK, Gyermekklinika, Neonatológiai Tanszék

Az RDS kezelésével kapcsolatos szemlélet az utóbbi évtizedekben jelentős vál-
tozáson ment keresztül. A COIN, SUPPORT és VON vizsgálatok igazolták, hogy 
a CPAP-on történő stabilizálás nem veszélyezteti a koraszülöttek kilátásait 
a szülőszobán megkezdett lélegeztetéssel összevetve, sőt sok tekintetben 
előnyökkel is jár. A CPAP-on történő stabilizálás esetén azonban nem egyértelmű 
a surfactant kezelés helye. A korábbi profilaktikussurfactant adással szemben 
az európai ajánlás jelenleg a korai szelektív surfactant adást javasolja. Nincs 
azonban erős ajánlás arra vonatkozóan, hogy mit tekinthetünk korainak és 
milyen klinikai jelek alapján kell dönteni a surfactant kezelés indikációjáról.

A koraszülöttek korai stabilizációjára vonatkozó, elfogadás előtt álló hazai 
irányelv a 2016-os európai irányelven alapul és a következő területekre 
vonatkozóan tesz ajánlásokat: prenatalis ellátás, szülőszobai stabilizálás, 
surfactant terápia, oxigén szupplementáció a stabilizációt követő időszakban, 
non-invazív légzéstámogatás, gépi lélegeztetési stratégiák, monitorizálás 
és szupportív kezelés, a vérnyomás és szöveti perfúzió megítélése, 
fájdalomcsillapítás és nyugtatás, egyéb megfontolások. 

Az előadás a megszületést követően alkalmazható lélegeztetési stratégiára 
és a surfactant kezelés indikációjára vonatkozó ajánlások hátterét részletezi. 
Jelenlegi ismereteink szerint a javasolható eljárás a CPAP-on történő stabi-
lizálás és RDS klinikai jelei esetén a korai surfactant adás. A surfactant adás-
sal kapcsolatos klinikai vizsgálatok a két órás kor előtt alkalmazott, de nem 
profilaktikussurfactant kezelést tekintik korainak. A hazai ajánlás a surfactant 
kezelés indikációjával kapcsolatban az európai ajánlásban javasolt 30%-ot elérő 
oxigén igény mellett nagyobb hangsúlyt tesz az RDS egyéb tüneteire, elsősorban 
a megnövekedett légzési munkára.

02 Anyatej a XXI. században

Gárdos László1, Kovács Tamás2, Nádor Csaba3, Szabó Miklós4

1 Zala Megyei Szent Rafael Kórház,  
2, 4DE KK Gyermekklinika,  
3 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

A kizárólagos szoptatás a csecsemőtáplálás biológiai normája, megvalósulása 
közegészségügyi kérdés. A gazdaságilag fejlett országok közül 2008-ban 
Magyarország vezető pozíciót tudhatott magáénak a 3 illetve 6 hónapos korig 
történő kizárólagos szoptatás arányában. Azóta azonban folyamatosan csökkenő 
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tendencia mutatkozik. Az egészségügy szereplőinek és szakembereinek 
elsődleges szerepe van a kedvezőtlen trend megállításában és a szoptatás 
támogatásában. A szoptatással és anyatejes táplálással kapcsolatos elvek, 
tapasztalatokat összegyűjtöttük és egy széles szakmai támogatással rendel-
kező  szakmai program keretében szeretnénk megváltoztatni a jelenlegi gyakor-
latot, növelni a kórházi és otthoni szoptatott babák számát az egész országban.

03 Programozás, „Big Data” és „machine learning” 
a neonatológiában: gépi lélegeztetési adatok 
elemzése

Bélteki Gusztáv
Rosie Hospital, Cambridge, Újszülöttintenziv Osztály

A modern lélegeztetőgépek fejlett komputerekkel vannak felszerelve, és ezért 
a korábbi generációknál jóval összetettebb feladatokat képesek ellátni: komp-
lex lélegeztetési módok lehetősége, adatok gyűjtése a lélegeztetésről és a 
légzésmechnikáról. A klinikusok azonban ezeket a lehetőséget sokszor nem 
használják ki, és gép által szolgáltatott adatokat nem tárolják és nem elemzik. 
A lélegeztetési adatok letöltése és számítógépes elemzése visszajelzést adhat 
a klinikusnak a légzéstámogatás problémáiról, a gép és a beteg között előnyös 
és káros kölcsönhatásokról, és adatokat szolgáltat minőségbiztosítás, oktatás és 
kutatás számára.

Az utóbbi két évben egy minőségbiztosítási projekt keretében a gépi adatok 
nagyfrekvenciájú letöltésébe fogtam az osztályunkon használt Draeger VN500 
lélegeztetőgépekről. Eddig 59 betegről töltöttemle összesen ~160 napnyi léle-
geztetési adatot. Az adatletöltés 10 milisecundum időközönként történt, vagyis 
az adatnyerési frekvencia 100/másodperc (100 Hz) volt. Ilyen gyakori adatletöltés 
igen nagy mennyiségű adatot eredményez: egy napnyi lélegeztetés is több mint 
8.5 millió adatpontnak felel meg. Ezekkel az adatokkal a lélegeztetés pontosan 
rekonstruálható, az egyes nyomás-, áramlás- és térfogatgörbék és hurkok újraé-
píthetők. Ugyanakkor ilyen mennyiségű adat nem vizsgálható a szokásos módsze-
rekkel, például Excel program használatával. 

Az adatok elemzésére a szabadon hozzáférhető Python programozási nyelvet 
és annak adatelemzési csomagjait használtam. Segítségükkel statisztikailag ele-
meztem a gépi és légzésmechanikai paraméterek rövid és hosszú távú változé-
konyságát, vizsgáltam a lélegeztetés anomáliáit és az újszülött és a gép kedvező 
és káros kölcsönhatásait. Feldolgoztam és elemeztem a lélegeztetőgép riasztá-
sainak okait, gyakoriságát és időtartamát. Együttműködés keretében elkezdtük 
a „machine learning” technikák alkalmazását az adatelemzés automatizálása 
céljából. A gépi adatok automatikus elemzése hosszú távon elvezethet a gépi 
lélegeztetés teljes automatizálásához.
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04 CPAP failure: előfordulás és következmények

Balázs Gergely, Elek Norbert, Fehér Csilla, Horváth Zsolt, Katona Nóra, 
Kotormán Tünde, Kovács Judit, Kovács-Pászthy Balázs, Kovács Tamás, 
Nagy Katalin, Polonkai Edit, Riszter Magdolna, Szőllős Anna, Balla György
DEKK Gyermekgyógyászati Klinika, Neonatológiai Tanszék

Bevezetés: A különféle invazív technikák fejlődésének, illetve a non-invazív eljá-
rások térhódításának köszönhetően az RDS mortalitásának csökkenése mellett 
a szövődménymentes túlélők aránya fokozatosan emelkedik. A kórkép kezelése 
kapcsán az irányadó klinikai vizsgálatok a korai CPAP fontosságát hangsúlyoz-
zák, ugyanakkor egyre nagyobb figyelem övezi a non-invazív légzéstámogatással 
sikertelenül kezelt koraszülöttek populációját.

Célkitűzés: A CPAPfailure előfordulásának meghatározása, a kimenetel vizsgá-
lata és a szövődmények felmérése.

Anyag és módszer: A DEKK Gyermekgyógyászati Klinika Perinatális Intenzív 
Centrumában, illetve a Neonatológiai Tanszékén 2014. január 1. és 2015. dec-
ember 31. között ápolt, 33. gesztációs hét előtt és/vagy 1500 grammnál kisebb 
súllyal született koraszülöttek retrospektív vizsgálatát végeztük el a betegdoku-
mentáció, a MedSol rendszer és az Oxford-Vermont adatbázis segítségével.

Eredmények: A vizsgált időszakban a beválasztási kritériumoknak 334 koraszü-
lött felelt meg.159 esetben történt endotrachealisintubáció a szülőszobán állapot-
stabilizáció, surfactant klasszikus vagy INSURE módszerrel való adása kapcsán. 
175 koraszülöttnél (52.3%) indult korai CPAP, 145alkalommal (82.8%) sikerrel, 
közülük 59 beteg (33.7%) igényelte felületaktív anyag adását (LISA). 30 koraszü-
löttnél a születést követő 72 órán belül volt szükség endotrachealisintubációra 
és gépi lélegeztetésre. A sikeresen kezeltekhez képest a CPAP-failure cso-
portban szignifikánsan magasabb BPD (5.1% vs. 16.6%, RR: 3.24, 95% CI: 1.16-
9.00), IVH (7.4% vs. 30%, RR: 4.03, 95% CI: 1.89-8.60) és ROP (10.2% vs. 33%, 
RR: 2.43, 95% CI: 1.21-4.85) incidencia, illetve hosszabb medián ápolási idő (35 
nap vs. 54.5 nap) igazolódott. A mortalitás, az air leak szindrómák, illetve az 
enterocolitisnecrotisans rizikójával kapcsolatban a vizsgált minta esetszáma 
alapján érdemi következtetést nem tudtunk levonni.

Megbeszélés: A koraszülöttek ellátása kapcsán a korai CPAP sikertelen-
sége a major morbiditások rizikójának emelkedésével jár. Kiemelten fontos a 
CPAP failure előrejelzése, a veszélyeztetett koraszülötteknél megfontolandó 
a surfactant kezelés korábbi elvégzése.
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05 Minimál-invazív surfactant terápia térnyerése 
ApróTalpFalván

Dr. Czemmel Éva Rita, Dr. Kocsis István PhD
Semmelweis Egyetem- II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika PIC

A non-invazív szemlélet alkalmazása a neonatológiai intenzív ellátásban álta-
lában kevesebb szövődmény előfordulását okozza valamint sokszor igazoltan 
rövidebb gyógyulási idővel illetve gyakran kisebb költséggel jár. A respirációs 
distress szindróma (RDS) a koraszülöttek leggyakoribb légzőszervi betegsége. 
A  24-28 gesztációs kor között született koraszülöttek kezelésének alapja a 
korábbi évtizedekben az endotrachealis tubuson keresztüli surfactant adás és 
invazív gépi lélegeztetés volt. A non-invazív lélegeztetési technikák széles körű 
térnyerése és a minimál invazív surfactant adási módok elterjedése jelentősen 
csökkentették a krónikus tüdőbetegség (bronchopulmonális dysplasia) előfordu-
lását ezen leginkább törékeny és érzékeny kissúlyú koraszülöttek körében. 

Az előadásunkban a neonatológiában az elmúlt években a non-invazív lég-
zésterápia és a surfactant adás technika terén bekövetkezett szemléletváltást 
prezentáljuk osztályunk 2012 és 2016 adatainak bemutatásával.

06 Az extrém kissúlyú koraszülöttek 
légzéstámogatásában történt változások 2014-2016 
között  a Semmelweis Egyetem I. sz. Szülészeti és 
Nőgyógyászati Klinikáján

Gasparics Ákos, Varga Péter, Berecz Botond, Pete Barbara, Dombi 
 Zsófia, Jeager Judit, Prof. Rigó János
Semmelweis Egyetem I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

Bevezetés: Az elmúlt években az extrém kis súlyú koraszülöttek ellátásra vonat-
kozó nemzetközi ajánlásokban is előtérbe kerültek a noninvazív légzéstámoga-
tási technikák, illetve a térfogat kontrollált gépi lélegeztetés. Osztályunkon 2014-
2015 év fordulóján történt fejlesztés kapcsán a gépi lélegeztetésre korábban 
alkalmazott Bear Cub750-es lélegeztető gépeket Fabian lélegeztető gépek váltot-
ták fel. Ezek a lélegeztető gépek térfogat kontrollált lélegeztetésre is alkalmasak. 
A noninazív légzéstámogatásra korábban alkalmazott bubble CPAP légzéstámo-
gatás helyett 2015 óta lehetőségünk van DUPAP, CPAP, HFNC légzéstámogatásra 
is. Vizsgálatunkban az eszközfejlesztés előtti és utáni évben hasonlítottuk össze 
az extrém kissúlyú koraszülöttek kezelése során alkalmazott légzéstámogatási 
formák idejét.

Módszerek: Klinikánk koraszülött intenzív osztályán 2014-ben és 2016-ban szü-
letett 1000 grammnál kisebb születési súlyú koraszülötteinek adatait vizsgáltuk. 
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Kizártuk az ápolási idejük alatt klinikánkon meghalt koraszülötteket, illetve az 
instabil állapotban sebészeti ellátásra (perforált NEC miatti műtétre, hydrocephalus 
miatti shunt műtétre, illetve ducuts ligatúrára) más intézménybe áthelyezett kora-
szülötteinket.  Koraszülötteinket 2014-ben született és 2016-ban született csopor-
tokra osztottuk. Vizsgáltuk a két csoportban a gépi lélegeztetési, a bubble CPAP, 
valamint a DUOPAP+CPAP+HFNC légzéstámogatási napok  számát.

Eredmények: 2014-ben 81 1000 grammnál kisebb koraszülött született klinikán-
kon, közülük 56 koraszülött (69%) élt túl. A túlélők közül perforált NEC miatt 6, 
hydrocephalus miatti shunt beültetésre 2, ductusligaturára 3 koraszülöttet helyez-
tünk el. A vizsgált 44 koraszülött közül 3 egyáltalán nem igényelt gépi lélegeztetést. 
2016-ban 86, 1000 grammnál kisebb koraszülött született klinikánkon, közülük 
65 koraszülött (75 %) élt túl. A túlélők közül perforált NEC miatt 2, hydrocephalus 
miatti shunt beültetésre 6, ductus ligatúrára 1 koraszülöttet helyeztünk el. A vizs-
gált 58 koraszülött közül20-anegyáltalán nem igényeltek gépi lélegeztetést. 2014-
ben a gépi lélegeztetési napok átlaga 13,4 volt szemben a 9,4-es 2016-os átlaggal. 
2014-ben bubble CPAP légzéstámogatási napok átlaga 7,9 volt szemben a 2016-
ban tapasztalt 18,2-es DUOPAP+CPAP+HFNC napok átlagával. 

Megbeszélés: A jó spontán légzéssel születő koraszülöttek állapotstabilizá-
lása során is a non-invazív légzéstámogatási technikák előtérbe kerülését jelzi, 
hogy 2016-ban jóval több koraszülött egyáltalán nem került lélegeztető gépre. 
Ennek hátterében a kis súlyú koraszülöttek körében is bevezetett InSurE illetve 
LISA technika állhat. A térfogat kontrollált lélegeztetés során kevésbé kialakuló 
trauma, valamint a bubbleCPAP-al szemben jobban kontrollálható és maga-
sabb kilégzésvégi nyomást biztosító DUOPAP és CPAP technikák hatására gépi 
lélegeztetési napok számában csökkenő tendencia volt megfigyelhető. A rövi-
debb lélegeztetés miatt a DUOPAP+CPAP+HFNC napok száma nem csökkent a 
bubbleCPAP-on eltöltött napok számához képest. 

07 ECMO nincs, avagy „szegény neonatológus 
surfactanttel főz”

Nagy Gabriella, Mari Judit, Franczia Péter
SZTE Gyermekklinika, Szeged

A meconium aspirációs szindróma esetenként súlyos, életveszélyes légzészavart 
okozó újszülöttkor kórképként jelentkezhet, amely statisztikai adatok alapján a 
meconiumos magzatvízből születő újszülöttek 2-9%-nál alakul ki. A meconium 
aspirációs szindróma korai ellátásában bólussurfactant adása és/vagy 
surfactant lavage alkalmazása hasznos lehet az ECMO-mentes túlélés javítására 
(Cochrane), azonban a pontos indikációra, az alkalmazás időintervallumára, dózi-
sára egyértelmű, egységes ajánlások ez idáig nem születtek.
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Esetbemutatásunk során egy érett, magzati bradycardia miatt sürgősségi 
császármetszéssel született újszülött kórtörténetét ismertetjük, akinél kife-
jezetten súlyos meconium aspiráció igazolódott. Konvencionális és nagy frek-
venciájú lélegeztetés (max. FiO

2
: 1,0), inhalatív nitrogén-monoxid, kétszeri bólus 

surfactant (100 mg/kg) adása, kombinált keringéstámogatás betegünk állapotá-
ban csak átmeneti javulást hozott. A második életnaptól perzisztáló hipoxémia, 
súlyos metabolikus acidózis, magas oxigenizációs indexalapján az újszülött telje-
sítette az ECMO indikációs kritériumait, azonban jelenleg Magyarországon ez az 
eljárás nem elérhető. Esetünkben a kifejezetten romló klinikai képre való tekin-
tettel a második életnapon két alkalommal végeztünk hígított surfactanttel tüdő-
átmosást, aminek hatására az újszülött oxigenizálhatósága átmenetileg javult, 
azonban 24 óra elteltével ismét 100% oxigént igényelt. Tekintettel a továbbra is 
romló klinikai állapotra surfactant lavage késői ismétlése mellett döntöttünk, 
melyet követően az újszülött oxigenizációja, lélegeztethetősége lényegesen javult 
és ez alkalommal végleges javuláshoz vezetett. Betegünk kapcsán joggal merül 
fel a kérdés, hogy súlyos meconium aspirációs szindrómában a korailavage 
effektívebb-e, mint a bólus felületaktív anyag adása, illetve a surfactanttel való 
mosásnak késői rescue terápiaként lehet-e létjogosultsága? Jelen esetünk alap-
ján romló klinikai állapot esetén a késői lavage alkalmazása mindenképpen 
 mérlegelendő.

