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Súhrn 

V tomto článku pokračujeme publikovaním ďalšej časti našej štúdie. 
Analyzujeme údaje od novorodencov, ktorí sa narodili matkám závislým od psycho

aktívnych látok. Závislosť a spôsob života ovplyvnili nielen postnatálnu adaptáciu novoroden
ca, komplikovanú novorodeneckým abstinenčným syndrómom, ale aj mortalitu a morbiditu 
týchto detí . Priority matky určili aj vzťah k dieťaťu a záujem oň. 

K r ú č o v é s lov á: Závislosť od psychoaktívnych látok - gravidita- fetálny abstinenčný 
syndróm - novorodenec - novorodenecký abstinenčný syndróm - si
tuácia na Slovensku - analýza údajov o novorodencovi 

Drobná, H., Huttová M., Neščáková E.: MOTHER DEPENDENT ON 
PSYCHOACTIVE SUBSTANCES AND HER NEWBORN. PART III. 
SITUATION IN SLOVAKIA. ANALYSIS OF DATA ABOUT 
NEWBORN 

Summary 

In this article, we continue in publishing the additional part of our study. 
We are have analysed the data obtained from the newborn born to mothers dependent on 

psychoactive substances. Dependence and the way of life had afTected not only the postnatal 
adaptation of neonates, complicated by the neonatal abstinence syndrome, but also the morta-
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lity and morbidity of such children. Thc mother s priorities determined also her relation to the 
child and her interest in it. 

Key w o r ds : Dependence on psycho active substances - gravidity - foetal abstinence syn
drome - newborn - neonatal abstinence syndrome - situation in Slovakia -
analysis of data on the newborn 

Materiál a metodika 

Spracovali sme údaje od matiek, ktorým sa narodili novorodenci vystavení pre
natálne vplyvu psychoaktívnych látok v čase od 1. 1. 1995 do 30. 4. 1999 na území 
Slovenska. Informácie sme získali z hlásení z novorodeneckých oddelení a z chorobo
pisov. Priemerný vek matiek bol 23,42 roka, 64,35 % gravidných bolo nevydatých, 
60% bolo nezamestnaných, najčastejšie bol ako droga zneužívaný heroín a heroín 
v kombinácii s níkotínom.V 43 % bola aplikácia drogy intravenózna. Iba 21% ma
tiek uviedlo pokus o liečbu drogovej závislosti. 

Spracovali sme dostupné údaje o novorodencoch, ktorí sa narodili matkám zá
vislým od psychoaktívnych látok. Novorodenci boli vystavení prenatálne vplyvu psy
choaktívnych látok. V čase od 1. 1. 1995 do 30. 4. 1999 sa podľa hlásení z novorode
neckých oddelení na území Slovenska narodilo 101 novorodencov. 55 chlapcova 46 
dievčat. 

Výsledky 

Gestačný vek dievčat bol od 34. do 41. gestačného týždňa. Chlapcov od 27. do 40. 
gestačného týždňa . 

Príemer dievčat bol 37,03 lSD 2,321 u chlapcov 38,22 1 SD 1,821 (tab. 1) . 

Tabuľka 1. Charakteristika súboru novorodencov 1N=1011 

N Gestačný vek Pôrodná hmotnosť Pôrodná dlžka 
(počet) (týždne) (g) (cm) 

Priemer SD Priemer SD Priemer SD 

Dievčatá 46 37,03 2,32 2322,27 574,95 45,42 3,61 

Chlapci 55 38,22 1,82 2 721,67 846,49 47,45 3,95 

SD - smerodajná odchýlka 

Rozdeleníe novorodencov podľa gestačného veku a pohlavia na dievčatá a chlap
cov narodených do 37GT a po 37GT (tab.2). 

Predčasne sa narodilo 22 dievčat pred 37GT (48,83 %) a 24 chlapcov (43,64 %). 
Po 37GT sa narodilo 24 dievčat (52,17%) a 31 chlapcov (52,36 %) (tab. 2). 
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Tabuľka 2. Rozdelenie súboru novorodencov podľa gestačného veku 

Spolu (N=101) > 37 GV < 37 GV 

N N % N % 

Dievčatá 46 22 47,83 24 52,17 

Chlapci 55 24 43,64 31 56,36 

Pôrodná hmotnosť dievčat bola od 1150 g do 4350 g, chlapcov od 1020 do 3920 g 
(tab . l). 

