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Súhrn 

Výsledkom nárastu gravidných toxikomaniek, ktoré boli hospitalizované na pôrodníckych 
oddeleniach na Slovensku v čase od 1. 1. 1995 do 30. 4. 1999 bolo, že na novorodeneckých od
deleniach sme mali za toto obdobie hospitalizovaných 101 novorodencov. 

Matkina závislosť počas gravidity spôsobila, nielen problémy okolo pôrodu a počas pôrodu, 
zvýšenú morbiditu matiek, ale aj výrazné adaptačné problémy novorodencov . Novorodenecký 
abstinenčný syndróm (NAS) po narkotických drogách bol typickým prejavom. V uvedenom sú
bore sme u matiek sledovali vek, stav, paritu, vzdelanie, zamestnanie, typ drogovej závislosti, 
spôsob aplikácie drogy, dlžku užívania drogy, spôsob pôrodu a infekcie u matky. Z údajov o no
vorodencovi to bol gestačný vek, pôrodná hmotnosť, pôrodná dižka, hodnoty Apgar skóre, no
vorodenecký abstinenčný syndróm, jeho začiatok, maximálnu hodnotu, deň dosiahnutia maxi
málnej hodnoty, liečbu, dtžka hospitalizácie a spôsob starostlivosti o dieťa po prepustení z od
delenia. 

Z antropometrických ukazovateľov sme sledovali pôrodnú hmotnosť, pôrodnú dlžku, obvod 
hlavy, šírku hlavy, dtžku hlavy, obvod hrudnika, obvod brucha, obvod ramena, obvod lýtka 
a vypočítavali sme index obvodu ramena ku obvodu hlavy. 

Namerané hodnoty sme porovnali s normou pre fyziologických novorodencov (Neščáková, 

Netriová a Drobná 1998) a vypočítali sme index z obvodu ramena a obvodu hlavy podra Geor
gietTa et al . (1986). 

K r ú č o v é s lov á: Závislosť - gravidita - plod - novorodenec - novorodenecký absti
nenčný syndróm - antropometrické údaje - situácia na Slovensku -
analýza epidemiologických údajov - analýza údajov o matke - analýza 
údajov o novorodencovi 
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Summary 

The result of increased number of pregnant women who are drug dependent and hospitali
zed at obstetric departments in Slovakia in the period from January 1, 1995 to April 30, 1999 
was that 101 newborns were hospitalized at neonate departments during such period. 

Mother's dependency on drug during pregnancy caused not only problems with childbirth 
and during delivery, increased mother morbidity rate but also substantial adaptation prob
lems of the newborns. The neonatal abstinence syndrome (NAS) after narcotic drugs was a ty
pical symptom. In the given group of mothers, we followed age, condition, parity, education, 
empolyment, type of drug dependency, method of drug application, duration of drug addiction, 
method of delivery and infections affiicting mother. The information about newborn including 
gestational age, weight at delivery, length at delivery, values of Apgar score, neonatal absti
nence syndrome, its beginning, maximum value, date of reaching the maximum value, treat
ment, duration of hospitalization, and taking care of the child after releasing from the hospi
tal. 

From the anthropologic data, we followed weight at delivery, length at delivery, circumfe
rence of head, width of head, circumference of che st, circumference of abdomen, circumference 
of arm, circumference of calf, and we calculated the circumference of arm to circumference of 
head index. 

The measured values were compared with the standard applicable for physiologic newborn 
(Neščáková , Netriová and Drobná, 1998) and we calculated the index from the circumference 
of arm and circumference of head according to Georgieff et al. (1986). 

K e y w o r ds: Dependency - pregnancy - fetus - newborn - neonatal abstinence syndrom 
- anthropometrical data - situation in Slovakia - analysis of epidemiologic 
data - analysis of data on mothel - analysis of data on new born 

Úvodom treba povedať, že práca v tejto oblasti je zaťažená určitými meto7 
dologickými problémami . Presné určenie vplyvu drog pri intrauterínnej expozícii je 
problematické z niekoľkých dôvodov (Volpe 1995; Halamek, 1997).-

Anamnéza matky je nespoľahlivá . Počet dávok a aplikovaná dávka drogy nein
formuje o množstve účinnej dávky. Zakázané drogy nemajú regulovanú čistotu pre
parátu, často pridávané látky majú toxickejšie účinky než samotná droga. Vyšetre
nie moču nie je spoľahlivé, maximálny čas vyšetrenia po expozícii je 7 dní. Vyšetre
nie mekónia je možné až od 16. gestačného týždňa. Vyšetrenie vlasov najskôr po 9. 
gestačnom týždni. 

