
FINETA 3.0
FIATAL NEONATOLÓGUSOK 
III. TALÁLKOZÓJA

Kecskemét,  
2018. május 31. – június 2.

PROGRAM



A Milumil az egyetlen szabadalmaztatott 
oligoszacharid keveréket tartalmazó 

HA tápszer, amely klinikai vizsgálatokkal igazoltan 
Bifidus domináns bélflórát eredményez.*

* Szignifikánsan növeli a Bifidobaktérium számot a bélflórában időre született, egészséges csecsemőknél, scGOS/lcFOS (9:1) tartalmú anyatej-helyettesítő tápszer esetén.

Milumil HA Start optima tejalapú, anyatej-helyettesítő tápszer 600g: Közfinanszírozás alapjául elfogadott ár1: 3049 Ft, Támogatás mértéke (25%): 762 Ft, Térítési díj: 2287 Ft

Moro G et al. Dosage-RElated Bifidogenic Effects of Galacto- and Fructooligosaccharides in Formula-Fed Term Infants J Pediatr Gastroenterol Nutr 2002; 34: 291-5 
Brunser O et al. Effects of probiotic or prebiotic supplemented milk formulas on fecal microbiota composition of infants, Asia Pac J Clin Nutr. 2006;15(3):368-376 
Knol J et al. An infant formula containing prebiotics changes the intestinal microbiota of term infants. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2003;36:566-32
1 Forrás: www.neak.gov.hu. Publikus gyógyszertörzs (PUPHA), érvényesség kezdete: 2018. április 1.

Tájékoztató kizárólag egészségügyi szakemberek részére. A Numil Kft. kizárja a felelősségét az egészségügyi szakembereknek szóló szakmai tájékoztató 
anyag illetéktelen személyek általi felhasználásáért. Fontos figyelmeztetés! 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 termék a nem szoptatott csecsemők 
számára azok születésétől kezdve megfelelő és 6 hónapos korig kizárólagos táplálékként adható. A termék alkalmazása előtt annak 

megfelelő elkészítésére, tárolására és megsemmisítésre vonatkozó információk érdekében olvassa el 
a  termék címkéjét. Ne térjen el a címke szerinti használati utasítástól, mert az zavart okozhat a kisbaba 
fejlődésében. A jelen kiadványban ismertetett termék címkeszövege megtalálható a QR kód alatt. 
Promóciós kód:R180503, lezárás dátuma: 2018.05.03.

BifidoBAktériumok számA
log10 CFU/g nedves széklet (medián, IQR)

(28 nap után)
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Köszöntő

Tisztelt Munkatársaink, Kedves Barátaink!

2018-ban már a 3. FINETA kongresszust rendezzük. Örömmel 
tölt el, hogy idén immár harmadszor is érezzük a kongresszust 
megelőző örömteli várakozást. A közel 50 előadás, a workshopok, 
társasági programok 2 napnyi tartalmas programot ígérnek.  

Idén is köszönjük a koraszülöttek, újszülöttek ellátásáért 
a találkozó ideje alatt is tevékenykedő munkatársaknak és 
kórházaknak, hogy segítik fiataljaik részvételét a kongresszuson! 

Köszönjük a szponzoroknak, vállalkozásoknak, hogy 
támogatásukkal lehetővé tették a kongresszus megvalósítását!

A résztvevők számát idén is növelni tudtuk, legalább 270-
en leszünk! A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nek köszönhetően 
idén előreláthatólag közel 20, a Kárpát-medence szomszédos 
országaiban dolgozó, magyar ajkú kolléga is részt tud venni a 
találkozónkon. 

Az idei kongresszuson az eddigieknél is hangsúlyozottabb 
szerepet kap a családközpontú ellátás. Vendégünkként 
köszönthetjük a korai kötődés világszerte elismert kutatóját, Nils 
Bergmant, aki a kongresszus előtti napokon a Korábban Érkeztem 
Alapítvány és a Melletted a helyem Egyesület szervezésében 
három egynapos kurzust is tartott a dél-alföldi régió 3 Neonatális 
Intenzív Centrumában.  

A közös gondolkodást erősíti, hogy a az eddigi gyakorlatnak 
megfelelően az egész kongresszusi program egyetlen helyszínen 
zajlik, így mindenki megkapja a neki járó figyelmet. A 3 legjobb 
előadás szponzori felajánlásnak köszönhetően a Korábban 
Érkeztem Alapítvány különdíjával jutalmazzuk.

A szakmai kiállításon a a neonatológiai ellátás szinte minden 
aspektusa megjelenik: képviseltetik magukat a neonatológia 
műszer- és eszközforgalmazók, a szoptatást és táplálást segítő 
cégek, a probiotikumot, babaápolási cikkeket forgalmazó és gyártó 
vállalkozások.  
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Köszöntő

A szünetek és társas programok kikapcsolódásra és 
beszélgetésekre is biztosítanak időt. 

Bízunk abban, hogy a FINETA 3.0-án is élénk diszkussziók, nyílt 
és előremutató szakmai viták lesznek. 

Szeretettel várunk mindenkit 2018-ban is Kecskeméten, 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 
2018. május 31-június 2. 

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

A KONFERENCIA TÉMÁI
Anyatejes táplálás elősegítése

Családközpontú ellátás

Légzési-keringési 
elégtelenség ellátása

Újszülöttkori fertőzések

Újszülöttsebészet

Neonatológiai kutatás

Neurológia, hypoxiás 
encephalopathia

Szabad előadások

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 Magyar Gyermekorvosok 
 Társasága elnöke, a Magyar Kórházszövetség alelnöke

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.

BG Distribution Hungary Kft.
Biotest Hungaria Kft.

CPP Budapest Kft.
Dutchmed Kft.

GE Hungary Kft.
H.S.-medplan Kft.
HandInScan Zrt.

Integrated Pharma Solution Kft.

L’Oréal Magyarország Kft.
Linde Gáz Magyarország Zrt.

Medibis Kft.
Medicor Elektronika Zrt.

Medifair Kft.
Medirex Zrt.
Trimus Kft.

Vitaminkosár Kft.

TÁMOGATÓINK, SEGÍTŐINK

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

Korábban Érkeztem Dél-alföldi Regionális Koraszülött Intenzív 
 Osztályért Alapítvány

Magyar Perinatológiai Társaság

Magyar Gyermekorvosok Társasága
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Áttekintő program

05.31. CSÜTÖRTÖK

14.00-18.00 Vezetőségi ülés

06.01. PÉNTEK

09.30-12.30 WORKSHOPOK

09.30-11.00 1.)  Mentálhigiénés csoport – Károsodással túlélni  
– Élet a PIC után – orvosok részére

11.00-12.30 2.)  Mentálhigiénés csoport – Veszteségek a  
PIC-ben a mentor és a szakember szemével  
– szakdolgozók részére

11.00-12.30 3.)  Mentálhigiénés csoport – Kríziskommunikációs 
 helyzetek a PIC-ben – orvosok és szakdolgozók 
 részére

09.30-12.00 4.) Szoptatástámogatás workshop

09.30-12.00 5.)  Újszülöttek korai bakteriális fertőzésének 
megelőzéséről, diagnózisáról és kezeléséről  
– fórum a szakmai kollégiumi állásfoglalásról

12.00-13.00 Ebédszünet

13.00-13.30 Megnyitó

13.30-14.15 Nyitóelőadás – Nils Bergman

14.15-16.05   Családközpontú ellátás a NIC-ben, szoptatás 
 elősegítése 

16.05-17.00 Kávészünet

17.00-18.00 Neonatológiai kutatás – Neurológia I.

18.00-20.00 Fakultatív program

20.30 Fogadás
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Áttekintő program

06.02. SZOMBAT

08.45-10.20 Szabad előadások

10.20-10.50 Kávészünet

10.50-12.10 Neonatológiai kutatás – Neurológia II.

10.50-11.20 Plenáris előadás – Pászthy Bea

12.10-13.40 Légzés, lélegeztetés, keringési elégtelenség ellátása

13.40-14.40 Ebédszünet

14.40-15.45 Újszülöttkori fertőzések

15.45-16.05 Plenáris előadás – Maka Erika

16.05-16.35 A konferencia zárása

* 2’-O-fukozil-laktóz (2’FL) és Lakto-N-neotetróz (LNnT), amely oligoszacharidok szerkezetileg teljesen identikusak az anyatejben megtalálhatókkal.
** A Nestlé egyedülálló fehérjetechnológiája állítja elő az OPTIPRO® fehérjét.

A termék várhatóan 2018 júliusától érhető el.
Fontos  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 előtt olvassa el a termékek címkéin feltüntetett adhatósági és elkészítési útmutatót! Ne térjen el 
a használati utasítástól, mert az zavart okozhat a kisbaba fejlődésében. 
2018. május, Nestlé Hungária Kft.
Lezárás dátuma: 2018.05.07.�BEBA_H_201805/1

HMO* tartalmú csecsemőtápszer
Magyarországon elsőként

BEBA® SUPREME HA Start,
hypoallergén tejalapú anyatej-helyettesítő tápszer

t,
r

NEHMHA1804_hmo_termek_hirdetes_148x210mm_v7.indd   1 5/9/18   4:12 PM
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* 2’-O-fukozil-laktóz (2’FL) és Lakto-N-neotetróz (LNnT), amely oligoszacharidok szerkezetileg teljesen identikusak az anyatejben megtalálhatókkal.
** A Nestlé egyedülálló fehérjetechnológiája állítja elő az OPTIPRO® fehérjét.

A termék várhatóan 2018 júliusától érhető el.
Fontos  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 előtt olvassa el a termékek címkéin feltüntetett adhatósági és elkészítési útmutatót! Ne térjen el 
a használati utasítástól, mert az zavart okozhat a kisbaba fejlődésében. 
2018. május, Nestlé Hungária Kft.
Lezárás dátuma: 2018.05.07.�BEBA_H_201805/1

HMO* tartalmú csecsemőtápszer
Magyarországon elsőként

BEBA® SUPREME HA Start,
hypoallergén tejalapú anyatej-helyettesítő tápszer

t,
r

NEHMHA1804_hmo_termek_hirdetes_148x210mm_v7.indd   1 5/9/18   4:12 PM
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2018. május 31. Csütörtök / június 1. Péntek

PROGRAM

MÁJUS 31. (CSÜTÖRTÖK)

14.00-18.00  Vezetőségi ülés

JÚNIUS 1. (PÉNTEK)

9.30-12.30  WORKSHOPOK
MENTÁLHIGIÉNÉS CSOPORTOK

9.30-11.00  1, Károsodással túlélni – élet a PIC után
Workshop Orvosok részére az EFOP-1.2.10-16-2016-
00002 „Mentorházak és mentorhálózat kialakítása kora-
szülöttek és családjaik számára a Dél-Alföld Régióban” 
projekt keretében

Nagy Lívia 
Melletted a helyem Egyesület alelnöke 
EFCNI szülői tanácsának tagja

Dr. Zelena András PhD.
egyetemi adjunktus
SZTE ÁOK Magatartástudományi Intézet, Thanatológia 
Kutatócsoport; Szeged
BGE KKK Társadalomtudományi Intézet, Bp.
Korábban érkeztem Dél-alföldi Regionális Koraszülött 
Intenzív Osztályért Alapítvány

Műhelybeszélgetésünkben a maradandó egészségkáro-
sodással otthonába bocsájtott gyermek szüleinek szem-
szögéből világítjuk meg az információátadás és az 
al kal mazott kommunikációs eszköztár és a szupportív 
gesztusok fontosságát, s a szülőkkel szemben tapasztal-
ható hárítás okait. A guideline-ok ugyanis nem térnek ki 
arra, hogy bár minden szülő álma az, hogy gyermekével 
és egy zárójelentéssel a kezében hagyja el a PIC- osztályt, 
ám a károsodott babával otthonába bocsájtott családok 
légüres térről vallanak adatfelvételkor, a széthullás pere-
mére sodródás reális veszélyéről számolnak be. 



99

2018. június 1. Péntek

Mindez az édesanya szemével:

„Szülőnek lenni nagyon nehéz, még egy normálisan fejlődő, 
egészséges gyermek szülőjének is. Nem szakember, CSAK 
egy halmozottan sérült kisfiú édesanyja vagyok. Aki min-
dent megtesz azért, hogy az a bohókás (értelmi fogyatékos), 
bicebóca (járásában nehezített) gyermek boldog legyen, és 
boldog családban nőjjön fel. MERT joga van hozzá.

PVL. Nem tudtam mit jelent ez a rövidítés. Ez a 3 betűs 
robbanószer örökre megváltoztatott MINDENT.” (Nagy Lívia, 
koraszülő anya)

Kulcsszavak: beteg gyermek, szupportív gesztusok, 
támogató kommunikáció

11.00-12.30  2, Veszteségek a PIC-ben a mentor és a szakember 
szemével
Workshop Szakdolgozók részére az EFOP-1.2.10-16-
2016-00002 „Mentorházak és mentorhálózat kialakítása 
koraszülöttek és családjaik számára a Dél-Alföld Régió-
ban” projekt keretében

Nagyillés Éva
szupermentor
Korábban érkeztem Dél-alföldi Regionális Koraszülött In-
tenzív Osztályért Alapítvány

Dombi Edina
pszichológus, doktorandusz
SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Szülészeti és 
Nőgyógyászati Klinika; Szeged

A perinatális időszakhoz köthető veszteségek a váran-
dósság bármely időszakában váratlanul felléphetnek. 
 Perinatális veszteségek között tartunk számon minden 
olyan veszteségélményt, amely a 24. gesztációs hét után 
következik be, ezt megelőzően prenatális veszteségről 
beszélhetünk. Mindkét típusú veszteségélmény jellemzően 
hirtelen, váratlanul következik be, továbbá erős, intenzív és 
ambivalens érzések kísérik. Ezen tényezők miatt a pre- és 
perinatális veszteség pszichológiai szempontból különö-
sen traumatizáló esemény, amely  feldolgozásához a szü-
lőknek támogatásra van szükségük.  
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2018. június 1. Péntek

A PIC osztályon is gyakran találkozhatunk krízishelyzet-
ben lévők szülőkkel, akiknek szorongásuk, gyermekük 
felett érzett aggodalmuk főként a koraszülöttségből és 
annak előre nem látható következményeiből adódik.  

A workshop keretében a szülők és az ellátó team 
támo gatási lehetőségeit igyekszünk bemutatni a szak-
mában szerzett praxisgyakorlat tapasztalatainak közös 
megbeszélésével, a mentor és a szakember szemszögé-
ből. Fontos megemlítenünk, hogy szakmailag a koraszü-
lést a veszteségélmények közé soroljuk.

Kulcsszavak: koraszülés, perinatális veszteség, mentor 
és pszichológus 

11.00-12.30  3, Kríziskommunikációs helyzetek a PIC-ben 
Workshop Orvosok és szakdolgozók részére az EFOP-
1.2.10-16-2016-00002 „Mentorházak és mentorháló-
zat kialakítása koraszülöttek és családjaik számára a 
Dél-Alföld Régióban” projekt keretében

Monostori Dóra
mesteroktató, doktorandusz, szakmai vezető
SZTE ETSZK Preventív Egészségügyi Gondozás Tanszék
PTE ETK Egészségtudományi Doktori Iskola
Korábban érkeztem Dél-alföldi Regionális Koraszülött 
 Intenzív Osztályért Alapítvány
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2018. június 1. Péntek

Dr. Zelena András PhD.
egyetemi adjunktus
SZTE ÁOK Magatartástudományi Intézet, Thanatológia 
 Kutatócsoport; Szeged
BGE KKK Társadalomtudományi Intézet, Bp.
Korábban érkeztem Dél-alföldi Regionális Koraszülött 
 Intenzív Osztályért Alapítvány

A neonatális intenzív ellátásban kiemelten fontos a ha-
tékony kommunikáció a hozzátartozók és az egészség-
ügyi szakszemélyzet között. Az ellátó team verbális- és 
nonverbális jelzései rendkívüli hatással van a szülők 
pszichoszociális állapotára, hiszen a PIC osztályon kezelt 
gyermek állapotát számos esetben (ezt szülőkkel felvett 
interjúink bizonyítják) az ellátó team nonverbális jelzéseit 
elemezve értelmezik, szűrnek le ebből következtetéseket. 
E workshop fókuszába emeljük az PIC-ellátás kapcsán 
felmerülő kommunikációs és pszichoszociális kérdése-
ket, s egyúttal igyekszünk rávilágítani arra is, hogy a neo-
natális intenzív osztályon dolgozó szakemberek milyen 
kommunikációs stratégiákat és paneleket használhat-
nak, s melyek azok, melyek kerülendők, ugyanis a hozzá-
tartozó számára traumatizálóak lehetnek.

Kulcsszavak: eü.kommunikáció, traumatizáló szövegtar-
talmak-üzenetek, hatékony orvos-beteg kommunikáció

9.30-12.00   4, Szoptatástámogatás workshop

Szoptatás támogatása a várandósgondozásban

Gitidisz Krisztina 
IBCLC, védőnő

Az anyatej behozhatatlan előnyei

Dr. Gárdos László
osztály vezető főorvos, neonatológus, gasztroenterológus

Koraszülöttek édesanyjával történő intenzív osztályos 
kommunikáció

Dr. Zátonyi Adél
IBCLC, neonatológus
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2018. június 1. Péntek

Orális imprinting, szoptatásbarát pótlás

Dr. Szőllős Krisztina 
IBCLC, neonatológus

Modern kórházi eszközök az anyatejes táplálás 
 támogatására

Dr. Benesóczky Dezső 
MIKROLAB Trading Kft

A workshop kiemelten gyakorlati útmutatót ad a váran-
dós gondozástól a hazaadásig.