Pôrodná dÍžka dievčat bola v rozmedzí od 32 cm do 51 cm, u chlapcov od 34 cm 
do 51,9 cm (tab. l). 

Okrem pôrodnej hmotnosti a pôrodnej dÍžky sme sledovali ďalšie antropome
trické ukazovatele ako obvod hlavy, šírka a dľžka hlavy, obvod hrudníka , obvod bru
cha, obvod ramena, obvod lýtka a vypočítali sme index obvodu ramena k obvodu 
hlavy (tab. 3 ., nomogram). 

Morfogram novorodencov matiek závislých od drog 

4 
3 
2 
1 
O 

-1 
·2 
·3 
-4 

..... . .. 

2 

1 • pôrod ná hmotnosť 
2 • pôrodná dlžka 
3 - obvod hlavy 
4 - šírka hlavy 

• ... . -. -.. ... , 

3 

....-.:. ....• ' . 
------- ........,...... ....-

4 5 6 7 

I··· dievčatá - chlapci I 

' ......... 
"""'-

8 

5 • dlžka hlavy 8 - obvod ramena 
9 - obvod lýtka 

.--' ..... 

9 10 

6 • obvod hrudníka 
7 - obvod brucha 10 - index obvod ramena/obvod hlavy 

149 



H. DROBNÁ, M. HUTTOVÁ, E. NEŠČÁKOVÁ MATKA ZÁVISLÁ OD 
PSYCHOAKTÍVNYCH LÁTOK A JEJ NOVORODENEC. III. ČASŤ 
SITUÁCIA NA SLOVENSKU. ANALÝZA ÚDAJOV O NOVORODENCOVI 

Tabuľka 3. Telesné rozmery novorodencov matiek závislých od drog 

Antropometrické Dievčatá 

ukazovatele N=46 

I 

Pôrodná x 2322,27 

hmotnosť (g) SD 

z-skóre 

Pôrodná x 

dížka (cm) SD 

z-skóre 

Obvod x 

hlavy (cm) SD 

z-skóre 

Šírka x 

hlavy (cm) SD 

z-skóre 

Dížka x 

hlavy (cm) SD 

z-skóre 

Obvod x 

hrudníka (cm) SD 

z-skóre 

Obvod x 

brucha (cm) SD 

z-skóre 

Obvod x 

ramena (cm) SD 

z-skóre 

Obvod x 

lýtka (cm) SD 

z-skóre 

Index obvod ramena! x 

obvod hlavy SD 

z-skóre 

I - novorodenci matiek závislých od drog 
II - fyziologickí novorodenci 

574,95 

-1,26 

45,42 

3,61 

-1,55 

31,63 

3,11 

-0,74 

8,63 

0,56 

-0,59 

10,71 

0,43 

-0,98 

28,70 

2,51 

-1,59 

28,95 

2,61 

-0,47 

8,31 

0,96 

-1,74 

9,44 

1,20 

-1,07 

0,268 

0,023 

-1 ,05 

(NEŠČÁKOV Á, NETRIOVÁ a DROBNÁ, 1998) 

x - priemer SD - smerodajná odchýlka z - skóre 
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Chlapci 

N=55 N=91 

I II 

2 721,67 3230,00 

846,49 354,77 

-1,43 

47,45 49,99 

3,95 1,55 

-1,64 

32,13 33,99 

1,92 0,79 
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-2,00 



H. DROBNÁ, M. HUTTOVÁ, E. NEŠČÁKOVÁ MATKA ZÁVISLÁ OD 
P SYCHOAKTÍVNYCH LÁTOK A JEJ NOVORODENEC. III. ČASŤ 
SITUÁCIA NA SLOVENSKU. ANALÝZA ÚDAJOV O NOVORODENCOVI 

Podľa Apgarovej skóre mali dievčatá v 1. minúte najnižšie ohodnotenie 5 bodov, 
v 5. min. 6 bodov a v 10. min. 6 bodov. 

Chlapci mali najnižšie hodnoty v 1. minúte 3 body, v 5. min. 5 bodov a v 10. min. 
7 bodov (tab. 4). 

Tabuľka 4. Hodnoty Apgar skóre 

Apgar skóre Mean mean 

Dievčatá l.minúta 8,4 Chlapci l.minúta 8,45 

5.minúta 9,2 5.minúta 9,24 

lO.minúta 9,35 lO.minúta 9,53 

Klinický stav po narodení hodnotíme jednoduchým bodovacím systémom podľa 
Apgarovej (Huttová, 1992). Hodnotenie robíme v 1. 5. a 10. minúte po narodení. 