Účinok aj mnohých iných škodlivých vplyvov v prenatálnom a postnatálnom ob
dobí ako sú infekcie, zlá výživa, polydrogová závislosť, vplyvy prostredia . 

Výber hodnoteni a merani pri poškodeni centrálneho nervového systému ako sú 
neurologické poruchy, poruchy správania a poruchy učenia sa ťažko kvantifikujú. 

Materiál a metodika 

Výsledky sú uvedené v absolútnych číslach , v daľšej časti práce aj ako aritme
tické priemery so smerodajnou odchýlkou. Časť výsledkov je vyjadrená v percentách. 
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Spracovali sme a vyhodnotili podľa hlásení z novorodeneckých oddelení na Slo
vensku údaje z anamnézy 101 novorodencov, ktorí sa narodili matkám závislým od 
psychoaktívnych látok. V tomto článku uvádzame níektoré naše výsledky. 

Výsledky 

Zistili sme, že v Slovenskej republike sa narodilo od 1. 1. 1995 do 30. 4. 1999, 
101 novorodencov matkám závislým od psychoaktívnych látok. 

Najviac takýchto detí sa narodilo v Bratislavskom kraji - 91 novorodencov, v Tr
navskom kraji v Piešťanoch sa narodili tri a v Trnave jedno dieťa. V Nitrianskom 
kraji v Topoľčanoch sa narodilo jedno. V Žilinskom kraji sa narodili tri deti a v Ban
skobystrickom jedno. V Košickom kraji bol diagnostikovaný jeden novorodenec. 

Grafické znázorneníe je na priloženej mapke. 

Obr. 1. Počet novorodencov matiek závislých od psychoaktívnych látok 

© 

narodených podľa miesta narodenia na Slovensku od 1. 1. 1995 do 30. 4. 1999 

Kraj Počet okresov 

Pražská 9, 811 04 Bratislava 

Bratislavský 8 
Trnavský 7 
Trenčianský 9 
Nitriansky 7 
Zilinsk ' 11 
Banskotystrický 13 
PrešovsKÝ 13 
Košický 11 
Slovenská republika 79 

Počet obyvateľov 
616871 
547173 
608990 
718358 
682983 
664072 
763911 
753849 

5356207 

Súbor tvorilo 101 novorodencov, ktorí sa narodili od 1, 1. 1995 do 30. 4. 1999 na 
území Slovenska. Dievčat bolo 46 a chlapcov 55. l-krát bol pôrod gemín. Traja novo
rodenci sa narodili ako mŕtvorodení a 1 exitoval na 12 deň života. (tab. 1) 

Diskusia 

Ak porovnáme výskyt závislosti od psychoaktívnych látok u mladistvých a dos
pelých na Slovensku (Masár, 1996; Kolibáš, 1995; Nociar, 1999; Ondrejkovič, 1998), 
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pôrody novorodencov matiek závislých od psychoaktívnych látok približne kopírujú 
krivku dospelej populácie iba v Bratislavskom a Trnavskom kraji , čiastočne v Ži
linskom. V celej oblasti východného Slovenska bol diagnostikovaný iba jeden novo
rodenec, čo nezodpovedá situácii u dospelých. 

Tabuľka 1 Epidemiologické údaje 

Živo narodené Spolu Mŕtvonarodené Zomreté 

Rok Dievčatá Chlapci 

N N N N N 

1995 5 10 15 

1996 7 14 21 

1997 9 10 19 1 

1998 15 15 30 1 

1999 8 4 12 2 

Hoci do pôrodnice príde porodiť dieťa skoro každá závislá, aj tak predpokladáme, 
že novorodencov matiek závislých od psychoaktívnych látok sa narodilo určite viac. 
Problémy vidíme v diagnostike , kedže výskyt je sporadický, nemyslí sa na túto 
možnosť. Ľahšie formy NAS unikajú pretože klinicky sú podobné ako pri fetálnej hy
potrofii a majú rovnaké adaptačné problémy po narodení. Ďalším momentom môže 
byť snaha nezverejňovať tieto údaje, či už na žiadosť rodičov, starých rodičov, alebo 
na základe osobných postojov zdravotníckych pracovníkov. Ekonomické problémy v 
zdravotníctve môžu spôsobovať problémy pri hlásení týchto matiek a ich novoroden
cov vzhľadom na reštrikciu finančných prostriedkov na poštovné a telefóny. 
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