Bemutatjuk a hallgatóságnak, hogyan tudják a dolgozók 
a megfelelő kommunikáció elveit követni, hogyan  beszél-
jenek a várandós asszonyokkal, anyákkal és munkatár-
sakkal;  hogyan ismertessék a várandós asszonyokkal a 
szoptatás jótékony hatásait, a nem szoptatás kockázatait 
és azokat az eljárásokat, amelyek segítik a szoptatás meg-
kezdését; segítsék elő a bőr-bőr kontaktust és a szopta-
tás korai megkezdését; hogyan segítsenek az anyáknak, 
hogy elsajátítsák a mellrehelyezés, mellre tapadás és a 
kézi fejés készségét; az anya-újszülött párost rooming-in 
rendszerben helyezzék el a nap 24 órájában, támogassák 
a kizárólagos és igény szerinti szoptatást, kerüljék az etető 
és nyugtató cumi használatát, beszéljék meg az anyákkal, 
hogyan találják meg azokat a személyeket, akik támogat-
ják őket a szoptatásban, miután hazamentek a kórházból; 
tudják, mit kell megbeszélni azzal az anyával, aki nem 
szoptat és kihez küldjék az anyát további segítségért cse-
csemője táplálásában;ismerjék fel azokat az eljárásokat, 
melyek segítik és azokat, amelyek gátolják a szoptatást; 
dolgozzanak együtt a munkatársaikkal annak érdekében, 
hogy felderítsék a szoptatás akadályait és keressék az 
akadályok leküzdésének lehetőségeit. Az anyatej ismert, 
jótékony hatásán kívül számos új vizsgálat bizonyítja az 
egész életünkre kiható anyatejes táplálás előnyeit-akár 
generációkon át. Kezdő neonatologusok, szakdolgozók 
kommunikációját segítjük a koraszülött édesanyák spe-
ciális helyzetének bemutatásával, a krízishelyzet keze-
lésének lehetőségeivel, a szuggesztív kommunikáció 
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alkalmazásának gyakorlati jelentőségével. Az „Aranyóra” 
felbecsülhetetlen értékéről, az oralis bevésődés jelentő-
ségéről, valamint a szoptatásbarát pótlás lehetőségeiről 
tanulhatunk. Megbeszéljük, hogyan működik egy korszerű 
kórházi mellszívó készülék. Áttekintjük az üzemeltetésük-
kel kapcsolatos legfontosabb kérdéseket. (Szívófej méret-
választás, fejés egy vagy két mellen, stimuláció, fejés). Mi 
a különbség a kórházi és otthoni mellszívó készülékek 
között?

Hogyan tartsuk tisztán az anyatejes táplálás eszközeit 
(fertőtlenítés, sterilizálás, egyszer használható eszkö-
zök)? Hogyan kerüljük el a keresztfertőzéseket?

•  Az anyatej optimális gyűjtése, tárolása (a legkisebb 
legyen a minőségromlás és a veszteség)

•  Hogyan melegítsük fel az anyatejet?
•  A kolosztrum gyűjtése és etetése.
•  Korszerű etető eszközök általános és speciális célra is.
•  Milyen eszközöket igényel egy kórházi anyatejgyűjtő 

állomás (milk bank) üzemeltetése?

9.30-12.00  5, Újszülöttek korai bakteriális fertőzésének 
megelőzéséről, diagnózisáról és kezeléséről – fórum 
a szakmai kollégiumi állásfoglalásról
2017-ben kiadásra került a Neonatológiai Tanács össze-
állításában egy Szakmai Kollégiumi állásfoglalás az 
újszülöttek korai bakteriális fertőzésének megelőzéséről, 
diagnózisáról és kezeléséről. A workshop első felében 3 
ellátóhely ismerteti eddigi tapasztalait a neonatológiai 
ellátás különböző szintjeiről (NIC I., II., és III. szint). 

Tapasztalatok újszülött osztályon (NIC I-ben)
Bauer Viktor 
Balassagyarmat, Dr. Kenessey Albert Kórház, Csecsemő- 
és Gyermekosztály, Újszülött Részleg

Tapasztalatok NIC II-ben
Gelencsér Éva 
Soproni Erzsébet Kórház, Csecsemő- és Gyermekosztály 
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Tapasztalatok NIC III- ban
Császár Andrea 
Zalaegerszegi Szent Rafael Kórház, Csecsemő- és 
Gyermek osztály

A fórum 2. részében kerekasztal vitát tartunk az irányelvről a Neona-
tológiai Tagozat és a Neonatológiai Tanács jelenlévő tagjaival 

A kongresszus ideje alatt több turnusban lehetőség lesz részt venni egy 
„Teljes körű kézhigiénés oktatás és ellenőrzés”
tanfolyamon.

A tanfolyam akkreditált, szakdolgozók részére kreditpontot biztosító, 
amelyre a Hand-in-Scan pultnál történt előzetes regisztráció után ma-
ximum, 40 szakdolgozó részére lesz lehetőség, időtartama kb. 1-1,5 óra.

A tanfolyam témái: 
Kórházi fertőzések
A kézhigiéne fogalma
Compliance fogalma, és a monitorozására alkalmas elektronikus beren-
dezések
A bedörzsölés technikájának protokolljai és ezek ellenőrzése elektroni-
kus berendezések segítségével
Gyakorlat – a kézhigiénés technika egyéni felmérése –teszt

12.00-13.00  EBÉDSZÜNET

13.00-13.30  MEGNYITÓ

13.30-14.15  Nyitóelőadás: The Science behind Family Centred Care 
(45 perc) 

 01 az EFOP-1.2.10-16-2016-00002 „Mentorházak és men-
torhálózat kialakítása koraszülöttek és családjaik szá-
mára a Dél-Alföld Régióban” projekt keretében
Nils Bergman

14.15-16.05  CSALÁDKÖZPONTÚ ELLÁTÁS A NIC-BEN, SZOPTATÁS 
ELŐSEGÍTÉSE 
Üléselnökök: Nagy Lívia, Csíkosné Bakos Boglárka,  
Szabó Miklós
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 02 FIC (Family Integrated Care) – a jövő a 
 neonatológiában (25 perc) 

Deierl Anikó

 03 Családot integráló ellátás – a kezdetek a Magyar 
 Honvédkórház Egészségügyi Központ NIC-ében  
(10 perc)

 04 Család a koraszülött osztályon (egy koraszülött 
 osztály látogatásának margójára) (5+2 perc) 

Bognár Márta

 05 Fészekben, nem félek (5+2 perc) 

Czemmel Éva Rita

 06 A te hangodat ismerem® perinatális zenei program 
eredményei (8+2 perc) 

Hazay Tímea

 07 A zeneterápia hatása a koraszülöttekre (8+2 perc) 

Méder Ünőke

 08 Donor Anyatej hatásának vizsgálata az I. számú 
 Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Neonatális 
 Intenzív Centrumában (5+2 perc) 

Dombi Anna Zsófia

 09 Különleges igényű újszülöttek szoptatása –  
Pierre- Robin szekvencia (5+2 perc) 

Körözsi-Tóth Ágnes

 10 Sok bába közt sem vész el a gyermek… (5+2 perc) 

Szentes-Torkos Dóra

 11 „Mentorházak és mentorhálózat kialakítása kora-
szülöttek és családjaik számára a Dél-Alföld régió-
ban EFOP-1.2.10-16-2016-00002” projekt első éves 
 tapasztalatainak bemutatása (8+2 perc)

 az EFOP-1.2.10-16-2016-00002 „Mentorházak és 
mentorhálózat kialakítása koraszülöttek és családjaik 
 számára a Dél-Alföld Régióban” projekt keretében

 Monostori Dóra
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 12 PICi filmek a szülők támogatásának szolgálatában 
(8+2 perc)

Pénzes Boróka

16.05-17.00  KÁVÉSZÜNET

17.00-18.00  NEONATOLÓGIAI KUTATÁS – NEUROLÓGIA I.

Üléselnökök: Domoki Ferenc, Mikics Éva, Gárdos László

 13 Perinatális asphyxia következtében kialakuló akut 
neuroinflammáció és hosszú távú magatartási hatá-
sok egy preklinikai modellben (8+2 perc) 

Mikics Éva

 14  Metán inhaláció hatása a hipoxaemiás hipoxiában 
fellépő oxidatív és nitrozatív stressz válaszreakcióra 
patkányokban (8+2 perc) 

Kiss Liliána

 15  Asphyxiás újszülöttek agyi vérkeringésének vizsgálata 
(8+2 perc) 

Vajk Dóra

   Nutricia szimpózium

 16 Koraszülött és császármetszéssel született csecse-
mők táplálása (15 perc)

Kocsis István

 17 Korai PIC-i gondok-gondolatok a táplálásterápiáról  
(15 perc)

Elmont Beatrix

18.00-20.00  FAKULTATÍV PROGRAM

20.30-  FOGADÁS
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JÚNIUS 2. (SZOMBAT) 

8.45-10.20   SZABAD ELŐADÁSOK

Üléselnökök: Szűcs Ildikó, Seri István, Beke Artúr

 18 Minőségi indikátorok alkalmazása a koraszülött-
ellátásban (8+2 perc) 

Jermendy Ágnes

 19 Kollodium-bébi ápolási vonatkozásai perinatális  
intenzív osztályon (5+2 perc) 

Sánta Csilla

 20 Modern sebkezelés perinatális intenzív osztályon  
(8+2 perc) 

Sánta Csilla

 21 Kiterjedt bőrtünetek hátterében álló ritka congenitalis 
betegség (5+2 perc) 

Szabó Krisztina

 22 Újszülöttkori hyperthyreosis és morbus haemorragi-
cum neonatorum ritka társulása (5+2 perc) 

Fehér Csilla

 23 INR- gyorsteszt vizsgálatok terápiás hatásai a vér-
zéses szövődményekre igen kis súlyú koraszülöttek 
esetében (5+2 perc) 

Polcec Renáta

 24 Tizenéves anyák terhességének kimenetele (8+2 perc) 

Karai Adrienn

 25 Az 1000 gramm alatti (ELBW) koraszülöttek hypergly-
caemiájának korai és késői szövődményei (5+2 perc) 

Turai Réka

 26 Fájdalomcsillapítás - hol az egyensúly? (5+2 perc) 

Ivancsó Johanna

 27 PIC-iben elkezdett mozgásfejlesztés (5+2 perc) 

Fetterné Marozsán Mónika
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 28 Sacrococcygealis teratoma perinatális ellátásában 
szerzett tapasztalataink (5+2 perc) 

Magyar Zsófia

 29 Non-kontakt monitorizálás a neonatológiában  
(5+2 perc)

Czemmel Éva Rita

10.20-10.50  KÁVÉSZÜNET

10.50-12.10  NEONATOLÓGIAI KUTATÁS – NEUROLÓGIA II.

Üléselnökök: Ertl Tibor, Szabó Hajnalka, Pászthy Bea

 30  Plenáris előadás: Koraszülöttként világra jött gyerme-
kek későbbi mentális problémái (30 perc) 

az EFOP-1.2.10-16-2016-00002 „Mentorházak és men-
torhálózat kialakítása koraszülöttek és családjaik szá-
mára a Dél-Alföld Régióban” projekt keretében

Pászthy Bea

 31 Befolyással van-e az intrauterin nyelvi tapasztalat a 
hangsúly feldolgozásra? EKP vizsgálat (8+2 perc)

Varga Zsuzsanna

 32 A koponya ultrahang vizsgálat jelentősége a 
 neurológai kimenetel előrejelzésében (8+2 perc) 

Szőllős Anna



1919

2018. június 2. Szombat

 33 Hypoventilatio határai hypothermiás kezelés során 
(5+2 perc) 

Palotás Anna

 34 A perinatalis asphyxia talaján kialakuló infantilis 
 cerebralis paresis újszülöttkori prognosztikai markerei 
(8+2 perc) 

Vágó Ildikó

 35  Koraszülöttség hatása a tanulási képességekre (8+2 perc) 

Lazics Klaudia

12.10-13.40  LÉGZÉS, LÉLEGEZTETÉS, KERINGÉSI ELÉGTELENSÉG 
ELLÁTÁSA

Üléselnökök: Bélteki Gusztáv, Molnár Zoltán, Kovács Tamás

 36 Mesterséges intelligencia – szerep és lehetőségek a 
klinikai neonatológiában (30 perc) 

Bélteki Gusztáv

 37 Az újszülöttkori perzisztáló pulmonalis hipertenzió 
klinikuma és kezelési javaslata  (20 perc) 

Molnár Zoltán

 38 A veleszületett rekeszsérv ellátásával kapcsola-
tos tapasztalataink az elmúlt 10 év eredményeinek 
 tükrében (8+2 perc) 

Nagy Katalin

 39 Tüdőultrahang a NIC-ben (8+2 perc)

Balázs Gergely

 40 Mortalitás és morbiditás adatok a non-invazív neona-
tológia térnyerése után (5+2 perc) 

Czemmel Éva Rita

 41 Bronchopulmonalis dysplasia (BPD) természetes 
 lefolyása és annak utánkövetése (5+2 perc) 

Kökényesi Lili
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13.40-14.40  EBÉDSZÜNET

14.40-15.45  ÚJSZÜLÖTTKORI FERTŐZÉSEK

Üléselnökök: Kelemen Edit, Funke Simone, Nádor Csaba

 42 Az újszülöttkori korai fertőzések evidenciákra  alapuló 
kezelése Magyarországon - első tapasztalatok (20 perc) 

Szabó Miklós

 43 Congenitalis CMV fertőzés – aktuális dilemmák (8+2 perc) 

Szénási Fanni

 44 A Szent János Kórház Gyermekosztályán az elmúlt 
két évben a Synagis oltással immunizált és a kórházi 
kezelést igénylő RSV fertőzött betegeinkkel szerzett 
tapasztalataink (Megelőzés versus kórházi felvétel)
(5+2 perc) 

Schlick Barbara

 45 Kézhigiénés technika fejlesztése azonnali visszajelzés 
által (5+2 perc) 

Bánsághi Száva

 46  Miniszimpózium - A folyamatos training és kontrol 
szerepe a kézhigiéné fejlesztésére a PICeken (Hand-
in-Scan training eszköz alkalmazásának tapasztalatai) 
(20 perc) 

Haidegger Tamás, Kocsis István, Nádor Csaba, Szabó 
Miklós, Tálosi Gyula

15.45-16.05  Plenáris előadás: A koraszülöttek ideghártya-elválto-
zásának aktualitásairól (20 perc)

 47 Maka Erika

16.05-16.35  KONGRESSZUS ZÁRÁSA
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HELYSZÍNI REGISZTRÁCIÓS IRODA NYITVATARTÁSA

Június 1-én, pénteken:  8.00-19.00

Június 2-án, szombaton:  8.00-17.00

A regisztrációs iroda telefonszáma: 30/977-4007
(csak május 31. és június 2. között hívható!)

RÉSZVÉTELI DÍJAK A HELYSZÍNEN

35 év alatti orvosoknak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10.000 Ft

40 év alatti neonatológusoknak . . . . . . . . . . . . 10.000 Ft

35 év feletti orvosoknak.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  16.000 Ft

40 év feletti neonatológusoknak . . . . . . . . . . . . 16.000 Ft

Szakdolgozóknak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 Ft

Kiállítóknak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  16.000 Ft

Nyugdíjasok és orvostanhallgatók számára a tudományos progra-
mon való részvétel ingyenes.

A részvételi díjban közvetített étkezésként 6.000 Ft-ot számlázunk 
tovább.

A részvételi díj tartalmazza: 

• részvételt a szakmai programokon, 

• a konferencia kiadványokat,

• kávészüneti fogyasztást. 
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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! 

A 3 legjobb előadást szponzori felajánlásnak köszönhetően a 
Korábban Érkeztem Alapítvány díjával jutalmazzuk, valamint 
egy különdíj is kiosztásra kerül.

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.
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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!

ÉTKEZÉSEK

FOGADÁS

2018. június 1. (péntek) 20.30-tól a Four Points by Sheraton Hotel 
Báltermében
Díja: 7.200 Ft / vacsora

EBÉD

2018. június 1-én és 2-án, a továbbképzés helyszínén, a Four 
Points by Sheraton Hotel Bistorant éttermében büféasztalos 
ebédet biztosítunk.
Díja: 4.800 Ft /ebéd 

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.
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PARKOLÁS KECSKEMÉTEN 

(személygépkocsik részére)
I. díjövezetben (Kiskörúthoz közeli belvárosi parkolók):  
100,-Ft/15 perc
II. díjövezetben (Kiskörúttól távoli belvárosi parkolók): 
80,-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

PÉNZÜGYEK, SZÁMLÁZÁS

A megrendelt szolgáltatások költségeit a kiállításra kerülő számlán 
az érvényes jogszabályok szerint tüntettük fel. Számlamódosítás, 
új számla kiállítása a kongresszus végéig, legkésőbb 2018. 
június 2-ig lehetséges. Ezen időpont után nem áll módunkban a 
megrendelésén és az erről kiállított számlán változtatni.

LEMONDÁSI, MÓDOSÍTÁSI FELTÉTELEK

A megrendelések (részvételi-, szállás- és étkezési díjak) 2018. 
április 15. előtti módosítás, lemondás esetén teljes összegben 
visszautalásra kerülnek, 2.500 Ft+Áfa adminisztrációs díj 
levonásával. Ezen időpont után a befizetett díjat nem áll módunkban 
visszafizetni. A rendezvényt követően kizárólag a számla formai 
módosítása lehetséges, melynek díja 4.000 Ft+Áfa.