Hodnotenie novorodenca podľa Apgarovej 

o 1 2 Počet bodov 

Akcia srdca Neprítomná Pod lOO/min Nad lOO/min 

Dýchanie neprítomné nepravidelné lapavé krik 

Svalový tonus atónia flexia končatín aktívny pohyb 

Reakcia na odsávanie neprítomná grimasa krik 

Farba pokožky cyanóza, bledosť cyanóza na periférii ružová 

Hodnotí sa akcia srdca, dýchanie, svalový tonus, reflexná odpoveď na odsávanie 
nosovej dutiny a farba kože. Závažnosť klinického stavu hodnotíme ako dobrý pri 
bodovom ohodnotení 7 -10, ľahšiu asfyxiu 4 - 6 bodov, a ťažkú asfyxiu pri bodovom 
hodnotení O - 3. Hodnotenie podľa Apgarovej u týchto detí nemusí byť ovplyvnené, 
pretože NAS sa spravidla vyvíja postupne po prerušení pupočnej šnúry. 

Začiatok manifestácie novorodeneckého abstinenčného syndrómu bol u 50 % 
dievčat do 24 hod po narodení, po 24 hod u 4,34 %, bez príznakov NAS bolo 28,26 %, 
u 8 sme nemali údaj k dispozícii 17,9% (tab. 5). 
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Tabuľka 5. Novorodenecký abstinenčný syndróm 

Začiatok NAS Liečba 

N % N % 

Dievčatá do 24 hod 23 50 Fenobarbital 66 65,34 

po 24 hod 2 4,34 Opiáty 17 16,83 

Bez NAS 13 28,26 Neuvedené 15 14,85 

Neuved. 8 17,39 

Chlapci Do 24 hod 25 45,45 Mŕtve plody 3 2,97 

Po 24 hod 3 5,45 

Bez NAS 18 32,73 

Neuved. 9 16,36 

Chlapci mali začiatok do 24 hodín 45,45 %, po 24 hodinách 5,45 %, bez príznakov 
bolo 32,73 % a neuvedený údaj bol u 16,36 % (tab. 5). 

Závažnosť abstinenčných príznakov sme hodnotili najčastejšie používaným 
skórovacím systémom podľa L.P.Finneganovej (Finnegan, 1996). 

Hodnotí sa 21 príznakov bodmi od 1 - 5, v 2 - a 4 - hodinových intervaloch. 
Podľa bodového ohodnotenia postupujeme v liečbe. Skórovací systém sme uverejnili 
v AD 31, 1996,3 - 4 s. 187. 

Tabuľka 6. Maximálna hodnota FS a deň dosiahnutia max. hodnoty FS 

Maximálna hodnota Finnegan skóre Deň dosiahnutia max. hodnoty FS 

Priemer SD Max Min Priemer SD Max Min 

Dievčatá 15,76 5,12 28 7 3,33 4,07 18 1 

Chlapci 14,34 3,91 22 7 2,25 2,18 11 1 

FS - Finnegan skóre 

Maximálna hodnota Finneganovej skóre bola u dievčat 28 bodov a u chlapcov 22 
bodov (tab. 6 ). 

Maximálne hodnoty dosahovali dievčatá v priebehu 4. dňa po narodení a chlapci 
v priebehu 3. dňa života (tab. 5). 

Pri liečbe NAS sa väčšinou používali opiáty a fenobarbital (tab. 4). 
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65 % detí sa liečilo fenobarbitalom, opiáty boli použité u 17 % detí, 
3 % nemali údaj uvedený, 4 % boli mŕtve plody (tab. 4). 

Vysoký počet dní hospitalizácie bol spôsobený komplikáciami klinického stavu 
novorodencov (tab. 7). 

Tabuľka 6. Počet dní hospitalizácie 

Mean SD Max Min 

Dievčatá 33,73 19,48 102 14 

Chlapci 49,71 50,02 292 14 

Záujem matky o dieťa sa prejavil aj pri hodnotení výživy novorodencov. Iba 11 % 
matiek začalo svojich novorodencov dojčiť. 

Tabuľka 8. Výživa novorodenca 

N = 101 % 

Dojčené 11 11 

Ženské mlieko + umelá výživa 31 31 

Umelá výživa 19 19 

Neuvedené 40 39 

Dôležitým ukazovateľom popôrodnej adaptácie je čas vyrovnaní a popôrodného 
úbytku v hmotnosti (tab . 9). 

