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V čom vidíte uplatnenie
výsledkov tohto projektu:

Spresnenie diagnostiky možného ohrozenia plodu hypoxiou v priebehu pôrodu s možnosťou
zníženia „nadbytočnej“ frekvencie operačného ukončovania pôrodov pre predpokladanú
tieseň plodu.
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Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu (max. 20 riadkov) - slovensky:

Výsledky riešenia projektu potvrdili, že kombinované monitorovanie plodu pomocou kardiotokografie a fetálnej pulznej
oxymetrie resp. ST analýzy fetálneho EKG (STAN) pomáha znižovať vysokú frekvenciu „nadbytočnej“ pôrodníckej
operačnej intervencie, ktorá nesie nezanedbateľné riziko pre matku. Použitie rozširujúcich metód monitorovania plodu
nemá negatívny dopad na popôrodný stav novorodencov a súčasne umožňuje spresniť detekciu fetálnej hypoxie.
Cieľom projektu bolo stanoviť najoptimálnejší diagnostický postup pre včasnú detekciu fetálnej hypoxie. Podľa našich
zistení túto možnosť ponúka práve kombinované neinvazívne sledovanie plodu pomocou kardiotokografie a jednej
z doplňujúcich vyšetrovacích metód - fetálnej pulznej oxymetrie resp. STAN, čím boli ciele projektu naplnené.

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu (max. 20 riadkov) - anglicky:
The results of our project have proved that combined fetal monitoring including cardiotocography, fetal pulse oximetry
and/or ST analysis of the fetal ECG (STAN) enables to decrease the high rate of „unnecessary“ operative deliveries which is
linked to considerable maternal health risks. At present, the use of such methods has no known negative impact on neonates
and makes the diagnosis of fetal hypoxia more accurate.
Our project objectives were to identify the optimal diagnostic protocol for early detection of fetal hypoxia. According to our
findings, the combined non-invasive fetal monitoring including cardiotocography, fetal pulse oximetry and/or ST analysis of
the fetal ECG (STAN) is the optimum solution. Thus, the aims of the project were fulfilled.
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