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Hlavní diagnóza






U novorozenců přijímaných
bezprostředně po porodu by měla být
vždy Z38..
Překlad od jiného poskytovatele
zdravotních služeb, diagnózu Z38.- již
nevykazujeme, HDG=důvod překladu
U mrtvorozeného dítěte (APG 0-0-0)
vykazujeme HDG P95

Postižení plodu a novorozence
onemocněním matky a komplikacemi
těhotenství a porodu (P00–P04)

Tyto stavy je možné kódovat pouze
v případě, že jsou příčinou úmrtí či
nemoci plodu či novorozence!

Příklad P00-P04
Nekříšený novorozenec porozený ve 40. GT, spontánně, záhlavím. Pro
předčasný odtok vody plodové (26 hodin před porodem) matce
podávána před porodem ATB. Dítě po porodu monitorováno,
zánětlivá aktivita u dítěte stoupá během 12 hodin od porodu. Po
odběru kultivací zahájena parenterální ATB terapie dvojkombinací. Ve
stěru ze zvukovodu a v hemokultuře zachycen Streptococcus
agalactiae, proto upravena ATB terapie dle citlivosti a pokračováno
v terapii časné sepse novorozence.
HDG: Z38.0 – Jediné dítě, narozené v nemocnici
VDG: P36.0 – Sepse způsobená streptokoky skupiny B
VDG: P01.1 - Postižení plodu a novorozence předčasným protržením
blan

Poruchy spojené s délkou
těhotenství a s růstem plodu
(P05–P08)
K hodnocení délky a porodní hmotnosti novorozence
používáme percentilových grafů. Hypotrofie je hmotnost
menší než 10. percentil vzhledem k délce těhotenství.
Hypertrofie pak hmotnost větší než 90. percentil nebo 4000
g a více v termínu.
Patří-li hypertrofie dítěte do klinického obrazu
diabetické fetopatie, pak používáme kódy P70.0 či
P70.1.
Všichni novorozenci z tohoto diagnostického bloku
(P05–P08) jsou ohroženi hypoglykémií, proto je u nich
nutná monitorace glykémie.

Poruchy spojené s délkou
těhotenství a s růstem plodu
(P05–P08)
Jestliže jsou známy jak porodní hmotnost, tak
délka těhotenství, musí se dát přednost
zařazení podle hmotnosti. Je-li ale nízká
hmotnost v důsledku pomalého růstu a
podvýživy plodu, použijeme kód „P05.Pomalý růst a podvýživa plodu“.
Nedonošené děti jsou děti porozené před 37.
dokončeným týdnem těhotenství.
Přenášené děti jsou děti porozené ve 42. nebo
více dokončeném týdnu těhotenství.

Příklad P05-P08
Chlapec porozený ve 36. GT, spontánně,
záhlavím, nekříšený, PH 2100g / 46
cm (hypotrofie pod 10. percentil).
Glykémie u dítěte v normě.
HDG: Z38.0 – Jediné dítě, narozené
v nemocnici
VDG: P05.0 – Lehký plod vzhledem
k délce těhotenství

P20.- Nitroděložní hypoxie
Těchto kódů použijeme v případě hypoxie zjištěné
před nástupem porodní činnosti, v průběhu porodní
činnosti nebo během porodu (např. abnormální
ozvy plodu, nitroděložní acidóza, asfyxie, hypoxie).
Nitroděložní acidóza se stanovuje vyšetřením ABR
z pupečníkové krve. U většiny novorozenců se
vyšetřuje krev z umbilikální arterie (acidóza pH
méně 7,2). Nelze-li odebrat krev z pupečníkové
arterie, provede se odběr z umbilikální žíly (acidóza
pH méně 7,32).

P21.- Porodní asfyxie
K hodnocení závažnosti porodní asfyxie používáme skóre dle Apgarové
Tuto položku nelze použít při nízkém skóre Apgarové bez známek porodní asfyxie
a jiných respiračních poruch.
Asfyxie vzniká v důsledku kombinace hypoxie a ischemie, na jejichž podkladě
dochází k hypoxémii (pokles pO2), hyperkapnii (vzestup pCO2) a metabolické
acidóze. Prolongovaná asfyxie je příčinou orgánových postižení, jejichž
charakter a závažnost se odvíjejí od délky trvání, tíže asfyxie a gestačního
stáří plodu).
Pro diagnostiku asfyxie je důležitá anamnéza (patologické CTG, absence pohybu
plodu, patologické průtoky v placentě, IUGR, nízké Apgar skóre), klinika
(poruchy srdečního rytmu – tachykardie, bradykardie; známky ischemie a
srdečního selhávání, dilatace pravostranných srdečních oddílů; poruchy
dýchání, poruchy poporodní adaptace, dráždivost novorozence, hypertonus,
třes, hypotonie, apatie, kóma, křeče atd.), vyšetření (ABR v pupeční arterii,
laktát, jaterní enzymy, kyselina močová, eventuálně zobrazovací metody –
USG, CT, MRI, EEG atd.)