Tabulka 9. 

Dievčatá 

Chlapci 

Vyrovnanie popôrodného úbytku hmotnosti 

I 

N=101 

46 

55 

Mean 

12,38 

15,50 

SD 

4,80 

7,09 

Odrazom vzťahu matka - dieťa je aj jej záujem o dieťa počas hospitalizácie (tab. 
10). 

Sledovali sme aj záujem zo strany ďalších členov rodiny. 
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Tabuľka 10. Záujem o dieťa 

N = 101 % 

Záujem 40 39 

Nezáujem 24 24 

Starí rodičia a príbuzní 6 6 

Neuvedené 31 31 

Starostlivost o dieťa po prepustení z hospitalizácie (tab. 11 ). Kde odišlo dieťa 
a kto sa bude starať o dieťa po prepustení z oddelenia . Čast detí, ktoré odišli do doj
čenského ústavu, bola adoptovaná. 

Tabuľka 11. Starostlivosť o dieťa po prepustení z hospitalizácie 

'--' 

Kde N % 

U rodičov 38 37,62 

V dojčenskom ústave 21 20,79 

Neuvedené 33 32,67 

Adopcia 9 8,92 

Diskusia 

Od čias, keď Cobrinik v roku 1959 uverejníl prvý článok o následkoch drogovej 
závislosti gravidných na novorodencoch uplynulo vyše 40 rokov. Už vtedy zistil, že 
addikcia u matky má vážne negatívne následky na novorodencovi. 

Drogou číslo jeden zostáva naďalej alkohol, ale v tejto práci sme sa zamerali na 
nelegálne drogy. 

Problematika, s ktorou sme desaťročia nemali žiadne skúsenosti, sa po roku 
1989 objavila aj u nás a zanecháva svoje pečate na nič netušiacich bezbranných no
vorodencoch. Ich matky im pripravili už pri vstupe do života nepríjemný zážitok 
s drogami. Urobili z ních pasívnych nevedomých toxikomanov, ktorí sa už počas in
trauterinného života stretli mnohokrát s príznakmi abstinencie a po narodení sú vy
stavení okrem abstinenčných príznakov aj mnohým ďalším komplikáciám ako sú in
fekcie a vrodené vývojové chyby. Zo skúseností zo zahraničia vieme (Finnegan, 1996; 
Kandall, 1994; Halamek, 1997; Volpe, 1995), že vývin plodu pod vplyvom drog môže 
poznačiť jedinca aj do budúcnosti. Zhoršené rastové parametre, problémy s eduká
ciou a problémové správanie sú momenty, ktoré nás musia upozorniť na to, že je tu 
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nová riziková skupina detí, ktorou sa budeme musieť zaoberať. Je potrebné kvalifi
kovane a fundovane pristupovať či už ku gravidným toxikomankám, alebo novovoro
dencom a sledovať ich vývin v neskoršom období. 

Hoci porodiť dieťa príde do pôrodnice skoro každá závislá, aj tak predpokladáme, 
že novorodencov matiek závislých od drog sa narodilo určite viac. Problémy vidíme 
v diagnostike, keďže výskyt v niektorých častiach Slovenska je sporadický, nemyslí 
sa na túto možnosť. Ľahšie formy NAS sa klinicky veľmi podobajú fetálnej hypotrofii 
a majú rovnaké adaptačné problémy po narodení ako novorodenci závislých matiek, 
takže unikajú diagnostike . 

Ďalším momentom môže byť snaha nezverejňovať tieto údaje, či už na žiadosť ro
dičov, starých rodičov, alebo na základe osobných postojov zdravotníckych pracov
nikov. 

Zdravotníctvo je v súčasnosti v ekonomických problémoch, čo sa môže odraziť na 
problémoch pri detekcii a pri hlásení. Reštrikcia finančných prostriedkov je aj na vy
šetrovacie sety, poštovné a telefóny. 

Snažili sme sa získať čo najkompletnejšie informácie o závislých matkách a ich 
novorodencoch. 

Pôrodná hmotnosť vykazovala u dievčat 2322 g SD 548, u chlapcov 2722 g SD 
846. Iba 5 dievčat malo pôrodnú hmotnosť pod 2000 g, medzi chlapcami bolo iba 8 s 
pôrodnou hmotnosťou pod 2000 g. 