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  

III. TALÁLKOZÓJA
Kecskemét, 2018. május 31 – június 2.

ABSZTRAKTOK



26

01 The Science behind Family Centred Care

Az EFOP-1.2.10-16-2016-00002 „Mentorházak és mentorhálózat 
kialakítása koraszülöttek és családjaik számára a Dél-Alföld Régióban” 
projekt keretében

Nils Bergman

Numerous  studies of preterm birth over the last three decades have docu-
mented the negative cognitive1-3 and socioemotional4,5 outcomes on the infant 
and devastating socio-emotional impact on families6,7. A recent review concludes: 
“extremely or very preterm children born in the antenatal corticosteroids and sur-
factant era show large deficits in intelligence. No improvement in cognitive outcome 
was observed between 1990 and 2008”8.  Poor cognitive outcomes are strongly 
correlated to severity of bronchopulmonary dysplasia (BPD), and outcomes for 
BPD have also not improved, and current “therapeutic approaches that are theo-
retically effective have been only partly satisfactory or useless and, in some cases, 
potentially negative”16. Understanding underlying mechanisms is crucial to the 
acceptance of new methods.

A new theoretical field is presented – nurturescience. Reproductive fitness 
and neonate biology are based on early and intense ‘nurture’. Karolinska Insti-
tute has a long history of research elucidating mechanisms on one hand, and 
of a nurture based intervention on the other. This includes Family Centred Care 
(and NIDCAP), with very early skin-to-skin contact. Interestingly, a fairly intense 
nurture approach (family support and skin-to-skin contact around 12 hours per 
day) showed a reduction in length of stay and bronchopulmonary dysplasia17, 
with positive cognitive outcomes at pre-school age18. Nurturescience precedes 
current concepts of neuroscience. Mechanisms identified range from epigenet-
ics, microbiota, emotion connection, through life sciences theory or evolutionary 
biology. Parturition, transition and the early neonatal period are “critical” (sic) to 
an optimal start to life, with impacts across the life span. Separation results in 
toxic stress, with adverse impact on the specific systems that are in development 
at the time of the stress. Key epigenetic programming that results may be “very 
early, once off, and forever”. It is the environment which is the common denom-
inator to epigenetics, developmental neuroscience and life sciences theory, and 
this environment of evolutionary adaptedness for the human neonate is mother’s 
body, expressed as skin-to-skin contact.



27

02 FIC (Family Integrated Care) – a jövő a 
neonatológiában

Deierl Anikó
Imperial College Healthcare NHS Trust, London, UK

Bevezetés: Intézményünkben a kanadai Mount Sinai Hospitallal (Prof Shoo Lee) 
létrejött együttműködés segítségével 2017 áprilisában standard ellátásként 
bevezettük a Family Integrated Care  (FIC) modelt. 

Módszerek: Quality improvement project, az Imperial Health Charity támogatá-
sával, Integrated Family Delivered Care Project (IFDC) néven.  2015-16-ban mult-
idiszciplináris neonatológiai csapatunk és veterán szülők csoportjával egy teljes 
ellátásmodelt hoztunk létre FIC elveit követve. Ennek váza egy szülőket segítő 
mobil applikáció (IFDC) ami IOS és Android eszközökre is elérhető, és a szülők 
kompetencia füzete. A szülők egyenlő partnerként vesznek részt gyermekük 
ellátásában és „képzésüket” követően önállóan látják el gyermeküket a nővérek 
felügyelete alatt. 2017 április óta több mint 70 család vett részt ebben a program-
ban és a model hatásáról részletes adatokat gyűjtüttünk . 

Következtetés: tapasztalataink és az elérhető evidencia alapján a FIC model 
egyértelműen javítja mind az ellátott újszülöttek kimenetelét, mind a szülők 
mentális egészségét és a NIC-ben szerzett „élményeiket”, és a jövőben a stan-
dard ellátás szemlélet részévé kell hogy váljon. Az általunk létrehozott ellátás-
model, beleértve a szülőknek tervezett mobil applikációt és kompetencia füzetet 
könnyen adoptálható az arra nyitott neonatológiai osztályokon.

Media linkek az IFDC Projetről:

https://rosslydall.wordpress.com/2017/06/05/parents-take-the-lead-in-caring-
for-premature-babies-in-pioneering-nhs-project/  

https://www.facebook.com/BBCLondon/videos/1602266956481662/

https://www.youtube.com/watch?v=JckS76BbaYI

03 Családot integráló ellátás – a kezdetek a Magyar 
Honvédkórház Egészségügyi Központ NIC-ében



28

04 Család a koraszülött osztályon 
(egy koraszülött osztály látogatásának margójára) 

Bognár Márta, Tóth Noémi, Dr. Szabó Hajnalka Phd.
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Újszülött – Csecsemő – 
Gyermekosztály, Székesfehérvár

A „Melletted a helyem Egyesület” támogatásával ellátogathattunk a koraszü-
lött ellátás fellegvára-ként emlegetett Karolinska Huddinge koraszülött intenzív 
osztályára.
Egy olyan világ tárult elénk, amit álmainkban sem tudtunk elképzelni. Hatalmas 
terek, biztonságérzetet adó rend, csend, félhomály, nyugalom. A szülők szabadon 
közlekednek az osztályon, természetes résztvevői kicsinyük ápolásának. Itt tény-
leg el lehet mondani: „Család születik”. Nagyok a különbségek a magyarországi 
viszonyokhoz képest. Nagy tisztelet övezi a szülő-baba kapcsolatot, hogy ha nem 
is otthon, de az intézményben családként működhessenek!

Svéd adatok szerint az édesanyák 67, az édesapák közel 50%-a részt vesz a 
PIC-en a babájuk ápolásában, kezelésében.

Az intenzív részlegen minden helyiségben van egy inkubátor. A helyiség 
mögött pedig a szülők szobája, saját fürdőszobával. Ezeket a szobákat tényleg 
csak kisebb pihenésekre használják, mivel a nap nagy részét kenguruzással töl-
tik. Egy kenguruzással eltöltött idő összefüggően átlagban 4-6 óra. A kenguruzás 
alatt a szülő tudja a legjobban megfigyelni a baba alvási ritmusát, mivel a babá-
nak megvan a saját biológiai órája, szülők és az ápolók igazodnak a babához. 
Magas arányú az anyatejes táplálás, ha ez lehetetlen, donortejet alkalmaznak. 
Az anyatejes táplálás sikerességéhez nagymértékben hozzájárul, hogy minden 
műszakban laktációs szakember dolgozik.

Magyarországon a legtöbb egészségügyi dolgozó, aki anyákkal és újszülöttekkel 
dolgozik, ismeri a kenguruzást. A tényleges gyakorlati megvalósítása azonban 
kórházról kórházra nagyban különbözik. Egyes helyeken a kenguru módszerre 
csak a koraszülöttek kezelésében alkalmazott technológiák kiegészítőjeként 
tekintenek, máshol ez a módszer a megszokott ellátási mód úgy koraszülött, 
mint időre született csecsemők esetén, és a technikai eszközöket mind a kenguru 
módszerhez alkalmazkodva használják.

Mikor távozunk az osztályról, az utolsó kép, amit őrzők és haza hozok: a paraván 
mögött egy édesanya kenguruztatja gyermekét az apuka és a nagyszülők jelen-
létében. Nekünk, kívülállóknak ez a „Béke szigete”.
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05 Fészekben, nem félek 

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

A hazai koraszülött ellátás családbaráttá válása és a kenguruzás elterjedése 
mellett fontos szempont maradt a koraszülöttek megfelelő, az anyaméhet idea-
lisztikusanpótló elhelyezése, a legtörékenyebbek puha védelme és támasza. Bár 
a fészekhasználata sokéves gyakorlattal bír, még napjainkban is előfordulnak 
kétkedőhangok annak szükségességét és hatékonyságát tekintve. Pedig, a meg-
felelőfészek használattal (háton-hason-oldalfekvésben) a koraszülöttek mind 
idegrendszeri, mind vázizomrendszeri fejlődése elősegíthető, biztosítható és fej-
leszthető már az egészen kis súlyú koraszülöttek esetében is. Ezen megfelelőpo-
zíciók bemutatása mellett, az idegrendszeri fejlődésre káros valamint a koraszü-
löttek számára nem megfelelő fészekbeli helyzeteket is prezentálom.

06 A te hangodat ismerem® perinatális zenei program 
eredményei

Hazay Tímea1, Hazay Annamária1, Dr. Csizmás Ágnes1, Fejesné Horváth 
Irma1, Nyárs Annamária1, László Virág1 Rábaközi Rita1, Szabó-Beck 
Angéla1, Solti Emese1, Dr. Szabóné Csikai Ágnes1, Vadai Henrietta1, 
Aszódy Gyöngyi1, Kovácsné Tesléry Beáta1, Kovács Mária1, Gadányiné 
Illés Mária1, Deutsch Mónika1, Dr. Méder Ünőke2, Tarjányi Eszter3, 
Dr. Szabó Miklós2

1 A te hangodat ismerem® perinatális zenei program – A Te Hangodat 
Ismerem Alapítvány a Koraszülöttekért és a Kisgyermekes Családokért  
2Semmelweis Egyetem, I. Sz. Gyermekklinika 
3 Semmelweis Egyetem, ÁOK, IV. Évfolyam

Zeneterápiás szemléletű programunk 2014-ben indult Dr. Szabó Miklós felkéré-
sére, alapítványunkat 2017-ben jegyezték be, 2018-ra országszerte 14  Perinatális 
Intenzív Centrumban vagyunk jelen. Zenei programunk négy alappilléren nyug-
szik: (1) a kodályi koncepció kisgyermekkori zenei nevelési elvei, (2) perinatális 
pszichológiai ismeretek, (3) felnőttnevelési ismeretek, (4) szervezetfejlesztési 
ismeretek. A négy különböző terület ismeretanyaga különböző mélységben, de 
egyaránt beépül a programba, amely a folyamatos fenntarthatóságot és fejlődést 
támogatja. 

A zeneterápia használatát a PIC osztályokon már az 1990-es évek óta kutatják. 
Az elmúlt évtizedben világszerte kifejezetten az anyai énekhang, beszédhang 
került a kutatások fókuszába, s azt bizonyították, hogy minden más zeneterápiás 
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intervenciónál hatékonyabb az édesanya hangja. A csecsemőkre gyakorolt pozi-
tív biológiai hatásokat több kutatás is alátámasztja. A te hangodat ismerem® 
perinatális zenei program fókuszában az édesanya áll, elsődleges célja a pozitív 
anya-csecsemő interakciók elősegítése az élő énekhang és élő zene segítségé-
vel. Azt szeretnénk, hogy az anyuka a kórházi környezetben is merje használni a 
saját beszéd és énekhangját, ezzel tudja segíteni gyermeke vitális paraméterei-
nek javulását, s ennek megtapasztalásával erősödjön szülői kompetencia érzése.

Miért van szükség a segítségre? Az anyaság az egyik legösszetettebb területe 
a pszichológiának. Az anyává váláskor mélyen megérintődnek, aktiválódnak a 
gyermekkor tudatos és tudattalan emlékei, a saját anyával való kapcsolat. A fiatal 
édesanya számára különösen fontos, hogy segítő, támogató, védelmező környe-
zet vegye körül a gyermek születésekor és a gyermekágy heteiben, különösen 
akkor, ha a gyermeke a PIC osztályon kezdi az életét. Az erős stresszel, krízissel 
való megküzdési stratégia, vagyis a reziliencia a támogató környezet hatására 
erősödik. Perinatális zenei programunk képviselőinek a legfőbb célja ez: dallal, 
zenével segíteni az anyát a krízisben és a gyermeket a gyógyulásban. (Önkén-
teseink 40 órás módszertani tanfolyamon vesznek részt önismereti modullal.)

A Semmelweis Egyetem I. Sz. Gyermekklinikán Dr. Méder Ünőke felkérésére részt 
vettünk abban a kutatásban, mely a kenguru módszer és a zeneterápia együttes 
használata közben többek között az agyi szöveti oxigenizáció változását mérte. 

Ebben az évben két szakdolgozat készült a programból a Pécsi Tudomány-
egyetem Művészeti Kar zeneterápia szakán Aszódy Gyöngyi és Kovácsné Tesléry 
Beáta hallgatók munkája nyomán.

07 A zeneterápia hatása a koraszülöttekre

Dr. Méder Ünőke1, Tarjányi Eszter2, Hazay Tímea3, Dr. Csekő Anna1, 
Dr. Andorka Csilla1, Dr. Korbély Réka1, Dr. Majorovics Éva1, 

Dr. Bokodi Géza1, Dr. Szabó Miklós1, Dr. Jermendy Ágnes1

1 Semmelweis Egyetem, I. Sz. Gyermekklinika 
2 Semmelweis Egyetem, ÁOK, IV. Évfolyam 
3 A Te Hangodat Ismerem® Perinatális Zenei Program

Bevezetés: Az elmúlt évtizedben világszerte egyre nagyobb az érdeklődés a kora-
szülöttek minőségi túlélését javító módszerek valamint az egyén- és családköz-
pontú gyógyítással kapcsolatos kutatások iránt. Magyarországon zeneterápiás 
foglalkozást újszülötteknél 2014 január óta alkalmazunk, mely jelenleg ország-
szerte 14 Perinatális Intenzív Centrumban elérhető. Kutatásunk elsődleges célja 
az édesanyával kialakított bőr-bőr kontaktus (kenguruzás), majd az anyai ének-
hang hatására észlelhető változások mérése a koraszülöttek élettani paraméte-
rei, többek között az agyi szöveti oxigenizáció tekintetében.
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Módszerek: Vizsgálatunkat a Semmelweis Egyetem I. számú Gyermekgyó-
gyászati Klinika PIC osztályán végeztük 2017. március és 2018. április között. 
A pros pektív, belső kontrollos klinikai vizsgálat során a koraszülöttek oxigénsza-
turációját, szívfrekvenciáját illetve a temporalis lebenyek felett mért agyi szö-
veti oxigenizációt vizsgáltuk (SenSmartTM Model X-100, Nonin Medical Inc.) négy 
különböző helyzetben. A kutatás során az inkubátorban töltött időszakban mért 
élettani paramétereket vetettük össze a kenguruzás, majd az éneklés során rög-
zített paraméterekkel, végül a kenguru terápia mellett végzett utómegfigyelést 
rögzítettük. Az édesanya éneklését zeneterapeuta munkatársak gitárkísérettel 
segítették. Statisztikai elemzésre egytényezős ismételt méréses varianciaana-
lízist használtuk.

Eredmények: A vizsgálatban részt vett koraszülöttek a 29,1 ±2,7. (átlag±SD) gesz-
tációs hétre születtek, 1319 ±498 gramm testtömeggel. A vizsgálatok a kezdeti 
stabilizációt követően a korrigált 34 ±3. héten zajlottak. Előzetes eredményeink 
alapján az inkubátorban mért agyi szöveti oxigenizáció (NIRS) értékek (76,2 [CI: 
74,2-78,1]), a kenguruzás és éneklés hatására szignifikánsan emelkedtek (77,9 
[CI: 76,2-79,5]; p=0,036). Az oxigénszaturáció és szívfrekvencia értékek nem 
mutattak szignifikáns változást.

Következtetés: Vizsgálataink alapján a zeneterápia és a kenguru-módszer együt-
tes alkalmazása kedvező hatással lehet az agyi hemodinamikára, mely a köz-
ponti idegrendszer illetve hallókéreg aktiválódását jelezheti. Az anyai énekhang 
hosszú távú fejlődésneurológiai kimenetelre gyakorolt hatás igazolására további 
vizsgálatok szükségesek.

08 Donor Anyatej hatásának vizsgálata az I. számú 
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Neonatális 
Intenzív Centrumában

Dr. Dombi Anna Zsófia, dr. Varga Péter, Szabó Zsófia, 
dr. Harmath Ágnes PhD
Semmelweis Egyetem, I. számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, 
Neonatális Intenzív Centrum

Bevezetés: a koraszülöttek optimális táplálása édesanyjuk saját anyatejével tör-
ténik. Ennek hiányában dajkatej, valamint a donor anyatej adása a legjobb alter-
natíva. A koraszülötteknek szánt tápszerrel szemben az anyatejes táplálás csök-
kenti a nekrozitáló enterokolitisz és a késői szepszis előfordulásának kockázatát. 
A donor anyatejnek a koraszülötteknek szánt tápszerrel szemben észlelt pozitív 
hatásai annak ellenére is érvényesülnek, hogy a Holder-pasztörizáció során vál-
tozó mértékben, de csökken a donor anyatej antiinflammatorikus, növekedési 
faktorainak, prebiotikumainak mennyisége, illetve aktivitása. 
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Célkitűzés: Vizsgálni kívántuk, hogy az anyatej és a donor tej nagyobb arányú 
alkalmazásával jobban érvényesülnek-e az anyatejes táplálás pozitív hatásai. 

