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Пред нама се налази  неонатолошко штиво намењено свима који долазе у контакт са новорођенчади.

Подељено је у 3 дела и састоји се од 33 поглавља.

Први део се односи на актуелно и жељено стање у перинаталној здравственој заштити србије, са 
критеријумима и дефиницијама индикатора перинаталне здравствене заштите, савременим принципима 
перинаталне заштите и дефиницијама степена препорука и доказа у медицини.

Други део садржи поглавља о основном збрињавању новорођенчета у породилишту, а трећи део садржи  
поглавља о специјализованом збрињавању најчешћих патолошких стања у неонаталном периоду.

у првом делу су изнети савремени принципи перинаталне заштите и стварно стање перинаталне заштите 
у србији. јасно су изнете реалне смернице за постизање вишег степена перинаталне  заштите, а дају се и 
основне дефиниције  индикатора перинаталне заштите које ће бити користан подсетник за све педијатре, 
неонатологе и гинекологе-акушере.

у другом делу (основе збрињавања у породилишту) јасно, прецизно и таксативно се наводе поступци које 
треба спроводити било да се односе на преглед или на дијагностичко-терапијску процедуру.

није био лак посао  унифицирано и концизно препоручити алгоритме поступака који су савремени 
и општеприхваћени. Пратећи дата упутства,  сваки педијатар или гинеколог који долази у контакт са 
здравим новорођенчетом може, с једне стране, обезбедити новорођенчету најбољи могући третман, а 
с друге стране, може га вредновати спровођењем стандардизованог поступка и тако учинити резултате 
валидним и упоредивим.

специјализовано збрињавање најчешћих патолошких стања је изнето у трећем поглављу. Овде се 
педијатар и гинеколог могу информисати о најчешћим патолошким стањима неонаталног периода која 
се у највећем делу односе на превремено рођење и неонаталне инфекције. у овом делу се дају детаљна 
и јасна упутства за исхрану, као и за поступање у случају респираторног дистрес синдрома, жутице, 
неонаталне асфиксије и инфекције код новорођенчета. Приказан је и поступак са новорођенчетом које 
има апстиненцијални синдром.

По свеобухватности најважнијих поглавља у неонаталној медицини и демографији, овај приручник заиста 
даје холистички поглед на основе неонаталне медицине.

По савремености изнетих ставова и препоручених поступака, он представља неопходно штиво за сваког 
неонатолога.

Ако би се сви придржавали свега изнетог у овом приручнику, мислим да би се до резултата – смањење 
перинаталног морталитета – веома брзо стигло, што је и циљ ове публикације.

у новом саду, 20. XII 2010.     
Проф. др Александра брегун - Дороњски, педијатар неонатолог

РЕЦЕНЗИЈА
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У складу с Миленијумским развојним циљевима ОУН, Влада Републике Србије 
усвојила је Националне миленијумске циљеве развоја који подразумевају и 
смањење смртности код деце млађе од пет година. С обзиром на то да приближно 
половина деце која не доживи пети рођендан, умре у првом  месецу живота, 
остварење овог циља као битну претпоставку има смањење перинаталног и 
неонаталног морталитета. Стога Уредба о националном програму здравствене 
заштите жена, деце и омладине из априла 2009. године и одговарајуће 
стручно-методолошко упутство садрже засебну целину „Здравствена заштита 
новорођенчади и одојчади с посебним освртом на смањење  перинаталне, 
неонаталне и смртности одојчади“. 

У циљу остварењу ставова из ове уредбе и стручно-методолошког упутства, 
група неонатолога из наших највећих перинаталних и неонаталних центара, 
уз подршку Канцеларије UNICEF-а у Београду израдила је „Водич за основно и 
специјализивано збрињавање новорођенчета“. Публикација је концепцијски 
усмерена према најчешћим проблемима у раду са здравим новорођеним 
дететом, као и патолошким стањима и обољењима која доминирају у структури 
перинаталног и неонаталног морбидитета и морталитета у нашој земљи. 
Издвојени су и најчешћи разлози за поновну хоспитализацију  новорођеног детета 
које је из породилишта отуштено као здраво. Водич је намењен неонатолозима 
и педијатрима у породилиштима, одељењима за лечење новорођене деце 
и примарној здравственој заштити. Ставови и препоруке изнети у овом 
водичу имају за циљ уједначен и рационалан поступак са здравим и болесним 
новорођенчетом, који је у највећој могућој мери заснован на доказима. Аутори 
се надају да ће својим колегама олакшати свакодневни рад, а да ће водич 
послужити као основа за израду одговарајућих протокола у области перинатале 
и неонаталне здравствене заштите. У том смислу постоји пуна спремност да се на 
нашим будућим стручним састанцима саслушају и размотре све добронамерне 
критике и сугестије.

У Београду,                      
 21. марта 2011. године                

Проф. др Борисав Јанковић, педијатар-неонатолог

ПРЕДГОВОР
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АКТУЕЛНО И жЕљЕНО СТАЊЕ У 
ПЕРИНАТАЛНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ  
ЗАШТИТИ У СРБИЈИ

Драгана Лозановић-Миладиновић

Предвиђање будућег стања здравља нације није могуће без 
претходног анализирања и праћења показатеља здравственог стања 
најосетљивијих популационих група (жена, деце и младих). 

Друштвено-економске промене и промене у демографској 
структури одразиле су се на здравствено стање највулнерабилнијих 
популационих група у периоду од 1991. до 2009. године.

Демографски подаци за период 1991–2009. године указују на 
константно смањење укупног становништва Србије, а посебно на 
смањење учешћа деце, омладине и жена фертилног доба (15–49. 
година) у популацији и на пораст учешћа старих, уз перманентно 
продубљивање негативног природног прираштаја, смањење стопе 
рађања и пораст опште стопе смртности.

Разлика између броја умрлих и броја живорођених све је већа из 
године у годину, а 2009. године износила је преко 33.700. 

Стопа природног прираштаја се креће од 1,6 у 1997. години до −4,6 у 
2009. години.

Остали важнији демографских показатељи који утичу на рађање 
здравог потомства приказани су на Табели 1.
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Табела 1 
Важнији демографски показатељи у Републици Србији (1991, 
2002. и 2009)

Демографски показатељи 1991. 2002. 2009.

1 учешће жена фертилног 
доба (%)

24,1 24,2 23,1

2 учешће деце до 19 година (%) 25,6 22,3 21,1

3 Просечна старост становника 
(у годинама)

37,4:  
(м. 36,2; ж. 38,6)

40,6:

(м. 39,3; ж. 41,8)

41,2: 

(м. 39,9; ж. 42,5)

4 укупна стопа фертилитета (на 
1000 живорођених)

1,72 1,6 1,4

5 Очекивана дужина живота на 
рођењу (у годинама)

71,5:

(м. 69,0; ж. 74,1)

 72.4:

(м. 69,7; ж. 75,0) 

73,8: 

(м. 71,1; ж. 76,4) 

 
За здравље будуће мајке, породиље и новорођенчета велики значај, 
поред наведених демографских, имају и социјално-економски 
фактори. 

Од социјално-економских показатеља посебно су значајни: 
писменост, образовање, економски статус, место и услови становања, 
запосленост/незапосленост, сиромаштво и дискриминација (по 
полу, материјалном стању, етничкој припадности, језику и др.). 
Најсиромашније становништво је и здравствено најугроженије (жене 
и деца из неразвијених подручја и сеоских домаћинстава, а посебно 
самохране мајке и Ромкиње).

На здравље у перинаталном периоду пресудно утиче претходно 
здравствено стање труднице. Добром антенаталном здравственом 
заштитом рано се открива ризик по плод и по здравље труднице и 
породиље, а по потреби се обављају и додатни прегледи, скрининзи 
на вишем нивоу здравствене заштите. 

Од здравствених индикатора у перинаталном периоду посебно се 
прате и анализирају индикатори позитивног и негативног здравља 
(морбидитет и морталитет).
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Индикатори негативног здравља

Перинатална и неонатална смртност настају као последица 
превременог рођења, мале телесне масе на рођењу, тешких 
конгениталних малформација, стања која настају због компликација 
током порођаја и која доводе до немогућности прилагођавања на 
екстраутерини живот као и процедура предузетих после рођења које 
доводе до инфекција.

Најважнији фактори су превремено рођење и компликације које из 
тога проистичу, а затим следи мала телесна маса на рођењу.

Превремени порођаји чине 5,9% од укупног броја 
порођаја и најчешћи су код трудница старијих од 50 
година, затим код трудница између 40–50 година, па 
код трудница млађих од 15 година.

Такође се повећава број деце с малом телесном масом на рођењу. 
Према подацима из 2009. године њихов удео у укупном броју рођених 
износио је 5,6%. Око 2/3 ове деце има телесну масу у распону од 
2000–2500 g, а код 1/5 телесна маса је између 1500 и 2000 g. Највиша 
стопа рађања деце мале телесне масе среће се код мајки старијих 
од 45 година и млађих од 15 године, што потврђује значај посебног 
праћења ових трудноћа као високоризичних по здравље и живот 
новорођенчади.

Код 26,6% новорођенчади се региструје неко патолошко стање 
одн. компликација на рођењу. Код мајки између 40 и 45 година 29% 
новорођенчади има компликацију на рођењу.

Пролонгирани порођај и руптура плодових овојница су чести 
узроци инфекција код мајки и новорођенчади. Претпоставља се да 
је 26% ране неонаталне смртности изазвано инфекцијама. Инфекције 
су најзначајнији узрок смртности после прве недеље живота, а 
нехигијенски услови узрокују сепсу нарочито код превремено 
рођене деце. Стога ће у будућности борба против перинаталних 
инфекција бити један од најважнијих задатака здравствене службе на 
акушерским и неонатолошким одељењима. 
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За појаву компликација и код мајки и код деце значајан је и начин 
завршавања порођаја. Учешће царских резова у укупном броју 
порођаја је у порасту у посматраном периоду, уз мале варијације. 
Најновији податак званичне статистике за 2009. годину је 21,56% (за 
Републику Србију), са врло неуједначеним процентима по окрузима и 
породилиштима у односу на укупан број порођаја. Најмање царских 
резова има у Врању (4,92%) и у Косовској Митровици (13,57%), а 
највише у породилишту у Сенти (43,2%), Параћину (42,86%), Ћуприји 
(39,21%), Сремској Митровици (33,59%) и Лесковцу (30,76%.) Међу 
породилиштима са највећим бројем порођаја у Србији, проценат 
царских резова је највећи у ИГА КЦС у Београду (31,11%), а следе 
ГАК Народни фронт (25,88%), ГАК у Новом Саду (25,36%), ГАК у Нишу 
(22,49%) и ГАК у Крагујевцу (13,6%).

У периоду од 1991. до 2009. године дошло је до смањења смртности 
деце. Стопа смртности одојчади континуирано опада, са 14,6 (1991. 
године) на 7,0 на 1000 живорођених (2009. године), али је још увек два 
пута већа него у земљама Европске уније.

Учешће новорођенчади у укупној смртности 
одојчади износи 70,1%.

У структури умрле деце до пет година, смртност је 
највећа у првом дану живота (25,4%), а затим у првој 
недељи (47,2%).

У анализи перинаталне здравствене заштите најзначајнији индикатор 
је перинатална смртност. Перинатална смртност обједињава све 
догађаје везане за стање плода и новорођенчета од 22. недеље 
гестације (укључујући и феталну смртност до навршене 28. недеље 
гестације или достигнутих 1000 гр у интраутерином развоју) до 
навршеног 7. дана живота. 

Високе вредности стопе перинаталног морталитета у Републици 
Србији задржавају се, уз благе осцилације, на практично истом нивоу 
од 1991. до 1996. године. После тог периода започиње постепено, а 
последњих година и изразитије опадање. Тако у периоду од 1991. до 
2009. године стопа перинаталне смртности опада са 14,3 на 8,9 на 1000 
живорођених (види графикон 1).
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Графикон 1 
Стопа перинаталног морталитета у Републици Србији (1991–
2009)

У структури овог показатеља, стопа мртворођења се задржава 
на приближно истим вредностима,  док се смањује стопа 
новорођенчади умрле у првих седам дана по рођењу (види 
графикон 2).

Графикон 2 
Стопа мртворођења, неонатална и рана неонатална смртност у 
Србији (1990–2009)
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Стопа мртворођења је 1991. године износила 5,8, а 2009. године 5,2 
на 1000 живорођених. Неонатална смртност је опала са 10,63 (1991), 
односно 8,0 (1999), на 4,8 (2009), на рачун смањења ране неонаталне 
смртности. Стопа смртности у раном неонаталном периоду је 
постепено опадала са 8,61 (1991) на 6,36 (1999) и на 3,8 (2009).

Кадровска обезбеђеност и територијална организација 
прогресивне неге 

Статистички подаци о броју гинеколога, педијатара-неонатолога 
и бабица те подаци добијени на основу анкете показују да у 
породилиштима у Србији има 229 акушера и 533 бабице. Број 
акушерских постеља је 1709 – један лекар акушер на 7,5 постеља 
(7,0 уколико се узме укупан лекарски кадар) и једна бабица на 3,2 
акушерске постеље (2,3 бабице по лекару, 2,2 ако се узме укупан 
лекарски кадар). 

Неонатолошко-педијатријских постеља има 800, неонатолога 72 
(један лекар на 11 постеља), а медицинских сестара-техничара 166 
(једна сестра на 4,8 постеља). 

Укупна заузетост акушерских постеља је 71,4%, а број дана лечења у 
просеку износи 5,6. 

У домену организације перинаталне здравствене службе постоји 
проблем великог броја породилишта са малим бројем порођаја, а 
проблем представља и то што не постоје јединице интензивне неге, 
чак ни у породилиштима III нивоа. Од 59 породилишта у земљи (једно 
је приватно), 40 породилишта (68,0%) има мање од 1000 порођаја 
годишње. У 19 од тих породилишта (65,0%) има чак мање и од 500 
порођаја годишње, а она се налазе у неразвијеним подручјима, са 
претежно сеоским, углавном сиромашним становништвом. Јединице 
неонаталне интензивне неге се налазе искључиво у универзитетским 
клиникама или регионалним педијатријским болницама без 
породилишта, а не у оквиру акушерских клиника (III ниво здравствене 
заштите). Додатне проблеме представљају неадекватно обучено 
особље и неодговарајућа (недовољна) опрема.
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Едукација кадрова

Анкетом која се спроведена 2009. године утврђено је да су у 
породилиштима у Србији у употреби различити клинички протоколи 
и водичи, од којих је само неколико израђено на националном 
нивоу. Не постоје стандарди услуга и јасно дефинисани протоколи 
за најчешће компликације током порођаја и непосредно после 
порођаја. У оквиру Пројекта „Унапређење матерналног и неонаталног 
здравља у Југоисточној Европи“ израђени су, током 2009. године, 
„Водич за примарну здравствену заштиту трудне жене“ и три водича 
за бабице и лекаре – “Општи принципи комуникације са трудницама, 
породиљама и њиховим породицама”, “Општи принципи неге и 
лечења у породилишту“ и “Физиолошки порођај”. 

Актуелни национални документи за унапређење 
перинаталне здравствене заштите

За превазилажење уочених слабости у перинаталној здравственој 
заштити у Србији предузете су током 2008–2009. године следеће 
мере.

На националном нивоу усвојен је низ докумената у којима се дефинишу 
приоритетни проблеми у овој области, као и мере и активности које 
се предлажу за њихово превазилажење. 

Програм здравствене заштите деце, школске деце и омладине, као 
и пратеће стручно-методолошко упутство донето 1995. године, 
иновирани су усвајањем Уредбе о националном програму здравствене 
заштите жена, деце и омладине у Србији (2009. године).

Акциони план за децу усвојен је 2004. године. Пројекат СЗО и 
Министарства здравља у оквиру мреже за Југоисточну Европу 
примењује се од 2007. године.

Основана је Републичка стручна комисија за перинаталну заштиту, 
која је активно радила од 2005. до 2009. године, када је основана 
свеобухватна Републичка стручна комисија за здравствену заштиту 
жена, деце и омладине са Радном групом за перинаталну и неонаталну 
здравствену заштиту. 

Миленијумски циљеви на националном нивоу донети су 2008. године, 
а циљеви 4. и 5. се посебно односе на здравствену заштиту мајке и 
детета.
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Четврти миленијумски циљ се односи на смањење смртности одојчади 
на највише 4,5 (за ромску децу до 12) на 1000 живорођених. Стопа 
смртности деце испод 5 година треба да буде мања од 5 (за ромску 
децу до 14) на 1000 живорођених. Стопа перинаталне смртности не 
би требало да буде виша од 6,5, док стопа неонаталне смртности не би 
требало да буде виша од 3 на 1000 живорођених. 

Пети миленијумски циљ усмерен је ка побољшању матерналног 
здравља, са акцентом на даље смањење матерналне смртности за 1/5 
(до стопе од 4,5). Такође се предвиђа повећање процента порођаја 
обављених уз професионалну помоћ на 99,9%. У планиране циљеве 
спадају и очување нивоа опште стопе фертилитета на 26,3, а укупне 
стопе фертилитета на 1,5. Посебно је планирано смањење прекида 
трудноће са 2069,5 на 1035/100.000 жена фертилног доба.

Предлог мера

Како перинатална смртност зависи од броја мртворођених и ране 
неонаталне смртности, потребно је интервенисати како би се смањио 
број мртворођења. Проблем се може решити бољом антенаталном 
заштитом, укључивањем вулнерабилних група у систем здравствене 
заштите и њиховим праћењем, посебним истраживањима, као и 
превентивним интервенцијама. Применом иновираног националног 
програма, тј. Уредбе о националном програму здравствене заштите 
жена, деце и омладине, и иновираног стручно-методолошког упутства, 
као и применом водича добре праксе, у перинаталној здравственој 
заштити доћи ће до уједначавања, бољег стандардизовања услуга 
и побољшања квалитета на свим нивоима здравствене заштите на 
свим територијама. Реферални систем (систем укључивања на виши 
ниво здравствене заштите) биће омогућен и доступан уз дефинисање 
јасних индикација за упућивање. За имплементацију програма, СМУ и 
водича потребни су континуирана едукација и боља организација.

Миленијумски циљеви те циљеви програма и СМУ могу се остварити 
и пратити преко Републичке стручне комисије за здравствену заштиту 
жена, деце и омладине, а нарочито преко Посебне радне групе за 
перинаталну здравствену заштиту. У перинаталној здравственој 
заштити неопходни су јавноздравствени приступ и интегративни 
медицински приступ са мултидисциплинарним и мултисекторским 
решавањем потреба најосетљивијег доба у животу детета, тј. доба 
које има пресудан значај за развој и опстанак сваке нације.
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На основу анализе стања у вези са здрављем мајке и детета у Србији, 
националних приоритета, Миленијумских циљева, националног 
акционог плана за децу и Националног програма са СМУ, главних 
препорука екстерних евалуатора, као и препорука националног 
координатора за пројекат СЗО и Здравствене мреже за Југоисточну 
Европу у пројекту „Унапређење матерналног и неонаталног здравља 
у Југоисточној Европи“ за Србију закључујемо да је потребно учинити 
много више од јачања здравствене заштите и здравствене службе, 
тачније, да треба:

направити Националну стратегију за развој становништва у • 
Србији и 

улагати средства у развој сеоских средина.• 

У здравственој заштити треба:

 јачати службе за заштиту здравља мајке и новорођенчади • 
(посебно превентивне услуге скрининга трудница и неонатуса),

 јачати и примарну и секундарну ЗЗ,• 

 унапређивати технологију рада и техничку опрему,• 

 унапређивати и пратити информациони систем у вези са • 
здравственом заштитом ових популационих група,

 спроводити посебна истраживања и примењивати ЕБМ, као и • 
cost-effective технологије.
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КРИТЕРИЈУМИ И ДЕФИНИЦИЈЕ 
ИНДИКАТОРА ПЕРИНАТАЛНЕ  
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

Драгана Лозановић-Миладиновић

Критеријуми за пријављивање живорођења и феталне 
смрти

Законске обавезе регистрације феталне смрти и живорођења 
разликују се од земље до земље, па чак и унутар једне земље. Уколико 
је то могуће, све фетусе и новорођенчад са тежином од најмање 500 
g при рођењу, без обзира да ли су живи или мртви, треба обухватити 
статистиком. Ако не постоји информација о тежини при рођењу, 
треба узети одговарајуће податке за старост трудноће (22 навршене 
недеље) или дужину тела (25 cm од темена до пете). Укључивање 
фетуса и новорођенчади тежине између 500 и 1000 g у националну 
статистику препоручује се и због суштинске вредности и због тога 
што то побољшава комплетност извештаја за тежине од 1000 и више 
грама.

Према Међународној класификацији болести у 10 
ревизији (МКБ 10), живорођењем се сматра свака 
експулзија или екстракција плода из материце без 
обзира на дужину трајања трудноће.

Живорођење

Живорођење је комплетно одвајање или вађење плода из тела 
мајке, независно од трајања трудноће, који после одвајања дише 
или показује друге знаке живота, као што су откуцаји срца, пулсација 
пупчане врпце или јасни покрети вољних мишића, без обзира на то 
да ли је пупчана врпца била пресечена или плацента припојена; сваки 
плод после таквог рођења сматра се живорођеним дететом.
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Фетална смрт (мртворођење или мортинаталитет)

Фетална смртност је наступила пре потпуног одвајања или вађења 
плода из тела мајке, при чему је карактеристично да после одвајања 
фетус не дише или не показује никакав други знак живота, као што су 
откуцаји срца, пулсација пупчане врпце или покрети вољних мишића 
тела. 

Међутим, према правилнику који се примењује у Србији, у Пријави 
рођења и Потврди о смрти морају се уписати сви случајеви 
мртворођења (касна фетална смрт), које је дефинисано на исти начин 
као у МКБ-у, али уз додатак, односно услов да је плод ношен дуже 
од 28 седмица (7 лунарних месеци; један лунарни месец има 28 
дана). Уколико је плод ношен мање од 28 недеља, а после одвајања од 
тела мајке није показивао знаке живота, онда је то побачај. У случају 
побачаја не попуњава се ни Пријава рођења ни Потврда о смрти.

Интраутерина (фетална) смрт наступа или пре 
почетка порођаја (антепартална) или током порођаја 
(интрапартална). Компликације током порођаја су 
најчешће узрок смрти фетуса који су показивали 
знаке живота пре почетка порођаја.

Телесна маса при рођењу

Прва телесна маса (ТМ) фетуса или новорођенчета измерена је 
после рођења. Приликом живорођења телесна маса плода или 
новорођенчета треба да се мери у току првог сата живота, пре него 
што дође до значајног постнаталног пада ТМ.

Мала ТМ при рођењу: <2500 g (мања од и укључујући 2499 g).

Веома мала ТМ при рођењу: <1500 g (мања од и укључујући 1499 g).

Изузетно мала ТМ при рођењу: <1000 g (мања од и укључујући 999 g).
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Трудничко доба

Трајање трудноће се рачуна од првог дана последњег нормалног 
менструалног циклуса. Трудничко доба се изражава навршеним 
данима или навршеним недељама (нпр. сматра се да су промене до 
којих је дошло између 280 и 286 навршених дана после последњег 
нормалног менструалног циклуса настале у 40. недељи трудноће).

Превремени порођај

Превремени порођај је порођај који је наступио пре навршених 37 
недеља (пре 259. дана) трудноће.

Порођај на време

Порођај на време је порођај који је наступио од навршене 37. недеље 
(или од 259. дана) до 42. навршене недеље (или 294. дана) трудноће.

Пренесена трудноћа

Порођај наступио у 42 навршене или више (294 или више дана) недеља 
трудноће.

Перинатални период

Перинатални период почиње са навршеном 22. недељом трудноће 
(период када је тежина фетуса 500 g), а завршава се седмог дана после 
рођења. 

Стопа перинаталног морталитета представља број 
смрти фетуса тежине 500 g (или, када је тежина 
при рођењу непозната, после 22 навршене недеље 
трудноће односно са дужином теме–глава од 25 cm 
или више) плус број раних неонаталних смрти на 
1000 укупних рођења.
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Стопа перинаталне смртности

Фетална смртност + рана неонатална смртност
   х 1000

Укупно рођења

Неонатални период

Неонатални период почиње рођењем и завршава се са 28. даном 
живота (тачније са 27 навршених дана). 

Неонатална смртност или смртност међу 
живорођенима током првих 28 дана живота може се 
поделити на рану неонаталну смртност (која настаје 
у току првих седам дана живота) и касну неонаталну 
смртност (која настаје после седмог дана, али пре 
навршеног 27. дана живота).

Старост у време смрти у току првог дана живота (нулти дан) треба 
уписати у навршеним минутима или сатима живота. Ако је смрт 
наступила у другом дану (1. дан), трећем (2. дан) па све до 27 навршених 
дана живота, старост у време смрти треба уписати у данима.

До ране неонаталне смртности најчешће долази због компликација 
током трудноће или порођаја, превременог рођења и малформација. 
Касна неонатална смртност настаје најчешће због инфекција.

Стопа неонаталне смртности

Умрли 0–27 дана живота
  х 1000

Укупан број живорођења
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Међународно поређење стопа смртности

Приликом међународног поређења стопа смртности не препоручује 
се укључивање групе фетуса и новорођенчади изузетно мале тежине 
при рођењу, јер то значајно смањује валидност поређења.

Приликом израчунавања свих стопа препоручује се да се и бројилац 
и именилац односе само на фетусе и новорођенчад тежине од 1000 g 
или више (односи и стопе специфичне тежине). Уколико нема података 
о порођајној тежини, узима се одговарајућа старост трудноће (28 
навршених недеља) или телесна дужина (35 cm теме–пета).

Неопходно је пријављивање све живорођене новорођенчади са 
конгениталним малформацијама. Такође је неопходно пријављивање 
умрле новорођенчади са конгениталним малформацијама како 
би се пратиле фетална, перинатална и неонатална смртност. Ове 
стопе треба, уколико је могуће, посебно израчунати за фетусе и 
новорођенчад порођајне масе 500–999 g, а посебно за 1000 g или 
више. Посебно треба пратити рану и касну неонаталну смртност услед 
малформација. 

Стандарди и обавезе регистровања смртности породиља

Смртност породиље (матернална смртност) дефинисана је као 
смртност жене за време трудноће, на порођају и шест недеља (42 дана) 
после порођаја, независно од трајања или локализације трудноће, 
из било ког узрока у вези са трудноћом или са погоршањем због 
трудноће или при њеном вођењу, али не као последица случајних или 
узгредних узорка.

Касна смртност породиље је смрт жене услед директних или 
индиректних акушерских компликација после више од 42 дана, али 
мање од годину дана после завршетка трудноће.

Смрт у вези с трудноћом је смрт жене у току трудноће или 42 дана по 
завршетку трудноће, независно од узрока смрти.

Показатељи за смртност породиље

Показатељ који се користи за израчунавање смртности породиље 
треба означити само у односу на број живорођења или на број 
укупних рођења (живорођења плус смрти фетуса). Ако су доступна 
оба показатеља, калкулацију треба извршити за сваки појединачно.
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Резултате треба представити као однос нумератора према 
деноминатору, помножено са „к“ (где „к“ може да буде 1000, 10.000 или 
100.000, према избору и прописима земље). 

Односи смртности породиље и стопе могу тако бити изражени као:

Стопа смртности породиље (матернална смртност)

Смртност породиља (број умрлих)
х к

Живорођења
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САВРЕМЕНИ ПРИНЦИПИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
ПЕРИНАТАЛНЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

Борисав Јанковић

Почетком 70-их година канадски неонатолог Paul Swayer је изнео идеју 
о регионалном збрињавању новорођенчади. На основу тога, Канадско 
педијатријско удружење и Америчка академија за педијатрију 
предложили су регионални систем перинаталне здравствене заштите 
заснован на прогресивној нези са три нивоа. Само шест година после 
тога, Радна група за перинаталну здравствену заштиту израдила је 
план регионалне перинаталне здравствене заштите са три нивоа и 
перинаталним центрима у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу.

У складу с новим сазнањима, Канадско педијатријско удружење и 
Америчка академија за педијатрију су 2004. односно 2006. године 
донели измењене и допуњене препоруке за регионално збрињавање 
новорођенчади по принципима прогресивне неге са три нивоа.

I ниво: Основно збрињавање 

II ниво : Специјализовано збрињавање и

III ниво: Неонатална интензивна нега и мултидисциплинарно 
збрињавање
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Табела 2

I ниво II ниво III ниво

А.  Нега здравог 
новорођенчета

>34–35 г.н. >1800 g*

 Реанимација и 
стабилизација

Фототерапија

А.  Нега и лечење 
новорођенчета 
>32 г.н./1500 g 
без респираторне 
потпоре*

Примена 
сурфактанта (пре 
транспорта)

Краткотрајна ТПИ 
(пер. вена)

Минимална 
ентерална исхрана

А.  Нега и лечење 
новорођенчета без 
ограничења у односу 
на гестацију и ТМ

 Конвенционална 
механичка вентилација

 Могућност 
супспецијалистичке 
консултације

 У породилишту 
за високо ризичне 
трудноће

Б. О2 терапија уз 
SаO2**

и.в. инфузија

Исхрана преко 
сонде

Б.  CPAP/IPPV <*             
24 сата

 ТПИ

 Централни 
венски приступ

Б.  Неконвенционална 
механичка вентилација 
и примена NO

 Мултидисциплинарно 
и хируршко 
збрињавање  у установи 
или близу установе (без 
кардиохирургије) 

 У породилишту или 
уз породилиште

В.  Мултидисциплинарно 
и хируршко 
збрињавање  у 
установи (ECMO и 
кардиохирургија) 

 У универзитетским 
педијатријским 
установама

CPAP – енгл. Continuous Positive Airway Pressure 
IPPV – енгл. Intermittent Positive Pressure Ventilation 
ТПИ – Тотална парентерална исхрана 
г.н. – гестацијска недеља 
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Функционисање и допринос регионалног система имају као 
битну претпоставку и организовање одговарајућег транспорта 
новорођене деце. У том смислу данас постоји општа сагласност у 
односу на супериорност транспорта болесног новорођенчета који 
обавља екипа здравствене установа у којој ће се вршити потпуно 
збрињавање (транспорт „ка себи“). Овакав систем већ дуже време 
за територију Београда и делове централне Србије веома добро 
обезбеђује Институт за неонатологију у Београду. За територију АП 
Војводине транспорт организује и обавља Институт за здравствену 
заштиту деце и омладине у Новом Саду, док оболелу новорођенчад са 
подручја Шумадије и из Рашке области системом транспорта „ка себи“ 
збрињава Дечја клиника у Крагујевцу.

Поред транспорта „ка себи“, као комплементаран метод све више 
се заговара транспорт труднице са високоризичном трудноћом у 
перинатални центар у коме постоје сви услови да се у потпуности 
обави порођај и збрину новорођенче и породиља (транспорт „in 
utero“). 

Бројне новије епидемиолошке студије показале су 
да се оптимални резултати у редукцији перинаталног 
и неонаталног морталитета могу постићи уколико се 
транспорт „ка себи“ сведе на најмању могућу меру, 
а као доминантан начин успостави транспорт „in 
utero“.
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СТЕПЕНИ ПРЕПОРУКА И НИВОИ ДОКАЗА

Георгиос Константинидис

Приликом израде Водича са основно и специјализовано збрињавање 
новорођенчади у највећој могућој мери примењивани су принципи 
„медицине засноване на доказима“. С обзиром на то да постоје 
различити приступи степеновању препорука и нивоа доказа, аутори 
су се, у циљу поједностављења, користили модификованим системом 
The Scottish Intercollegiate Guedelines Network (www.sign.ac.uk/
guidelines/fulltext/50/) (Табела 3). У складу с тим, а према критеријумима 
приказаним у табели, коришћене су истоветне словне ознаке (А, Б, В, 
Г) за степене препорука и нивое доказа.
 
Табела 3  
Степени препорука и нивои доказа

Степен 
препоруке

Ниво доказа

А

Најмање једна висококвалитетна метаанализа 
рандомизованих контролисаних студија (РКС) или довољно 
добра висококвалитетна РКС директно примењива на 
циљану популацију

Б
Остале метаанализе РКС или висококвалитетан 
систематични преглед „case-control“ студија или РКС ниског 
степена, али са високом вероватноћом узрочног односа 

В
Добро вођена „case-control“ или кохортна студија са ниским 
степеном ризика методолошких недостатака (предубеђење 
и погрешно мишљење)

Г
Докази из низа случаја, приказа случајева или докази 
формирани на основу експертског мишљења



ВОДИЧ ЗА ОСНОВНО И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ЗБРИЊАВАЊЕ НОВОРОЂЕНЧЕТА

27

Литература:

American academy of pediatrics. Levels of neonatal care. Pediatrics 2004: 
114; 1341-47.

American academy of pediatrics. Guidelines and levels of care for 
pediatric intensive care units. Pediatrics 2004; 114: 1114-25.

Canadian paediatric society. Levels of neonatal care. Paediatr Child 
Health 2006: 11; 303-6.

Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“. 
Здравље становника Србије. Аналитичка студија 1997–2007. Београд, 
2008.

Oxford centre for evidence based medicine. http://www.cebm.net/
downloads/Oxford_CEBM_Levels_5.rtf (version current at March 28, 
2007)

Zupan J. Perinatal mortality in developing countries. N Engl J Med 2005: 
352; 2047-8.

Sweet GD, Carnielli V, Greisen G, Hallman M Ozek E et al. European 
consensus guidelines on the management of neonatal respiratory 
distress syndrome in preterm infants – 2010 update. Neonatology 2010: 
97: 402-17. 



ВОДИЧ ЗА ОСНОВНО И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ЗБРИЊАВАЊЕ НОВОРОЂЕНЧЕТА

28



ВОДИЧ ЗА ОСНОВНО И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ЗБРИЊАВАЊЕ НОВОРОЂЕНЧЕТА

29

II ДЕО

ОСНОВНО 
ЗБРИЊАВАЊЕ 
НОВОРОЂЕНЧЕТА У 
ПОРОДИЛИШТУ
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ПРЕГЛЕД НОВОРОЂЕНЧЕТА

Драгомир Бранковић

Преглед новорођенчета има за циљ што егзактније сагледавање 
здравственог стања сваког новорођенчета, информисање родитеља 
и правовремено предузимање превентивних, као и дијагностичких 
и терапијских мера. У односу на време, место, трајање и природу 
добијених информација разликују се: први (иницијални) преглед, први 
комплетан клинички и неуролошки преглед те свакодневни контролни 
прегледи (што обухвата и преглед пред отпуст из породилишта).

