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Definice bolesti 

Nepříjemný smyslový a emocionální 
zážitek spojený se skutečným nebo 
potenciálním poškozením tkáně, nebo 
popisovaný výrazy pro takové 
poškození (IASP, 1979).  

IASP = International Association for the Study of Pain 



pokračování 

Novorozenec ještě nedokáže vyjádřit 
svou bolest tak, aby to odpovídalo 
zmíněné definici, což mimo jiné také 
přispívá k selhání zdravotnického 
personálu v rozpoznávání a léčbě 
bolesti v ranném dětství (Johnston, 
1997).  



pokračování 

Neschopnost komunikovat v žádném 
případě nepopírá možnost, že jedinec 
zažívá bolest a že ji potřebuje vhodně 
léčit (IASP, 2001).  

 



Definice bolesti u novorozenců 

Bolest je neoddělitelnou vlastností 
živých organismů, která se 
v ontogenezi objevuje brzy, aby 
sloužila jako signalizace toho, že 
dochází k poškozování tkáně 
organismu (Anand, Craig, 1996).  



Jaký výkon je bolestivý? 

Takový, který porušuje tělesnou 
integritu novorozence tím, že působí 
poranění kůže nebo sliznice v průběhu 
zavádění (nebo vytahování) cizího 
materiálu (předmětu) do dýchacích 
cest, trávicího nebo močového traktu 
(Carbajal et al., 2008).  



Incidence bolestivých výkonů (BV) 

Každý novorozenec na JIPN podstoupí 
denně průměrně 16 BV (Carbajal et 
al., 2008). 

Výzkum - září 2005-leden 2006, 430 novorozenců 



Jak snížit bolestivost výkonů 
obecně: 

Snížit počet bolestivých, zajistit 
dítěti komfort! 

Minimalizovat počet opakovaných 
vyšetření pro selhání techniky, 
postupu nebo přístroje (systémové 
týrání). 

Používat transkutánní měření, pokud 
je možné! 



pokračování 

Plánované BV provádět při tichém 
(plném) bdění - dítě nebudit! 

BV neprovádět v čase jídla! 

Dát dítěti dostatek času na zotavení! 

Další BV odložit alespoň o 2 hod. 

Monitorovat projevy bolesti! (Lago et 
al., 2009; APS, 1996). 

APS = American Pain Society – 5. vitální funkce 



Jak zajistit dítěti komfort? 

Redukovat rušivé stimuly (světlo, 
hluk). 

Zabalit dítě do teplé roušky (v teplém 
prostředí). 

Držet je v náručí (matky). 



Proč při tichém (plném) bdění? 

V aktivním spánku (fáze REM - asi 25 
min) odpočívá novorozenec duševně (a 
zdají se mu sny). 

V tichém spánku (non REM - asi 25 
min) odpočívá tělesně (nezdají se mu 
sny) (McNamara et al., 2002).  



Jak bolest monitorovat? 

Hodnocením projevů bolesti: 
změny vitálních funkcí, 

změny chování: 
výraz tváře (mimika), 

hlasové projevy (vysoce postavený pláč s 
apnoickými pauzami, tichý pláč intubovaného 
dítěte). 

změny polohy a svalového tonu končetin 

porucha socializace. 



Nejčastější bolestivé výkony 

Odsávání z nosu (28,9 %). 

Odsávání z trachey (23,3 %).  

Odběry krve z paty (19,8 %). 

Odstraňování adheziv (19,5 %) 

Zavádění gastrické sondy (2,4 %). 

Venepunkce (1,8 %) (Carbajal, 2008). 



Jak snížit bolest při odsávání z 
nosu? 

Nezavádět do nosu tenkou cévku! 

Raději použít koncovku na šetrné 
odsávání. 

 





Jak snížit bolest při odsávání z 
trachey? 

Odsávat pouze v indikovaných 
případech! 

Zavádět cévku pouze ke konci kanyly. 