Módszer: Összesítettük a donor anyatej használatának bevezetése előtti (2015) 
és az azt követő (2016) évben a Koraszülött Intenzív Osztályunkon ápolt igen kis-
súlyú koraszülötteknél az ápolásuk során kapott anyatej, donor tej és tápszer 
mennyiségét. Meghatároztuk az egyes koraszülötteknek adott anyatej és tápszer 
arányát. A perinatális tényezők közül vizsgáltuk a koraszülöttek terhességi korát, 
anyai anamnézisét, intrauterin infekció meglétét, születéskor észlelt percentilis 
értékeket, enterális táplálásuk kezdetét, légzéstámogatási, keringéstámogatási 
igényüket. Összehasonlítottuk az enterális táplálás felépítéséhez szükséges időt, 
a sebészeti beavatkozást igénylő nekrotizáló enterokolitisz előfordulási arányát, 
valamint a centrális vénás kanül használatának idejét, a súly és fejkörfogat per-
centilis értékek változásait. 

Eredmények: a donor anyatej bevezetését megelőző évből 167, az azt követő 
évből 152 igen kissúlyú koraszülött adatait elemeztük. Az átlagos születési súly 
az első csoportban 1097.5 gramm, a második csoportban 1094.9 gramm volt. Az 
átlagos gesztációs idő mindkét csoportban 28.5 hét volt. További adatok feldol-
gozás alatt állnak.

Megbeszélés: Újszülött Intenzív Osztályunkon kiemelt figyelmet fordítunk a kora-
szülő édesanyák mielőbbi és folyamatos támogatására a laktáció megindításához 
és fenntartásához. Célunk az, hogy az igen kissúlyú koraszülöttjeink kizárólagos 
anyatejes táplálásban részesüljenek. Vizsgálatunk eredményei előreláthatólag 
alátámasztják a pasztörizált donor anyatej előnyeit és biztonságosságát. 

09 Különleges igényű újszülöttek szoptatása –  
Pierre- Robin szekvencia 
Eset- ismertetés

Dr. Körözsi-Tóth Ágnes
Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház, Szülészet- 
Nőgyógyászati Osztály

Noha az ún. pathológiás újszülöttek ellátásával Magyarországon is fejlett eszköz-
parkkal és szakember gárdával rendelkező perinatalis centrumok foglalkoznak, 
a mindennapos neonatológiai gyakorlatban, kevésbé felszerelt újszülött osztá-
lyokon is találkozunk speciális igényű újszülöttekkel. 

Előadásomban egy, az osztályunkon született, Pierre-Robin szekvenciában érin-
tett újszülött esetét mutatom be. Röviden felvázolom a szoptatás- támogatással, 
anyatejes táplálással foglalkozó szakember gyakorlati kihívásait és nehézségeit.

Természetesen kiemelt jelentőségű a megfelelő tapasztalattal, szemlélet-
tel és tudással bíró szakmai csapat, de az anyai gondoskodás és testközelség 
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jelentősége, a szülői együttműködés szerepe minden újszülött fejlődésében és 
gyógyulásában, életminőségére gyakorolt hatásában elengedhetetlen. Szeretnék 
rávilágítani azokra a lehetőségekre, amelyek a különleges igényű kisbabák spe-
ciális szükségleteit úgy szolgálják és segítik elő, hogy nem haladják meg egy ún. 
PIC I-nek determinált újszülött osztály anyagi, személyi és eszközbeli kapacitását 
és korlátait. 

10 Sok bába közt sem vész el a gyermek…

Szentes-Torkos Dóra, Bressel-Klein Annamária, Deák Henriett,  
dr Mátay Lilla
Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

Kórházunkban a Perinatalis Intenzív Centrum a kezdetektől nyitott osztályként 
működik, a szülőket a nap bármely szakában fogadtuk az osztályon. Ezzel együtt 
folyamatosan törekszünk a családközpontú betegellátás minél magasabb szintű 
kialakítására, adott körülményeink között.

Az állandósult neonatológus és nővérhiány mellett fokozott szükség van a többi 
szubspecialitás munkájára. Osztályunkon klinikai szakpszichológus segíti az 
anyákat a koraszülés feldolgozásában, a babával való összehangolódásban, 
a szoptatási tanácsadó pedig az anyatej fenntartását, a szoptatás kialakítását 
támogatja. Stabil állapot elérése után gyógytornász kezdi meg munkáját a kicsi-
vel, bevonva az anyákat is, ezzel megalapozva a korai fejlesztést.

Szerveződő szülőtámogató csoportunk mellett mentálhigiénés tanácsadó is 
segíti a feladatokra irányulásban, a további útkeresésben a szülőket. 

A sokszínű ellátás során elengedhetetlen, hogy azonos elvek szerint gondol-
kodva, egymás munkáját segítve, megerősítve, szoros kommunikáció mellett dol-
gozzunk. A folyamatos konzultáció a neonatológusokkal, az ellátó nővérekkel a 
záloga annak, hogy a szülők teljes bizalommal forduljanak az ellátó, majd később 
a gondozó személyzethez.

A családközpontú PIC kialakítása felé vezető utunk tapasztalatairól, problémáiról 
kívánunk beszélni. 
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11 „Mentorházak és mentorhálózat kialakítása 
koraszülöttek és családjaik számára a Dél-Alföld 
régióba EFOP-1.2.10-16-2016-00002” projekt első 
éves tapasztalatainak bemutatása

Az EFOP-1.2.10-16-2016-00002 „Mentorházak és mentorhálózat 
kialakítása koraszülöttek és családjaik számára a Dél-Alföld Régióban” 
projekt keretében

Monostori Dóra, Rádi Kata, Bakos Boglárka, Nagyillés Éva, Tálosi Gyula
Korábban érkeztem Dél Alföldi Regionális Koraszülött Intenzív osztályért 
Alapítvány

A Korábban érkeztem Alapítvány 2017.07.01-én elindította „Mentorház” projekt-
jét azzal a céllal, hogy a hazai 8-9%-os incidenciájú koraszülés és az általa gene-
rált problémakör, a közgondolkodás fókuszába kerüljenek. A projekt célkitűzései 
nem csak a koraszülöttekre és családjaikra terjednek ki, hanem az őket ellátó 
szakemberek kapcsolat orientált támogatására is. A régiós programban, jelenleg 
is zajlik egy 500 fős mintával végzett kutatás, amely rész jelentései rávilágítanak 
nem csak a PIC ellátás, hanem a PIC ellátás előtti időszak kiemelt jelentőségére 
is. Előadásomban, az első év mentorhálózat építő munkájáról szeretnék beszá-
molni, kiemelve a szolgáltatásaink iránti keresletet, valamint a mentorképzés 
„Koraszülés-élmény” feldolgozásának tapasztalatait, valamint az érintett szak-
emberek és felsőoktatási hallgatók érzékenyítő programjait.

12 PICi filmek a szülők támogatásának szolgálatában

Pénzes Boróka

Pénzes Boróka 2 gyermek édesanyja, második gyermeke, Dorka 26 hétre szüle-
tett korababa. Hazatérésük után férjével közösen határozták el, hogy létrehoznak 
egy tájékoztató jellegű filmsorozatot segítséget nyújtva ezzel a hasonló élethely-
zetben lévő szülőtársaiknak.

A PICi filmek egy személyes élményen alapuló, hiánypótló projekt, amely a 
szülőkben a koraszülés során felmerülő témákat és kérdéseket veszi sorra átfo-
góan, tematizálva, egy 9 részes, mindenki által ingyenesen elérhető filmsoro-
zat keretében. A filmsorozat olyan témákat jelenít meg, melyek minden szülőt 
érintenek a korababájuk kórházi tartózkodása alatt, illetve közvetlenül utána, a 
hazakerüléskor. A megjelenő témák több nézőpontból, orvosok, szülők, nővérek, 
illetve egyéb társszakmák képviselői, mint pszichológus és szoptatási tanácsadó 
szemszögéből kerülnek bemutatásra a film audiovizuális, tudatunkra és érzel-
meinkre ható eszközeivel. A filmek részei: Apák a PIC-en, Oltások, Fertőzések 
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elkerülése, Gyász, Korababák táplálása, Kenguruzás, Hazakerülés, Nővérport-
rék, Szülői érzelmek, melyek közül az első öt epizód került eddig bemutatásra, a 
további részek megjelenése 2018 második felére várható. A PICi filmek a szülők 
oktatását és ellátásba való bevonásukat támogatja.

A PICi filmek projekt a Melletted a helyem Egyesület közreműködésével és az 
Abbvie támogatásával jött létre.
www.facebook.com/picifilmek
www.fecebook.com/mellettedahelyem 

13 Perinatális asphyxia következtében kialakuló akut 
neuroinflammáció és hosszú távú magatartási 
hatások egy preklinikai modellben

Mikics Éva 1, Sipos Eszter 1, Orsolits Barbara 1, Demeter Kornél 1, 
Kerényi Áron 1,2, Aliczki Manó 1, Balogh Zoltán 1, Pászthy-Szabó 
Benedek 1, Fekete Andrea 2, Szabó Miklós 2, Kai Kaila 3, Dénes Ádám 1

1  Magyar Tudományos Akadémia, Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet, 
Budapest

2 Semmelweis Egyetem, I. számú Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest 
3  University of Helsinki, Department of Biosciences and Neuroscience 

Center, Helsinki

A perinatális asphyxia súlyos, gyakran egész életen át tartó központi idegrend-
szeri károsodásokat okozhat, és számos vizsgálat utal arra, hogy az újszülöt-
tek jóval nagyobb arányát érintő enyhébb formái is szerepet játszanak későbbi 
kognitív és pszichés zavarok kialakulásában. Kutatásunk során a mérsékelt 
perinatális asphxia egy új, sebészeti beavatkozást nem igénylő állatkísérletes 
modelljében vizsgáltuk azokat az idegrendszeri mechanizmusokat, amelyek a 
későbbi magatartási deficitek kialakulásához vezetnek. Kísérleteinkben 7 napos, 
normotermiás (37-37,5  ͦC) Wistar kölyökpatkányokat 15 percre egy „asphyxiás 
gázkeveréket” (4% O2 és 20% CO2) tartalamazó kamrába helyeztünk. Az álla-
tok magatartási változásait az inzultust követő 24. órától kezdve egészen fel-
nőttkorig átfogó tesztsorozatban vizsgáltuk. Az agyi inflammációs folyamatok, 
a neuronpusztulás, illetve a glutamáterg transzmisszió 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 megfi-
gyelhető számos agyterületen. Felnőttkorban a vezikuláris glutamát transzpor-
terek (VGLUT-1 és VGLUT-2) szintje és eloszlása is változást mutatott a hippo-
campusban 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 felnőtt-
korban elvégzett viselkedéstesztek markáns, hosszú távú változásokat tártak fel: 
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az asphxiás inzultuson átesett állatok fokozott szorongást és a térbeli memória 
zavarait, valamint fokozott impulzivitást és figyelemzavart mutattak. Előzetes 
eredményeink szerint az inzultust követő akut neuroinflammációs folyamatok 
célzott gátlásával a hosszú távú kognitív zavarok megelőzhetők. 

14 Metán inhaláció hatása a hipoxaemiás 
hipoxiában fellépő oxidatív és nitrozatív stressz 
válaszreakcióra patkányokban

Kiss Liliána, Poles Marietta Zita, Boros Mihály, Kaszaki József
SZTE ÁOK Sebészeti Műtéttani Intézet

Bevezetés: Az akut vagy krónikus légzőszervi betegségek (pneumónia, szepszis) 
következtében kialakuló hipoxaemiás hipoxia által okozott szövetkárosodás a 
klinikai gyakorlat súlyos problémája. Normoxiás metán gázkeverék inhalációja 
csökkenti a vékonybél ischaemia/reperfúzió által indukált oxidatív stressz mér-
tékét (Boros 2012), ezért megvizsgáltuk, hogy szisztémás hipoxia esetén a metán 
inhaláció befolyásolja-e az oxidatív és nitrozatív válaszreakciót.

Módszerek: Altatott, lélegeztetett hím patkányokon a vérgáz értékek folyamatos 
monitorozása mellett enyhe, illetve súlyos hipoxiát hoztunk létre 30 perces 18,5% 
(18%O

2
; n=7), vagy 60 perces 16% oxigén tartalmú gázkeverék (16%O

2
; n=6) 

alkalmazásával. A metánnal kezelt csoportok esetében (n=6-7) a gázkeverék 
2,2% metánt is tartalmazott. A kísérletek végén tüdő és vékonybél biopsziákból 
meghatároztuk a xantin-oxidoreduktáz (XOR) és mieloperoxidáz (MPO) aktivitást. 
A képződő peroxinitrit szintjét a szöveti nitrit-nitrát (NO

x
) és nitrotirozin tartalom 

meghatározásával jellemeztük.

Eredmények: A súlyos hipoxia következtében szignifikánsan csökkent az artériás 
parciális oxigén nyomás (87±8 vs 54±5 Hgmm). Mindkét hipoxiás állapot növelte 
a bél és a tüdő MPO aktivitását és NO

x
 szintjét, míg a XOR aktivitás nem változott. 

A metán inhaláció súlyos hipoxia esetén szignifikánsan csökkentette a XOR és 
MPO aktivitást a vékonybélben (~37%), emellett a nitrotirozin képződés is szig-
nifikánsan csökkent (~32%), s ezzel párhuzamosan a NO

x
 szint emelkedett. Ezek 

a változások enyhe hipoxiában is megfigyelhetők voltak.

Következtetés: A hipoxia során alkalmazott metán inhaláció a leukocita aktiváció 
és a nitrozatív stressz szintjének csökkentésével, és a mikrocirkulációt támogató 
NO

x
-NO konverzión keresztül járul hozzá a szövetek hipoxiás károsodásának 

kivédéséhez.

Támogatás: NKFI K120232, NKFI K116689, EFOP-3.6.2-16-2017-00006; UNKP-17-2
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15 Asphyxiás újszülöttek agyi vérkeringésének 
vizsgálata

Szerzők: Vajk Dóra, Szakmár Enikő, Kovács Kata, Méder Ünőke, Szabó 
Miklós, Jermendy Ágnes
SE I.Sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Bevezetés: A hypoxiás-ischaemiás encephalopathiában (HIE) szenvedő újszülöt-
tekben kevés késői kimenetelt jelző prognosztikai marker ismert jelenleg. Az agyi 
vérkeringés vizsgálata egyéb diagnosztikus eredményekkel kiegészítve segíthet 
a prognózis felállításában.

Cél: Célunk volt asphyxiás, hypothermiás kezelésben részesülő újszülöttek agyi 
véráramlás változásának vizsgálata az idő és a súlyosság függvényében.

Módszer: Az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika Perinatális Intenzív Centrumában, 
2016–2017 között kezelt 28 érett, terápiás hűtésben részesülő HIE-s újszülött 
adatait elemeztük. Az újszülötteket a korai életórákban rögzített Thompson neu-
rológiai pontrendszer szerint enyhe (1-10 pont, n=17), valamint súlyos (11-22 
pont, n=11) csoportba soroltuk. Az agyi vérátáramlás jellemzésére transcrani-
alis Doppler ultrahanggal végeztünk méréseket az a. cerebri anterior (ACA) és 
mindkét oldali a. cerebri media (ACM) területén az első 3 életnapon. A mérések 
során meghatároztuk az erek systoles, dyastoles áramlási sebességét, valamint 
pulzatilitási (PI) és rezisztencia indexét (RI).

Eredmény: A két csoport antropometriai paraméterei és kiinduló vérgázértékei 
nem különböztek, azonban a súlyos csoport alacsonyabb 5 és 10 perces Apgar 
értékkel rendelkezett. Az ultrahangos vizsgálatok a medián 8., 29. és 50. életórá-
ban történtek. A súlyos csoportban mindhárom artéria területén a RI szignifikáns 
csökkenését mértük az idő függvényében, szemben az enyhe csoporttal, ahol a 
változás mértéke kizárólag a bal ACM területén ért el szignifikáns szintet. A leg-
nagyobb változás a súlyos csoportban a bal ACM területén volt, ahol az 1. életna-
pon mért 0,78-as RI a 3. napra 0,48-ra csökkent (p=0,004), amellyel párhuzamo-
san a PI is csökkenést mutatott (p=0,01). Többszempontos varianciaanalízissel 
vizsgálva a systoles áramlás változását az ACA területén, a 2. és 3. életnapon az 
áramlás szignifikáns növekedését találtuk az 1. életnapon mért értékhez képest, 
a súlyossági csoporttól függetlenül (p=0,001).

Összefoglalás: Eredményeink szerint az agyi vérátáramlás változása a súlyos 
csoportban az idő előre haladásával kifejezettebb, mint az enyhe csoportban. A RI 
csökkenése és systoles áramlás növekedése megfelel az irodalomban leírt agyi 
„luxusperfúzió” jelenségének az asphyxiás újszülöttekben. Az agyi vérátáramlás 
vizsgálata segítheti a legsúlyosabb inzultust átélt újszülöttek kiszűrését.

   Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-17-2 kódszámú Új Nemzeti 
Kiválóság Programjának támogatásával készült
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16 Koraszülött és császármetszéssel született 
csecsemők táplálása

Kocsis István

17 Korai PIC-i gondok-gondolatok a táplálásterápiáról

Elmont Beatrix

18 Minőségi indikátorok alkalmazása a koraszülött-
ellátásban

Dr. Jermendy Ágnes1, Dr. Valek Andrea2, Dr. Bodrogi Eszter3, Dr. Szabó 
Miklós1, Dr. Nádor Csaba3 

1 Semmelweis Egyetem, I. Sz. Gyermekklinika, Perinatális Intenzív Centrum 
2 Emberi Erőforrások Minisztériuma, OTFH-ÁMF 
3 MH EK Honvédkórház, PIC

Bevezetés: A koraszülöttellátás minőségi fejlesztéséhez megbízható indikáto-
rokra van szükség, amelyek a lehetséges problémák feltárásán kívül trendek 
követésére, valamint az egyes ellátók közötti különbségek leírására is alkal-
mazhatók. Nemzetközi minőségbiztosítási elemzések elsősorban ún. összetett, 
kompozit indikátorokat alkalmaznak, amelyek lehetőséget adnak a betegellátás 
számos aspektusának együttes értékelésére. Célul tűztük ki, hogy hazánkban is 
kidolgozzunk egy egyszerűen alkalmazható minőségi indikátorrendszert. 

