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ÚVOD 

Předčasný porod s sebou přináší fyzickou, ale i psychickou zátěž pro novorozence, který ještě 

nebyl připraven na extrauterinní život. V děloze měl pohodlí, teplo, zajištěnou výživu a byl 

chráněn před vlivy z okolí. Najednou je vystaven hluku, světlu, bolestivým stimulům a ztrátě 

komfortu. Manipulace a procedury, které musí nedonošený novorozenec během pobytu 

na intermediárním oddělení podstoupit, vnímá vlivem dostatečně vyvinutého nervového 

systému bolestivě. I přes to, že novorozenec nedokáže bolest verbálně vyjádřit, lze ji 

pozorovat ve změně chování a změně fyziologických funkcí. 

Vjemy z nejranějšího období života se ukrývají hluboko v paměti a ovlivňují následný vývoj. 

Je tedy žádoucí zajistit novorozenci komfort vhodnou polohou, dodržováním denního režimu 

a prostřednictvím dotyku mu poskytnout pocit bezpečí a jistoty.  

S léčbou bolesti je nutné začít včas, aby se eliminovaly nepříznivé fyziologické a metabolické 

reakce. Důležité je kombinovat léčbu nefarmakologickou a farmakologickou. Zahájit léčbu je 

vhodné preventivně, již před vznikem bolestivého stimulu, nebo ihned po zpozorování 

příznaků.  

Bolest u předčasně narozených dětí je dle mého názoru téma, o kterém se ve společnosti příliš 

nemluví. Ročně se však v České republice narodí okolo sedmi až osmi tisíc nedonošených 

dětí, jak uvádí Nadační fond pro předčasně narozené děti a jejich rodiny. Pobyt na jednotce 

intenzivní péče a intermediárním oddělení přináší nezralému novorozenci mnoho bolestivých 

vjemů, způsobené životně důležitými procedurami. Proto jsem se rozhodla o metodách 

tlumení bolesti dozvědět více a zpracovat je do své bakalářské práce. Výzkumná část se poté 

zaměřuje na znalost jednotlivých metod nelékařských zdravotnických pracovníků na oddělení 

intenzivní a intermediární péče a jejich používání. 
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CÍLE PRÁCE 

1. Cílem teoretické části je popsat možnosti tlumení bolesti u nedonošeného novorozence. 

2. Cílem výzkumné části je zjistit znalost metod tlumení bolesti u nelékařských zdravotnických 

pracovníků na oddělení intermediární péče o novorozence.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

Teoretická část bakalářské práce se zabývá bolestí u nedonošeného novorozence, jejími 

projevy a hodnocením. Shrnuje poznatky o nefarmakologických i farmakologických 

metodách tlumení bolesti. 

1 NEDONOŠENÝ NOVOROZENEC 

Novorozenec porozen před 38. týdnem gestace a s hmotností menší než 2500 gramů, je 

označován jako nedonošený. Spodní hranice mezi potratem a porodem plodu je 22. gestační 

týden. Pro průběh porodní adaptace je důležitější týden gestace než hmotnost, neboť vypovídá 

o míře nezralosti orgánů. Čím je novorozenec gestačně mladší, tím více jsou orgány nezralé.  

Novorozence lze klasifikovat podle zralosti na: 

- extrémně nezralý – do 28. gestačního týdne (dále GT) 

- velmi nezralý – do 32. GT 

- středně nezralý – do 34. GT 

- lehce nezralý – do 37. GT 

- hraničně zralý – mezi 37. - 38. GT. 

U nedonošeného novorozence jsou zřetelné somatické známky nezralosti. Kůže je tenká, jasně 

červená a pokrytá lanugem. Lebeční kosti jsou málo osifikované, chrupavky ušních boltců 

měkké. Břišní stěna slabá s rozpoznatelnou diastázou břišních svalů. Chybí rýhování plosek 

nohou. U chlapců nejsou sestouplá varlata a u děvčat labia majora nepřekrývají labia minora 

(Hájek, 2014, s. 215 – 216). 

Příčiny nedonošenosti jsou různé, může být způsobena infekcí, věkem matky, diabetem 

mellitem či vícečetným těhotenstvím. Nezralost může být spojena s riziky v průběhu 

těhotenství, jako je předčasný odtok vody plodové, inkompetence hrdla děložního 

nebo předčasné odloučení placenty (Hájek, 2014, s. 189 – 190). 

Předčasný porod by měl probíhat v intermediárním nebo perinatologickém centru, kde jsou 

na péči o nezralého novorozence připraveni. Na počátku porodu, je důležité získat čas 

pro maturaci plic plodu podáním kortikoidů (Fendrychová, Borek, 2012, s. 28 – 29).   

1.1 Poruchy poporodní adaptace 

S předčasným narozením dítěte jsou spojené možné problémy vlivem nezralosti. 

Novorozenec má minimální vrstvu podkožního tuku, proto snadno teplo ztrácí nebo se naopak 
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přehřívá. Kůže je více propustná a může docházet k významným ztrátám tekutin. Malé zásoby 

glukózy a kalcia vedou k hypoglykemii a hypokalcémii. Syndrom dechové tísně, vlivem 

nezralosti plicní tkáně, může vést až k respiračnímu selhání s následným poškozením 

ostatních orgánů. Nedostatek protrombinu a vitamínu K se projevuje zvýšenou náchylností 

ke krvácení. Problémy s výživou jsou spojené se špatnou koordinací sání a polykání, sníženou 

pohyblivostí střev a nízkou tvorbou trávicích šťáv. Závažným problémem je také zvýšená 

náchylnost imunitního systému novorozence k infekčním onemocněním (Dort, Dortová, 

Jehlička, 2013, s. 40 - 41). 

1.2 Poporodní péče o novorozence 

Pro správný průběh poporodní adaptace je velmi důležitá kvalita zabezpečení nedonošeného 

novorozence těsně po narození. Péče po porodu zahrnuje šetrné ošetření novorozence 

a zajištění termoneutrálního prostředí v inkubátoru nebo ve výhřevném lůžku. Vzhledem 

ke gestačnímu a postnatálnímu věku je v inkubátoru nastavena teplota a vlhkost většinou 

v rozmezí 50 – 60 %. Vyšší vlhkost vyžadují v prvních dnech novorozenci extrémně nezralí. 

