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 około 88-10 tyg życia płodowego
 somatostatyna i substancja P
 około 1212-16 tyg życia płodowego
 glutamina i metenkefalina
 około 3434-38 tyg życia płodowego
 dopamina i norepinefryna
 okres poniemowlęcy
 serotonina
 opóźnione dojrzewanie zstępujących systemów hamujących

stymulację bólową
W. Walas Opieka paliatywna w okresie perinatalnym, PZWL 2018
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Noworodki mają w pełni rozwinięte struktury odpowiedzialne
za odczuwanie bólu,
nie mają natomiast systemów obrony przed nimi!!!

Skala bólu COMFORT
(noworodki pod wpływem sedacji/analgezji)
Parametr
(obserwacja 2 min.)
Czuwanie

Punktacja
1
Śpi głęboko
(zamknięte oczy,
brak mimiki)

2
Śpi płytko
(zamknięte oczy, obecna
mimika)

3
Senny, podsypiający
(otwarte oczy,
brak mimiki)

4
Czuwa
(otwarte oczy,
obecna mimika)
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Punkty

Nadmiernie pobudzony

Nastrój

Spokojny

Nieco zaniepokojony

Niespokojny

Bardzo niespokojny

Spanikowany

Reakcja na oddechy z
respiratora
(wentylowani
mechanicznie)

Nie kaszle,
brak spontanicznego
oddechu

Obecny oddech
spontaniczny,
brak lub niewielka reakcja
na oddech respiratorowy

Okresowo kaszle lub
przeciwstawia się
oddechom
z respiratora

Aktywne oddechy wbrew
respiratorowi lub
regularny kaszel

Walczy
z respiratorem, kaszle lub
krztusi się

Płacz
(oddychający
spontanicznie)

Oddycha bezgłośnie,
spokojnie, nie płacze

Od czasu do czasu
szlocha lub pojękuje

Kwili, jęczy (jednostajne
brzmienie)

Płacze

Krzyczy, wrzeszczy

Ruchy ciała

Brak ruchu

Okresowo
(do 3 w ciągu 2 min.)
nieznaczne ruchy
kończyn

Częste
(>3 w ciągu 2 min.)
nieznaczne ruchy
kończyn)

Częste
(>3 w ciągu 2 min.)
energiczne ruchy kończyn

Częste
(>3 w ciągu 2 min.)
energiczne ruchy całego
ciała

Napięcie mięśniowe

Mięśnie w pełni
rozluźnione
(otwarte, zrelaksowane
usta
i dłonie)

Obniżone

Prawidłowe

Wzmożone z
zaciśnięciem palców dłoni
i stóp

Skrajnie wzmożone z
zaciśnięciem palców dłoni
i stóp

Mimika

Mięśnie twarzy
rozluźnione

Mięśnie twarzy normalnie
napięte

Okresowe zaciskanie
powiek i marszczenie
brwi

Ciągłe zaciskanie powiek i
marszczenie brwi

Twarz wykrzywiona w
grymasie (zaciśnięte
powieki, zmarszczone
brwi, otwarte usta, bruzda
nosowo-wargowa)

Suma punktów

2

Punktacja

Parametr

Punkty
0

1

Wyraz twarzy

Zrelaksowany

Grymas

Płacz

Nie płacze

Kwili

Wzorzec oddechu

Zrelaksowany

Zmiany w oddychaniu

Ułożenie kończyn górnych

Swobodne, zrelaksowane

Napięte, rozciągnięte

Stan pobudzenia

Śpi lub obudzone
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Płacze

Grymasi
Suma punktów

 ocena punktowa, brak ciągłości oceny
 wymaga czasu i oceny przez 2 niezależne osoby (np. lekarz,

pielęgniarka)
 ocena subiektywna
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Czułość pielęgnacji

Nie ma jak u Mamy….