Pôrodná dlžka vykazovala v priemere u dievčat 45,42 cm, SD 3,60, a u chlapcov 
47,45 SD 3,95. Po spracovani ďalších antropologických vyšetrení a pri porovaní s fy
ziologickými novorodencami sa potvrdili znižené rastové parametre novorodencov 
matiek závislých od psychoaktívnych látok (Drobná,1999). Rast hlavy (obvod hlavy) 
v prvom roku života u týchto detí predurčuje ich neskorší neuropsychický vývoj 
(Wagner, 1998). 

Zistili sme takmer u všetkých typov závislostí, že novorodenci vykazujú znížené 
rastové parametre. Namerané antropometrické ukazovatele novorodencov matiek 
závislých od drog sme porovnávali s hodnotami fyziologických novorodencov pomo
cou z - skóre. Výsledky uvádzame v (tab. 3), (Neščáková,1998) . 

Z vypočítaných hodnôt z - skóre sme zostavili morfogram. 
Negatívny vplyv drog a spôsob života matiek toxikomaniek sa odrazil na 

všetkých sledovaných ukazovateľoch. V pôrodnej hmotnosti a v pôrodnej dížke 
zaostávali dievčatá aj chlapci za fyziologickými novorodencami od -1,26 s až po -1,64 
s. K podobným záverom dospeli aj (Vance,1997), ktorí zistili retardáciu rastu u detí 
drogovo závislých matiek a táto retardácia perzistovala až do 1. roka života. 

Nižšie hodnoty pôrodnej hmotnosti a dížky zaznamenali aj (Hulse, 1997), ktorí 
sledovali vplyv heroínu a methadonu na pôrodnú hmotnosť. 

V obvodových mierach bola retardácia ešte výraznejšia, u chlapcov sme zistili 
štatisticky významne nižšie hodnoty v obvode hlavy, v šírke hlavy, v obvode hrud
níka, obvode ramena ako aj v obvode lýtka. 

Na odlíšenie sledovaných novorodencov od fyziologických sme vypočítali index 
obvodu ramena k obvodu hlavy, ktorí zaviedli (Georgieff, 1986). Tento index repre-
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zentuje pomer medzi obvodom ramena - antropometrickým znakom zjavne ovplyv
ňovaným pri zmenách nutričného stavu a obvodom hlavy - mierou najmenej ov
plyvňovanou intrauterinnou výživou plodu (Drobná, 1999). 

(Frank, 1990) použili tento index na odlíšenie novorodencov matiek drogovo zá
vislých a zistili tiež významne nižšie hodnoty indexu. Dospeli k záveru, že použitý 
index skôr odhalí neonatálne komplikácie v súvislosti s intrauterinnou mal
nutríciou, ako samotná pôrodná hmotnosť. 

V našom súbore sme zistili tiež nižšie hodnoty, ktoré boli pod priemerom v po
rovnani s fyziologickými novorodencami (Drobná, 1999). U chlapcov bol rozdiel štati
sticky významný. 

V hodnoteni klinického stavu po narodení sme nenašli väčšie odchýlky od normy. 
Stav novorodencov po narodeni sme hodnotili podľa Apgarovej skóre. Dievčatá aj 
chlapci mali priemerné hodnoty Apgarovej skóre v rozmedzí 8 - 9,53 bodov v 1., 5., 
a 10. minúte. Bezprostredne po narodení deti väčšinou nemali problémy. 

Sledovali sme začiatok NAS. Dievčatá mali začiatok abstinenčných príznakov 
v 50 % do 24 hod po narodení, po 24 hod mali príznaky 4,34 %, 17,4 % boli neuve
dené údaje o NAS, a v 28 % boli novorodenci bez príznakov. V skupine chlapcov do 
24 hod reagovalo príznakmi 45 % po 24 hod 5,45 %, neuvedený údaj sme mali pri 
16,3 % detí a bez NAS bolo 32,7 % novorodencov. (Finneganová,1996; Olofson,1998; 
Kandall, 1994), uvádzajú prítomnosť NAS u novorodencov v 60-90 %. Pohybujeme 
sa približne v tomto rozpätí. 

Klinické príznaky NAS sme hodnotili Finneganovej skórovacím systémom pre 
NAS. 

Najvyššie hodnoty sme namerali u dievčat v priemere 15,70 boda v priebehu 4. 
dňa života a u chlapcov v priebehu 3. dňa života v priemere 14 bodov. Najvyšší bo
dový súčet bol u dievčat 28 bodov a u chlapcov 22 bodov. 