Neméně důležitá je péče o kůži a správná volba polohování pomocí měkkých pomůcek. 

Dýchání je možné podpořit přísně dávkovanou oxygenoterapií, v případě potřeby adekvátní 

ventilační podporou. Léčba kyslíkem je dávkována podle naměřené saturace. Nezbytné je 

zařadit vhodný způsob výživy a hydratace. Významné je monitorování vitálních funkcí 

a včasné odhalení projevů onemocnění. Součástí péče o nedonošeného novorozence je 

i fyzioterapie. Lze provádět celkovou rehabilitaci pro stimulaci motorického vývoje, kontaktní 

dýchání pro stabilizaci dechové aktivity či orální stimulace (Dort, 2011, s. 100 - 107). 
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2 TEORIE BOLESTI 

Mezinárodní asociace pro studium bolesti v roce 1979 uvedla definici, která zní: „Bolest je 

nepříjemný smyslový a citový prožitek spojený se skutečným nebo hrozícím poškozením tkání 

a je popisována termíny takovéhoto poškození.“. Bolest je prožitkem subjektivním a existuje 

vždy, pokud to pacient tvrdí (Kalousová, 2008). 

Novorozenec je schopen vnímat bolest pomocí somaticko-senzorického vybavení pro vjem 

bolestivých stimulů, a to dokonce i před narozením. Vnímání bolesti je fyziologické a nikdy 

nemůžeme s určitostí tvrdit, jak velkou bolest ten druhý cítí. I přesto, že novorozenec bolest 

cítí, není ji schopen popsat slovy. Projevuje ji zejména změnou fyziologických funkcí, 

pláčem, grimasami či pohyby končetin. Reakce na bolestivé vjemy je ovlivněna zejména 

gestačním stářím, zdravotním a psychickým stavem novorozence, prostředím, denní dobou 

nebo stavem spánku. Bolestivé prožitky v raném věku ovlivňují vnímání bolesti v dalších 

fázích života (Fendrychová, Borek, 2012, s. 187). 

2.1 Fyziologie vnímání bolesti 

Novorozenec pociťuje bolest stejně jako dospělý člověk. Nociceptory, které slouží k přenosu 

bolestivé informace, jsou vyvinuty již ve 20. týdnu těhotenství. Proto i těžce nezralý 

novorozenec bolest vnímá. Důsledky neléčené bolesti jsou velice vážné, například omezení 

ventilace, zvýšená krevní srážlivost nebo útlum trávicího traktu. 

Bolest má pro organismus ochrannou funkci, informuje ho o poškození nebo nebezpečí 

poškození. Zároveň vyvolává stresovou reakci, při níž dojde k aktivaci sympatiku a sekreci 

kortikoidů z kůry nadledvin. Nervový proces, zpracující signál o poškození tkáně, se nazývá 

nocicepce a je rozdělen do čtyř fází (Sedláčková, 2008, s. 119 - 120). 

První fází je transdukce, kdy dochází k podráždění periferních receptorů mechanickými, 

tepelnými nebo chemickými podněty a jsou přeměněny na elektrické signály. Ty jsou vedeny 

dvěma druhy periferních nervových vláken, které jsou rozlišeny podle rychlosti. Rychlost 

vedení ovlivňuje bílkovina Myelin, která pokrývá povrch nervového vlákna. Myelizovaná 

vlákna A – delta vedou vzruch rychlostí 7 – 15 m/s, a pro jejich podráždění je potřeba silnější 

podnět. Prostřednictvím vláken A je vnímání bolesti ostré a přesně lokalizované. Vlákna C 

nejsou myelizována, a proto vedou vzruch pomaleji. Jsou citlivější a reagují již při menší 

bolesti, která je popisována jako tupá a špatně lokalizovaná (Rokyta, 2009, s. 22; Sedláčková, 

2008, s. 119). 
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Vnímání bolesti je ovlivněno různými mediátory. Prostaglandin nebo histamin bolest zesiluje, 

naopak endorfiny ji zeslabují. 

Během transmise je bolestivý vzruch veden z míchy do mozku pěti dráhami. Dráha 

spinotalamická vede předními a postranními provazci míšními do laterálních jader thalamu. 

Přenáší se tak rychlá a akutní bolest. Spinoretikulotalamická dráha vede z mozkového kmene 

do mediální části thalamu. Touto cestou je vedena bolest hluboká, chronická a viscerální. 

Spinoparabrachiohypotalamická a spinoparabrachioamygdalární dráha začíná v míše a přenáší 

bolestivou informaci přes nucleus parabrachialis do hypotalamu nebo amygdaly. Jsou určené 

pro vedení afektivně emoční bolesti. Pátá dráha přenáší bolest viscerální zadními míšními 

provazci do mozkového kmene a dál do mozku (Rokyta, 2009, s. 22 – 24; Sedláčková, 2008, 

s. 119 – 120). 

Modulace je fáze, při které mechanismem inhibice (potlačení) sestupnými drahami z thalamu 

a mozkového kmene dochází ke změně informace o bolestivém podnětu. Neurony uvolňují 

neurotransmitery (např. noradrenalin, serotonin), které blokují uvolnění exitačních 

neurotransmiterů. Potlačení bolesti těmito mechanismy není u novorozenců dostatečně 

vyvinuté (Sedláčková, 2008, s. 119 – 120). 

Při percepci je informace o bolesti zpracována psychologickými mechanismy, jedná se 

o vlastní prožívání bolesti (Sedláčková, 2008, s. 119 - 120). 

2.2 Dělení bolesti 

Bolest u novorozenců lze rozdělit do několika kategorií, mezi kterými ale neexistuje přesná 

hranice. Každý typ má svá specifika a jiný způsob léčby (Kalousová, 2008). 

