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Újszülöttel kapcsolatos fogalmak 

 Érett újszülött: 37. – 41 6/7. terhességi hét 
  súly: 3500-4500 gramm 

  hossz: 45-55 cm 

  fejkörfogat: 32-37 cm 

 Túlhordott újszülött: 42 . terhességi hét  

 SGA (small for gestational age) újszülött 
  - testsúly a 10-es percentil alatt 

  - súlya 2 SD-vel az átlagos súly alatt 

 LGA (large for gestational age) újszülött: 
  - testsúly a 90-es percentil felett 

  - súlya 2 SD-vel az átlag súly felett 

 Koraszülött : <37. terhességi hét, <2500 

gramm 
VLBW (very low birth weight) újszülött - <1000 

gramm 
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Szülőszobán neonatológus 

jelenléte szükséges 
1. Anamnesis ismeretében 

resuscitatiora lehet szükség: 

 Anyai betegségek 
  toxaemia 
  krónikus betegségek 
  függőség (drog, alkohol dohányzás) 

 Magzat állapota 
 többes terhesség 
 magzat életkora (koraszülött, túlhordott) 
 IUGR (intrauterin growth retardation) 
 magzati fejlődési rendellenesség, 
 magzat ismert betegsége (pl: hydrops-syndroma) 

 Vajúdás  és szülés alatti tényezők:  
 tartási és fekvési rendellenesség  
 meconiumos magzatvíz 
 idő előtti burokrepedés/bűzös magzatvíz 
 vérzés 
 köldökzsinór szövődmény 
 császármetszés 

2. Zavartalan terhesség 
után 

 tüneteket mutató újszülött 
 tünetmentes újszülött 

állapota romlik 
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Koraszülöttek neonatalis ellátása 
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Koraszülés – szülés előtti 

feladatok 

 Betöltött 34. terhességi hét előtt megindult 

koraszülés esetén anyát PIC-be szállítani 

 Fenyegető koraszülés esetén 23.-34. hét 

között szteroid profilaxist kell alkalmazni, 

mely 1-2 héttel az első kezelést követően 

fennálló tünetek esetén egy alkalommal 

javasolt ismételni.  
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Szülőszobai stabilizálás 

 Késői köldökellátás (60 sec), alternatíva 
köldökzsinór fejése 

 tüdő levegővel megtelik,  

 bal pitvari telődés stabilizálódik  
 
 
 magasabb hematokrit,  
 átmenetileg magasabb vérnyomás, alacsonyabb inotrop 

igény,  
 kevesebb agyvérzés, jobb fejlődésneurológiai 

eredmények 
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Szülőszobai stabilizálás 

Hőveszteség elkerülése:  

 polietilén zsák (<28 hét), sugárzó hő 

 szülőszoba hőmérséklete >25 oC 

 alkalmazott gázok hőmérséklete 

 Inkubátor: szervo-kontroll 

bőrhőmérséklet 36,5 oC 

akár 60-80%-os páratartalom 
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Szülőszobai stabilizálás 

 Légzéstámogatás:  
 párásított, lehetőleg 37 °C fokos gázelegy 

FiO2 -t kontrollálni kell, lehetőleg oxigén blenderrel. 

 < 28. terhességi hét - indulásként 30% FiO2 
28-34. terhességi hét - 21-30%  
továbbiakban - pulzoximéter alapján  

 Spontán légző koraszülöttet minimum 6 vízcm CPAP nyomáson kell 
stabilizálni 

 Apnoes vagy bradycardiás újszülöttek -  20-25 vízcm csúcsnyomású 
pozitív nyomású lélegeztetés alkalmazandó  

 Intubálásra csak azon koraszülöttek esetében kerülhet sor, aki maszkos 
pozitív nyomású lélegeztetésre nem reagált 
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Praeductalis oxigén szaturáció 

céltartománya 

Megszületés után eltelt idő Szaturáció 

1 perc 60-65% 

2 perc 65-70% 

3 perc 70-75% 

4 perc 75-80% 

5 perc  85-85% 

10 perc 85-90 % 
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Surfactant terápia 

 megszületést követően CPAP-ra kerültek, de a későbbiekben 
RDS jelei észlelhetők - korai szelektív, vagy terápiásan 
alkalmazott surfactant terápia  