V liečbe NAS sme začínali podobne ako aj v iných krajinách látkami, ktoré tlmili 
dráždivosť. Najčastejšie bol používaný fenobarbital. Postupne sme veľmi opatrne 
pristupovali k liečbe opiátmi. Začali sme podľa informácií z literatúry ópiovou 
tinktúrou Paregorikom. Mali sme s ňou zlé skúsenosti, novorodenci reagovali pri pe
rorálnom podani veľmi negatívne. Nauzea a zvracanie komplikovali situáciu aj tak 
veľmi dráždivému novorodencovi. Keď sme prešli na novorodenecký morfínový roz
tok, tieto komplikácie sa neobjavili (Recommedation, 1997). V prípade ťažko zvlád
nuteľného NAS kombinujeme morfínový roztok s fenobarbitalom (Nair, 1997). Sa
mozrejme, za kontroly vnútorného prostredia a podľa bilancie tekutín podávame aj 
tekutiny parenterálne. Na iných pracoviskách používali aj Diazepam, Apaurin, Dor
micum, Tramal alebo Seduxen. 

Zatiaľ na liečbu opiátmi a fenobarbitalom reagovali novorodenci s NAS po narko
tických drogách veľmi dobre. Po stabilizácii stavu sme postupne znižovali dávky 
opiátov. Nepokoj, poruchy spánku a dráždivosť väčšinou pretrvávali. Po neurologic
kom vyšetreni časť novorodencov odchádzala z oddelenia ešte na liečbe fenobarbita
lom. Pretrvávajúca dráždivosť a časté infekcie predlžujú hospitalizáciu. Mnohokrát 
sú to infekcie a ich komplikácie, ktoré potom vyžadujú liečbu aj na iných oddele
niach napr. na chirurgii. 292 dní hospitalizácie malo I dieťa, ktoré sme prekladali na 
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chirurgické oddelenie, a potom sa vrátilo späť na oddelenie. 
Často predlžuje hospitalizáciu aj problém kontaktu s rodičmi a nejasná situácia 

okolo odchodu dieťaťa z nemocnice. Overenie sociálnych pomerov v rodine a získanie 
predbežného rozhodnutia o umiestneni dieťaťa v dojčenskom ústave môže tiež pre
dÍžiť čas hospitalizácie. V našej štúdii bol minimálny čas hospitalizácie 14 dni a ma
ximálny u chlapcov 292 dní a u dievčat 102 dni . 

Záujem matky o dieťa sa prejavil aj pri hodnoteni výživy novorodencov. Iba 11 % 
matiek začalo svojich novorodencov dojčiť . 

Najväčší záujem mali matky, ktoré boli v neustálej pozornosti svojich rodičov, 
partnerov a tie, ktoré sa liečili. Ostatné väčšinou naznačili záujem o dojčenie na 
začiatku ešte počas pobytu v nemocnici, ale len čo boli prepustené stratili celkový 
záujem o dieťa. Podľa klinického stavu, hmotnosti a možností sme novorodeneckú 
výživu riešili buď kombináciou ženské mlieko z laktária a umelá výživa, alebo len 
umelá výživa. 

Vyrovnanie popôrodné ho úbytku hmotnosti novorodencov sme hodnotili ako 
ukazovateľ rýchlosti popôrodnej adaptácie . U fyziologických novorodencov sa vy
rovnáva medzi 5. - 7. dňom predčasne narodených medzi 10. - 15. dňom po pôrode . 
V našom súbore v skupine dievčat sa popôrodný úbytok sa vyrovnal v priemere 
medzi 12. - 13. dňom ( 12,38 dňa, SD 4,80). Chlapci sa adaptovali pomalšie a po
pôrodný úbytok sa vyrovnal v priemere medzi 15. - 16. dňom (15,50 dňa SD 7,09). 

Záujem o zdravotný stav dieťaťa počas hospitalizácie sme hodnotili podľa 

návštev. 
Značili sme návštevy matky, otca, ich telefonické informácie na dieťa alebo 

návštevy starých rodičov, prípadne ďalších príbuzných. V skupine neuvedené sú 
všetky deti, ktoré nemali tento záznam alebo sme údaj nedostali. Psychosociálna pa
tológia sa odráža iba v 40 % záujme matky, alebo otca o dieťa . 