Први (иницијални) преглед1.  следи одмах после рођења и 
непосредног збрињавања новорођенчета (процена по Апгар 
методи, збрињавање пупчаника, антрополошке мере – телесна 
маса телесна дужина, обим главе и грудног коша). По правилу 
се обавља у порођајној сали, изузетно у соби за смештај мајке. 
Траје кратко (5–15 минута), а основни циљ овог прегледа је 
искључивање (или уочавање) кардиопулмоналних проблема, 
порођајних повреда те великих конгениталних аномалија.

Први комплетан клинички и неуролошки преглед2.  изводи 
се 12–18 часова после рођења, у одељењу неонатологије или 
у соби поред мајке. Овај преглед је свеобухватан, детаљан 
и траје најмање 20–30 минута. Има за циљ што егзактнију 
процену клиничког и неуролошког статуса новорођенчета, 
прецизно описивање и уношење налаза у Историју болести 
новорођенчета и информисање родитеља о здравственом стању 
новорођенчета.

Свакодневни контролни прегледи3.  обављају се у соби за смештај 
мајке и увек у њеном присуству. Овде спада и преглед непосредно 
пре отпуштања новорођенчета из породилишта (в. Отпуст здравог 
новорођенчета из породилишта). Ови прегледи трају релативно 
кратко (5–10 минута) и треба да потврде претходне налазе или 
одбаце раније уочена сумњива стања. Имајући у виду да „један 
преглед новорођенчета значи мало“, сваки поновни преглед 
повећава валидност дефинитивног закључка. 
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Свако погоршање стања новорођенчета захтева 
нови, комплетан клинички и неуролошки 
преглед. 

 

Основни принципи прегледа и главни клинички налази

За успешно одвијање прегледа неопходно је да се обезбеде прикладни 
услови.

1. Детаљно упознавање с преконцепцијском и перинаталном 
анамнезом мајке 

Релативно кратко време у коме треба обавити први преглед захтева од 
лекара да се претходно упозна с преконцепцијском и перинаталном 
анамнезом мајке.

2. Заштита новорођенчета и лекара 

Да би се заштитила новорођенчад, лекар при првом прегледу мора 
обавезно да носи маску преко уста и носа. Преношење трансмисивних 
болести се такође спречава ношењем рукавица за једнократну 
употребу и избегавањем додира с крвљу новорођенчета. Контактне 
инфекције преко стетоскопа могу да се избегну дезинфекцијом 
или прањем звона стетоскопа топлом водом и сапуном пре сваког 
прегледа (истовремено с прањем руку). 

3. Термонеутрална средина

Да би се спречио превелики и нагли губитак телесне топлоте, 
иницијални преглед мора да се одвија у средини чија је температура 
26–28°С или испод извора радијационе топлоте (топли сто, 
реанимациони сто, изолета).

4. Извор светлости 

Довољно снажан извор беле светлости је неопходан да би се при првом 
прегледу уочиле и најмање патолошке промене. Светлост других 
боја (жута, плава, зелена) може да измени изглед новорођенчета, 
наведе на погрешне закључке и изложи новорођенче непотребном 
испитивању. Извор светлости би требало да зрачи „хладну“ светлост 
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како би се избегло непријатно загревање глава особља које збрињава 
и обавља први преглед новорођенчета.

5. Обезбеђивање мира и тишине

Први преглед новорођенчета не може (због великог броја 
новорођених) и не сме (због ризика од расхлађивања) да траје 
неконтролисано дуго. Само максимално концентрисан испитивач 
може ефикасно да обави први преглед новорођенчета у релативно 
кратком року. 

Започети први преглед треба обавити од „главе до 
пете“, без икаквог прекидања, парцијалног извођења 
или одлагања.

Први преглед се изводи увек нежно, детаљно, 
одређеним редоследом (краниокаудално, антеропо-
стериорно и медиолатерално) и уз асистенцију 
педијатријске сестре.

Утврђени статус лекар уписује у Историју болести новорођенчета, 
потписује налаз и оверава га својим факсимилом. Утврђене патолошке 
промене одмах се саопштавају и показују мајци (и оцу ако је 
присуствовао порођају). Исцрпне информације о природи повреда и 
аномалија, могућностима даљег лечења и евентуалним прогностичким 
аспектима дају се родитељима (мајци и оцу заједно, увек уз присуство 
новорођенчета) у складу с процедуром и правилима о саопштавању 
„лоших“ вести. Неонатолог треба да одабере најпогодније време када 
су родитељи спремни да прихвате непријатне информације и да буде 
довољно концентрисан да пружи родитељима коректне одговоре на сва 
њихова питања. Неонатолог је обавезан да једноставним, разумљивим 
речима говори о недвосмислено утврђеним резултатима прегледа и 
дотадашњег испитивања, првенствено говорећи о ситуацији „овде и 
сада“, не упуштајући се у ближу или даљу перспективу новорођенчета. 
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Треба увек инсистирати да се родитељи активно укључе у доношење 
одлука о даљем збрињавању новорођенчета. Разговор се завршава 
онда када је неонатолог сигуран да је родитељима јасно о каквом се 
проблему говорило. Листа за сагласност родитеља, коју мајка или 
отац потписују после добијања информација о стању новорођенчета 
и потребама за његовим даљим збрињавањем, мора јасно да показује 
да су мајка и/или отац упознати с налазима неонатолога те да су 
сагласни с мерама за даље испитивање, лечење или упућивање у 
другу медицинску установу.

Кожа

Први преглед новорођенчета увек почиње прегледом коже. 
Физиолошке карактеристике и патолошке промене на кожи се уочавају 
једноставно, брзо и без додатних дијагностичких процедура.
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Табела 4 
Најчешћи клинички налази на кожи новорођенчета 

 Налаз Значај Коментар

Танка, прекривена 
лануго длачицама

Знак незрелости код 
превремено рођене деце

Повећано одавање топлоте с ризиком од 
расхлађења

Сува, перутава Знак пренесености

Сирасти маз
Нормалан заштитни слој 
коже

Дебљина у обрнутој сразмери с гестацијом

скоро недостаје код посттерминске 
новорођенчади

Цијаноза Могућ одраз хипоксемије

централна цијаноза (усне, језик, слузница усана) 
увек је патолошка.

Периферијска може одражавати уобичајену 
периферну вазоконстрикцију.

Бледило Знак анемије

Размотрити могућност интрапарталног 
губитка крви (рано клемовање пупчаника, 
фето-матернална трансфузија, превремено 
одлубљивање плаценте, плацента превија).
удружено са жутицом: могућа хемолиза

Плетора Знак полицитемије Могућност хипервискозног синдрома

Жуто-зелени 
садржај

Меконијум код 
интраутерусне 
евакуације

указује на интраутерусну хипоксију.

 
Капиларни  
хемангиоми  
Милије 
 

(ретенционе  
лојне цисте)

Тамно-плава  
дисколорација 
сакрококцигеалног  
предела  
(„монголске 
мрље“)

Бенигне промене без 
клиничког значаја

спонтана резолуција без терапије

Хемангиоми

Пигментни невуси Патолошке промене

захтевају додатна испитивања (консултације 
са дерматологом и специјалистом пластичне 
хирургије).
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Глава

Обим главе треба мерити меканим сантиметром постављеним 0,5 cm 
изнад горње ивице обрва и ушних шкољки и преко најширег дела 
окципиталне кости.

Обим главе код деце рођене у термину износи 34–36 cm и већи је за 2 
cm од обима грудног коша.

Велика фонтанела се налази између фронталних и паријеталних 
костију, ромбоидног је облика, димензија (мерено на средини две 
наспрамне ивице) од 1х1 до 4х4 cm.

Мала фонтанела се налази између паријеталних и окципиталних 
костију и има величину око 1х1 cm.

Напета, испуњена или избочена велика фонтанела, 
без пулсација, упућује на повећање интракранијалног 
притиска.

Повреде главе су најзаступљеније порођајне повреде и најчешће се 
испољавају као порођајни надув (caput succedaneum), кефалхематом, 
субгалеално крварење (хематом) или преломи лобањских костију. 
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Табела 5 
Најчешће порођајне повреде главе новорођенчета

Налаз Узрок Коментар

Порођајни надув

(Caput succedaneum)

Оток меких ткива 
поглавине на 
предњачећем делу

Прелази границе костију

терапија непотребна

увек спонтана резолуција

Кефалхематом

(Cephalhaemathoma)

Субпериостално 
крварење 

увек ограничен ивицом кости

најчешће изнад паријеталне кости 
(ретко обостран), изузетно изнад 
окципиталне кости

Могућа анемија, 
хипербилирубинемија

Ретко удружен са фрактуром 
кранијалних костију

спонтана резолуција

Пункција контраиндикована

Субгалеални хематом Крварење у мека ткива 
поглавине

Могућа анемија и 
хипербилирубинемија

Преломи лобањских костију Линеарни или 
импресиони  
дефекти костију услед  
снажне трауме 
(форцепс и др.)

Могући знаци од стране цнс

импресиона фрактура захтева 
консултацију са неурохирургом

Лице и чулни органи

Лице и чулни органи (очи, уши, нос, језик) подвргавају се детаљном 
прегледу, а посебан значај има рано дијагностиковање и непосредно 
показивање мајци утврђених патолошких промена. 
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Табела 6 
Најчешће патолошке промене на лицу новорођенчета 

Налаз Коментар

Фацијални дисморфизам Дисморфични синдроми (фетални алкохолни синдром, 
хидантоински синдром)

Хипертелоризам Даунов синдром

Хипотелоризам синдроми: тречер-колинс, Аперт, Ди Ђорђи

Мегалокорнеја конгенитални глауком

Микрофталмија Дисморфични синдроми, интраутерусне инфекције

Замућеност предњег сегмента конгенитална катаракта

Перзистентни страбизам заслужује рану офталмо-
лошку и неуролошку евалуацију.

Мали, седласт нос виђа се код феталног алкохолног синдрома и 
ахондроплазије, док тризомију 13 карактерише велики нос.

Деформације носа које су последица интраутерусног притиска 
спонтано се исправљају током првих неколико дана после рођења. 
Назална асиметрија која је резултат девијације септума увек захтева 
ОРЛ интервенцију.

На атрезију хоана треба посумњати код цијанозе и израженог 
респираторног дистреса, када је налаз на срцу и плућима уредан, 
а боја коже се битно поправља или цијаноза нестаје при плачу и 
поново се појављује убрзо после престанка плача. Дијагноза се 
потврђује сондирањем ноздрва меканим сондама (величине 4, 6, 8 и 
10 Fr, у зависности од телесне масе новорођенчета). Атрезија носних 
хоана може да буде разлог за ургентну ендотрахеалну интубацију или 
хируршку ОРЛ корекцију.
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Аномалије (анотија, микротија, макротија), асиметрија ушних шкољки 
и агенезија спољашњег ушног канала захтевају даље дијагностичке 
и терапијске поступке из домена ОРЛ и специјалисте за пластичну 
хирургију.

Преаурикуларни папиломи (најчешће солитарни, једнострани) више 
су козметички дефект него здравствени проблем. Ниже положене 
(испод замишљене линије која пролази кроз риме окули) и лоше 
моделиране ушне шкољке могу да указују на аномалије бубрега и 
уринарног тракта.

Епителне цисте на ивицама десни и на прелазу тврдог у меко непце, 
познате као Епштајнове перле, присутне су код већине новорођенчади, 
бенигне су природе и спонтано нестају током првих месеци живота. 

Присуство зуба (углавном секутића) спада у ретке појаве (dentitio 
precox). Зуби су веома слабо фиксирани и њихово спонтано испадање 
могло би да доведе до делимичне опструкције дисајних путева. Треба 
их инструментално екстраховати. 

Високо, „готско непце“ је изолован налаз или налаз удружен с другим 
аномалијама лица односно фацијалним дисморфизмом у целини. 

Велики језик (macroglosia) може да буде изолована појава непознатог 
порекла или карактеристика у оквиру бројних малформационих 
синдрома и локалних поремећаја (хемангиоми, лимфангиоми). 
„Лажна“ или релативна макроглосија постоји код хипоплазије доње 
вилице (Sy Pierre- Robin). Понекад је језик фиксиран за дно усне дупље 
кратким, задебљалим френулумом (frenulum linguae braevis). 

У сразмерно честе аномалије спадају једнострани или обострани 
расцепи усана, десни и непца. Они захтевају хируршко збрињавање.

Стално присуство обилног секрета у усној дупљи 
који се излива преко усана мора да побуди сумњу на 
атрезију једњака и трахеоезофагеалну фистулу.
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Врат

Код новорођенчади врат је релативно кратак, симетричан, добро 
покретан (врх браде може да додирне грудну кост, док при спољашњој 
ротацији не прелази акромион). 

Медијалне и латералне цисте и фистуле врата представљају остатке 
расцепа ембрионалних шкржних лукова и тиреоглосалног дуктуса 
(ductus thireoglossus). 

Кожни постеролатерални набори на врату се срећу у око 50% 
девојчица с Тарнеровим синдромом .

Једнострано задебљање стерноклеидалног мишића указује на 
повреду (хематом) и може довести до трауматског тортиколиса.

Карактеристична ромбоидна задебљања са сувишком коже на задњој 
страни врата су симптоматична за тризомију 21 (пренатално се на 
ултразвучном прегледу виде као нухална транслусценција).

Велики мултицистични тумефакти на бочним странама врата (ређе) 
или на задњој страни врата (знатно чешће) припадају лимфангиомима 
или цистичним хигромима.

Грудни кош и плућа

Обим грудног коша је за 2–3 cm мањи од обима главе. Мери се 
постављањем сантиметра непосредно преко мамила.

Избочен (pectus carinatus, тј. „кокошије груди“), левкаст (pectus 
excavatum) или удубљен (pectus infundibulare) грудни кош најчешће 
представља наследну особину, али се може јавити и у оквиру 
других синдрома (нпр. Марфановог или Нунановог синдрома).  

Бачваст изглед грудног коша указује на кардиомегалију или стања 
која су праћена хиперинфлацијом услед „заробљавања ваздуха“ (air 
trapping) у плућима (транзиторна тахипнеа, аспирација меконијума, 
пнеумоторакс). 

Асиметрија леве и десне стране грудног коша при дисању може да 
буде изазвана интрапулмоналним (пнеумоторакс, хипоплазија једног 
плућног крила, велики плеурални изливи, конаталне пнеумоније и др.) 
или екстрапулмоналним патолошким процесима (пареза френичног 
нерва с парезом хемидијафрагме, дијафрагмална хернија, фрактуре 
ребара и др.). 
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Фрактура клавикуле је најчешћи прелом костију у току порођаја. Налази 
се у 1–2% целокупне новорођеначке популације. Изузетно ретко је 
обострана. Болна осетљивост и карактеристичне крепитације при 
палпацији, болан плач при пасивним покретима руке и ограниченост, 
„штедња“ руке при активним покретима су патогномонични знаци за 
фрактуру клавикуле.

Преломи ребара су ретка порођајна траума. Обично су једнострани 
и вишеструки. Често су удружени с преломима других дугих костију 
(фемур, хумерус) и/или тешким траумама других делова тела (глава, 
врат). Манифестују се тешким општим стањем новорођенчета, плитким 
површним дисањем, болном реакцијом на додир и парадоксалним 
кретањем хемиторакса на страни прелома. Потврда дијагнозе је увек 
рендгенографска. 

Сваки прелом ребара без података о порођајној 
трауми захтева евалуацију у правцу урођених 
дефеката развоја и минерализације костију 
(остеохондродистрофија, остеогенезис имперфекта 
и др.).

Здраво новорођенче претежно дише тзв. дијафрагмалним типом 
дисања, фреквенцијом која не прелази 40 до 60 респирација у минути, 
а није необично да се уочи умерена супкостална или интеркостална 
ретракција меких ткива грудног коша.

Грудни кош се у инспиријуму креће наниже и унутра, док се абдомен 
креће навише. Кретање меких ткива грудног коша и абдомена 
је обрнуто у току експиријума. Овакво „парадоксално“ дисање 
не представља патолошки поремећај и није знак респираторне 
инсуфицијенције уколико је новорођенче ружичасте боје и без других 
знакова респираторног дистреса. 

Нормално се при аускултацији плућа чује пооштрено везикуларно 
дисање. Дисајни звук се равномерно чује над свим деловима плућа. 
Ослабљено или нечујно дисање у појединим сегментима може 
се испољити код ателектазе плућног паренхима, пнеумоторакса, 
конаталне пнеумоније или плеуралних ефузија.
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Над плућима здравог новорођенчета се не аускултују патолошки 
шушњеви. Ретки инспираторни пукоти у базалним и паравертебралним 
регијама плућа у првим сатима после рођења су изазвани „отварањем“ 
и стављањем у функцију још неаерисаних алвеола у рубним сегментима 
плућног паренхима и не треба их сматрати патолошким налазом.

Благо, једва чујно стењање у првим сатима после рођења не мора да 
буде одраз респираторне недовољности. 

Инспираторни стридор који се јавља одмах после рођења најчешће 
је последица недовољне функционалне зрелости хрскавичавих 
прстенова ларинкса и њиховог парадоксалног кретања током 
инспиријума и експиријума.

 

Одржавање ларингеалног стридора увек индикује 
додатну дијагностику.

Кардиоваскуларни систем

Код терминске новорођенчади нормална фреквенција срчаног 
рада је 120–160/мин. Код превремено рођене деце базална срчана 
фреквенција је нешто нижа, али се постнатално лагано повећава док 
не достигне вредности терминских новорођенчади.

Централна цијаноза, уз нормалан налаз на плућима, указује на то да 
се вероватно ради о структурним аномалијама кардиоваскуларног 
система са смањењем пулмоналног крвног протока. Таква цијаноза 
се одржава и поред давања високих концентрација кисеоника. 
Централну цијанозу могу да изазову и полицитемија, расхлађеност 
новорођенчета, поремећаји плућне функције и др., али се она 
делимично или потпуно коригује удисањем 100% кисеоника.

Иктус срца се налази уз саму леву ивицу врха стернума. Код 
терминске новорођенчади иктус срца и прекордијалне палпитације 
се могу видети само кратко после рођења (не дуже од 6 сати). Слаба 
развијеност поткожног масног ткива код превремено рођене деце, 
као и деце са интраутерусним застојем у расту, омогућава да се иктус 
срца види знатно дуже. Уколико удар врха срца дуго остаје уочљив и 
лако се палпира, треба помислити на кардиомегалију, транспозицију 
великих крвних судова и структурне дефекте срца који су праћени 
лево-десним шантом. 
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Иктус срца на десној страни стернума најчешће је 
узрокован ротацијом срца удесно, декстропозицијом 
срца, тензионим пнеумотораксом или левостраном 
дијафрагмалном хернијом.

Други (леви и десни) и четврти (леви и десни) интеркостални простор, 
иктус срца и аксиле су места најбоље аускултаторне презентације 
срчаних тонова.

Одмах после рођења, први тон је код здраве новорођенчади 
монолитан, јасан и снажан (наглашен, акцентован) и најбоље се чује 
на иктусу. Други тон се најбоље чује на линији која пролази кроз горњу 
ивицу грудне кости. Код већине новорођенчади он је нормално удвојен. 
Одсуство удвојености другог тона може да указује на присуство само 
једне ветрикуларне валвуле (атрезија аорте, пулмонална атрезија, 
јединствени артеријски трункус) или транспозицију великих крвних 
судова. Наглашен други тон је карактеристичан за перзистентну 
плућну хипертензију.

Шумови су доста чест налаз при аускултацији срца новорођенчета. 
Углавном су функционални и систолни, никад не трају током читаве 
систоле, благог су интензитета, не пропагирају се и не доводе до 
хемодинамских поремећаја. 

Шум утврђен при првом прегледу, без обзира на 
његове особине, мора да се „тражи“ при сваком 
следећем прегледу. Одржавање срчаног шума увек 
захтева допунско испитивање.

Одсуство пулса на доњим екстремитетима указује на коарктацију 
аорте. Слабо пуњен пулс може да буде последица хипоплазије левог 
срца и стенозе аорте, али је чешће знак хиповолемије, хипотензије и 
шокног стања.

Крвни притисак се изузетно мери при првом прегледу новорођенчета. 
При томе се мора водити рачуна да манжетна покрива 2/3 надлактице 
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или натколенице. Слабо пуњен или одсутан периферни пулс, 
брадикардија, централна цијаноза, постхеморагични шок и лоше 
опште стање представљају најчешће индикације за „рано“ мерење и 
даље праћење крвног притиска.

Абдомен и гениталије

Релативно мала дебљина и мекана конзистенција предњег трбушног 
зида чине да је абдомен у целини лако приступачан за преглед. 

Нормална дужина пупчаника је око 50 cm. Сувише дуг пупчаник може 
да пролабира испред предњачећег дела плода пре порођаја. На њему 
се врло често уочавају нодуси (nodus verus funiculi umbilicis) који могу 
да компромитују циркулацију фетуса у току порођаја. Изразито кратак 
пупчаник (< 25 cm) често је узрок проблема у завршавању порођаја, а 
може да укаже на конгенитална неуромускуларна обољења и Даунов 
синдром.

Нормално постоје две артерије и једна умбиликална вена. Присуство 
само једне пупчане артерије се повезује с повећаном инциденцијом 
аномалија урогениталног система и кардиоваскуларног система. 
Умбиликалне артерије имају свој мишићни зид па после пресецања 
пупчане врпце задржавају правилни кружни лумен, лагано 
проминирају изнад равни пресецања, бледоружичасте су боје 
и минимално крваре. Пупчана вена је доста широка (2–4 mm), 
набрекла, танких зидова без мишићног слоја и налази се на положају 
„12“ бројчаника на сату. После пресецања обилно крвари, али брзо 
колабира, тако да јој лумен постаје пукотинаст и неправилан. 

Једноставна приступачност, релативно велики 
лумен и одсуство мишићног слоја су веома 
повољне околности за коришћење умбиликалне 
вене у реанимацији новорођенчета.

„Празан“, блед пупчаник с колабираним венским крвним судовима 
може да буде последица хроничне интраутерусне патње плода 
или акцидената у току порођаја (руптура утеруса, превремено 
одлубљивање постељице, placenta previa centralis). 
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Ретке, слабе или одсутне пулсације крвних судова пупчаника указују 
на хиповолемију, кардиоциркуларну инсуфицијенцију, тромбозу 
крвних судова пупчаника и представљају поуздан знак тешке виталне 
угрожености новорођенчета. 

Нормална боја пупчаника је одређена плаво-црвеном нијансом 
крвних судова и светлосивом бојом Вартонове пихтијасте масе. 

Прљавозелена пребојеност пупчаника је последица присуства 
меконијума у плодној води и указује на интраутерусну патњу плода. 

Доминантна светложута или зеленкастожута боја пупчаника је 
последица повишених концентрација билирубина у плодној води.

После рођења предњи трбушни зид је лако испод равни грудног коша, 
мекан, еластичан и палпаторно неосетљив.

Чунаст, увучен, „празан“ абдомен може се уочити код новорођенчади 
с асиметричним интраутерусним застојем раста. 

Чунаст абдомен праћен респираторним дистресом говори у прилог 
постајања дијафрагмалне херније. 

Дистендирани абдомен изнад равни грудног коша може да буде 
узрокован висцеромегалијом, интраутерусним волвулусом црева, 
обилним асцитесом, интраперитонеалним крвављењем, великим 
туморима, меконијалним илеусом, меконијалним перитонитисом. 

Лако уочљива цревна перисталтика уз упорно повраћање желудачног 
и жучног садржаја мора да побуди сумњу на цревну опструкцију.

Потпуно одсуство мускулатуре предњег трбушног зида је изузетно 
ретка аномалија (претежно је инволвиран мушки пол, а инциденција 
је око 1:30–40.000 живорођене мушке новорођенчади), праћена 
је хипереластичном, јако набораном кожом (prune belly или Eagle-
Barrett-ов синдром), обостраним крипторхизмом и бројним другим 
дефектима урогениталног, кардиоваскуларног, гастроинтестиналног 
и коштаног система. 

Омфалоцела и гастросхиза су велики дефекти предњег трбушног зида 
праћени делимичним или потпуним пролапсом абдоминалних органа. 
После иницијалног збрињавања (стерилне компресе натопљене 
топлим физиолошким раствором), новорођенчад с овим аномалијама 
захтевају ургентно хируршко збрињавање.
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Код омфалоцеле трбушни органи се налазе унутар 
умбиликалног прстена и прекривени су мембраном, 
док је гастросхиза параумбиликални дефект 
предњег трбушног зида код кога органи нису 
прекривени мембраном.

Омфалоцела је чешће удружена са конгениталним 
аномалијама.

Јетра се нормално налази у горњем десном квадранту абдомена и 
њена доња ивица се палпира за око 1–3 cm испод десног ребарног 
лука, на медиоклавикуларној линији. У инспиријуму може да се спусти 
и нешто ниже, али се у експиријуму враћа на претходну границу. 
Медијални положај или налаз јетре у левој половини абдомена 
неизоставно налаже трагање и за аномалијама других система (нпр. 
декстрокардија, инверзни положај органа грудног коша и абдомена 
и др.). Увећана јетра може да буде последица урођених срчаних 
мана, конгениталних инфекција, анемија различите етиологије, 
конгениталних леукоза, интрахепатичних тумора (хемангиоми), 
повреда јетре у току порођаја (хематоми) или хидропса фетуса. Плућна 
хиперинфлација потискује наниже читаву јетру што може навести на 
погрешан закључак о њеној правој величини (лажна хепатомегалија).

Доња ивица слезине се код здраве новорођенчади налази на самом 
рубу левог ребарног лука. 

Бубрези се лако палпирају, а нормална величина бубрега код 
терминске новорођенчади је 4–5 cm. Десни бубрег је нешто ниже 
постављен у односу на леви. Бубрези су увећани код хидронефрозе, 
тромбозе реналне вене и мултицистичне дисплазије бубрега.

Увећане надбубрежне жлезде не могу клиничким прегледом да се 
диференцирају од масе бубрега. Оне су увећане код крвављења или 
тумора (неуробластом). 

Фундус мокраћне бешике је палпабилан само ако је довољно 
дистендиран урином.

Дефинисање пола је врло једноставно код највећег броја 
новорођенчади. Одмах после рођења спољашње гениталије 
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новорођенчета се показују мајци (и оцу уколико присуствује 
порођају). 

Лекар недвосмислено саопштава родитељима пол 
новорођенчета само ако је апсолутно сигуран у 
физиолошки статус спољних гениталија. 

Свака, и најмања дилема (мали пенис, неспуштени тестиси, велики 
клиторис, хипертрофичне велике усне и др.) захтева додатну евалуацију 
и накнадно саопштавање полне припадности родитељима. 

Уобичајена дужина пениса је око 2,5 cm. Мали пенис (микропенис) 
може да указује на хипоталамичну дисфункцију и хипопитуитаризам. 
Мали пенис, неспуштени тестиси и хипопластичан скротум је налаз 
који може да представља спољну манифестацију хермафродитизма. 
Препуцијум покрива гланс пениса у целини, а блага фимоза је 
физиолошка појава.

Спољашњи отвор уретре (меатус) се нормално налази на врху гланса 
пениса. Уколико је меатус на вентралној (хипоспадија) или дорзалној 
страни пениса (еписпадија) увек треба да се искључе аномалије 
осталих делова уринарног тракта. 

Скротум терминског новорођенчета виси између ногу и покривен је 
кожом која је танка, наборана, избраздана, нешто тамнија од околине. 
Код терминске новорођенчади тестиси су обично обострано у 
скротуму, кружног су облика (као „кликери“), величине 6–10 mm, 
покретни, глатке површине и еластичне конзистенције. У око 2% 
терминске новорођенчади један или оба тестиса се не налазе у 
скротуму (cryptorchismus testis). Пошто се обично спуштају у 35. 
недељи гестације, тестиси су код превремено рођене деце знатно 
чешће ван скротума. 

Повреде скротума могу да буду површне (плитке ерозије и абразије, 
екхимозе, мањи хематоми, едем) или дубоке (велики хематоми, 
хематоцела, торзија тестиса) и углавном се налазе код новорођенчади 
с карличном презентацијом.

Преглед гениталија код новорођенчади женског пола обавља се 
док леже на леђима, с лако абдуцираним ногама. Велике усне су 



ВОДИЧ ЗА ОСНОВНО И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ЗБРИЊАВАЊЕ НОВОРОЂЕНЧЕТА

47

обично умерено наборане и неравне код терминске новорођенчади, 
а глатке код превремено рођене. Код терминске новорођенчади су 
знатно развијеније и готово потпуно прекривају мале усне. Сасвим 
супротно, код превремено рођене деце проминирају мале усне. До 27. 
гестацијске недеље све структуре спољних гениталија (велике и мале 
усне, клиторис) потпуно су развијене. Међутим, у великим уснама још 
није почело таложење масног ткива, па мале усне изгледају веће од 
великих, а клиторис проминира изнад спојених малих усана. 

Спољашњи отвор уретре код девојчица може тешко да се уочи, али се 
обично налази испред спољашњег отвора вагине. 

Ситни пролапси вагиналне мукозе („вагинални висуљци“) виђају се 
релативно често при првом прегледу новорођенчета и најчешће су 
последица деловања мајчиних хормона на фетус. Они су потпуно 
безначајни и регресирају у току неколико недеља. 

Клиторомегалија, изражена пигментација, генитална длакавост и 
лабиоскротална фузија су знаци вирилизације и тада треба искључити 
конгениталну адреналну хиперплазију. 

Асиметрија препона или великих усана, с палпабилним тумефактом 
у њима, мора да побуди сумњу на ингвиналну хернију с присуством 
ектопичног оваријума или тестиса у килној кеси. 

Леђа и кичмени стуб 

Кичмени стуб је код новорођенчета прав и нема физиолошких 
кривина. Асиметрија леве и десне половине леђа с абнормалном 
кривином кичменог стуба указују на умерену или тешку конгениталну 
сколиозу.

Менингоцеле и мијеломенингоцеле могу да се појаве дуж читавог 
кичменог стуба, али се најчешће налазе у сакрококцигеалном пределу. 
После иницијалног збрињавања (стерилне компресе натопљене 
загрејаним физиолошким раствором, постављање у адекватан 
положај), такво новорођенче треба да се транспортује у одговарајућу 
неурохируршку установу.

Сакрококцигеални тератоми представљају велике, неравне туморе 
који захватају сакрални и кокцигеални део леђа, деформишу 
аногенитални предео и могу да компромитују раст и развој доњих 
екстремитета. Новорођенче треба одмах упутити на даље лечење у 
одговарајућу хируршку установу. 



ВОДИЧ ЗА ОСНОВНО И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ЗБРИЊАВАЊЕ НОВОРОЂЕНЧЕТА

48

Анус

Пролазност ануса може да се провери пласирањем танког пластичног 
катетера са заобљеним врхом. 

Спољни отвор аналног канала може да буде прекривен и затворен 
танком, провидном, тамносивкастом опном која је мекана, еластична и 
испупчава се при покушају новорођенчета да избаци први меконијум. 
Могућа је спонтана перфорација ове мембране при елиминацији 
меконијума, али је чешће потребна хируршка инцизија. 

Код високе атрезије ануса (atresio ani superior) често су присутне 
патолошке комуникације слепог завршетка дебелог црева и 
суседних органа (ректовагинална, ректовезикална, ректоуретрална и 
перианална фистула).

Одсуство спољног аналног отвора (anus imperforatus) често је 
удружено с другим, појединачним аномалијама (атрезија езофагуса, 
езофаготрахеална фистула) или с бројним и веома сложеним 
малформацијама које су обухваћене акронимом VACTERL (vertebral 
defects, anus imperforate, cardiac anomalies, tracheoesophagial fistula, 
renal and limb dysplasia).

Код новорођенчади с мијеломенингоцелом у сакрококцигеалном 
пределу или с другим обољењима и/или стањима која ремете 
инервацију или анатомски интегритет ануса увек треба проверити 
функционалност аналног сфинктера.

Екстремитети

Број прстију се, и на рукама и ногама, најједноставније утврђује 
бројањем сваког прста посебно или служећи се правилом 3+2 (док 
новорођенче лежи на леђима, испитивач левом руком хвата и броји 
3, а десном руком остала 2 прста). Абнормалности у погледу броја и 
структуре прстију (делимична или потпуна агенезија једног или више 
прстију, синдактилија, полидактилија, дупликације или хипоплазије, 
дисартрије зглобова, ненормални облици) углавном су изоловане 
малформације, а само ретко се налазе у оквиру других дисморфичних 
синдрома.

Делимично или потпуно одсуство спонтане покретљивости једног 
екстремитета најчешће је последица прелома костију или лезија 
нерава који инервирају захваћени екстремитет. 
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Фрактура хумеруса је најчешћа порођајна повреда дугих костију и 
манифестује се локалним променама (бол и едем на месту прелома, 
дисколорација коже изнад места прелома, неуобичајен облик) те 
смањеном или одсутном покретљивошћу читаве руке („штеди руку“). 

Вишеструке фрактуре хумеруса и фемура код 
терминске новорођенчади упућују на остеогенезис 
имперфекта.

Трансверзалне ампутације или редукције мишићне масе испод 
дубоких усека највероватније су последица малпозиције и фиксације 
амнионских овојака (синдром амнионских узура).

Деформитети стопала (трансвероварус, калканеовалгус, таловалгус) 
првенствено су резултат присилног интраутерусног положаја. Облик 
и пасивна покретљивост стопала су готово потпуно очувани.

Аномалије стопала (pes eqiunovarus и др.) последица су поремећеног 
ембрионалног развоја. Облик стопала је мање или више измењен. 
Активна покретљивост готово да не постоји, пасивна је битно смањена 
или потпуно изостаје.