Módszerek: Az Országos PIC Adatbázis 2015-ös adatainak felhasználásával 
összesen 19 III. szintű Perinatális Intenzív Centrum (PIC) ápolási eredményeinek 
kiértékelését végeztük anonim módon, az 1500 gramm alatt született koraszü-
löttek körében. A kiértékeléshez a kanadai „EPIQ” tanulmányban alkalmazott 
kompozit indikátorrendszer hazai adaptációját alkalmaztuk. A kompozit indikátor 
kedvezőtlen kimenetelt definiál a 24. gesztációs hetet betöltött, és 32. gesztációs 
hét előtt született, 1500 gramm alatti koraszülöttekben: halálozás III. szintű PIC-
ben vagy 5 súlyos morbiditás bármelyikének előfordulása (krónikus tüdőbeteg-
ség, retinopathia III.-V. stádium, hasi sebészeti beavatkozást igénylő necrotizáló 
enterocolitis, intraventricularis haemorrhagia III.-IV. stádium/ periventricularis 
leukomalacia vagy nosocomiális infekció).  Az elemzés során a betegellátás által 
nem befolyásolt rizikófaktorokra (gesztációs kor, 10 percentil alatti születési súly, 
7 pont alatti 5 perces Apgar, intézményen kívüli születés, és a nem) korrigáltunk. 
A kedvezőtlen kimenetel becslésére logisztikus regressziót alkalmaztunk.

Eredmények: Összesen 1418 gyermek adatait értékeltük. A vizsgált koraszülöt-
tek száma az egyes intézetekben átlag 70,3 fő volt (szórás 51,2; min. 7 – max. 216 
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fő volt). Országosan 30,1% volt a kompozit indikátor alapján számolt kedvezőt-
len kimenetel (halál vagy súlyos szövődmény) előfordulása. Az intézetek között 
a kedvezőtlen kimenetel előfordulása széles tartományban mozgott, 5,9%-53,7% 
közötti intervallumban helyezkedett el. Az egyes intézetek adatait a többi intézet 
által meghatározott országos átlaghoz viszonyítottuk. Ez alapján 5 intézetben a 
többihez képest kisebb az esély (OR < 1), 3 intézetben a többihez képest nagyobb 
az esély (OR > 1) a halálozás vagy súlyos szövődmény előfordulására, a többi 
intézet teljesítménye az országos átlagtól nem tér el szignifikánsan. Amennyiben 
az egyes intézeteket egy nagy esetszámú, a korábbi vizsgálatok során jó ered-
ményt adó referencia intézethez hasonlítottuk, a kedvezőtlen kimenetel előfor-
dulásának esélye 10 intézménynél volt statisztikailag szignifikánsan nagyobb a 
referencia intézethez képest. A legrosszabbul teljesítő intézetekben 7-12-szeres 
volt az esély a rossz kimenetelre.

Következtetés: Vizsgálataink alapján a III. szintű PIC-ek között számottevő ellá-
tási minőségi különbségek fedezhetők fel, amelynek hátterében összetett okok 
állhatnak, ezért az adatok további elemzésekre van szükség. Reményeink szerint 
jelen munkánkkal sikerült felhívni a figyelmet a koraszülöttellátás minőségi fej-
lesztésének szükségességére. 

19 Kollodium-bébi ápolási vonatkozásai perinatális 
intenzív osztályon - Esetbemutatás 

Sánta Csilla1  Dr Kiss Judit1, Dr Csoma Zsanett Renáta2

Szegedi Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Központ1, 
Szegedi Tudományegyetem Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika2, 

A kollodium bébi leíró kifejezés, amely a bőr veleszületett elszarusodási zavará-
nak egyik jellegzetes, súlyos, újszülöttkorban észlelhető megjelenési formája.  Az 
újszülött testét fényes, feszes celofánszerű membrán borítja, amely ráfeszül a 
gyermek testére, arcára. A szem és az ajkak körül húzódó bőr torzítja az arcvoná-
sokat, ectropiumot és eclabiumot okoz. Születés után ez a membrán megszárad, 
majd pikkelyszerűen felszakadozik, berepedezik. Sérül a bőr barrier funkciója, 
melynek következtében számos szövődmény alakulhat ki. Fokozott figyelmet 
kell fordítani a folyadék és elektrolit háztartásra, a kalória bevitelre, a fertőzések 
megelőzésére, és nem utolsósokban a bőr szakszerű ápolására.

Esetünkben egy sectio cesareával  I/1 terhességből a 39. héten, 3460g szüle-
tési súllyal, Apgar: 10-10-10 státusszal világra jött újszülött ellátását ismertetem. 
Osztályunkra a szülészeti ellátás után   fél órával, stabil vitális paraméterekkel 
belszervileg negatív státusszal  érkezett súlyos ectropiummal és eclabiummal. 
Testét feszes páncélszerű membrán borította, a nyaki redőnél és lágyék hajlatnál 
felszínesen repedésekkel. Bőrtünetei igen súlyosak, fájdalmasak voltak, a végtagi 
mozgások beszűkültek. Ellátását 90%-os páratartalom mellett, steril inkubátor-
ban, elkülönített kórteremben kezdtük meg. Inkubátorba helyezéskor bőre  már 
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száraz, lemezesen hámló, néhol felületesen erodált volt. Mivel branül rögzítése 
nem volt lehetséges a bőr állapota miatt, köldökvénás kanült helyeztünk fel, ezen 
keresztül kezdtük meg a parenterális folyadékpótlást. Protokoll szerint a mik-
robiológiai mintákat levettük, majd az infekcióra utaló tünetek miatt kombinált 
parenterális antibiotikum kezelést indítottunk. Bőrének kezelését az osztályon 
található kis kiszerelésű nyugató bőrápolóval azonnal megkezdtük, majd bőrgyó-
gyászati konzílium alapján rendszeres emolliens kezeléssel fojtattuk. Szemébe, 
mivel nem tudta becsukni Ocg.Viscosát cseppentettük 3 óránként, majd 3x1-1 
csepp Neomycin vált szükségessé.

Neonatológiai ellátás során az ápolói teamünk számos nehézséggel, kihívás-
sal szembesült. Az újszülött elhelyezése, a rögzítési eljárások alkalmazása, a fáj-
dalom monitorozása vagy egy egyszerű pelenkázás, fürdetés is nagy odafigyelést 
igényelt. A szülők segítése, tájékoztatása is munkánk fontos részét képezte.

Az összehangolt intenzív terápiának és ápolásnak, valamint a szakszerű bőr-
gyógyászati és szemészeti ellátásnak köszönhetően állapota gyorsan javult, bőr 
és szemtünetei mérséklődtek. 3 hetes életkorban szülői felvilágosítás, továbbá 
bőrgyógyászati, szemészeti valamint fül-orr-gégészeti utógondozás egyeztetése 
után otthonába bocsátottuk.

20 Modern sebkezelés perinatális intenzív osztályon

Sánta Csilla
Szegedi Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Központ

A bőr kulcsfontosságú védő funkcióval rendelkezik.A perinatális intenzív osztály 
betegei fejlettlenségük, állapotuk és az intenzív terápiás kezelések miatt fokozot-
tan ki vannak téve  a bőr sérüléseinek és az ezzel kapcsolatos fertőzések kocká-
zatának.Az optimális sebkezelés magas szintű ismereteket igényel a sérülések 
mechanizmusairól,a sebgyógyulás fiziológiájáról, a sebgyógyulást befolyásoló 
tényezőkről, a felhasználható kötszerek típusairól. A hatékony sebkezelés egy 
dinamikus folyamat, amely a pontos értékelésen és a reális célok meghatározá-
sán alapul. A koraszülöttek fejletlen bőrszerkezete korlátozza a felhasználható 
kötszertípusokat és anyagokat. A kötéseknek biztonságosnak kell lenniük, és 
nem szívódhatnak fel belőlük mérgező hatóanyagok vagy gyógyszerek. A kora-
szülött ellátás jelentős technikai fejlődése ellenére a sebkezelésre vonatkozó 
ismereteink messze elmaradnak a felnőtt sebkezelési gyakorlattól. Kevés a kli-
nikai gyakorlatban végzett sebkezelési kutatás. Sok esetben az ellátás elavult 
rutinokon alapul.

Az előadás célja ismertetni a koraszülött és újszülött ellátásban előforduló 
sebtípusokat, kialakulásuk okait továbbá az alkalmazható kötszereket és sebke-
zelési eljárásokat.
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21 Kiterjedt bőrtünetek hátterében álló ritka 
congenitalis betegség

Dr. Szabó Krisztina, Dr. Sárvári Katalin, Dr. Kummer Zoltán,  
Dr. Szabó Hajnalka
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház

Cél: Esetünkön keresztül szeretnénk bemutatni egy ritka, leginkább ereket érintő, 
kiterjedt bőrtünetekkel járó fejlődési rendellenességet. 

Esetismertetés: Anasztázia a 27 éves mater első, zavartalan és gondozott váran-
dósságából, a 41. gesztációs héten, 3980 grammos testsúllyal, 6/9-es Apgar 
értékekkel per vias naturales született. Megszületése után testszerte, törzsén 
és valamennyi végtagján kiterjedt kapilláris értágulatnak imponáló bőrtüneteket, 
valamint a lágyékhajlattól disztálisan a jobb alsó végtag duzzanatát észleltük. 
Alsó végtagi doppler ultrahang, valamint MR-angiographiás vizsgálatán jobb 
oldalon a vena femoralis, valamint a vena iliaca externa nem volt vizualizálható, 
helyettük kanyargós felületes kollaterálisok ábrázolódtak.  Ezen tünetek alapján 
felmerült a Klippel-Trenaunay szindróma diagnózisa. Gondozásba vétele megtör-
tént, genetikai vizsgálatát elindítottuk. Jelenleg a társuló nyirokkeringés-zavara 
miatt nyirok masszázs kezelésben részesül, thrombosis profilaxist egyenlőre 
nem kap, szomatikusan és pszichomotorosan jól fejlődik.

A Klippel-Trenaunay szindróma egy komplex kongenitalis megbetegedés, 
melyben a kapilláris, és vénás érintettség valamint a végtag aszimmetria adja a 
fő tüneteket. Ezen felül egyes esetekben nyirokkeringési rendellenességet is ész-
lelünk. A betegség pathomechanizmusában kóros angiogenezis, valamint sejtp-
roliferáció állhat. Hátterében több különböző genetikai defektust azonosítottak 
már, de legtöbb esetben a PIK3CA gén mutációját igazolták. 

22 Újszülöttkori hyperthyreosis és morbus 
haemorragicum neonatorum ritka társulása

Fehér Csilla, Kovács-Pászthy Balázs, Polonkai Edit, Katona Nóra, 
Kotormán Tünde, Balázs Gergely, Nagy Kata, Szőllős Anna,  
Riszter Magdolna, Kovács Tamás, Balla György
DEKK Gyermekklinika, Neonatológiai Tanszék

Betegünk a 31. terhességi hétre, sárgás magzatvízből, a terhességi időhöz képest 
kis súlyú újszülöttként született. Adaptációja zavartalanul zajlott. A 2. életnap-
tól észleltük 200/perc feletti tachycardiáját, gyakori, vizes székletei jelentkeztek. 
Ezekkel egy időben masszív gastrointestinalis vérzés lépett fel, szúrcsatornák-
ból elhúzódó vérzést láttunk, transzfúziót igénylő anaemia alakult ki. Véralvadási 
paraméterei jelentősen megnyúltak voltak, K vitamin függő alvadási faktorok 
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alacsony szintjére utaltak. Friss fagyasztott plazma adására és K vitamin ismét-
lésére került sor, mely mellett az újszülött gastrointestinalis vérzése megszünt, 
de hasmenése és tachycardiája a továbbiakban is fennállt. 

Anyai anamnézisből kiemelendő, hogy pajzsmirigy alulműködés miatt hor-
monszubsztitúcióban részesült. A mater Basedow kóros küllemét látva és ezért 
az anamnesist részletesebben felvéve azonban fény derült arra, hogy 3 évvel ter-
hessége előtt jelentős hyperthyreosis és emelkedett TSH receptor elleni antitest 
szintek miatt pajzsmirigyműtéten esett át. Az újszülött pajzsmirigyfunkciós érté-
keit ellenőrizve szinte mérhetetlenül alacsony TSH szinteket, valamint jelentősen 
emelkedett szabad hormonszinteket láttunk. Az újszülött állapota Metothyrin és 
béta-blokkoló kezelést tett szükségessé, amelyek mellett tünetmentessé vált.

A párhuzamosan jelentkező K vitamin hiányos vérzés és neonatalis hyper-
thyreosis között egyértelmű összefüggést nem találtunk, de felmerül, hogy az 
anyai alapbetegséggel összefüggő intrauterin retardatióval és ennek következ-
tében a zsírban oldódó vitaminok alacsony szintjével magyarázható a kórképek 
 társulása.

23 INR- gyorsteszt vizsgálatok terápiás hatásai 
a vérzéses szövődményekre igen kis súlyú 
koraszülöttek esetében

Dr. Polcec Renáta, Dr. Schlick Barbara, Dr. Sallai Eszter, Dr. Flach Edina, 
Dr. Princzkel Erzsébet
Szent János Kórház és Észak- budai Egyesített Kórházak

A Szent János Kórház PIC- osztályán 2015. áprilisától van lehetőségünk az INR 
vizsgálat ágy melletti elvégzésére.

Osztályunkon az 1500 gramm alatti koraszülötteknél, illetve a méhen belüli 
súlyfejlődésben súlyosan elmaradt újszülötteknél végzünk INR- vizsgálatot.

Az említett populációt anamnézisük alapján további csoportokra bontot-
tuk. Elkülönítettük a már említett méhen belül súlyosan retardált újszülötte-
ket, a lepényleválás- kisebb vérzés miatt született koraszülötteket, valamint a 
toxaemiás- HELLP szindrómás édesanyák gyermekeit /ezen populációt korábban 
fokozott rizikócsoportnak észleltük agyvérzés tekintetében/.

Rizikócsoporttól függetlenül minden esetben friss fagyasztott plazma és/vagy 
faktorpótlás (Beriplex) adásában részesültek azok, akiknél az INR érték 1,3 fölötti 
volt. 

Eredményeink alapján próbálunk választ keresni következő kérdéseinkre:

-  Valóban a fenti rizikócsoportokba tartozó koraszülötteknél fordul elő leggyak-
rabban vérzéses szövődmény (agyvérzés)?

-  Korrelációt mutat ez az emelkedett INR- értékkel?
-  A bevezetett preventív terápia csökkentette a vérzéses szövődmények számát?
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24 Tizenéves anyák terhességének kimenetele 

Karai Adrienn1, Gyurkovits Zita2, Sári Tamás2, Nyári Tibor3, Paulik Edit4, 
Németh Gábor2, Orvos Hajnalka2

1SZTE ÁOK Gyermekgyógyászati Klinika, Szeged 
2SZTE ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Szeged 
3SZTE ÁOK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet, Szeged 
4SZTE ÁOK Népegészségtani Intézet, Szeged

Célkitűzés: A tizenéves anyák terhességének kimenetele (terhességmegszakítás, 
terhességi szövődmények), valamint újszülöttjeik neonatológiai adatainak elem-
zése.

Bevezetés: Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) statisztikái alapján a tizen-
éves lányok közül évente körülbelül 16 millióan adnak életet gyermeknek, és 
3   millióan esnek át terhességmegszakításon. A terhesség és a szülés során 
fellépő szövődmények szerepelnek a második leggyakoribb halálozási okként 
ebben a korosztályban.

Anyag és módszer: Retrospektív vizsgálattal elemeztük a Szegedi Tudomány-
egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján 2010 – 2014. között szült tizen-
éves (20 év alatti) anyák és újszülöttjeik adatait. Kontroll csoportnak az ugyaneb-
ben az időszakban Magyarországon szültek adatait vettük a Központi Statisztikai 
Hivatal mutatói alapján. Elemeztük az anyák demográfiai jellemzőit és terhes-
ségi szövődményeit, valamint a perinatológiai kockázati tényezőket: a koraszü-
lés, a méhen belüli fejlődési elmaradás (IUGR), az intenzív ellátás szükségessége 
és a veleszületett fejlődési rendellenességek gyakoriságát. Vizsgáltuk továbbá 
ugyanebben a két csoportban az ugyanerre az öt éves periódusra eső terhesség-
megszakítások számát. Az adatok összehasonlítása SPSS program felhasználá-
sával történt.

Eredmények: Magyarországon a vizsgált öt éves periódusban 448852 újszülött 
született, 6,2%-uk édesanyja volt 19 éves vagy fiatalabb. A Szegedi Tudomány-
egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján ebben a periódusban 12845 
újszülött jött világra, közülük 275 újszülöttnek volt az édesanyja tizenéves (274 
anya, 2.1%). Magyarországon 2010. és 2014. között 182564 terhességmegszakí-
tást végeztek, 12, 7 %-uk (23251) volt 19 éves vagy annál fiatalabb. Klinikánkon 
ebben a periódusban 3502 terhességmegszakítás történt, közülük 13,1% (458) 
volt tizenéves. 