Aj tu sa prejavuje väčší záujem o iné hodnoty. V tomto prípade o drogu. Adopcia 
bola riešená počas pobytu dieťaťa v dojčenskom ústave, takže počet detí, ktoré odišli 
z nemocnice do dojčenského ústavu je vyšší o počet adoptovaných detí. V počte u ro
dičov sú aj deti , ktoré prebrali do starostlivosti starí rodičia alebo príbuzní (tab. 11). 

Do starostlivosti vlastnej rodiny, čiže rodičov, starých rodičov alebo najbližších 
príbuzných odišlo 37,6 % detí . V prípade, že boli závislí obaja rodičia dieťaťa a dieťa 
išlo do rodiny, podpisovali prevzatie a súhlasili s dohľadom a starostlivosťou o dieťa 
starí rodičia . 

V prípade, že závislá bola iba matka, mala snahu liečiť sa, a ak bolo dobré so
ciálne zázemie, dali sme dieťa do starostlivosti otca. Vždy sme museli mať záznam 
od obvodného pediatra, že preberá takéto dieťa do starostlivosti. 

Do dojčenského ústavu ochádzali deti na základe overenia situácie v rodine 
29,7 % novorodencov. Z tohto počtu 9 % detí sa dostalo do adopcie. Neuvedený údaj 
sme mali v 32,6 %. 

V rámci perinatológie gravidná závislá na psychoaktívnych látkach a po pôrode 
novorodenec s NAS sú nové fenomény dnešnej doby. Skutočný výskyt je oveľa vyšší 
ako je zachytené v našej štúdii (Kolibáš, 1995). Znamená to do budúcnosti, koor
dináciu práce zdravotníckych pracovníkov, sociálnych pracovníkov, centier pre dro-
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gové závislosti, súdov, ak to je potrebné aj ďalších odborníkov pre ďalšie riešenie 
problémov dieťaťa. 

Možné poruchy neuropsychického vývinu vyžadujú dispenzarizáciu detí. Progno
sticky je to vysokoriziková skupina detí . Nazývajú ich aj "problémové deti". 

Tieto vysokorizikové deti sú veľmi zraniteľné a zlé a nestabilné prostredie 
v ktorom vyrastajú nepomáha riešiť ich problémy. Zaostávajú v somatickom raste, 
v hmotnosti, v dížke , a môžu mať menší obvod hlavy. Problémy s učením, porucha 
krátkodobej pamäti, znížená koncentrácia pozornosti , znížená mentálna výkonnosť 
sú tiež sprievodné znaky. Zvýšená agresivita, impulzivita, nekont.rolovateľné nálady 
sú často popisované poruchy správania u týchto detí. 10-15-krát je častejší syndróm 
náhleho úmrtia dojčiat než v bežnej populácii . 

Všetky tieto deti, ktoré boli hospitalizované na našom oddelení boli opakovane 
predvolávané do poradne pre rizikových novorodencov. 

Pokiaľ sa deti dostali naspäť ku svojim biologickým rodičom toxikomanom, je 
návštevnosť poradne pre rizikových novorodencov veľmi malá. Ak sú v adopcii alebo 
v starostlivosti starých rodičov, tam je spolupráca lepšia. 

Novorodenci, ktorí sa narodia matkám toxikomankám sú väčšinou adepti na po
byt. v dojčenských ústavoch a v iných sociálnych zariadeniach. V lepšom prípade sa 
dostávajú do adopcie alebo do pestúnskej starostlivosti. 

V USA bola v roku 1950 34 % úmrtnosť novorodencov, ktorí sa narodili matkám 
toxikomankám. Príčinou bola ťažká dehydratácia ako následok hnačiek a zvracania 
pri NAS a včasné prepustenie z oddelenia. V roku 1992 (Fanaroff,1992), bola už len 
3-4 %. Je to výsledok, ktorý sa dosiahol vďaka komplexnému riešeniu prenatálnej 
starostlivosti , aktívnemu prístupu k novorodencovi po pôrode, spolupráce sociálnych 
pracovníkov nadácií, charitatívnych inštitúcií a vďaka úprave legislatívnych noriem. 

V populácii narastá podľa informácii toxikológov konzumácia amfetamínov. 
ZatiaI sa nám nepotvrdila laboratórne ani u jednej závislej gravidnej. Informáciu 
o abúze amfetamínov v tejto gravidite neuviedla ani jedna rodička. 

