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Narodenie s rázštepom 
neznamená život s rázštepom ...



• Rázštep pery je najčastejšou vývojovou chybou 
tváre

• Vyskytuje sa u 1 zo 600-650 narodených detí

• Je možné ho operačne korigovať

• Pokroky v medicíne umožňujú bezpečne vykonávať 
tento typ zákroku už počas novorodeneckého 
obdobia – už pár dní po narodení



Prečo operácia bezprostredne po 
narodení?

• Rany sa hoja lepšie ako v kojeneckom veku
• Dieťa môže byť skôr normálne kŕmené
• Správny vývoj zubov a tvárových kostí
• Správny vývoj reči
• Pozitívny efekt na psychickú pohodu rodiny



Kedy možno operovať?

• Dieťatko narodené po 37. týždni gravidity

• Neprítomnosť iných vývojových chýb, ktorých 
riešenie dostáva prednosť

• Neprítomnosť infekcie postihujúcej ústnu dutinu, 
očká



Ako prebieha zákrok?

• Operácia je realizovaná v celkovej anestézii –
dieťatko je uspaté, zabezpečené sú dýchacie 
cesty a cievny vstup

• Pera je znecitlivená tzv. infraoritálnou blokádou, 
čo je lokálne znecitlivenie, ktoré zabezpečí 
tlmenie bolesti v mieste korekcie počas operácie, 
aj po nej



Kombinácia inhalačnej
anestézie s lokálnym
znecitlivením umožňujú
znížiť množstvo
potrebných anestetík,
čím sa minimalizuje
výskyt možných
nežiadúcich účinkov
anestézie



Čo sa deje po operácii?

• Po ukončení operácie je dieťatko prevezené na 
oddelenie detskej anestéziológie a intenzívnej 
medicíny, dýcha samostatne

• Prirodzený spánkový režim novorodenca a skorý 
návrat ku kŕmeniu (ešte v deň operácie) vytvárajú 
optimálne podmienky pre hojenie operačnej rany a 
minimalizujú riziko krvácania



Prečo práve DFNsP BB?

• Jediné pracovisko na Slovensku, ktoré realizuje 
korekciu už po prepustení z pôrodnice

• Odborný tím plastickej chirurgie, ktorý sa venuje 
rázštepom pery už viac ako 19 rokov

• Vysokošpecializovaný tím detských anestéziológov s 
bohatými skúsenosťami

• Technicky a personálne vybavené oddelenie



A takto to vyzerá...



Ak sa rozhodnete pre včasnú 
korekciu...

... čo najskôr kontaktujte naše pracovisko:

Pediatrická interná ambulancia 048/472 65 50 

alebo

II. Klinika pediatrickej anestéziológie a intenzívnej 
medicíny 048/472 65 56