2.2.1 Dělení bolesti podle délky trvání  

Akutní – procedurální bolest je lokalizovaná, ostrá, časově ohraničená a vzniká jako 

důsledek podráždění nociceptorů. Novorozenec ji pociťuje při odběru krve, odběru z paty, 

odsávání endotracheální kanylou apod. Zmírňuje se v průběhu hojení. 

Akutní – prolongovaná bolest je bolestí dobře rozeznatelnou, má snadno definovatelný 

začátek a pomalejší odeznění. Doba odeznívání bolesti je závislá na délce trvání bolestivého 

stimulu. Hodnocení bolesti u novorozenců je velmi obtížné, protože často chybí zjevné změny 

chování a fyziologických funkcí.  

Chronická bolest je patologický stav, který přetrvává tři měsíce nebo déle, než je standardní 

doba pro hojení tkání. Takový typ bolesti ztrácí význam varovného signálu a stává se 
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onemocněním jako takovým. V léčbě chronické bolesti je nutné analgetika doplňovat 

i nefarmakologickými metodami (Kalousová, 2008). 

2.2.2 Dělení bolesti podle vnímání 

Bolest dělíme na povrchovou, hlubokou a přenesenou. Povrchovou bolest novorozenec vnímá 

jako zřetelnou, ostrou a přesně definovanou. Je přenášena rychlými vlákny a postihuje kůži 

nebo sliznice. Bolest hluboká vychází z těla novorozence a není vždy přesně lokalizována. 

Přenesená bolest nebývá pociťována v místě bolestivého podnětu, ale mnohdy na jiném místě. 

Vlivem nepřítomnosti verbální komunikace u novorozence, nelze tyto typy bolesti přesně 

rozlišit (Fendrychová, 2013, s. 49). 

2.3 Příznaky bolesti 

I nedonošení novorozenci vnímají bolest a reagují na ni, a to díky dostatečně vyvinutému 

nervovému a endokrinnímu systému. V průběhu pobytu na novorozenecké jednotce intenzivní 

a resuscitační péče (JIRPN) nebo oddělení intermediární péče může novorozenec zažít mnoho 

nepříjemných nebo bolestivých procedur. Vlivem absence verbálních projevů bolesti se 

diagnostika zaměřuje na změny fyziologických funkcí a chování novorozence. Vjem bolesti si 

novorozenci pamatují, což může ovlivnit reaktivitu na bolest v průběhu života (Kalousová, 

2008). 

2.3.1 Změny fyziologických funkcí 

Při bolestivých zákrocích se u novorozenců nejčastěji objevuje pokles transkutánního 

parciálního tlaku kyslíku, zrychlené povrchní dýchání, apnoické pauzy, zvýšený krevní tlak 

a pulz. Změny se týkají také tělesné teploty, barvy kůže a jejího prokrvení. Při intubaci 

dochází ke zvýšení intrakraniálního tlaku, kterému lze předejít uvedením novorozence 

do celkové anestezie. Od 37. týdne gestace je jedním z projevů také pocení dlaní, 

které souvisí se stavem spánku (Fendrychová, Borek, 2012, s. 188). 

2.3.2 Hormonální a metabolické změny 

Je dokázáno, že během bolestivých výkonů dochází ke zvýšenému vyplavování 

katecholaminů, růstového hormonu, kortizolu, glukagonu a jiných kortikosteroidů. Dochází 

také k utlumení sekrece inzulinu, což vede ke vzniku hyperglykemie a zvýšení hladiny 

laktátu. Hyperglykemii tedy můžeme pokládat za jeden z projevů bolesti u novorozence. 

Během a po chirurgických zákrocích bylo zjištěno, že vlivem změn v plazmatických 

aminokyselinách a vylučováním dusíku, dochází ke zvýšenému odbourávání proteinů 

(Fendrychová, Borek, 2012, s. 188). 
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2.3.3 Změny tělesné aktivity 

Nedonošení novorozenci mají snížený práh motorické odpovědi, ale zároveň zvýšenou 

citlivost po opakovaných stimulacích. Typickými pohyby pro signalizaci bolesti jsou flexe 

a addukce horních i dolních končetin společně s grimasou a křikem. Dítě trpící bolestí má 

zvýšeně výbavný Moroův reflex, třes končetin, zatínání pěstiček, extenzi končetin a krku 

(Fendrychová, Borek, 2012, s. 189). 

2.3.4 Změny výrazu tváře 

Bolest novorozence je zřejmá ze svraštěného obočí, vertikální vrásky a vyklenutí očních 

víček. Také ji můžeme rozeznat z výrazně prohloubených nazolabiálních rýh, vertikálně 

otevřených úst, zvednutého jazyka s ostře napnutými okraji, který je vysunut mezi rty. 

Při křiku je viditelná chvějící se brada (Fendrychová, Borek, 2012, s. 189).  

2.3.5 Změny hlasových projevů 

Bolestivý křik je náhlý, se silným počátečním výkřikem, občasnými apnoickými pauzami 

a krátkými lapavými dechy. Křik nedonošených novorozenců má vyšší frekvenci než 

u novorozenců donošených. Pláč je hlasitější a déle trvající. Intenzitu bolesti, kterou 

novorozenec pociťuje, však podle pláče nerozeznáme. U intubovaného novorozence pláč 

neslyšíme, ale je viditelný v okolí zavedené endotracheální kanyly (Fendrychová, Borek, 

2012, s. 189 - 190). 

2.3.6 Změny související s extrémní a dlouhotrvající bolestí 

Novorozenec dlouhodobě trpící bolestí je apatický a nepláče. Aby se vyhnul utrpení, 

eliminuje pohyb, který mu ho způsobuje. Nereaguje na zvuky z okolí, odvrací se 

od pečovatele, má skelný pohled, negativně reaguje na dotyk. Ve tváři je patrná nedůvěra 

a utrpení. Po bolestivém zákroku trvá delší dobu novorozence utišit. Novorozenec je stočen 

do opistotonu, má hlavu zakloněnou dozadu, ztuhlý krk a záda, napjaté a natažené horní 

končetiny a jednu z dolních končetin má nakročenou dopředu (Fendrychová, Borek, 2012, 

s. 190 - 191). 