Švédski autori (Eriksson,1994), v lO-ročnej longitudinálnej štúdii závislých gra
vidných toxikomaniek od amfetamínov zistili, že 80 %, novorodencov odišlo z pô
rodnice do starostlivosti vlastných matiek. V štyroch rokoch bolo 50 % týchto detí 
v ústavnej starostlivosti a v adopcii. Po 10 rokoch sa tento počet zvýšil na 70 %, pre
tože biologické matky pokračovali v toxikománii a nedokázali sa primerane postarať 
o deti. Závislosť so svojimi následkami nie je iba zdravotníckym problémom. Na jej 
vzniku a šírení sa podieľa široká škála problémov, najmä z oblasti sociálnej a ekono
mickej. 

Výživa materským mliekom je nesmierne dôležitá. Nielen pre svoje nutričné 
hodnoty, ale aj pre obsah látok, ktoré podporujú rast a vývin, napr. takého 
dôležitého orgánu ako je mozog. Citová väzba medzi matkou a dieťaťom sa dojčením 
výrazne posilňuje. Možnosť dojčenia treba zvážiť, pretože drogy prechádzajú do ma
terského mlieka a môžu ovplyvniť novorodenca (Hinšt, 1998). 

Rozhodnutie o dojčení zostáva na lekárovi novorodeneckého oddelenia. Musí zvá
žiť všetky okolnosti, vstupnú drogu, klinický stav novorodenca, klinický stav matky 
a snahu matky o liečbu a musí zaujať jasné stanovisko. 
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Pre nás zdravotníkov je dôležité poskytnúť novorodencovi primeranú a kvalifiko
vanú starostlivosť . Snažíme sa, aby škody napáchané drogou boli čo najmenšie. 
Profesionálny prístup by mal zabráníť vzníku ďalších poškodení, ktoré by mohli 
vzniknúť pri postnatálnej adaptácii komplikovanej novorodeneckým abstinenčným 
syndrómom. 

Názory, ako riešiť problematiku gravidných toxikomaníek sú rôzne. V zásade sa 
zhodujú v tom, aby sa zabránílo počas gravidity výkyvom v hladinách drogy a vzní
ku fetálneho abstinenčného syndrómu. Intrauterinnému poškodeníu pri dodávke 
drogy níe sme schopní predísť. 

V rámci liečby drogovej závislosti od narkotických drog je v súčasnosti od
porúčaný a najčastejšie používaný metadon (Recommendation, 1997). Nie je to op
timálne riešeníe, ale v súčasnosti asi najprijateľnejšie . Odvykaníe v gravidite sa 
musí robiť veľmi opatrne a citlivo. Novorodenecký abstinenčný syndróm po metado
ne má svoje špecifiká a musíme byť o ních informovaní . 

Problematika gravidných toxikomaníek a ich detí má celospoločensky veľmi 
vážny dopad (Masár, 1995). Značný podiel týchto matiek je z rómskej populácie, čo 
prináša vzhľadom na ich spôsob života ďalšie problémy (Bernasovský, 1999). Tieto 
deti by potrebovali zvýšenú starostlivosť, vhodné rodinné zázemie, dostatok lásky 
a porozumenía, trpezlivosť a pochopenie pri prekonávaní ich problémov. (Štúrová, 
1999). Správaníe sa problémového dieťaťa v rodine, kde je v kombinácii so závislou 
matkou alebo otcom, je vysoko rizikové z možnosti odvrhnutia dieťaťa, psychickej 
deprivácie , týranía a zneužívanía (Bentovim 1998, Dunovský, 1999). Je to tiež 
otázka kvality našej ďalšej generácie a celej populácie. 

V rámci perinatológie, gravidná závislá na psychoaktívnych látkach a po pôrode 
novorodenec s NAS, sú nové fenomény dnešnej doby. Skutočný výskyt je oveľa vyšší 
ako je zachytené v našej štúdii. Znamená to do budúcnosti koordináciu práce zdra
votníckych pracovníkov, sociálnych pracovníkov, centier pre drogové závislosti, 
súdov, ak to je potrebné, a ďalších odborníkov pre ďalšie riešeníe problémov dieťaťa . 

Pri drogovej závislosti v gravidite máme možnosť až 100 % prevencie poškodenía 
dieťaťa . Zodpovednosť za prevenciu nesie celá spoločnosť. V prípade nezáujmu 
o riešeníe problému budú drogy naďalej vykonávať svoje tragické dielo na budúcich 
generáciách. 
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