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Uvodne pozdrave poda prof. Darja Paro Panjan, predsednica Neonatalne sekcije in predstavi 
teme in program srečanja.  

V prvem predavanju doc. dr. Miha Lučovnik predstavi problematiko pri diagnosticiranju in 
obravnavi zastoja plodove rasti. Po predavanju se odpre razprava o potencialnih 
biomarkerjih, ki bi bili v pomoč pri prepoznavi kratko in dolgoročnih posledic zastoja 
plodove rasti.  

V nadaljevanju Jerneja Peček, predstavi skupno delo z doc. dr. Petjo Fister in Mojco Železnik 
na temo »Pokazatelji presnove zahirančkov v neonatalnem obdobju«. Povzame dejstva iz 
strokovne literature in predstavi rezultate študije, ki je bila na temo novorojenčkov, rojenih 
kot majhnih za gestacijsko starost, opravljena na KONEO. V tej raziskavi se je izkazalo, da 
imajo zahirančki že v neonatalnem obdobju povišane vrednosti trigliceridov in da so ti 
najobetavnejši biomarker, ki bi lahko služil kot pokazatelj razvijajočega se metabolnega 
sindroma v tej skupini otrok.  

Tretje predavanje je imel doc. Primož Kotnik, ki je natančno prikazal kompleksnost motenj v 
endokrinoloških funkcijah in poteh razvoja metabolnega sindroma pri otrocih in 
mladostnikih, ki so bili rojeni kot lahki za gestacijsko starost.  

V predzadnjem predavanju Barbara Mihevc govori o temi »Perinatalni informacijski sistem 
RS in izbrani kazalniki perinatalnega zdravja«. Po predavanju se razvije diskusija o ponovni 
potrebi po prikazu kazalnikov perinatalnega zdravja po različnih porodnišnicah v Sloveniji in 
povezave podatkov s kazalci zdravja kasneje v otroštvu ter odrasli dobi (kot so podatki iz 
registra rizičnih otrok).  

Na koncu strokovnega programa, prof. Darja Paro Panjan poda poročilo o delovanju 
Neonatalne sekcije v letih 2015-2019. Poroča, da so aktivnosti razvidne na spletni strani 
sekcije, kjer so objavljeni tudi vsi zapisniki sestankov, ki so praviloma potekali dvakrat letno. 



Poleg zasnove in vzdrževanja spletne strani je bil v tem času sprejet pravilnik o delovanju NS. 
Zastavljeni in sprejeti so bili Postopki obravnave novorojenčkov po rojstvu, sprejet obrazec 
Pristanek na obravnavo. Definirani so postopki razširjenega presejanja ter nekatere druge 
teme, zapisane v zapisnikih. Potekala je aktivnost povezovanja z mednarodnimi združenji in 
postopki za specializacijo iz neonatologije na SZD in Zdravniški zbornici.  

Pod točko razno Andreja Škafar predstavi primer novorojenca, katerega starši so odklonili 
zakonsko določeni preventivni ukrep po rojstvu – profilakso z vitaminom K. Otroka je 
pregledala v ambulanti in zastavila s Pravilnikom predvidene preiskave. Staršem je pojasnila 
pomen profilakse in alternativne načine aplikacije; starši so kljub njenim naporom K vitamin 
odklonili, zato jim je pojasnila, da bo skladno s sprejetimi navodili in Zakonom morala podati 
prijavo na CSD Kranj. Kasneje je otrokova mati podala v BGP Kranj Zahtevo za prvo 
obravnavo kršitve pacientovih pravic zaradi "grožnje s prijavo na CSD kot povračilni 
zastraševalni ukrep zoper starša zaradi nestrinjanja s priporočilom zdravstvene delavke 
glede aplikacije vitamina K". Sledila je ustna obravnava v prisotnosti odvetnice. Ugotovljeno 
je bilo, da do kršitev določil Zakona o pacientovih pravicah ni prišlo, da interni strokovni 
nadzor ni potreben; kljub temu je otrokova mati vztrajala, da prijava na CSD ni potrebna in 
pojasnila, da je s svojim postopkom želela preprečiti prijavo na CSD. Sledila je zahteva za 
drugo obravnavo kršitve pacientovih pravic na Komisiji RS za varstvo pacientovih pravic; 
sklicana bo senatna obravnava, na katero je dr. Škafar vabljena kot priča. Dr. Škafar poudari, 
da je pomembno, da se vsi neonatologi držimo sprejetih navodil in, da vztrajamo na 
preventivnih ukrepih. Predlaga, da za mnenje o postopkih po rojstvu v zvezi s profilakso z 
vitaminom K, kot smo jih oblikovali, zaprosimo RSK za pediatrijo. Člani neonatalne sekcije 
smo bili soglasni, da je bilo ravnanje dr. Škafar v skladu z dogovori strokovnega združenja 
NS.  

V nadaljevanju pod točko razno prof. Štefan Grosek predstavi šolo o oskrbi plodu,  
obporodni in poporodni oskrbi novorojenčka, ki bo organizirana s strani KO za perinatologijo 
v maju 2020. Predlaga tudi, da bi specializanti pediatrije opravljali kolokvije iz neonatologije 
tudi v Porodnišnici Ljubljana. 

Na koncu srečanja potekajo volitve.  

• prof. Darja Paro Panjan je ponovno izvoljena za predsednico NS. 

• asist.dr. Lilijana  Kornhauser Cerar je izvoljena za podpredsednico NS.  

• Za tajnika je izvoljen asist. Gregor Nosan. 

• Člani upravnega odbora postanejo : asist. Perme Tina, doc.dr. Milena Treiber, Petra 
Bratina, Lea Školnik  
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