Nedonošení novorozenci jsou po déletrvající bolesti zjevně opožděni ve svém 

psychomotorickém vývoji a mají větší sklon k onemocněním. U dlouhodobě 

hospitalizovaných novorozenců na jednotkách intenzivní péče, lze pozorovat tzv. „Intensive 

Care Syndrom“. Dochází k tomu vlivem dlouhodobého působení negativních stimulů 

a nedostatku stimulů pozitivních. Proto v pozdějším období mohou reagovat pouze 

na negativní podměty (Fendrychová, 2013, s. 51). 
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3 HODNOCENÍ BOLESTI 

Hodnocení bolesti, jako subjektivní proces, vyžaduje aktivní úsilí sestry. Základem poskytnutí 

adekvátní péče dítěti je rozpoznání příznaků bolesti a posouzení míry utrpení. Na počátku 

zkoumání neurofyziologického vývoje byla šířená mylná domněnka, že novorozenec neumí 

odpovědět na bolestivé stimuly a bolest nedokáže vnímat, ani ji lokalizovat. Výsledkem 

chybného pohledu, že novorozenec není schopen pocítit bolest, bylo vynechání podání 

analgetik nebo anestetik v průběhu invazivních a bolestivých výkonů. Bolest nebyla 

dostatečně tlumena ani u nezralých novorozenců. V roce 2000 komise pro akreditaci 

nemocnic The joint Commission for the Acreditation of Hopitals navrhla, aby se bolest 

hodnotila jako vitální funkce společně s pulzem, dechem, tělesnou teplotou a krevním tlakem 

(Fendrychová, 2013, s. 52).  

3.1 Hodnotící škály 

V současnosti existuje mnoho hodnotících systémů bolesti pro novorozence a kojence 

(Příloha A). Jejich prostřednictvím lze subjektivní zkušenost s bolestí objektivizovat. 

Rozdělení systémů je podle toho, jaká bolest, oblast nebo věková kategorie se hodnotí. 

Některé z nich sledují pouze změny fyziologických funkcí nebo chování (Fendrychová, 2013, 

s. 52). 

Neonatal Facial Coding System (NFCS – Grunau, Craig, 1987) se zaměřuje na mimiku 

novorozence. Sleduje se sevření očních víček, nakrabacené obočí, zvýraznění nasolabiálních 

rýh, rozevření rtů, napětí jazyka a chvění brady. Během stanoveného časového intervalu je 

sledováno chování novorozence a hodnoceny jeho projevy. Pokud se příslušný typ chování 

vyskytl, je ohodnocen 1 bodem a 0 pokud nikoli. Větší bodový zisk značí větší projevy 

bolesti. 

Neonatal Infant Pain Scale (NIPS – Lawrence, 1993) slouží k hodnocení výrazu tváře, 

pláče, vzorce dýchání, polohy končetin, stavu spánku a bdění před, v průběhu a po bolestivém 

výkonu. Maximem je hodnota 7 a minimem 0. U nemocného dítěte, které nedokáže 

odpovědět změnou výrazu na bolestivý stimul, lze získat falešně nízkou hodnotu. Celkový 

počet bodů určuje míru bolesti. 

Distress Scale for Ventilated Newborn Infants (DSVNI – Sparshott, 1997) se využívá 

u ventilovaných novorozenců ke zjištění odpovědí na invazivní zákroky nebo na umělou 

plicní ventilaci. Zaměřuje se na výraz tváře, pohyby těla a barvu kůže novorozence. Výraz 

tváře a pohyby těla se hodnotí body 0 až 3, barva kůže pak body 0 až 2. Výsledné skóre 0 
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bodů znamená, že dítě je relaxované, klidné, ale je potřeba udržovat ošetřovatelskou péči. 

Naopak 6 a více bodů poukazuje na to, že dítě trpí akutní bolestí a je nutné podat analgetika 

v odpovídající dávce. Škála se používá u novorozenců jakéhokoli gestačního stáří. 

Premature Infant Pain profile (PIPP – Stevens et al., 1996) rozděluje nedonošené 

novorozence do čtyř skupin podle gestačního týdne. Sleduje srdeční akci, saturaci krve 

kyslíkem a chování novorozence před vpichem, v průběhu odběru a po něm. Zaměřuje se také 

na změnu mimiky, svraštění čela, sevření očí či zvýraznění nasolabiální rýhy. Před samotným 

zákrokem je nutné určit gestační věk dítěte a sledovat po dobu 15 sekund chování, srdeční 

akci a saturaci. Stejné pozorování se provede během 30 sekund po dokončeném výkonu. 

Výsledné skóre nižší než 6 bodů je minimem pro všechny věkové kategorie a označuje bolest 

slabou. Krutá bolest vyžadující farmakoterapii je určena 12 a více body. 

Criees, Requires, Increased, Expresion, Sleepless (CRIES – Krechel, Bildner, 1995) se 

zabývá hodnocením pooperační bolesti u novorozenců. Hodnotí pláč, výraz tváře, nespavost, 

vitální funkce a potřebu kyslíku pro saturaci vyšší než 95%. Jednotlivé parametry jsou 

hodnoceny body 0 až 2. 

Échelle Douleur Inconfort Nouveau-né (EDIN – Debillon et al., 2001) se zaměřuje 

na bolest a diskomfort, což je zřejmé z mimiky, hybnosti těla, kvality spánku, sociálního 

kontaktu a utišitelnosti dítěte. Novorozenec je sledován v průběhu ošetřovatelské péče 

a při podávání výživy. Každá položka je zhodnocena na čtyřbodové škále od 0 do 3. 

Scale for Use in Newborns (SUN – Blauer, Gerstmann, 1998) je pro svou jednoduchost 

a důslednost brána za nejobjektivnější pro každodenní použití. Hodnotí stav centrálního 

nervového systému, dýchání, změny srdeční činnosti a středního arteriálního tlaku, dále pak 

hybnost těla, svalový tonus a výraz tváře. Jednotlivé oblasti jsou hodnoceny od 0 do 4 stupňů, 

kdy druhý stupeň znamená neutrální stav. Za fyziologický stav u novorozence se považuje 14 

bodů. 