Бизаран изглед прстију је најчешће изолована малформација, али 
може да представља симптом других системских поремећаја. Кратки, 
задебљали пети (мали) прст на рукама, који не достиже почетак 
дисталне фаланге четвртог прста, може да буде један од знакова који 
се налазе код Дауновог синдрома. Налаз енормно широког, повијеног 
и укоченог првог и петог прста на ногама мора да изазове сумњу 
на веома редак Rubinstein-Taybi синдром и подстакне трагање за 
другим клиничким манифестацијама тог синдрома (микроцефалија, 
фацијални дисморфизам, промена на очима, урођене срчане мане). 

Преглед кукова

Клинички преглед кукова новорођенчета у циљу ране детекције 
развојног поремећаја кука (РПК) обавља се на пријему и понавља 
у току боравка у породилишту. Преглед обухвата процену обима 
абдукције кука и тестове за сублуксацију и луксацију кука (Ортоланијев 
и Барловљев тест) 
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Тестови за процену стања кука изводе се постављањем новорођенчета 
леђима на подлогу. Извођење Ортоланијевог теста подразумева 
обострано флектирање колена и кукова до 90 степени уз истовремену 
абдукцију (размицање) у зглобу кука и подизање трохантера. Код РПК 
се, у току извођења абдукције, наилази на одређен отпор између 
40 и 50 степени који се лако савладава, али се у исто време осети, 
чује и види прескок епифизе фемура преко лимбуса. Абдукцију је 
потом могуће извести до 80 или 90 степени. Код Барловљевог теста 
испитивач једном руком фиксира кук на једној страни, другом лагано 
истострану ногу лагано флектира у колену и куку и уз истовремену 
адукцију потискује цео екстремитет према трупу. Тест је позитиван 
(патолошки) уколико се осети „испадање“ главице бутне кости из 
ацетабулума. 

Ограниченост абдукције код новорођенчета постоји када се осећа 
отпор при углу од 45 степени, док се хиперабдукцијом сматра одсуство 
сваког отпора и преко абдукционог угла од 90 степени, што је знак 
нестабилности кука.

Поред клиничког прегледа, у раној дијагностици РПК користи се и 
преглед ултразвуком. 

Детаљне препоруке за превенцију РПК засноване 
на доказима израдиће стручно тело састављено од 
ортопеда, педијатара-неонатолога и рендгенолога.
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АПГАР СКОР

Драгомир Бранковић

Апгар скор (према др Вирџинији Апгар) представља универзални 
начин за процену и квантификацију стања новорођенчета непосредно 
по рођењу. Акроним АПГАР може имати значење и на српском језику: 

А- спект (боја коже),
П- улс (фреквенција срца),
Г- римасирање (гримасирање, надражљивост катетером),
А- ктивност (тонус мускулатуре),
Р- еспирације (дисајни покрети).

Укупна вредност Апгар скора се добија оцењивањем и сабирањем 
оцена пет једноставних елемената приказаних у Табели 7. 

Табела 7
Елементи Апгар скора

Знаци
Оцена 

0 1 2

А Аспект (боја коже)
плава 
бледа

акроцијаноза ружичаста 

П Пулс (срчана 
фреквенца)

одсутан > 100/мин < 100/мин

Г Гримасирање 
(реакција на катетер)

нема гримасира
кашље, кија, 
брани се

А Активност (тонус 
мускулатуре)

снижена 
повремена 
флексија 
екстремитета

активни 
покрети

Р Респирације (дисајни 
покрети)

нема
спори, 
нерегуларни

снажни, плаче
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Вредновањем сваког критеријума оценама 0, 1 и 2 и њиховим 
сабирањем добија се нумерички збир који може имати распон од 0 
до 10. 

Оцењивање сваког критеријума из Апгар скора обавља се у 1. и 
5. минуту после рођења. То значи да оцењивач има 60 секунди да 
процени виталност новорођенчета после рођења и 300 секунди 
да оцени кондицију новорођенчета за постнаталну екстраутерусну 
адаптацију.

Апгар скор од 0 до 3 указује на тешку (означава се 
и као „критичан“), а распон од 4 до 7 на умерену 
респираторну и неуромишићну депресију.

Апгар скор ≤7 у 5. минуту мора да се понавља сваких 5 
минута док се не добију две узастопне вредности >7. 

Оцењивање се понавља најдуже до 20. минута.

Ниске вредности Апгар скора у 1. минуту указују на непосредне 
пренаталне и интрапарталне проблеме и немају прогностички значај 
за даљи развој новорођеног детета. 

Растући Апгар скор у 5. минуту код новорођенчади с критично 
ниским скором у 1. минуту веома је добар показатељ успешности 
реанимационих поступака.

Апгар скор од 0 до 3 у 5. минуту представља поуздан предиктор 
неонаталног морталитета.

Вредности Апгар скора од 0 до 3 у 5. минуту немају велику поузданост 
у предикцији трајних неуролошких последица у односу на удаљену 
прогнозу. Вероватноћа касних секвела од стране ЦНС знатно се 
повећава уколико се критично низак Апгар скор одржава и после 10, 
15. и 20. минута. 

У процени виталности новорођенчади најмање су поуздани 
елементи Апгар скора који зависе од матурације плода (тонус, 
боја, иритабилност), док је срчана фреквенција „најмерљивији“ тј. 
најзначајнији показатељ стања новорођенчета и ослонац за почетак 
и обим реанимације.
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Асистолија срца дужа од 20 минута, и поред правилне 
кардиопулмоналне реанимације, представља нај-
важнији критеријум за њено прекидање. 

Ниво препорука Г

Ограничења Апгар скора могу да буду следећа: а) кратко време за 
оцењивање свих критеријума у 1. минуту, б) неизбежна субјективност 
оцењивача уколико су учествовали у завршавању порођаја, в) 
бројна перинатолошка збивања која утичу на поједине елементе 
скора (болести мајке настале пре и током трудноће, наркоманија 
мајке, инфекције, конаталне аномалије) и г) прематуритет код 
новорођенчади. Пошто неки елементи Апгар скора (тонус, боја, 
иритабилност) првенствено зависе од гестацијске доби и зрелости 
ЦНС новорођенчета, нешто ниже вредности (од 4 до 6) код превремено 
рођене деце превасходно су последица физиолошке незрелости и не 
могу се узимати као индикатор повећаног ризика од неуролошких 
дисфункција. 

Вредности Апгар скора у 1. и 5. минуту обавезно 
се уносе у Порођајни лист, Лист за новорођенче и 
Књижицу за трудницу и новорођенче.

Да би се појединачно сагледале оцене сваког критеријума Апгар 
скора, препоручује се формирање ЛИСТЕ АПГАР СКОРА као обавезан 
пратећи део медицинске документације за свако новорођенче.
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Табела 8 
ЛИСТА АПГАР СКОРА

 БРОЈ НОВОРОЂЕНЧЕТА     ГЕСТАЦИЈА    

ЗНАЦИ 0 1 2
Време (минути)

1. 5. 10. 20.

А
Аспект 
(боја коже)

плава 
бледа

акроцијаноза ружичаста

П
Пулс 
(срчана 
фреквенција)

одсутан
<100 у 
минути

>100 у 
минути

Г
Гримасирање 
(реакција на 
катетер)

нема гримасира
кашље, 
кија,  
брани се

А
Активност 
(тонус 
мускулатуре)

снижена
повремена 
флексија 
екстремитета

активни 
покрети

Р
Респирација 
(дисајни 
покрети)

нема
спори, 
ирегуларни

снажни, 
плаче

УКУПНО:
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ПРОЦЕНА ГЕСТАЦИЈСКЕ ЗРЕЛОСТИ 
НОВОРОЂЕНЧАДИ

Драгомир Бранковић

Трајање трудноће представља временски период 
од концепције јајне ћелије до рођења детета 
(новорођенчета).

Пошто није једноставно утврдити прецизно време ослобађања јајне 
ћелије (овулација) и њене оплодње (концепција) код сваке поједине 
труднице, прибегло се арбитрарном усвајању вероватног времена 
овулације и рачунању трајања трудноће према Naegele-овом правилу 
(први дан последње менструације + 7 дана – 3 месеца). Оваквим 
одређивањем уобичајено трајање физиолошке трудноће износи од 
259 до 287+6 дана, односно од почетка 38. недеље (37,0) до краја 42. 
недеље (41+6/7).

Новорођенче рођено у овом периоду, без обзира на његову • 
телесну масу је рочно или терминско новорођенче (neonatus a 
tempore). 
Новорођенче из трудноће која је трајала краће од 252+6 дана, • 
односно 36+6/7 недеља је претерминско или превремено 
рођено дете (neonatus praetemporarius). 
Разлике у морбидитету и морталитету претерминске • 
новорођенчади рођене пре и после 34. гестацијске недеље 
условиле су издвајање новорођенчади рођене од 34,0–36+6/7 
недеље у посебну категорију деце рођене близу термина („near 
term“ или предтерминска новорођенчад).
Новорођенчад рођена после 294. дана трудноће (42,0 • 
гестацијских недеља) су посттерминска (neonatus postemporarius). 

Поуздано одређивање гестацијске зрелости новорођенчета је 
значајно из следећих разлога: 
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валидна процена квалитета интраутерусног раста и степена • 
функционалне зрелости новорођенчета претпоставља поуздано 
утврђивање његове гестацијске зрелости;

морбидитет и морталитет новорођенчади обрнуто су сразмерни • 
гестацијској зрелости и познавање овог параметра омогућава 
неонатологу да правовремено предузме мере за адекватно 
збрињавање новорођенчади;

тачно процењена гестацијска зрелост новорођенчета је веома • 
значајна чињеница у судско-медицинској пракси.

Пренатално утврђивање гестацијске зрелости, поред примене 
Naegel-овог правила, подразумева клинички преглед труднице, 
ултразвучну дијагностику са феталном биометријом, утврђивањем 
зрелости плаценте, мерењем волумена са израчунавањем индекса 
амнионске течности и проценом матурације интестинума. 
 

Постнатално утврђивање гестацијске зрелости

Постнатално утврђивање зрелости новорођенчета има посебан значај 
када је тачан датум првог дана последње менструације непознат или 
непоуздан и када постоје неуобичајено велике разлике резултата 
критеријума примењених у пренаталној процени гестацијског 
доба плода. Тиме се омогућава и разликовање праве од „лажне“ 
недонесености дефинисане само на основу телесне масе <2500 g, као 
и препознавање поремећаја интраутерусног раста плода. 

Довођењем у међузависност процењеног гестацијског доба и 
измерене телесне масе може да се покаже да ли је плод имао убрзан 
(„велико за датум“, хипертрофично) раст и развој или је заостајао у 
расту и развоју (симетрични и асиметрични интраутерусни застој у 
расту – ИУЗР; генетски мали раст).

Релативно кратак боравак у породилишту (48–72 сата 
после вагиналних и 96 сати после порођаја завршеним 
царским резом) оставља период између 24–48 сати 
после рођења као најповољнији за постнаталну процену 
гестацијског доба новорођенчади. Изузетак представља 
обавеза да спуштеност тестиса у скротум треба утврдити 
већ при првом, иницијалном прегледу новорођенчета. 
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Клиничка процена гестацијског доба

При првом прегледу новорођенчета оријентациона процена може 
се дати једноставнијим посматрањем плантарних бразди, мерењем 
промера мамила, на основу процене чврстине ушне шкољке и 
посматрања спољашњих гениталија (Табела 9).

Табела 9 
Оријентациона процена гестацијске зрелости

Показатељ
Гестација (недеља)

 < 28  28–34  35–36  37–40

Плантарне 
бразде

 Одсутне
на предњој 
трећини

 на 2/3 
површине

на целој површини

Промер 
мамила

 Одсутне  2 mm  4–7 mm

Хрскавица 
ушне шкољке

 Одсутна
 Делимично 
присутна

Потпуно присутна

Гениталије

мушке/женске

скротум 
гладак, без 
бразди

истакнут 
клиторис

Велике и 
мале усне 
заравњене

скротум 
празан, са 
нејасним 
браздама

лако 
истакнуте 
мале усне

тестиси у 
ингвиналном 
каналу

бразде јасно 
видљиве

Мале и велике 
усне подједнаке 
величине

тестиси у скротуму

Развијене бразде

Велике усне прекривају 
мале

Да би се у што већој мери избегла субјективност при процени 
спољних карактеристика, користе се сразмерно једноставне 
нумеричке таблице клиничких и неуролошких показатеља, а збир 
оцена свих карактеристика представља вероватно гестацијско доба 
новорођенчета.

Обједињени скор клиничког и неуролошког испитивања може 
се применити за процену гестацијског доба и здраве и оболеле 
новорођенчади, као и новорођенчади ниске или врло ниске гестације, 
а најпоузданији резултати постижу се између 30. и 42. сата после 
рођења.
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Табела 10 
Клинички критеријуми за процену гестације 

-1 0 1 2 3 4 5

Кожа
лепљива, 
прозирна

желатинозна, 
црвена, 
прозирна

глатка, 
ружичаста, 
крвни судови 
видљиви

површно 
љуштење, 
раш, по нека 
вена видљива

„испуцала“, 
„блеђе 
зоне“, вене 
су ретко 
видљиве

као 
пергамент, 
дубоке 
пукотине, 
крвни 
судови се 
не виде

смежурана, 
испуцала, 
наборана

Лануго нема редак обилан проређен
зоне без 
лануга

готово 
потпуно 
недостаје

Плантарна 
површина

пета–палац

40–50 mm

(-1),

>40 mm

 (-2)

>50 mm 
нема бразди

ретка црвена 
подручја

само предње 
трансверзалне 
бразде

бразде 
предње 2/3 
табана

бразде 
по целом 
табану 

Величина 
ткива 
дојке

неприметне једва видљиве
равна 
ареола, нема 
брадавица

„тачкасте“ 
ареоле, 
брадавица 

1-2 mm

издигнута 
ареола, 
брадавица 

3-4 mm

развијена 
ареола, 
брадавица

5-10 mm

Очи/уши

капци 
спојени

лабаво (-1),

чврсто (-2)

очни капци 
отворени,ушне 
шкољке равне, 
нееластичне, 
мекане

ушне 
шкољке 
су благо 
закривљене, 
мекане, 
мале, 
еластичне

закривљене, 
мекане, 
еластичне

формиране, 
чврсте, 
веома 
еластичне

хрскавице 
задебљале, 
шкољке 
чврсте

Гениталије 
мушког 
пола

скротум 
раван, 
гладак

скротум 
празан, по неки 
набор скротума

тестиси у 
горњем делу 
ингв. канала, 
по неки 
набор

тестису су 
спуштени, 
ретки набори 
скротума

тестиси су 
спуштени, 
бројни 
набори

тестиси су 
„висећи“, 
набори 
скротума 
су дубоки

Гениталије 
женског 
пола

клиторис 
проминира, 
лабије су 
равне

клиторис 
проминира, 
лабије су мале 
и неразвијене

клиторис 
проминира, 
повећање 
малих лабија

мала и велика 
лабија једнако 
проминирају

велике 
лабије су 
веће од 
малих

велике 
лабије 
прекривају 
клиторис 
и мале 
лабије
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Табела 11 
Неуролошки критеријуми за процену гестацијског доба
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Табела 12 
Гестацијско доба у односу на збир клиничких и 
неуролошких резултата

Збир свих 12 критеријума клиничке и 
неуролошке процене

Процењено гестацијско 
доба

-10 20

- 5 22

0 24

5 26

10 28

15 30

20 32

25 34

30 36

35 38

40 40

45 42

50 44
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РЕАНИМАЦИЈА НОВОРОЂЕНЧАДИ

Драгомир Бранковић

Приближно 2–5% терминске и око 80% превре-
мено рођене новорођенчади захтева неки од 
реанимационих поступака (најчешће стимулација 
дисања).

За успешно извођење реанимације новорођенчади неопходно је:

Присуство едукованог особља, током 24 сата, сваког дана у 1. 
години, са најмање једним чланом тима који влада техником 
ендотрахеалне интубације; 

Поседовање средстава/опреме и медикамената (сет за 2. 
реанимацију) који су потребни за успешну реанимацију:

чврста, тапацирана, подлога за реанимацију• 
ефикасан извор радијационе топлоте (реанимациони сто)• 
снажно светло на целој подлози за реанимацију• 
извор кисеоника• 
извор компримованог ваздуха• 
протокомер кисеоника, црева за довод кисеоника• 
преносна боца с кисеоником • 
топле компресе и пелене• 
полиетиленска врећа или покривач за прихват • 
новорођенчади са ТМ <1500 g
штоперица или часовник са секундаром• 
неонатални стетоскоп• 
катетери за сукцију 4, 6, 8, 10 и 12 F• 
силиконске маске за лице (величине 0, 00, 1)• 
орофарингеални ервеј („дисак“)• 
средства за примену позитивног вентилационог притиска: • 
амбу балон с кисеоничним резервоаром и/или уређај са „Т 
наставком“ (T-piece device)
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ларингоскоп с равним (правим) кашикама (величине 00, 0 и • 
1), резервним сијалицама и резервним батеријама
ендотрахеални тубуси (величине 2,5, 3,0, 3,5 и 4,0)• 
водич (интродјусер или стилет) за тубусе• 
Magil-ова клешта, неонатална величина• 
стерилне маказе• 
средства за фиксирање тубуса и осигурање интравенских • 
линија (траке, фластер)
сонде за орогастричну сукцију• 
умбиликални венски катетери (величине 4, 6 и 8 Fr) • 
игле и шприцеви (различите величине)• 
шприцеви, игле, интравенске каниле (22, 23, 25 и 27 G)• 
пулсни оксиметар• 
стерилни тупфери газе и вате• 
дезинфекциона средства (75% алкохол, октенисепт, повидон-• 
јод раствор)
раствори: 5% и 10% глукоза, 0,9% физиолошки раствор, 4,2% • 
бикарбонати
лекови: Адреналин 1:10.000, Налоксон 400 mcg/ml;• 

Реанимацини тим мора свакодневно да проверава и 
евентуално попуњава средствима и лековима садржај 
реанимационог сета. 

После сваке употребе, употребљена средства и лекови 
се морају одмах заменити новим. Препарати који 
имају рок употребе морају да се занављају редовно и 
на време (пре истицања рока).

Познавање фактора ризика од стране мајке, плода, као и 3. 
компликација самог тока порођаја, који могу да доведу 
до компромитовања виталних функција новорођенчета 
(табеле 13, 14, 15).
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Табела 13 
  

Матернални фактори ризика

руптура плодових овојака >24 сата- 

крвављење у II и III триместру трудноће- 

вишеструке трудноће- 

малигна хипертензија индукована трудноћом (ПИХ)- 

хронична хипертензија- 

наркоманија и алкохолизам- 

терапија у току трудноће (литијум, магнезијум, адренергични блокатори, - 
наркотици)

дијабетес мелитус пре и у току трудноће- 

хронична обољења (анемија, цијаногене конаталне мане срца, - 
неуромускуларна, ренална и плућна обољења) 

инфекције- 

хориоамнионитис- 

изражена седација- 

претходна фетална или неонатална смрт- 

неконтролисана трудноћа- 
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Табела 14

Фетални фактори ризика

гемели или тримели- 

прематуритет (<35. недеље гестације)- 

пренесеност (>42. недеље)- 

хипертрофија фетуса („велико за датум“)- 

ИУЗР (интраутерусни застој раста плода)- 

резус (Rh) или други тип изоимунизације, посебно ако дође до феталног - 
хидропса

полихидрамнион или олигохидрамнион- 

редукција или губитак феталних покрета пре почетка порођаја- 

конаталне аномалије које могу компромитовати дисање- 

интраутерусне инфекције- 

Табела 15

Интрапартални фактори ризика

патолошки ЦТГ (нисковолтирани, силентни, с диповима I и II)- 

нереактивни нон-стрес тест- 

абнормалне презентације плода (попречни, коси, ножни, карлични)- 

пролапс пупчаника - 

пролонгирани порођај >24 часа (или пролонгирано II порођајно доба)- 

абудантна крвављења пре или у току порођаја (абрупција плаценте, - 
плацента превија, ваза превија)

меконијална плодна вода- 

давање наркотика и аналгетика 4 сата пре порођаја- 

акушерске интервенције: форцепс, вакуум екстрактор- 

царски рез у општој анестезији- 
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Код приближно 50% реанимиране новорођенчади 
нема евидентних фактора ризика.

Поступци (кораци) реанимације 

После брзе процене (Апгар скор може да послужи као валидан, али не 
и једини критеријум) доноси се одлука о почетку реанимације. 

За отпочињање реанимације, врсту и исход поступака 
значајно је разликовање  примарне и секундарне 
апнеје.

Код примарне апнеје доминира цијаноза са пулсом 
>100 у минути.

Успостављање нормалног дисања и нормализација 
боје коже може се постићи и једноставнијим 
поступцима (тактилна стимулација).

Секундарну апнеју карактерише бледило коже са 
брадикардијом (или одсуством пулса).

Реанимација новорођенчади се изводи одређеним редоследом; 
кораци су стандардизовани и мнемотехнички и алгоритамски означени 
као ABCD кораци реанимације (Airway = ослобађање дисајних путева, 
Breathing = дисање, респирација, Circulation = циркулација, Drugs = 
лекови). 
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Схема 1 
Алгоритам реанимације новорођенчета

 

 

Порођај

1. Терминско новорођенче 
2. Бистра плодова вода 

3. Дише или плаче 
4. Добар тонус мускулатуре 

Рутинско збрињавање: 
1. Одржавање телесне температуре 

2. Аспирација г. дис. путева 
(ако је потребно) 

3. Брисање и сушење влажне коже 
4. Процена боје коже 

1. Одржавање телесне температуре 
2. Позиционирање главе 

3. Аспирација г. дис. путева 
4. Брисање, тактилна симулација

Евалуација респирације, срчане 
фреквенце и боје коже

Полуинтензивна 
нега

Додатни кисеоник  
(4 до 6 l/мин)

Вентилација позитивним 
притиском

Интензивна 
нега

Спољашња масажа срца, ендотрахеална 
интубација, вентилација позитивним притиском

Дати адреналин и/или експандере 
волумена

А

Б

Ц

Д

30 сек.

30 сек.

30 сек.

Приближно време

Не

Дисање, П>100/мин., 
ружичаста боја

Дисање, П>100/мин., 
цијаноза

Ружичаста

Апнеја или 
П<100/мин. 

Успешна вентилација, 
П>100/мин., 

Кожа ружичаста

П>100/мин.П<100/мин.

П<60/мин. П>60/мин.

Перзистентна 
цијаноза

Да
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Да би се истакао значај одржавања термонеутралне температуре 
околине при реанимацији новорођенчета, поједини аутори овако 
обележеним реанимационим корацима додају испред предлог 
The (temperature = температура) и тако ову мнемотехничку 
кованицу преводе у именицу The ABCD. У литератури се може 
срести још један, пети корак – E (Environmental = околина) – којим 
се дефинишу поступци за негу и збрињавање новорођенчади у 
постреанимационом периоду.

Индикације за почетак реанимационих корака су:

примарна или секундарна апнеја,• 

нерегуларне и неефикасне респирације праћене • 
генерализованом цијанозом и после 90 секунди од рођења,

срчана фреквенција <60 у минуту,• 

асистолија. • 

А Према алгоритму, први корак реанимације витално угроженог 
новорођенчета подразумева одржавање оптималне телесне 
температуре, обезбеђивање пролазности горњих дисајних путева и 
стварање услова за евентуалне даље кораке.

Одмах после рођења новорођенче се прихвата у топлу компресу или 
пелену, ставља се на топлу површину или испод извора радијационе 
топлоте и прати се боја његове коже. Такође, врло брзо треба 
утврдити оријентациону гестацијску зрелост новорођенчета, особине 
плодове воде (бистра, зелена, меконијална), уз истовремену процену 
спонтаних респирација (присутне, регуларне или ирегуларне, 
одсутне), фреквенције пулса и тонуса мускулатуре.

Уколико новорођенче има спонтане респирације (без 
обзира на њихову фреквенцију, снагу и ритмичност), а 
фреквенција пулса је виша од 100 у минути, наставља се 
само с рутинским збрињавањем уз одржавање телесне 
температуре и обезбеђивање пролазности горњих 
дисајних путева. 

Ниво препорука А
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Пошто расхлађење умањује ефикасност реанимације 
сразмерно гестацији и телесној маси, спречавање 
повећаног губитка телесне топлоте је неизоставни 
део реанимационих поступака. 

Повећани губитак топлоте се спречава обезбеђи–
вањем оптималне температуре у порођајној сали 
(26–28°C), прихватањем у топле компресе или пелене, 
брисањем и сушењем мокре коже, увијањем у топле 
покриваче и стављањем испод топлотног извора.

Новорођенчад веома мале гестације (≤28. недеља) 
смештају се у полиетиленске вреће или покриваче 
којима се спречава губитак топлоте.

Ниво препорука А

 

У оквиру „корака A“, пролазност горњих дисајних путева обезбеђује се 
нежном сукцијом носа, уста и ждрела меканим и на врху перфорираним 
катетером (величине 10 или 12 Fr). Приликом сукције глава новорођенчета 
је лако забачена (избегавати претeрану флексију или екстензију, (слика 
6), а негативни притисак не сме да прелази 100 mmHg (13 kPa, 133 cm 
H

2
O или 0,13–0,20 bar). Сукција може да траје најдуже 5 секунди у сваком 

акту. 

Груба и дубока сукција горњих дисајних путева може 
да доведе до ларингоспазма, повреде меких ткива 
усне дупље и ждрела, брадикардије и одлагања 
почетка спонтаног дисања.

Ниво доказа Г

Уколико новорођенче током сукције горњих дисајних путева не 
започне спонтано дисање и остаје цијанотично, треба применити 
тактилну стимулацију брисањем коже читавог тела топлом, меканом 
компресом или пеленом, нежним трљањем предела кичменог стуба. 
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Пљескање, штипкање, дрмусање, окретање новорођенчета 
наглавачке и ударање по табанима су нецелисходни, потенцијално 
штетни поступци и не треба их примењивати.

Препоруке у случају интраутерусне евакуације 
меконијума:

Не препоручује се рутинска интрапартална сукција садржаја • 
из носа, уста и ждрела одмах по рађању главе јер не умањује 
ризик од синдрома аспирације меконијума.

Ниво препорука А

Овај поступак се селективно може примењивати у срединама • 
са нижим степеном перинаталне здравствене заштите. 

Ниво препорука Г

У случају респираторне депресије која захтева асистирану • 
вентилацију позитивним притиском, уместо апликације 
вентилационе маске индикована је ендотрахеална сукција 
(ендотрахеално увођење тубуса или посебног аспирационог 
катетера – „меконијум екстрактора“) и то без обзира на 

конзистенцију меконијума. 

Ниво препорука Г 

Код новорођенчади са снажним респираторним покретима, • 
ружичастом бојом и срчаном фреквенцијом већом од 100 
у минути спроводе се уобичајени поступци сукције горњих 

дисајних путева.

Ниво препорука А 
 

Нормализација боје коже, ритмично дисање са 40–60 респирација 
у минути и срчана фреквенција >100 у минути унутар 30 секунди 
представљају поуздане знаке доброг одговора на примењене 
поступке у оквиру реанимационог корака A и новорођенче се 
преводи у простор за опсервацију. У супротном, прелази се на следећи 
реанимациони корак.
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B Одржавање цијанозе и после 30 секунди захтева нову процену 
респираторних покрета, боје коже и фреквенције срца. 

Перзистентна цијаноза, апнеја, срчана фреквенција 
<100 у минути и хипотонија захтевају неизоставну 
потпору вентилације позитивним притиском. 

Ниво препорука А

 

Вентилација позитивним притиском се преко маске за лице мануелним 
уређајима – самонадувавајући ручни „амбу“ или сличан балон 
(Слика 1), балон с кисеоничним резервоаром (Слика 2) или уређај за 
вентилацију са Т-конекцијом (Слика 3). 

Маске за лице (00, 0 и 1) морају да буду одговарајуће величине, тако да 
покривају нос и уста, али не и очи, и да истовремено не прелазе преко 
браде (Слика 4). Пожељно је да су по ивицама обложене меканим 
јастучастим порубима како би без трауме меких ткива присније 
налегале на лице.
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СЛИКА 1- Балон са кисеоничним резервоаром

 

СЛИКА 2 -  Балон са кисеоничним резервоаром

СЛИКА 3 -  Уређај за вентилацију са Т-конектором

СЛИКА 4 -  Вентилационе маске за лице

Кисеоник
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Табела 16 
Однос кисеоника и ваздуха и инспираторна фракција 
кисеоника (FiO2)

Собни ваздух
(l/min.)

Кисеоник
(l/min.)

FiO2

6,0 0,0 0,21

5,5 0,5 0,28

5,0 1,0 0,34

4,5 1,5 0,41

4,0 2,0 0,47

3,5 2,5 0,54

3,0 3,0 0,61

2,5 3,5 0,67

2,0 4,0 0,74

1,5 4,5 0,80

1,0 5,0 0,87

0,5 5,5 0,93

0,0 6,0 1,00

Потребна концентрација кисеоника најправилније се обезбеђује 
употребом блендера собног ваздуха и кисеоника (Слика 5).

           СЛИКА  5 -  Блендер собног ваздуха и кисеоника
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Препоруке за примену кисеоника у реанимацији: 

 Према постојећим студијама, собни ваздух нема предности у • 
односу на примену чистог кисеоника и обрнуто. 

Ниво доказа В

Да би се спречила церебрална вазоконстрикција и оштећења • 
ретине или плућа, реанимацију (нарочито превремено рођене 
деце) треба започети 30% концентрацијом кисеоника.

Ниво препорука Б

Проценат кисеоника треба повећавати уколико се одржавају • 
цијаноза и фреквенција пулса <100 у минути, а чист кисеоник 
се примењује увек када је фреквенција пулса <60 у минути. 
Максимално дозвољени проток кисеоника је 4–6 литара у минути. 

Ниво препорука Г 

Пулсна оксиметрија може помоћи у процени потребне • 
концентрације кисеоника током реанимације. Пожељна сатурација 
хемоглобина кисеоником у првих 10 минута реанимације креће се 
у распону од 60 до 80%. 

Ниво препорука Г

 
Мануелна асистирана вентилација се изводи ритмом од 40 до 60 
инсуфлација у минути са почетним позитивним притиском од највише 
40 cm H

2
O, који се потом смањује на 20–30 cm H

2
O.

Слика  6 
Положај за правилну вентилацију маском и балоном

Правилно Хиперекстензија Флексија
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Да би се спречиле баро и волуменске трауме плућа, 
током мануелне асистиране вентилације могу се 
користити посебни уређаји са могућношћу ограничења 
инспирацијског притиска и/или дисајног волумена, 
као и остваривања жељеног трајања дисајног циклуса 
затварањем и отварањем валвуле на конектору за 
маску. 

Ниво препорука Д

Ови уређаји по правилу имају и могућност остваривања 
позитивног притиска на крају инспиријума (PEEP; од 
енгл. positive end expiratory pressure).

     Слика 7 -  Уређај за мануелну асистирану        
     вентилацију

                                

Равномерно и симетрично одизање грудног коша и горњег дела 
абдомена су показатељи исправне технике, а срчана фреквенција 
>100 у минути и поправљање боје коже успешности мануелне 
асистиране вентилације маском и балоном (или уређајем за мануелну 
вентилацију).

Ако изостану ови ефекти после 30 секунди вентилације позитивним 
притиском, односно ако цијаноза остаје и после 60 секунди, односно 
ако перзистира брадикардија са пулсом <60 у минути, неопходно је 
прећи на следећи корак.

А. Манометар 
инспирацијског 

притиска

б. Отварање/
затварање валвуле 
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C  Цијанотично новорођенче са фреквенцијом пулса нижом од 100 
откуцаја у минути захтева, поред претходних мера реанимације, 
проверу свих елемената вентилације (позиција главе, проток 
гасова, налегање маске на лице, губитак гаса из система). Такође 
треба повећати инсуфлациони притисак и размотрити потребу за 
ендотрахеалном интубацијом.

Неефикасна вентилација преко маске за лице и после 
прецизне провере свих компоненти вентилационог 
система може се побољшати једино хитном 
ендотрахеалном интубацијом и наставком вентилације 
преко пласираног тубуса.

Ендотрахеални тубуси морају да буду одговарајуће величине у односу 
на телесну масу и гестацијску зрелост новорођенчета (Табела 17). 

Дубина постављања тубуса може се приближно израчунати по 
једноставном обрасцу: телесна маса (у килограмима) + 6 (нпр. 
1,6+6=7,6 cm).

Табела 17  
Димензије ендотрахеалних тубуса и дубина постављања у 
односу на телесну масу и гестацијску зрелост новорођенчета

Телесна 
маса

 (g)

Гестацијска 
зрелост

(недеље)

Димензија 
тубуса

(mm)

Дубина постављања у 
односу на горњу усну

(cm)

<1000 <28 2,5 6,5–7

1000–2000 28–34 3,0 7–8

2000–3000 34–38 3,0/3,5 8–9

>3000 >38 3,5/4,0 >9
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За увођење тубуса користи се ларингоскоп са правом кашиком 
димензија 0 или 00 (7,5 cm) за превремено рођене и 1 (10 cm) за 
терминску новорођенчад.

У реанимацији се због једноставније и брже технике примењује 
оротрахеална интубација, а вентилација се врши самонадувавајућим 
балоном или уређајем са Т-конекцијом. Фреквенција инсуфлација је 
40–60 у минути (при чему је инфлационо време око 0,5 секунди), а 
позитивни вентилациони притисак износи до 30 cm H

2
O.

Примена PEEP-а од 5 до 6 cm воденог стуба долази 
у обзир током реанимације или у непосредном 
постреанимационом периоду (посебно) код 
превремено рођене деце. 

Ниво препорука В

Позиција ендотрахеалног тубуса у реанимацији се може проверити на 
основу визуелизације проласка кроз ларинкс, видљивог симетричног 
одизања грудног коша, аускултације симетричности плућног звука у 
обе аксиле, као и налазом кондензоване водене паре на провидном 
конектору у почетном делу тубуса. На адекватну вентилацију такође 
указује пораст срчане фреквенције изнад 100 у минуту, као и постепено 
губљење цијанозе.

Уколико нема видљивог одизања зида грудног 
коша и горњег дела абдомена нити пораста срчане 
фреквенције при адекватном инсуфлационом 
притиску, неизоставно треба проверити положај и 
пролазност ендотрахеалног тубуса.
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Ендотрахеалну интубацију код новорођенчади 
рођене пре 29. гестацијске недеље треба искористити 
за давање прве дозе сурфактанта. 