Zdjęcia P. Zawitkowski IMiDz

 aparat mierzący w sposób obiektywny i nieinwazyjny aktywność

układu przywspółczulnego na podstawie zmienności rytmu serca
 w okresie operacyjnym i pooperacyjnym możliwość redukcji leków
p/bólowych pod kontrolą aparatu
 ocena dobrostanu pacjenta przy wykonywaniu wczesnej stymulacji
rozwojowej i zabiegach pielęgnacyjnych
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 daje możliwość oceny komfortu noworodka poddanego często

procedurom wywołującym ból :
 pobranie krwi kapilarnej do badań poprzez nakłucie pięty
 nakłucie żyły w celu pobrania krwi lub założenia dostępu
 nakłucie tętnicy w celu pobrania krwi lub założenia dostępu
 toaleta drzewa oskrzelowego u pacjentów ze sztuczną drogą oddechową
 punkcja lędźwiowa
 założenie drenażu jamy opłucnowej lub jamy otrzewnej
 cewnikowanie pęcherza moczowego
 szczepienie podskórne

Dzięki uprzejmości Kliniki Neonatologii
Szpitala św A.Mazowieckiej Warszawa
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Aparat NIPE

Niska skala NIPE
słabe działanie układu parasympatycznego
parasympatycznego
ból albo dyskomfort
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Podsumowanie badań naukowych

Przedłużony
ból
Korelacja ze
skalami bólu

Ostry ból
Ewaluacja przy
krótkotrwającym
bólu

Dyskomfort
Ewaluacja
otoczenia
noworodka

Komfort
Ocena leczenia
niefarmakologi
cznego

EDINu dzieci
po operacjach

Podaż sacharozy
podczas
nakłucia pięty

Różne
rodzaje
CPAP

Ułożenie w
rogalach+czytanie

EDINprzy porodach
z użyciem kleszczy
lub vaccum

Odpowiedź na
nakłucie pięty

Zmiany
pozycji

kangurowanie

Eur J Pain 22 (2018) 1071-1079
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Wykorzystanie aparatu NIPE w opiece paliatywnej

 C III PIII, ciąża bliźniacza
 przebieg ciąży od 22 tc powikłany niewydolnością cieśniowo
cieśniowo--szyjkową →





hospitalizacja w IMiDz
zakażenie dróg moczowych → antybiotykoterapia
w 24 i 26 tc matka otrzymała pełen kurs steroidoterapii
poród w 27 tc zakończony drogą cięcia cesarskiego (poród w toku, stan po
2 cięciach)
noworodek urodzony jako bliźnię II, w stanie ogólnym średnim, oceniony na
6-7 pkt w skali Apgar (pH z pępowiny 7,4 BE=BE=-0,2), masa urodzeniowa
1160g
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 zaintubowany w 8 min życia, Curosurf w 1 godz życia, redukcja parametrów






wentylacji, w rtg ZZO II stopnia
niewydolność krążenia wymagająca wypełnienia łożyska naczyniowego i
podaży Dopaminy i Dobutrexu w dawce max 10 mcg
mcg/kg/min
/kg/min
w echo serca w 3 dż:
dż: bez cech PDA
w USG p/ciemiączkowym
p/ciemiączkowym w 2 dż poza niedojrzałym mózgowiem z
widocznym halo okołokomorowym bez odchyleń, RI=0,69
antybiotykoterapia empiryczna: Ampicylina i Gentamycyna
siara na śluzówki jamy ustnej

 masywny krwotok z płuc,
płuc, narastająca kwasica oddechowa
 kilkakrotna podaż masy erytrocytarnej i KKP
 znaczna niewydolność krążenia wymagająca podaży Dopaminy, Dobutrexu
Dobutrexu,,





Levonoru, hydrokortyzonu
Levonoru,
narastające wykładniki stanu zapalnego: Meronem i Vancomycyna
w USG p/ciemiączkowym
p/ciemiączkowym w 4 dż:
dż: podejrzenie IVH IV stopnia, następnie
masywny zawał krwotoczny po stronie prawej
drgawki uogólnione od 6 dż nie odpowiadające na standardowe leczenie,
konieczność podaży Tiopentalu
oliguria, następnie anuria
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Zakład Dg Obrazowej IMiD

Kierownik Kliniki
Zespół lekarski
Pielęgniarka

10

11

 w opiece paliatywnej dodatkowa ocena komfortu noworodka poza

dotychczas stosowanymi skalami bólu
 bardzo ważne psychologicznie dla rodziców dziecka
 wspomagające pracę lekarzy i pielęgniarek
 w przypadku konieczności stosowania wysokich dawek leków p/bólowych

przekraczających standardowe dawkowanie uzyskanie dowodu istnienia takiej
potrzeby
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„Życie jest śmiertelne nie pomimo,
ale p o n i e w a ż jest życiem,
a śmiertelność jest integralną jego
własnością, a nie obcym i
przypadkowym jego
pomniejszeniem”
H. Jonas

Fot. K.Jabłonowski

rutkowska.mag@wp.pl
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