Douleur Aiguë du Nouveau-né (DAN – Carbajal et al., 1997) je škálou akutní bolesti, 

hodnotící výraz tváře, hlasové projevy a pohyby končetin u intubovaného i neintubovaného 

novorozence. Celkové bodové skóre 10 znamená maximální bolest, naopak 0 bolest žádnou. 

Nurses Assessment of Pain Inventory (NAPI – Stevens, 1990) sleduje a hodnotí bolestivé 

projevy od novorozeneckého věku až do 16 let. Výraz tváře je hodnocen body 0-3, pohyby 

těla a reakce na dotek pak body 0-2.  
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Pain Assessment Tool (PAT – Hodgkinson et al., 1994) se soustředí na nedonošené 

novorozence od 27. týdne do termínu porodu. Sledované jsou změny fyziologických funkcí 

a chování dítěte. Zároveň se zabývá subjektivním hodnocením bolesti novorozence sestrou. 

Neonatal Pain, Agitation and Sedation Scale (N-PASS – Hummel et al., 2009) je určeno 

pro důsledné sledování a dokumentování akutní a prolongované bolesti u novorozenců 

na umělé plicní ventilaci, po operaci či při odběrech krve z paty. Škála v roce 2009 byla 

rozšířena o hodnocení stupně sedace, což je klidný stav, který snižuje úzkost a rozrušení 

(Fendrychová, 2013. s. 52 – 67). 
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4 LÉČBA BOLESTI 

Vnímání bolesti vede k fyziologickým, metabolickým a hormonálním reakcím v organismu 

novorozence, proto je včasné zahájení léčby stěžejní. Aby léčba bolesti byla 

co nejefektivnější, využívá se kombinace metod nefarmakologických, farmakologických 

a režimových opatření. Důležitá je i spolupráce mezi zdravotnickým personálem a matkou 

dítěte (Fendrychová, 2013, s. 68 - 70). 

Základem pro léčbu bolesti je komplexní ošetřovatelská péče, která zajistí ochranu 

novorozence před nadměrnými stimuly z okolí. Jedná se zejména o opatření eliminující 

nadměrný hluk, tepelný a chladový stresor, ostré světlo a nepřiměřenou stimulaci. Tepelný 

komfort lze zajistit pomocí výhřevného lůžka nebo zavinovačky. Je také vhodné dodržovat 

režim dne a noci, a to hlavně u novorozenců umístěných v inkubátoru, například přehozením 

deky přes inkubátor (Fendrychová, 2013, s. 68 - 70). 

Vznik a působení bolesti ovlivňuje také prostředí, ve kterém je bolestivý výkon prováděn. 

Novorozence je vhodné ponechat v jeho inkubátoru či postýlce. Měl by být v teple, klidu 

a pohodlné poloze (Fendrychová, 2013, s. 68 - 70).  

4.1 Nefarmakologické metody 

Existuje velké množství metod k tlumení bolesti bez využití medikamentů. Používají se 

zejména ke snížení stresu, úzkosti a k zajištění pohodlí a jistoty novorozence. 

Nefarmakologické metody by se měly používat systematicky před bolestivými a stresujícími 

výkony. Nejsou pouhou alternativou, ale doporučuje se jimi doplňovat léčbu 

farmakologickou, která musí být použita v případě potřeby (Fendrychová, Borek, 2012, s. 81). 

Porod s sebou přináší dramatickou změnu prostředí, než na které bylo dítě zvyklé v děloze. 

Bylo chráněno před světlem, hlukem, mělo stálou teplotu prostředí, zajištěnou výživu 

a pohodlí. Nedonošený novorozenec není na extrauterinní život připraven, jako novorozenec 

donošený. Čím více je nezralý, tím hůře toto prostředí snáší. Je vystaven hluku, světlu a často 

nepředvídatelným činnostem (Fendrychová, Borek, 2012, s. 81). 

Náhlý hluk způsobuje nestabilitu vitálních funkcí. Vyrušuje novorozence ze spánku, který se 

stává mělkým, nepřináší odpočinek a neposiluje ho. Trvalý hluk, produkovaný chodem 

přístrojů, řečí personálu, hraním rádia, ovlivňuje jeho uzdravování a další vývoj. Může také 

dojít k poškození sluchu dítěte. Inkubátory nejsou zvukotěsné a novorozenec tak na hluk 

reaguje úlekem, křikem, změnou fyziologických funkcí a zvýšením intrakraniálního tlaku, 
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což může vyvolat krvácení do komorového systému nebo mozkové tkáně.  Je tedy vhodné 

snížit hlasitost přístrojových alarmů, konverzace personálu, nepokládat žádné pomůcky 

na inkubátor a šetrně zacházet s dvířky inkubátoru (Fendrychová, Borek, 2012, s. 81). 

Prudké světlo stejně jako hluk narušuje spánek novorozence a zároveň má částečně vliv 

na vznik zrakových poruch. Není vhodné dítě vystavovat prudkému světlu a kontrastním 

podnětům. Doporučuje se snížit intenzitu světla na oddělení, překrývat inkubátor tmavými 

přehozy, nesvítit přímo na dítě a volit umístění dále od okna. Spánek můžeme podpořit 

dodržováním denního režimu, zhasínáním v nočních hodinách či zakrytím očí novorozence 

před umělým světlem (Dort et al., 2011, s. 110). 

Důležitou roli hraje zajištění termoneutrálního prostředí, což znamená, že si dítě udrží 

tělesnou teplotu v rozmezí 36,5-37,5 °C, nemá zvýšenou spotřebu kyslíku a nezatěžuje 

dýchací či oběhový systém. Teplota v inkubátoru musí odpovídat gestačnímu a postnatálnímu 

věku dítěte. Je nutné každé 3 hodiny měřit tělesnou teplotu, v případě nestability i častěji 

(Fendrychová, Borek, 2012, s. 92). 