A terhességi szövődmények közül a gestatios diabetes mellitus gyakoriságát 
találtuk szignifikánsan alacsonyabbnak (1,8% vs. 6,3%) a tizenéves csoportban. 
A  tizenéves anyák újszülöttjeinek átlag születési súlya szignifikánsan alacso-
nyabb volt (3110,2 g vs 3247 g). Szignifikánsan gyakrabban fordult elő veleszü-
letett fejlődési rendellenesség (8% vs. 5%) és szignifikánsan magasabb arány-
ban igényeltek intenzív ellátást (12,4% vs. 8,0%) a kontroll csoporthoz képest. A 
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koraszülés és az IUGR előfordulásában nem volt szignifikáns eltérés a két cso-
port között.

Következtetés: A fiatal anyai életkor a kedvezőtlen szülészeti és perinatalis kime-
netel fontos kockázati tényezője, ezért törekednünk kell az ifjúság megfelelő sze-
xuális felvilágosítására, különös tekintettel a gyermekvállalás felelősségére. 

25 Az 1000 gramm alatti (ELBW) koraszülöttek 
hyperglycaemiájának korai és késői szövődményei

Turai Réka dr., Schandl Márton Ferenc, Fónai Fruzsina dr., Gyarmati 
Judit dr., Kvárik Tímea dr., Funke Simone dr., Ertl Tibor dr.
Pécsi Tudományegyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, 
Neonatológiai Tanszék

Az újszülött intenzív osztályok működésének köszönhetően a koraszülöttek, ezen 
belül is az extrém kis súlyú koraszülöttek (1000 g alatti születési súly, ELBW) 
perinatalis mortalitása jelentősen csökkent. Fontos feladattá vált a korai és késői 
szövődmények felismerése és kezelése, közülük a hyperglycaemia (vércukor > 
8,5 mmol/l) okozta korai, illetve késői károsodásokra szeretnénk felhívni a figyel-
met. Intenzív ápolást igénylő gyermekekben gyakrabban alakul ki hyperglycae-
mia, előfordulása és a halálozás között szoros kapcsolatot igazoltak. Az 1000 
gramm alatti koraszülöttekben – irodalmi adatoktól függően – 20-86%-ban fordul 
elő magasabb vércukorszint. A hyperglycaemia az ozmotikus viszonyok markáns 
változása miatt agyvérzéshez vezethet. Számos munkacsoport igazolta, hogy a 
koraszülötteknél előforduló retinopathia és a hyperglycaemia között is ok-oko-
zati kapcsolat áll fenn. Először 2016-ban számoltak be arról, hogy a magasabb 
vércukorszint akut vesekárosodáshoz is vezethet. Neonatológiai Tanszékünkön 
2014. január 1. és 2017 december 31. között 187 ELBW koraszülöttet ápoltunk, 
gesztációs koruk és születési súlyuk átlaga 27,1 ±2,2 hét, illetve 814,9 ±151,9 g 
volt, közülük 33 exitált (17,61%). Hyperglycaemiát 62 esetben igazoltunk, insulin 
kezelést 39 esetben alkalmaztunk, kóros veseműködésre utaló eltérést a vizs-
gáltak 50%-ban találtunk. Retrospektív vizsgálatunk eredményei arra hívják fel 
a figyelmet, hogy a hyperglycaemia gyakran alakul ki ELBW koraszülöttekben, 
a transcutan monitorizálás alkalmazásával törekedni kell a normoglycaemia 
biztosítására. A neonatalis időszakban jelentkező retinopathia gyakoribb hyper-
glycaemiás koraszülöttekben, ugyanakkor a gondozás során a veseműködés és 
vérnyomás ellenőrzésére nagyobb gondot kell fordítani.
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26 Fájdalomcsillapítás-hol az egyensúly?

Ivancsó Johanna, Fejes Melinda, Kelen Mária, Váradi Katalin,  
Vichor Diána, Afonyiné Kaló Tünde, Szűcs Ildikó
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és EOK, Koraszülött-
Újszülöttpatológia osztály, Miskolc

A fájdalomcsillapításhoz való hozzájutás kortól független alapvető emberi jog. 
Megdöbbentően hosszú időnek kellett eltelnie, hogy az orvostudomány felismerje, 
az újszülöttek, koraszülöttek is éreznek fájdalmat. A fájdalmas stimulusok már a 
25. gesztációs héttől mérhető kortikális választ váltanak ki, és a szomatoszenzoros 
kortikális aktiváció erőssége fordítottan arányos a gesztációs korral.

A PIC-ben ápolt beteg újszülöttek, koraszülöttek naponta számos fájdalmas 
vagy stresszes beavatkozáson esnek át. Rohamosan növekvő ismeretanyagunk 
ellenére számos tanulmány igazolja, hogy a fájdalomcsillapítás még messze 
nem ideális, a fájdalmas procedúrák nagy részénél a mai napig nem történik 
adekvát fájdalomcsillapítás. 

Míg az akut fájdalom többek között hypoxiához, hypercarbiához, növekvő intrac-
raniális nyomáshoz, vagy hyperglycaemiához vezethet, addig az ismétlődő és elhú-
zódó, kezeletlen fájdalomnak hosszútávú káros neurológiai, fejlődés- és viselke-
désbeli következményei vannak.  A fájdalomcsillapítás csökkenti a komplikációkat 
és a mortalitást, ezért a koraszülöttek, újszülöttek fájdalomcsillapítása nemcsak 
etikai kötelesség, de a hosszútávú kimenetel szempontjából is elengedhetetlen.

Minden koraszülött osztálynak rendelkeznie kell fájdalom- management pro-
tokollal. 

A fájdalom-management célja validált, objektív fájdalomskálák használatával a 
fájdalom észlelése, mértékének becslése, a fájdalmas beavatkozások számának 
minimalizálása, észszerű tervezése, és a megfelelő, hatékony fájdalomcsillapítási 
módszerek alkalmazása, az optimális haszon/kockázat arány figyelembevételével.

Előadásunkban ismertetjük és összehasonlítjuk a különböző fájdalom skálá-
kat, azok használhatóságát, a fájdalomcsillapítás gyógyszeres és nem gyógysze-
res lehetőségeit, összefoglalom a gyógyszerek neonatológiában ajánlott dózisait, 
mellékhatásait, illetve az egyes beavatkozások során használható fájdalomcsil-
lapítási lehetőségeket, a legújabb evidenciák, és osztályos gyakorlatunk figye-
lembevételével.



46

27 PIC-iben elkezdett mozgásfejlesztés

Fetterné Marozsán Mónika1, Lakatos Beáta2

1 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét, Fizio és Mozgásterápiás Osztály 
2 SAN-RIA Ápolási és Oktatási Bt.

Előadásunkban bemutatjuk az általunk a koraszülöttek és csecsemők mozgás-
fejlesztésére alkalmazott szemléletet, terápiás elveket. Részletezzük a post-
turalis kontroll kialakításának fontosságát és lehetőségeit. Bemutatjuk, hogy a 
terápia alatt hogyan alkalmazzuk a vestibularis, proprioceptiv, tactilis ingere-
ket, milyen eszközöket alkalmazunk. A disszociativ végtagi mozgások, aligment 
jelentősége. A proprioceptív, vestibularis reflexek, illetve tactilis reflexek integ-
rálódásának lehetősége. Fejkontroll jelentősége a reflexek integrálódásában. 
Persistalas figyelemfelhívó jelei, Megemlítjük a „Sleeper effect” és „Moving risk” 
modelleket. A dinamikus senzoros integrációs tréning elveinek alkalmazása már 
koraszülött korban. Bemutatjuk az Intézményünkben, koraszülötteknél alkalma-
zott Neuro-hidroterápiás lehetőségeinket. 

28 Sacrococcygealis teratoma perinatális ellátásában 
szerzett tapasztalataink

Magyar Zsófia1, Harmath Ágnes1, Verebély Tibor2, Pete Barbara1,  
Csóka Monika3, Beke Artúr 1, Rigó János jr.1

1 Semmelweis Egyetem, I. Sz. Szülészeti- és Nőgyógyászati Klinika 
2 Semmelweis Egyetem, I. Sz. Gyermekklinika 
3 Semmelweis Egyetem, II. Sz. Gyermekklinika

Bevezetés: A sacrococcygealis teratomák (SCT) ritka, veleszületett, de a leggyak-
rabban felismert magzati tumorok. Irodalmi adatok alapján becsült incidenciájuk 
1:27000 élveszületés. Az SCT-k esetén magas rizikót jelent a tumorméret, a növe-
kedési ráta, vascularitás, szolid morfológia, polyhydramnion jelenléte, kardialis 
dekompenzáció, nagyméretű placenta, hydrops kialakulása a fetusban. A daga-
nat biológiai viselkedését az életkor, a nem, a tumor elhelyezkedése (external, 
internal) valamint a szövettan (érett, éretlen, malignus teratoma) is befolyásolja. 
A perinatális morbiditás, mortalitás magas. Koraszülés, spontán tumor bevér-
zés, vagy ruptúra alakulhat ki. A császármetszés indikációját gyermeksebészeti 
javallat képezheti. MR és tumor marker vizsgálatot (LDH, AFP, bHCG) vizsgálatot 
követően korai sebészi rezekció fontos. Ezt követően onkológiai gondozás szük-
séges. Incomplett eltávolítás esetén szoros képalkotó és tumormarker utánkö-
vetés, malignus szövettani típus esetén adjuváns kemoterápiára is szükség van. 

Célkitűzés: A klinikánkon született esetek kimenetelének áttekintése a szülők tel-
jesebb körű perinatális tájékoztatása érdekében.
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Módszer: A Semmelweis Egyetem I.sz. Szülészeti- és Nőgyógyászati Klinikán 
2007. és 2017. között diagnosztizált sacrococcygealis teratoma esetek kimenete-
lének (terhességmegszakítás, perinatalis intenzív és gyermeksebészeti ellátás) 
retrospektív vizsgálata a rendelkezése álló elektronikus dokumentáció alapján. 

Eredmények: A  prenatális diagnózis felállítását követően a házaspárok az esetek 
33 %- ában (4/12) a terhesség lezárása mellett döntöttek. A 9 SCT kora-és újszülött 
közül 8-nál prenatális diagnózis született, mind a 9-en császármetszéssel szület-
tek. Eseteink között 12 leány, 1 fiú szerepelt. A megszületést követően készült első 
MR vizsgálat különböző mértékű intrapelvicalis terjedést igazolt. A tumoreltávolító 
műtét átlagosan a 3. életnapon (2-7 életnap)  történt. A szövettan 9 esetben kezdet-
ben éretlen teratomát, 4 esetben érett teratomát igazolt. Egy esetben a kezdetben 
éretlen teratoma az recidíva ismételt eltávolításakor yolk sac tumornak bizonyult. 
Recidíva 3 esetben fordult elő a vizsgált időszakban. Kemoterápiát 2 fő igényelt.  

Következtetés: A diagnózis prenatális felállítását követően rendszeres ellenőr-
zés szükséges a tumor méretének és szerkezetének meghatározására. Gyors 
növekedési tendenciát mutató tumorok esetén gyermeksebészeti indikáció alap-
ján a terhesség lezárása indokolt lehet. A sacrococcygealis teratoma leggyako-
ribb perinatális, életet veszélyeztető szövődménye a vérzés eseteink között az 
áttekintett időszakban nem fordult elő. A gyermeksebészeti perinatális ellátást 
követően rendszeres utánvizsgálat (UH, RDV) szükséges, egyes esetekben ismé-
telt sebészi beavatkozásra, és/vagy onkológiai kezelésre lehet szükség.  Nagyon 
fontos a szülők prenatális, teljeskörű  tájékoztatása a várható kimenetelről.

29 Non-kontakt monitorizálás a neonatológiában 

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

Az elmúlt évtizedekben a pulzoximetria megjelenése óta jelentősen megváltozott a 
koraszülött intenzív osztályon az életfunkciós paraméterek monitorizálása. A szív-
frekvenciát, légzésszámot, oxigénszaturációt, testhőmérsékletet és egyéb para-
métereket mérő jelenleg alkalmazott módszerek elsősorban bőrre ragasztható 
érzékelőket használnak. Az érzékelők vagy az ezek megfelelő rögzítésére hasz-
nált ragtapaszok, rögzítők, pántok azonban károsíthatják a koraszülöttek érzékeny 
bőrét és fájdalmat vagy stresszt okozhatnak vagy akár fertőzési kaput nyithatnak.  

Az elmúlt években számos kutatócsoport egyre nagyobb igyekezettel pró-
bált olyan non-kontakt, a koraszülöttek testét nem érintő életfunkciós para-
méterek meghatározására mérő módszert kidolgozni, mely nem okoz stresszt, 
fájdalmat alkalmazása során. A használni kívánt életfunkciós paramétereket 
mérő non-kontakt módszerekkel szemben az elvárások magasak. Ezek a mód-
szerek nem lehetnek kevésbé pontosak, eredményeik nem lehetnek kevésbé 
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megbízhatóak, mint az eddig alkalmazottak, de legyenek technikailag egyszerűen 
kivitelezhetőek és lehetőleg maradjanak kis költségűek. A testfelszínhez közel 
futó erekben a szívciklus során megjelenő változások videokamerával rögzített 
értékeinek digitális képfeldolgozó rendszerekkel való elemzése mérhetővé teszi 
a szívfrekvenciát vagy a légzésszámot és egyéb életfunkciós paramétereket. 

A Semmelweis Egyetem II.sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Perinatalis 
Intenzív Centrumában az elmúlt években fokozatosan próbáltunk kevésbé inva-
zív technikákat alkalmazni a diagnosztika, monitorizálás és a terápiás eljárások 
tekintetében. A non-invazív neonatológiai szemlélet kiterjedt alkalmazásával 
egyidejűleg észlelt mortalitási és morbiditási mutatók javulása arra sarkalltak 
minket, hogy lépéseket tegyünk a non-kontakt monitorizálás alkalmazására osz-
tályunkon. Az extrém kissúlyú koraszülöttek esetében a non-kontakt monitorizá-
lás jelentősen javíthatja a stressz okozta szövődmények, így az agyvérzés, nyitott 
ductus arteriosus vagy az apnoek előfordulását. 

Előadásunkban bemutatjuk a non-kontakt monitorizálás lehetőségeit a neo-
natológiában, illetve azokat az eredményeket, melyeket munkánk során nyertünk.

30 Plenáris előadás: Koraszülöttként világra jött 
gyermekek későbbi mentális problémái 

Az EFOP-1.2.10-16-2016-00002 „Mentorházak és mentorhálózat 
kialakítása koraszülöttek és családjaik számára a Dél-Alföld Régióban” 
projekt keretében

Pászthy Bea

31 Befolyással van-e az intrauterin nyelvi tapasztalat 
a hangsúly feldolgozásra? EKP vizsgálat

Zsuzsanna Varga 1,2, Linda Garami3,4, Anett Ragó5, Ferenc Honbolygó4,5, 
Valéria Csépe4,6,7

1 Neonatológiai Osztály, Semmelweis Egyetem, I. Gyermekklinika 
2  Pszichológiai Doktori Iskola, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem

3 Pszichológiai Doktori Iskola, Eötvös Loránd Egyetem
4  Agyi Képalkotó Központ, Magyar Tudományos Akadémia 
Természettudományi Kutatóközpont

5 Kognitív Pszichológiai Tanszék, Eötvös Loránd University
6  Kognitív Pszichológia Tanszék, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem

7  Pannon Egyetem, Magyar Nyelvtudományi és Alkalmazott Nyelvészeti 
Tanszék
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A koraszülöttek esetében nagy arányban figyelhető meg atipikus nyelvi fejlődés. A 
mindennapi klinikai gyakorlat egyik célja, hogy azok a koraszülöttek, akik veszélyez-
tetettek nyelvi fejlődési zavarokra, minél korábban azonosításra kerüljenek, a korai 
intervenció megkezdése érdekében. A nyelvelsajátítás kezdetén a csecsemőknek 
azzal a kihívással kell megküzdeniük, hogy a folyamatos beszédfolyamból jelen-
tésteli egységeket vonjanak ki.  Szavak reprezentációinak hiányában olyan jelekre 
kell támaszkodniuk, melyek a szavak határait jelölhetik, pl.: szóhangsúly, statiszti-
kai átmeneti valószínűségek. Számos tanulmány igazolja, hogy a beszédfeldolgozó 
rendszer hangolódása az anyanyelv prozódiai tulajdonságaira már az intrauterin 
életben megkezdődik, ami befolyással bírhat a szóhangsúly feldolgozására.

Vizsgálatunk célja volt, hogy megvizsgáljuk az intrauterin nyelvi tapasztalat 
hatását a szóhangsúly feldolgozásra. 34 koraszülött csecsemő (30-36.gesztációs 
hét) eseményhez kötött agyi potenciál válaszát regisztráltuk, amit két szótagú 
álszavakkal váltottunk ki. Az álszavakat eltérő hangsúly mintázattal (hangsúly 
az első vagy második szótagon) és eltérő szerepben (standard vagy deviáns), két 
feltételben mutattunk be egy passzív kakukktojás paradigmában.

Az Eltérési Válasz EKP komponensek alapján nem kaptunk eltérést a nem 
anyanyelvi hangsúly diszkriminációjában a koraszülöttek és terminusra született 
csecsemők között. Ugyanakkor az anyanyelvi hangsúly feldolgozásában a vizsgá-
latunkban résztvevő koraszülöttek teljesítményükben alulmúlták a nem koraszü-
lött életkorú társaikat. Az intrauterin életben szerzett prozódiai tapasztalat hatását 
erősíti meg az is, hogy a mérsékelt mértékben koraszülöttek (33-36 gesztációs hét) 
teljesítménye felülmúlja a nagyon koraszülöttekét (30-32 gesztációs hét).