Ниво препорука А

Спољашња масажа срца је неопходна да би се побољшали циркулација 
и одговарајуће снабдевање оксигенисаном крвљу виталних органа 
(мозак, срце, бубрези), а започиње се уколико и поред адекватне 
асистиране вентилације нема срчане радње или постоји брадикардија 
са фреквенцијом пулса <60 у минути. 

Спољашња масажа срца изводи се на два начина:

Грудни кош новорођенчета, које лежи на леђима, обухвата 1. 
се тако да су прсти на леђима, а палчеви обе руке паралелно 
постављени на доњу половину средње линије грудне кости, 1 
cm испод интермамиларне линије (Слика 8, А). Овај начин је 
изузетно погодан уколико други реаниматор истовремено изводи 
вентилацију позитивним притиском.

Кажипрст и средњи прст десне руке постављају се усправно на 2. 
врх стернума. Примењује се уколико једна особа истовремено 
мануелно вентилира, а може бити погодна и током канилације 
умбиликалне вене (Слика 8, Б). 
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             Слика 8 -  Методе спољашње масаже срца

Доња половина грудне кости се потискује наниже за око 1/3 
антеропостериорног дијаметра грудног коша. Снага еластичности 
затим враћа зид грудног коша у првобитни положај. Притисак се 
поново ритмично понавља фреквенцијом од 90 у минути, све до 
пораста срчане фреквенције преко 60 у минути.

Притисак на грудни кош при извођењу спољашње масаже срца може 
да компромитује ширење и подизање грудног коша током вентилације 
позитивним притиском. Зато се мануелна вентилација позитивним 
притиском и спољашња масажа срца изводе синхронизовано у 
односу 3:1, односно на сваке три компресије грудног коша долази 
једна инсуфлација позитивним притиском.

 

А. компресија грудног 
коша палчевима 
обе руке

Б. компресије грудног 
коша кажипрстом 
и средњим прстом 
једне руке



ВОДИЧ ЗА ОСНОВНО И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ЗБРИЊАВАЊЕ НОВОРОЂЕНЧЕТА

79

После успостављања и одржавања нормалне срчане фреквенције 
(>100 у минути) новорођенче се преводи у простор за 
постреанимациону негу и терапију. Наставља се даље с интензивним 
праћењем виталних функција те сатурације хемоглобина и кисеоника 
пулсним оксиметром.

У супротном, после 30 секунди прелази се на реанимациони корак D.

D Овај реанимациони корак подразумева примену лекова и 
волумних експандера када се срчана фреквенција не поправља и 
поред одговарајуће мануелне вентилације позитивним притиском и 
правилне технике спољашње масаже срца. 

Мере предвиђене кораком D потребне су само у 1% 
случајева.

Употреба лекова и течности не умањује значај 
ефикасне вентилације и спољашње масаже срца.

За давање лекова се најчешће користе умбиликални крвни судови 
и ендотрахеални тубус. Осим тога, могу се користити периферне 
вене, а интрамускуларни или интраосални пут долазе у обзир само 
када нема других могућности.

Канилација умбиликалне вене у циљу реанимације 
обавља се увођењем катетера само до дубине на којој 
се добије повратни стуб крви.

Од лекова се најчешће примењују адреналин и налоксон. 

Адреналин повећава фреквенцију и снагу срчаних контракција и 
доводи до периферне вазоконстрикције. Даје се у дози од 0,1–0,3 
ml/kg раствора 1:10.000 (10–30 mcg/kg). Ова доза се може поновити, 
уколико изостане пораст срчане фреквенције, после 60 секунди. По 
правилу се апликује кроз умбиликалну вену. После давања адреналина 
препоручује се инјектирање 1–2 ml физиолошког раствора. 
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Мада постоје препоруке за ендотрахеално давање 
адреналина у дози која је истоветна као и код 
интравенске примене (0,1–0,3 ml/kg раствора 1:10.000 
или 10–30 mcg/kg), у медицинској литератури се 
налазе контрадикторни подаци о ефикасности оваквог 
приступа.

Налоксон је индикован искључиво у случају респираторне депресије 
узроковане применом анестетика у току порођаја. Даје се одмах по 
започињању реанимације интравенозно или интрамускуларно у дози 
од 0,1 mg/kg. Пошто је полувреме разлагања налоксона краће од 
разлагања анестетика, ова доза се може поновити за неколико часова, 
уз обавезно праћење виталних функција.

 

Због могућности провоцирања тешког неонаталног 
апстиненцијалног синдрома, налоксон је контра-
индикован код новорођенчади чије су мајке 
интравенске наркоманке.

Волумни експандери се примењују у циљу корекције хиповолемије 
(бледило, лоша перфузија периферије, слаб, једва опипљив пулс) и 
побољшања циркулаторног волумена.

Најчешће се примењује 0,9% физиолошки раствор (0,9% NaCl) у дози 
од 10 ml/kg, интравенским болусом за 5–10 минута.

Е Постреанимационо праћење виталних функција успешно 
реанимиране новорођенчади не мора да буде обележено као 
посебни корак, али је свакако неопходно за адекватно збрињавање 
ове новорођенчади. 

У овој фази збрињавања и даље се води рачуна о спречавању топлотних 
губитака, што се постиже смештајем новорођенчета у инкубатор 
или тзв. „babyterm“. Честа појава метаболичке ацидозе коригује се 
интравенским раствором 4,2% бикарбоната према формули (БЕ х ТМ 
у килограмима х 0,3).
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За разлику од корекције ацидозе у постреанимационом 
периоду, за сада нема доказа који говоре у прилог 
оправданости примене бикарбоната у непосредној 
реанимацији. 

Током континуираног праћења у постреанимационом периоду треба 
имати у виду могућност метаболичких поремећаја (хипогликемија, 
електролитни дисбаланс). У случају анемије даје се 1 трансфузија 
концентрованих еритроцита (10–15 ml/kg). 

У току овог периода родитељи се детаљно упознају с предузетим 
мерама, садашњим стањем и планираним мерама у даљем 
збрињавању.
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ТЕРМИЧКА СТАБИЛНОСТ НОВОРОЂЕНЧЕТА

Лидија Хајнал-Аврамовић

Терморегулација представља процес одржавања телесне 
температуре у физиолошким границама. За одржање нормалне 
телесне температуре неопходно је да постоји равнотежа између 
продукције и потрошње топлоте. 

Новорођенче се на рођењу брзо расхлађује; пад телесне температуре 
је одговор на релативно хладну екстраутерусну средину. Склоност 
ка хипотермији је последица несразмере између велике површине 
тела и телесне масе уз ограничену способност дрхтања, дефицита 
поткожног, нарочито тзв. смеђег масног ткива, и ограничених 
гликогенских резерви. Превремено рођена деца и новорођенчад 
са малом телесном масом немају, за гестацијску старост, довољне 
залихе смеђег масног ткива што им додатно отежава топлотну 
адаптацију.

Нормална телесна температура новорођенчета

Нормална телесна температура обученог новоро-• 
ђенчета, мерена аксиларно у одговарајућем 
окружењу, током целог дана износи 36,5–37°C. 

Ректална температура је 36,6–37,5°C.• 

Температура коже је 36,0–36,5°C (мерена тран-• 
скутаним сензорима на површини коже).

Ниво доказа А
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Услови за одржање нормалне телесне температуре 
новорођенчета („топли ланац“) подразумевају 
следеће:

•  Порођајне сале и просторије за негу новорођенчади 
морају бити добро загрејане, до температуре од 26 
до 28°C. 

•  Одмах по рођењу дете се прихвата у суве, стерилне, 
загрејане компресе којима се посуши и омогућава се 
контакт са мајком по принципу „кожа на кожу“.

•  Обрада пупка, идентификација, мерење и остале 
процедуре обављају се брзо на топлој подлози.

•  Новорођенче се облачи или умотава у пелене и 
ставља му се капица на главу кад год је то могуће.

• Новорођенче се преноси из породилишта до 
одељења у претходно загрејаном инкубатору или 
умотано у топло ћебенце. Превремено рођена деца, 
посебно новорођенчад веома мале порођајне телесне 
тежине (VLBW) немају површни слој кератина па је 
код њих губитак влаге и топлоте кроз пропусну кожу 
знатно већи, те захтевају смештај, транспорт и негу у 
инкубатору.

•  Избегава се контакт новорођенчета са хладним 
површинама.

Ниво доказа Б

Ниво препорука Б

Термонеутрална средина

Термонеутрална средина подразумева амбијенталну температуру у 
којој се нормална телесна температура може одржавати уз минимално 
метаболичко оптерећење и потрошњу кисеоника. Обезбеђење 
термонеутралне средине у циљу превенције термичког стреса је 
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основна свих поступака у контроли неонаталне температуре. Мере 
које је обезбеђују су:

мониторинг телесне температуре,• 

правилан избор смештаја новорођенчета,• 

правовремено препознавање клиничких знакова поремећаја • 
терморегулације.

 
Мониторинг (мерење) телесне температуре

 Обавља се:

ректално током 30 секунди (ректалним топломером увученим 3 • 
cm код терминског и 2 cm код претерминског новорођенчета);

аксиларно током 3 минута (мора се прочитати у року од 10 секунди • 
по престанку мерења);

периферна температура новорођенчади у интензивној нези мери • 
се преко централног монитора сондом постављеном на стопало 
и/или на кожу абдомена изнад јетре у супином положају или на 
кожу леђа у проном положају; разлика у измереној температури 
може бити 1–2°C.

---------------------------------------------------

Температура се контролише и бележи у Листи • 
виталних параметара у интервалима од 4–6 
сати. Уколико је температура изван нормалног 
интервала, мора се мерити на сваких 30–60 
минута, све до нормализације.

Ако се новорођенче излаже променама спољашње • 
температуре у дужем временском периоду (нпр. 
општа нега, процедуре, фототерапија, смештај 
у инкубатор и сл.), то захтева контролу телесне 
температуре на сваких 1–2 сата током првих 
неколико сати.

По нормализацији телесне температуре контроле • 
се обављају два пута дневно.
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Да би се очувала термичка стабилност, у инкубатор се 
смешта свако новорођенче:

ТМ <1500 g,• 

гестације између 28–30 недеља у првих 14 дана,• 

уколико је болесно без обзира на ТМ и гестацију. • 

Ниво препорука А

Табела 18 
Средње вредности температуре инкубатора потребне 
како би се обезбедила термонеутрална средина за здраво 
новорођенче без одеће

Порођајна 
телесна 
маса (kg)

Температура у инкубатору

 35°C  34°C  33°C  32°C

Узраст 

 1,0  до 10 дана  >10 дана  >3 недеље  >5 недеља

 1,5  -  10 дана  >10 дана  >4 недеље

 2,0  -  до 2 дана

 -

 >2 дана  >3 недеље

 >2,5  -  до 2 дана  >2 дана
 
Температура инкубатора се подешава за 0,5–1°C сваких 15–30 
минута, у зависности од постојеће температурне нестабилности 
новорођенчета. Прегледи, нега и храњење се изводе кроз прозоре 
инкубатора и избегава се његово потпуно отварање.
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Новорођенче гестације <30 недеља и ТМ < 1 kg у • 
првих 7–10 дана се негује уз влажност од 50%.

Новорођенчад екстремне незрелости захтевају • 
влажност од 85–95% до 21. дана по рођењу.

Влажност се постиже употребом стерилне воде, а • 
ниво влаге се контролише сваких сат времена. 

Вода се мења свака 24 сата и култивише се како би • 
се детектовале бактеријске колонизације.

Ниво препорука А

------------------------------------------------------

Инкубатор се мора заменити сваких 7 дана, посебно у 
условима примене повећане влажности.

Топли сто и реанимациони сто обезбеђују топлоту 
комбинацијом кондукције преко подлоге од гела и 
радијације одозго. Користе се:

•  приликом реанимације новорођенчета,

•  код сваког новорођенчета током дијагностичких и  
 терапијских процедура.

Сто за реанимацију мора бити укључен најмање 1 сат 
да би температура достигла жељени ниво од 37°C.

Уколико новорођенче захтева расхлађивање, 
радијациони грејач се искључује, а подлога се 
програмира на температуре испод 37°C, тј. 30–35°C. 
Температура се смањује сваких 15–30 минута.
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У креветић се смешта:

•  добро адаптирано терминско новорођенче,

•  добро адаптирано превремено рођено дете способно да одржава 
стабилну телесну температуру,

•  новорођенче ТМ >1,5 kg које не захтева континуирани мониторинг 
или смештај у јединици интензивне неонаталне неге и способно је 
да одржава стабилну централну температуру.

Температура просторије са креветићима је од 
26–28°C. Новорођенчад су обучена, имају капице 
и покривена су или увијена у покривач.

ПОРЕМЕЋАЈИ ТЕРМОРЕГУЛАЦИЈЕ

Расхлађено новорођенче

Клиничка слика: марморизована и хладна кожа, централна 
температура испод 36,5°C, слаб плач, одбијање хране, летаргија, 
оскудна спонтана моторика, повраћање, дистензија абдомена, 
склередем, продужено време капиларног пуњења (дуже од 2 секунде), 
повећана потреба за кисеоником, метаболичка ацидоза, тахикардија, 
хипогликемија, апное, брадикардија.

Примењују се следећи поступци: 

•  новорођенче ТМ <1,5 kg смешта се у инкубатор загрејан на више 
од 37°C,

•  температура инкубатора се повећава за 1°C на сваких 15 минута 
до постизања жељене температуре,

•  уколико се користи топли или реанимациони сто, температура се 
подешава на највишу,

•  телесна температура се контролише на сваких 30–60 минута до 
постизања прихватљиве вредности,
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•  елиминише се сваки утицај спољашње средине,

•  новорођенче се поставља у флексиони положај („гнездо“),

•  проверава се да ли се оксигенотерапија спроводи ваздухом 
загрејаним на 37°C.

 

Прегрејано новорођенче

Клиничка слика: румена кожа, топле руке и стопала, централна 
температура изнад 37,3°C, повећање периферне температуре и 
смањење разлике између централне и периферне температуре испод 
1°C, тахикардија, тахипнеја, узнемиреност, дехидратација, стрес. Здрав 
изглед.

Примењују се следећи поступци:

•  постепено расхлађивање,

•  проверава се температура околине и смањује се за 1°C на сваких 
15–30 минута,

• уклањају се покривачи и скида се одећа,

•  искључују се грејачи уколико је новорођенче на топлом или 
реанимационом столу,

•  смањује се температура инкубатора за 1°C на сваких 15–30 
минута,

•  обезбеђује се одговарајући унос течности.

Увек треба искључити инфекцију као могући 
узрок хиперпирексије.
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Графикон 3 – Неутрална температура средине у односу на 
гестацију у првој недељи живота (°C)

Графикон 4 –  Неутрална температура средине од 7. до 35. 
дана у односу на телесну тежину (°C)
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УОБИЧАЈЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ 
НОВОРОЂЕНЧЕТА У ПОРОДИЛИШТУ

Нада Тодоровић

Мерење и идентификација новорођенчета

Антропометријско мерење

Телесна маса (ТМ) мери се стављањем детета на баждарену вагу 
(са загрејаном пеленом) у порођајној или операционој сали. ТМ се 
изражава у грамима и за терминско новорођенче просечно износи 
3550 g.

Висина/дужина тела се мери постављањем новорођенчета у 
антропометар или мерењем траком од врха темена до пете и изражава 
у центиметрима. Код терминског новорођенчета просечна дужина 
износи 50 cm, са распоном 48–57 cm. 

Обим главе се мери постављањем мерне траке преко 
окципитофронталне циркумференције. Код терминског новоро-
ђенчета се креће у распону од 34 до 36 cm.

Обим грудног коша се мери постављањем мерне траке испод пазушних 
јама и преко интермамиларне линије. Код здравог терминског 
новорођенчета обим грудног коша је за 2 cm мањи од обима главе.

Све антропометријске мере се уписују у Историју 
болести и Лист за новорођенче.

Идентификација 

По пресецању пупчане врпце, уз антропометријско мерење, акушерска 
сестра гласно чита мајци идентификационе личне податке које је од 
ње добила и податке о новорођеном детету (пол, ТМ, телесна дужина, 
обим главе).



ВОДИЧ ЗА ОСНОВНО И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ЗБРИЊАВАЊЕ НОВОРОЂЕНЧЕТА

91

После гласне провере података у видокругу мајке, акушерска сестра 
ставља идентификациону траку (наруквицу) на руку новорођенчета, 
показује мајци и гласно проверава све податке и број бебе на трачици. 
Трачицу са истим бројем ставља и на доручје мајке.

Акушерска сестра исте податке диктира акушеру који их уписује у 
порођајни протокол и Лист за новорођенче, а уз то уписује датум и 
време порођаја, вероватни термин порођаја и видљиве аномалије 
(уколико постоје).

Када се заврши идентификација, новорођенче се овлаш увија у 
пелену и превезује траком од платна на којој су исписани број и пол 
новорођенчета те презиме и име мајке, после чега се дете предаје 
педијатријској сестри и смешта у дечји бокс.

По смештају у просторију за новопримљену новорођенчад, поново се 
обавља антропометријско мерење и проверавају се идентификациони 
подаци тако што се упоређују са подацима из акушерске документације. 
Проверу обављају педијатријска сестра и педијатар.

У случају царског реза у општој анестезији, идентификацију обављају 
акушерска сестра, педијатријска сестра и педијатар у операционој 
сали. У дечјем боксу се поново проверавају подаци из акушерске 
документације. Када се мајка пробуди, сестра носи новорођенче, 
у присуству мајке се обавља идентификација и мајци се ставља 
трачица на руку. Код царског реза у регионалној анестезији, мерење 
и идентификација се обављају у операционој сали у видокругу мајке, 
при чему се она обавештава о свему.

Прво облачење новорођенчета

Обавља се у порођајној сали. Беба је на топлом столу и на њему се, после 
узимања антропометријских мера и идентификације, новорођенче 
овлаш обавија топлим пеленама и преноси у дечји бокс.

Процедура облачења здравог, терминског новорођенчета је увек 
иста: бенкица, повијање меким, топлим пеленама (долазе у обзир 
и пелене за једнократну употребу). За фиксацију служи врпца са 
исписаним именом и презименом, бројем и полом новорођенчета, а 
она се ставља преко последње (горње) пелене у коју се беба увија.

Препоручује се, нарочито код деце рођене пре термина, да се после 
тоалете поглавине стави мека, памучна капица.
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ПРОФИЛАКТИЧКА ПРИМЕНА ВИТАМИНА К

У циљу профилаксе хеморагијске болести свако 
новорођенче одмах по иницијалном збрињавању 
у порођајној сали добија 1 mg (превремено рођена 
деца 0,5 mg) витамина К1 интрамускуларно.

Ниво препорука А 

Одговарајући препарат на нашем тржишту је Конакион•  
и за профилаксу треба користити ампуле од 0,2 ml са 2 
mg активне супстанце (фитоменадион). 

Због изразите нестабилности активне супстанце, • 
ампуле од 1 ml са 10 mg фитоменадиона могу се 
користити само непосредно по отварању и по правилу 
за једнократно давање. 

За апликацију увек треба користити инсулински или • 
туберкулински шприц и иглу.

Профилактичка примена витамина К се обавезно • 
уписује у Историју болести, Температурну листу и Лист 
за новорођенче.

Превенција офталмије

На рођењу се очи бришу стерилном водом, а у • 
превенцији офталмије могу се користити 0,5% 
раствори еритромицина и 1–2,5% повидон-јодида.

Ниво препорука Г
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 Нега коже

Непосредно после рођења, здраво новорођенче се по • 
пресецању пупчане врпце ставља на мајчине груди, 
а истовремено се спроводи поступак „кожа на кожу“, 
који је пресудан за оптималну колонизацију пупчане 
ране и коже бебе, успостављање интеракције детета 
и мајке и оптимално започињање дојења. 

Ниво препорука А 

Новорођену децу не треба купати током боравка • 
у породилишту. Сирасти маз на кожи представља 
ефикасну заштиту од инфекције и обезбеђује бољу 
термалну стабилност. Долази у обзир минимално 
брисање коже топлом, стерилном водом у 
аногениталној регији. 

Ниво препорука Б

Употребу сапуна или алкохола у нези коже треба • 
размотрити у случају када се новорођенче прими 
после домицилног порођаја у нехигијенским 
условима. 

У случају појаве интертрига саветује се брисање • 
топлом водом, а после пажљивог сушења коже 
долази у обзир локална апликација неутралних крема 
са цинком. Ови савети се продужавају на период од 
7 до 14 дана током кога не треба употребљавати 
сапун нити топичне агенсе све док се не успоставе 
добар интегритет коже, добра колонизација и док не 
зарасте пупчана рана.

Ниво препорука Г
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Нега пупчаног патрљка и пупчане ране

Нега пупчаног патрљка и ране после његовог отпадања веома је 
важна због могућности директне локалне и системске инфекције.

Сваки поступак са пупчаним патрљком односно раном 
захтева претходно прописно прање руку. 

Ниво доказа А

Нега пупчаног патрљка може се спроводити на један 
од следећа два начина:

„Суви поступак“. • База пупчаног патрљка се једном 
дневно брише стерилном газом натопљеном стерилном 
водом, а пупчани патрљак се оставља откривеним, чиме 
се излаже сушењу на ваздуху. Пелене се постављају 
тако да не прекривају патрљак, а изглед патрљка и 
околине се проверава два пута дневно. Овај поступак се 
препоручује у срединама са високом степеном опште и 
личне хигијене, а његове предности су брже сасушивање 
и отпадање пупчаног патрљка, као и снижење трошкова 
неге новорођенчета. Недостаци се огледају у недовољној 
превенцији инфекције код превремено рођене деце, као 
и новорођенчади у простору одељења интензивне неге.

Примена антисептика.•  Једном дневно примењује се 
антисептични раствор уз стерилно превијање пупчаног 
патрљка. На основу испитивања осетљивости могућих 
узрочника инфекције пупчаног патрљка/ране у нашим 
породилиштима се препоручује повидон јод.

Ниво препорука Д

--

У већини земаља се као антисептични раствор користи 
4% хлорхексидин, који се у овом облику не налази на 
нашем тржишту.
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Пупчани патрљак мења боју од жућкасте, преко тамнозелене, до црне, 
а затим отпада између 5. и 15. дана живота.

Отпадање пупчаника је увек праћено благом инфламацијом са 
црвенилом базе чији обим не прелази 0,5 cm, а нормалном појавом се 
такође сматра благо замућена секреција (умбиликална бленореја). 

Услед бактеријске колонизације може доћи до стварања умбиликалног 
гранулома и тада је најчешће довољна примена антисептика 
(повидон јод). Велики гранулом морају обрадити хирург или обучени 
педијатар.

Интензивно црвенило базе пупчаног патрљка или руба пупчане ране 
чији обим прелази 0,5 cm са пурулентном секрецијом указује на развој 
омфалитиса, а појава и ширење отока околне коже и поткожног ткива 
знаци су умбиликалне флегмоне.

Изоловани омфалитис без знакова системске инфекције може се, 
по узимању бриса, лечити локалном апликацијом антисептика и 
пероралним антибиотицима. 

Умбиликална флегмона захтева неодложну 
хоспитализацију и парентералну антимикробну 
терапију.

ИМУНИЗАЦИЈА НОВОРОЂЕНЧАДИ

Активна имунизација се спроводи у складу са чланом 
25. став 13. Закона о заштити становништва од 
заразних болести (Службени гласник РС, број 125/04) 
и Правилником о имунизацији и начину заштите 
лековима (Службени гласник РС, број 1/06).
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Хепатитис Б

Активна имунизација против хепатитиса Б започиње се у породилишту 
давањем прве дозе вакцине (Euvax B за децу од 0,5 ml) у прва 24 сата 
од рођења.

Вакцина се даје интрамускуларно у спољни квадрант натколенице. 
Пре давања треба извадити вакцину из фрижидера да се угреје. 
Загрејана вакцина се не сме враћати у фрижидер.

Сестра која вакцинише дете обавезно уписује на Листу новорођенчета 
и у Протокол беба датум и серију вакцине, а педијатар на отпусту 
уписује датум давања прве дозе вакцине и серију у отпусну листу 
новорођенчета, са напоменом да наставак вакцинације следи са 
месец дана живота у дому здравља.

За децу HbSAg+ мајки нема контраиндикација за вакцинацију. У том 
случају се поред вакцине препоручује и пасивна заштита хиперимуним 
гама глобулином (HBIG), која се за сада не спроводи рутински у нашим 
породилиштима (препарат није регистрован у Републици Србији). 
Вакцинација се наставља у дому здравља по уобичајеном календару.

Превремено рођена деца са ТМ нижом од 2000 g прву дозу добијају 
најраније са 2 месеца. Изузетак су деца HbSAg позитивних мајки, која 
прву дозу вакцине морају добити у року од 2 до 12 сати по рођењу. 

Уколико је новорођено дете добило у првом дану 1. дозу вакцине 
Euvax B, а затим је рађена ексангвинотрансфузија, дете не треба да се 
вакцинише наредна 3 месеца.

Вакцинишу се сва деца, осим деце транспортоване 
у друге установе, смештене у одељење интензивне 
неге или деце код које педијатар-неонатолог, услед 
друге актуелне патологије новорођенчета, одложи 
вакцинацију.
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Туберкулоза (BCG вакцина)

BCG вакцина се даје у породилишту од другог дана живота, у дози од 
0,05ml.

Апликује се интрадермално у предео делтоидног мишића на 
споју спољне и унутрашње стране леве надлактице, инсулинским 
шприцом.

Вакцину даје педијатријска сестра која у протокол новорођене деце 
и температурну листу новорођенчета уписује датум и серијски број 
вакцине. 

Педијатар уписује датум давања и серију BCG вакцине у отпусну листу 
за новорођенче.

Деца код које због привремене контраиндикације није спроведена 
вакцинација у породилишту, одложено се вакцинишу када то наложи 
надлежни педијатар у примарној заштити.

Табела 19

Контраиндикације за BCG вакцину

- новорођенче са имунодефицијенцијом

- новорођенче са кортикостероидном терапијом

- новорођенче мајке са HIV-ом

- новорођенче са акутним фебрилним стањем

- новорођенче са генерализованим септичким променама по кожи

- претерминско новорођенче са ТМ <1500 g

- новорођенче мајке са TBC у току трудноће (консултација са пулмологом)

- новорођенче коме је рађена ексангвинотрансфузија (одлаже се до 6 месеци)
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ИСХРАНА ЗДРАВОГ НОВОРОЂЕНЧЕТА У 
ПОРОДИЛИШТУ

Нада Тодоровић

Организовани приступ промоцији дојења у породи-
лиштима остварује се кроз програм „Болнице при-
јатељи беба“ и заједничке препоруке WHO и UNICEF-а 
 „Десет корака до успешног дојења“.

Препоруке „Десет корака до успешног дојења”:

Стратегија дојења у писменој форми која је доступна целокупном особљу задуженом  за • 
здравствену заштиту

Обученост особља за примену стратегије дојења• 

Информисаност свих трудница/породиља о предностима и начину дојења• 

Помоћ мајкама да отпочну са дојењем пола сата по рођењу детета • 

Демонстрација начина дојења и помоћ у одржавању лактације и у ситуацијама  када се • 
мајка и њено новорођенче оправдано раздвајају

Ускраћивање новорођеној деци сваке друге хране или течности (осим код медицинских • 
индикација) 

Смештај мајке и новорођенчета у истој соби током 24 сата • 

Подстицање учесталости подоја на захтев детета• 

Ускраћивање вештачких брадавица и свих других помагала („лаже“/цуцле)• 

Подстицање оснивања и рада центара за пружање подршке дојењу по отпусту из • 
породилишта
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Наведене препоруке се у пракси спроводе кроз:

едукацију трудница и породиља,• 

поступке започињања дојења и помоћ мајци у успостављању и •	
одржавању лактације,

дефинисање стања када се дојење одлаже, као контра-•	
индикација за дојење.

Едукација трудница и породиља

Мотивација за дојење у знатној мери зависи од едукације, коју треба 
започети током трудноће са посебним нагласком на предностима 
природне исхране, информацијама о превазилажењу уобичајених 
потешкоћа током дојења и објективним околностима које отежавају 
дојење (хипопластичне дојке, мале, увучене брадавице, силиконски 
импланти и др). 

Предности природне исхране/дојења које треба истицати:

незаменљиве нутритивне особине и оптимална дигестија • 
мајчиног млека,

имунопротекција и антиалрегијски ефекат, нарочито код деце • 
са породичном анамнезом атопије,

потпуније успостављање емотивне везе мајке и детета,• 

смањен ризик за мајку од карцинома дојке и јајника,• 

бржа постпартална редукција телесне тежине,• 

значајно нижи трошкови неге новорођенчета.• 

Започињање дојења и одржавање лактације

Дојење започиње обезбеђивањем првог контакта новорођенчета са 
мајком, одмах по рођењу, по принципу „кожа на кожу“, са истовременим 
стављањем на дојку (Слика 9). 
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Слика 9 -  Непосредни контакт „кожа на кожу“ са прихватањем 
дојке

Контакт „кожа на кожу“ не треба одлагати због 
уобичајених поступака иницијалног збрињавања 
новорођенчета (телесне мере, профилактичко давање 
витамина К, превенција офталмије).

Ниво препорука А 

Помоћ мајци у успостављању и одржавању лактације треба започети 
најкасније 6 сати после порођаја демонстрирањем правилног 
положаја новорођенчета и начина нуђења/прихватања брадавице. 
Мајци такође треба скренути пажњу да је известан губитак телесне 
тежине новорођенчета уобичајена појава (до 7% од порођајне телесне 
масе), као и да очекивана количина дневних подоја у првим данима 
не прелази 60–80 ml.

Мајку треба упутити у правилан начин измлазања (5–7 пута дневно) и 
упознати је како се користи уређај (пумпа) за експресију млека.
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За нормалну лактацију је значајан систем слободне учесталости 
подоја, „на захтев новорођенчета“, са 8–12 подоја током 24 сата, као и 
стални боравак детета уз мајку.

Осим у медицински оправданим случајевима, 
новорођенчету које је на искључивој природној 
исхрани не треба додатни унос течности (вода, раствор 
глукозе, чај и сл).

Нега дојки подразумева прање дојки водом, а за превенцију рагада 
на брадавицама саветује се наношење мале количине мајчиног млека 
и сушење на ваздуху. За локалну апликацију долазе у обзир само 
природни биљни екстракти са антиедематозним ефектом и ефектом 
хлађења, који се не апсорбују.

Сва запажања у вези с дојењем медицинска сестра у свакој смени 
уписује у одговарајућу документацију.

У простору породилишта не треба да постоје никакве рекламе нити 
било каква опрема или одећа са ознакама млечних формула или 
њихових произвођача. Такве ознаке нису допуштене ни на писаним 
упутствима која родитељи добијају при отпусту из породилишта.

Одлука о начину исхране новорођенчета је инди-
видуално право сваке мајке.

У односу на мајке које се из медицинских или личних 
разлога одлуче за вештачку исхрану особље мора да 
испољава једнак степен уважавања и потпоре.

Одлагање дојења и контраиндикације за дојење

Први контакт мајке и детета „кожа на кожу“ одлаже се до клиничке 
процене у следећим ситуацијама:
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порођај пре 37. недеље гестације•	

непосредна појава знакова респираторног дистреса•	

велике конгениталне аномалије•	

интраутерусна евакуација меконијума са знацима •	
респираторне и/или неуромишићне депресије 
(ирегуларно дисање, цијаноза, брадикардија, хипотонија, 
одсутан или ослабљен плач)

фебрилност мајке (≥38,5°C)•	

после царског реза у општој анестезији•	

 
Уколико се услед наведених околности контакт мајке и детета 
одлаже дуже од 8 до 12 сати, треба предузети следеће мере:

упутити мајку и практично јој показати технику мануелне • 
експресије или експресије млека пумпом,

обезбедити да интервал између измлазања не буде дужи од 5–6 • 
сати,

објашњењем значаја и користи за новорођенче стимулисати • 
мајку да обезбеди макар и минималне количине колострума,

измлазано млеко новорођенчету давати • искључиво кашичицом,

избегавати безразложно одлагање контакта мајке и детета и • 
започињања дојења.

Апсолутне контраиндикације за дојење су малобројне и 
обухватају следећа патолошка стања код мајке:
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ХИВ инфекцију• 

инфекцију херпес симплекс вирусом локализовану на • 
дојци*

активну туберкулозу• 

обољења која захтевају терапију антиметаболитим,    • 
 радиофармацима или пенициламином 
     
*Са друге дојке долази у обзир исхрана измлазаним мајчиним 
млеком

Релативне контраиндикације за дојење од стране мајке 
су: 

хепатитис Ц• 

психоактивни лекови и антиконвулзиви• 

антикоагуланси• 

Пуерперални маститис није контраиндикација за 
дојење.

 

 Дојење је контраиндиковано код деце:

рођене са ТМ <1500 g• 

са великим расцепом усне/непца• 

са суспектном или доказаном галактоземијом• 
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жУТИЦА КОД ПРЕДТЕРМИНСКЕ И 
ТЕРМИНСКЕ НОВОРОЂЕНЧАДИ

Борисав Јанковић

Жутица код велике већине новорођенчади настаје услед повишења 
серумске концентрације некоњугованог, индиректног билирубина 
(некоњугована, индиректна хипербилирубинемија). Код мањег 
броја деце коњугована, директна фракција прелази 15–20% укупне 
концентрације билирубина и у том случају се ради о засебном ентитету 
мешовите односно директне (коњуговане) хипербилирубинемије.

Индиректна хипербилирубинемија може бити 
физиолошка или патолошка, док је мешовита 
коњугована хипербилирубинемија увек патолошка 
појава која захтева детаљно допунско испитивање.

Ниво препорука А 

Дијагноза и процена ризика индиректне 
хипербилирубинемије

Индиректна хипербилирубинемија настаје код 
приближно 50% предтерминске и терминске 
новорођенчади (рођене после навршене 35. недеље 
гестације).

Тешка хипербилирубинемија постоји уколико концентрација 
билирубина у серуму прелази границу од 340 μmol/l. 