Komfort novorozenci zajistíme správnou volbou polohy, kterou měníme, aby se nestala 

nepohodlnou a nebezpečnou pro funkci plic. Pro polohování lze využít různé podložky 

z měkkých materiálů. Uložením dítěte do hnízda, zajistíme pocit bezpečí a jistoty. Nezbytná 

je šetrná manipulace a dodržování spánkového režimu novorozence (Fendrychová, Borek, 

2012, s. 88-89). 

4.1.1 Kontakt 

Při bolestivém zákroku je kontakt rodiče s novorozencem velmi vhodný. Mohou jej hladit 

po hlavičce nebo držet za ruku. Pro odpoutání pozornosti lze využít dotyku na kontralaterální 

straně, například při odběru krve z levé patičky, matka drží novorozence za pravou ruku. 

Léčebný dotyk je metoda, která spočívá v pomalém postupném přiblížení rukou dospělého 

k tělíčku novorozence. Na temeno hlavičky se zlehka položí jedna ruka a na podbřišek ruka 

druhá. Klíčové je zůstat v klidu až do ztišení novorozence (Fendrychová, 2013, s. 68 - 69).  

4.1.2 Zavinutí 

Zavinutí do zavinovačky či pleny zvyšuje tepelný komfort a zároveň uspokojuje taktilní 

vnímání. Napodobuje těsné prostředí dělohy a dojde tak k rychlému uklidnění novorozence 

(Fendrychová, Borek, 2012, s. 197).  
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4.1.3 Polohování 

Až do narození pobývá plod v ohraničeném, temném prostoru obklopeném plodovou vodou. 

Pro ulehčení přechodu z dělohy do vnějšího prostředí se využívá polohování, 

které novorozenci dodává pocit bezpečí a jistoty. Správně zvolená poloha u nedonošeného 

novorozence usnadňuje dýchání, omezuje gastroezofageální reflux a výskyt obstrukčních 

apnoí. Zabraňuje následkům působení gravitace, jako je vznik oploštělé hlavičky, ramen 

či pánve. K polohování jsou vhodné měkké podpory tzv. pelíšky nebo hnízda. 

Poloha na břiše je vhodná pro nedonošené novorozence. Cítí se klidnější a zbytečně se 

nevyčerpávají hledáním rovnováhy. Zlepšuje oxygenaci a plicní ventilaci. 

Poloha na zádech rovnoměrně rozdělí tlak gravitace na hlavu a záda, zvyšuje energetický 

výdej a podporuje mobilitu novorozence. 

Poloha na boku je využívána jako léčebná poloha. Podporuje ventilaci jedné plíce, proto se 

tato poloha volí pouze na krátkou dobu (Dort, 2011, s. 115 - 116).  

4.1.4 Podání sacharózy per os 

Sacharóza podaná ústy má vliv na tvorbu endogenních opioidů a tím je posilován inhibiční 

systém mozku. Přesné dávkování není určené, doporučuje se podávat 1 – 2 ml 24% sacharózy 

per os alespoň 2 minuty před výkonem. Používá se například při odběru krve z paty, 

intramuskulární aplikaci léků nebo venepunkci (Fendrychová, 2013, s. 69). 

4.1.5 Nonnutrivní sání 

Jedná se o metodu sání, při které ale nedochází k přísunu potravy. Sání a zapojení 

orofaciálních svalů odvádí pozornost novorozence od bolestivého stimulu. Využívá se podání 

dudlíku nebo pěstičky novorozence do jeho úst (Fendrychová. 2013, s. 68 - 69). 

4.1.6 Klokánkování - Kangarooing 

Je to metoda využívaná zejména u předčasně narozených novorozenců, kdy se pokládají 

matkám na hrudník mezi prsa. Klokánkování posiluje vztah mezi matkou a dítětem, výrazně 

podporuje laktaci a děti méně pláčou. Mají stabilnější srdeční puls, pravidelněji dýchají, 

přibývají rychleji na váze, lépe spí a ubývá nekoordinovaných trhavých pohybů. Napomáhá 

tvorbě obranyschopnosti osídlením pokožky bakteriální flórou matky (Dokoupilová et al., 

2009, s. 91 - 93). 
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4.1.7 Audiostimulace 

Zvuk je síla, která dokáže vyvolat změny fyzické, emoční i psychické, protože vibrace 

pronikají skrze tělo. Má uzdravující a velice pozitivní moc. Bylo dokázáno, že děti 

po narození rozeznají zvuky, které slyšely již před narozením. Proto se audiostimulace 

využívá jako jedna z novějších metod pro potlačení tělesných reakcí na bolest. Předčasně 

narozené děti jsou v inkubátoru vystaveny vnějším vlivům, které jim narušují spánek 

a způsobují stres. Hudba zmírňuje rušivé zvuky a podporuje neurologický vývoj. Vhodnou 

nahrávkou je matčin nebo otcův hlas, přirozené zvuky moře, relaxační hudba nebo hudba, 

kterou matka poslouchala v těhotenství (Dokoupilová et al., 2009, s. 243 - 245). 

4.1.8 Relaxační masáž 

Masáž podporuje citovou vazbu mezi matkou a novorozencem. U předčasně narozených dětí 

zároveň napomáhá správnému vývoji a vytváření důvěry. Je prokázáno, že masáž zmírňuje 

bolest a dochází k celkovému uvolnění (Hašplová, 2009, s. 107).  

Speciálním druhem jsou Motýlí masáže, které podporují a stimulují u novorozence směr 

proudění jeho vitální energie rovnoměrně v celém těle. Během masáže se střídají tři základní 

druhy pohybů, kterými jsou hlazení, kroužení a jemné houpání dlaní. Směr dotyků je vždy 

odshora směrem dolů, čímž se docílí rovnoměrný tok energie od hlavičky k nohám. Bolestivá 

a napjatá místa je možné uvolnit jemným houpáním dlaní. Důležité je během celé masáže 

zachovat stálý kontakt s tělíčkem dítěte a provádět symetrické, pomalé a plynulé tahy. 

Vytvoří se tak u novorozence pocit jistoty a bezpečí. Pro masáž je vhodné zvolit přírodní 

rostlinné oleje, které pečují o citlivou pokožku novorozenců (Kopasová, 2016, s. 35 – 40). 

