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Skríningový program novorodencov na Slovensku 

Skríning novorodencov je veľký plošný záchytný program, ktorý dnes na Slovensku dokáže odhaliť 

12 závažných ochorení v čase, kedy je možné zabrániť poškodeniu alebo vážnym následkom na 

zdravie novorodencov. 

Historicky je to jeden z najucelenejších preventívnych programov vo svete, keďže existujú pevne 

stanovené pravidlá na organizáciu programu. Slovensko úspešne vykonáva novorodenecký 

skríning od roku 1985 a patrí v organizácii aj počte zachytávaných ochorení medzi popredné štáty 

Európy aj sveta. Laboratórium, ktoré tvorí srdce programu, je Skríningové centrum novorodencov 

SR pri Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Banská Bystrica. Od roku 1985 bolo vyšetrených 

1,9 milióna novorodencov a zachytených a liečených bolo 839 novorodencov. Systém organizácie 

programu je založený na spolupráci novorodeneckých oddelení, laboratória, lekárov špecialistov, 

lekárov prvého kontaktu aj rodičov zachytených detí. Všetci sa podieľajú na fungovaní záchytného 

systému.  
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Obrázok 1: Mapa novorodeneckého skríningu na Slovensku. 

Mapa novorodeneckého skríningu na Slovensku sa odlišuje od klasickej mapy. Na Slovensku 

máme v súčasnosti 64 novorodeneckých oddelení s prideleným špecifickým kódom pre 

novorodenecký skríning. Podľa miesta pôrodu má novorodenec narodený na Slovensku svoj 

vlastný kód a číslo. Dieťa narodené v Banskej Bystrici 1.1.2016 ako prvé, má novorodenecký kód 

BBA 1. Takto je zabezpečený kontrolný systém jednotlivých oddelení na odber všetkých detí 

narodených na Slovensku. Ak sa dieťa narodí doma alebo v blízkom zahraničí, prideľuje kód SCN 

SR v spolupráci s lekárom prvého kontaktu dieťaťa.   
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Obrázok 2: Systém centrálneho laboratória pre novorodenecký skríning na Slovensku SCN SR v Banskej 

Bystrici a Recall Centier – špecializovaných centier pre diagnostiku a liečbu zachytených 

ochorení. 

 

   

Obrázok 3: Spôsob odberu krvi z pätičky novorodencov. 

Jednoduchý spôsob odberu krvi sa vykonáva na 4. deň života novorodenca, pred prepustením 

z novorodeneckého oddelenia. Krv sa odoberá z pätičky dieťaťa na špeciálny odberový papierik 

a vysušená sa odosiela na vyšetrenie. Čas odberu je unifikovaný – v hodinách je to 72. - 96. 

hodina života dieťaťa. Pre deti s nízkou pôrodnou hmotnosťou a komplikovaným stavom po 

narodení sa urobí opakovaný odber na 10. deň života. Suchá krvná vzorka predstavuje 

jednoduchý a pritom postačujúci materiál na detekciu závažných ochorení.   

Ktoré ochorenia na Slovensku zachytávame v novorodeneckom skríningu? 

V súčasnosti sa na Slovensku odhaľuje 12 ochorení. Ide o ochorenie zníženej činnosti štítnej žľazy 

– kongenitálna hypotyreóza, závažné dedičné ochorenie poruchy steroidogenézy – kongenitálna 

adrenálna hyperplázia, chronické závažné ochorenie -  cystická fibróza, dedičné metabolické 

poruchy aminokyselín – fenylketonúria, choroba javorového sirupu, dedičné metabolické poruchy 

metabolizmu mastných kyselín  a organické acidúrie. Všetky ochorenia nie sú u novorodenca 

viditeľné po narodení a ich odhalenie zabráni závažným stavom nielen v novorodeneckom období, 



ale aj v období ďalšieho psychického vývinu, metabolického stavu a fyzického vývinu.  Pri odhalení 

niektorých ochorení – zvlášť u kongenitálnej adrenálnej hypreplázie a dedičných metabolických 

porúch – sa predíde aj možnému úmrtiu dieťaťa.  

Novorodenecký skríning zachraňuje životy, do dnešného dňa sa podarilo vyšetriť 1,9 

milióna novorodencov a zachytiť 839 detí so závažnými ochoreniami. 

Pre viac informácií navštívte našu stránku http://www.dfnbb.sk 

http://www.dfnbb.sk/

