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АБСТРАКТ 

Спрема упатството за практикување на медицина базирана на докази член 27 став (1) од 
законот за здравствена заштита на РМ од 2013 год, на нашата клиника се спроведува ран 
скрининг за пулсоксиметрија на сите новородени деца. 

Во светот  неочекуван ран колапс кој резултира со смрт или потреба од реанимација се јавува 
кај 3-5 на секои 1000 живородени деца.Од тоа новородени со вродени кардиопатии се 9 од 
1000 живородени.Околу ¼ од овие кардиопатии изискуваат хируршка интервенција во првата 
година од животот. 

Целта на овој скрининг метод е рана детекција на кардиоваскуларни, респираторни и др 
болести кои  доведуваат до намалена артериска кислородна сатурација.Во оваа студија се 
обработени само кардиопатиите во новороденечката возраст чија дијагностика беше 
индицирана  првично со пулсоксиметрија. 

Материјали и методи:Се скринираат сите новородени во првите 6 часа од животот со 
пулсоксиметар кој го мери пулсот и кислородната сатурација со помош на електрода поставена 
обично на стапалото на новороденото 

Нормален резултат е О2 сатурација при амбиентален воздух еднаква и повеќе од 95%.При 
пониска О2 сатурација новороденото се следи , ако во наредните часови се покачуваат 
вредностите и детето е без клинички симптоми се прекинува следењето, а ако детето е со 
клинички симптоми и О2 сат е под 90% веднаш се формира неонатален тим кој предлага и 
врши понатамошни иследувања и третман на новороденото. 

Резултати: На нашата клиника годишно се раѓаат околу 5500 живородени новороденчиња од 
кои во 2018 год од сите скринирани, за следење се издвоени околу 880 новородени под 
различни дијагнози од кои кардиопатии се детектирани кај 16 новородени потврдени со 
ехокардиографија,околу 4 на 1000 кои се префрлени на соодветниот оддел детска 
кардиологија или детска кардиохирургија за понатамошен третман. 

Заклучок: Може да се заклучи дека скрининг пулсоксиметрија кај новородени е ефтин, 
неинвазивен, лесен за изведување и  многу важен метод за рана дијагностика кај вродените 
кардиопатии како и нивен ран третман кој ги намалува последиците по здравјето на детето. 

 

 

 