08 VACTERL – asszociáció előfordulása osztályunkon 
oesophagusatresia miatt operált újszülöttek között

Dr. Stercel Vivien, Dr. Pataki István, Dr. Sasi Szabó László
DEKK Gyermekgyógyászati Intézet, Gyermeksebészeti Osztály

Bevezetés: Az oesophagusatresia a leggyakoribb nyelőcső malformáció, 
incidenciája 1/3500-5000 élveszületés. A fejlődési rendellenesség kialakulhat 
izoláltan, de az esetek több mint felében egyéb anomáliákkal társul, leggyak-
rabban valamilyen congenitalis cardiovascularis defektussal, illetve VACTERL/
VATER-asszociáció vagy CHARGE-szindróma részjelensége is lehet. A VACTERL-
asszociáció több szervrendszert érintő veleszületett rendellenességek nem 
véletlenszerű társulása, megjelenése sporadikus.

Módszer: A Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Intézet 
Gyermeksebészeti Osztályán nyelőcső elzáródás miatt operált újszülöttek ada-
tainak retrospektív feldolgozását végeztük. Az elmúlt 5 évben Debreceni Gyer-
mekklinika ellátási területén 29 újszülöttet kezeltek, akiknél oesophagusatresia 
igazolódott, mind a 29 esetben sebészeti beavatkozásra került sor. Kiemelendő, 
hogy 2005 óta perinatalis halálozás nem fordult elő a nyelőcső atresiával szü-
letetteknél, amely feltehetően a neonatológiai ellátás és a prenatalisultrahang 
diagnosztika rohamos fejlődésének köszönhető. Saját, születést követően a 
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Neonatológiai Tanszékre vagy a Perinatális Intenzív Osztályra kerülő nyelőcső 
elzáródással született gyermekeink között Gross szerint osztályozva, 23 esetben 
(80%) „C” típusú, 3 esetben (10%) „A” típusú oesophagusatresiát és 3 esetben 
(10%) H fistulát diagnosztizáltunk. 18 esetben (62%) izolált nyelőcső atresiát lát-
tunk, 11 esetben (38%) pedig legalább egy társuló rendellenességet észleltünk. 6 
esetben két, vagy több anomália társult a nyelőcső malformációhoz, 5 gyermek-
nél genetikai kórképet állapítottak meg: 2 esetben VACTERL-asszociáció, 1 eset-
ben CHARGE-szindróma, 1 esetben OAVS (Oculo-Auriculo-VertebralSyndroma) és 
1 gyermeknél Edwards-szindróma igazolódott.28 újszülöttnél – egy vagy több 
ülésben - sikeres nyelőcső rekonstrukciós műtétet végeztünk el. A sebészeti 
beavatkozás elvégezhető hagyományos, nyílt feltárásból, vagy minimál-invazív 
video-thoracoscopos módszerrel. A világon már széles körben alkalmazott video-
thoracoscopos műtéti technikát a tavalyi évben, a hazai intézetek közül második-
ként vezettük be a műtéti repertoárunkba. A 29 esetből 8 esetben thoracoscopia 
során - teljes mértékben minimál-invazív módszerrel - végeztük el a nyelőcső 
folytonosságot helyreállító műtétet. 

Megbeszélés: A vizsgált betegcsoportban összesen 2 haláleset történt, az egyik 
gyermek fél évvel a sikeres thoracoscopos nyelőcsőműtétet követően VACTERL-
asszociációja részeként súlyos szívfejlődési rendellenessége miatt szívse-
bészeti beavatkozáson is átesett, de az azt követő posztoperatív időszakban 
sajnos más intézetben elvesztettük. A másik újszülöttnél CHARGE-szindróma 
igazolódott, őt tápláló gastrostoma kialakítását követően egy későbbi időpont-
ban operáltuk volna meg hosszú szakaszú nyelőcsőhiány miatt, ám súlyos, több-
szörös szívfejlődési hiba miatt nem élte meg ezt az időszakot. Összefoglalva az 
oesophagusatresiával születetteknél kardinális kérdés a társuló rendellenessé-
gek jelenléte, mielőbbi, lehetőség szerint intrauterin felismerése, ugyanis súlyos-
ságuk, lehetséges kezelésük nagymértékben befolyásolhatják a magzat, illetve 
a gyermek további sorsát. A különálló kórképként fennálló oesophagusatresiás 
gyermekeknél a korszerű minimál-invazív műtéti technika segítségével manap-
ság csaknem 100%-os túlélést, 95%-os gyógyulást érhetünk el.

09 Hyperbilirubinaemia – esetismertetés

Binder Dominika, Csizmár Nikolett, Kiss Adrienn, Tálosi Gyula, 
Kelemen Edit
Bács-Kiskun Megyei Kórház, Perinatalis Intenzív Centrum, Kecskemét

Bevezetés: Újszülötteknél előforduló hyperbilirubinaemiák hátterében számos 
ok állhat, ezért nagyon fontos a pontos anamnesis felvétel, a célzott laborató-
riumi és képalkotó vizsgálatok, valamint a klinikai tünetek együttes értékelése. 

Esetismertés: Érett újszülöttnél direkt hyperbilirubinaemiát észleltünk, melynek 
hátterében connatalissyphilis igazolódott.
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A connatalissyphilis a Treponemapallidum által okozott megbetegedés. 
A syphilises anya haematogén úton, transplacentarisan fertőzheti meg magzatát. 
A fertőzés a fejlődési stádium és a kórokozók koncentrációjától függően okozhat 
spontán abortuszt, perinatalis halálozást, illetve a connatalissyphilis különböző 
súlyosságú tüneteit. 

A syphilisnapjainkban ismét egyre gyakrabban diagnosztizált betegség. 
A növekvő incidencia miatt a connatalissyphilis esetszámának növekedésére is 
fel kell készülnünk. A syphilis nem tartozik a gyakori gyermekgyógyászati meg-
betegedések közé, korai felismerése azonban kiemelten fontos. Korai diagnózis 
és kezelés esetén megelőzhetőek a több szervrendszert súlyosan érintő megbe-
tegedések. 
Megbeszélés: Előadásunk célja, hogy felhívjuk a figyelmet a connatalissyphilis 
gyermekgyógyászati jelentőségére, különös tekintettel a klinikum, a diagnosztika 
és a kezelés ismeretének fontosságára. 

10 D-csoportú Streptococcus okozta korai kezdetű 
szepszis és neonatalis meningitis - Esetbemutatás

Dr. Czemmel Éva Rita, Dr. Kocsis István PhD
Semmelweis Egyetem, II.sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, 
Perinatológiai Intenzív Centrum 

A neonatalis meningitis a központi idegrendszer súlyos megbetegedése, mely 
maradandó károsodással valamint jelentős mortalitással járhat. Az újszülöttkori 
meningitis gyakori kórokozói a B csoportú Streptococcusok valamint az 
Escherichia Coli. A D csoportú Streptococcusok meningitist okozó hatása hazánk-
ban viszonylag ritkaságnak számít, azonban korai kezdetű fertőzés esetén rossz 
prognózisú, bár az idejében felismert és megfelelő terápiával kezelt esetekben 
teljes, maradványtünet nélküli gyógyulással jár.

Esetünkben megindult szülésből antibiotikus védelemben, per vias naturales, 
jó általános állapotban született 32. gesztációs koraszülöttünk a világrajövetelt 
követően non-invazív légzéstámogatás (nCPAP) mellett adaptálódott. A születé-
sétől alkalmazott széles spektrumú antibiotikus kezelése - tekintettel az egymást 
követő két napon vizsgált negatív laboreredményeire - 36 órás korában leállításra 
került. Kb. 48 órás korában fokozódó apnoék mellett egy alkalommal láza, vala-
mint diszkrét neurológiai tünetei jelentkeztek (kezek-karok extensiós feszítése, 
lábak keresztezése). Tekintettel lázas állapotára ismételten széles spektrumú 
antibiotikum került beállításra, valamint sürgősséggel koponya UH majd koponya 
MRI készült, mely alapján bal oldalon a cella media lateralis falában kis mértékű 
vérzésnyom ábrázolódott. Az elvégzett laboratóriumi vizsgálatok alapján fertő-
zésre utaló eltérést továbbra sem tapasztaltunk, azonban hemokulturából 0,42 
napra Enterobacter cloacae, valamint Streptococcus gallolyticus tenyészett ki. 
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A  beállított összesen 14 napos antibiotikus kezelés mellett betegünk állapota 
javulásnak indult és neurológiai tünetei fokozatosan megszűntek.

A Streptococcus gallolyticus subs. galloliticus felnőtteknél elsősorban 
colorectalis carcinoma és infektív endocarditis kórokozójaként ismert, azon-
ban az Európában sporadikusan, de Ázsiai területen gyakoribb előfordulású St. 
gallolyticu subsp. pasteurianus a gyermekek és különösen új- valamint kora-
szülöttek esetében invazív meningitis okozója. Klinikai tünetei a B. csoportú 
Streptococcushoz hasonlóak, a korai kezdetű szepszis okozása gyakoribb, mint a 
késői szepszis esete. Kezelése az egyre növekvő penicilllin és gentamycin rezisz-
tencia miatt az antibiotikum érzékenységet figyelembe véve, megfelelő kombiná-
cióban ajánlott.

11 Hypertrophiás cardiomyopathia vírusinfekció 
következtében – esetismertetés

dr. Czetli Orsolya, dr. Simon Kornélia, dr. Kummer Zoltán, dr. Szabó 
Krisztina Virág, dr. Fodor László, dr. Szabó Hajnalka
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

A hypertrophiás cardiomyopathia a bal és/vagy a jobb kamrát érintő szívizombe-
tegség. Újszülöttkorban jelentkező hypertrophiás cardiomyopathiák hátterében 
számos etiológiai tényező felmerül. Kórházunkban évente kb. 2500-2600 szü-
lés zajlik. Közülük az elmúlt évben 283 koraszülött, illetve pathológiás újszülött 
került PIC részlegünkre különböző okok miatt.  Eltérő indikációk alapján elvégzett 
szívultrahang vizsgálattal 57 esetben igazolódott kardiológiai eltérés, melyek-
ből 2 alkalommal került felismerésre a szívizom hypertrophiás elváltozása. 
A kiváltó ok minél előbbi felderítése rendkívül fontos az alkalmazandó terápiás 
lépések megkezdése miatt. Viszont a betegségcsoport sokszínűsége, lehetséges 
etiológia felderítése komoly diagnosztikus problémát jelent. Klinikai gondolko-
dásunkat nagy mértékben befolyásolták azon anamnesztikus adatok, melyek 
a legvalószínűbb kiváltó okok felé tereltek bennünket. Leggyakoribb okként 
anyai cukorbetegség jön szóba, de további etiológiára is gondolnunk kell, mint 
intrauterin, illetve peripartum lezajló infekció, esetleges familiáris eredet, külön-
böző anyagcserebetegségek. 

Esetbemutatásunk során egy súlyos HCM-ben szenvedő újszülött kórtörté-
net ismertetjük, ahol a gesztációs anamnézis alapján figyelmünket kezdetben 
az anya cukorbetegségére irányítottuk, nem megfeledkezve az egyéb etiológiai 
tényezőkről. Követve a differenciáldiagnosztika lépéseit, az elvégzett vizsgálatok 
végül intrauterin vírusinfekciót igazoltak. A gyermek további szoros kardiológiai 
nyomonkövetése zajlik.  
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12 Újszülöttek retrospektív, összehasonlító vizsgálata 
az anyai GBS-státusz függvényében, különös 
tekintettel a perinatális infekciók kialakulására

Fónai Fruzsina, Ruml Dóra Adrienn, Funke Simone
PTE Klinikai Központ, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Neonatológiai 
Tanszék

A perinatális infekciók mind a mai napig jelentős szerepet játszanak világ-
szerte az újszülöttek mortalitásában. A kórokozók közül különösen fontos a 
Streptococcusagalactiae (GBS). A 90’s évek óta világszerte elterjedt az az eljárás, 
hogy a várandósoktól a 35.-37. gesztációshét között szűrő jelleggel leoltás törté-
nik, majd a GBS által kolonizált terhes anyákintrapartum antibiotikum profilaxis-
ban részesülnek. Ezzel a beavatkozással nagymértékben sikerült csökkenteni a 
GBS által okozott korai fertőzések előfordulását. 

2015 előtt a PTE Szülészeti Klinikán a 36. geztációs hét környékén minden 
terhes nőnél hüvelyi leoltásból tenyésztés alapú szűrést végeztek, és pozitív vagy 
ismeretlen GBS-kolonizáció esetén a vajúdót intrapartumantibiotikum profilaxis-
ban részesítették. Újszülöttjeiknél leoltásra illetve két alkalommal laboratóriumi 
vizsgálatra került sor. 2015 nyara óta azonban már nem finanszírozzák államilag 
a GBS-szűrés céljából történő leoltásokat, így egyre több várandósnál ismeretlen 
a GBS-státusz. Ebből adódóan2015 óta csak a GBS-pozitív anyák újszülöttjeinél 
végzünk szűrő jellegű laboratóriumi vizsgálatot, mikrobiológiai vizsgálatot csak 
bizonyos rizikótényezők fennállása esetén. 

Ezért tűztük ki célul, hogy felmérjük a 2013-as évben született gyermekek 
adatait, elsődlegesen a GBS-státusz függvényében, illetve retrospektív módon 
megvizsgáljuk az újszülöttek körében a leggyakoribb, esetleg GBS-státusszal 
összefüggő rizikótényezők illetve tünetek előfordulását. A vizsgálat során a2013-
ban szülő,GBS-pozitív (233) vagy ismeretlen GBS-státuszú (212) várandósok, 35. 
hétnél idősebb újszülöttjeinek adatait hasonlítottuk össze a 2013. év első negyed-
évében, GBS-negatív anyáktól született, 35. gesztációs hétnél idősebb gyerme-
kek adataival (433). Az elemzés során antenatális, intrapartum és posztnatális 
rizikótényezőket, adatokat és tüneteket vizsgáltunk. 

GBS-státusz szerint a gesztációs súly és kor terén igazolódottkülönbség. 
Az ismeretlen GBS-státuszú anyák újszülöttjeinek súlya szignifikánsan alacso-
nyabb volt (2970±590g), mint a másik két csoportban (GBS-pozitív: 3447±517 
g, GBS-negatív: 3363± 518 g), illetve gesztációs koruk is kisebb volt, (37,6±1,6 
hét), mint a pozitív (38,9±1,4 hét) vagy negatív (39,0±1,4 hét) anyák gyermekeié.
Egyéb tünetek és rizikótényezők nem tértek el a különböző GBS-státuszú cso-
portok között. Meglepő eredménynek bizonyult azonban, hogy az ismeretlen 
GBS-státuszú anyák gyermekei között volt a legmagasabb az antibiotikum keze-
lés aránya, 30,2%, szemben a GBS-negatív (10,6%) és GBS-pozitív (21,0%) cso-
portokkal, függetlenül a gesztációs kortól.A felmért tünetek és rizikótényezők, 
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mint respiratorikus támogatás igénye, kezelendő icterus vagy vércukor eltérés, 
elsősorban antibiotikum kezelés ténye esetén mutattak változást függetlenül az 
anyai GBS-státusztól.

Eredményeink alapján megfontolandó lenne a jelenleg alkalmazott eljárás 
átgondolása, esetleges módosítása. 

