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BOLESŤ 

 nepríjemný emocionálny a zmyslový zážitok, ktorý je 

spojený s potencionálnym alebo skutočným 

poškodením tkaniva, alebo sa ako taký opisuje. Bolesť 

je vždy subjektívna. (International Association for the Study of Pain)  

 Novorodenci – dedičná kvalita života, prejavujúca sa 

skoro  po narodení  

    a slúži ako signálny  

    systém pre poškode- 

    nie tkaniva.  

    (Anand, Craig, 1996)  

 



HODNOTENIE BOLESTI 

 je ťažké pre jej subjektívnosť a obmedzenú schopnosť 

novorodenca vyjadriť svoju bolesť,  

 objektívne merateľné ukazovatele,  

 subjektívne posudzovanie charakteristického 

správania sa novorodenca.  

 



HODNOTENIE BOLESTI 

V hodnotení bolesti môžeme využiť: 

 zmeny fyziologických funkcií v reakciách na bolesť,  

 hormonálne a biochemické zmeny v reakciách na 
bolesť,  

 behaviorálne zmeny v reakciách na bolesť,  

 výraz tváre / mimika, telesná aktivita, vokálne prejavy,  

 hodnotenie pomocou techniky (monitory VF, NIRS, 
EEG, EMG, zmeny elektrickej vodivosti kože) 



NÁSLEDKY NELIEČENEJ 

BOLESTI  

 zvýšené uvoľňovanie  

    stresových hormónov,  

 zmenené vnímanie bolesti,  

 chronické syndrómy bolesti,  

 poruchy spánku,  

 problémy s kŕmením,  

 neschopnosť samoregulácie v reakcii na vnútorné a 
vonkajšie stresory,  

 nedostatok pozornosti, poruchy učenia, problémy v 
správaní. 



HODNOTIACE NÁSTROJE 

 hodnotenie bolesti – kedykoľvek, keď sestra (lekár) 

zistí akýkoľvek prejav bolesti, 

 nástroje – spoľahlivé, platné, klinicky využiteľné, 

 štandardizované.                 Tvárový skóring bolesti 

čelo - prítomné vrásky  

obočie - vypuklé, zvraštené, priečne 

brázdy nad a medzi obočím 

očné viečka - vyklenuté, zvraštené 

nasolabiálne ryhy - zvýraznené, nad nimi 

vytvorené valy 

ústa - otvorené, ústne kútiky poklesnuté, 

pery vykrivené nadol 

jazyk - napnutý, okraj jazyka stiahnutý 

smerom hore, z jazyka vytvorený žliabok, 

posunutý dozadu 

brada - chvejúca sa  



HODNOTIACE NÁSTROJE 

 ICBS – Infant Body Coding System, od 32. t.t. 

 NFCS – Neonatal Facial Coding System, od 25. t.t. 

 NIPS – Neonatal Infant Pain Scale, pred, počas a po 

výkone 

 DSVNI – Distress Scale for Ventilated Newborn   

Infants  

 PIPP – Premature Infant Pain Profile 

 CRIES – Cries, Requires, Increased, Expresion, 

Sleepless 

 EDIN – Échelle Douleur Inconfort Noveau-Né   



NEFARMAKOLOGICKÉ 

OVPLYVNENIE BOLESTI 
 Prevencia bolesti – základná stratégia proti bolesti, 

minimalizácia množstva odberov krvi, zavádzania 

centrálynch prístupov ... 

 Ekologické zásahy / úprava prostredia – zníženie 

intenzity svetla, hluku, minimal handling ... 

 Jemná masáž, dotyk – masáž na kontralaterálnej 

strane, liečebný dotyk ...  

 Swaddling, facilitated tucking – zavinutie, polohovanie 



NEFARMAKOLOGICKÉ 

OVPLYVNENIE BOLESTI 

 Nenutritívne sanie – poskytnutie cumlíka / štetôčky 

do úst bez podávaného materského mlieka / formuly, 

lepšie účinky v spojení s podaním sacharózy 

 Multisenzorová stimulácia – niekoľko stimulácií 

ovplyvňujúcich bolesť (masáž, hlasová a čuchová 

stimulácia, očný kontakt) 

 Klokankovanie – 10 min. pred  

    výkonom a naďalej počas výkonu 



NEFARMAKOLOGICKÉ 

OVPLYVNENIE BOLESTI 

 Dojčenie, materské mlieko – chuť, sanie,  

    dotyk kože s kožou môžu prinášať úľavu od  

    bolesti, ale pri prerušení nemá analgetický účinok, 

MM, podávané inak ako dojčením, je vhodnejšie 

kombinovať s inými metódami 

 Sladký roztok / sacharóza – jej účinok je pri podaní 

úst, nie priamo do žalúdka, používaná dávka je 

0,012 – 0,12 g ꞊ 0,05 – 0,5 ml 24% sacharózy 

 



KAPILÁRNY ODBER  VYKONÁVANÝ  

„RUTINNÝM“ SPÔSOBOM – NA ZÁKLADE POUŽITIA 

TVÁROVÉHO SKÓRINGU VIDÍME, ŽE DIEŤA POCIŤUJE 

SILNÚ BOLESŤ 

 



KAPILÁRNY ODBER VYKONÁVANÝ POČAS DOJČENIA – 

PRI POUŽITÍ  TVÁROVÉHO SKÓRINGU JE MOŽNÉ VIDIEŤ, 

ŽE DIEŤA OVEĽA MENEJ REAGUJE NA BOLESTIVÝ 

PODNET. 

 



ZÁVER 

 V súčasnej dobe už vieme, že skorá skúsenosť 
novorodenca s bolesťou, jeho vystavenie bolestivým 
podnetom bez tlmenia bolesti, môže mať pre neho 
dlhodobé následky v neskoršom vývine a živote. Dieťa 
sa samo brániť nevie, ale bolesť cíti rovnako / 
dokonca intenzívnejšie ako my všetci. Preto, ak je 
možné dieťa chrániť pred bolesťou takým 
jednoduchým, efektívnym a bezpečným spôsobom ako 
je dojčenie jeho matkou, malo by byť našou 
povinnosťou (ak nie sú žiadne zdravotné  prekážky zo 
strany dieťaťa či matky) zavádzať do praxe takýto 
postup.  
 

 (Blass, 1995,1997; Heine, 1999; Barrett, 2000; Schollin, 2004) 
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