


 Psychický stav či pocit většinou spojený s 
aktualním nebo potencionálním 
poškozováním živé tkáně organismu 
nebo příznak poruchy normálního 
průběhu fyziologických procesů 

 Bolest tedy jako subjektivně vnímaná a 
vyjádřená zkušenost 

 Tato definice není aplikovatelná na 
neverbální jedince, pro novorozence 
obtízně použitelná 

 



 Bolest je dědičná kvalita života, 

projevující se časně po narození a 

sloužící jako signální systém pro poškození 

tkání 

 

Anand Craig (1996) 



 Narozený před termínem porodu =gestační 
věk před dokončeným 38.týdnem s 
hmotností menší než 2500 gramů 

 V roce 2008 se v České republice 
předčasně narodilo 8643 dětí (857 dětí 

    1-1,5kg; 471 dětí méně než 1kg) 
 Živě narozené děti do 2490g v roce 2009 
    9076, v roce 2010 8591 a v roce 2011 
    8300 dětí 
 Hospitalizace novorozenců s velmi nízkou 

porodní hmotností (pod 1,5 kilogramu) trvá 
průměrně 60 až 100 dnů 
 



 Novorozenec i nedonošený je neurologicky 

vybaven pro vnímání bolesti 

 Bolestivými podněty jsou intubace, inserce 

nosní kanyly (CPAP), inserce NGS, kanylace, 

odběr krve, odsávání (DÚ, ETC), 

odstraňování náplasti 

 Novorozenec reaguje na bolest změnami 

fyziologických funkcí s následkem oběhové 

a dechové nestability 



 Behaviorální – výraz tváře, zvýšené 

svalové napětí, křik 

 Fyziologické – změny srdeční akce, 

krevního tlaku, saturace, změny dýchání 

 Biologické – hladina kortizolu, 

intrakraniální tlak, změny na EEG 





 Vytvořeno větší množství skórovacích 

systémů založených na behaviorálních a 

fyziologických indikátorech bolesti 

 ve FN Plzeň hodnotíme bolest vizuálním 

pozorováním (výraz obličeje, změny 

fyziologických funkcí, motorické projevy) 





 Základem tišení bolesti je komplexní 

ošetřovatelská péče 

 Během traumatické procedury dítě 

udržovat v teple, v pohodlné poloze, 

nesmí se nechat nepřikryté a na 

chladném místě 

 Dítě také příznivě reaguje na lidský hlas 

 



 

 Podávání jednorázové i opakované 

 Před, během i po výkonu 

 Ideálně v kombinaci s nenutritivním 

sáním (dudlík, prst) 

 Snižuje projevy bolesti při invazivních 

výkonech, ale nesnižuje potřebu kyslíku a 

energie 





 Správná poloha usnadňuje a stabilizuje 

dýchání 

 Podpora flekčního držení dolních 

končetin 

 Polohovací pomůcky, zavinování do 

zavinovaček, aktivně vytvořené klubíčko 

– fetální poloha 







 Představují různé druhy dotykové 

interakce – hlazení, chování, masáže, 

klokánkování 

 Významně omezují nepříznivé důsledky 

intenzivní péče, zlepšují momentální 

stabilitu dítěte 

 Držení dolních končetin ve flexní pozici, 

nabídnutí něčeho k držení do ruky 

úchopovým reflexem 









 Vždy snaha o minimální invazivitu výkonu 

 Bolest vyvolává fyziologické změny s 
negativním dopadem na stav novorozence 

 Důležité bolest včas rozpoznat a adekvátně 
na ni zareagovat 

 Nutná snaha o vytvoření rovnováhy mezi 
intenzivní péčí o dítě a jeho odpočinkem 

 Právo dítěte na individuální péči, 
odpočinek, ochranu před bolestí a 
nepříznivými vlivy prostředí 

 Vlídné prostředí na JIRP 