13 Szem előtt tartva, de mégsem eléggé?  
– Veleszületett toxoplasma fertőzéssel kapcsolatos 
tapasztalataink

Dr. Mózes Enikő1, Dr. Kiss Dóra1, Dr. Fürjész Dóra2, Dr. Kelen Mária2,  
Dr. Vichor Diána2, Dr. Török András2, Dr. Fejes Melinda2, Dr. Váradi 
 Katalin2, Dr. Szűcs Ildikó2

1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház,  
Velkey László Gyermekegészségügyi Központ, Csecsemő- és 
Gyermekgyógyászati Osztály 
2 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház,  
Velkey László Gyermekegészségügyi Központ, Koraszülött-
Újszülöttpatológiai Osztály

Az Országos Epidemiológiai Központ (Epinfo) adatai alapján évente legalább 500-
700 nőt érinthet a friss toxoplasma fertőzés a várandóssága alatt, mely nagy-
részt tünet- és panaszmentesen zajlik. A magzat fertőződésének esélye azonban 
az adott esetben, a gesztációs idő függvényében 10-80%. Ezért fontos a terhes 
nők szűrése, pozitív esetben várandósság alatti kezelése, későbbiekben az újszü-
lött vizsgálata.

Osztályunkon, az elmúlt 10 év betegforgalmi adatait áttekintve, átlagosan évi 
1-2 olyan újszülöttet kezeltünk, akinek édesanyja a várandósság alatt esett át 
friss toxoplasma fertőzésen. Az Epinfo statisztikai adatai szerint évi 40-50 újszü-
lött lehetne várható a megyénkben. Az elmúlt 6 hónap során meglepően gyakran 
találkoztunk ezzel a problémával, ezen időszak alatt 7 érintett újszülött esetében.

A terápia egyedi import és off label gyógyszer. A megnövekedett esetszám 
fokozott fekvőbeteg finanszírozási vonzattal járt, mely szükségessé tette az érin-
tett betegek, gyógyszerbiztosításának, gondozásának újraszervezését Osztá-
lyunkon és Szakrendelésünkön.

Előadásunkban ezzel kapcsolatos tapasztalatainkat ismertetve szeretnénk 
ráirányítani a figyelmet erre a régóta ismert, gyakran szűrt, azonban kevésbé 
szem előtt lévő fertőzés gyanú, vagy valós fertőzés ellátásának mindennapi 
nehézségeire.
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14 Kinek az asztala? 
Újszülöttek agyi, hasi ultrasonographiás és 
echocardiographiás vizsgálatával szerzett 
tapasztalataink

Kummer Zoltán, Szabó Krisztina
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár, 
Újszülött-Csecsemő és Gyermekgyógyászati Osztály

A WHO 2015-ös adatai szerint világszerte 276000 újszülött hal meg évente négy 
hetes életkora előtt veleszületett rendellenesség miatt. A súlyos fejlődési rend-
ellenességek közül a leggyakoribbak a veleszületett szívfejlődési anomáliák, a 
velőcső-záródási rendellenességek és a congenitális uropathiák. Felismerésük-
höz ma már nélkülözhetetlen eszköz az antenatálisan és a megszületés után 
végzett ultrahangos vizsgálat. Kézenfekvőnek tűnik, hogy az újszülöttekkel leg-
gyakrabban és leghamarabb találkozó neonatológusok megfelelő képzést és 
képesítést követően részt vegyenek ezekben a vizsgálatokban. Előnye a korai 
diagnózis, szükség esetén a célzottan elvégzett további diagnosztikus vizsgálat 
és mindezek eredőjeként a lehetőség a korai és célzott terápiás beavatkozásokra, 
valamint a társszakmákkal együttműködve (radiológia, gyermekardiológia, 
gyermeknephrológia, stb.) azok tehermentesítése. 

Osztályunkon 2014. január 01. és 2016. április 30. között 5824 újszülött közül 
az előadásunkban ismertetett indikációs kör alapján 1023 újszülöttnél végeztünk 
agyi és hasi ultrahangos (USG) vizsgálatot, 212 esetben pedig echocardiographiás 
vizsgálatot. A vizsgálatokat Philips CX50 típusú készülékkel végeztük. Az agyi és 
hasi USG során 206 újszülöttnél találtunk enyhébb vagy súlyosabb eltérést. Az 
echocardiographiás vizsgálataink során számos súlyos fejlődési rendellenességre 
derült fény, az Ebstein anomáliától a Fallot tetralogián át a truncus arteriosus 
communisig bezárólag. Valamennyi felismert súlyos rendellenesség esetén célirá-
nyosan szakkonzílium történt, ahol pedig szükséges volt, azonnal további célzott 
diagnosztikus vizsgálatot és terápiás intervenciót tudtunk  alkalmazni. 

Összefoglalásképpen, egy a kor követelményeinek megfelelő ultrahang készü-
lékkel és megfelelő jártassággal a transducer a neonatológus kezében is hasznos 
eszköz lehet a fejlődési rendellenességek és számos egyéb súlyos újszülöttkori 
betegség felismerésében, és az így megszerzett gyakorlatot a Perinatális Inten-
zív Centrum koraszülöttjei esetében is hasznosíthatjuk. Fontosnak tartjuk, hogy 
mielőbb licenc vizsgához kötötten, szabályozott keretek között végezhesse a 
neonatológus is az újszülöttek agyi, hasi USG és tájékozódó echocardiographiás 
vizsgálatát. 
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15 Gastroschisissel született újszülöttek kezelési 
eredményei az I.sz. Gyermekklinikán

Élő Zsuzsanna Mónika1, Kovács Kata2, Szakmár Enikő2, Jermendy 
Ágnes2, Szabó Miklós2, Méder Ünőke2

1Semmelweis Egyetem, ÁOK, V. éves orvostanhallgató 
2Semmelweis Egyetem, I. sz. Gyermekklinika

Bevezetés: A gastroschisis egy ritka, de szövődményei miatt gyakran elhúzódó 
terápiát igénylő középvonali hasfali defektus, melyen át a hasűri szervek szaba-
don kerülnek a hasüregen kívülre. A betegség előfordulása világszerte 1,6/10000, 
Magyarországon évente 5-15 eset fordul elő.

Célkitűzés: 2011. január és 2016. december között az I. számú Gyermekgyógy-
ászati

Klinikán gastroschisissel kezelt újszülöttek kezelési adatainak feldolgozása.

Módszerek: Retrospektív leíró vizsgálatunkhoz 23 újszülött dokumentációja állt 
rendelkezésünkre. Ateljes parenteralis táplálás (TPN), a mechanikus lélegeztetés 
illetve a kórházi tartózkodás időtartamát vizsgáltuk. Eredményeinket összeve-
tettük nemzetközi adatokkal. Kétmintás T-próbával és Mann-Whitney U teszt-
tel összefüggést kerestünk az anyatejes táplálás, a probiotikum alkalmazás, 
a primer zárás és a kimenetel között. Adatainkat átlag ± szórás illetve medián 
(interkvartilisek) formában adtuk meg.

Eredmények: A gyermekek átlagosan a 35,9±1,4. gesztációs hétre születtek, 
2271±501 g súllyal. Azesetek 8,7%-ban perforációval járó komplex gastroschisis 
igazolódott. A hasfali defektusokat65,2%-ban primeren, a születés utáni első 
napon zárták. A silóval kezelt újszülöttek secunder műtétjére átlagosan a 10±2,1. 
postoperatív napon került sor. A TPN időtartam mediánja klinikánkon 29 (12-129) 
nap, az enterális táplálást a 23. (7-84) életnapon kezdtük meg. Az anyatejes táp-
lálásban részesült újszülöttek csoportjában a kórházi tartózkodás időtartama 
(33,5 [20-143] nap) rövidebbnek bizonyult a csak tápszerrel táplált csoporthoz 
(48 [26-109] nap) képest. A primer zárásban részesült újszülöttek szignifikánsan 
rövidebb ideig igényeltek TPN-t (p=0,017). A probiotikum alkalmazása betegcso-
portunkban nem csökkentette a TPN időtartamát. Mechanikus ventilatio igénye 
a klinikánkon medián érték szerint 5 (2-18,5) nap. Kórházban töltött idő medi-
ánja 39 nap (20-143), nemzetközi adat: 32 (11–349) nap. A vizsgálatban szereplő 
újszülöttek 100%-a gyógyult.

Eredményeink megfelelnek a nemzetközi adatoknak: ateljes parenterális 
táplálás hossza valamint a kórházi tartózkodás időtartama hasonló. A gépi léle-
geztetés időtartamának csökkentése tovább javíthatja a kezelt betegeink kime-
netelét. Az anyatejes táplálás korai bevezetése segíti a teljes enterális táplálás 
gyorsabb felépítését.
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16 Esély és távolság – esetismertetés

Dr. Gelencsér Éva1, Dr. Molnár Szilvia2, Dr. Ablonczy László3 
1 Soproni Gyógyközpont PIC II., Sopron 
2 Házi gyermekorvosi praxis, Sopron 
3 GOKI Gyermekkardiológiai Osztály, Budapest

A Soproni Gyógyközpontban született érett újszülött hypoplasiás bal szívfél 
syndromájának helyi diagnosztizálása, majd centrumba történő transzportja 
kapcsán szeretnénk a fitalal neonatológus kollégák -féle a fizikális jelek, vizsgá-
latok és a kollegiális kommunikáció fontosságát hangsúlyozni. 

Tanulságként áttekintjük a PIC III. Centrumból 80 km távolságban működő PIC 
II újszülöttellátó helyünkön hasonló kórképpel született újszülöttjeink esélyeinek 
változását az elmúlt 20 évben.

17 Osztályunkra felvett kardiológiai betegek 
előfordulása a magzati és gyermekkardiológiai 
szakrendelés bevezetése óta

Dr. Sallai Eszter, Dr. Princzkel Erzsébet, Dr. Flach Edina
Szt. János Kórház, PIC Osztály

Előadásunkkal a magzati és gyermekkardiológiai szakrendelés valamint a János 
Kórház PIC - GOKI egyre szélesebbkörű együttműködéséről szeretnénk beszámolni.

A Szt.János Kh-ban 2015. februárja óta működik magzati és gyermek-
kardiológiai szakrendelés. Előadásunkban megvizsgáltuk ezen idő óta a PIC osz-
tályunkon kardiológiai betegséggel kezelt újszülöttek kórtörténetét.

Összesen 44 beteget láttunk el kardiológiai betegség gyanújával.
Ebből intrauterin diagnosztizált eset 23 volt, 6 beteget elveszítettünk.
Az anyai anamnesis  nem volt kórjelző, 4 esetben Gesztációs diabetes, 3 eset-

ben hypothyreosis, 1 esetben Crohn betegség és egy alkalommal mélyvénás 
thrombosissal szövődött terhesség fordult elő.

A betegek elenyésző száma származott IVF terhességből.
Kezelést igénylő ritmuszavart 5 esetben észleltünk.
Néhány betegünknél súlyos társuló fejlődési rendellenességet észleltünk.
A 44 betegből 23 esetben történt a GOKI-ban különböző szintű ellátás, csak-

nem valamennyi beteget utókezelésre visszavettük osztályunkra.
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18 A thrombocytopenia, mint a perzisztáló ductus 
arteriosus lehetséges prediktora

Szebelédi Nóra, Franczia Péter
SZTE Gyermekklinika, Szeged

Bevezető: A perzisztáló ductus arteriosus (PDA) jelentősége egyre nő, hiszen az 
orvostudomány fejlődésével egyre éretlenebb koraszülötteket vagyunk képesek 
életben tartani. A ductus záródását vizsgálva nemrégiben új teória látott nap-
világot az irodalomban: 2010-ben Echtler és munkatársai állatkísérleti modell 
alapján felvetették, hogy a funkcionális záródás kezdeti lépése a PDA lume-
nének prothrombotikussá válása és egy vérlemezkedugó kialakulása, amit 
további funkcionális záródási mechanizmusok követnek. Az elmélet szerint a 
thrombocytopenia lehetséges prediktora a ductus perzisztálásának. Több vizs-
gálatot is indítottak már a témában, a legtöbb talált összefüggést a két tényező 
között, de volt olyan vizsgálat is, ahol nem tudták igazolni a kapcsolatot.

Módszer: Retrospektív vizsgálatot végeztünk az Országos NIC Adatbázis szegedi 
adataival, melyek a 2005-2015 közötti időszak 8 évnyi dokumentációját tartal-
mazták. Vizsgálatunk fókuszában a PDA és a thrombocytopenia összefüggése 
állt. Célkitűzésünk volt az alacsony vérlemezkeszám prediktorként való definiá-
lása, ezzel a felvetett hipotézis alátámasztása. Másodsorban elemeztük a PDA és 
a lehetséges szövődményeinek (NEC, BPD) korrelálását az adott populációban. 
Az Excel táblázatból kinyert adatokkal SPSS segítségével biostatisztikai próbákat 
végeztünk. A változók diszkrét eloszlása miatt Pearson-féle Khi négyzet próbát 
és esélyhányadost számoltunk.

Eredmények: A thrombocytopeniát összevetve a PDA-val szignifikáns összefüg-
gést kaptunk (p<0,0001). Esélyhányadost számolva azt az eredményt kaptuk, 
hogy a PDA fennállása több, mint 3,4-szer gyakoribb alacsony vérlemezkeszám 
mellett. (OR= 3,413; 95% CI(2,114-5,509)  Ugyanígy a PDA és a NEC, valamint a 
PDA és BPD eseteiben is szoros korrelációt tudtunk kimutatni. Ezek a szövődmé-
nyek 4-szer, illetve 5-ször gyakrabban alakultak ki PDA mellett. 

Megbeszélés: A szegedi NIC adatait elemezve alá tudtuk támasztani, 
hogy a thrombocytopenia értelmezhető a PDA független prediktoraként. 
A  hrombocytopenia kezeléséről és annak jótékony hatásairól érdemes lenne egy 
újabb vizsgálatot indítani.
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19 A congenitalis vitiumok felismerése klinikánkon

Szőllős Anna, Balázs Gergely, Elek Norbert, Fehér Csilla, Horváth Zsolt, 
Katona Nóra, Kovács Judit, Kovács-Pászthy Balázs, Kovács Tamás, 
Kotormán Tünde, Nagy Katalin, Polonkai Edit, Riszter Magdolna, 
Balla György
DE KK Gyermekgyógyászati Klinika, Neonatológiai Tanszék

Bevezetés: A congenitalis vitiumok közel 25%-a az első életévben katéteres 
vagy műtéti beavatkozást igényel. A szülészeti intézményben fel nem ismert 
kritikus szívfejlődési rendellenességek mortalitása magas, akár 30% is lehet, 
így időben történő felismerésük fontos.Az intrauterin felismerés mellett a szív-
zörej, a cyanosis, renyhe vagy hiányzó femoralis pulzusok és a keringési elég-
telenség tünetei hívhatják fel a figyelmet a congenitális vitiumokra. A szívzörej 
ugyan gyakori, azonban nem specifikus jele a szívhibáknak, döntő többségük 
akcidentális. 

Célkitűzés: A DE KK Gyermekgyógyászati Intézet Kardiológiai Szakrendelésén 
2016 évben szignifikáns vitium miatt gondozásba vett gyermekek kórtörténe-
tének áttekintésével a szignifikáns szívhibák vezető tüneteit, a diagnózis felál-
lításának módját és időpontját vizsgáltuk. Emellett a vonatkozó szakirodalom 
felhasználásával arra kerestük a választ, hogy milyen módon javítható a korai 
diagnózis, különös tekintettel a tünetmentes, szívzörejes újszülöttekre.

Módszerek: Retrospektív vizsgálat a Medsolkórházi információs rendszer, vala-
mint betegdokumentációs adatok áttekintésével.

Eredmények: 2016-ban 26 szignifikáns vitiumban szenvedő újszülött és cse-
csemő került gondozásba vételre, melyből 14 (54%) intrauterin került felisme-
résre, 8 esetben (30%) szívzörej, 2 esetben (7,7%)pedig egyéb tünetek (cyanosis, 
keringési elégtelenség) miatt történt kardiológiai vizsgálat. Két tünetmentes 
gyermek vitiumára szűrővizsgálat részeként derült fény (koraszülött, illetve Down 
syndroma). A diagnosztizált szívhibák közül 7 komplex, 6 bal szívfél obstrukció, 
1 jobb szívfél obstrukció, 12 bal-jobb shunttel járóvitium volt. Apostnatalisan ész-
lelt esetekben a diagnózis felállításának időpontja átlagosan 10,5 (1 – 42) napnak 
adódott. A szülészeti intézményben a szignifikáns vitiumban érintett újszülöttek 
88%-a került felismerésreés további 2 újszülöttnél (7,7%) történt kardiológiai elő-
jegyzés vitium gyanúja miatt. A szívzörej kapcsán felismert 8 újszülött (1 Fallot-
tetralogia, 1 pitvari septumdefektus, 6 kamrai septumdefektus) közül 5 esetben 
történt szívultrahang vizsgálat már hazaadást megelőzően. A vizsgált időszak-
ban nem vesztettünk el gyermeket fel nem ismert vitium miatt.