 Cél: a gépi lélegeztetés elkerülése, vagy legalább idejének 
csökkentése 

 2 órás életkor előtti beadás 

 csökkenti a pneumothorax, a pulmonalis intersitialis 
emphysema, és a bronchopulmonalis dysplasia 
előfordulását 

 csökkenti a mortalitást  
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Felületaktív anyag 

alkalmazása 
 Természetes surfactant alkalmazása 

 Korai terápiás („rescue”) surfactant kezelés 

 Szülőszobán is beadható (intubálás) 

 A surfactant kezelés ideális ideje: a tüdő légtartalmának kialakulását 
követően (kb. 30 perc), de lehetőleg 2 órás életkor előtt 

 Indokolt kezelés: adekvát kilégzésvégi nyomás alkalmazása mellett a légzési 
elégtelenség bármely jele észlelhető (fokozott légzési munka), és/vagy az 
oxigén igény a 30%-ot eléri 

 Dózis: 200 mg/kg dózisban alkalmazott Poractant alfa 

 Beadás technikája: 

 INSURE technika 

 Alternatíva: LISA/MIST technika spontán légző koraszülöttek esetében 

 Ismétlés: egy vagy akár két alkalommal is javasolt 
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Légzéstámogatás 
 A javasolt riasztási határértékek: 89-95% 

oxigén szaturáció céltartománya: 90-94% 

 Non-invasív légzéstámogatás lehetőleg 

 Gépi lélegeztetés, ha egyéb légzéstámogatási formák sikertelenek  

 A gépi lélegeztetés időtartamát minimalizálni kell. 

 Volumen garancia (VG)/tidal volumen vezérelt lélegeztetés (TTV)  

 csökkenti a lélegeztetés időtartamát, 

 csökkenti a bronchopulmonalis dysplasia előfordulását 

 Csökkenti az intraventricularis vérzés előfordulását 

 Hypocapnia és a súlyos hypercapnia kerülendő 

 megemelik az agykárosodás kockázatát 

 leszoktatás során mérsékelt fokú hypercapnia tolerálható, 
amennyiben a pH 7,22 felett van. 
 
 



Koraszülöttek neonatális ellátása. 

Koraszülöttek prognózisa 
Dr. Harmath Ágnes Ph.D. 

egyetemi adjunktus 

Egyéb kezelés 

 Koffein - gépi lélegeztetésről való leszoktatás elősegítése 

 

 Korai koffein kezelés - minden non-invazív 
légzéstámogatásban részesülő koraszülött esetében, akiknél a 
gépi lélegeztetés szükségességének kockázata nagy, mint 
például a 30. terhességi hétnél fiatalabb koraszülöttek 
esetében . 

 

 1-2 hét után is gépi lélegeztetést igénylő koraszülöttek 
esetében rövid, kis dózisú szteroid kezelés mérlegelendő az 
extubálás elősegítésére 
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Egyéb kezelés 

 Maghőmérséklet: 36,5 és 37.5 °C  

 Intravénás folyadékbevitel, parenterális táplálás  

 első napon 70-80 ml/kg/nap  

 Párásított inkubátor 

 nátrium bevitelt meg kell szorítani az első életnapokban. 

 közvetlenül megszületést követően el kell kezdeni:  

protein bevitel minimálisan 2-2,5 g/kg/nap 

gyorsan fel kell emelni 3 g/kg/napra . 

 Hemodinamikailag stabil koraszülött esetében az enteralis táplálást az első 
napon saját anya colostrumával kell elkezdeni, ha ez nem elérhető, donor 
anyatejjel kell elkezdeni az enterális táplálást.  
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Egyéb kezelés 

 Infectio kizárása – antibiotikum leállítása 
 

 A hypotensio kezelése akkor javasolt, ha a rossz szöveti 
perfúzió következő jeleivel is társul:   
 oliguria 
 acidosis 
 laktát emelkedés 
 megnyúlt kapilláris telődési idő.  

 
 ductus arteriosus (PDA) zárása  
  Ibuprofen 
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Kenguruzás 

 WHO irányelv támogatja 

 stabil, kis súlyú koraszülötteknél is, akkor, ha  
nem veszélyezteti a megfelelő testhőmérséklet 
fenntartását. 

 alacsony jövedelmű országokban is csökkenti a 
mortalitást.  

 az anya-gyermek kötödés jobb kialakulásában is 
nagy szerepet játszik és egyre inkább előtérbe 
kerül lélegeztetett koraszülöttek esetében is 
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