ВОДИЧ ЗА ОСНОВНО И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ЗБРИЊАВАЊЕ НОВОРОЂЕНЧЕТА

105

Критична хипербилирубинемија постоји уколико је концентрација 
билирубина у серуму виша од 425 μmol/l. 

 

Тешка и критична хипербилирубинемија са • 
прогресивним порастом ризика од керниктеруса и 
билирубинске енцефалопатије могу настати током 
читавог неонаталног периода, односно било када у 
првих 28 дана живота.

Код здраве терминске новорођенчади са • 
концентрацијом билирубина <340 μmol/l нема 
ризика од акутне билирубинске енцефалопатије.

Ниво доказа Б

Керниктерус са билирубинском енцефалопатијом • 
може настати и при нижим концентрацијама 
билирубина у серуму, код деце рођене пре термина, 
као и у случају асфиксије, сепсе, респираторног 
дистреса, ацидозе, температурне нестабилности и 
хиперосмоларне дехидрације.

Ниво доказа А–Б 

Tабела 20 
Неуропатолошки и клинички ентитети услед индиректне 
хипербилирубинемије

Ентитет Карактеристике

Керниктерус
Таложење билирубина и некроза неурона 
базалних ганглија и једара можданог стабла 

Акутна билирубинска енцефалопатија

Клинички синдром са летаргијом, отежаним 
сисањем, хипотонијом, врискавим плачем 
и могућом прогресијом према опистотонусу, 
конвулзијама, коми и смртном исходу

Хронична билирубинска енцефалопатија
Хореоатетотични облик церебралне парализе; 
конвулзије, глувоћа, ментални дефицит
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Осим код неподударности крвних група у Rh 
и ABO систему, ризик од тешке и критичне 
хипербилурубинемије се повећава у неким 
ситуацијама које треба узети у обзир приликом 
доношења одлука о дијагностици, превенцији и 
терапији, као и о отпусту из породилишта.

Ниво доказа В

Табела 21 
Фактори ризика за настанак тешке и критичне 
хипербилирубинемије

Фактор ризика
Релативни ризик                         
(у односу на општу 
популацију)

Гестација <38 недеља 1,9–7,7

Видљиви хематоми 2,6

Кефалхематом 3,6

Преходно дете са тешком 
хипербилирубинемијом

4,8
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Да би се проценио степен жутице, у следећим 
ситуацијама је индиковано мерење серумске кон-
центрације билирубина:

клинички видљива жутица (обично када је • 
концентрација билирубина >68 μmol/l), 

пре отпуста новорођенчета са факторима ризика • 
(в. Табелу 21) и ако не постоји клинички испољена 
жутица.

Ниво препорука В

 

Приликом мерења концентрације билирубина треба 
имати у виду:

да се са подједнаком поузданошћу могу користити • 
венски и капиларни узорак крви,

да је транскутано мерење концентрације били-• 
рубина прихватљив метод за процену степена 
хипербилирубинемије.

Ниво препорука В

 

Допунска дијагностика обухвата следеће анализе:

одређивање крвне групе и директног Coombs-овог • 
теста код све деце чије су мајке Rh негативне или 
имају „О“ крвну групу, 

скрининг за G6PD дефицијенцију код деце са • 
жутицом која су пореклом из медитеранских, 
афричких те средњоисточних и јужноазијских 
земаља.

Ниво препорука А-Б
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Правовремено доношење одлуке о даљим поступцима (терапија, 
праћење, отпуст) омогућава дијаграм који приказује концентрације 
билирубина и узраст новорођенчета у сатима. На основу тога се, 
у односу на предикцију даљег пораста билирубина до тешке (или 
критичне) хипербилирубинемије, издвајају следеће зоне ризика: 

Високи ризик •  серумски билирубин >95. перцентила за узраст

Горњи интермедијарни ризик •  серумски билирубин између 76. и 95. 
перцентила за узраст

Доњи интермедијарни ризик • серумски билирубин између 40. и 75. 
перцентила за узраст

Низак ризик •  серумски билирубин <40. перцентила за узраст

 
Дијаграм 1 
Однос концентрације билирубина и узраста 
новорођенчета

    Сати (по рођењу)

 

Зона високог ризика
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У групу високог ризика убрајају се и новорођена деца 
код које се у прва 72 сата живота забележи динамика 
пораста концентрације билирубина са више од 3,3 
μmol/l у једном сату.

Практична примена дијаграма подразумева нала-
жење места пресека концентрације билирубина и 
узраста новорођенчета, а даљи поступак зависи од 
гестације и резултата директног Coombs-овог теста. 

Ниво препорука Б

Табела 22  
Практични приступ предтерминском и терминском 
новорођенчету са хипербилирубинемијом

 Зона ризика

Гестација >37 недеља

и

директан Coombs 
негативан

Гестација 35–37 6/7 
недеља

или 

директан Coombs 
негативан

Гестација 35–37 6/7 
недеља

и 

директан Coombs 
позитиван

Висок
понављање анализе 
(и/или фототерапија)

Фототерапија и понављање анализе

Интермедијарни 
(горњи)

понављање анализе
Фототерапија 
и понављање 

анализе

Интермедијарни 
(доњи)

Уобичајена нега понављање анализе

Низак Уобичајена нега
Понављање 

анализа
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У случају високог или горњег интермедијарног • 
ризика мерење серумске концентрације билирубина 
понавља се током боравка новорођенчета у 
породилишту. 

Уколико у трећем дану са размаком од 4 до 6 сати • 
живота постоје доњи интермедијарни или низак 
ризик, анализа се може поновити и пре 24 сата по 
отпусту новорођенчета из породилишта.

На основу резултата поновљеног мерења билируби–• 
на у серуму изнова се процењује степен ризика 
(Дијаграм 1) и поступа се према упутствима из  
Табеле 22. 

Ниво препорука В

Превенција и лечење индиректне хипербилирубинемије

Мада код деце на природној исхрани може доћи до • 
продужене жутице, не препоручује се прекидање 
дојења, јер то носи значајно већи ризик од трајног 
престанка природне исхране. 

Ниво препорука Д 

Не препоручује се рутинско напајање водом или • 
раствором глукозе деце на природној исхрани да би 
се спречио пораст нивоа серумског билирубина.

Ниво препорука Б

Ако серумска концентрација билирубина порасте • 
преко нивоа приказаних на Дијаграму 2, индикована 
је примена интензивиране фототерапије (истовре-
мена примена две лампе или облагање инкубатора 
фоторефлектујућом алуфолијом). 

Ниво препорука В



ВОДИЧ ЗА ОСНОВНО И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ЗБРИЊАВАЊЕ НОВОРОЂЕНЧЕТА

111

Ако серумска концентрација билирубина порасте • 
преко нивоа приказаних на Дијаграму 3, уз 
започињање интензивиране фототерапије треба 
размотрити потребу ексангвинотрансфузије. Овај 
поступак је апсолутно индикован као неодложан 
уколико истовремено постоје знаци акутне 
билирубинске енцефалопатије.

Ниво доказа А

Уколико се концентрације серумског билирубина • 
налазе у зони високог ризика код деце са позитивним 
Coombs-овим тестом, индикована је примена 
имуноглобулина за интравенску примену (ИВИГ) у 
дози од 1 g/kg ТМ. 

Ниво препорука А 

 

Дијаграм 2 
Индикације за фототерапију код 
предтерминске и терминске новорођенчади 

 >38 г.н. без фактора ризика
 >38 г.н. са фактором ризика или 35 — 37 6/7 без фактора ризика
 35 - 37 6/7 са факторима ризика
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Дијаграм 3 
Индикације за ексангвинотрансфузију

При процени индикација за ексангвинотран-• 
сфузију узима се у обзир укупна концентрација 
билирубина у серуму уколико коњугована, 
директна фракција не прелази 50% измереног 
нивоа.

Неодложна ексангвинотрансфузија је индикована • 
када се јаве знакови акутне билирубинске 
енцефалопатије (хипертонија, опистотонус, 
фебрилност, врискав плач).
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Фактори ризика при одлучивању о примени 
фототерапије или/и ексангвинотрансфузије
 

Изоимуна хемолиотичка болест (Rh или ABO • 
сензибилизација са позитивним Coombs-овим 
тестом)

Тешка перинатална асфиксија• 

Респираторни дистрес који захтева • 
оксигенотерапију или респираторну потпору 
(CPAP; IPPV)

Могућа или вероватна сепса (в. Бактеријске • 
инфекције)

Хипотермија или хипертермија• 

Ацидоза; хиперосмоларна дехидрација• 

Концентрација албумина у серуму <3,0 g/l• 
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СКРИНИНГ НОВОРОЂЕНЧАДИ НА 
КОНГЕНИТАЛНУ ХИПОТИРЕОЗУ И 
ФЕНИЛКЕТОНУРИЈУ

Лидија Хајнал-Аврамовић

Одлуком о обавезним видовима здравствене заштите становништва 
(Републички СИЗ здравствене заштите, Београд, 1981. г.) уведен је 
масовни скрининг новорођенчади на фенилкетонурију и конгениталну 
хипотиреозу. 

Циљ програма скрининга је идентификација све 
новорођенчади код које постоји ризик од обољевања 
пре појаве оштећења како би се правовремено 
обавили даља дијагностика и одговарајућа терапија 
или хигијенско-дијететски поступци.

Табела 23 
Болести обухваћене скринингом

Болест Инциденција Поремећај Превенција

Хипотиреоза
1:3000–6900 
живорођених

Ментална 
ретардација, 
друга оштећења 
мозга,  
успорен раст

Тироидни 
хормони

Фенилкетонурија
1:1100 
живорођених

Тешка ментална 
ретардација, 
конвулзије

Дијета без 
фенилаланина
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Узорци крви за скрининг узимају се у породилишту 
на неонатолошким одељењима.

Стручно методолошко упутство за спровођење 
програма скрининга на метаболичке болести 
предвиђа извођење теста у трећем дану живота, 
прецизније, што пре након навршених 48 сати од 
рођења; тест мора обухватити сву новорођену 
децу.

За новорођенчад у интензивној и полуинтензивној нези скрининг се 
одлаже до 10. дана живота. У случају дужег боравка узима се још један 
узорак пре отпуста. 

Код превремено рођене деце први узорци за скрининг узимају се 
најкасније до 10. дана живота, а потом се узимање узорака понавља 
у другој недељи живота. За децу у интензивној нези примењује се 
поступак из претходног става.

Уколико новорођенче не толерише исхрану, први узорак мора имати 
напомену да новорођенче није на оралној исхрани. Други узорак се 
узима када новорођенче постигне ентерални унос у трајању од 48 
сати.

Уколико новорођенче мора да добије трансфузију крви, први узорак 
скрининга се узима пре трансфузије, а други у узрасту од седам дана 
или пре отпуста.

Техника узимања узорка

Тестирање се изводи на међународној картици за неонатални 
скрининг.

Хемијском оловком се попуњавају сви административни подаци у 
картици, при чему се води рачуна да се не контаминирају кружићи 
за узорке крви додиром или течностима са радног простора. 
Подаци обухватају идентификациони број мајке, број протокола у 
породилишту, податке за идентификацију који омогућавају контакт 
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лабораторије са породилиштем, број протокола породилишта под 
којим се води беба, податке о идентификацији, датуму, времену, 
тежини и редоследу рођења, датум узорковања крви из пете, број дана 
исхране на мајчином млеку до узорковања, да ли је бебе примала или 
није примала трансфузију и датум последње трансфузије, коју врсту 
хране је примала беба, да ли се ради о поновном узимању узорка и 
слању картице, да ли је беба примала стероиде, да ли је мајка примала 
стероиде, да ли је беба примала антибиотике, да ли се ради о болесној 
беби, да ли се ради о превремено рођеном детету.

Претходно треба припремити стерилне рукавице, стерилну газу, 
ланцету са врхом од 2 mm, влажну компресу загрејану на 41°С, 
хемијску оловку, картице за узорке и сталак за њихово сушење.

Површине пете са којих се узима крв загревају се влажном компресом 
током пет минута како би се повећала површинска прокрвљеност, 
а потом се у два маха дезинфикују стерилном газом натопљеном 
алкохолом. Сачека се да алкохол испољи ефекат до сушења. Површина 
пете обрише се сувом стерилном газом; место за пунктирање мора 
бити потпуно суво!

Пета се пунктира ланцетом и прва кап крви се обрише газом. Сачека 
се формирање велике капи. Тек када се кап формира, центар кружића 
филтер папира са картице за узорке прислони се тако да се натопи 
крвљу. Када крв прође целу дебљину филтер папира и попуни читав 
кружић, прелази се на попуњавање следећег кружића. Цела пета 
се може нежно стискати шаком како би се повећала прокрвљеност 
(Слика 1).

Сваки кружић се попуњава једном великом капи крви само са једне 
стране папира. Не сме се додавати крв на место које је већ било 
натопљено крвљу нити попуњавати са друге стране.

Сви кружићи се попуњавају на описани начин. Ако крв коагулише или 
крварење престане, понављају се поступци од тачака 4 до 7 како би 
се направио нови пунктат и наставило са даљим узорковањем према 
упутству.

Када се попуне сви кружићи, картица се постави на држач и остави 
3–4 сата да се потпуно осуши. Место пунктирања пете се збрињава по 
уобичајеном поступку.
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     Слика 12 
     Узимање узорка крви за скрининг из  пете на  
     филтер папир 

                       

Слање узорака скрининга 

Картице са потпуно сувим узорцима крви, правилно попуњене свим 
административним подацима, пакују се у коверте, пазећи да се не 
контаминирају, и шаљу се истог дана у предвиђену лабораторију 
(Институт за здравствену заштиту мајке и детета у Београду и Институт 
за здравствену заштиту деце и омладине у Новом Саду). Картице се 
шаљу свакодневно како би се избегло одлагање у достави и тестирању 
узорака.

Стручно медицинско лице (медицинска сестра) 
одговорно је за документацију, узимање узорака и 
слање у одговарајући национални центар.
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Исход тестирања

Резултат нормалан: није потребна појединачна повратна • 
информација ни породилишту ни родитељима, осим ако то уз 
картицу није посебно наглашено.

Потребно је да се тест понови (због инсуфицијентног узорка или • 
због специфичног стања): лабораторија се обраћа породилишту; 
потврда о исходу другог теста се доставља лекару новорођенчета 
или родитељима.

Резултат позитиван: лабораторија се хитно обраћа породилишту, • 
родитељима или одговорном педијатру како би се што хитније 
предузеле даље дијагностичке и терапијске процедуре.

С обзиром на то да се ради о ургентним стањима која 
захтевају што ранију терапију, позитивни резултати 
тестирања се морају регистровати најкасније за 
недељу дана од примања узорка.

Лабораторије су дужне да шаљу месечне извештаје породилиштима 
са листом тестиране новорођенчади. Породилишта проверавају 
извештаје тестова из лабораторије са својим листама узорковане 
новорођенчади како би се евентуално пронашло новорођенче за 
које не постоји извештај да је тестирано.

Документација 

У породилишту се води Регистар новорођенчади обухваћене 
скринингом на конгениталну хипотиреозу и фенилкетонурију, у 
који се уписују датум рођења и датум извођења теста. Историја 
новорођенчета, Лист за новорођенче и Отпусна листа са епикризом 
такође садрже податак о датуму извођења теста. Повратни подаци 
из референтних лабораторија о исходу тестирања чувају се у 
документацији припадног породилишта.



ВОДИЧ ЗА ОСНОВНО И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ЗБРИЊАВАЊЕ НОВОРОЂЕНЧЕТА

119

Информације родитељима

Родитељи имају право на благовремену и потпуну информацију о 
спровођењу метаболичког скрининга код њиховог новорођенчета. 
Информације о свим аспектима тестирања родитељи добијају у 
примарној здравственој заштити кроз саветовалишта за труднице, 
школе родитељства, током психофизичких припрема трудница, а у 
породилишту од стране лекара специјалисте педијатра-неонатолога 
и медицинске сестре која изводи тест.

Одговорност за спровођење скрининга имају:

у породилиштима – лекар специјалиста • 
педијатар-неонатолог и медицинска сестра 

лица задужена за поступак узимања и слања • 
материјала

одговорна лица у референтним лабораторијама• 
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НЕОНАТАЛНИ СКРИНИНГ СЛУХА

Нада Тодоровић

 

Оштећење слуха се манифестује као наглувост и глувоћа и 
представља један од најтежих хендикепа за људску јединку. 
Учесталост овог поремећаја износи 1–2 случаја на 1000 живорођених, 
док код новорођенчади која се лече у одељењима интензивне неге 
инциденција оштећења слуха достиже 20–40 случајева на 1000 деце. 

Свако породилиште или болница у којој се лече 
новорођена деца треба да има протокол за рану 
детекцију оштећења слуха у циљу превенције 
наглувости и глувоће односно ране интервенције, 
хабилитације и рехабилитације.

Савремени програми скрининга слушне функције подразумевају 
примену:

• отоакустичних емисија (ОАЕ),

•  аудитивних евоцираних потенцијала можданог стабла (AABR).

Иницијални скрининг изводи се на дан отпуста 
из породилишта, а поновни тест обавља се у 
амбуланти до навршених месец дана. Детаљна 
аудиолошка процена деце са патолошким налазом 
при поновљеном тесту обавља се до 3. месеца 
живота у установи специјализованој за педијатријску 
оториноларингологију и аудиологију. 

Ниво препорука Б–Г
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У случају да у здравственој установи (породилиште, болничко 
одељење) нема могућности за рану детекцију оштећења слуха, на 
аудиолошко испитивање треба упућивати сву новорођенчад са 
следећим факторима ризика: 

позитивна породична анамнеза о наследној глувоћи,• 

доказане интраутерине инфекције,• 

разни синдроми у оквиру којих се могу јавити кондуктивна и • 
сензоринеурална наглувост,

конгениталне аномалије главе и врата,• 

порођајна тежина мања од 1500 g,• 

хипербилирубинемија која захтева ексангвинотрансфузију,• 

асфиксија (Апгар скор 0–4 у 1. или 0–6 у 5. минуту),• 

бактеријски менингитис,• 

примена ототоксичних лекова.• 



ВОДИЧ ЗА ОСНОВНО И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ЗБРИЊАВАЊЕ НОВОРОЂЕНЧЕТА

122

ПРЕВЕНЦИЈА ОДВАЈАЊА ОД ПОРОДИЦЕ 
НОВОРОЂЕНЧЕТА СА СМЕТЊАМА  
У РАЗВОЈУ

Борисав Јанковић

Породица се сматра базичном и главном институцијом 
примарне социјализације детета и она је главни 
елеменат који одређује емоционални развој детета. 
Дете које одраста ван породице најчешће током 
живота има низ негативних последица у свим сферама 
живљења.

Према Конвенцији о правима детета коју је као документ Уједињених 
нација наша земља ратификовала 1990. године, у универзална и 
неотуђива права детета спада и право на одрастање у породичној 
средини, односно да не буде одвојено од родитеља сем ако то није у 
његовом најбољем интересу. 

Посебан значај за новорођенчад и децу са сметњама у развоју 
има то што, у члану 2, Конвенција изричито наглашава право на 
недискриминацију деце: свако дете има право на једнако поштовање 
својих права дефинисаних Конвенцијом. Дете се не може и не сме 
дискриминисати ни по ком основу.

У члану 23. Конвенција препознаје потребу да се тој деци дâ право на 
„специјалну“ подршку, чиме се, заправо, испуњавају додатни захтеви 
неопходни да би деци са сметњама у развоју и њиховим породицама 
била доступна сва права као осталој деци и да би се олакшали њихов 
индивидуални развој и социјална инклузија. 
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У складу с тиме обавезе здравствених радника су:

да се залажу за добробит детета и његово право да остане у • 
својој породици, осим из оправданих медицинских разлога;

да пруже информације о стању детета, о институцијама, • 
услугама и стручњацима који могу да допринесу често врло 
сложеним и компликованим потребама детета и породице, као 
и о могућностима за дуготрајнију емоционалну и психолошку 
подршку.

Уз уважавање чињенице да у најранијем животном добу често 
нема објективних могућности за прогнозу каснијег соматског, 
психичког и моторног развоја овог ограничења, термином „сметње 
у развоју“ означавају се све малформације, деформитети и обољења 
новорођеног детета који:

доводе (или могу да доведу) до трајнијег оштећења здравља и • 
поремећаја развоја,

проузрокују поремећаје у функционисању породице,• 

носе ризик од одвајања детета од породице и трајног смештаја у • 
специјализоване установе („институционализација“).
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Потенцијалне сметње у развоју могу се класификовати у пет група 
приказаних у Табели 24.

Табела 24

Сметње у развоју – етиолошка класификација

Хромозомске аберације Sy Down; Edwards; Patau; Cri du chat

Молекуларни генски 
синдроми

Sy Cornelia de Lange; Wiliams; Crouzon; 
Lowe; Becwith Weidemann; Prader Willi; 
ахондроплазија…

Урођени морфолошки 
поремећаји

Хидроцефалија/микроцефалија; расцепи 
непца и усне; дефекти предњег трбушног 
зида; дефекти неуралне тубе

Урођени поремећаји 
метаболизма

Патолошка стања настала у 
неонаталном периоду 

Превремено рођење (незрелост); 
перинаталне лезије ЦНС; урођене срчане 
мане; јатрогена обољења

Учесталост поремећаја или патолошких стања из 
наведених етиолошких категорија износи 1:40 
живорођене деце, што допушта процену да се у Србији 
годишње роди 1500–2000 новорођенчади са ризиком 
од сметњи у развоју.

Код велике већине поремећаја са могућим сметњама у развоју нема 
медицинских контраиндикација за рани контакт детета са мајком, који 
не треба да зависи од трајања и природе дијагностичких поступака.



ВОДИЧ ЗА ОСНОВНО И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ЗБРИЊАВАЊЕ НОВОРОЂЕНЧЕТА

125

Ако се новорођенче лечи у одељењима неонаталне интензивне неге, 
родитељима треба омогућити редовне посете.

У зависности од динамике дијагностичких поступака, информисање 
родитеља може имати две фазе: 

претходна информација у фази клиничке сумње на одређени • 
поремећај,

коначна информација по добијању свих релевантних налаза и • 
постављању крајње дијагнозе.

Претходна информација садржи:

актуелно стање детета,• 

радну дијагнозу (дијагностичку претпоставку),• 

планиране неопходне дијагностичке и могуће терапијске поступке,• 

оквирно трајање дијагностичких и терапијских поступака,• 

разлоге за евентуални транспорт у одредишну установу са • 
контактом.

У овој фази је потребна уздржаност у односу на 
удаљену прогнозу.

Коначна информација садржи: 

постављену дијагнозу и објашњење природе поремећаја,• 

реалне терапијске могућности,• 

непосредну и удаљену прогнозу у складу са правилима • 
саопштавања лоших вести,

могућност помоћи/учешћа друштвене заједнице.• 
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Све информације дају чланови саветодавног тима 
према правилима саопштавања лоших вести.

На основу Уредбе о Националном програму 
здравствене заштите жена, деце и омладине (Службени 
гласник РС, број 28/2009) израђено је Стручно-
методолошко упутство којим се, у циљу превенције 
институционализације у установама у којима се 
рађају или/и збрињавају новорођена деца са могућим 
сметњама у развоју, предвиђа формирање посебног 
саветодавног тима.

Саветодавни тим чине: 

педијатар-неонатолог (ординирајући лекар или руководилац • 
неонатолошке службе),

главна медицинска сестра неонатолошке службе у породилишту,• 

по потреби, и ординирајући гинеколог-акушер, психолог или • 
психијатар, као и социјални радник.

Рад и задаци саветодавног тима усмерени су на правовремено 
информисање родитеља које започиње првим разговором.

Први разговор:

заказује га главна медицинска сестра (члан саветодавног тима),• 

обавља се у породилишту, по правилу 24–48 часова после • 
порођаја, 

може се обавити и раније ако је потребан неодложни транспорт • 
детета,

у специјализованим терцијарним установама обавља се што пре • 
по пријему новорођенчета,
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увек се обавља у претходно тачно заказано време,• 

по садржају углавном даје прву, прелиминарну, а само изузетно • 
коначну информацију,

пожељно је да се обави у присуству оца (долази у обзир присуство • 
и другог члана породице),

верификује се у посебном извештају, а сви релевантни подаци • 
уписују се и у отпусну листу.

После првог разговора рад саветодавног тима • 
одвија се као континуиран процес током кога су сви 
чланови доступни мајци (родитељима).

Сви чланови тима су дужни да заступају и износе • 
јединствене ставове.

Информисање родитеља се увек обавља по • 
правилима саопштавања лоших вести.

Увек када је то оправдано, пожељно је истицање • 
позитивних искустава из сопствене праксе.

Препоруке у комуникацији са мајком/породицом

Пре разговора са мајком/породицом поразговарајте са колегама и 
усагласите податке о стању детета и план старања.

Обезбедите приватност на месту састанка са родитељима (без 
прекидања и других ометања), као и распоред седења који не ствара 
дистанцу међу саговорницима, већ подстиче блискост у интеракцији.

Водите рачуна о поздрављању – пожељно је да мајку ословите 
именом и презименом. Ви се представите именом и презименом 
и функцијом, а разговор започните неутралном темом како би се 
родитељи опустили.

Информацију о стању бебе саопштите обома родитељима (кад год 
је то могуће) уз присуство бебе, једноставним, разумљивим речима. 
Говорите о ситуацији „овде и сада“, а не о перспективи бебе. Не 
оптерећујте их вишком информација.



ВОДИЧ ЗА ОСНОВНО И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ЗБРИЊАВАЊЕ НОВОРОЂЕНЧЕТА

128

Будите пажљиви, смирени и ненападни; без обзира на тежину 
проблема, покажите да у беби видите јединствено и вредно биће. 

Пратите реакције родитеља, поштујте разлике и индивидуалитет 
родитеља.

Ако су потребне хитне интервенције код детета, информишите 
родитеље о свим мерама које предузимате и, кад год је то могуће, 
укључите родитеље у доношење одлука везаних за даље збрињавање 
детета.

Пружите прилику мајци/породици да поставе питања, одговарајте 
искрено и само када сте сигурни у информацију коју дајете.

Сачувајте наду и веру родитеља у опоравак. Чак и када је прогноза 
неповољна, пружите им подршку и помоћ у прихватању нове 
ситуације.

Не скривајте лична осећања.

Најавите завршетак састанка са јасним планом будућих акција и 
позивом родитељима на још један сусрет. Укратко резимирајте све 
што је речено.

Обезбедите себи време за опуштање.

Следећи сусрет

Неретко се догађа да мајка/родитељи реагују шоком, неверицом, 
порицањем на прве информације о здравственим тешкоћама или 
ризицима код њихове новорођене бебе, тако да мало шта или 
потпуно погрешно запамте од онога што им је саопштено приликом 
првог сусрета. Зато родитељима треба омогућити још један разговор 
са саветодавним тимом током кога ће се утврдити у којој су мери 
родитељи разумели дату информацију. По потреби поновите 
информације или додајте нове информације и упутства:

припремите имена и адресе стручњака који ће надаље • 
преузети бригу у збрињавању детета, 

упутите родитеље на доступну литературу. • 

У комуникацији са мајком/породицом пожељно је исказати:
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ПОШТОВАЊЕ ДЕТЕТА

Тешкоћа са којом је дете рођено не представља посебан 
ентитет. Она је само део реалности детета по којој је 
оно слично другима или различито од њих. Уместо 
етикетирања дијагнозом, у сваком детету треба открити 
и подстицати његов потенцијал. 

ПОШТОВАЊЕ РОДИТЕЉА

Њихова љубав према детету је недељива и не искључује 
тешкоће које дете има.

Добром комуникацијом и разменом информација са 
родитељима допринећемо да они:

– боље разумеју и прихвате проблем са којим се       
   суочавају,

– да предузму најбоља решења за своје дете,

– да се достојанствено суоче са будућношћу, ма како   
   неизвесна она изгледала.
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ОТПУСТ ЗДРАВОГ НОВОРОЂЕНЧЕТА ИЗ 
ПОРОДИЛИШТА

Лидија Хајнал-Аврамовић

У неколико протеклих деценија преовлађује мишљење да након 
некомпликованог вагиналног порођаја мајку и новорођенче треба 
што пре отпустити из породилишта. 

Овај начелни став се у пракси испољава кроз тенденцију скраћења 
просечне хоспитализације до трајања које се означава као рани 
отпуст. 

Код раног отпуста новорођенче је у породилишту 
боравило краће од 48 сати по рођењу.

Предности раног отпуста:

повратак мајке у домаће окружење и подршка породице значајно • 
доприносе стварању везе између мајке и детета и могу знатно да 
олакшају адаптациони период код мајке и новорођенчета,

мајке које остају краће у породилишту мање пате од депресије • 
или анксиозности,

дојење је у просеку три месеца дуже у односу на мајке које остају • 
дуже у породилишту,

значајно се смањују болнички трошкови.• 
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Проблеми везани за рани отпуст:

код младих и самохраних мајки које први пут рађају рани отпуст • 
може да се повеже са повећаним ризиком од неонаталног 
морталитета и морбидитета,

поновна хоспитализација по отпусту из породилишта услед • 
хипербилирубинемије, проблема везаних за лактацију и дојење, 
инфекција или гастроинтестиналних проблема,

непрепознате конгениталне аномалије, пре свега урођене срчане • 
мане,

већи ризик од синдрома изненаде дојеначке смрти.• 

Препоруке и критеријуми за оптимални отпуст 

Узимајући у обзир претходна разматрања, као и 
одређене особености наше средине, оптимално је 
да се здраво новорођенче и његова мајка отпусте 
у интервалу од 48 до 72 сата након вагиналног, а 
најмање после 96 сати уколико је порођај довршен 
царским резом.

У наведеним интервалима се и у нашим породилиштима могу 
задовољити критеријуми прилагођени препорукама AAP из 2008. 
године. Критеријуми се односе на здраву, терминску новорођенчад 
рођену између 38. и 42. недеље гестације из монофеталних трудноћа 
и некомпликованих вагиналних порођаја.

У случају некомпликованог тока антепарталног, интрапарталног и 
постпарталног периода, отпуст новорођенчета се може планирати 
уколико су испуњени следећи предуслови:
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1.
Физикалним прегледом нису откривене абнормалности које 
захтевају хоспитализацију.

2.
Новорођенче успешно сиса најмање 24 сата пре отпуста и способно 
је да усклади сисање, гутање и дисање током храњења.

3.
Новорођенче мокри (најмање 6 пута дневно) и имало је најмање 
две спонтане столице.

4.

Нормални витални знаци су регистровани и записани у 
медицинску документацију новорођенчета најмање 24 сата пре 
отпуста (број респирација испод 60 у минути; срчана фреквенција 
између 100 и 160 у минути; аксиларно измерена телесна 
температура у нормалном окружењу и адекватној одећи од 36,5 до 
37,0°C).

5.

Нема знакова новорођеначке жутице у прва 24 сата по рођењу. 
Жутица која не захтева терапију допушта отпуст уз план 
даљег праћења (в. Жутица код предтерминске и терминске 
новорођенчади).

6.

Ниједно новорођенче не сме да се отпусти из породилишта ако 
није узет узорак крви на филтер папир за скрининг на хипотиреозу 
и фенилкетонурију. У породилиштима где постоје услови испитује 
се и слух новорођенчета. 

7.
Пре отпуста здравог новорођенчета обавља се вакцинација првом 
дозом хепатитис Б вакцине, као и BCG вакцинација, а родитељи 
добијају информације о наставку вакцинације. 

 
Приликом разматрања времена отпуста односно дужине боравка 
у породилишту такође треба узети у обзир знање, способност и 
сигурност мајке (и оца) који су неопходни за негу новорођенчета 
(неопходна знања и вештине дојења, поступци неге пупка, коже 
и гениталија новорођенчета, основна способност препознавања 
знакова болести, посебно жутице, повишене или снижене телесне 
температуре, дехидрације, поспаности или иритабилности). 

Родитеље треба упознати и са мерама опште безбедности 
новорођенчета (положај током спавања, употреба прикладних 
седишта у колима итд.).  Ако постоје неке дилеме, приликом доношења 
одлуке о отпусту треба узети у обзир и могућност да члан породице 
или неке друге особе, па и професионално медицинско особље, 
пруже савет или помоћ мајци у вези са лактацијом, дојењем и негом 
новорођенчета.
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При доношењу одлуке о отпусту такође треба размотрити и породичне 
социо-економске услове, што подразумева и евентуалну зависност 
родитеља од дроге и алкохола, постојање било каквог облика насиља 
или психијатријских обољења у породици, а посебну пажњу треба 
обратити ако је мајка малолетна.

Поменуте околности не би требало да буду разлог да се новорођенче 
задржава дуже у породилишту, али су свакако знак да је неопходна 
помоћ центра за социјалну заштиту, односно да се морају применити 
и друге неопходне законске мере. 

На отпусту мора постојати писани запис о боравку новорођенчета 
у породилишту и даљим контролним прегледима (Отпусна листа 
мајке и новорођенчета). Отпусна листа мора да садржи податке о 
здравственој установи у којој ће се спроводити редовне контроле, 
време контролних прегледа, назив установа у којој се може пружити 
хитна и неодложна медицинска помоћ те доступност саветодавних 
служби, уз начин комуникације и обавештавања.
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III ДЕО

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО 
ЗБРИЊАВАЊЕ 
НАЈЧЕШЋИХ 
ПАТОЛОШКИХ СТАЊА
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ИСХРАНА ПРЕВРЕМЕНО РОЂЕНЕ ДЕЦЕ 

Нивеска Божиновић-Прекајски

Превременим рођењем прекида се најинтензивнија фаза 
интраутерусног раста фетуса у трећем триместру. Зато су енергетске 
и нутритивне потребе превремено рођене деце веће у односу на 
новорођенчад рођену у термину.

Основни принципи уноса течности, електролита, нутримената, као 
и енергетски унос, планирају се индивидуално, у зависности од 
гестацијске зрелости, телесне масе, постнаталног узраста, клиничког 
стања и услова у којима се новорођенче негује.

Исхрана само млеком мајке не може задовољити потребе превремено 
рођене деце у погледу одговарајућег раста те је потребно тзв. 
„обогаћивање“ мајчиног млека (ММ) специјализованим препаратима 
или примена формула за исхрану превремено рођене деце.