Következtetés: A DE KK Gyermekklinika ellátási területén a vitiumok felisme-
rése korán megtörténik, ebben jelentős tényező a könnyen elérhető kardiológiai 
vizsgálat. A vitiumok jellege alapján echocardiographiás vizsgálat nélkül a 26 
szignifikáns vitiumos gyermek közül 13 esetben pulzoximéteres szűrés során 
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felmerülhetne a vitium lehetősége. A gondos fizikális vizsgálattal kombinált 
pulzoximéteres szűréssel az intrauterin fel nem ismert kritikus vitiumok nagy 
része felismerhető, szenzitivitása elsősorban olyan vitiumok esetében alacsony, 
amelyeknél a diagnózis felállításának késlekedése a gyermek életkilátásait nem 
veszélyezteti.

20 Perinatális asphyxia hosszútávú magatartási 
és idegrendszeri következményei: terápiás 
lehetőségek egy preklinikai modellben

Mikics Éva1, Sipos Eszter1, Orsolits Barbara1, Demeter Kornél1, Kerényi 
Áron 1,2, Solymosi Emőke1, Aliczki Manó1, Balogh Zoltán1, Pászthy-Szabó 
Benedek1, Fekete Andrea2, Szabó Miklós2, Kai Kaila3, Dénes Ádám1

1Magyar Tudományos Akadémia, Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet, 
Budapest,  
2Semmelweis Egyetem, I. számú Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest, 
3University of Helsinki, Department of Biosciences and Neuroscience Center, 
Helsinki

Epidemiológiai vizsgálatok tanulsága szerint a perinatális asphyxia komolyszere-
pet játszhat későbbi kognitív és pszichiátriai zavarok kialakulásában. A bemuta-
tott vizsgálat célja egy nemrégiben kifejlesztett, transzlációs állatmodell jellem-
zése volt annak érdekében, hogy a magatartási változások hátterében álló korai 
idegrendszeri folyamatok mechanizmusának megértéséhez közelebb kerüljünk.

Kísérleteink során 7 napos, normotermiás (37-37,5 °C) Wistar kölyökpatká-
nyokat 15 percre egy „asphyxiás gázkeveréket”(4% O

2
 és 20% CO

2
) tartalamazó 

kamrába helyeztünk. Az állatok magatartási változásait az inzultust követő 24. 
órától kezdve egészen felnőttkorig átfogó tesztsorozatban vizsgáltuk. Az agyi 
inflammációs folyamatok, a neuronpusztulás, illetve a glutamáterg transz-
misszió markereit citometrikus bead array, immunhisztokémiai és konfokális/ 
szuperrezolúciós mikroszkópiai módszerek segítségével tártuk fel.

Eredményeink szerint az asphyxiás inzultus után 24 órával fokozott mikroglia 
aktivitás és neuronális apoptózis volt megfigyelhető számos agyterületen. Fel-
nőttkorban a vezikuláris glutamát transzporterek (VGLUT-1 és VGLUT-2) szintje 
és eloszlása is változást mutatott a hippocampusban és a prefrontális kéregben, 
míg idegsejtpusztulás és fehérállományi sérülés jeleit nem láttuk. Neuromotoros 
deficitre utaló tünetek sem 24 órával az inzultus után, sem a későbbiekben nem 
jelentkeztek, azonban a fiatal- és felnőttkorban elvégzett viselkedéstesztek mar-
káns, hosszútávú változásokat tártak fel: az asphxiás inzultuson átesett állatok 
fokozott szorongástés a térbeli memória zavarait, valamint fokozott impulzi-
vitást és figyelemzavart mutattak. Előzetes eredményeink szerint az inzultust 
követő kis koncetrációjú CO

2
 gáz inhalálásával a hosszútávú kognitív zavarok 

 megelőzhetők.
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Transzlációs modellünkben az alkalmazott asphyxiás inzultus hatására az 
agyban akut inflammáció és neuronális apoptózis, valamint a limbikus rendszer-
ben a glutamáterg transzmisszió deficitje mutatkozott. Az idegrendszeri eltéré-
seket ADHD-szerű viselkedési és kognitív zavarok kísérték fiatal- és felnőttkor-
ban. A modell betekintést nyújthat a perinatális asphyxia okozta szisztémás és 
idegrendszeri változások, valamint a későbbi viselkedészavarok között fennálló 
kapcsolatok feltárásához.

21 A hypocapnia megelőzése alacsony koncentrációjú 
szén-dioxid belélegeztetéssel hypoxiás ischeamiás 
encephalopathiában szenvedő újszülötteknél- 
esetriport 

Szakmár Enikő, Kovács Kata, Méder Ünőke, Vatai Barbara, Andorka 
Csilla, Szabó Miklós, Jermendy Ágnes  
Semmelweis Egyetem, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Perinatális 
Intenzív Osztály, Budapest

Bevezetés: Perinatális asphyxia talaján kialakult hypoxiás ischeamiás ence-
phalo pathiában (HIE) szenvedő újszülöttek körében nagy arányban fordul elő 
hypocapnia az élet első óráiban. Alacsony szén-dioxid (CO

2
) szinthez vezet egy-

részt a metabolikus acidózis okozta kompenzatorikus hyperventilatio, másrészt 
a terápiaként alkalmazott enyhe teljes test hypothermia, amely 30%-kal csök-
kenti a metabolikus rátát. A hypothermia hatását leíró nemzetközi vizsgálatok 
másodlagos analízise rámutatott, hogy az élet első óráiban átélt hypocapnia 
összefüggést mutat a két éves kori kedvezőtlen neurológiai kimenetellel.

Cél: Az I.sz. Gyermekgyógyászati Klinika Perinatális Intenzív Centrumában folyó 
fázis I., klinikai vizsgálat célja a hypocapnia megelőzése 5% CO

2
 és 95% levegő 

keverékének belélegeztetésével(ClinicalTrials.gov :NCT02700854).

Módszerek: A vizsgálatba 36. gesztációs hetet betöltött, hypothermiás kezelés-
ben részesülő középsúlyos HIE-ban szenvedő újszülöttek kerülnek, akiknél az 
első 6 életórában a hőmérsékletre korrigált artériás pCO

2
 kisebb vagy egyenlő, 

mint 40 Hgmm. Az 5% CO
2
 + 95% levegő belélegeztetése intratracheális tubuson 

keresztül történik. A belélegeztetés végpontja BE nagyobb vagy egyenlő, mint -5 
mmol/l vagy max. 12 óra. A vérgáz értékek a belélegeztetés ideje alatt óránként 
kerülnek meghatározásra. 

Esetismertetés: Betegünk a 41. gesztációs hétre, 3210 grammal elhúzódó kito-
lást követően per viasnaturales született 5/5/6/7 Apgar státuszban.A születés-
kor átélt oxigénhiány következtében középsúlyos HIE klinikai képe alakult ki, 
amely miatt aktív szervokontrollos hűtőmatraccal végzett hypothermiás keze-
lés kezdődött, a terápiás célhőmérsékletet3,75 életórásan érte el az újszülött. 
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A hőmérsékletre korrigált artériás pCO
2
 érték 39 Hgmm  volt, amely alapján az 5. 

életórában alacsony koncentrációjú CO
2
 gáz belélegeztetése kezdődött. A kezelés 

5 óra után a protokollnak megfelelően -4,9 mmol/l bázishiányés 58 Hgmm pCO
2
 

mellett került befejezésre. Az 5% CO
2
 belélegeztetés ideje alatt az artériás pCO

2 

az optimális 40-60 Hgmm-es tartományban volt. Az expozíció alatt a légzésszám 
és a tidal volumen mérsékelt emelkedését tapasztaltuk. Az újszülött keringése a 
vizsgálat ideje alatt stabil volt.

Következtetés: HIE-ban szenvedő újszülöttekben 5%-os CO
2
 gázkeverék léle-

geztetésével kiküszöbölhetőnek tűnik az élet első óráiban jellemző hypocapnia. 
A  biztonságosság vizsgálata végett összesen 10 asphyxiás újszülöttet szeret-
nénk bevonni a tanulmányba.

22 A molekuláris hidrogén mérsékli az oxidatív DNS
károsodást perinatális aszfixia után újszülött 
malacban

Németh János, Varga Viktória, Tóth-Szűki Valéria, Kovács Viktória, 
Remzső Gábor, Domoki Ferenc
Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Orvosi Élettani 
Intézet, Szeged

Bevezetés: Korábbi eredményeink szerint a perinatális aszfixiát követő 
reventilációs időszakban adagolt molekuláris hidrogén (H

2
) mérsékeli a kifej-

lődő hipoxiás-iszkémiás enkefalopátia (HIE) súlyosságát, azaz neuroprotektív 
hatást fejt ki. Ex vivo modellekben leírták a H

2
 hidroxilgyökre specifikus anti-

oxidáns hatását, azonban a H2 hatásmechanizmusa ebben az in vivo állatmo-
dellben ismeretlen. Kísérleteinkben az idegsejtek oxidatív károsodásának mér-
tékét vizsgáltuk a DNS oxidációjakor képződő 8-hidroxi-deoxiguanozin (8-OHdG) 
immunhisztokémia segítségével. Továbbá, hogy részletesebb képet kapjunk az 
aszfixia okozta metabolikus változásokról, agykérgi pH-t mértünk az aszfixia 
alatt és az azt követő szubakut (24h) periódusban.  

Módszerek: Kísérleteinket altatott, mesterségesen lélegeztetett, hím, újszülött 
malacokon végeztük, amelyeket 3 csoportba osztottunk: időkontroll, aszfixia, 
aszfixia+H2 (2,1%H

2
, 4h lélegeztetés). Az aszfixiát hipoxiás/hiperkapniás gázke-

verék belélegeztetésével (6%O
2
-20%CO

2
, 20min) idéztük elő, majd a 24 órás túl-

élést követően gyűjtött, paraffinba ágyazott agymintákból (cortex, hippocampus) 
szövet mikroblokkokat (tissuemicroarray, TMA) készítettünk. A TMA-ból készült 
metszeteken a 8-OHdG immunhisztokémiát festőautomatával végeztük el, majd 
a digitalizált metszeteken sejtszámlálással meghatároztuk az immunpozitív sejt-
magok százalékos arányát. Az agykérgi pH változást kraniotómiát követően, pro-
ton szelektív mikroelektróddal regisztráltuk. 
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Eredmények: Az alkalmazott perinatális aszfixia modell klinikailag releváns mér-
tékű enkefalopátiát hozott létre, mely lehetővé tette a H

2 
neuroprotektív hatásá-

nak kimutatását. A vizsgált agyi régiókban a kontroll állatokhoz képest mindkét 
aszfixiának kitett csoportban szignifikánsan megnőtt a 8-OHdG immunreaktivitás. 
Az aszfixia+H

2
 csoportban viszont jelentősen alacsonyabb volt a 8-OHdG pozitív 

sejtmagok aránya a kezeletlen aszfixiás csoporthoz képest.Aszfixia hatására 
súlyos agykérgi acidózis lépett fel, mely 1-2 óra alatt regenerálódott és nem 
mutatott jelentős változást az egy napos túlélés során.

Megbeszélés: Állatmodellünk alkalmasnak bizonyult a 8-OHdG immunreaktivitás 
vizsgálatára. Adataink arra utalnak, hogy a H

2 
neuroprotektív hatásának valóban 

egyik potenciális mechanizmusa lehet a reventilációkor/reoxigenációkor kiala-
kuló oxidatív stressz csökkentése a neuronokban. Feltételezhető, hogy a H

2
 keze-

lés kiegészítheti a HIE humán terápiájában már alkalmazott, a születést követő 
2-6 órában megkezdett testhűtés (hipotermia) neuroprotektív hatását, melynek 
igazolására további vizsgálatok szükségesek.

23 Asphyxia talaján kialakult endothel betegség, vagy 
congenitális microangiopathia?  
Egy nehéz differenciál diagnosztikai kérdés

Dobi Marianna1, Méder Ünőke3, Csekő Anna3, Majorovics Éva3,  
Sinkovits György2, Prohászka Zoltán2, Szabó Attila3, Szabó Miklós3

1Heim Pál Gyermekkórház, Budapest 
2Semmelweis Egyetem, III. sz. Belgyógyászati Klinika, Füst György 
Komplement Diagnosztikai Laboratórium, Budapest 
3Semmelweis Egyetem, I. sz. Gyermekklinika, Budapest

Bevezetés: Az atípusos haemolitikus uraemias szindróma (aHUS) complement 
mediálta, az endothel károsodás talaján kialakuló kórállapot, amely jellemzően 
anaemiaval, thrombopaeniával, fragmentocyták megjelenésével, valamint vese-
elégtelenséggel jár. A perinatális asphyxia gyakran szövődik veseelégtelenség-
gel, valamint disseminált intravascularis coagulopathiával (DIC), mely utóbbi 
szintén thrombopéniával és anaemiával jár. Jelenleg nem áll rendelkezésünkre 
olyan vizsgálómódszer, mellyel a két kórállapot között egyértelmű különbséget 
lehetne tenni. 

Esetismertetés: III/3. gestatios diabetesszel kezelt gemini terhesség „B” mag-
zata a 35. gestatios héten elhalt. Emiatt, és  a CTG-n észlelt magzati veszély-
állapot miatt akut sectioval hozták világra az „A” magzatot. Kiemeléskor nem 
sírt fel, tónustalan, bradycard volt.  Születési súly: 2620 gramm, Apgar 2/3/6. 
Vérgázértékek: pH: 6,6 laktát 16, BE: -24. Szülőszobai stabilizáció után protokoll 
szerint 72 órás hypotermiás kezelésben részesült. Az első életnapokban állapota 
kritikus volt, hosszan igényelt keringés-, és légzéstámogatást. DIC, véralvadási 
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zavar miatt több alkalommal kapott friss fagyasztott plazmát (FFP), thrombocyta, 
és vörösvértest koncentrátumot. Laboratóriumi leleteiből kiemelendő még 
hypoproteinaemia, hypalbuminaemia, csökkent fibrinogén szint, emelkedő LDH 
érték. Progrediáló veseelégtelenség miatt folyamatos veno-venosus hemodialízis 
(CVVH) indult. A második élethéten necrotizáló enterocolitis, bélperforáció komp-
likálta állapotát, ileostoma képzés történt.

Complement vizsgálatok az aktivitás hiányát (deficiens alternatív út aktivitás, 
és alacsony H-, I- és B-faktor szint), valamint csökkent ADAMTS13 aktivitást iga-
zoltak, ami arra utal, hogy az alternatív út diszregulációja állhat a konszumpció 
hátterében. A csökkent alternatív út aktivitást elhúzódóan észleltük, több mint 
három hét után rendeződtek az értékek, FFP szubsztitúció mellett. Ezek az eltéré-
sek alátámasztották a thrombotikus microangiopathia diagnózisát, a lehetséges 
etiológia vagy aHUS vagy DIC talaján kialakult szekunder haemolitikus uraemias 
szindróma /thromboticus thrombocytopaeniás purpura szindróma. A genetikai 
vizsgálatok nem azonosítottak mutációt a complemet regulátorok génjeiben, és 
a késői kontroll során is rendeződő complement profilt észleltünk, így az aHUS 
lehetősége kevésbé valószínű. 

Összefoglalás: Eredményeink szerint az asphyxia talaján kialakult DIC-ben – 
hasonlóan az aHUS-hoz – szintén kialakul endothelialis károsodás és comple-
ment konszumpció. További vizsgálatok szükségesek annak tisztázására, hogy 
a perinatális asphyxia kórfolyamataiban a feltételezett endothel károsodás való-
ban fennáll-e, és amennyiben igen, akkor egyes esetekben, az akut szakaszban 
hatásos lehet-e célzott, például complement gátló (eculizumab) kezelés a kedve-
zőbb kimenetel biztosítására.