Eredményeink szerint az intrauterin életben szerzett prozódiai tapasztalat, 
úgy tűnik, hogy hozzájárul a szóhangsúly feldolgozás fejlődéséhez. Ha ez a han-
golódási lehetőség az anyanyelv prozódiai tulajdonságaira lerövidül, az rizikóké 
értelmezhető, és felveti az anyanyelvi tréningek bevezetésének fontosságát a 
korai intervencióban.

32 A koponya ultrahang vizsgálat jelentősége a 
neurológai kimenetel előrejelzésében

Szőllős Anna, Kenyhercz Flóra, 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, Nagy Beáta Erika, Balla György
DE KK Gyermekgyógyászati Intézet, Neonatológiai Tanszék

Bevezetés: A koraszülöttek ellátása során a mortalitás csökkentése mellett egyre 
nagyobb hangsúlyt kap a kedvező életminőség biztosítása is. A koraszülöttek neu-
rológiai kimenetelének egyik fontos meghatározója az agyvérzés jelenléte. Míg a 
súlyos agyvérzés (3-4 stádium) és rossz neurológiai státusz közötti kapcsolat már 
hosszú ideje egyértelműen kimutatott, az alacsony stádiumú agyvérzés neuroló-
giai kimenetelre gyakorolt hatásáról ellentmondásosak az irodalmi adatok.
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Célkitűzés: Tanulmányunkban a koponya ultrahang vizsgálat során látott eltéré-
sek és a neurológiai kimenetel közötti kapcsolatot vizsgáltuk.

Módszerek: A neurológiai kimenetel vizsgálata korrigált 2 éves korban történt, 
pszichológus által elvégzett Brunet-Lézine csecsemő pszichodiagnosztikai teszt 
segítségével. A teszt a nagymozgás, finommotorika, beszédképesség és szocia-
bilitás részterületeken méri fel a gyermek képességeit. A restrospektív vizsgá-
latba a 2012.01.02. és 2014.10.21. között született, DEKK Gyermekgyógyászati 
Intézet Neonatológiai Intenzív Centrumában kezelt 1000 grammnál kisebb szüle-
tési súlyú koraszülöttek közül 78 gyermeket vontunk be, akik a két éves korban 
történő pszichológiai vizsgálaton részt vettek. A koponya ultrahang vizsgálati 
eredmények összegyűjtése a MedSol kórházi információs rendszer és betegdo-
kumentációs adatok áttekintésével történt.  

Eredmények: A vizsgálatba 78 koraszülött került bevonásra, születési 
súlyuk átlaga 760 grammnak, gesztációs koruk átlaga 26,7 hétnek adódott. 
A   Brunet- Lézine csecsemő pszichodiagnosztikai teszt során vizsgált fejlődési 
kvóciens csupán 7 esetben volt 70 alatti, mely egyértelmű megkésett fejlődést 
jelez, közülük 4 koraszülött esetében láttunk periventricularis leukomaláciát 
vagy súlyos agyvérzést koponya ultrahang vizsgálat során, 1 esetben 2-es stá-
diumú agyvérzéssel társult, 2 esetben a koponya ultrahang eltérés nélküli volt. 
A vizsgált populációban 7 koraszülöttnél volt látható súlyos agyvérzés, közülük 
4 esetben nem láttunk egyértelmű megkésett fejlődést.

Következtetés: A koponya ultrahang fontos vizsgálómódszer, azonban önmagá-
ban nem alkalmas a várható neurológiai kimenetel megítélésére, a pszichomoto-
ros fejlődést nagyban meghatározzák a perinatális események, komorbiditások 
és az alkalmazott fejlesztés is.

33 Hypoventilatio határai hypothermiás kezelés során

dr. Palotás Anna, dr. Császár Andrea, dr. Gárdos László
Zala Megyei Szent Rafael Kórház, Perinatalis Intenzív Centrum

Az asphyxián átesett újszülöttek követése során összefüggést találtak a mara-
dandó idegrendszeri károsodás kockázata és a kezelés során átvészelt hypocap-
nia között, így ezen betegpopuláció kezelése alatt rendkívül fontos ennek elke-
rülése, amit többek között a CO

2
 elimináció mérséklésével tudunk elérni. Ennek 

egyik lehetséges módja a percventilatio csökkentése, amely sokszor extrém 
lélegeztetési paraméterek alkalmazását is szükségessé teheti. Kórházunk PIC 
részlegén az elmúlt hónapokban két hypothermiás kezelést igénylő betegünk-
nél is csak igen alacsony légzésszám mellett tudtuk elérni a kívánt pCO

2
 szintet, 

mindezt anélkül, hogy az oxigenizáció zavart szenvedett volna. Az eddig elvég-
zett vizsgálatok alapján betegeink szövődmények nélkül gyógyultak, azonban a 
hosszútávú eredmények megítélése céljából további nyomon követés szükséges. 
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34 A perinatalis asphyxia talaján kialakuló infantilis 
cerebralis paresis újszülöttkori prognosztikai 
markerei

Vágó Ildikó 1, Barta Hajnalka 1, Bokodi Géza1, Méder Ünőke1, Terebessy 
Tamás 2, Szabó Miklós 1

1 Semmelweis Egyetem, 1. sz. Gyermekklinika 
2 Semmelweis Egyetem, Ortopédiai Klinika

Bevezetés, célkitűzés: Az infantilis cerebralis paresis (ICP) a magzat vagy újszü-
lött agyi fejlődésének nem progresszív sérülése miatt kialakuló, maradandó 
mozgási és testtartásbeli károsodás, melynek hátterében az esetek 10%-ában 
születési asphyxia és következményes hypoxias-ischaemias encephalopathia 
(HIE) áll. Célunk azon radiológiai vagy klinikai markerek feltárása volt, melyek 
már az újszülött korban segíthetnek előre jelezni a HIE-s újszülöttek későbbi ICP 
kialakulásának kockázatát.

Módszerek: Eset-kontroll vizsgálatunkban a 2005 és 2015 között született, az 
1. sz. Gyermekgyógyászati Klinika PIC osztályán kezelt érett HIE-s újszülöttek 
közül kiválasztottuk azokat, akiknél később ICP diagnózis került felállítása az 
Ortopédiai Klinikán. Ehhez a csoporthoz egy olyan történelmi kontroll csopor-
tot jelöltünk ki, akik ugyanolyan súlyos HIE-t követően maradandó idegrendszeri 
károsodás nélkül gyógyultak. Az ICP és kontroll csoport születési anamnézisét, 
laboratóriumi adatait, klinikumát és radiológiai markereit hasonlítottuk össze, 
különös tekintettel az MR képalkotó eredményekre. A csoportok közötti különb-
ségeket Mann-Whitney-féle U-teszttel vagy Fisher-teszttel vizsgáltuk, a változók 
típusa alapján. A tesztek eredményét p < 0,05 esetén tekintettük szignifikánsnak.

Eredmények: Az ICP csoportban magasabb szérum S100 (24,5 vs. 3,0 mmol/l) és 
magasabb vér laktát szintet (18,5 vs. 15,0 mmol/l) észleltünk, továbbá hosszabb 
(11 vs. 5 nap) és összetettebb antiepileptikus kezelésre volt szükség a kontroll cso-
porthoz képest. Az ICP csoportban MR vizsgálattal gyakrabban mutatkozott diffú-
ziógátlás (18 vs. 9 esetben), és az eltérések kiterjedtebbek és intenzívebbek voltak.

Következtetés: Az ICP előrejelzésére komplex, több klinikai és radiológiai mar-
kerből álló prognosztikai algoritmus szükséges a jövőben, melyben kiemelt sze-
repe lehet a szérum S100 szintnek, az antiepileptikum igénynek valamint a MR 
vizsgálatnak.
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35 Koraszülöttség hatása a tanulási képességekre

Lazics Klaudia1, Ábel Zsófia1, Nagyné Eördegh Gabriella¹, Őze Attila², 
Pihokker Anna², Rózsa Petra², Braunitzer Gábor2, Nagy Attila², 
Tálosi Gyula1

Bács Kiskun Megyei Kórház, Csecsemő- és Gyermekosztály, Kecskemét¹ és 
SZTE Élettani Intézet, Szeged²

Hazánkban az újszülöttek 8-9%-a koraszülöttként jön világra. Sajnos ez az arány 
az utóbbi években növekvő tendenciát mutat. Tudjuk, hogy minél éretlenebb a 
koraszülött, annál kisebb az esélye az életben maradásra és a szövődménymen-
tes túlélésre. A 28-31 terhességi hétre születettek túlélési valószínűsége 90%, 24. 
terhességi hétre születetteké 40-50%, a 23. terhességi hétre már csak 20-25%. 
A korai és a késő szövődmények tekintetében a legsúlyosabbak az idegrendszert 
érintők: intraventricularis vérzés, periventricularis leukomalacia, tanulási zavar, 
magatartás zavar, figyelem hiányos hyperaktivtás zavar. Ezért célunk az volt, 
hogy igen kissúlyú koraszülöttek tanulási képességeit mérjük.

1500 g alatti koraszülöttként világra jött, óvodás (6-7 éves) és kisiskolás (7-8 
éves) korú gyermekek rövid távú tanulási képességeit vizsgáltuk számítógépes 
program segítségével.  A kontoll csoportban 44 gyermeket vizsgáltunk, átlagélet-
koruk 7.2 ±1,2 év, (15 óvodás és 29 iskolás, 12 fiú és 32 lány), a volt koraszülött 
csoportban 36 gyermeket, akik átlagéletkora 7.6 ±1,0 év volt  (18 óvodás és 17 
iskolás, 12 fiú és 23 lány). 

A vizsgálat 3 részfeladatból állt, melyet a gyermekek különböző sorrendben 
oldottak meg: 1. A látott ingerrel kapcsolatos tanulási funkciók során 4 különböző 
archoz kellett társítani 4 különböző hal képét, 1 archoz 2 különböző színű halat, 
összesen 8 párosítást kellett megtanulni. Kezdetben tippelve, később a számítógép 
visszajelzési alapján a párosításokat megtanulva. 2.  A hallott ingerrel kapcsola-
tos tanulási funkciók során 8 féle hangot kellett társítani 2 kijelölt billentyűhöz, 
szintén először találgatva, majd a visszajelzések alapján megtanulva. 3. Az előző 
kettő kombinációja, amikor 4 különböző archoz 4 különböző hangot kellett társí-
tani. A  feladat megtanulása az előzőekhez hasonlóan történik.  Kognitív funkciók 
felmérését a Raven Progresszív Matrixokkal végeztük. Felvettük a gyermekek test-
méreteit, ezenkívül vérnyomás, pulzus és légzésfunkció meghatározása történt. 

Nem adódott szignifikáns eltérés a két csoport között sem a látott, sem a 
hallott, sem a kombinált ingerre adott válaszok reakcióidejében és hibaszázalé-
kában. Ugyanakkor, szignifikáns különbséget észleltünk a kontoll és koraszülött 
csoport között a kombinált inger alkalmazása esetén a generalizációs hibaarány-
ban (35,3 ± 30,6% versus 19,9 ± 26,4%, p = 0,0225)

Komorbiditással nem rendelkező koraszülöttek teljesítménye nem volt rosz-
szabb a kontroll csoportnál, sőt, a kombinált inger alkalmazása esetén a genera-
lizációs készség jobbnak bizonyult. A volt koraszülöttek tanulási képességeinek 
részletesebb feltérképezéséhez további vizsgálatok szükségesek.
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36 Mesterséges intelligencia – szerep és lehetőségek 
a klinikai neonatológiában

Bélteki Gusztáv
Cambridge University Hospitals NHS Trust

A koraszülöttek és beteg újszülöttek intenzív ellátása kezdettől jelentős műszer-
parkot igényelt: inkubátorok, monitorok, lélegeztetőgépek, diagnoszikai eszkö-
zök. Ezen eszközök újabb generációjába computereket építettek be, amelyek a 
babáról sokkal több és részletesebb adatot gyűjtenek, és azzal sokkal összetet-
tebb kölcsönhatásokat tesznek lehetővé. A mai klinikai gyakorlatban ezen ada-
tok többségét az egészségügyi személyzet idő és kapacitás hiányában figyelmen 
kívül hagyja, és az adatok hosszabb távú tárolása is ritkán történik meg. A számí-
tástechnika modern eljárásai, a mesterséges intelligencia lehetőséget kínálnak 
az adatok automatizált feldolgozására és belőlük a klinikai gyakorlatban hasznos 
információ kinyerésére. Előadásomban három ígéretes lehetőséget szeretnék 
felvillantani: (1) Súlyos kórállapotok (például szepszis) automatizált diagnosz-
tikája betegmonitor adatokból; (2) a gépi lélegeztetés automatizálásának lehe-
tőségei; (3) komputerizált adatgyűjtés és elemzés szöveges orvosi dokumentá-
cióból. Mindhárom területen konkrét példákkal szeretném bemutatni a fejlődés 
irányait. Véleményem szerint a mesterséges intelligencia ezen új alkalmazásai a 
neonatológiát a nem túl távoli jövőben forradalmasítani fogják.

37 Az újszülöttkori perzisztáló pulmonalis hipertenzió 
klinikuma és kezelési javaslata 

Molnár Zoltán

38 A veleszületett rekeszsérv ellátásával kapcsolatos 
tapasztalataink az elmúlt 10 év eredményeinek 
tükrében 

Nagy Katalin1, Balázs Gergely1, Elek Norbert1, Fehér Csilla1, 
Horváth Zsolt1, Katona Nóra1, Kotormán Tünde1, Kovács Judit1,  Kovács-
Pászthy Balázs1, Polonkai Edit1, Riszter Magdolna1, Szőllős Anna1,  
Sasi-Szabó László2, Kovács Tamás1, Balla György1

1 DEKK Gyermekgyógyászati Klinika, Neonatológiai Tanszék 
2 DEKK Gyermekgyógyászati Klinika, Sebészeti osztály

Bevezetés – A kifinomult prenatális diagnosztika, a multidiszciplinális meg-
közelítés és a komplex ellátás ellenére a rekeszsérv az újszülött mortalitás 
jelentős etiológiai faktora. A halálozásban a méhen belüli diagnózis hiánya, a 
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tüdő hypoplasia, a pulmonális hypertonia, a társuló anomáliák, az agresszív léle-
geztetési stratégiák miatti iatrogén tüdősérülés játszanak kulcsszerepet. 

Célkitűzés - A veleszületett rekeszsérv miatt Klinikánkon kezelt újszülöttek ellá-
tásának retrospektív vizsgálata.

Módszer – A DEKK Gyermekgyógyászati Klinikán 2008.01.01-2018.03.31. között 
rekeszsérv miatt kezelt újszülöttekről, a prenatális diagnózis arányáról, a morta-
litásról, komorbiditásokról, a műtétre került esetek arányáról, a műtét idejéről és 
típusáról gyűjtöttünk adatokat a Medsol rendszer segítségével.

Eredmények – A vizsgált időszakban 30 újszülöttet kezeltük rekeszsérv miatt, 
közülük 18 gyermek született a debreceni Szülészeti Klinikán és az osztályun-
kon történt az első ellátás. Ezen csoportban a méhen belüli diagnózis 83% volt, 
míg a szállított csoportban (12 beteg) minden újszülött esetén postnatálisan tör-
tént a rekeszsérv diagnózisának felállítása. A gyermekek 70%-a került operá-
cióra, a műtéti megoldás 57%-ban nyílt, míg 43%-ban thoracoscopos technika 
volt. A műtéti rekonstrukció ideje az elmúlt évek szemléletváltozásának köszön-
hetően egyre későbbre tolódott: míg a 2011. évet megelőző időszakban minden 
esetben az 1. életnapon megtörtént a beavatkozás, ez 2014 után a 4-5. életnapon 
történt. Reoperációra nyílt műtétet követően 4 (33%), míg endoscopiát követően 1 
(11%) esetben volt szükség. A mortalitás a debreceni Klinikán született újszülöt-
tek között 27.7% (5/18), míg a szállított csoportban 58.3% (7/12) volt. 

Következtetés – A veleszületett rekeszsérv ellátása napjainkban is kihívást jelent, 
melyben kiemelten fontos a társszakmák szoros együttműködése. A mortalitás 
csökkentése többek között az intrauterin diagnózis és centrumba történő transz-
port, a lehetőségekhez mérten programozott szülés, a preoperatív állapotstabilizá-
lás, valamint a gyermeksebészeti és aneszteziológiai ellátás sikerességében rejlik.

39 Tüdőultrahang a NIC-ben

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

A légzőszervi kórképek a neonatális morbiditás és mortalitás jelentős részét 
képezik. A gyors differenciáldiagnózishoz, a terápiás terv felállításához és a 
szükséges beavatkozások időben történő elvégzéséhez olykor nélkülözhetetlen 
segítséget adnak a különféle radiológiai modalitások.