Podtlak nesmí být vyšší než 60-80 
mmHg (8-10 kPa). 



Jak snížit bolest při vpichu do 
paty? 

Použít lancetu s nastavitelnou délkou 
vpichu, po které je incize nad úrovní 
nervových zakončení.  

ITC Tenderfoot® Tradiční lanceta 



pokračování 

Využít dotyk na kontralaterální 
straně. 

Podat dítěti sacharózu per os. 

Patu není třeba (z důvodu snížení 
bolesti) zahřívat (Barker et al, 1995). 

 

 



Proč sacharózu? (S) 

Eliminuje elektroencefalické změny 
spojené s bolestivými procedurami 
(Fernandez et al., 2003). 
Vlastní mechanizmus účinku na tišení 
bolesti však není zcela objasněn. 
Zatímco S podaná ústy bolest tlumí, 
S podaná intragastricky nikoliv (AAP, 
2006). 



pokračování 

Přestože se S podává pro tišení 
bolesti, optimální dávka stále ještě 
není určená. 

Dávky se běžně pohybují v rozmezí 
0,012-0,12g (0,05-0,5 ml 24% 
roztoku). 



pokračování 

Někteří autoři navrhují zdvojnásobit 
dávku a rozdělit ji na: 

 2 minuty před zákrokem, 

 1-2 minuty po zákroku. 

Protože S tlumí, ale neodstraňuje 
bolest, měla by se používat v 
kombinaci s jinými technikami (AAP, 
2006). 



Jak snížit bolest při 
odstraňování adheziv? 

Použít odmočení, odmaštění nebo 
ponechat na kůži déle než 24 hodin. 

Použít hydrogelový podklad pod 
náplast. 



Jak snížit bolest při zavádění 
gastrické sondy? 

Zavádět zvlhčenou sondu do předem 
odměřené vzdálenosti. 

Nezavádět na každé krmení (6-8x denně). 

Ponechat in situ alespoň 24 hodin. 



Jak snížit bolest při venepunkci?  

Použít celkovou nebo místní analgézii, 
nebo obojí (EMLA pouze 30 min, ale 
ne u vpichu do paty (Stevens et al., 
1999). 

Držet dítě v náručí. 



Venepunkce versus vpich do paty 

Bez podání i po podání 
sacharózy bylo skóre 
NFCS (u 100 fyziol. n.) u 
vpichu do paty vyšší než u 
venepunkce. 

Venepunkce je tedy méně 
bolestivá pro odběry krve 
u novorozenců (Ogava, S.; 
Ogihara, T. et al., 2005). 

http://fn.bmj.com/content/90/5/F432/F2.large.jpg
http://fn.bmj.com/content/90/5/F432/F2.large.jpg


Management bolesti 

Zlatým pravidlem managementu léčby 
bolesti u novorozenců má být 
předpoklad, že to, co je bolestivé pro 
dospělé, bude s největší 
pravděpodobností bolestivé i pro 
novorozence.  

Léčba bolesti má být zahájena ve 
všech případech, kdy je bolest 
předpokládaná.  



Děkuji za pozornost 

http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.keeperofthehome.org/wp/wp-content/uploads/2012/01/HPIM1740.jpg&imgrefurl=http://www.keeperofthehome.org/2012/02/10-decision-of-newborn-parents-part-2.html&usg=__XMNTiK5908w4XIJ0kiM7TR2BNsg=&h=2320&w=3088&sz=583&hl=cs&start=2&zoom=1&tbnid=MXPumqFi_3GA-M:&tbnh=113&tbnw=150&ei=KgnWT7DPKc63hAfnnvXAAw&prev=/search%3Fq%3Dcomplication%2Bafter%2Bheel%2Bprick%2Bin%2Bneonates%26um%3D1%26hl%3Dcs%26gbv%3D2%26rlz%3D1R2ADRA_csCZ477%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
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