Apgar skóre
Slouží ke zhodnocení vitality a poporodní adaptace novorozence. Novorozenec se
posuzuje v 1., 5. a 10. minutě po porodu. Hodnotí se 5 kritérií, každé 0 – 2 body.
Maximum je 10 bodů. Prognosticky důležitá je hodnota skóre v 5 minutách života.
7–4 body – mírná a střední porodní asfyxie
3 body a méně – těžká porodní asfyxie
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P22.- Respirační tíseň novorozence

Syndrom dechové tísně novorozence (RDS – Respiratory Distress
Syndrome, syndrom hyalinních membrán, idiopatický RDS) vzniká
typicky na základě nezralosti plic a nedostatku surfaktantu převážně
u nedonošených novorozenců. Klinicky se manifestuje ihned po
narození jako rychle progredující respirační insuficience. Diagnózu
doplňuje typický radiologický obraz plic (retikulogranulární kresba snížená transparence až obraz „bílé plíce“, nedostatečná inflace plic)
a vyšetření ABR (zpočátku hypoxémie, později v kombinaci
s hyperkapnií a respirační acidózou). Incidence a závažnost RDS je
nepřímo úměrná gestačnímu stáří novorozence. Mezi léčebná
opatření patří využití distenční ventilační podpory CPAP (Continuous
Positive Airway Pressure), časné podání surfaktantu, šetrná ventilace,
diagnostika a léčba PDA a další. Zrání plic může být urychleno
antenálním podáním kortikosteroidů. Nekomplikovaný průběh RDS
obvykle trvá 3 – 5 dní.

P22.- Respirační tíseň novorozence
Tranzitorní tachypnoe novorozence (TTN) neboli syndrom vlhké
plíce je způsoben opožděnou resorpcí plicní tekutiny. Vyskytuje se u
donošených či lehce nezralých novorozenců po porodu císařským
řezem, po překotném porodu, po asfyxii, u novorozenců diabetických
matek, matek s astmatem a nikotinismem. Příznaky dechové tísně
s dominující tachypnoí (nad 60/min) začínají během prvních hodin po
porodu (do 2 hodin), méně často je vyjádřena dyspnoe, vzácně může
být přítomen grunting. Ve vyšetření ABR bývá mírný stupeň
hypoxémie. Hyperkapnie nebývá vyjádřena, neboť je kompenzovaná
hyperventilací. Metabolická acidóza nebývá přítomna. Na RTG je
patrná hyperinflace plic, akcentovaná perihilózní kresba. Léčba
spočívá v oxygenoterapii, někdy je nutná také ventilační podpora.
Stav se rychle upravuje (obvykle do 24 hodin, ale může přetrvávat i
několik dnů)

Příklad P22
Novorozenec porozený ve 29. GT, s.c. (PH 1200 g). Po
porodu KPR, nutné podání surfaktantu pro plicní
nezralost. Dítě dále umístěno na JIP, kde dítě
v inkubátoru, monitorováno, ventilační podpora
(CPAP), parenterální hydratace a výživa.
HDG: Z38.0 – Jediné dítě, narozené v nemocnici
VDG: P22.0 – Syndrom dechové tísně novorozence
VDG: P07.1 – Jiná nízká porodní hmotnost

P28.5 Respirační selhání novorozence
Nemělo by se kódovat, je-li známa příčina (asfyxie, RDS,
pneumonie, aspirace atd.), protože do léčby těchto stavů patří
vždy ventilační podpora. Není to tedy příznak léčený ve vlastní
linii.
Příklad:
Eutrofický novorozenec porozený ve 39. GT s normální poporodní
adaptací. Ošetřován v režimu rooming-in. 3. den po porodu
matka našla v postýlce dítě cyanotické. Ihned zahájena KPR.
Pro neúspěch KPR ukončena po 30 minutách. Příčina
nezjištěna.

HDG: Z38.0 – Jediné dítě, narozené v nemocnici
VDG: P28.5 Respirační selhání novorozence

P55-P59 Hyperbilirubinémie
novorozence
P55.- Hemolytická nemoc plodu a novorozence - K vykázání
nestačí inkompatibilita krevní skupiny či Rh faktoru matky a
dítěte. Musí být prokázány protilátky (Coombsův test).
K hodnocení hyperbilirubinémie u novorozence se používá
Hodrův graf. Je však nutné vzít v úvahu i kliniku dítěte
(spavost, letargie atd.). Vzhledem ke klinice je nutné někdy
zahájení FT při nižší hodnotě bilirubinu, než by odpovídalo
Hodrovu grafu.
Jedná-li se o hyperbilirubinémii pouze v pásmu observace, bez
nutnosti fototerapie (FT), kódujte P59.8 nebo P59.9.
Hyperbilirubinémii s nutností FT, kódujte kódem dle příčiny (P55.až P59.-) nebo P58.8 či P58.9.