Az elmúlt években a tüdő ultrahangvizsgálata a felnőtt intenzív osztályos 
point-of-care képalkotás egyik legnagyobb ígéretekkel kecsegtető ágává vált. Míg 
korábban a módszer alkalmazása csaknem kizárólag a mellkasi folyadékgyülem 
diagnosztizálására és a thoracocentesis vezérlésére korlátozódott, addig napja-
inkban annak segítségével a különféle szövet-levegő-folyadék határfelületeken 
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képződő fiziológiás és patológiás artefaktumok megléte vagy hiánya alapján 
következtethetünk a tüdő élettani állapotára, illetve kórfolyamataira. Ezek az 
eltérések a statikus röntgenfelvételekkel ellentétben az ultrahanggal sugárter-
helés nélkül, a beteg mellett állva, noninvazív módon, real-time, a légzési ciklu-
sokkal szinkron vizsgálhatóak. Gyorsaságának és könnyű reprodukálhatóságá-
nak köszönhetően szakértő kezekben nem csak a diagnózis felállítását, hanem 
az egyes kórképek dinamikájának követését és a terápiás beavatkozások effek-
tivitásának ellenőrzését is segítheti. Annak ellenére, hogy a felnőttekéhez képest 
vékonyabb mellkasfalnak, a kisebb átmérőnek és tüdővolumennek köszönhetően 
jobb minőségben és csaknem teljes egészében vizsgálható a koraszülött-újszü-
lött mellkas, a módszer egyelőre még nem terjedt el széles körben. Több pros-
pektív vizsgálat eredménye szerint a neonatológiai légzőszervrendszeri kórképek 
diagnosztikájában a tüdőultrahang szenzitivitása és specificitása a mellkasrönt-
genével vetekszik, sőt az az újszülöttkori respirációs distressz szindróma és a 
tranziens tachypnoe tekintetében annál effektívebbnek bizonyult.

Osztályunkon az elmúlt három évben évente mintegy hatszázötven mellkas-
röntgen felvétel készült, a felvételek előhívása a központi radiológiai egységen 
történik. A tüdőultrahang vizsgálat bevezetésével hosszútávú célunk a röntgen-
felvételek számának csökkentésén, a diagnosztikus időablak és a hatékonyság 
javításán túl a módszer klinikai vizsgálatokban való alkalmazása is. Ehhez elen-
gedhetetlen a szervezett elméleti és gyakorlati oktatás, a vizsgálati beállítások és a 
kivitelezés standardizálása. Előadásunkban a módszer áttekintése mellett néhány 
reprezentatív eset ismertetésével szeretnénk eddigi tapasztalatainkat bemutatni.

40 Mortalitás és morbiditás adatok a non-invazív 
neonatológia térnyerése után

Dr. Czemmel Éva Rita, Bukovszky Bence, 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 2017 adatainak bemutatásával.
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41 Bronchopulmonalis dysplasia (BPD) természetes 
lefolyása és annak utánkövetése

Dr. Madarasi Anna, Dr.Kökényesi Lili 
Szent János kórház, Koraszülött-, Csecsemő- és gyermekosztály

Cél: Koraszülött osztályunkon kezelt BPD-s koraszülöttek adatainak feldolgozása 
perinatalis anamnézis szempontjából, továbbá hosszútávú pulmonológiai tüne-
teik megfigyelése, utánkövetési módszer kialakítása

Módszer: A 2016. január és 2017. június közötti intervallumban az osztályunkon 
kezelt BPD-s koraszülöttek adatainak feldolgozása. A 43 csecsemő perinatalis 
anamnézise mellett a pontos gyógyszerelésüket, oxygénigényüket, és pulmo-
nológiai tüneteiket gyűjtöttük ki. 43 (n=43, fiú:14, leány:29) gyermeket láttunk, 
14  fiút és 29 leányt. A gesztációs idejük átlaga 26,91 hét volt, oxigén igényük 
átlagosan 43,47 napig volt.

Eredmény: A 43 beteg adataiból végzett statisztika alapján 3 hónapos korban 
37% kapott Salbutamolt, 28% pedig kombinált Inhalációs kortikoszteroid és 
 Salbutamol kezelésben részesült. A BPD-s koraszülöttek 38%-nak visszatérő 
felsőlégúi tünete volt.

Következtetés: A BPD akut szakaszának kezelésére egyértlemű, nemzetközileg 
elfogadott protokoll van, de a betegek hosszútávú gondozása terén nagy a káosz. 
Néhány „helyi” külföldi gyakorlat adatait áttekintve a következő gondozási sémát 
állítottuk fel: egy éves korig 3 havonta, majd problémamentes esetben egyre rit-
kábban tervezünk visszahívást. Törekedni kell arra, hogy a gyógyszeres kezelés 
minél rövidebb ideig tartson. Ennek eldöntésére a nyugalmi légzésszám és a ter-
helhetőség foka használható.

Természetesen, ha krónikus betegség jeleit észleljük, akkor ennek megfelelően 
alakítjuk a gondozási tervet. Tapasztalataink szerint hosszabb távon adandó gyógy-
szerek pontos dózisát és annak változtatásait a szülők nehezen tartják be. Annak 
érdekében, hogy a szülőknek ebben segítsünk, egy BPD utánkövető füzetet és egyben 
tüneti naplót készítettünk, melyet a jövőben osztályunkon kezelt BPD-s koraszülöttek 
mindegyike megkap távozáskor, így elősegítve komplex utógondozásukat.

42 Az újszülöttkori korai fertőzések evidenciákra alapuló 
kezelése Magyarországon – első tapasztalatok  
Szabó Miklós
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43 Congenitalis CMV fertőzés – aktuális dilemmák 

dr. Szénási Fanni, dr. Schunk Cecília, dr. Szabolcs Andrea,  
dr. Zilahy Mónika
MRE Bethesda Gyermekkórház

A Cytomegalovírus a veleszületett fertőzések leggyakoribb kórokozója világ-
szerte, régóta hatalmas terhet ró az egészségügyi rendszerekre, a világ társa-
dalmára, az érintett családok és gyermekeik életminőségére, ám továbbra is 
megoldatlan problémát jelent.

Jelentőségét tovább fokozza, hogy az aspecifikus kezdeti tünetek miatt nehe-
zen felismerhető, ezért gyakran csak a késői, súlyos következmények (senso-
neuralis halláscsökkenés, látászavarok, csökkent motoros-, koordinációs- és 
intellektuális képességek) megjelenésekor vetődik fel a diagnózis - ekkor már az 
oki kezelés eredményessége kérdéses, mivel a jelenlegi kutatások megfigyelései 
alapján a therapia egy hónapos életkor elérése előtt elindítandó.

Esetbemutatásunkon keresztül szeretnénk végigvezetni a hallgatóságot azon 
nehézségeken, melyet a diagnózis felállítása, a kezelés dilemmája, a jelenlegi és 
további gondozás jelentett egy CMV-vel fertőzött újszülött ellátása során. Ismét-
lődő hányások miatt került felvételre a néhány napos újszülött, akinek perinatalis 
anamnéziséből kiemelendő már magzati korban észlelt IUGR, születés után ész-
lelt thrombocytopenia, emelkedett CRP érték. Érkezésekor dystrophiás küllemet, 
márványozott bőrt, testszerte maculosus exanthemát, enyhe axialis hypotoniát 
észleltünk. Laboratóriumi vérvizsgálata során a CRP és a májenzimek mérsékelt 
emelkedettségét figyeltük meg. Rutinszerűen elvégzett hasi- és koponya ultra-
hang vizsgálatok közül előbbi eltérést nem mutatott, utóbbin ventriculomegalia 
és tágabb cysterna magna, a kisagy mögött folyadéksáv ábrázolódott, mely fel-
vetette intracranialis vérzés gyanúját – ez koponya MR elvégzését indikálta. Itt 
derült fény a kiterjedt polymicrogyriára, mely alapján felmerült intrauterin kor-
ban elszenvedett CMV fertőzés gyanúja. Előbbiek, illetve az elvégzett szerológiai 
és PCR vizsgálatok megerősítették a gyanított diagnózist, BERA vizsgálat ekkor 
kétoldali enyhe fokú retrocochlearis laesiot talált. 

A legnagyobb fejtörést ezután protokoll hiányában az antiviralis kezelés kér-
dése okozta, ígéretesnek tűnő aktuális kutatási eredmények és multidisciplinaris 
(neonatológiai, infektológiai, neurológiai, pszichológiai) konzíliumok megfonto-
lása után is – különös figyelmet kellett ugyanis szentelnünk a szülők nem várt 
érzelmi reakcióira.

A kutatások jelenlegi állása szerint az egyetlen rendelkezésre álló, elsőként 
választandó antivirális szer (ganciclovir) alkalmazása csecsemőkorban fokozott 
körültekintést igényel. A kezeléssel kapcsolatos szülői aggályokat fokozó, gyak-
ran megbízhatatlan internetes források tovább nehezítik az adekvát therapia 
elindítását - pedig jelenleg csak ez jelentheti a halláskárosodás, neurodevelop-
mentalis zavarok későbbi mérséklését.
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Előadásunkkal szeretnénk a prevenció felé irányítani a figyelmet. A jelenleg 
rendelkezésre álló, banálisnak tűnő, ám annál hatékonyabb módszerek (higiénia, 
edukáció) jelentik egyelőre az egyetlen megelőzési lehetőséget - bár sok kutatás 
folyik prevenciós módszerek kidolgozására, melyekre előadásunk végén lehető-
ség szerint kitérünk.

44 A Szent János Kórház Gyermekosztályán az elmúlt 
két évben a Synagis oltással immunizált és a 
kórházi kezelést igénylő RSV fertőzött betegeinkkel 
szerzett tapasztalataink  
(Megelőzés versus kórházi felvétel)

dr. Schlick Barbara, dr. Tory Vera, dr. Madarasi Anna
Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak, 
Gyermekgyógyászati Osztály

Bevezetés: Az RS vírus (RespiratorySyncytialVirus) a Paramyxovírusok család-
jába tartozó óriássejtes vírus, mely a nemzetközi adatok szerint 2 évente okoz 
járványt ősztől tavaszig, ami a bronchiolitisek 50-90%-ért felelős. A fertőzésre a 
fogékonyság általános, átvészelve nem jár marandó védettséggel, így egy szezo-
non belül többször is el lehet kapni. Elsősorban a 2 év alatti korosztályt érinti, leg-
inkább a 2-3 hónaposoknál vezethet kritikus állapothoz.  Fokozottan veszélyezte-
tettek a volt kissúlyú koraszülöttek, a krónikus tüdőbetegek (BPD), veleszületett 
vitiumos betegek. Az érintettek egy részét passzív immunizációval (Palivizumab) 
igyekszünk óvni, fertőzöttség esetén jelenleg csak tüneti kezelés áll rendelkezé-
sünkre, oki terápia nincsen. 

Célkitűzés: Az elmúlt két RSV szezonban a Szent János Kórház Gyermekgyó-
gyászati Osztályának Koraszülött Részlegén passzív immunizálásban része-
sült, illetve a Csecsemő-, és Gyermek Részlegen igazoltan RSV fertőzés okozta 
bronchiolitis miatt kórházi ellátást igénylő beteganyagot dolgoztuk fel.

Eredmények: 2016-2017-es szezonban összesen 75 gyermek részesült passzív 
immunizálásban, ezek közül 40 gyermeknek BPD, 4 gyermeknek vitium szere-
pelt az anamnézisében. Ebben az időszakban összesen 56 beteg került felvételre 
osztályunkra igazoltan RSV fertőzés okozta bronchiolitis miatt. Közülük egyet-
len egy gyermek volt, aki 30. hétre született, Synagis oltásra jogosult volt, és az 
ablakperiódusban fertőződött meg. A többi beteg javarészt mind érett újszülött 
volt (3 beteg a 33.hétre, 1 beteg a 35. hétre, 2 beteg a 36. hétre, 5 beteg a 37.hétre, 
44 beteg érett újszülöttként született).

A 2017-2018-as szezonban összesen 77 gyermek részesült passzív immu-
nizálásban, ezek közül 36 gyermeknek BPD, 4 gyermeknek vitium szerepelt az 
anamnézisében.
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Ebben az időszakban összesen 14 gyermek került felvételre osztályunkra 
RSV fertőzés okozta légzészavar miatt. Közülük egy 15 hónapos beteg volt, aki 
noha a 31. gestatiós hétre született, életkora miatt már nem volt jogosult Synagis 
oltásra. Gestatiós hétre lebontva 2 beteg a 33. hétre, 2 beteg a 36. gestatiós hétre, 
9 beteg érett újszülöttként született. 

Következtetés: Eredményeink alapján mérlegelendő a passzív immunizálásra 
jogosultak körének kiterjesztése. 

45 Kézhigiénés technika fejlesztése azonnali 
visszajelzés által

Bánsághi Száva1,2, Lehotsky Ákos1,3, Szabó Tímea4, Kopcsóné Németh 
Irén4, Haidegger Tamás1

1 HandInScan Zrt. 
2 Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Epidemiológiai Tanszék 
3 Országos Onkológiai Intézet 
4 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Honvédkórház

A koraszülött intenzíveken előforduló kórházi fertőzések megelőzésének is a 
leghatékonyabb eszköze a helyes kézhigiéné. A megfelelő kézhigiéné elérésé-
hez fontos, hogy minden szükséges alkalommal elvégezzük azt (compliance), de 
lealább ilyen fontos a helyes technika. A hibásan, rossz mozdulatokkal végzett 
kézfertőtlenítés során a fertőtlenítőszer nem jól oszlik el a kézen, nem borítja be 
annak teljes felületét, így ez a kórokozók terjedését nem akadályozza meg.

Vizsgálatunkkal a visszacsatoláson alapuló önképzés hatékonyságát mértük fel 
a helyes kézhigiéné oktatásában, és a módszer alkalmazhatóságát vizsgáltuk kór-
házi környezetben. Méréseinket egy 1800 ágyas hazai kórház koraszülött intenzív 
osztályán végeztük, a mérésekben az osztály 39 dolgozója vett részt önkéntesen.

A vizsgálat során a résztvevők 1,5 ml fluoreszcens jelölővel bekevert alkoho-
los szerrel fertőtlenítették kezüket a koraszülött intenzív osztályra történő ki- vagy 
belépés során. A kézfertőtlenítés hatékonyságáról a résztvevők a  Semmelweis 
Scanner (HandInScan Zrt., Debrecen) segítségével azonnali, objektív visszajelzést 
kaptak. A kórházi dolgozóknak lehetőségük volt a felmérni, hogy kezük mely terü-
leteit nem fertőtlenítették megfelelően, és ennek fényében változtatni kézhigiénés 
technikájukon. A kiértékelés során csak azon részvevők eredményeit összesítettük, 
akik a vizsgálat során legalább 7 alkalommal végeztek mérést (n=22).

Az első mérés során egyetlen résztvevőnek sem sikerült hibátlanul elvégezni 
a kézfertőtlenítést; mindenki kezén megfigyelhető volt egy vagy több olyan terü-
let, mely a fertőtlenítésből kimaradt. A kézhigiénés teljesítmény a mérések során 
folyamatosan, szignifikánsan javult minden használat után, és a hetedik mérésre 
már a résztvevők 64%-a hibátlanul oszlatta el kezén a fertőtlenítőszert. A tanu-
lási folyamatot egyénenként és a csoportra vonatkoztatva is vizsgáltuk.
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Eredményeink azt mutatják, hogy az elektronikus, közvetlen visszajelzés jó 
lehetőséget biztosít az önképzésre; az egyéni, személyre szabott visszajelzés 
hatására jelentősen javul a kézhigiénés technika, ezáltal csökken a fertőzések 
terjedésének valószínűsége.

46 A folyamatos training és kontrol szerepe a 
kézhigiéné fejlesztésére a PICeken (Hand-in-Scan 
training eszköz alkalmazásának tapasztalatai)

Haidegger Tamás, Kocsis István, Nádor Csaba, Szabó Miklós, 
Tálosi Gyula

47 A koraszülöttek ideghártya-elváltozásának 
aktualitásairól
Maka Erika
Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest

A koraszülöttek ideghártya-elváltozása (retinopathia prematurorum, ROP) a 
retina érújdonképződéssel járó betegsége, mely a gyermekkori vakság egyik 
leggyakoribb oka világszerte. 

Magyarországon azoknak a koraszülötteknek a szemészeti vizsgálata indo-
kolt, akik a 32. gesztációs héten vagy előtte születtek, vagy 1500 grammal vagy 
annál kevesebb születési súllyal jöttek a világra, vagy 1500-2000 grammal 
születtek, de kiegészítő oxigénkezelésben részesültek és a neonatológus indo-
koltnak tartja a gyermek vizsgálatát. A 27. héten vagy annál korábbi gesztációs 
korban született gyermekek első szemészeti vizsgálatát a 30-31. posztkoncepci-
onális héten, míg az ennél későbbi gesztációs korra született gyermekeknél a 4. 
posztnatális héten indokolt elvégezni.

A ROP szűrés arany standardjának a pupilla-tágításban szemész szakorvos 
által elvégzett indirekt binokuláris oftalmoszkópiát tekintjük, de a széleslátó-
szögű szemfenéki kamerával készített felvételek telemedicínális értékelése is 
biztonsággal alkalmazható. 

A kezelés kivitelezésére nemzetközileg elfogadott, elsőként választandó keze-
lési mód az erezetlen ideghártya transzpupilláris lézerkezelése. 

A koraszülöttek megfelelő időben elvégzett szűrővizsgálatait, kezelését hosz-
szútávú gondozás kell kövesse.
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Széles paraméter választék: pH, PCO2, PO2, Na+, 
K+, Ca2+, Cl-, Hct, Glükóz, Laktát, tHb, O2Hb, HHb, 
COHb, MetHb, SO2

Bilirubin és több, mint 30 számított paraméter

Roche (Magyarország) Kft.
Diagnosztika Divízió
2040 Budaörs, Edison u. 1.
Tel.: 06-23-446-886
Fax: 06-23-446-890
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