Енергетске и нутритивне потребе превремено рођене 
деце

За синтезу новог ткива, осим одговарајућег енергетског уноса, 
неопходан је и одговарајући унос протеина који се изражава као 
однос енергетског и протеинског уноса.
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Табела 25 
Енергетске и протеинске потребе превремено рођене деце у 
зависности од телесне масе (ТМ)

 ТМ 

 (g)

Протеина g/kg/дан Калорија kcal/kg/дан Протеина g/100 kcal

Парентерално Ентерално Парентерално Ентерално Парентерално Ентерално

 500–
700

 3,5  4,0  89  105  3,9
 3,8

 700–
900

 3,5  4,0  92  108  4,1
 3,7

 900–
1200

 3,5  4,0  101  119  3,5
 3,4

1200–
1500

 3,4  3,9  108  125  3,1
 3,1

1500–
1800

 3,2  3,6  109  128  2,9
 2,8

1800–
2000  3,0  3,4  111  131  2,7  2,6

Препоручени унос протеина при коме 
се очекује остваривање ефеката раста 
напредовање у ТМ и линеарни раст креће се у 
распону од 3,5–4,0 g/kg/дан или 3,2-4,1 g/100. 
(ESPGHAN*)

Распон енергетског уноса од 110–135 kcal/kg/дан, уз 
одговарајући унос протеина, сматра се довољним за 
остваривање ефекта раста условно здраве превремено 
рођене деце. 
(ESPGHAN)

* European society for paediatric gastroenterology, hepatology and nutrition
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За превремено рођену децу распон потребног уноса протеина зависи 
од ТМ; за децу са ТМ <1000 g потребно је 4–4,5 g/kg/дан, а за децу ТМ 
1000–1800 g од 3,5–4,0 g/kg/дан. За оптимални унос беланчевина од 4 
g/kg/дан потребан је калоријски унос од 100–120 kcal/kg/дан.

Протеинска фракција ММ у првој постпарталној недељи износи 2,7 • 
g/100 ml, затим у следеће две недеље опада на 1,9 g/100 ml, да би 
после 4 недеље била 1,5 g/100 ml. Тада је неопходно обогаћивање 
ММ специјализованим препаратима или треба обезбедити 
исхрану специјализованим формулама за превремено рођену 
децу. 

Обогаћивање ММ млека протеинима неопходно је нарочито код • 
деце рођене са ТМ <1500 g.

Унос протеина треба смањити пре отпуста превремено рођене • 
деце из болнице.

Протеински садржај млека мајки превремено • 
рођене деце је 1,5 g/100 kcal, док се формуле за 
превремено рођену децу крећу од 2,7 до 3,0 g/100 
kcal, а обогаћеног ММ 3,1–3,25 g/100 kcal.
Осмоланост ММ је 300 mOsmol/l•  , док се код формула 
креће у распону од 235–385 mOsmol/l.
Гастроинтестинална толеранција постоји све до • 
осмолалитета од 480 mOsmol/l.

Табела 26 
Препоручени дневни унос угљених хидрата и масти

УНОС РАСПОН

Волумен ml/kg 110–200

Енергија kcal/kg 110–135

Масти g/kg 4,4–6,6

Угљени хидрати g/kg 11,5–16

 EPSGHAN 2009
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 У рутинској пракси се сматра да волумни унос од 
150 до 180 ml/kg/дан стандардних формула или 
обогаћеног ММ може задовољити нутритивне и 
енергетске потребе превремено рођене деце.

Процена интраутерусно оствареног раста

Непосредно по рођењу, мерењем антропометријских параметара 
у зависности од гестацијске старости, процењује се интраутерусно 
остварен раст. Стање ухрањености плода у односу на гестацију може 
се категорисати као одговарајући раст за гестацију (ОРГ), као мали 
раст за гестацију (МРГ) и као велики раст за гестацију (ВРГ).

Пропорционалност раста процењује се на основу индекса телесне • 
масе и дужине плода, применом индекса раста – пондералног 
индекса (ПИ), који се одређује на основу формуле: 

    ПИ = ТМ g x 100 / дужина (cm). 

Нормалан распон ПИ је 2,2–3,0.• 

Вредност ПИ код превремено рођене деце зависи од гестације, • 
географског поднебља и броја мерења.

Мерењем обима главе (ОГ) и обима абдомена (ОА) у центиметрима • 
може се израчунати индекс ОГ/ОА који има распон нормалних 
вредности 1,2–1,0. 

За процену интраутерусно оствареног раста 
примењивати графиконе по Lubchenco;Gligorović;Bab
son&Benda www.neonatology.org.
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Постнатални раст

Иницијални пад ТМ код превремено рођене деце има 
распон 10–15% у односу на ТМ при рођењу.

У року од две недеље по рођењу треба да се постигне 
ТМ са рођења, док су за новорођенчад МРГ потребне 3 
недеље више.

Нормално напредовање у тежини креће се у распону од 14,4–16,1 • 
g/kg/дан или 20–25–27 g/дан, очекивани пораст у дужини износи 
0,9 cm недељно, док динамика пораста обима главе достиже 0,9 cm 
недељно, а обима надлактице 0,35 cm недељно.

Табела 27 
Оптималан период достизања ТМ са рођења 

Гестација  
(недеља)

Достизање ТМ (дана)

<28 17,5

28–29 12,5

30 12

Показатељи потхрањености су недовољно напредовање у ТМ (<20 g/
дан), раст у дужину и пораст обима главе <0,5cm недељно.

Биохемијски показатељи стања потхрањености су снижене серумске 
концентрације албумина (<2,5 g/l), урее (<3,0 mmol/l), трансферина 
(<0,008 g/l), преалбумина (<0,13 g/l) и негативан биланс азота.

У процени раста коштаног система одређује се ниво алкалне 
фосфатазе, фосфора (P) и калцијума (Ca).

За хематолошки статус потребно је одредити ниво феритина и 
серумског гвожђа (Fe) те проценити да ли новорођенче има анемију.
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Патолошке вредности биомаркера су индикатори да се у условима 
дефицитарног уноса неких од нутримената мора организовати њихов 
суплементарни унос.

За превремено рођену децу и групу новорођенчади која слабо 
напредују потребно је организовати специјализоване режиме исхране 
како би се поправио њихов нутритивни статуса и постнатални раст.

Ентерална исхрана

Основни циљ је да се са ентералном исхраном отпочне што раније, 
након стабилизације виталних параметара. Ентерална исхрана се код 
превремено рођене деце најчешће обезбеђује путем сонде.

Ентерална исхрана подразумева унос млека од 40 ml/
kg/дан.

Пре започињања ентералне исхране неопходна је провера про-
лазности езофагуса апликовањем орогастричне или назогастричне 
сонде, уз претходну аспирацију гастричног садржаја.

Праксу да се први ентерални унос остварује • 
дестилованом водом, 5% или 10% декстрозом 
треба напустити.
За први ентерални унос се препоручују хумано • 
млеко или специјализоване формуле за пре-
времено рођену децу.

Ниво препорука А

Примена сонде индикована је код деце рођене <34 недеље, као и код 
превремено рођене деце која нису у стању да сисају, уколико постоји 
опасност од аспирације хране због поремећаја стања свести и током 
артифицијелне потпоре дисања (IPPV, CPAP-а).
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Техника апликовања сонде може бити орогастрично или назо-
гастрично (то је ствар одлуке или искуства клиничара). Приликом 
апликовања сонде орално треба узети у обзир да је могући нежељени 
ефекат надражај вагуса, а код назалне апликације може настати 
проблем отежаног дисања.

Динамика давања хране може бити у виду болуса – интермитентно или 
континуирано. Приликом интермитетног давања оброка препоручује 
се да оно траје 10–20 минута, а приликом континуираног порције 
млека треба занављати свака 2 сата.

Метода континуираног давања оброка применом • 
гастричне сонде има предности у смањењу утрошка 
енергије, смањењу интолеранције, побољшању 
апсорпције хране, повећању раста и мањој 
учесталости криза апнеја и брадикардије у току 
храњења. Негативни ефекти континуиране исхране 
огледају се у поремећају цикличне секреције хормона 
дигестивног тракта те у утицају на метаболизам и раст. 
Такође постоји већи ризик од гастроезофагеалног 
рефлукса. 

Интермитентна болус техника је ближа физиолошком • 
начину исхране, пре свега због цикличне секреције 
хормона дигестивног тракта који утичу и на 
матурацију црева, затим на динамику пражњења 
желуца, а сигурно да има утицаја и на инциденцију 
интерстиналне толеранције хране, посебно у условима 
брзог повећавања волумног уноса. 

Нема разлике у односу на примену динамике исхране • 
у погледу ефекта на раст, учесталост НЕЦ и ентералну 
толеранцију, као и остваривање комплетне ентералне 
исхране.

Ниво доказа Б



ВОДИЧ ЗА ОСНОВНО И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ЗБРИЊАВАЊЕ НОВОРОЂЕНЧЕТА

145

Да би се проценила толеранције ентералног уноса, • 
обавезна је провера резидуалног волумена желуца 
на 1–2 сата.

Ниво препорука Г

Табела 28 
Ритам храњења и количина млека (у зависности од ТМ и 
гестације)

ТМ (g)
Иницијални 
волумен (ml)

Ритам 
(сати)

Постепено постизање 
толеранције

1000–1500 g 2–3  2 1–2 ml до 100 ml/kg/дан

1500–2000 g 5 2–3 3–4 ml по оброку

2000–2500 g 10–15 3 5–10 ml по оброку

>2500 g 10–20 3 5–10 ml по оброку

Укупно повећање уноса хране не сме бити веће од • 
25 ml/kg/дан.

Повећање волумног уноса млека може бити споро • 
или пак убрзано, што подразумева постизање 
комплетног ентералног уноса у периоду од две 
недеље постнатално.

Ниво препорука Г 

Минимални ентерални унос

У групи екстремно незреле новорођенчади, а у циљу стимулације 
матурације дигестивног тракта и остварења толеранције ентералног 
уноса, исхрана се уводи поступно као минимални ентерални унос 
(МЕУ), започињући са уносом малог волумена млека од првог 
постнаталног дана. Код превремено рођене деце која захтевају 
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тоталну парентералну исхрану, МЕУ представља тзв. трофичку 
исхрану. Тада се малим волумним ентералним уносом (0,5–1,0 ml/сат) 
стимулише постнатални развој незрелог гастроинтестиналног тракта 
превремено рођене деце. Примењује се паралелно са парентералном 
исхраном, са прогресивним повећавањем ентералног уноса у распону 
од 7–14 дана.

МЕУ подразумева минимални унос млека (субнутритивни 
хипокалоријски унос) волуменом од 5 до 10 ml/kg/дан од 
1. дана живота.

За МЕУ је најбољи избор мајчино млеко.• 

Контраиндикације за МЕУ су хипоксемија, респираторна ацидоза, • 
тешка асфиксија и хипотензија.

Комплетан ентерални унос подразумева волумни унос од 150 ml/kg/• 
дан, односно после 10. дана 170–200 ml/kg/дан за децу еутрофичног 
раста и волумен 170–200–250 ml/kg/дан за хипотрофичну 
новорођенчад. 

Млеко мајки превремено рођене деце је током прве три недеље • 
постнатално „богатије“ у односу на млеко мајки терминске 
новорођенчади у садржају протеина, масти, соли, калцијума и 
фосфора. 

Препоруку да се „дете храни млеком властите мајке“ треба • 
примењивати кад год је то могуће. Уколико у начину сакупљања и 
чувања не постоји ризик од контаминације, млеко властите мајке се 
може примењивати свеже, непосредно по измлазању, без претходне 
термичке обраде.

Касније, после три недеље постнатално, мајчино млеко не обезбеђује • 
довољан унос протеина, калцијума, фосфора и витамина Д, потребан 
за одговарајући раст, те се препоручује примена обогаћивања 
мајчиног млека.

Код превремено рођене деце која се лече у одељењима интензивне • 
неге такође се препоручује рано увођење ентералне исхране (од 1 
до 2 дана постнатално). Увек када је могуће примењује се ММ по 
принципу МЕУ.
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Млеко од биолошких донора мора се сакупити на правилан начин • 
и пастеризовати због могућег преношења ХИВ вируса, хепатитиса Б 
и Ц, цитомегаловирусних и бактеријских инфекција. Млеко донора 
се мора правилно одлагати, а чува се замрзнуто до –20°C (пре 
употребе млеко треба пажљиво одмрзнути). Замрзавано млеко 
треба искористити најкасније до 3 месеца од момента замрзавања. 
Услед разградње нутримената и протективних фактора, млеком из 
тзв. банака млека не могу се обезбедити потребе у нутриментима, 
а смањују се енергетска и антиинфективна вредност млека. Зато 
треба применити обогаћиваче (енергетске и протеинске фракције) 
и додатни унос Fe, Ca, P и витамина.

Коришћењем донорског хуманог млека смањује се ризик од NEC-а 
у поређењу са ефектом исхране специјализованим формулама. 
Недостатак примене донорског млека у раном неонаталном периоду 
представља спори раст, мада се удаљени ефекти примене још увек 
не знају. Позитивни ефекти примене донорског хуманог млека 
јесу скраћење парентералне исхране те холестазе код дуготрајне 
парентералне исхране. 

Када новорођенче током исхране преко гастричне сонде почне да 
отвара уста за време храњења, у прелазној фази до успостављања 
компетентног рефлекса сисања треба стимулисати примену цуцле 
као модел исхране засноване на рефлексу сисања (ненутритивно 
дојење – ННД). 

Ненутритивно дојење потпомаже функционално 
сазревање дигестивног тракта и секрецију 
гастроинтестиналног хормона (соматостатин) који 
потпомаже пражњење желуца. Тиме се такође 
потпомажу краниофацијални развој и дентиција. За 
сада нису запажени нежељени ефекти примене цуцле 
у сврху ННД. 

Техника исхране кашичицом продужава 
хоспитализацију и нема никаквих предности у односу 
на друге облике исхране пре успостављања исхране 
дојењем. 

Ниво доказа А–Б
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Практични приступ у зависности од телесне масе и 
гестације

Превремено рођеном детету ТМ 800–1200 g потребан је за 15% већи 
унос протеина у односу на децу ТМ 1200–1800 g. Ентерални унос 
се започиње малим волуменом што је могуће раније и то брзином 
од 0,5 ml/сат или болусима од 0,1–1 ml/kg на свака 1–2 сата. Треба 
бележити стварни унос у односу на планирани. Ненутритивно дојење 
се препоручује као облик исхране за децу ТМ <1000 g.

За децу са ТМ <1500 g унос млека треба организовати преко гастричне 
сонде. Неопходно је започети исхрану 2 сата по рођењу, уз планирано 
постепено повећавање волумног уноса од 60–90–120–150 ml/kg у прва 
4 дана.

Примена технике слободног пада када се користи отворени шприц, 
тако да млеко капље по сили градијента,треба да траје 10–20 минута и 
сматра се бољом методом у односу на примену затвореног шприца, када 
се оброк даје под притиском. Укупни волумни унос треба повећавати 
до 180 ml/kg/д до 10. дана, а на 200 ml од 14. дана. Данас се све више 
користе ентералне пумпе за континуирани унос хране током 24 сата.

За новорођенчад ТМ >1500 g препоручује се да се хране на 3 сата, а 
по потреби и чешће, на 1–2 сата, уз аспирацију гастричног садржаја на 
4–6 сати пре храњења. Ако је резидуални волумен мали (<10% од дате 
хране), не треба мењати волумни унос. Уколико је резидуални волумен 
већи од 10% од датог претходног оброка, треба смањити унос, посебно 
у случају појаве дистензије абдомена. 

Ентерални унос треба обуставити ако, поред дистензије, новорођенче 
нема столицу, ако има крв у столици и увек када се сумња на 
некротизирајући ентероколитис.

Дилема око увођења ентералног уноса постоји и код превремено 
рођене деце са функционално значајним ДАП-ом,  код које је инди-
кована примена индометацина. Тада се саветују рестриктивни волумни 
унос хране, обавезна процена резидуалног волумена или организовање 
исхране по типу МЕУ.

Поступак у случају интолеранције исхране

Толеранција волумног уноса подразумева да се претходно дати оброк 
не повраћа, да нема резидуалног волумена, дијареје ни абдоминалне 
дистензије. 



ВОДИЧ ЗА ОСНОВНО И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ЗБРИЊАВАЊЕ НОВОРОЂЕНЧЕТА

149

Толеранција ентералног уноса очекује се код волумена од 90 до 100 
ml/kg/дан, а комплетан ентерални унос код волумена од 150 ml/kg/
дан, када се не организује ни парентерални унос.

Интолеранција ентералног уноса се манифестује повећаним 
резидуалним волуменом, интермитентним повраћањем, 
абдоминалном дистензијом, окултним крварењем у столици, појавом 
апнеја или пак клиничким симптомима сличним сепси.

Уколико нема других поремећаја осим резидуалног волумена, треба 
наставити са пероралним уносом уз претпоставку да резидуални 
волумен није већи преко 20% од претходног оброка.

У условима катетеризованих умбиликалних крвних судова треба 
наставити са исхраном ако за то не постоје друге контраиндикације.

У другим случајевима праћеним интолеранцијом треба спровести 
допунску дијагностику .

Исхрану обавезно треба обуставити ако се појави 
крв у столици.

Дојење превремено рођене деце

Новорођенче са гестацијом 32–34 недеље или са ТМ >1700 g ставља 
се на груди мајке бар једном у току дана у циљу ненутритивног дојења, 
када се стимулише развој лактације, остварује емотивна веза мајка-
дете и дете „учи“ да сиса.

Долазе у обзир и стављање детета на груди мајке како би оно сисало 
млеко које спонтано капље из дојке („облизивање“) или дојење које 
се остварује специјалним системом капиларних цевчица.

Компетентан рефлекс сисања може се очекивати од 35. недеље 
гестације.

Уколико се остварује напредовање преко 15 g/kg/дан на грудима мајке, 
а да су при том задовољни и мајка и дете, са дојењем се наставља и у 
условима кућне неге.
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Обогаћивање мајчиног млека

Индикације за обогаћивање ММ су: 

гестација <32 недеље,1. 

ТМ <1500 g,2. 

задовољење повећаних нутритивних и енергетских потреба 3. 
уз ограничен волумни унос (ДАП, БПД, урођене срчане мане),

стања после НЕК-а или дуготрајне ТПИ.4. 

Овај облик исхране се препоручује само за болничке 
услове. Услов за обогаћивање је остварен волумни 
унос млека од 100 ml/kg/д.

Ниво препорука Г

Уколико се ММ обогаћује да би се повећала енергетска вредност, 
треба водити рачуна да калоријска густина не повећа молалност 
формуле преко граница толеранције (до 380 mOsmol/l).

Приликом растварања обогаћивача у ММ препоручује се да 
максимална концентрација у микстури износи до 15% са калоријском 
густином од 22–24 cal/30 ml.

Обогаћивање ХМ се обично започиње као стандардно обогаћивање, 
када се протеинска фракција повећава у распону од 2,8 до 2,9 g/kg/
дан, али се њоме због ниже протеинске компоненте у ХМ ипак не 
обезбеђује довољан протеински унос.

Примена модификованог обогаћивања ХМ подразумева додатни унос 
протеина у превенцији протеинске потхрањености, и то на два начина: 
циљано обогаћивање протеинске фракције до 3,5 g/dl, уз претходно 
одређену протеинску фракцију у ХМ, и усклађено обогаћивање, када 
се унос протеина одређује у зависности од метаболичког одговора, на 
основу нивоа урее која је у корелацији са синтезом протеина. Као вид 
индивидуализованог обогаћивања користи се и повећање волумног 
уноса стандардно обогаћеног ХМ.
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Применом обогаћеног ХМ у исхрани превремено 
рођене деце остварују се краткорочно повећање ТМ, 
бољи линеарни раст и већи пораст обима главе, док се 
удаљени ефекти на раст и развој и даље испитују.

Ниво доказа А–Б 

Није јасан ефекат примене обогаћивача на 
минерализацију костију, па се не може донети 
закључак о потреби суплементације калцијума и 
фосфора. 

Ниво доказа Г 

Додатни дневни унос код превремено рођене деце (препоруке 
ESPGHAN-а)

Калцијум 120–140 mg/kg• 

Фосфор 56–80 mg/kg• 

Витамин Д 800–1000 ИЈ• 

Гвожђе 2–3 mg/kg од 2. до 4. постнаталне недеље• 

Додатни унос гвожђа индикован је и у случају исхране • 
обогаћеним ММ или формулом.

Уколико новорођенче прима еритропоетин, дозе • 
треба повећати до 5 mg/kg/дан.

Унос гвожђа треба смањивати или одложити ако је • 
новорођенче примало већи број трансфузија и има 
повишене вредности феритина у серуму.
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Код исхране ММ није потребан додатни унос 
хидросолубилних витамина.

Да би се спречио дефицит липосолубилних витамина, 
по остваривању пуног ентералног уноса примењују се 
мултивитамински препарати.

Ниво доказа Г

Не препоручује се рутинска примена пробиотика код 
превремено рођене деце на природној исхрани.

Ниво доказа Б

 

Специјализовани индустријски препарати за исхрану 
превремено рођене деце

Специјализоване формуле за исхрану превремено рођене деце потичу 
из крављег млека и модификују се у односу на компоненте хуманог 
млека. Модификација се састоји у суплементарним компонентама, 
као што су засићене (MCT) и незасићене масне киселине (LC-
PUFA) и нуклеотиди, те у обогаћивању формуле енергијом или 
нутриментима.

Средњоланчане МК које се додају у формуле треба да чине максимално 
30% од укупне масти у формули.

Раст превремено рођене деце на исхрани формулом бољи је него 
раст деце на исхрани донорским млеком.

У условима исхране формулом чешће постоји ризик од НЕК-а и 
проблем интолеранције у односу на групе на ХМ.

Формуле не садрже биолошке компоненте нити хормоне, ензиме, 
факторе раста и живе ћелије које садржи ХМ.

Остаје отворено питање како примењивати стандардне формуле 
за све групе превремено рођене деце у односу на ТМ и структуру 
морбидитета. Специјализоване формуле за превремено рођену децу 
могу бити ниско осмолалне (<270 mOsmol/l), изоосмолалне (270–300 
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mOsmol/l) и прелазне формуле које се користе у дужем временском 
периоду, од 6 до 12 месеци. Хидролизоване формуле (Pregestamil, 
Nutrimigen, Alfare) садрже лако доступне протеине до нивоа пептида 
или амино киселина (АК), мање угљених хидрата и масти и због тога се 
лакше варе, а омогућена је и лакша апсорпција хранљивих материја.

Neocate садржи елементарне протеине у „L“ форми амино киселине.

Портаген садржи 85% MCT триглицериде који се директно апсорбују 
из дигестивног тракта; користи се у исхрани деце са хилотораксом.

Хиперосмолалне формуле (>300 mOsmol/kg воде) примењују се када 
су повећане енергетске и протеинске потребе при рестриктивном 
волумном уносу.

Нема оправдања, а ни јасног става да унос протеина формулом буде 
већи од 4,0 g/kg/дан. Протеинску фракцијуу формулама чини замена 
дела казеина протеинима деминерализоване сурутке, чиме се састав 
АК приближава моделу састава АК у хуманом млеку.

Компоненте специјализованих формула припремају се на основу 
препорука ESPGHAN-а.

Специјализоване формуле садрже виши ниво протеина, масти, Ca, P, 
Na, витамина и елемената у трагу и имају већу калоријску вредност у 
односу на ММ.

У формулама је део масти замењен уљима биљног порекла, а као 
облике угљених хидрата оне могу да садрже хидролизате скроба, 
малтодекстрин, олигосахариде кукурузног скроба и сахарозу.

Код исхране формулом бољи је раст, хоспитализација краће траје, 
ређе се срећу проблеми коштаног система, хипофосфатемија и 
дефицијенција витамина.

Нежељени ефекти исхране формулом јесу повећан протеински 
и електролитни унос у раном неонаталном периоду, када се и 
препоручује исхрана хуманим млеком.
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Есенцијалне масне киселине, арахидонска (АА) и 
докозахексаеноична (ДХА), треба да се додају у 
претерминске формуле са односом АА/ДХА у распону 
од 1,0 до 2,0.

Ниво препорука Б

За превремено рођену децу треба користити 
искључиво специјализоване формуле.

Ниво доказа А

Исхрана превремено рођене деце по отпусту из болнице

Исхрана превремено рођене деце по отпусту из болнице треба да се 
организује помоћу специјално дизајнираних формула, тзв. обогаћених 
формула за превремено рођену децу, а не помоћу формула које су 
предвиђене за децу рођену у термину. Уколико је одлука мајке да 
доји своје новорођенче по отпусту из болнице, оправдање сигурно 
постоји пошто су ненутритивни ефекти примене ММ такође бројни.

Над исхраном превремено рођене деце по отпусту треба спроводити 
посебан надзор током прве године живота. Код превремено рођене 
деце по отпусту из болнице препоручује се исхрана обогаћеним 
хуманим млеком или специјализованим формулама. Раст ове 
групе новорођенчади се брже уједначава са растом терминске 
новорођенчади, а постиже се бољи неуролошки развој. Обавезно се 
препоручује суплементарни унос витамина и Fe у дојење превремено 
рођене новорођенчади, уз мониторинг P и алкалне фосфатазе. Раст 
превремено рођене дојење деце је спорији у односу на групе које су 
храњене специјализованим формулама за превремено рођену децу. 
Исхрану треба планирати уз примену специјализованих формула 
у односу на тзв. кориговану гестацијску старост, најкраће до 40 
недеља постконцепцијске старости, а понекад и дуже, до 52 недеље 
(ESPGHAN), док AAP препоручује примену прематурних формула од 
6 до 12 месеци кориговане гестације старости. Удаљени ризици код 
тих група постоје у адултном добу у односу на проблем гојазности и 
метаболичког синдрома. 
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У погледу толеранције ентералног уноса, састав формуле нема 
значајан утицај на волумни унос, проблем пражњења црева или 
регургитације оброка.

Примена посебно дизајнираних формула за исхрану превремено 
рођене деце је ограничена и то је тзв. прелазна фаза, после које се 
новорођенче може преводити са прематурних формула на формуле 
за новорођенчад рођену у термину.
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РЕСПИРАТОРНИ ДИСТРЕС НОВОРОЂЕНЧЕТА

Борисав Јанковић

Респираторни дистрес (РД) код новорођеног детета представља 
појаву следећих клиничких знакова:

тахипнеје (>60 респирација у минути),• 

видљивог увлачења меких ткива грудног коша (интеркостални • 
простори, наткључне и поткључне јаме, ксифоидни наставак) 
током инспиријума,

цијанозе на собном ваздуху,• 

експираторног јечања. • 

Појава наведених знакова је етиолошки 
неспецифична и у циљу разјашњења узрока 
респираторног дистреса неопходан и први 
дијагностички поступак представља неодложна 
рендгенографија грудног коша.

Ниво препорука А
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Табела 29  
Узроци респираторног дистреса код новорођенчета 

Плућни Ванплућни

Респираторни дистрес синдром (болест 
хијалиних мембрана)

Перинатална асфиксија

Синдром аспирације меконијума Урођене срчане мане

Транзиторна тахипнеја новорођенчета Сепса/менингитис

Пнеумонија
Метаболички поремећаји:

хипогликемија, 
хипокалцемија,

ацидоза

Перзистентна плућна хипертензија 
новорођенчета

Дијафрагмална хернија*

Пнеумоторакс*

* Захтева хируршко збрињавање („хируршки“ узроци РД)

Због значајне заступљености у структури пери-
наталног/неонаталног морбидитета и морталитета, 
посебан значај има респираторни дистрес синдром.
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РЕСПИРАТОРНИ ДИСТРЕС СИНДРОМ

Георгиос Константинидис

Респираторни дистрес синдром (РДС) или болест хијалиних 
мембрана (БХМ) настаје услед недостатка алвеоларног сурфактанта, 
удруженог са структурном незрелошћу плућа, и углавном се 
везује за претерминску новорођенчад. У свом природном току 
РДС почиње на рођењу или убрзо после рођења и погоршава се у 
прва два дана живота. Ако се не лечи, може довести до смрти због 
прогресивне хипоксије и респираторног испада. Код преживелих, 
побољшање почиње између 2. и 4. дана. РДС се клинички испољава 
кроз тахипнеју, ретракцију меких ткива грудног коша у инспиријуму, 
цијанозу и експираторно јечање. 

Дијагноза се потврђује рендгенским снимком 
грудног коша са класичном појавом „ground glass“ 
слике (слика избледелих плућа – млечног стакла) и 
аеробронхограмом.

Збрињавање новорођенчета са РДС подразумева 
поступке пренаталне превенције, непосредне 
постнаталне стабилизације, промене сурфактанта 
и артифицијелне потпоре дисања, као и мере 
симптомске терапије.

РДС спада у главне узроке перинаталног и неонаталног 
морбидитета и морталитета у нашој земљи.
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Пренатално збрињавање

Пренатално збрињавање РДС усмерено је на правовремено 
препознавање ризика превременог порођаја, индукцију синтезе 
сурфактанта кортикостероидима, токолизу до постизања ефекта 
кортикостероида и/или обезбеђење оптималних услова за 
довршење порођаја (по потреби организовање транспорта „in 
utero“).

 Порођај треба, кад год је то могуће, обављати у центрима • 
у којима постоје услови за збрињавање мајке и животно 
угроженог, превремено рођеног новорођенчета.

Ниво препорука В

 Једна доза кортикостероида (бетаметазон или • 
дексаметазон) даје се пренатално свим женама код којих 
постоји ризик од превременог порођаја (од 23 до 35 
недеља гестације).

Ниво препорука А

 Антибиотике треба дати мајкама са превременим • 
прснућем плодових овојака јер се тиме смањује ризик од 
превременог порођаја.

Ниво препорука А

 Код превременог порођаја оправдано је да се • 
размотри краткотрајна примена токолитика како би се 
комплетирало пренатално давање кортикостероида и/
или „in utero“ трансфер до перинаталног центра.

Ниво препорука А

 Другу (поновљену) пренаталну дозу кортикостероида • 
треба размотрити уколико сви ризици превременог 
порођаја превазилазе потенцијалне удаљене нежељене 
ефекте овог приступа.

Ниво препорука Г

Пример када треба дати другу дозу кортикостероида • 
(када је корист већа од ризика) јесте близаначка трудноћа 
са претећим превременим порођајем. 

Ниво доказа/препорука В
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Стабилизација у порођајној сали подразумева поступке 
описане у одељку „Реанимација новорођенчета“.

ТЕРАПИЈА СУРФАКТАНТОМ

Терапија сурфактантом се сматра једним од 
револуционарних поступака, не само из перспективе 
лечења РДС него и због значајног доприноса смањењу 
смртности новорођенчади.

Препарати сурфактаната

Постоји неколико различитих врста препарата сурфактаната који 
су одобрени за употребу код новорођенчади са РДС-ом, а они могу 
бити синтетски (без протеина) и природни (изоловани из плућа 
животиња) сурфактанти (Табела 30).
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Табела 30
Препарати сурфактанта (2010. године)

Генерички Продајни Извор Произвођач
Доза 

(волумен)

Pumaktant ALEC® Синтетски Britannia (UK)
Више се не 
производи

Bovaktant Alveofact® Говеђи Lyomark (Germany)
50 mg/kg/доза 

(1,2  ml/kg)

BLES BLES® Говеђи
BLES Biochemicals 
(Canada)

135 mg/kg/доза 
(5  ml/kg)*

Poraktant alfa Curosurf® Свињски
Chiesi Farmaceutici 
(Italy)

100–200 mg/kg/
доза 

(1,25–2,5 ml/kg)

Kolfosceril 
palmitat

Exosurf® Синтетски
GlaxoSmithKline 
(USA)

64 mg/kg/доза (5 
ml/kg)*

Kalfaktant Infasurf® Говеђи ONY Inc. (USA)
105 mg/kg/доза 

(3 ml/kg)

Surfaktant-TA Surfacten® Говеђи Tokyo Tanabe (Japan)
100 mg/kg/доза 

(3,3 ml/kg)*

Lucinaktant Surfaxin® Синтетски Discovery Labs (USA)
Није 

лиценциран

Beraktant Survanta® Говеђи Ross Labs (USA)
100 mg/kg/доза 

(4 ml/kg) 
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Препоруке за давање сурфактанта у РДС 

 • Новорођенчади са ризиком или у великом ризику од РДС-а 
треба дати сурфактант јер се тиме смањује морталитет и 
синдром плућног „цурења ваздуха“ (air leak).

  Ниво препорука А

 • Профилакса (унутар 15 минута од рођења) треба да буде дата 
свој новорођенчади са гестационом старошћу <26 недеља. 
Профилакса је индикована и код деце рођене <29 недеља 
гестације ако је потребна интубација у порођајној сали или 
ако мајка није примила кортикостероиде пренатално.

Ниво препорука А

 • Рана терапијска примена сурфактанта је индикована код све 
новорођенчади са знацима развоја РДС, као што је растућа 
потреба за кисеоником. 

Ниво препорука А

 • Уколико је после примене сурфактанта стање детета стабилно, 
треба размотрити екстубацију и примену неинвазивне 
респираторне потпоре (назални CPAP или интермитентни 
позитивни притисак – NIPPV).

Ниво препорука Б

 • Друга, а понекад и трећа доза сурфактанта даје се уколико 
постоји актуелни доказ РДС-а, као што је одржавање потребе 
за оксигенотерапијом и/или механичком вентилацијом, 
посебно уколико је за нормалну гасну размену неопходна 
примена високих инспираторних фракција кисеоника (FiO2 
>0,8)

Ниво препорука А

 • Препарати природних сурфактанта имају предност у односу 
на синтетске.

Ниво доказа А 

 • Иницијална профилактичка доза сурфактанта износи 100 mg/
kg, али се бољи терапијски резултати постижу дозом од 200 
mg/kg.

Ниво доказа Б
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У Националном протоколу за примену сурфактанта 
у респираторним поремећајима код новорођенчади 
Републике Србије, који је донела Републичка комисија за 
перинаталну здравствену заштиту 2007. године, износе се 
детаљне препоруке о примени сурфактанта, при чему се 
водило рачуна о једноставности и могућности примене, 
имајући у виду још увек релативну ретку систематску 
пренаталну примену кортикостероида, као и економску 
ситуацију у Србији. 