24 Az első 96 életórában végzett proton mágneses
rezonancia spektroszkópia (HMRS) metabolit-
arányainak prognosztikai értéke az aszfixiás 
újszülöttekben

Barta Hajnalka1, Jermendy Ágnes1, Rudas Gábor2, Méder Ünőke1,  
Szabó Miklós1

1Semmelweis Egyetem, 1. sz. Gyermekklinika 
2Semmelweis Egyetem, MR Kutatóközpont

Bevezetés, célkitűzés: A perinatálisaszfixia az érett újszülöttek 1-2 ezrelékét 
érinti, esetenként súlyos, maradandó idegrendszeri károsodással járhat. A prog-
nózis korai megállapítása nagy jelentőségű a terápia megtervezéséhez és a szü-
lői vezetéshez. Az  5.-30. életnapon készített HMRS prognosztikai értékét számos 
kutatás vizsgálta , míg az 5. életnap  előtti HMRS vizsgálatokról kevés adat áll 
rendelkezésre. Célunk az aszfixiás újszülötteknél HMRS során mért metabolit 
arányok prognosztikai értékének meghatározása az első 96 életóra során. 
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Módszerek: 2007-2010 években született 51 perinatálisaszfixiát elszenvedett és 
hypothermiás kezelésben részesült érett újszülött 6-96 órás életkorban készült 
agyi HMRS felvételét értékeltük. A három különböző echo-időn (TE=35, 144, 288 
ms) készült spektrumból összesen 36 rutinszerűen mért metabolit-arányt hatá-
roztunk meg. A gyermekeket a 18-26 hónapos korukban felvett fejlődésneurológiai 
utánkövetésük eredménye alapján „jó” kimenetelű (n=35) és „rossz” kimenetelű 
(n=16) csoportokra osztottuk a Bayley II skálán elért pontszámaik alapján (jó: 
≥70 illetve rossz: <70, vagy exitus lethalis). Az egyes metabolit-arányok és az 
utánkövetési eredmény összefüggéseit Mann-Whitney-féleU-teszttel határoztuk 
meg. A szignifikáns kapcsolatot mutató metabolit-arányok prognosztikai érté-
ként ROC-analízissel számítottuk ki, valamint teszteltük a metabolit-arányok 
esetleges vizsgálat időpontjával (életóra) való kapcsolatát.

Eredmények: Bonferroni-korrekciós eljárás után (p<0,0014) három metabolit-
arány mutatott szignifikáns összefüggést a kimenetellel. A vizsgálati időtől 
függő metabolit-arányok kizárása után két predikcióra alkalmas metabolit arány 
maradt. Ezek közül a ROC-analízis eredményei szerint a TE=35 ms-on mért 
mio-inozitol/N-acetil-aszpartát arány a legmegbízhatóbb prognosztikai mutató 
(szenzitivitás 84,62%, specificitás 95,24%).

Következtetések: vizsgálataink szerint a perinatálisaszfixia kimenetelének korai 
meghatározásában az első 96 életórában végzett HMRS ígéretes prognosztikai 
eszköz. A mio-inozitol/N-acetil-aszpartát arány a beteg életkorától (életóra) füg-
getlen legpontosabb HMRS marker.

25 Extrauterin terhesség neonatológiai vonatkozásai – 
Esetbemutatás

Dr. Bacskó György, Dr. Kovács László, Dr. Kovács Márta, Dr. Körözsi-Tóth 
Ágnes, Dr. Farkas Tünde
Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet, Szülészet-Nőgyógyászati Osztály, 
Debrecen

Egy 38 éves nő fokozódó rosszullét miatt a kistérségi Belgyógyászati Szakren-
delőben jelentkezett, ahonnan meglehetősen pontos diagnózist követően Orszá-
gos Mentőszolgálat esetkocsija Szülészet-Nőgyógyászati Osztályunk Sürgősségi 
Ambulanciájára szállította. Preshockos/ shockos állapota hátterében extrauterin 
graviditás igazolódott.

A bemutatónk ebből, a megközelítőleg 36. terhességi hétig fel nem ismert 
terhességből, anyai vitális indikáció alapján sürgős császármetszéssel született 
kislány esetét dolgozza fel. A születés körülményeit, a perinatális intenzív cent-
rumban eltöltött időszakot, és a gyermekágyas időszakot ismertetjük.
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26 Relatív mellékvesekéreg-elégtelenség asphyxiás,
hypothermiával kezelt újszülöttekben

Kovács Kata, Szakmár Enikő, Méder Ünőke, Csekő Anna, Szabó Miklós, 
Jermendy Ágnes
Semmelweis Egyetem, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest

Bevezetés: Egészséges, érett újszülöttekben a szérum kortizol szint exponenciá-
lis csökkenést mutat a születést követően, majd 10 µg/dl körüli átlagértéken nor-
malizálódik. Kritikus állapotban a szervezetet ért stressz hatására a kortizol szint 
2-5-szörös emelkedése várható. Katekolamin rezisztens hypotensio, elhúzódó
gépi lélegeztetési igény esetén a tünetek hátterében relatív hypadreniajelensége
állhat fent. Célul tűztük ki a relatív hypadrenia előfordulásának és terápiájának
vizsgálatát kritikus állapotú, hypothermiás kezelésben részesülő asphyxiás
újszülöttekben.

Metódus, betegpopuláció: Retrospektív kohorsz vizsgálatunkban 2007-2016 
között született 327 asphyxiás, hűtött újszülött adatait dolgoztuk fel, akiket a 
SE I.Sz. Gyermekgyógyászati Klinika PIC osztályán kezeltünk. Szérum kortizol 
szint meghatározás 79 esetben történt, a hemodinamikailag instabilasphyxiás 
betegek körében, az első élethéten.Alcsoport elemzésünkben a kortizol szintek 
és a klinikai állapot súlyossága közötti összefüggést vizsgáltuk58 újszülöttnél 
a terápiás hypothermia ideje alatt. Az állapot súlyosságának mérésére SNAP-II 
pontozást használtuk. Végül vizsgáltuka hydrocortison-szupplementáció (HKS) 
gyakoriságát és a fejlődésneurológiai kimenetelre való hatását, amelyet Bayley II 
neurológiai teszttel értékeltünk.

Eredmények: A szérum kortizol szintek exponenciálisan csökkentek a szü-
letést követően az általunk vizsgálat asphyxiás, hypothermiával kezelt, 
hemodinamikailag instabil újszülöttekben. Az első 168 életórában 88%-ban15µg/
dl alatti kortizol szint volt mérhető, ami a relatív hypadrenia egyik diagnoszti-
kus kritériuma. A SNAP-II pontozás alapján súlyosabb kategóriába sorolt bete-
geknél magasabb kortizol értékeket mértünk, de ezen esetekben is fennállt a 
relatív hypadrenia(medián kortizol értékek: középsúlyos-súlyos állapotban: 
4,97[3,94;10,90]µg/dl vs.enyhe állapotban: 2,75[1,97;4,60]µg/dl; p=0,002). Összes-
ségében az újszülöttek 57%-a részesült hydrocortison-szupplementációban, a 
medián dózis 0,56 [0,48; 1,00]mg/kg volt. A medián 20 [19; 22,5] hónapos korban 
végzet fejlődésneurológiai utánkövetés eredményei alapján a hydrocortison pót-
lás nem befolyásolta kimenetelt.

Következtetés: A keringési elégtelenségben szenvedő asphyxiás, hűtött újszü-
löttek körében gyakori a relatív hypadrenia előfordulása. Ezekben az esetekben 
a hydrocortison pótlás a fejlődésneurológiai vizsgálatok alapján biztonságosan 
alkalmazható. További kutatások szükségesek azonban a hosszabb távú fejlődés 
utánkövetésére, valamint a hydrocortison-szupplementáció hatékonyságának 
vizsgálatára.
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27 Apgar 0/0/0 – esetek, dilemmák

Szász Barbara dr., Molnár Judit dr., Ruszinkó Viktória dr., Németh Attila dr. 
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr 

Előadásunkban három hasonlóan induló, de merőben eltérő kimenetellel záruló 
esetet szeretnék bemutatni.

Mindhárom érett újszülött sürgős császármetszést követően detektálható 
szívműködés nélkül született. Azonnali reszuszcitációt kezdtünk, azonban 10 
perces korban továbbra sem észleltünk életjelenséget egyik gyermeknél sem. 
Folytatva a heroikus küzdelmet a 18., a 20., illetve a 25. percben  tapasztaltunk 
első alkalommal szívműködést, majd  Perinatális Intenzív Centrumunkban foly-
tatva ellátásukat minden esetben protokoll szerinti teljes test hypothermiás 
kezelést alkalmaztunk. Az egyik betegünket elveszítettük, két babánk túlélt. 

Az Európai Újraélesztési Társaság 2015-ös ajánlása nem fogalmaz meg javas-
latot az újraélesztés felfüggesztésével kapcsolatban. Ha tízperces koron túl sincs 
detektálható szívműködés, akkor a következők tudatában kell mérlegelnünk a 
folytatásról: a feltételezett etiológia, a gesztációs kor, a terápiás hypothermia 
hozzáférhetősége, illetve a szülők véleménye, érzései. 

28 Life- and end of life-decisions in neonatalcare:  
a partnership between parents and care givers

Umberto Simeoni
Division of pediatrics, DFME , CHUV &University of Lausanne, Switzerland

The progress of neonatal intensive care has allowed an increasing number of 
infants to survive conditions such as extreme preterm birth in excellent condi-
tions. However, with holding or withdrawing life-sustaining treatment can be an 
option in specific, critical situations, when an unacceptable quality of future life 
can unforunately be expected in the case of survival. Parents are the legal rep-
resentatives of the baby and his/her surrogates to receive key information and 
express opinion, eventually to give informed consent.Would suvival be possible 
to the cost of severe sequels, parents would bear, together with the baby, such 
a burden.

Thus, parents must be involved in the decision process, as far as they can, so 
that they form an alliance with the healthcare team, and a collegial approach is 
of utmost importance. 

On the other hand, any crucial decision affecting the patient’s life calls for 
soundethical argumentation, and implies individual responsibility. Because every 
newborn is rightfully a full member of the human family, his or her dignity must 
be preserved, similarly to other children. 
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By law in many countries and without exception, physicians have to provide the 
holders of parental authority with complete information about the health status 
of their child. Beyond this legal constraint, there is a moral obligation to respect 
the parents’ autonomy and to allow them to exercise their parental role. 

Communication of information implies a sincere dialogue, especially in such 
circumtances. Available statistical information on outcomes of preterm  birth is 
important, but of limited predictive value in individual cases; moreover, outcomes 
are heterogenous among countries and health system organisations, also due to 
a priori medical decisions. Information delivered by healthcare providers must 
be clear, coherent and comprehensible; good communication skills are needed. 
Information must be appropriate, i.e. adapted to the medical situation and the 
sociocultural and emotional context. Empathy is key to favour an appropriate 
dialogue. Information must befair. Therefore, concealment must be avoided 
and uncertainties inherent to medical practice must be pointed out. Finally, 
information must remain coherent between all parties involved, often at various 
times and in differring places.The individual views of both the father and mother 
must thus be sought and heard. Their roles concerning their child differ, as may 
their perceptions of the situation. In fact, disagreements between parents are not 
uncommon. 

After having provided the necessary information to the parents, physicians 
must obtain parental consent before making any decision about the child’s care, 
except in the case of an emergency. However, although in the end-of-life decision-
making process, in many countries the law considers the infant’s best interest 
ahead of parental authority, a true partnerhsip between parents and doctors and 
caregivers is a major goal to be achieved in decision-making. In such a context, an 
underage child is thus placed under the ultimate responsibility of the physicians. 
However, parents should not be confined to a passive position. Many neonatolo-
gists thus propose, in accordance with legislation, but going beyond it, that par-
ents be given a much greater role so that they can fully exercise their parental 
authority. 

Therefore, the decision-making process could be separated into 3 stages:

•  Deliberation: the parents must be involved in the process at this point. The aim 
is to allow the father and mother to fulfil their parental role. Together with the 
healthcare team, the parents must determine their child’s best interests, and 
both parties must then form an alliance in order to construct a ‘life project’ or 
an‘end-of-life project’ for him or her.

•  The medical decision itself: it should be individualized according to each per-
sonal situation. The attending of chief physician may shoulder the ultimate 
responsibility for it in the legal context of many countries.

•  Implementation of the decision; here again, the parents are fully involved in the 
process, as far as they wish.
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Should a profound divergence exist between parents and healthcare staff as 
to the best course of action, solidity of the relationship between both can help 
avoid insurmountable conflicts. In such situations, the healthcare team must 
firstly make sure that its view point is ethically valid. Also, time is needed allow-
ing to consider any immediate parental position as not definitive, as it may be 
due to distress, and may evolve under with proper information. Parents must be 
allowed for time to eventually change their minds and there is no need for hasty 
decisions, excpet in some rare circumstances. Parents should be given time to 
express their thoughts; this often allows a better understanding of their underly-
ing motivations and provides a chance to help them think their choices through 
thoroughly. Mediation by a 3rd party recognized by the parents (family physician, 
religious adviser ...) may prove helpful.

In all cases, it should be considered today that entrusting and empowering 
parents for life decisionmaking for their infant is the goal.

29 Mentálhigiénés segítés és anyatejes táplálás
támogatása a koraszülött osztályon

Hostyánszki Gabriella
Bács-Kiskun Megyei Kórház Gyermekosztály, Neonatális Intenzív Centrum

Ha koraszülött, beteg újszülött jön a világra, a szülők első reakciója a félelem. 
Meghal? Lehet egészséges? Fogyatékkal fog élni? Különleges bánásmódot igé-
nyel? Meddig kell kórházban maradnia? Nem könnyű túljutni ezeken a kérdése-
ken. Osztályunkon ebben próbálunk segítséget nyújtani. 

A baba intenzív osztályra való megérkezése „derült égből villámcsapás”. Ez 
egy paranormális krízis a család életében. Nem várt esemény. A szülők nem tud-
nak úgy reagálni a körülményekre, mint ahogy egyébként reagálnának, inadekvát 
választ közvetítenek az őket ért hatásokra. Minden idegen a számukra, a környe-
zet, a saját érzéseik. Gyakran titkolják az eseményt még a közvetlen környeze-
tükben is.

Ezek a szülők tele vannak félelemmel, szorongással, aggodalommal. A kora-
szülött babát szült édesanyák veszteséget élnek át, mert nem azt kapták amit, 
vagy akit vártak. Megjelenik az önvád. Ez a trauma olyan, mint egy földrengés. 
Végig húzódik az életükön, mint egy törésvonal a földkéregben. A törésvonal 
mentén az életük átrendeződik, átalakul. Ezt mindenki másképp dolgozza fel, és 
ennek a veszteségélménynek feldolgozásában kísérjük, támogatjuk és segítjük 
az édesanyákat, édesapákat. Az anyák, a család támogatása igen összetett fel-
adat. Minden történet más-és más. Minden történet mögött időnként hegyeket 
kell megmozgatni, hogy elérjük az út végét.

Évente 400-450 beteget ápolunk osztályunkon, ebből közel 100 fő az 1500 g 
alatti koraszülött. Ezek a babák átlagosan két hónapot vannak velünk. A szülők, 
főleg az édesanyák számára ez nagyon hosszú időszak. Segítségre mindenkinek 
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szüksége van, csak a segítség mértéke változik. Vannak olyan szülők, akik kezét 
képletesen még hazamenetel után sem lehet elengedni.

Az édesanyákat testileg és lelkileg is felkészületlenül éri gyermekük hirtelen 
és váratlan megérkezése. Sokan még el sem gondolkodtak azon, hogyan szeret-
nék táplálni gyermeküket. Fontos ezért tudni, hogy számos jótékony hatása van 
az anyatejes táplálásnak, és koraszülöttek esetében ez még jelentősebb. A leg-
jobb gyógyszer, amit a pici kaphat az édesanya birtokában van: ez az anyatej. Ez 
az első olyan feladat, melyet csak az édesanya tud tenni, és örömmel végezni, 
hogy a babáján segítsen. Az osztályon igyekszünk naprakész információkkal és 
gyakorlati tanácsokkal segítséget nyújtani, hogy a tejtermelés minél hatékonyab-
ban beinduljon és minél hosszabb ideig fennmaradhasson.