P59.9 Fyziologická žloutenka
= přechodné zvýšení nekonjugovaného (nepřímého) bilirubinu
Kritéria
•začíná po 24 hodinách věku;
•maximální hladina bilirubinu je 3. až 5. den života (u nedonošených
novorozenců 5. až 7. den života);
•pokles nastává bez intervence do 10 dní (u nedonošených do 14 dní);
•odezní do 14 dní (u nedonošených do 21 dní);
•hladina bilirubinu je alespoň 50 μmol/l pod hranicí fototerapie (dle
indikačního grafu);
•bilirubin stoupá o méně než 85 μmol/l/den;
•konjugovaný bilirubin < 34 μmol/l (< 20 % celkového bilirubinu);
•absence hemolýzy a obstrukce biliárních cest;
•absence patologických příznaků: dehydratace/hydrops, krvácení, bledost,
pletora, hepatosplenomegalie, splenomegalie, sepse, pozitivní TORCH,
zpomalená peristaltika, bilirubinová encefalopatie.

Příklad hyperbilirubinémie
Donošený novorozenec, 39. týden těhotenství,
peripartálně bez komplikací, s inkompatibilitou v
AB0, pozitivní Coombs (hemolýza při ABO
inkompatibilitě). Ve věku 48 hodin hodnota
bilirubinu 300 µmol/l – dle Hodrova grafu odpovídá
pásmu FT, zahájena.
HDG: Z38.0 – Jediné dítě, narozené v nemocnici
VDG: P55.1 – AB0 izoimunizace plodu a novorozence

P70.- Přechodné poruchy metabolismu
uhlovodanů specifické pro plod a
novorozence
Pokud je hodnota glykémie u novorozence pod 2,5 mmol/l, kódujte
hypoglykémii dle příčiny z diagnostického bloku P70.0 – P70.9. V
dokumentaci musí být vždy zaznamenán terapeutický zásah (krmení,
infúze) a kontrolní odběr.
Příklad:
Donošený novorozenec, porozen ve 39. týdnu těhotenství, matka s
léčeným DM 1. typu. Na oddělení fyziologických novorozenců,
asymptomatický, naměřena hodnota glykémie 1,2 mmol/l , iniciální
opatrné podávání stravy 5 – 10 ml/dávka, toleruje dobře, kontrolní
glykémie do 30 minut po krmení 1,4 mmol/l. Pokračování th. stravou,
kontrolní glykémie za 1 hodinu 1,6 mmol/l , podána glukóza i.v., další
kontrolní glykémie s postupnou úpravou hodnot.
HDG: Z38.0 – Jediné dítě, narozené v nemocnici
VDG: P70.1 – Syndrom dítěte diabetické matky

P92.- Problémy s krmením ze
strany novorozence
„P92.3 Nedostatečný příjem potravy u novorozence“ kódujte tehdy,
pokud došlo u novorozence k většímu váhovému úbytku (nad 10 %).
U těchto novorozenců bývá nutné dokrmování. Vždy se však musí
jednat o problém příjmu potravy ze strany novorozence
(nedostatečný sací reflex, spavost atd.).
Zároveň jsou prováděna kontrolní kojení, 2x denně monitorována váha
(dle potřeby i více), vzhledem k režimu ošetřování novorozence
(rooming-in) vedena zjednodušená bilance tekutin (kontrolní kojení,
množství dokrmu, frekvence močení). Vše musí být náležitě zapsáno
ve zdravotní dokumentaci.
„P92.5 Obtíže novorozence při krmení (kojení) z prsu“ kódujte tehdy,
pakliže je problém se sáním z prsu ze strany novorozence (špatná
technika sání u dítěte, spavost dítěte atd.) – někdy potřeba
kloboučků, nutná pomoc zdravotního personálu při přikládání. Dítě
často dokrmováno matčiným odstříkaným mateřským mlékem (nutný
záznam v dokumentaci).

Příklad
Donošený novorozenec, poporodní adaptace bez
komplikací, porodní hmotnost 3300 g. Přijat na
oddělení fyziologických novorozenců. Ve věku 72
hodin – hmotnost 2950 g (úbytek 10,6 %), dle
záznamu malé váhové přírůstky, dítě se samo na
jídlo nebudí, u prsu brzy usíná, potřeba příkrmů
počáteční formulí. Prováděno kontrolní kojení,
prodloužení doby hospitalizace.
HDG: Z38.0 – Jediné dítě, narozené v nemocnici
VDG: P92.3 – Nedostatečný příjem potravy u
novorozence

Děkuji za pozornost