а) Профилактичка примена: 

У порођајној сали, пре првог удаха у првих 15 минута код • 
све новорођенчади рођене <29. недеље гестације.

б) Терапијска примена:

Рана – у прва два сата код деце рођене између 29–31. • 
недеље гестације са знацима РДС у развоју и потребом 
за FiO

2
 >0,3.

 Касна – новорођенчад ≥32 ГС (узраста 2 до 48 сати и са • 
знацима РДС-а утврђеним клинички и рендгенолошки – 
РДС >III°). Касна терапијска примена не искључује давање 
сурфактанта после другог сата живота новорођенчади 
гестацијске старости мање од 32 недеље.
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ПРЕПОРУКЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ ЈАТРОГЕНИХ ОШТЕЋЕЊА 
ТОКОМ МЕХАНИЧКЕ ВЕНТИЛАЦИЈЕ

Примена повишених концентрација кисеоника и 
баротраума услед позитивног инспирацијског притиска 
током механичке вентилације код превремено рођене 
деце носе висок ризик од ретинопатије прематуритета 
(РОП) и бронхопулмоналне дисплазије (БПД).

Препоруке за допунску примену кисеоника у РДС-у 
новорођенчади

Код новорођенчади која прима кисеоник, сатурација • 
хемоглобина кисеоником (СаО2) треба да се одржава 
у распону од 85 до 93%. 

Ниво препорука Г

После давања сурфактанта, због ризика од настанка • 
интравентрикуларног крварења (IVX I и II степена), 
треба избегавати хипероксични „пик“ брзим 
смањењем FiO2.

Ниво препорука В

Избегавати флуктуације у сатурацији кисеоником • 
које могу такође повећати ризик од РОП. 

Ниво препорука В
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ПРЕПОРУКЕ ЗА ПРИМЕНУ CPAP У РДС

Код новорођенчади са РДС-ом, континуирани 
позитивни притисак у ваздушним путевима (CPAP) 
често се у новије време користи као замена за 
механичку вентилацију (МВ).

До потпуне процене клиничког статуса, примену CPAP • 
треба размотрити код све новорођенчади са ризиком 
од РДС-а, нарочито уколико су рођена <30. недеље 
гестације и нису на механичкој вентилацији.

Ниво препорука Г

Употребу CPAP после ране терапије сурфактантом • 
треба увек размотрити код новорођенчади са РДС-
ом како би се смањила потреба за механичком 
вентилацијом.

Ниво препорука А

Кратке биназалне каниле смањују потребу за • 
интубацијом. При томе треба применити притисак 
од најмање 5 cmH2O, чиме се смањује потреба за 
реинтубацијом.

Ниво препорука А
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СТРАТЕГИЈА МЕХАНИЧКЕ ВЕНТИЛАЦИЈЕ

Уколико је индикована, механичка вентилација (МВ) • 
побољшава преживљавање новорођенчади са РДС. 

Ниво доказа А

Све методе МВ могу изазвати повреде плућа и треба • 
да се сведу на најкраће могуће трајање, са тим да се 
омогући шанса за успешну екстубацију. 

Ниво доказа Д

Увек треба избегавати хипокапнију због повећаног • 
ризика од БПД и перивентрикуларне леукомалације.

Ниво доказа Б

Кондиције МВ треба често проверавати и прила-• 
гођавати како би се одржавао оптимални дисајни 
волумен. 

Ниво препорука В

МВ треба ограничити на најмање неопходно трајање. • 

Ниво препорука Б

После екстубације треба применити назални CPAP јер • 
се тиме смањује потреба за реинтубацијом.

Ниво доказа А
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СИМПТОМСКА ТЕРАПИЈА РДС 

Аксиларна температура треба да се одржава на 36,5–• 
37,5°C, а температура коже абдомена на 36–36,5°C. 

Ниво препорука В

Код већине новорођенчади треба почети са • 
интравенским уносом течности од 70–80 ml/kg/дан 
док се налазе у инкубатору са влажношћу средине 
>80%. 

Ниво препорука Г 

Терапија течностима и електролитима треба да • 
буде одређена индивидуално код претерминске 
новорођенчади, при чему се допушта дневни губитак 
тежине од 2,5–4% (укупно 15%) у првих 5 дана.

Ниво препорука Г

Унос натријума треба да буде ограничен током • 
првих неколико дана живота, уз постепено 
повећавање после успостављања нормалне диурезе 
те уз пажљиво праћење баланса течности и нивоа 
електролита. 

Ниво препорука Б

Од првог дана треба започети тоталну парентералну • 
исхрану. То подразумева почетни дневни унос 
протеина од 3,5 g/kg и масти од 3,0 g/kg у раствору 
10% глукозе. 

Ниво препорука А

Минималну ентералну исхрану треба започети што • 
раније код стабилне новорођенчади са РДС-ом. 

Ниво препорука Б
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Мерење системске тензије треба да буде интегрални • 
део лечења новорођенчади са РДС-ом. 

Ниво препорука А

Повећање волумена инфузије за 10 ml/kg • 
физиолошког раствора треба применити као прву 
терапију хипотензије да би се као узрок искључила 
хиповолемија. 

Ниво препорука Г

Допамин (2–20 µg/kg/мин) треба применити као • 
лек избора уколико повећање волумена не успе да 
побољша крвни притисак у задовољавајућој мери.

Ниво препорука Б

Добутамин (5–20 µg/kg/мин) или епинефрин • 
(0,01–1 µg/kg/мин) могу се додатно користити у 
континуираној инфузији ако се уз максималну дозу 
допамина одржава хипотензија и/или миокардна 
дисфункција.

Ниво препорука Г

Допамин и добутамин се примењују у континуираној • 
инфузији преко централне вене.

Ниво препорука Г

Хидрокортизон (1 mg/kg на 8 сати) треба користити • 
у случајевима рефракторне хипотензије када није 
успела конвенционална терапија.

Ниво препорука Б

Ехокардиографија срца може помоћи при одлучивању • 
када и како треба започети корекцију хиповолемије.

Ниво препорука Б
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ПРЕПОРУКЕ ЗА ПРОФИЛАКСУ И ЗАТВАРАЊЕ 
ПЕРЗИСТЕНТНОГ ДУКТУСА АРТЕРИОЗУСА (ПДА) У РДС

Профилакса индометацином смањује ПДА и тешку • 
ИВХ, али нема доказа о разликама у дугорочном 
исходу, па се зато не могу дати чврсте препоруке за 
профилактичко давање. 

Ниво доказа А

Ако је донета одлука да се покуша терапеутско • 
затварање ПДА, онда индометацин и ибупрофен 
показују подједнаку ефикасност.

Ниво доказа Б

Одлука о хируршком затварању ПДА доноси се • 
на основу индивидуалне процене клиничког и 
ехокардиографског налаза у односу на степен 
хемодинамских промена и на основу степена 
толеранције ПДА.

Ниво доказа Г

ПРОФИЛАКСА СЕПСЕ

Антибиотике треба применити у новорођенчади • 
са РДС-ом  док  се не искључи сепса. Најчешће се 
примењу је комбинација penicillin/ampicillin + ami-
noglucoside, али треба развијати локалне протоколе. 

Ниво доказа Г 

Одељења неонаталне интензивне неге и друге • 
неонатолошке јединице треба да развијају локалне 
протоколе за антигљивичну профилаксу у веома 
незреле новорођенчади, засноване на локалној 
инциденцији и факторима ризика. 

Ниво доказа Г 
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ОСТАЛИ АСПЕКТИ ПРЕВЕНЦИЈЕ И ЛЕЧЕЊА РДС

Елективни царски рез у трудноћама малог ризика не • 
треба вршити пре 39. недеље гестације. 

Ниво доказа Б

Терапија инхалационим НО нема ефеката у лечењу • 
превремено рођене деце са РДС-ом. 

Ниво доказа А

Егзогени сурфактант може поправити оксигенацију • 
после плућне хеморагије. 

Ниво доказа В

Егзогени сурфактант се не препоручује у случају • 
развоја БПД пошто доводи само до краткотрајног 
побољшања гасне размене. 

Ниво препорука В
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ПЕРИНАТАЛНА АСФИКСИЈА  
И ПОРЕМЕЋАЈИ ЦНС

Борисав Јанковић

Нивеска Прекајски

Перинатална асфиксија је термин којим се означава пренатално, 
интранатално и постнатално дејство хипоксије и исхемије на органе и 
органске системе фетуса и новорођенчета. 

Табела 31 
Постасфиктични мултисистемски поремећаји код 
новорођенчета

Орган/органски систем/
поремећај

Клинички ентитет

ЦНС

Хипоксично-исхемична енцефалопатија

Интравентрикуларна-
перивентрикуларна хеморагија

КВС
Миокардна исхемија; трикуспидна 
инсуфицијенција; кардиогени шок

Плућа
Перзистентна плућна хипертензија; 
плућна хеморагија

Бубрези
Акутна тубулска или кортикална 
некроза

Надбубрежне жлезде Адренална хеморагија

Гастроинтестинални тракт Улцерације; некроза; перфорација

Кожа и поткожно ткиво Супкутана масна некроза 

Хематолошки поремећаји
Дисеминована интраваскуларна 
коагулација

Метаболички поремећаји
Неадекватна секреција АДХ; 
хипогликемија; хипокалцемија
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Неуропатолошке и клиничке особености пост-
асфиктичних лезија ЦНС новорођенчета у 
знатној мери зависе од гестације. Код терминске 
новорођенчади долази до развоја хипоксично-
исхемичне енцефалопатије, док се код превремено 
рођене деце претежно развија интравентрикуларна-
перивентрикуларна хеморагија.

ХИПОКСИЧНО-ИСХЕМИЧНА ЕНЦЕФАЛОПАТИЈА

Клиничка испољавања хипоксично-исхемичне 
енцефалопатије (ХИЕ) класично се, уз мање 
модификације, класификују у три стадијума.
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Табела 32 
Клинички стадијуми неонаталне хипоксично-исхемичне 
енцефалопатије

 Знак 1. стадијум 2. стадијум 3. стадијум

Стање свести Хипералертност Летаргија Сопор, кома

Тонус мишића Нормалан Хипотонија Флакцидитет

Положај Нормалан Флексија Децеребрација

Тетивни 
рефлекси

Хиперактивни Хиперактивни Одсутни

Моро рефлекс
Присутан (често 
спонтан)

Ослабљен Одсутан

Зенице Мидријаза Мијоза Неједнаке

Конвулзије Одсутне Честе Ретке (атипичне)

ЕЕГ Нормалан
Ниско волтиран са 
знацима конвулзивне 
активности

Приодицитет („burst suppression“ 
или изолектричан)

Трајање
<24 сата (уколико 
нема прогресије)

24 сата до 14 дана Могуће дани и недеље

Исход Повољан Променљив 
Смртни исход или тешке трајне 
секвеле

Модификовано према Sarnat HB, Sarnat MS: Neonatal encephalopathy following fetal distress: A 
clinical and electroencephalographic study. Arch Neurol 1976;33:696–705. Copyright 1976, American 
Medical Association.

Неурорадиолошке методе избора за дијагностику 
неонаталне ХИЕ су компјутеризована томографија 
и магнетна резонанција, док ултрасонографија 
има знатно ограниченију примену.

Ниво доказа Д
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Лечење ХИЕ је симптомско и усмерено је према 
терапији конвулзија, очувању метаболичке хоме-
остазе и нормалне гасне размене.

Лек избора за купирање конвулзија је фенобарбитон. Почетна • 
интравенска доза износи 20 mg/kg, а укупна доза за купирање 
конвулзија је 40 mg/kg (изузетно 50 mg/kg). У случају рефрактерних 
конвулзија могу се применити фенитоин у иницијалној интравенској 
дози од 20 mg/kg или бензодиазепини у континуираној интравенској 
инфузији (диазепам до 0,3 mg/kg/сат, мидазолам до 0,2 mg/kg/сат). 
Ниво фенобарбитона у серуму треба контролисати 24 сата после 
почетне дозе, односно после започињања терапије одржавања 
пероралним дозама од 5 mg/kg.

Терапијски нивои фенобарбитона износе 20–40 (60) μg/ml. • 

Увек треба размотрити могућност да су конвулзије 
проузроковали и метаболички поремећаји (хипо-
гликемија, хипокалцемија, хипомагнеземија).

Стандардна терапија ХИЕ такође подразумева • 
ограничење уноса течности на 50–60  ml/kg за 24 
сата.

Примена контролисане хипотермије може допри-• 
нети повољном исходу ХИЕ. 

За сада нема доказа који би сведочили о предностима • 
опште или локализоване хипотермије. 

Ниво доказа Б 
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ИНТРАВЕНТРИКУЛАРНА-ПЕРИВЕНТРИКУЛАРНА 
ХЕМОРАГИЈА

Интравентрикуларна-перивентрикуларна хеморагија (ИВХ-ПВХ) 
представља најчешћи облик интракранијалне хеморагије код 
превремено рођене деце. Инциденција ИВХ је обрнуто сразмерна 
гестацијској старости и телесној маси, па код деце са ТМ <1000 g 
учесталост износи 50–80%, док је у групи новорођенчади са ТМ 
1000–1500 g инциденција ИВХ 10–49%; ИВХ-ПВХ се налази код 2–3% 
терминске новорођенчади.

Промене системског артеријског притиска у стањима 
поремећаја коагулације, ацидо-базног статуса, стања 
хидрираности и хипоксије-исхемије ЦНС јесу стања 
која предиспонирају развој ИВХ.

Код 50% деце ИВХ-ПВХ настаје у првом дану, код 25% у другом, а у 15% 
случајева до крварења долази у трећем дану живота (код 97% деце 
крварење настаје у првих 7 дана живота). 

По месту крварења и степену вентрикуларне 
дилатације, ИВХ може имати четири степена (подела 
по Папилеу):

I° изолованo крварење у герминативни матрикс – 
лаки облик (40%)

II° крварење у коморе без промене величине коморног 
система – лакши облик (30%)

III° крварење у комори са акутним проширењем 
комора – средњи облик (20%)

IV° крварење у комори са проширењем у мождани 
паренхим – тешки облик (10%)
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Трансфонтанеларна ултрасонографија је метода 
избора за дијагностику и праћење ИВХ-ПВХ, а 
као скрининг поступак индикована је код сваког 
новорођенчета рођеног пре 34. недеље гестације. 

Ниво препорука В–Г 

 

На основу ултрасонографског налаза, ИВХ се може 
класификовати у три стадијума:

I° крварење у герминативни матрикс или испуњеност 
коморе до 10%

II° крварење у коморе – испуњеност 10–50%

III° крварење у комори – испуњеност >50% са акутним 
проширењем комора

Вентрикуломегалија: 

Блага – проширење комора 6 mm (4–10 mm) (висина 
предњег рога бочне коморе) (ВПРБК)

Умерена – проширење комора 14 mm (8–18 mm) 
(ВПРБП)

Тешка – проширење комора 22 mm (12.36 mm) уз 
дилатацију III и IV коморе

 Табела 33 
Динамика ултрасонографских прегледа:

Индикација Узраст новорођенчета

Перинатална асфиксија 1. дан живота

Клиничко погоршање суспектно 
на ИВХ

до 3. дана живота

Рођење пре 32. недеље гестације до 7. дана живота
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Контролни преглед УЗ ЦНС треба урадити:

код све превремено рођене деце гестације <34. • 
недеље у периоду од 4–6 недељa постнатално,

тридесетог дана постнатално код превремено • 
рођене деце гестације <32 недеље,

код све превремено рођене деце гестације • 
<30 недеља, ТМ < 1000 g у 36–40. недељи 
постконцепцијске старости.

Потребно је мерити обим главе (фронто-
окципитални) једном недељно у деце са суспектним 
развојем хидроцефалуса после ИВХ.

Ниво препорука Г

 

Први и други степен ИВХ обично имају добру прогнозу и регресију 
без компликација. Трећи степен хеморагије има морталитет од 10%, 
а 30–40% деце из те групе може имати тешка оштећења мозга која се 
касније манифестују кроз поремећај когнитивних и моторних сметњи 
у развоју. Код четвртог степена ИВХ морталитет је 80%, а код 90% 
преживелих остају тешке церебралне секвеле.

Постхеморагијски хидроцефалус се развија у 3–5% 
случајева ИВХ.

Превенција ИВХ/ПВХ подразумева мере усмерене • 
на смањење учесталости превременог рађања, 
превенцију перинаталне асфиксије, хеморагијских 
и метаболичких поремећаја те поремећаја гасне 
размене код превремено рођене деце.

Ниво доказа А–Б
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Једнократно давање кортикостероида у трудноћи • 
са ризиком од превременог порођаја (између 24. 
и 34. недеље гестације) смањује ризик од смртног 
исхода и настанка ИВХ 3° и 4°. 

Ниво доказа В–Г

Не препоручује се постнатална профилактичка • 
примена индометацина или фенобарбитона јер 
у неким случајевима могу погоршати ток и исход 
ИВХ.

Ниво препорука Б

Терапија ИВХ/ПВХ је симптомска и подразумева • 
лечење конвулзија, анемије, те превенцију и 
отклањање метаболичких поремећаја и поремећаја 
гасне размене. 

Ниво доказа Б–В

Понављане лумбалне пункције и примена диуретика • 
нису ефикасни у превенцији постхеморагијског 
хидроцефалуса. 

Ниво доказа Б

Уградња супкутаног резервоара и понављане • 
пункције смањују потребу за уградњом ВП шанта.

Ниво доказа Б

Вентрикулоперитонеални шант је препоручени • 
метод за лечење прогресивног или симптомског 
постхеморагијског хидроцефалуса. 

Ниво доказа Б 

 



ВОДИЧ ЗА ОСНОВНО И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ЗБРИЊАВАЊЕ НОВОРОЂЕНЧЕТА

179

НЕОНАТАЛНИ АПСТИНЕНЦИЈАЛНИ 
СИНДРОМ

 Борисав Јанковић

Неонатални апстиненцијални синдром (НАС) 
подразумева неуролошке, гастроинтестиналне и/или 
респираторне поремећаје уколико је новорођенче 
интраутерусно-пренатално било изложено деловању 
психоактивних супстанци. 

НАС је најчешће последица злоупотребе опијата (морфин, хероин), 
као и терапијске примене метадона током трудноће. НАС се јавља и 
као последица конзумирања алкохола те после дуготрајног узимања 
барбитурата, бензодиазепина и антидепресива. Пушење марихуане 
такође доводи до блажих облика НАС, али је праћено израженим 
интраутерусним застојем у расту. Клинички знаци НАС јављају се 
и у случају кокаинске наркоманије, када се не ради о механизму 
ускраћивања, већ о непосредном испољавању ефеката кокаина код 
новорођенчета.

Метадон је синтетски опијат који „користи“ морфинске рецепторе 
и зато се употребљава у превенцији и терапији апстиненцијалног 
синдрома код трудница зависних од хероина. Добро вођена, 
индивидуализована метадонска терапија не носи ризик од озбиљнијих 
компликација током трудноће, а интраутерусни застој у расту је 
просечно двоструко мањи него у случају узимања хероина.

Истовремена злоупотреба више адиктивних супстанци 
током трудноће није неуобичајена појава.
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Клиничка испољавања НАС очекују се са већом вероватноћом 
уколико је од узимања адиктивне супстанце до порођаја протекло 
мање од седам дана.

Код опијатне и алкохолне адикције, као и приликом узимања • 
антидепресива, НАС се јавља до 72 сата од рођења.

У случају злоупотребе седатива и хипнотика (бензодиазепини, • 
фенобарбитон) НАС се јавља од 3. до 14. дана живота, док прве 
знаке метадонског НАС треба очекивати и до 3 постнаталне 
недеље.

Независно од основног узрока, НАС карактеришу слични • 
неуролошки, гастроинтестинални, респираторни и вегетативни 
поремећаји, који се према Финегановом скору користе за 
квантификовање клиничких испољавања (Табела 34).
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Табела 34 
Процена клиничких испољавања НАС  
(Финеганов скор)                    

Поремећаји ЦНС

Клинички знак Скор

напади врискавог плача 2

3континуирано врискав плач

Хиперактиван Моро рефлекс 2

3Веома изражен хиперактиван Моро рефлекс

спавање <1 сат после оброка 3

2спавање <2 сата после оброка

Појава блажег тремора при стимулацији 2

3спонтана појава израженог тремора 

Генерализована мишићна хипертонија 2

екскоријације (навести локализацију) 1

конвулзије (миоколоничне или генерализоване) 3

Вегетативни, 
респираторни, 
метаболички 
поремећаји

знојење 1

Повишена телесна температура (до 39,3°C) 1

2Повишена телесна температура (>39,3°C)

учестало зевање 1

запушеност носа 1

учестало кијање 1

лепршање ноздрва 2

тахипнеја (>60 респирација у минути) 2

3
тахипнеја (>60 респирација у минути са ретракцијом меких ткива 
грудног коша)

Гастроинтестинални 
поремећај 
и интестинални 
поремећаји

изражено/снажно сисање 1

Одбијање оброка 2

Регургитација 2

3Пројектилно повраћање

слузаве столице 2

3Водене столице
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Клиничка процена НАС подразумева праћење 
Финегановог скора на свака 2 сата.

 
Терапија НАС

Нефармаколошка терапија НАС – Смањена сензорна стимулација, 
очување термичке и метаболичке хомеостазе (по потреби интравенска 
инфузија), повећан калоријски унос (150–200 cal/kg дневно).

Фармаколошка терапија НАС је индикована у следећим 
случајевима: 

повишена телесна температура,• 

повраћање и/или пролив са тежом дехидрацијом,• 

конвулзије,• 

тежи поремећај спавања,• 

Финеганов скор • ≥8.

Основни лекови са терапију НАС су морфин и 
фенобарбитон и по правилу се примењују пероралним 
путем.

Морфин се препоручује код опијатног НАС, док се у 
другим ситуацијама предност даје фенобарбитону.

Ниво доказа/препорука Б
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Појединачне дозе морфина крећу се у распону 0,08–0,2 mg/kg и 
понављају се на 4–6 сати, до постизања ефекта.

Дневна доза фенобарбитона креће се у распону 6–12 mg/kg, подељено 
у 3 појединачне дозе.

Морфин и фенобарбитон могу се дозирати у зависности од 
Финегановог скора по схеми приказаној у Табели 35.

Табела 35 
Дозирање морфина и фенобарбитона у НАС

Финеганов скор Морфин (mg/kg) Фенобарбитон (mg/kg)

8–10 0,08 6,0

11–13 0,12 8,0

14–16 0,16 10

17+ 0,2 12

Серумски ниво фенобарбитона треба одржавати у 
распону од 20 до 40 μg/ml.

Током фармаколошке терапије НАС неопходно 
је стално клиничко праћење са регистровањем 
виталних функција, уз процену Финегановог скора, а у 
случају тежих клиничких облика потребна је и пулсна 
оксиметрија.

 

Налоксон је контраиндикован код новорођене деце 
чије су мајке непосредно пред порођај узимале 
опијате, јер може доћи до нагле појаве тешког НАС 
који може угрозити живот детета.
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Дете и мајку треба сместити у посебну просторију и 
треба подстицати дојење када се искључе инфекција 
ХИВ-ом и хепатитисом Ц код мајке. Тиме се, нарочито 
код породиља на метадонској терапији, додатно 
умањује ризик од појаве НАС и тежина испољавања 
НАС. 

Уколико дете није захтевало медикаментну терапију, 
отпуст из породилишта може да се планира после 7 
дана.

У случају да је спроведена фармаколошка терапија, 
отпуст се планира уколико 72 сата од престанка лечења 
нису регистровани клинички знаци НАС.

Ниво доказа/препорука Г

Токсиколошка дијагностика НАС: Центар за • 
контролу тровања, Војномедицинска академија, 
Црнотравска 17, Београд.

За токсиколошку дијагностику НАС користи се • 
узорак урина мајке и детета. 

Уз претходни договор може се послати и узорак • 
меконијума.
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ПЕРИНАТАЛНЕ ИНФЕКЦИЈЕ

Татјана Николић

Борисав Јанковић

БАКТЕРИЈСКА НЕОНАТАЛНА СЕПСА И МЕНИНГИТИС

Неонатална сепса (НС) је патофизиолошки одговор на присуство 
микроорганизама или њихових токсина током првих 28 дана живота. 
Уколико настане у прва 72 сата од рођења, ради се о раној НС, док 
се сепса у периоду од 4. до 28. дана живота дефинише као касна НС. 
Интрахоспитална (нозокомијална) НС се по правилу развија после 48 
сати боравка у болничкој средини.

Најчешћи узрочници ране НС су Streptococcus групе Б (Streptococcus 
agalactiae или GBS,  од енгл. group B Streptococcus) и Escherichia coli. 
У обзир такође долазе Lysteria monocytogenes  и Enterococcus spp. 
Поред наведених бактерија, етиологија касне НС обухвата и друге 
грам-негативне бактерије (Klebsiella spp, Pseudomonas spp, Seratia 
spp), као и Staphylococcus aureus. 

У етиологији интрахоспиталне НС доминирају 
коагулаза, негативни стафилококус-KONS и 
Klebsiella spp. Ризик KONS сепсе нарочито је висок 
код превремено рођене деце са васкуларним 
(централним венским или артеријским катетерима), 
док се клепсиела као узрочник може очекивати 
код болесника који захтевају неки облик дисајне 
потпоре.
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Дијагноза неонаталне сепсе

Златни дијагностички стандард је изолација узроч-
ника из крви и тада се ради о доказаној сепси.

Због могућности да у значајном броју случајева 
изостане изолација узрочника, у пракси се на основу 
клиничких знакова и лабораторијских одступања 
поставља дијагноза могуће и вероватне НС.

Могућа НС подразумева постојање неспецифичних 
клиничких знакова у одсуству елемената системског 
инфламаторног одговора (SIRS, од енгл. systematic 
inflammatory responce syndrome).

Вероватна НС подразумева постојање знакова SIRS.

Табела 36

Најчешћи клинички знакови НС

•  Респираторни дистрес / апноичне кризе

•  Повећане потребе за артифицијелном дисајном потпором и/или   
повећаним FiO2

•  Успорено капиларно пуњење (>3 сек.)

•  Анорексија / повраћање / интолеранција ентералног уноса

•  Дистензија абдомена

•  Необјашњива жутица (конјугована или неконјугована)

•  Поремећај свести / конвулзије

•  Склерем
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Табела 37   
Критеријуми за SIRS код новорођенчета

Поремећај Узраст новорођенчета (дана)

0–7 8–28

Фебрилност >38,0°C (>38,5°C)*

Хипотермија <36,0°C

Тахикардија или брадикардија
>180 у минути**

<100 у минути**

Респирације у минути >40 >50

Систолни ТА (mmHg/kPa) <65/8,7 <75/10,0

Леукоцитоза (Le x 109/l) >30,0 >19,5

Леукопенија (Le x 109/l) <7,5 <5,0

ТА – артеријски крвни притисак 
   * Ректална температура, поузданији критеријум је фебрилност >38,5°C 
 ** Континуирано се одржавају > 30 мин у одсуству урођене срчане мане, болних   
      стимулуса или примене бета-блокатора 

SIRS  најмање 2 критеријума, од којих један мора да 
буде поремећај телесне температуре или одступање 
броја леукоцита

Поузданост дијагнозе SIRS је мања код деце рођене 
<34. недеље гестације. 

У случају могуће или вероватне НС неопходно је 
узимање узорака за лабораторијску дијагностику и 
неодложно започињање антибиотске терапије.

Ниво препорука Г
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Дијагностички поступак код могуће или вероватне 
неонаталне сепсе

Комплетна крвна слика (ККС) са одређивањем апсолутног броја • 
неутрофила, односа броја према укупном броју неутрофила (И:Т 
однос) и броја тромбоцита
Ц реактивни протеин у серуму (два узорка у размаку од 12–24 • 
сата)
Хемокултура (2,0–3,0 ml крви)• 
Брис ждрела / спољашњег ушног канала / желудачни аспират • 
(код сумње на рану НС)
Лумбална пункција ако постоји клиничка сумња на развој • 
менингитиса или ако се добије позитивна хемокултура
Урин за бактериолошки преглед (уринокултура) у случају касне • 
НС
Рендгенографски преглед плућа уколико постоје клинички • 
знаци респираторног дистреса 
Трахеални аспират (код новорођенчади која су интубирана)• 

Ако постоји менингитис, ултрасонографски пре-
глед ЦНС може бити користан у дијагностици 
вентрикулитиса, а ЦТ преглед је индикован код сумње 
на апсцес, субдуралну ефузију, тромбозу, хеморагију 
или инфаркцију у ЦНС.

Ниво препорука Г

Иницијална (емпиријска) антибиотска терапија НС  
Започиње се одмах по бактериолошкој обради.

Стандардна терапијска схема подразумева комбинацију природног 
или полусинтетског пеницилина (кристални пеницилин или 
ампицилин) и аминогликозида (гентамицин или амикацин).

Ако се сумња на стафилококусну инфекцију, уместо ампицилина треба 
применити метицилин.
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У случају менингитиса поједини аутори као ефикаснију алтернативу 
предлажу комбинацију цефалоспорина треће генерације и 
аминогликозида (амикацин).

Систематске анализе нису потврдиле супериорност 
ниједне од наведених комбинација антимикробних 
лекова.

Ниво доказа Б

У случају суспектне интрахоспиталне инфекције, а у зависности 
од основног обољења, врсте примењене терапије и резистенције 
болничке флоре на антибиотике, долази у обзир примена различитих 
комбинација карбапенема (меропенем), гликопептида (ванкомицин), 
аминогликозида (амикацин) и антибиотика са антипсеудомонасним 
дејством.

Терапија НС некомликованог тока траје 10–14 дана. У 
случају менингитиса узрокованог грам-позитивним 
бактеријама лечење траје најмање 14 дана, а уколико 
узрочник припада грам-Ø бактеријама, најкраће 
трајање терапије је три недеље.

Ниво препорука В–Г

На основу систематских анализа, примена 
интравенских имуноглобулина, фактора стимулације 
раста крвних ћелија (colony stimulating factor – CSF; 
granulocyte-macrophage colony stimulating factor – 
GM-CSF; granulocyte colony stimulating factor – G-CSF), 
не може се сматрати терапијом заснованом на 
доказима.

Ниво доказа Б
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 Ризик од ране неонаталне сепсе у одсуству клиничких 
знакова („асимптомско новорођенче“)

Табела 38

Фактори ризика за настанак ране НС (прва група)

Хориоамнионитис• 

Превремена и/или продужена руптура плодових овојака (>18 сати)• 

Колонизација мајке бета хемолитичком стрептококом групе Б  (уколико • 
није спроведена препартална и интрапартална профилакса)

Повишена температура мајке током порођаја• 

 

Фактори ризика за настанак ране НС (друга група)

Меконијум у амнионској течности• 

Перинатална асфиксија (Апгар скор <6)• 

Порођај <35. недеље гестације• 

Висок ризик од НС постоји ако су удружена два 
фактора из прве или један из прве и два фактора из 
друге групе. Изоловани хориоамнионитис је сам по 
себи фактор високог ризика.

Код новорођене деце са високим ризиком од јављања 
НС и у одсуству клиничких знакова примењује се 
истоветан приступ као и код могуће или вероватне 
НС.
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Интрапартална профилакса неонаталне сепсе узроковане 
стрептококама групе Б

(Streptococcus agalactiae или GBS)

Код свих трудница између 35. и 37. недеље треба • 
узети вагинални и ректални брис на GBS. Изузетак 
су труднице са доказаном GBS бактериуријом 
у трудноћи, као и оне које су родиле дете са 
инвазивном GBS инфекцијом.

Ниво препорука А

Интрапартална профилакса је индикована у следећим 
случајевима: 

изолација GBS*• 

инвазивне GBS болести код претходног детета*• 

непознат GBS статус труднице уколико порођај • 
наступи пре 37. недеље гестације и/или уколико 
дође до превременог прснућа плодових овојака 
(>18 сати) и/или фебрилности труднице (≥ 38°C)**. 

Ниво препорука А

*  Уколико је из било ког разлога индикован елективни царски рез, профилакса није 
потребна.

**  У случају негативног GBS статуса труднице, наведени фактори нису индикација за 
профилаксу.
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Табела 39 
Антибиотици за профилаксу неонаталне сепсе 
узроковане GBS 

Препорука Антибиотик и дозирање 

Без алергије на пеницилин

Кристални пеницилин 5 милиона 
јединица ИВ иницијално, затим 
2,5 милиона јединица на 4 сата до 
довршења порођаја

или

Ампицилин 2 g ИВ иницијално, 
затим 1 g на 4 сата до довршења 
порођаја

У случају алергије на пеницилин:

GBS осетљив на клиндамицин и 
еритромицин

GBS резистентан на клиндамицин и 
еритромицин

Клиндамицин 900 mg ИВ на 8 
сати до довршења порођаја

или

Еритромицин 500 mg ИВ на 12 
сати до довршења порођаја

Ванкомицин 1 g на 12 сати до 
довршења порођаја

ВИРУСНЕ ИНФЕКЦИЈЕ

Херпес симплекс вируси

Инфекцију новорођенчета могу проузроковати херпес симплекс 
вирус тип 1 (ХСВ-1: узрочник оролабијалне инфекције код одраслих) 
и херпес симплекс вирус тип 2 (ХСВ-2: узрочник гениталног херпеса). 

-----------------------------

Неонатална инфекција херпес симплекс вирусима 
(уобичајено неонатални херпес – НХ) спада у најтеже 
перинаталне инфекције, са смртношћу оболеле 
новорођенчади од 20 до 80% и с ризиком од тешких 
неуролошких секвела код 50% преживелих болесника.
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До инфекције новорођенчета у 85% случајева долази интрапартално, 
вертикалном трансмисијом узрочника током порођаја. У том случају 
код мајке постоји симптомски или асимптомски генитални херпес. 
У око 10% случајева неонаталног херпеса ради се о постанаталној 
инфекцији, док је само у 5% оболеле новорођенчади доказана 
трансплацентарна (интраутерусна) трансмисија вируса. 

С обзиром на механизме настанка, основу превенције 
НХ представља препознавање и лечење гениталног 
херпеса који у трудноћи може бити последица 
примарне, рекурентне или накнадне инфекције.

