
Odvzem krvi v okviru programa zgodnjega 

odkrivanja motenj v delovanju ščitnice in 

prirojenih presnovnih bolezni (poleg 

fenilketonurije od 2019 še 16 novih bolezni 

presnove). Z zgodnjim zdravljenjem teh 

bolezni lahko preprečimo okvare v razvoju 

otroka. Za te bolezni zgodnja diagnoza brez 

presejalnih testov ni mogoča. 

Kri se običajno odvzame iz žile na skalpu, saj 

je tam občutljivost na bolečino najmanjša.  

Odvzame se 8 kapljic krvi na filter papir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V kolikor potrebujete pojasnila ali imate v 

zvezi z navedeno obravnavo vprašanja, se 

lahko dodatno posvetujete z zdravnikom. 

 

Opisana oskrba se izvaja na podlagi 

Pravilnika za izvajanje 

preventivnega zdravstvenega 

varstva na primarni ravni, ki določa 

obvezne preventivne zdravstvene 

ukrepe in cepljenja (Uradni list RS, 

št. 19/98 s spremembami in 

dopolnitvami), usklajeno na 

Neonatalni sekciji Združenja za 

pediatrijo Slovenskega 

zdravniškega društva (april 2016). 
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OBRAVNAVA 
NOVOROJENČKA PO 

PORODU 
 

 

 

 

 

 

Pojasnila za starše 

Prvi pregled 
 



Takoj po rojstvu je otrok ocenjen s strani 

babice. 

V primeru poroda z večjim tveganjem 

(carski rez, vakuumska ekstrakcija, itd.) 

otroka pediater celostno pregleda takoj po 

rojstvu, sicer v nekaj urah po rojstvu. 

 

 

 

 

Preventivna zdravila 
 

V prvih urah po rojstvu novorojenček 

prejme 1 mg vitamina K v mišico za 

preprečevanje krvavitev po rojstvu ter 

antibiotične kapljice v oči za preprečevanje 

bakterijskega vnetja oči. 

 

 

 

 

Presejalni testi tekom 
bivanja na oddelku 

 

Test sluha (TEOAE) se izvaja z meritvijo 

zvočnega sevanja notranjega ušesa. 

Zgodnje odkrivanje motenj sluha 

omogoči zgodnjo obravnavo in s tem 

optimalnejši razvoj otroka. 

 

 

 

 

 

Meritev nasičenosti krvi s kisikom s 

pulznim oksimetrom na okončinah za 

zgodnje odkrivanje prirojenih srčnih 

napak. Meritev se opravi v starosti vsaj 24 

ur. 

Pregled pred odpustom in ostali 
presejalni testi 

 

V starosti vsaj 48 ur, ali pred odpustom, 

otroka ponovno celostno pregleda pediater. 

Opravijo se še preostali presejalni testi: 

Presvetlitev očesnih medijev za zgodnje 

odkrivanje prirojene sive mrene. S 

pravočasno obravnavo lahko ohranimo 

otrokov vid. 

 

 

 

 

Ultrazvočni pregled kolkov za ugotavljanje 

pravilnosti razvoja kolkov. Glede na prvi 

izvid po rojstvu se opravi kontrolni UZ 

pregled pri ortopedu v starosti 2-6 tednov. 

 

 

 