30 „Rossz hír” közlése a PIC-ben, hazai és nemzetközi 
ajánlások megközelítései

Monostori Dóra1,2, dr. Kiss Judit3

1 SZTE, Egészségügyi és Szociális Képzési Kar, Preventív Egészségügyi 
Gondozás Tanszék 
2 „Korábban érkeztem” Dél- Alföldi regionális Koraszülött Intenzív osztályért 
Alapítvány 
3 SZTE Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Központ

Az orvoslásban rossz hírnek nevezzük azokat az információkat, amelyek a beteg, 
ill. a hozzátartozók jövőképére jelentős mértékben negatívan hatnak. Külföldi fel-
mérések alátámasztják azt a tényt, hogy az orvosok számára ez jelenti az egyik 
legnehezebb kommunikációs feladatot. A folyamat összetettségét jelzi számta-
lan közlési modell, amelyek segítséget, mankót adnak ezekben az érzelmileg 
involvált helyzetekben. Ilyen modell többek között a hazai fordításban ENYHÍTŐ 
modellként bekerült kommunikációs, algoritmus ajánlás.

A perinatológiai ellátás, felveti ezekben a közlési helyzetekben, azt a problé-
makört, hogy az érintett szülő, szülőpár felé átadott információ hogyan és milyen 
módon befolyásolja az ő életüket, formálja át a családi létüket koraszülött gyer-
mekük diagnózis-prognózis közlésén keresztül. A kimondott szavak hosszú távú, 
esetlegesen traumatizáló hatása és a társadalmi közbeszéd koraszülötteket 
támogató oldala, együttesen is jelen vannak abban a tényben, hogy a PIC-et elha-
gyó édesanyák körében, a poszt traumás stressz előfordulása magas, azonban 
az esetek nagy részében feltáratlan és kezeletlen marad.

Előadásomban a hazai és nemzetközi szakirodalom áttekintésével és a Royal 
College of Nursing ajánlásának ismertetésével szeretném bemutatni a Koraszü-
lött Intenzív osztályon, a rossz hírek közlése során felmerülő  problémákat és 
megoldási lehetőségeket.
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31 Vendégbabák – gyászcsoport szülői szemmel

Mikics Éva
MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

A Vendégbabák gyászcsoportokat Singer Magdolna gyásztanácsadó álmodta 
meg és a Napfogyatkozás Egyesület képzett önkéntesei vezetik az ország több 
pontján. Céljuk, hogy a magzatukat, újszülöttjüket vagy csecsemőjüket elvesztett 
édesanyák és édesapák az önsegítő csoportok megtartó erejéből merítve találja-
nak utat a veszteség és gyász feldolgozásához. 

A kisbabájukat elvesztő szülők gyászát gyakran nehezíti, hogy a vetélés, hal-
vaszülés vagy korai halál olyan tragédia, melyek gyászát sokszor nem ismeri 
el a környezet, illetve az emberek sokszor nem ismerik vagy félreértelmezik a 
segítség formáit, így a gyászoló szülők egyedül maradnak súlyos veszteségük 
feldolgozásában. A zárt csoportokban a kb. fél éven át tartó folyamat során a 
sorstársak értő közegben, magyarázkodás nélkül, egymás apró rezdüléseit is 
érezve, rengeteg könny és egyre több mosoly kíséretében segítenek egymásnak 
a továbblépésben. 

Az előadás célja a gyászcsoportok munkájának, gyógyító erejének rövid 
bemutatása szülői szemmel. Előadásunkkal arra szeretnénk bátorítani az egész-
ségügyi dolgozókat, hogy hívják fel a velük kapcsolatba kerülő gyászoló szülők 
figyelmét a díjmentes gyászcsoportok működésére, melyek komoly kapaszkodót 
és segítséget nyújthatnak a tragédiával való megküzdésben.

32 Bababarát ellátás bevezetésével szerzett
tapasztalataink

Bükki Éva, Lazics Klaudia, Suba Melinda, Tálosi Gyula
Bács-Kiskun Megyei Kórház 
Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza, 
Kecskemét, Újszülött részleg

Hazánk a kizárólagos anyatejes táplálás tekintetében jó helyen áll az Európai 
országok között. Ugyanakkor egy 2015-ös felmérés alapján szembesültünk 
azzal, hogy Bács-Kiskun megyében (melynek zömét a kecskeméti kórház teszi 
ki) az újszülöttek kevesebb, mint 20%-a megy haza csupán úgy, hogy a kórház-
ban csak anyatejet kapott. Ez az adat, valamint az évek, évtizedek óta változatlan, 
berögzült eljárások késztettek bennünket arra, hogy átgondoljuk az osztályunkon 
az újszülöttek ellátására vonatkozó ajánlást.

Több mint fél éves előkészítést követően új, bababarát ellátást vezettünk be. 
Az ellátási ajánlást a WHO ajánlás, nemzetközi protokollok és más hazai intéz-
mények gyakorlatának figyelembe vételével, a saját helyi viszonyokhoz igazítva 
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alakítottuk ki. Fontos részét képezik: az aranyóra, bőr-bőr ill. szőr-bőr kontaktus, 
az anyatejes táplálás elősegítése, a tápszeres pótlás korlátozása, fürdetés. 

Az elkezdett új módszerekkel március hónapban a kizárólagos anyatejes táp-
lálással hazaengedett újszülöttek arányát közel 40%-ra tudtuk emelni. Problé-
mát jelent a császármetszéssel (azon belül is a sürgősségi sectio caesareával) 
született újszülöttek magas aránya. 

A bababarát ellátás bevezetése nem jelent nagy költséget, ugyanakkor haté-
konyan emelheti az anyatejes táplálás arányát, amelynek nagy jelentősége van a 
később kialakuló betegségek (fertőzések, allergiás kórképek) megelőzősében is.

Előadásunkban az Újszülött részlegen 2017.febr.1-jével bevezetett Bababarát 
ellátással szerzett tapasztalatainkat osztjuk meg.

33 Öreg nővér vs. fiatal neonatológus (eltérő 
látásmóddal azonos célokért)

Gombácsiné Csiki Andrea, Nádor Csaba dr.
Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

Harmincnégy éve vagyok ápoló. Ez idő alatt sok fiatal pályakezdő orvost kísértem 
a pályán. 

Többen közülük szakterületük jeles képviselői lettek. Többször gondoltam 
arra, vajon „öreg nővérként megkönnyítettem, vagy éppen megnehezítettem ezt 
a folyamatot.

Az előadásra készülve interjú módszerrel felmérést végeztem az osztályomon 
dolgozó szakdolgozók körében. A Honvéd kórház PIC részlegén 34 ápolót kérdez-
tem meg milyen számukra az ideális fiatal neonatológus. Az előadásból kiderül 
az átlagban 25-30 éve dolgozó ápolóknak milyen elvárásaik vannak az ifjú orvos-
kollégákkal szemben, hogy az osztályon   igazi jó hangulatú TEAM munka legyen.

34 A PICi Ajtó 
Honnan jöttünk, és hová tartunk?

Gross Dorottya, Csiki Andrea
Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

A Magyar Honvédség Egészségügyi Központja az elmúlt 7 évben hatalmas válto-
zásokon ment keresztül, amiről már több konferencián számoltak be orvosok és 
ápolók egyaránt. Ezt az alkalmat arra szeretném használni, hogy bemutassam az 
árnyoldalát, a nehézségeket, amik szembejöttek, azokat a hibákat, amiket elkö-
vettek, és hogy hogyan küszöbölték ki azokat, hogy léptek túl a konfliktusokon 
és hidalták át a nehézségeket annak érdekében, hogy minőségibb koraszülött-
ellátás felé haladhassanak. Milyen küzdelmek árán nyitották ki a PIC ajtaját a 
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szülők előtt, és engedték be őket a nap 24 órájában a hét minden napján, hogyan 
kötelezték ápolóikat a rendszeres anya-baba kenguru módszer bevezetésére 
akár már a születés után pár órával, és milyen ellenállás fogadta azon törekvé-
seket, hogy a frissen szült Édesanyák legkésőbb a szülés utáni hatodik órában 
kézi fejésben részesüljenek, majd oktatásuk folytatódjon az osztályon. Előadá-
som második felében pedig arra térek ki, hogy merre szeretnénk haladni, mi az 
az irány, amit követnünk kell, hogy még jobbá válhassunk. Összefoglalom a 24 
órás látogatás, a kenguru módszer (szigorúan bőr-bőr kontaktus) rendszeres 
alkalmazása, valamint a kizárólagos anyatejes táplálás összefüggésének hátte-
rét, valamint az ezzel kapcsolatos evidenciákat, és röviden beszélek a NIDCAP 
(NewbornIndividualized Developmental Care and Assessment Program) magyar-
országi lehetőségeiről egy stockholmi PIC megismerése tükrében.

35 Új segítőtársaink: a polipok

Berzéki-Polgár Dóra
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház 
Neonatális Intenzív Centrum

A magyarországi neonatológiai osztályokon egyre gyakoribb látvány az inkubáto-
rokban ápolt babák keze ügyében egy új lakótárs: egy kis nyolckarú horgolt polip. 
A jelenlétük nemcsak kis pácienseinket nyugtatja meg, hanem látványuk a szülők 
számára is megnyugtatóan hat, barátságosabbá téve az intenzív osztályok néha 
ijesztő világát.

2013-ban a skandináv országok közül először Dániában ismerték fel a kora-
szülötteket ellátó szakemberek, hogy az újszülöttek előszeretettel kapaszkod-
nak meg a kezük ügyébe kerülő infúziós szerelékekben, tartós szondákban, a 
monitorizáláshoz használt érzékelők vezetékeiben. Olyan helyettesítő eszközt 
kerestek, amelyekkel biztonságosan ki tudták elégíteni a koraszülött babák igé-
nyeit: ezek lettek a horgolt nyolckarú polipok. Feltételezések szerint a kis polipok 
az anyaméh biztonságát eleveníthetik fel, csápjai pedig a köldökzsinórt igye-
keznek pótolni. Két évvel később a magyarországi ellátás területén is felmerült 
alkalmazásuk lehetőségének az ötlete, természetesen a dán példa alapján, s 
végül 2016 júliusában jelentek meg először az új segítőtársaink. Osztályunkon 
az első tapasztalatokat a Koraszülöttekért Országos Egyesület (KORE)-től kapott 
„koripokkal” szereztük. Sajnos utánpótlásuk nem volt elégséges, ezért az Újszü-
lött, Csecsemő, Gyermek osztályon dolgozó szakemberekkel közösen megpró-
báltuk biztosítani a pótlásukat.

Poszter előadásomban a 2016. júliusa óta szerzett tapasztalatainkról szeret-
nék beszámolni.



54

36 Hatékony Európai Perinatális Intenzív Ellátás

Nagy Lívia1, Gross Dorottya2

1Melletted a Helyem Egyesület alelnöke; EFCNI Szülői Tanácsának tagja 
2Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, PIC; Melletted a Helyem 
Egyesület alelnöke

2015. szeptemberében alakult meg a Melletted a helyem Egyesület, amelynek fő 
célja, hogy Magyarországon csökkentse a koraszülések számát, javítsa a kora-
szülöttek egészséges túlélési arányát, összefogja a koraszüléssel, koraszülött-
séggel foglalkozó szakemberek, döntéshozók, civil szervezetek és a koraszü-
lött gyermekek szüleit képviselő különböző szervezetek munkáját és növelje a 
magyar szülői szervezetek súlyát.

Az egyesület két alelnöke, Gross Dorottya és Nagy Lívia számos európai 
neonatológiával kapcsolatos tanulmányban, gyógyszerkísérletben vesznek részt 
szakértőként. 

Az EFCNI (Európai Alapítvány az Újszülöttek Ellátásáért) a koraszülött illetve 
beteg újszülött babák és azok családjainak érdekképviseletével foglalkozik. 
Az EFCNI „Standards of Care”(A koraszülött ellátás követelményei) projektje 
2013-ban indult útjára, mára pedig több, mint 220 szakértő 35 országból segíti a 
standardokat definiáló dokumentumok  létrejöttét.

A populációt vizsgáló EPICE (Hatékony Európai Perinatális Intenzív Ellátás) 
tanulmány eredményeit a közelmúltban megjelent British Medical Journal pub-
likálta. Az EPICE program létrehozott egy a jövőbe mutató, populáció alapú cso-
portos tanulmányt, melyben extrém koraszülött babák vettek részt Európa 11 
országából. Dr. Zeitlin és kollégái négy ellátási gyakorlatot vizsgáltak, melyek 
magas szintű evidenciája arra mutatott, hogy szoros kapcsolatban vannak az 
újszülöttek morbiditásával és mortalitásával  : megfelelő szintű újszülött ellátó 
rendszerrel (3-as szintű PIC) rendelkező szülészeten történő szülés, antenatális 
kortikoszteroidok alkalmazása, lehűlés megelőzése, surfactant alkalmazása. 
Összesen 7336 extrém koraszülöttet vizsgáltak, akik a 24+0. és 31+6. gesztációs 
hét között születtek 2011/2012-ben súlyos veleszületett rendellenesség nélkül.

A legtöbb újszülött részesült a négy vizsgált terápiás gyakorlat közül legalább 
egyben.

Az evidenciákon alapuló ellátás összefüggésbe volt hozható az alacsonyabb 
kórházi halálozási aránnyal, illetve a súlyos megbetegedéssel, vagy mindkettő-
vel, amely megfelelt a mortalitás előzőleg becsült 18%-os csökkenésének abban 
az esetben, ha mindegyik vizsgált koraszülött részesült volna az evidencia alapú 
ellátási gyakorlatokban, amelyekre alkalmasak, ezáltal JOGOSULTAK voltak.
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37 Baba-mama szobánk első féléve

Dr. Sipkó Ágnes, Afonyiné Kaló Tünde, Szabó Jánosné, Dr. Kelen Mária, 
Dr. Fejes Melinda, Dr. Fürjész Dóra, Dr. Váradi Katalin, Dr. Szűcs Ildikó
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház,  
Velkey László Gyermekegészségügyi Központ, Koraszülött-
Újszülöttpatológiai Osztály

Európában és hazánkban is egyre jobban elfogadottá váló családközpontú 
neonatológiai ellátás eszméjéhez csatlakozva, osztályunk Újszülöttpatológiai 
Részlegén 2016. november 16-án átadásra került két Baba-mama szoba. Azon 
koraszülöttek elhelyezését tudjuk itt biztosítani, akik a gyakran hónapokat 
igénybe vevő intenzív ellátást követően, ápolásuk utolsó időszakában már nem 
igényelnek folyamatos szakellátást.  A modern, barátságos bútorokkal felsze-
relt, ingyenesen igénybe vehető, átalakított kórtermekben az édesanyák a nap 
24 órájában együtt lehetnek újszülöttjükkel, miközben a nővérek és az osztá-
lyon dolgozó két laktációs tanácsadó segítségével a helyes csecsemőgondozási, 
szoptatási technikákat is megtanulhatják.

Sajnos azonban a Baba-mama szoba kihasználtsága messze alul múlta vára-
kozásainkat. Az elmúlt 5 hónapban 19 anyuka 22 kisbabával vette igénybe ezt a 
lehetőséget, akik átlagosan egy hetet töltöttek bent.

Tapasztalataink azt mutatják, hogy az elutasítás oka legtöbbször az, hogy 
az osztályra beköltöző anya a támogató családi légkörtől messze, elszigetelve 
érzi magát. Szakembereink célja, hogy bátorítsák a szülőket, vegyenek aktívan 
részt koraszülöttjük ellátásában, ezáltal magabiztossá és alkalmassá téve őket 
a további otthoni életre. 

38 Koponya ultrahang protokoll fejlesztés a MHEK PIC 
részlegén az Imperial College London Neonatal 
Cranial Ultrasound kurzusa alapján

dr.Velkey Ábel, dr. Bodrogi Eszter, dr. Nádor Csaba
Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Perinatális Intenzív Centrumában az 
Imperial College London Neonatal Cranial Ultrasound kurzusán (2017. március) 
elhangzottak alapján átdolgoztuk a koponya ultrahang vizsgálati protokollunkat.

Az elmúlt években Magyarországon is gyakorlattá vált, hogy a koraszülött 
intenzív osztályon dolgozó klinikusok is rendszeresen végeznek tájékozódó jel-
legű koponya ultrahang szűrést. 

Az egyre jobb felbontású, a PIC osztályokon rendelkezésre álló ultrahang 
készülékek lehetővé teszik a koraszülöttekben előforduló leggyakoribb agykamrai 
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vérzések mellett a fehérállomány és a mélyebben fekvő struktúrák (basalis 
ganglion, cerebellum) egyre pontosabb értékelését és rendszeres  követését.