Примарна инфекција – прва инфекција настала током трудноће 
претходно серонегативне особе (IgG антитела за ХСВ-1 и ХСВ-2 
негативна).

Рекурентна инфекција – реактивација гениталног херпеса током 
трудноће услед преконцепцијске инфекције једним од сојева ХСВ.

Накнадна инфекција – примарни генитални херпес у трудноћи 
узрокован једним сојем ХСВ код особе која је пре концепције била 
инфицирана другим сојем ХСВ (ХСВ-1 инфекција у трудноћи када је 
претходно постојала ХСВ-2 инфекција и обрнуто).

Табела 40 
Генитални херпес у трудноћи и ризик од инфекције 
новорођенчета

Могући облик гениталног херпеса Ризик 

Примарни 50%

Накнадни 25%

Рекурентни 5%

Препартална и интрапартална превенција НХ је у домену акушера и 
подразумева разматрање одлуке о антивирусној терапији труднице и 
о начину довршења порођаја. 
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Елективни царски рез је апсолутно индикован у • 
случају примарног гениталног херпеса са променама 
које су присутне 4–6 недеља пре термина порођаја. 

Уколико у тим случајевима дође до прснућа плодових • 
овојака, ургентни царски рез треба урадити што пре, 
а најкасније после 4–6 сати.

У случају рекурентног гениталног херпеса долазе • 
у обзир тзв. супресивна терапија антивирусним 
лековима (ацикловир, валациковир) и вагинални 
порођај. Мада удаљени ефекти примене ових лекова 
у трудноћи нису испитивани, засада нема доказа за 
њихова нежељена дејства на фетус.

С обзиром на високу учесталост асимптомског • 
гениталног херпеса, изузетан значај има добра 
перинатална анамнеза.

Код тзв. дискордантних парова, када само за • 
мушкарца постоји податак о гениталном херпесу, 
централно место има одговарајуће саветовање о 
сексуалној активности током трудноће.

 Препоруке AAP и ACOG

AAP: American Academy of Pediatrics

ACOG: The American College of Obstetricians and Gynecologists

Из неонатолошке перспективе, превенција НХ подразумева мере 
усмерене према спречавању вертикалне трансмисије гениталног 
херпеса и отклањање ризика од постнаталне инфекције.
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У случају одсуства клиничких знакова НХ код • 
новорођенчета мајке за коју постоји податак о активном 
гениталном херпесу, прва мера је изолација мајке и детета 
за све време боравка у породилишту.

Одвајање мајке од детета долази у обзир у ретким • 
случајевима херпесне инфекције са тежом изменом 
општег стања породиље. 

Једина контраиндикација за дојење су херпетичне лезије • 
на дојкама. 

У интервалу од 24 до 48 сати новорођенчету треба узети • 
узорке крви, урина, столице те брисеве ждрела, конјуктива 
и ректума за вирусолошку дијагностику. За потребе 
клиничког рада оптималан степен поузданости постиже 
се комбиновањем серолошке дијагностике и дијагностике 
PCR методом, као и изолацијом вируса.

Уколико се ради о активно испољеном примарном • 
гениталном херпесу, после узимања узорака за 
вирусолошку дијагностику треба започети терапију 
ацикловиром. У случају позитивног налаза у одсуству 
клиничких знакова НХ, терапија се ограничава на 10 
дана. 

У случају рекурентног гениталног херпеса у одсуству • 
клиничких знакова НХ, новорођенче захтева интензивну 
опсервацију до добијања налаза из вирусолошке 
лабораторије.

У превенцији НХ значајно место има општа и лична • 
хигијена, са посебном пажњом усмереном на хигијену 
руку пре и после сваког контакта са новорођеним дететом 
и на ношење заштитне маске у случају оролабијалне 
локализације херпесне инфекције. 

Медицинско особље са активним херпесом не треба • 
удаљавати с посла већ, уз примену општих и личних мера 
превенције, привремено ангажовати на пословима који не 
подразумевају директан контакт са новорођеном децом.

Препоруке AAP и ACOG
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Клинички облици НХ (локализована мукокутана • 
инфекција, менингоецефалитис, генерализовани 
облик) захтевају неодложну дијагностику (изолација 
вируса из мукокутаних лезија и цереброспиналног 
ликвора; PCR метода и серолошки тестови) и 
системску терапију ациковиром.

Препоруке AAP и ACOG 

Цитомегаловирус 

До интраутерусне или постнаталне инфекције цитомегаловирусом 
(ЦМВ) може доћи код 1% новорођенчади, од којих само 5% испољава 
клиничке знаке у неонаталном периоду. 

Интраутерусна инфекција може бити последица 
примарне инфекције труднице или реактивације 
инфекције ЦМВ у трудноћи. У првом случају постоји 
већи ризик од интраутерусне инфекције са тежим 
клиничким испољавањима.

 

Клиничку слику интраутерусне инфекције карактеришу 
интраутерусни застој раста плода, микроцефалија или хидроцефалија 
са могућим интрацеребралним калцификацијама, хориоретинитис, 
хепатоспленомегалија праћена конјугованом хипербилирубинемијом, 
порастом активности серумских трансаминаза и алкалне фосфатазе 
те тромбоцитопенијом. Инфекција ЦМВ се може испољити и као 
мултисистемско обољење са „септичним током“, а на постнаталну 
инфекцију ЦМВ нарочито указује интерстицијална пнеумонија.

Дијагностички поступци подразумевају изолацију вируса (урин, 
цереброспинални ликвор и др.), серолошку дијагностику (позитивна 
IgM антитела) и PCR методу. Од значаја је и налаз инклузија ЦМВ у 
урину. 



ВОДИЧ ЗА ОСНОВНО И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ЗБРИЊАВАЊЕ НОВОРОЂЕНЧЕТА

197

Ризик постнаталне инфекције се отклања рутинским • 
тестирањем крви и крвних продуката.

Пастеризација и замрзавање донорског млека на • 
–20°C знатно умањују, али не елиминишу у потпуности 
ризик од инфекције ЦМВ. 

Препоручује се серолошко тестирање у раној • 
трудноћи у случају професионалне изложености 
инфекцији ЦМВ (лекарке, медицинске сестре и друго 
болничко особље). 

За сада нема доказа у прилог ефикасности лечења • 
конгениталне инфекције ЦМВ ганцикловиром или 
препаратима имуноглобулина за интравенску 
примену.

        Препоруке AAP и ACOG 

Варичела-зостер 

Уколико инфекција труднице настане у првој половини трудноће, 
у 2% случајева ће се развити ембриопатија са карактеристичним 
ожиљцима на кожи, хипоплазијом екстремитета, атрофијом 
мускулатуре, недостатком прстију, знацима захватања ЦНС и 
окуларним поремећајима. 

Инфекција труднице између 5. и 21. дана пре порођаја углавном 
допушта стварање довољног титра IgG антитела и код новорођеног 
детета се током прва 2 до 4 дана по правилу јавља блажа клиничка слика 
са ретким везикулама. Само изузетно је могућа појава фебрилности 
уз изражену плућну симптоматологију (цијаноза, хемоптизија) са 
неповољном прогнозом.

Инфекција труднице/породиље настала у интервалу од 4 дана 
пре до 2 дана после порођаја код новорођенчета се испољава 
између 5. и 10. дана живота бројним рецидивирајућим 
везикулама на кожи, висцералним лезијама и пнеумонијом 
са морталитетом који достиже 30%.
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Постнатална инфекција новорођенчета се, захваљујући пасивном 
имунитету, најчешће испољава у периоду између 10. и 28. дана живота 
кроз благу клиничку слику са повољном прогнозом. Изузетак су 
превремено рођена деца (нарочито пре 28. недеље гестације) када не 
долази до трансплацентарног трансфера специфичних IgG антитела. 

Пасивна заштита новорођенчета претпоставља веома 
вероватну инфекцију мајке пре трудноће.

У свим нејасним случајевима треба једноставном, 
брзом и јефтином методом одредити имуни статус 
мајке (специфична антиварчела IgG антитела у 
серуму).

Превенција неонаталне инфекције специфичним • 
пречишћеним хуманим варичела-зостер 
имуноглобулином (ВЗИГ, ВариЗИГ) индикована је у 
свим случајевима када је до инфекције труднице/
породиље дошло у интервалу од 5 дана пре до 2 дана 
после порођаја. 

Истоветан поступак (без обзира на имуни статус мајке) • 
примењује се и код све деце рођене пре 28. недеље 
гестације, која су постнатално изложена варичела- 
зостер инфекцији. 

Имунопрофилаксу такође треба размотрити код све • 
новорођенчади која су изложена инфекцији, а чије 
мајке нису прележале варичелу, односно немају 
специфична серумска IgG антитела.

Мајка са варичела-зостер инфекцијом и њено • 
новорођенче морају да се изолују за време боравка у 
породилишту, односно током хоспитализације. 

Уколико је новорођенче примило имунопрофилаксу, • 
изолација траје 28 дана, а у супротном дете треба 
изоловати 21 дан. 
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• 

У случају интрахоспиталне епидемије, здрава • 
новорођенчад која су била изложена инфекцији 
захтевају изолацију у трајању од 8 до 21 дан од 
избијања оспе код прво оболелог. 

Новорођенчад са конгениталним обликом инфекције • 
не захтевају изолацију.

Препоруке AAP и ACOG

Клинички испољена неонатална инфекција захтева 
системску (парентералну) примену ацикловира.

Ниво препорука Б

Вирус хумане имунодефицијенције (ХИВ вирус)

Инфекцију у северној хемисфери углавном проузрокује ХИВ вирус 
типа 1, док се инфекција сродним ХИВ вирусом типа 2 углавном среће 
у земљама Јужне Америке и западне Африка. Перинатална инфекција 
у највећем броју случајева настаје трансплацентарно непосредно пре 
термина порођаја, потом вертикалном трансмисијом током порођаја, 
као и током дојења (ХИВ вирус се излучује у млеку). 

Ризик од перинаталне трансмисије значајно се смањује • 
(са 30–60% на 2%) ретровиралном профилаксом 
зидовудином и довршењем порођаја планираним 
царским резом.

Ефикасност царског реза после прснућа плодових • 
овојница није доказана.

Порођај ХИВ позитивних трудница и трудница из • 
ризичних категорија по правилу треба обавити у 
референтном терцијарном центру.

Препоруке AAP и ACOG
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Тестирање у раној трудноћи индиковано је код жена • 
из ризичних категорија или на лични захтев. Уколико 
је тест позитиван, спроводи се антиретровирална 
профилакса зидовудином. У случају негативног 
резултата у раној трудноћи, тест треба поновити у 
трећем триместру и то пре 36. недеље гестације. 

Ниво препорука А 

Код ХИВ позитивних трудница порођај се увек • 
довршава планираним царским резом уколико се у 1 
ml плазме налази више од 1000 вирусних копија, без 
обзира на антиретровиралну профилаксу.

Ниво препорука А

Налаз мањег броја вирусних копија и • 
антиретровирална профилакса допуштају могућност 
вагиналног порођаја. 

Ниво доказа Д

Уколико трудница припада ризичним категоријама, • 
а тестирање није обављено пре порођаја, током или 
непосредно по довршењу порођаја треба урадити 
брзи тест на ХИВ. Негативан резултат искључује 
ХИВ инфекцију, док позитиван тест захтева потврду 
допунским испитивањем (Western blot или тест 
имунофлуоресценције).

Ниво препорука А 

У случају да ХИВ статус породиље из ризичних • 
категорија није познат, неопходно је неодложно 
тестирање новорођенчета брзим тестовима и 
започињање антиретровиралне профилаксе до 
коначног резултата. Антиретровирална профилакса 
је најефикаснија уколико се започне у првих 12 сати 
од рођења детета.

Ниво препорука/доказа А 
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Доказана ХИВ инфекција код труднице или породиље • 
представља апсолутну контраиндикацију за дојење.

Ниво препорука А

Новорођенче ХИВ позитивне мајке треба тестирати • 
три пута – 48 сати по рођењу те у 2. и 3. месецу живота. 
Дете се сматра инфицираним уколико су два теста 
позитивна.

Код ХИВ позитивне новорођенчади започиње се • 
антиретровирална профилакса зидовудином, која 
се спроводи шест недеља.

Осим благе анемије, за сада нису познати други • 
непосредни или удаљени нежељени ефекти 
зидовудина код новорођенчади и одојчади.

Ниво препорука/доказа А 

У непосредном постнаталном збрињавању, ново-• 
рођенчету ХИВ позитивне мајке треба пажљивим 
брисањем коже у потпуности отклонити крвави 
садржај.

У раду са овом децом примењују се уобичајене • 
хигијенско-епидемиолошке мере, које као обавезу 
подразумевају ношење рукавица и посебну пажњу 
при одлагању пелена.

Ниво препорука А
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Респираторни синцицијални вирус

Респираторним синцицијалним вирусом (РСВ) инфицира се 50% деце 
до навршене прве године живота. Посебан ризик од компликација 
и смртног исхода постоји код превремено рођене деце, одојчади 
са бронхопулмоналном дисплазијом (БПД) и урођеним срчаним 
манама. 

У ризичним категоријама препоручује се пасивна заштита 
специфичним моноклонским антителом (паливизумаб) 
према следећим критеријумима:

сва деца рођена пре 28. недеље гестације која до почетка • 
РСВ сезоне нису навршила 12 месеци,

деца рођена између 29. и 32. недеље гестације која до • 
почетка РСВ сезоне нису навршила 6 месеци и имају 
најмање два од доле наведених фактора ризика:

а. отпуштени из болнице/породилишта у време РСВ сезоне,

б. вештачка исхрана,

в. деца из вишеструких трудноћа (близанци, тројке…),

г. боравак у јаслицама,

д. треће (и даље) рођено дете,

ђ. тешке пратеће болести,

деца са хроничном плућном болешћу (БПД, цистична • 
фиброза) која на почетку РСВ сезоне имају мање од 12 
месеци или су млађа од 24 месеца, а током претходних 
шест месеци су захтевала примену кисеоника или другу 
медикаментозну терапију,

деца са урођеним срчаним манама која на почетку РСВ • 
сезоне имају мање од 12 месеци, а који су оперисана или 
ће ускоро бити оперисана, 

пасивна заштита спроводи се месечним давањем дозе • 
паливизумаба током РСВ сезоне (од новембра до марта). 

Ниво препорука Б–В 

AAP

Препоруке експертске групе* * Војносанитетски преглед 2009.
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КОНГЕНИТАЛНА ТОКСОПЛАЗМОЗА

Инфекција паразитом Toxoplasma gondii настаје интраутерусно и 
код новорођенчета се испољава класичним тријасом који чине 
опструктивни хидроцефалус, хориоретинитис и интракранијалне 
калцификације.

Остали карактеристични знаци су интраутерусни застој у расту 
те окуларни поремећаји (хориоретинитис, микрофталмија, 
атрофија нервуса оптикуса, глауком). Могу се јавити и конјугована 
хипербилирубинемија, хепатоспленомегалија и лимфаденопатија. 

Због могућности лажно позитивних или лажно 
негативних резултата, дијагностику перинаталне 
токсоплазмозе увек треба обављати у специја-
лизованим, референтним лабораторијама са 
стандардизованим дијагностичким методама.

Препорука AAP

Пренатална дијагностика 

Сабин-Фелдманов тест доказује присуство IgG антитела и уколико је 
негативан пре трудноће или у раној трудноћи потребно је поновљено 
тестирање како би се правовремено открила сероконверзија која 
указује на акутну инфекцију труднице са највећим ризиком за фетус. 
Акутна инфекција у трудноћи потврђује се доказом специфичних 
IgM антитела, четвороструким порастом специфичних IgG антитела у 
размаку од 2 до 4 недеље или/и PCR методом када се прегледа узорак 
амнионске течности. 
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Дијагностика интраутерусне инфекције новорођенчета

Доказ специфичних IgM антитела•  потврђује инфекцију, док је 
негативан тест не искључује. Због тога се у свим клиничким 
суспектним случајевима као поузданији тест препоручује 
одређивање присуства и титра специфичних IgA антитела. 
У дијагностици конгениталне токсоплазмозе примењује се 
и PCR метода, за коју се у том случају користе узорци крви и 
цереброспиналног ликвора. 

У лечењу токсоплазозе у трудноћи најбољи резултати 
постижу се спирамицином, док се конгенитална 
инфекција лечи пириметамином (дараприм) и 
сулфадиазином уз супституцију фолном киселином. 
Терапија се спроводи током читаве прве године живота 
детета. 

Ниво препорука Г



ВОДИЧ ЗА ОСНОВНО И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ЗБРИЊАВАЊЕ НОВОРОЂЕНЧЕТА

205

Литература

American academy of pediatrics, American College of obstetricians and 
gynecologists. In: Lockwood CJ, Lemons JA eds. Guidelines for perinatal 
care. 6 th ed. Elk Grove Village, Il: American academy of pediatrics, 2007.

American academy of pediatrics. Committee on Drugs. Neonatal drug 
Withdrawal. Pediatrics 1998: 101: 1079–88.

Askie LM, Henderson-Smart Đ, Irwig L, et al. Oxygen saturation targets 
and outcomes in extremely preterm infants. N Engl J Med 2003:349; 
959–67.

Barrington KJ, Finer NN. Inhaled nitric oxide for respiratory failure in 
preterm infants. Cochrane Database Syst Rev. 2006;(1):CD000509.

Birthweight curves. http// .www.neonatology.org.

Bhuta T, Henderson-Smart Đ. Rescue high frequency oscillatory 
ventilation versus conventional ventilation for pulmonary dysfunction in 
preterm infants. Cochrane Database Syst Rev. 2000;(2):CD000438.

Bloom BT, Clark RH. Infasurf Survanta Clinical Trial Group. Comparison 
of Infasurf (calfactant) and Survanta (beractant) in the prevention and 
treatment of respiratory distress syndrome. Pediatrics 2005:116; 392–9.

Chow LC, Wright KW, Sola A. Oxygen Administration Study Group. Can 
changes in clinical practice decrease the incidence of severe retinopathy 
of prematurity in very low birth weight infants? Pediatrics. 2003:111; 
339–45.

Collins C, Makrides M, Gilis J, McPhee AJ. Avoidance of bottles during the 
astablishment of breast feeds in preterm infants.Cochrane database Syst 
Rev 2008;4:CD 005252.

Davis PG, Henderson-Smart Đ. Nasal continuous positive airways 
pressure immediately after extubation for preventing morbidity in 
preterm infants. Cochrane Data base Syst Rev. 2003;(2):CD000143.

Donovan R, Puppala B, Angest D, Coyle B. Outcomes of Early Nutrition 
Support in Extremly Low Birth Weight Infants. Nutr. Clin Pract 2006: 4; 
395–400.

ESPGHAN Committee on Nutrtition.Feeding Preterm Infants 
after hospital discharge.Jour.of Pediatric Gastroenterology and 
Nutrition.2006;42:596–603.



ВОДИЧ ЗА ОСНОВНО И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ЗБРИЊАВАЊЕ НОВОРОЂЕНЧЕТА

206

ESPGHAN Committee on Nutrtition.Enteral Nutrient Supply for 
Preterm Infants:Commentary from the ESPGHAN.Journ.of Pediatric 
Gastroenterology and Nutrition.2010;50:1–9.

Глигоровић С. Антропометријски нормативи новорођенчади, II 
издање, Медицински факултет Београд, 2000;125–126.

Goldstein B, Giroir B, Randolph A and members of the international 
consensus conference on pediatric sepsis. Pediatr Crit Care Med 2005: 6; 
2–8.

Hay WW Jr. Strategies for feeding the preterm infant. Neonatology 
2008;94:245–54.

Henderson G, Fahey T, McGuire W. Calorie and protein enriched formula 
versus standard formula for improving growth and development 
in preterm or low birth weight infants following hospital discharge. 
Cochrane Database Syst Rev 2005;2: CD004696.

Јанковић Б, Минић П, Маглајлић-Ђукић С, Прекајски Н. Препоруке за 
превенцију инфекције респираторним синцицијалним вирусом код 
високо ризичних група педијатријских болесника. Војносанит прегл 
2009; 66: 827–9.

Јанковић Б. Неонатални апстиненцијални синдром. X Семинар 
Педијатријске школе Србије, Златибор, 2007, Зборник предавања, 
98–102.

Ohlsson A, Lacy JB. Intravenous immunoglobulin for suspected or 
subsequently proven infection in neonates. Cochrane Database Syst Rev 
2010; 3 : CD001239.

Osborn DA, Jeffery HE, Cole M. Opiate treatment for opiate withdrawal in 
newborn infants. Cochrane Database Syst Rev 2002; 3: CD002059.

Pinelli J, Symington AJ. Non-nutritive sucking for promoting physiologic 
stability and nutrition in preterm infants. Cochrane Database Syst 
Rev.2010;2:CD 001071.

Premji S,Chessell L. Continuous nosogastric milk feeding versus 
intermittent bolus milk feeding for premature infants less than 
1500grams. Cochrane Review. In The Cochrane Library, 2005

Quigly MA. Formula milk versus donor breast milk for feeding preterm 
or low birth weight infants. Cochrane database Syst rev.2007;17(4)CD 
002971.



ВОДИЧ ЗА ОСНОВНО И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ЗБРИЊАВАЊЕ НОВОРОЂЕНЧЕТА

207

Simmer K, Schulzke SM, Patole S. Longchain polyunsatureted fatty 
acid supplementation in preterm infants. Cochrane Database Syst 
Rev.2008;23(1):CD 000375.

Sweet D, Bevilacqua G, Carnielli V, Greisen G, Plavka R, Saugstadt OD, 
et al. European consensus guidelines on the management of neonatal 
respiratory distress syndrome. J Perinat Med.2007: 3: 175 -86.

Sweet GD, Carnielli V, Greisen G, Hallman M Ozek E et al. European 
consensus guidelines on the management of neonatal respiratory 
distress syndrome in preterm infants – 2010 update. Neonatology 2010: 
97: 402-17. 

Tyson JE, Kennedy KA. Trophic feedings for parenterally fed infants. 
Cochrane Database Syst Rev 2005;3:CD000504.

Wiswell TE. Delivery room management of the meconium-stained 
newborn. J Perinatal Med 2008;218:S19-S26.



ВОДИЧ ЗА ОСНОВНО И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ЗБРИЊАВАЊЕ НОВОРОЂЕНЧЕТА

208



ВОДИЧ ЗА ОСНОВНО И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ЗБРИЊАВАЊЕ НОВОРОЂЕНЧЕТА

209

IV ДЕО

НАЈЧЕШЋИ РАЗЛОЗИ 
ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЈУ 
НОВОРОЂЕНЧЕТА
(ванболничко збрињавање 
најчешћих проблема код 
новорођене деце)
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КЛИНИЧКА ПРОЦЕНА ОПШТЕГ СТАЊА

Борисав Јанковић

У доношењу одлуке о начину збрињавања новорођеног детета, поред 
анамнестичких података добијених од родитеља и клиничких знакова, 
значајно место има клиничка процена општег стања.

Процена општег стања новорођенчета је сложен поступак који 
захтева искуство, а од помоћи може да буде квантификација на основу 
опсервационог скора.

Табела 41 
Опсервациони скор акутно оболелог новорођенчета

Клинички елеменат
Оцена

1 3 5

Плач
Снажан

Мотивисан
Јецав

Ослабљен

Врискав

Стењање

Контакт с 
родитељима

Престанак плача у 
наручју

Раздражљиво 
Плаче у наручју

Без реакција

Спавање/будност
Брзо се буди у време 
оброка

Тешко се буди 
Брзо тоне у сан

Не буди се  
Не спава

Боја коже Ружичаста

Бледило или 
цијаноза окрајака 
екстремитета

Централна или 
генерализована 
цијаноза

Генерализовано 
бледило

Марморизација

Хидрација Нормална Суве слузнице Снижен тургор

Халониране очи

Израз лица Мотивисано 
гримасирање

Болан Без реакција



ВОДИЧ ЗА ОСНОВНО И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ЗБРИЊАВАЊЕ НОВОРОЂЕНЧЕТА

211

Појединачном оценом „1“ означени су елементи • 
неизмењеног општег стања, оцена „3“ означава 
умерено тешко стање, а оцена „5“ веома тешко 
измењено опште стање. 

Збирна оцена (опсервациони скор) • ≤10 указује на 
малу вероватноћу (мање од 2%) тежег поремећаја 
здравственог стања, док се у случају скора већег од 
10 ризик десетоструко увећава.

Сваки појединачни поремећај из колоне са • 
појединачном оценом „5“ заслужује посебан опрез и 
сврстава дете у категорију високог ризика. 

Дијагностичка вредност опсервационог скора • 
увећава се после 2. недеље живота.

Опсервациони скор није поуздан показатељ код • 
превремено рођене деце.

Ниво препорука/доказа В
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ПОВИШЕНА ТЕЛЕСНА ТЕМПЕРАТУРА И 
ПОВРАЋАЊЕ

Борисав Јанковић

Телесну температуру и код новорођене деце треба • 
мерити живиним термометром.

Ректално мерење је најпоузданији метод и у том • 
случају се фебрилност дефинише повишењем 
телесне температуре на 38°C и преко тога.

У случају недовољног искуства, телесна температура • 
се може мерити аксиларно (фиксирање термометра 
у аксили новорођенчета 3 минута). Горња граница 
нормалне телесне температуре измерене аксиларно 
износи 37,5°C. 

Уколико спољашња температура или начин • 
облачења новорођенчета указују на могућност 
прегревања, аксиларно мерење треба поновити за 30 
минута у термички неутралној средини (спољашња 
температура 23–24°C) и уз скидање сувишне одеће.

Свако новорођенче са повишеном телесном • 
температуром и у одсуству знакова измене општег 
стања мора да буде упућено на хоспитализацију.

Ниво препорука В–Г
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Повраћање

Повраћање жутог или жуто-зеленог садржаја • 
у новорођеначком периоду увек захтева да се 
консултује дечији хирург.

Повраћање у облику „бљуцкања“ указује на • 
могућност гастроезофагусног рефлукса. У том 
случају могу се очекивати раздражљивост (бол 
услед регургитације киселог желудачног садржаја) 
и загрцњавање током или после храњења. Застој 
у напредовању и анемија (обично у одмаклијој 
фази услед рефлуксног езофагитиса) индикују 
консултативни преглед и допунска испитивања. 

Понављано повраћање у млазу непосредно после • 
оброка уз неизмењено опште стање треба да 
побуди сумњу на хипертрофичну стенозу пилоруса. 
Поремећај се чешће јавља код мушке деце, 
обично у другој половини првог месеца. Сумња 
на хипертрофичну стенозу пилоруса оправдава 
упућивање детета на допунско испитивање.

Ниво препорука/доказа Г
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ИНФЕКЦИЈЕ КОжЕ И ПУПКА

Борисав Јанковћ

Инфекције коже код новорођене деце могу се испољити као 
пиодермија, неонатални пемфигус (булозни импетиго), а у најтежим 
случајевима може се развити тзв. синдром опарене коже (Ritter-ова 
болест) .

 

Пиодемија и булозни импетиго на ограниченој • 
површини у одсуству фебрилности и измене 
општег стања могу се лечити амбулантно локалном 
применом антисептичних раствора (кодан, 
повидон-јод). У случају бројнијих промена долази 
у обзир перорална примена антибиотика са 
антистафилококним деловањем (полусинтетски 
препарати пенцилина резистентни на пеницилиназу, 
цефалоспорини друге генерације).

Без обзира на изглед и екстензивност промена, • 
повишена телесна температура и/или измена општег 
стања захтевају болничко лечење.

„Синдром опарене коже“ по себи индикује • 
неодложну хоспитализацију. 

Ниво препорука Б

Инфекције пупка: в. Нега пупчаног патрљка и пупчане 
ране
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ХЕМОРАГИЈСКИ СИНДРОМ КОД 
ТЕРМИНСКОГ НОВОРОЂЕНЧЕТА 

Борисав Јанковић

 

У одсуству измене општег стања, узроци хеморагијског синдрома 
код терминског новорођенчета које је из породилишта отпуштено 
као здраво могу се сврстати у групу вероватно безазлених или 
потенцијално озбиљних стања (Табела 42). 

Табела 42 
Узроци хеморагијског синдрома

Вероватно безазлени Потенцијално озбиљни

Локализација Узрок Локализација Узрок

Повраћање свеже крви Рагаде 
Дигузне петехије и 
хематоми

КХБН* 

Хемофилија

Тромбоцитопенија

Свежа крв у неизмењеној 
столици

Анална фисура 
Алергија на 
кравље млеко

Хематемеза и 
мелена

Вагинално крварење
Трансфер 
матерналних 
хормона

Пупчана рана

Ињекциони убод 
Продужена локална 
крварења 
(подсецање 
заноктица и сл.)

 * Касна хеморагијска болест новорођенчета 

• У сваком случају сумње на потенцијално озбиљан узрок 
хеморагијског синдрома новорођенче неодложно треба 
упутити на болничко испитивање и лечење.

Претходно треба дати 1 mg витамина К• 1 (Konakion) 

супкутано (код интрамускуларне инјекције постоји ризик 
од стварања хематома).

Ниво препорука Б
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ПРОДУжЕНА жУТИЦА

Борисав Јанковић

Код знатног броја новорођенчади жутица достиже 
највећи интензитет по отпусту из породилишта 
(између 4. и 5. дана живота).

Продужена жутица код терминског новорођенчета значи • 
одржавање иктеруса и повишених нивоа билирубина у 
серуму дуже од 7, а код превремено рођеног детета дуже 
од 14 дана.

У одсуству других поремећаја, индиректна-некоњугована • 
хипербилирубинемија захтева допунско испитивање 
после 12–14 дана.

У случају мешовите-директне-коњуговане хипер-• 
билирубинемије, новорођенче мора неодложно да се 
упути на болничко испитивање.

У случају интензивирања некоњуговане хипер-• 
билирубинемије по отпусту новорођенчета из 
породилишта, поновно упућивање на болничко лечење 
индиковано је и када концентрације билирубина у серуму 
пређу границу од 300 μmol/l. 

Транскутана метода је прихватљив начин мерења • 
серумске концентрације билирубина.

Препоруке AAP и ACOG

Превенција и лечење индиректне хипербилирубинемије 
по отпусту из породилишта спроводе се по истоветним 
препорукама наведеним у поглављу „Жутица код 
предтерминске и терминске новорођенчади“.
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ПАРОКСИЗМАЛНИ ПЛАЧ

Борисав Јанковић

Уобичајено је да плач означава неку потребу (глад, жеђ) или 
нелагодност новорођеног детета (влажне пелене, бол). Уколико се 
упркос отклањања ових узрока плач одржава, а поготово ако траје 
дуже од 2 сата, може се говорити о ексцесивном плачу који оправдава 
обраћање лекару.

Уколико је плач удружен с повишеном телесном температуром и/
или повраћањем, односно проливом, индикована је хоспитализација 
новорођенчета, што подразумева и одговарајуће дијагностичке и 
терапијске поступке. 

Ако нема наведених поремећаја, одлуци о начину збрињавања 
треба да претходе исцрпна анамнеза и детаљан клинички преглед 
са обавезном неуролошком проценом. Стандардни преглед треба 
допунити отоскопијом, еверзијом очних капака, палпацијом костију 
(лобања, клавикуле, ребра, дуге кости) и инспекцијом аналне 
регије. У ређим случајевима од користи може да буде бојење 
корнеје флуоресцином, као и преглед очног дна. Овакав приступ са 
великим степеном вероватноће допушта претпоставку или поуздано 
откривање највећег броја озбиљних узрока пароксизмалног плача 
новорођеног детета (Табела 43).

 Табела 43 
 Узроци пароксизмалног плача новорођенчета

Чести Ретки

Акутно запаљење средњег ува• 
Гастроезофагусни рефлукс• 
Продром гастроентероколитиса• 
Инфекција уринарног тракта• 

• 
Продром инфекције ЦНС• 
Субдурални хематом• 
Абразија корнеје• 
Страно тело у оку• 
Повреде (преломи костију)• 
Септички артритис/остеомијелитис• 
Суправентрикуларна пароксизмална• 

      тахикардија
Касни апстиненцијални синдром• 
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ИНФАНТИЛНЕ КОЛИКЕ КАО УЗРОК ПАРОКСИЗМАЛНОГ 
ПЛАЧА 

Уколико се искључе соматски узроци, пароксизмални плач често 
проузрокују инфантилне колике. На колике указују:

одсуство било каквих знакова измене општег стања уз одговарајуће • 
напредовање у телесној маси,

црвенило и „болан“ израз лица при плачу уз скупљање, односно • 
савијање колена према трбуху („грчење“); плач прати и чујна цревна 
перисталтика, а неретко се добија податак о отежаној дефекацији 
или опстипацији, 

карактеристичан дневни ритам са појавом плача у касним • 
поподневним часовима и престанком до поноћи или нешто после 
поноћи. 
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Према актуелном концепту, етиологија инфантилних • 
колика зависи од више фактора и стога се за 
њихово ублажавање или отклањање предлаже тзв. 
интегрисани приступ који је пре свега усмерен на 
континуирану подршку родитеља уз стално истицање 
да колике нису болест и да за њихову појаву нису 
криви поступци родитеља („седативни приступ“). 
Енергично се подржава природна исхрана. 

Саветовање родитеља да предузимају специфичне • 
мере за отклањање колика нема предности у односу 
на седативни приступ. Поменуте мере обухватају 
различите поступке масаже трбуха као и примену 
различитих чајева и биљних препарата. 

Уколико се колике и поред седативног приступа • 
одржавају дуже од недељу дана, предлаже се 
хипоалергијска исхрана мајке уз елиминацију млека 
и млечних производа, јаја, рибе и коштуњавог 
воћа (ораси, бадем, лешник и сл.). Повољни ефекти 
се могу очекивати после три до пет дана, а онда 
се хипоалергијска исхрана дојиље наставља 4–6 
недеља. 

Ако постоји атопија код једног или оба родитеља, • 
хипоалергијска исхрана се може започети 
истовремено са седативним поступцима.

Код новорођенчади која из • других разлога нису 
на природној исхрани уводи се хипоалергијска 
млечна формула. Друге млечне формуле (обогаћене 
влакнима и сл.) немају ефекта.

Ниво доказа/препорука Б
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