4.2 Farmakologické metody 

Základem léčby je bránit a předcházet bolesti. Pokud ale dojde k vjemu bolestivých stimulů 

u dítěte, je nutné zahájit léčbu okamžitě. Vhodné je podávat analgetika nebo lokální anestetika 

preventivně před vznikem bolesti a udržovat dostatečnou hladinu, aby bolest nevznikla. 

Analgetika i lokální anestetika tedy ovlivňují vznik bolestivých impulsů, jejich převod 

a uvědomování bolesti (Kalousová, 2008). 

Lokální anestetika se používají ve formě gelu, masti, krému či roztoku. V novorozeneckém 

věku se využívají zejména pro lokální znecitlivění například před venepunkcí. Anestetikum 

působí na senzorické nervové zakončení. U dětí se nejčastěji využívá EMLA krém, což je 

kombinace lidokainu a prilokainu. Jeho nevýhodou je však opoždění nástupu účinku a to asi 

o 60 – 90 minut od aplikace (Rokyta, 2009, s. 37). 
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Analgetika rozdělujeme podle účinnosti do tří skupin na slabá, středně silná a silná. První 

skupinou jsou neopiátová analgetika, mezi která zařazujeme analgetika – antipyretika 

(paracetamol) a nesteroidní antirevmatika (ibuprofen). Neopioidní analgetika snižují tvorbu 

prostaglandinů, které mají za následek zvyšování vnímání bolesti. Do druhé skupiny patří 

slabé opioidy, jako je tramadol. Ty bolest tlumí aktivací opioidních receptorů v centrálním 

nervovém systému. Třetí skupinu pak tvoří silné opioidy, mezi které patří fentanyl, sufentanyl 

a morfin. Nejčastější způsob aplikace léčiv u dětí je perorálně a perrectálně. Intramuskulární 

a intravenozní způsob podání je považován za méně vhodný, z důvodu zapříčinění vzniku 

bolestivého stimulu (Rokyta, 2009, s. 37; Kalousová, 2008). 

4.2.1 Paracetamol 

Patří mezi slabá analgetika – antipyretika. Je považován za nejbezpečnější a nejpoužívanější 

analgetikum. Působí na centrální nervovou soustavu a blokuje centrální syntézu 

prostaglandinů. Způsob podání je orálně ve formě sirupu nebo rektálně formou čípků. 

Obvyklé dávkování je 10 - 15 mg/kg podle váhy dítěte. Nástup účinku je 30 minut. Tlumí 

bolest, snižuje tělesnou teplotu a působí protizánětlivě (Kocinová, 2013). 

4.2.2 Ibuprofen® 

Je zařazen mezi velmi účinná a používaná analgetika. Používá se pro tlumení mírné a středně 

silné bolesti, při zvýšené tělesné teplotě a při zánětech. Blokuje periferní syntézu 

prostaglandinů, a tím snižuje bolest. Analgetický účinek je vyšší než u paracetamolu. 

Současně s sebou nese větší riziko nežádoucích účinků – dráždění žaludeční sliznice, krvácení 

ze sliznic trávicího traktu, negativní účinek na shlukování krevních destiček. Podání je 

nejčastěji perorálně ve formě sirupu (Kalousová, 2008). 

4.2.3 Tramadol 

Jedná se o slabý opiát, který je určen k léčbě střední až silné bolesti v akutní nebo chronické 

formě. Působí na receptory ve specifických strukturách míchy a mozku, zároveň ale i tlumí 

zpětné vychytávání noradrenalinu a serotoninu. Jeho analgetický účinek je možné zvýšit 

kombinací s paracetamolem. K nástupu maximálního účinku dochází za 10 minut od aplikace 

a přetrvává 2 – 4 hodiny. U novorozenců se nejčastěji podává perorálně formou kapek 

(Rokyta, 2009, s. 85, 94-95).  

4.2.4 Fentanyl 

Jedná se o krátkodobě účinný opioid, který se používá k analgetické léčbě zejména 

na jednotce intenzivní péče u dětí s umělou plicní ventilací nebo k celkové či místní anestezii. 
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Podává se intravenózně, perorálně nebo ve formě náplasti. Dávkování je stanoveno vzhledem 

ke hmotnosti, somatickému stavu a typu výkonu (Státní ústav pro kontrolu léčiv, 2010). 

4.2.5 Dormikum 

Patří mezi hypnotika a sedativa, jehož účinnou látkou je midazolam 

z imidazobenzodiazepinové řady. Využívá se u předčasně narozených novorozenců 

jako premedikace před bolestivým vyšetřením. Je nutné se vyvarovat rychlé aplikaci, 

a tím zamezit vzniku nežádoucích účinků vlivem nezralosti některých orgánů. Podává se 

ve formě kontinuální intravenózní infúze o množství 0,03 – 0,06 mg/kg. Od aplikace je 

nezbytné u dítěte pečlivě sledovat dýchání a saturaci kyslíkem (Státní ústav pro kontrolu 

léčiv, 2010). 
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VÝZKUMNÁ ČÁST 

Výzkumná část se zaměřuje na metodiku výzkumného šetření, interpretaci výsledků 

a vyhodnocení výzkumných otázek v závěrečné diskuzi. 

5 METODIKA VÝZKUMU 

Pro zpracování této teoreticko-průzkumné/výzkumné bakalářské práce byla použita forma 

kvantitativního výzkumu. Potřebná data byla získána prostřednictvím anonymního 

nestandardizovaného dotazníku vlastní tvorby (Příloha B). Úvodem dotazníku byli 

respondenti seznámeni s informacemi o výzkumníkovi, názvem bakalářské práce a pokyny 

k vyplnění. 