A protokoll fejlesztés során meghatároztuk a rögzítendő sagittalis és coronalis 
síkokat és az értékelendő struktúrákat, a vizsgálatok időzítését, melyek az elő-
adás során ismertetésre kerülnek.

39 A behozó növekedés rögös útjai

Dr. Tálosi Gyula
Bács-Kiskun Megyei Kórház, Gyermekosztály

A neonatológia egyik legnagyobb kihívása, hogy a világra jött koraszülöttek 
növekedése nem tudja lekövetni az ideális, méhen belüli növekedést, így már a 
posztkoncepcionális 40. hétre jelentős lemaradást szenvednek el a szomatikus 
fejlődésben. Időről időre felmerül a mesterséges méh koncepciója, annak eléré-
séig azonban továbbra is a táplálásterápiára kell hagyatkoznunk. 

Milyen lehetőségeink vannak a növekedés optimalizálására? A korai 
parenteralis táplálás és a nagymennyiségű fehérjebevitel mellett hangsúlyozott 
jelentősége van az enterális táplálásnak, lehetőség szerint a koraszülött saját 
anyjának tejével, annak hiányában donor humán tejjel, ha mód van rá, koraszü-
lött anya donor tejével. El kell kezdeni a mind korábbi fejést, illetve szoptatást a 
koraszülött csecsemők esetében is, amelyben nagy jelentősége van a korai bőr-
kontaktusnak és az anya megfelelő mentálhigiénés támogatásának. 

Ha anyatej és humán tej mégsem áll rendelkezésre (különösen a hazaadás 
utáni időszakban), koraszülött tápszer adása válhat szükségessé. A későbbi 
utánkövetés során fontos a csecsemő növekedésének figyelése, a szomatikus 
percentiltáblákon a fejlődés dinamikájának a követése. Amennyiben a percentil 
10% alatt marad, illetve fokozódó lemaradás észlelhető, és más szervi betegsé-
get nem találunk – tehát oki terápia nem áll rendelkezésre a növekedés korrigá-
lására –, az anyatejes táplálás leszoktatásának időszakában a behozó növekedés 
elérésére szóba jön energiadús, illetve emelt fehérjetartalmú táplálékkiegészítés. 
Az adiposity rebound lehetőségére azonban gondolni kell, hiszen nem cél, hogy a 
kis koraszülöttekből kövér felnőtteket neveljünk.  
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40 A megfelelő fehérjebevitel jelentősége a 
koraszülöttek és az egészséges újszülöttek 
táplálásában 
(NUTRICIA Early Life Nutrition által szponzorált 
előadás)

Dr. Tokodi István 
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

A fejlett országokban a gyermekkori túltápláltság prevalenciája 20-25%-ra tehető. 
A gyermek azonban nemcsak akkor válhat túlsúlyossá, ha a kalóriabevitel kóro-
san nagymértékű, hanem akkor is, ha ez megfelelő. Ennek magyarázata a korai 
fehérje hipotézisben keresendő. Ennek lényege, hogy a 12fehérje/energia szá-
zalékot meghaladó fehérjebevitel csecsemőkorban kedvezőtlen testösszetételt, 
azaz a zsigeri, fehér zsírszövet felszaporodását eredményezheti. Az így létrejövő 
szövetnek kóros az anyagcseréje, amely inzulin rezisztenciára, túlsúlyra, meta-
bolikus szindrómára hajlamosít. Kellően alacsony fehérje és energia bevitel ezzel 
szemben optimális testösszetételt eredményez és számos felnőttkori betegség 
(kövérség, metabolikus szindróma, szív-érrendszeri betegségek, allergia, diabe-
tes mellitus) kialakulását előzheti meg. Az élet első 1000 napja egy olyan ablak-
periódus, amikor a gyermek egyedülállóan fogékony a táplálkozási hatásokra. 
Ebben az időszakban a megfelelően vezetett csecsemő- és kisded-táplálással 
(metabolikus programozással), a gyermek táplálékokkal szembeni veleszületet-
ten kedvezőtlen válaszkészségét kedvező irányba tudjuk módosítani. A felnőtt-
kori túlsúly és utóbetegségek vonatkozásában különösen veszélyeztetettek a kis 
súlyú újszülöttek, a kövér anyák, a diabeteses illetve terhességi diabeteses anyák 
újszülöttjei.  Önálló rizikótényezőként szerepel a rövid ideig történő anyatejes 
táplálás és a nem megfelelő ütemű behozó növekedés. Az optimálisan alacsony 
fehérjebevitel biztosítása érdekében az Egészségügyi Minisztérium 20/2008-as 
szabályozása az anyatejpótló tápszerek esetében 1,8-3 gramm/100 kcal-ban, 
az anyatej kiegészítő tápszereknél pedig 1,8-3,5 gramm/100 kcal-ban határozta 
meg a formulák maximális illetve minimális fehérjetartalmát. Ezeknek a felté-
teleknek valamennyi Magyarországon forgalmazott csecsemőtápszer megfelel, 
amelyeknek fehérjetartalma ráadásul ezen belül is az engedélyezett alsó határ 
közelében van.  
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41 Igen kis súlyú koraszülöttek enterális táplálásának 
gyakorlata osztályunkon

Nagy Katalin, Balázs Gergely, Elek Norbert, Fehér Csilla, Horváth Zsolt, 
Katona Nóra, Kotormán Tünde, Kovács Judit, Kovács-Pászthy Balázs, 
Kovács Tamás, Polonkai Edit, Riszter Magdolna, Szőllős Anna, 
Balla György
DEKK Gyermekgyógyászati Klinika, Neonatológiai Tanszék

Bevezetés – Az igen kis súlyú koraszülöttek optimális enterális táplálása a 
modern neonatológia korszakában is sok szempontból szakmai kihívás elé állítja 
az ellátókat. Az első életnapon elkezdett enterális táplálás és az anyatej előnyei 
megkérdőjelezhetetlenek többek között a növekedés, a neurokognitív funkciók 
fejlődése, gasztrointesztinális traktus funkcionális és strukturális integritásának 
kialakítása és megőrzése, a parenterális táplálással összefüggő szövődmények 
megelőzése szempontjából.

Célkitűzés – Az enterális táplálás gyakorlatának vizsgálata igen kis súlyú kora-
szülöttekben.

Módszer – A DEKK Gyermekklinika Neonatológiai Tanszékén kezelt 1500 g 
alatti koraszülöttek esetében az enterális táplálás elkezdéséről, az 50%-os és 
teljes beépítés időpontjáról, a táplálék jellegéről, a méhen belüli növekedésben 
elmaradt újszülöttek (testsúly kornak és nemnek megfelelő standard 10-es 
percentil>) arányáról, a NEC incidenciájáról, a súlygyarapodás üteméről gyűjtöt-
tünk  adatokat. 

Eredmények – A vizsgált időszakot tekintve 98%-ban az első életnapon elkezd-
tük az enterális táplálást, mely 93%-ban anyatej vagy női tej, 7%-ban speciális 
koraszülött tápszer volt. A teljes enterális táplálás felépítése az <1000 gr cso-
portban átlagosan 17.2 napot, az 1000-1500 gr közötti csoportban 8.7 napot vett 
igénybe. A méhen belül retardált gyermekek aránya 27.8%-nak adódott, míg a 
NEC incidenciája 3% volt. Hazabocsátáskor a gyermekek 73%-a kapott anyatejet 
és 39%-a kizárólag anyatejes táplálásban részesült, szemben a Vermont Oxford 
hálózat 57% - és 11%-os átlagával. 

Következtetés - Az első életnapon elkezdett enterális táplálást az igen kis súlyú 
koraszülöttek tolerálják, a teljes enterális táplálást átlagosan két hetes korra 
sikerült beépíteni. A méhen belül retardált koraszülött gyermekek esetében az 
enterális táplálás beépítése lassabban, NEC irányában fokozott figyelemmel 
 történik.
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42 Kortizol-szint meghatározás újszülöttekben 
megbízhatóan, többlet-stressz nélkül

Borbás Johanna, Mari Judit, Franczia Péter, Karg Eszter, Gellén Balázs
SZTE Gyermekklinika, Szeged

Bevezetés: Az újszülöttek, különösen a koraszülöttek hormonális adaptációja 
sokat kutatott, de még továbbra sem teljes mértékig tisztázott terület. A koraszü-
löttek körében jelentkező folyadék- és inotróp-rezisztens hipotenzió/sokk hátte-
rében a hipotalamus-hipofízis-mellékvesekéreg (HPA)-tengely éretlensége miatti 
csökkent kortizol termelés feltételezhető. Ennek megfelelően a koraszülöttek az 
őket érő stresszhatásra válaszul nem képesek elegendő kortizol termelésére. 
Újszülöttekben pedig stresszhatásra egy úgymond relatív kortizol-elégtelenség 
jöhet létre. Ezen esetekben létjogosultsága van a glükokortikoid-adásnak, amely-
lyel a pozitív inotróp gyógyszerek adása akár elkerülhető, illetve azok dózisa 
csökkenthető.

Célkitűzés: Jelen vizsgálatunk célja, hogy egy olyan módszerrel határozzuk meg 
az újszülöttek kortizol szintjét, ami megbízható, kevés vérminta kell hozzá, és 
annak levételével a lehető legkevesebb stresszt okozzunk a babáknak. Vizsgá-
latunkban szűrőpapírra szárított vérminták tömegspektrométerrel (MS/MS) 
mért kortizol-szintjének megbízhatóságát teszteltük, illetve az általunk mért 
újszülöttkori normál kortizol szinteket összevetettük az irodalomból ismert érté-
kekkel.

Módszer: Vizsgálatunkban 28 egészséges felnőtt önkéntes reggel 8 és 9 óra közt, 
párhuzamosan vett kapilláris és vénás vérmintáiból mértünk kortizol szintet 
különböző módszerekkel: szérumból hagyományos immunoassay és MS/MS 
technikával és teljes vérből és szérumból MS/MS módszerrel. Újszülöttek 3. élet-
napon, anyagcsereszűrésre már felhasznált szűrőpapírjait (n=74) használtuk fel 
a „normál kortizol szint” meghatározására.

Eredmények: Nem találtunk statisztikailag szignifikáns különbséget a vénás, 
illetve a kapilláris mintákból mért kortizol-értékek között (MS/MS), illetve a 
hagyományos immunoassay-jel és a MS/MS technikával mért szérum kortizol 
szintek is jól korreláltak. Az újszülöttek harmadik életnapon levett mintájából 
kortizol percentil-táblázatot készítettünk.

Következtetések: Vizsgálatunkkal arra a következtetésre jutottunk, hogy az 
újszülöttek kortizol szint meghatározásához a sarokszúrásból vett kapilláris 
minta tömegspektrometriás vizsgálata alkalmas és javasolható módszer, mellyel 
csökkenthető az újszülöttektől vett vér mennyisége.
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Ezen módszer ígéretes lehet a hormonális adaptáció megismeréséhez, mint 
például az újszülöttkori kortizol cirkadián-ritmus beindulásának vizsgálata, 
illetve további vizsgálatok után segíthet az inotróp rezisztens sokk esetén adott 
szteroid-terápia indikációjának felállításában, a szükséges szteroid dózisának 
pontos meghatározásában, és a szteroid terápia nyomon követésében.

43 Transzkutánbilirubinométerek a gyakorlatban

Németh Viktor Péter, Csáthy László 
Jahn Ferenc Kórház és Rendelőintézet, NIC-PIC II., Budapest 

Bevezetés: A hyperbilirubinaemia diagnosztikájában „gold standard”-nek szá-
mító szérum bilirubinszint mérés mellett ígéretes alternatíva lehet a noninvazív, 
transzkután mérési technika. A gyorsaság és fájdalommentesség mellett a 
vizsgáló eljárás további pozitívtulajdonsága, hogy nem jár vérveszteséggel, ami 
újszülött és koraszülött gyermekeknél kiemelt előny, valamint olcsó.

Célkitűzés: Saját vizsgálatunk során, a magyar piacon hozzáférhető transz-
kutánbilirubinométerek mérési pontosságát tanulmányoztuk. 

Módszer: ABilimed 1. transzkutánbilirubinmérővel121, a Drägerrel 155, a MBJ-
20 típusú készülékkel 156, Bilicare-rel 168, a Bilimed 2-vel 218 újszülöttnél, 
és 35. gesztációs hét után született koraszülöttnél végeztünk mérést az előírt 
módon. Az eredményeket összevetettük az előállító által megadott pontosság 
határokkal, a szérum bilirubin értékekkel, valamint meghatároztuk a műsze-
rek intra-assaycoefficiensét is. Az egyes transzkutánbilirubinometereknél a 
kékfénykezelésre vonatkozóan kiszámoltuk a gépek szenzitivitását, specificitását, 
pozitív és negatív prediktív értékét.

Eredmények: A szérum bilirubin értékek ±10%-os szórási tartományába a 
Bilimed 1-gyel mért értékek 24,79%-a esett, Drägernél 55,48%, az MBJ-20-nál 
48,08%, Bilicare-nél 12,50%, Bilimed 2-nél 27,98% ez az arány. 

A szérum bilirubin értékek ±25 µmol/l-es intervallumába Bilimed 1-nél 
27,27%, Drägernél 74,19%, az MBJ-20-nál 60,39%, Bilicare-nél 18,45%, Bilimed 
2-nél 38,07% esett.

A kékfénykezelésre vonatkozóan az MJB-20 készüléket találtuk a legmegbíz-
hatóbbnak, ennél a gépnél91,30%-os specificitást, és 88,39%-os szenzitivitást, 
61,76% pozitív prediktív értéket, valamint 98,02%-os negatív prediktív értéket 
mértünk.

Következtetés: A általunk használt transzkutánbilirubinométereknél vál-
tozó mérési pontosságot észleltünk. Legjobb eredményeket a MBJ-20 és 
Drägerbilirubin mérőkkel mértünk, azonban ezek is csak tájékozódó mérésekre 
javasolhatók.
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44 Emelkedett direkt bilirubin szint, és ami mögötte „van”

Dr. Németh Judit, Dr. Nagypéter Róbert, 
JNSZM Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Gyermekosztály

A hyperbilirubinaemia előfordulása hazánkban újszülött korban 60%, koraszü-
löttekben 80%, ezért a fiatal neonatológus mindennapi munkájának szerves 
része az icterus okának kiderítése, illetve annak célzott kezelése. Az esetek 
döntő részében indirekt hyperbilirubinaemia igazolódik, melynek leggyakoribb 
okai: infekció, vércsoport inkompatibilitás, dehydráció, stb. Az icterus hátterében 
azonban direkt hyperbilirubinaemia is állhat, ennek differenciál diagnosztikája 
sokkal szerteágazóbb, konkrét okának kiderítéséhez pedig jóval több vizsgálat 
elvégzésére van szükség, melyet a szegényes tünettan sem egyszerűsít le.

Előadásom során egy a 39. gestatios hétre, III/III. terhességből, per 
viasnaturales, Apgar 10/10 statusban született újszülöttet szeretnék bemutatni, 
aki 2 napos korában infekció és icterus miatt került osztályunkra. Az alkalma-
zott antibiotikus és tüneti terápia ellenére icterusa nem csökkent, sőt direkt 
bilirubin szintje fokozatos emelkedést mutatott. Az elvégzett vizsgálatok alap-
ján biliarisatresia lehetősége merült fel. Ennek igazolására Budapesten a SE I. 
sz Gyermekklinikán BRIDA vizsgálat történt, mely a diagnózist megerősítette. Az 
újszülöttön Kasai műtétet végeztek, de az operáció nem járt sikerrel, így végül 
transzplantációs listára került.

Esetemmel arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy bár az újszülöttkori 
icterus ellátása mára már rutinszerűvé vált, ennek ellenére gondos odafigyelést, 
folyamatos ellenőrzést igényel és mindig gondolni kell a háttérben álló ritkább 
okokra is.

45 Széklet calprotectin szerepe a hasi distensióval járó 
kórképek differenciáldiagnosztikájában

Dr. Kiss Adrienn1 Dr. Csizmár Nikolett¹, Dr. Binder Dominika¹,  
Dr. Tálosi Gyula¹, Dr. Bense Laura¹, Dr. Mayer Ildikó², Dr. Kelemen Edit¹
¹Bács-Kiskun Megyei Kórház Perinatális Intenzív Centrum,  
²Bács-Kiskun Megyei Kórház Központi Klinikai Laboratórium

Bevezetés: A széklet calprotectin a gyulladásos bélbetegségek noninvazív 
markere, mely részt vesz az endothelium és a neutrophil granulocyták interakci-
ójában. A neutrophil granulocyták aktivációja után a calprotectin szint akár száz-
szorosára is emelkedhet a székletben. Gastroenterologiai kórképek követésében 
elterjedt módszer, de az újszülötteket érintő betegségek differenciáldiagnoszti-
kájában még kevés a tapasztalat. 
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Módszerek: 2016. február 1-től olyan újszülöttek, illetve koraszülöttek széklet 
calprotectin szintjét vizsgáltuk, akiknél kórjelző mértékű hasi distensiót ész-
leltünk. ELISA módszerrel, automatizálható méréseket végeztünk. Mintavételt 
követően két órán belül kaptuk meg az eredményt. Követtük a calprotectin szin-
tek időbeni változását, valamint a klinikummal és a distensiót kiváltó okkal való 
összefüggését. 

Eredmények: Eddig elvégzett méréseink alapján az emelkedett széklet 
calprotectin szint jelzi a gastrointestinalis rendszer érintettségét. Normál 
calprotectin és akutfázis fehérje szintek esetén egyetlen esetben sem tapasztal-
tuk a folyamat progresszióját. 

Megbeszélés: Kezdeti tapasztalataink alapján a széklet calprotectin meghatáro-
zása hasi distensió esetén segítséget jelenthet a differenciáldiagnózisban és a 
folyamat követésében. További vizsgálatokra van szükség, hiszen a bél fiziológiás 
colonisatioja miatt a calprotectin értékek széles tartományban mozognak. 

46 Hyperinzulinaemiás hypoglycaemia diagnosztikus 
és terápiás lehetőségei

Méder Ünőke, Jermendy Ágnes, Balogh Lídia, Majorovics Éva,  
Csekő Anna, Korbély Réka, Brandt Ferenc, Bokodi Géza,  
Tölgyesi Andrea, Szabó Miklós
SE I. Sz. Gyermekklinika, Budapest

Az újszülöttkorban kezdődő súlyos, elhúzódó hypoglycaemia hátterében leggyak-
rabban hyperinzulinaemiás hypoglycaemia áll. A korai felismerés és kezelés elen-
gedhetetlen a hypoglycaemia okozta agykárosodás megelőzésében. A hasnyálmi-
rigy b-sejtjeinek szabályozatlan inzulintermelése hátterében eddigi ismereteink 
alapján kilenc gén mutációja áll. Szövettanilag az elváltozás a  pancreasban lehet 
fokális, diffúz és atípusos. Az elmúlt időszakban a genetikai illetve a 18F-DOPA 
PET-CT vizsgálat lehetővé tette a fenti formák elkülönítését és személyre szabott 
terápia kidolgozását. A kezelés alapvető célja a folyamatos, biztonságos glükóz 
szint biztosítása enterális táplálás mellett iv. glükóz és glucagon infúzió adásával. 
Oki terápia részeként a diazoxid illetveoctreotide adása kísérelhető meg, terápia 
rezisztens esetekben újabban mTOR gátló sirolimus adása is szóba jön. Fokális 
elváltozás esetén indokolt lehet a sebészeti beavatkozás, diffúz esetekben általá-
ban elkerülhető a súlyos következményekkel járó pancreatectomia. Előadásom-
ban szeretném bemutatni a veleszületett hyperinzulinaemiás hypoglycaemiás 
újszülöttek kezelésében szerzett tapasztalatainkat.
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47 Sorozat bordatörés, extrém lélegeztetés újszülött 
korban, avagy a mi kis „rosszcsontunk” 

Dr. Bedő Klaudia, Dr. Buzogány Mária, Dr. Császár Andrea, 
Dr.Elmont Beatrix, Dr. Gárdos László
Zala Megyei Szent Rafael Kórház

Esetbemutatásom egy, az osztályunk orvoscsapata által, megszületésétől fogva 
hypophosphatasia miatt kezelt és gondozott kisded kórtörténetéről szól.

A betegünk anamnézise szerint eseménytelen várandósságból a 39. gestatios 
hétre sectio caesaraval született. 

Fizikális vizsgálaton már megszületést követően kifejezetten tág kutacsokat 
és koponya-varratokat észleltünk. 

A 3. életnapon légzése nehezítetté vált ezért plusz oxigén adására lett szükség, 
a 6. napon convulsiok jelentkeztek, amelyek midazolam adása mellett oldódtak, 
de a későbbiekben több alkalommal ismétlődtek. A laboratóriumi vizsgálatokkal 
normál se-Ca és se-P szint mellett, alacsony ALP értékek igazolódtak. 

A klinikum és a laborvizsgálatok alapján a tünetek hátterében a hypo-
phosphatasia perinatalis formájának gyanúja merült fel, amit az elvégezett gene-
tikai vizsgálat is alátámasztott. 

A csecsemő tünetei fokozatosan progrediáltak convulsioi halmozottan jelent-
keztek, gépi lélegeztetés vált szükségessé. Majd 31 napos korában a szükséges 
engedély és gyógyszer birtokában az ALP pótlást megkezdtük. A kezelés mellett 
convulsioi az enzimterápia bevezetését követően ritkultak, intenzitásuk mérsék-
lődött, végül az enzimkezelés 10. napján megszűntek. 

Tartósan extrém magas paraméterekkel igényelt gépi lélegeztetést, amelye-
ket csak 82. naptól fokozatosan lehetett csökkenteni, ám a tracheakanült viselő 
gyermek gépi lélegeztetésével így is csak 4 hónapos korában tudtunk leállni. 

Fél évi terápiát követően a gyermek fokozott csontosodást mutatott, majd 
csontanyagcseréje egyensúlyba került. 

Osztályunkról 10 hónaposan emittáltuk a csecsemőt, a különböző szub-
specialitású szakrendeléseken élethosszig tartó gondozásba vétele megtörtént, 
mert fontosnak tartjuk, hogy egy ilyen összetett betegséggel élő gyermeket meg-
felelően szervezett csapat tartson kézben.
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48 Gondozatlan várandósságból született kora- és
újszülöttek NIC részlegünkön

dr. Danyi Julianna, dr. Zátonyi Adél, dr. Kövesdi József
Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház, Gyermekosztály, 
Gyula

Célkitűzés: A gondozatlan, elhanyagolt és eltitkolt várandósságból született, 
intenzív osztályos kezelést igénylő kora- és újszülöttek neonatológiai adatainak 
elemzése. 

Anyag és módszer: A Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház 
Gyermekosztályának NIC részlegén 2014. január 1. és 2017. március 31. között 
összesen 887 újszülöttet kezeltünk, közülük 50 (5,63 %) édesanyja elégtelenül 
vagy egyáltalán nem vett részt terhesgondozáson. Az anyai életkor, lakóhely, 
iskolázottság, szociális status, a korábbi terhességek és szülések száma, terhes-
ség alatt előforduló abususok, a szülés módja, a szülés közben fellépett esetle-
ges komplikációk, az újszülöttek állapota, megbetegedései, a prenatalis gondo-
zás hiánya miatt fel nem ismert fejlődési rendellenességek, valamint a családból 
való kiemelés előfordulását dolgoztuk fel. 

Eredmények: Az anyák átlagos életkora 25,8 ±6,8 év, közülük 12 (24 %) primipara, 
18 (36 %) grand multipara volt. Terhességük alatt 21-en (42 %) dohányoztak, 2 
anya rendszeresen nyugtatókat, 1-1 anya kábítószert illetve alkoholt fogyasz-
tott. Az átlagos terhességi hét 35,53±3,2 hét, születési súly 2475±24 g, a fiú/
lány arány 3/2 volt. 31 (62%) újszülött természetes úton (9 intézeten kívül), 19 
(38 %) császármetszéssel jött világra, közülük 27 (54 %) koraszülött, 13 (26 %) 
dysmaturus volt. A koraszülöttek magas aránya ellenére komplett antenatalis 
steroid profilaxis csak 6 esetben (a koraszülöttek kb. ötödében) történt. Közép-
súlyos-súlyos szülési asphyxia 4-4, RDS 6 esetben, intrauterin infectio 23, 
intrauterin pneumonia 7, súlyos korai sepsis 3, szülési sérülés 5, korai anaemia 
9, hypoglycaemia 10, hypothermia 3 esetben, szövődményként tüdővérzés 2, 
pneumothorax 1, intracranialis vérzés 3, újszülöttkori görcs 5 esetben fordult elő, 
egy immaturus koraszülöttet 5 napos életkorban elveszítettünk. 14 (28 %) újszü-
löttnél igazolódott veleszületett fejlődési rendellenesség. Környezettanulmány 
alapján 35 gyermeket (70 %) vihetett haza édesanyja, 11-en nevelőszülőkhöz, 
3-an közvetlenül az örökbefogadni szándékozó szülőkhöz kerültek.

Megbeszélés: Hazánkban az utóbbi években növekedett a tervezetlen terhessé-
gek és az elégtelenül gondozott terhesek száma, mely a magzat és az újszülött 
többszörös veszélyeztetésével, a koraszülöttség, az újszülöttkori megbetegedé-
sek, a fejlődési rendellenességek és a családból való kényszerű kiemelés gya-
koribb előfordulásával jár. A felvilágosítással, a kooperáció kialakításával és a 
terhesgondozásba való bevonással csökkenthető lenne a perinatalis morbiditás 
és mortalitás.  
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Mindenhol jó,  
de legjobb otthon... 
Egy babának különösen! 
Ebben segít a Synagis. 

Az oldatos injekció formában elérhető Synagis jelentősen csökkenti  

a súlyos RSV okozta kórházi kezelések szükségességét a 

veszélyeztetett gyermekek körében. 1   

A  hatóanyag változatlan, így továbbra is ugyanazt nyújtja,  

amiért a szakma és a szülők már több mint 15 éve bíznak benne.2,3

Az oldatos injekció előnye a korábbi, por és 

oldószer alapú kiszereléssel szemben,  

hogy azonnal felhasználásra kész,  

így használata  

gyorsabb és  

egyszerűbb.

Gyorsabb 
használat, 

változatlan 
hatóanyag!

Referenciák: 
1. The IMpact-RSV Study Group. Palivizumab, a humanised respiratory syncytial virus monoclonal antibody, reduces hospitalisation from respiratory syncytial virus infection in high-risk infants. 
Pediatrics. 1998; 102: 531-537. 2. Robbie GJ et al. Randomized, Double-Blind Study of the Pharmacokinetics and Safety of Palivizumab Liquid Formulation Compared with Lyophilized Formulation. 
Infect Dis Ther 2014;3:203-214. 3. Makari D. et al. Randomized, Double-Blind Study of the Safety of the Liquid Versus Lyophilized Formulation of Palivizumab in Premature Infants and Children with 
Chronic Lung Disease of Prematurity. Infect Dis Ther. 2014;3:339-347. 4. Magyar Közlöny 16.szám 9/2013. (I.31 EMMI rendelet)

RÖVIDÍTETT ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

Synagis 100 mg/ml oldatos injekció (EU/1/99/117/003) 
ATC-kód: J06BB16.  Minőségi és mennyiségi összeté-
tel: Minden 0,5 ml-es injekciós üveg 50 mg palivizuma-
bot tartalmaz. Terápiás javallatok. A Synagis az RSV 
(respiratory syncytial virus) által okozott, kórházi kezelést 
igénylő súlyos alsó légúti betegség megelőzésére javal-
lott az RSV-betegség nagy kockázatának kitett gyerme-
kek esetében: RSV járvány kezdetén a 35-ik gestatiós 
héten vagy korábban született csecsemőknek és akik  
6 hónapos kornál fiatalabbak; 2 évesnél fiatalabb gyer-
mekeknek, akik az utóbbi hat hónapon belül broncho-
pulmonális dysplasia miatt kezelést igényeltek; 2 éves-
nél fiatalabb, haemodinamikailag jelentős veleszületett 
szívbetegségben szenvedő gyermekeknek. Adagolás 
és alkalmazás: A palivizumab ajánlott dózisa 15 mg/ttkg, 
amit havonta egy alkalommal, a közösséget veszélyez-
tető RSV járvány várható jelentkezésének időszakában 
kell beadni intramuscularisan a comb antelateralis részé-
be. A palivizumab ml-ben kifejezett havi adagja = a  
beteg testtömege (kg) x 0,15. Ha mód van rá, az első  
dózist az RSV idény kezdete előtt kell alkalmazni,  
a továbbiakban pedig az RSV idény végéig havonta egy-
egy adagot kell beadni. A palivizumab hatásosságát sem 
a 15 mg/ttkg-tól eltérő adagolás, sem az RSV idény alatti 

havi beadástól eltérő adagolás esetén nem igazolták.  
A palivizumabbal szerzett tapasztalatok többsége, bele-
értve a III. fázisú pivotális klinikai vizsgálatok eredménye-
it is, idényenként 5 injekcióra vonatkozik. Szív-bypass 
műtéten átesett gyermekek esetében ajánlott 15 mg/ttkg 
palivizumab injekciót beadni, amint a műtét után állapo-
tuk stabilizálódik annak érdekében, hogy biztosítsuk a 
megfelelő palivizumab szérumszintet. A havonkénti pali-
vizumab adagok adását folytatni kell az RSV-idény hátra-
levő részében, azon gyermekek esetében, akiknél  
továbbra is nagy a kockázata az RSV betegségnek.  
Ellenjavallatok: A készítmény hatóanyagával vagy bár-
mely segédanyagával vagy egyéb humanizált monoklo-
nális antitesttel szembeni túlérzékenység. Mellékhatá-
sok: A palivizumab mellett jelentkező legsúlyosabb 
mellékhatások az anaphylaxia és más akut túlérzékeny-
ségi reakciók. A palivizumab mellett jelentkező gyakori 
mellékhatások a láz, kiütés, apnoe és az injekció beadá-
sa helyén fellépő reakció. Termékenység, terhesség és 
szoptatás: Nem értelmezhető. A Synagis nem javallott 
felnőtteknél történő alkalmazásra. Termékenységre,  
terhességre és szoptatásra vonatkozóan nem áll rendel-
kezésre információ. Bővebb információért olvassa el a 
gyógyszer alkalmazási előírását! 
Alkalmazási előírás dátuma: 2016.01.22.

Forgalomba hozatali engedély jogosultja: AbbVie Ltd, 
Maidenhead SL6 4UB, Nagy-Britannia. Forgalomba ho-
zatali engedély jogosultjának helyi képviselete: Abb-
Vie Kft., Budapest 1095, Lechner Ödön fasor 7.  
Kiadhatóság: Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer (I).
A közfinanszírozás alapjául elfogadott ár: 152 829 Ft.
Támogatás összege: 0 Ft. Térítési díj: 152 829 Ft. Forrás: 
www.oep.hu. Letöltés: 2016.09.01. Az aktuális árak meg-
találhatók a www.oep.hu oldalon.
Támogatott indikációk: Normatív TB támogatás 0%
2013. május 1. óta az egészségügyi szakellátás 
társadalombiztosítási finanszírozásának egyes 
kérdéseiről szóló 9/1993 NM Rendelet értelmében 
(Magyar Közlöny 2013. évi 16. szám) a palivizumab 
hatóanyag a tételes elszámolás alá eső hatóanyagok 
közé tartozik. A támogatott indikációk: Passzív 
immunizálás RSV (respiratory syncytial vírus) ellen 
járvány kezdetén és alatt a 32. gesztációs héten vagy 
korábban született csecsemőknek, akik 6 hónapos 
kornál fiatalabbak a prevenciós kezelés megkezdése 
előtt; 2 éves kor alatt olyan gyermekek esetében, akik 
az utóbbi hat hónapon belül bronchopulmonális 
dysplasia miatt kezelést igényeltek; 2 éves kor alatt, nem 
korrigált, kongenitális szívelégtelenségben szenvedő 
gyermekek részére.

A SYNAGIS TÁMOGATOTT 
INDIKÁCIÓI:4

Passzív immunizálás RSV (respiratory syncytial vírus)  
ellen járvány kezdetén és alatt a 32. gesztációs héten vagy  
korábban született csecsemőknek, akik 6 hónapos kornál fiatalabbak a prevenciós kezelés megkezdése előtt

2 éves kor alatt olyan gyermekek esetében, akik az utóbbi hat hónapon belül bronchopulmonális 
dysplasia miatt kezelést igényeltek

2 éves kor alatt, nem korrigált, kongenitális szívelégtelenségben szenvedő gyermekek részére
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