Výzkumné šetření probíhalo ve dvou zdravotnických zařízeních, která byla vybrána v kraji 

Jihomoravském a kraji Pardubickém. Dotazníkové šetření bylo určeno nelékařským 

zdravotnickým pracovníkům (NLZP) po adaptačním procesu, pracujícím na oddělení 

intermediární péče a novorozenecké jednotce intenzivní péče. Dotazník byl sestaven celkem 

ze 14 otázek, které byly otevřené, polouzavřené i uzavřené. Otevřených otázek je v dotazníku 

obsaženo šest, stejně jako otázek polouzavřených, u kterých je také možnost volby odpovědi 

vlastními slovy. Otázky uzavřené jsou dvě, přičemž je použita jedna otázka trichotomická 

a jedna polytomická výběrová. 

Dotazníky byly rozdávány v tištěné formě v časovém období od konce ledna 2017 do konce 

února 2017. Na rozdávání dotazníků se po osobní domluvě podílely staniční sestry daného 

oddělení. Respondenti pak vyplněné dotazníky vhazovali do připravené a zalepené krabice 

pro zajištění anonymity. Dotazníky byly respondenty vyplňovány dobrovolně a anonymně. 

Data získaná na základě dotazníkového šetření byla zpracována pomocí Microsoft Office 

Word 2007 a Microsoft Office Excel 2007, které byly použity pro psaný text a znázornění 

tabulek a grafů. Výsledky uvedené v grafech a tabulkách jsou zpracovány pomocí celkové, 

absolutní a relativní četnosti. Četnost celková se značí n a vyjadřuje celkový počet 

respondentů. Značka ni udává absolutní četnost, což znamená počet výskytu daného znaku 

ve výzkumném souboru. Relativní četnost označena značkou fi je uvedena v procentech. Je 

dána hodnotou podílu absolutní četnosti (ni) a četnosti celkové (n), která je pak vynásobena 

stem pro výsledek v procentech (Chráska, 2016, s. 35). 

Pro vyhodnocení výzkumných otázek, týkající se znalostí NLZP, byla stanovena bodová škála 

(Tabulka 1). Za výbornou úroveň znalostí je považován zisk 20 až 18 bodů. Absolutní četnost 
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17 až 15 znamená, že je znalost hodnocena jako velmi dobrá. Bodový zisk 14 až 12 je 

označen jako dobrá znalost. Dostatečné vědomosti jsou v rozmezí 11 až 9 bodů. 

Za nedostatečné znalosti NLZP je považován součet správných odpovědí 8 a méně. 

Tabulka 1 Hodnocení úrovně znalostí podle absolutní četnosti správných odpovědí 

Hodnocení úrovně znalostí Absolutní četnost správných odpovědí 

Výborné 20 - 18 

Velmi dobré 17 - 15 

Dobré 14 - 12 

Dostatečné 11 - 9 

Nedostatečné 8 - 0 

 

5.1 Výzkumné otázky 

Na základě prostudování odborné literatury a stanovených cílů byly stanoveny tyto výzkumné 

otázky: 

1. Jaké jsou znalosti NLZP týkající se tlumení bolesti u nedonošeného novorozence? 

2. Jaké metody převažují při tlumení bolesti u nedonošeného novorozence? 

3. Jaké farmakologické a nefarmakologické metody NLZP aplikují? 

5.2 Charakteristika výzkumného souboru 

Vybraným výzkumným vzorkem byli nelékařští zdravotničtí pracovníci na oddělení 

intermediární péče a novorozenecké jednotce intenzivní péče. Dotazník byl rozdán celkem 60 

respondentům, z nichž se vrátilo 40 vyplněných dotazníků. Návratnost je tedy 67 %. 

První otázka dotazníku, která se zaměřovala na dosažené vzdělání respondentů, patřila mezi 

polouzavřené otázky. Nejpočetnější skupinou byli respondenti se středoškolským vzděláním 

a to celkem 28 (70 %). S vyšším odborným vzděláním bylo 7 NLZP (18 %). Čtyři respondenti 

(10 %) měli vysokoškolské bakalářské vzdělání. Pouze jeden nelékařský zdravotnický 

pracovník (3 %) měl vysokoškolské magisterské vzdělání. Z dvaceti osmi středoškoláků 

uvedlo 22 specializaci. Specializační vzdělání ARIP (anestezie, resuscitace, intenzivní péče) 

uvedlo 15 dotazovaných (68 %) a specializaci dětská sestra uvedlo 7 respondentů (32 %). 

Zbylých šest respondentů se středoškolským vzděláním pracuje pod odborným dohledem. 
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Otázka číslo dvě se týkala počtu odpracovaných let na intermediárním oddělení a jednotce 

intenzivní péče o novorozence. Data byla roztříděna pro lepší přehlednost do osmi intervalů. 

Kategorii 0 – 5 let a 16 – 20 let uvedlo shodně 7 dotazovaných (18 %). Šest respondentů 

uvedlo počet odpracovaných 21 – 25 let (15%).  Počet odpracovaných let 11 – 15 bylo 

u 5 dotazovaných (13 %). Období 6 – 10 let, 26 – 30 let a 31 – 35 let bylo uvedeno 

po 4 respondentech (10 %). Poslední skupina byla tvořena 3 respondenty (8 %), kteří uvedli 

36 – 40 let.  
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Hodnotící škály bolesti 

6 INTERPRETACE VÝSLEDKŮ 

Kapitola se zaměřuje na analýzu výsledků výzkumu pomocí grafů a tabulek. Otázka číslo 1 

a 2 byly zařazeny do kapitoly charakterizující výzkumný vzorek. Interpretace výsledků 

zahrnuje otázky číslo 3 až 14. 

Otázka č. 3: 

Jaké škály hodnocení bolesti znáte? 

U této otázky byla volná možnost odpovědí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 Grafické znázornění znalostí hodnotících škál bolesti 

Otázka se týkala znalosti škál hodnocení bolesti u NLZP. Na otázku respondenti odpovídali 

volnou odpovědí. Relativní četnost byla počítána z celkových 85 odpovědí. Nejčastěji 

respondenti odpovídali škálu DSVNI – celkem 24 odpovědí (28,2 %). Škály PIPP a NIPS 

zodpovědělo shodně 18 dotazujících (21,2 %). Celkem 17 respondentů (20,0 %) prokázalo 

znalost škály NFCS. Pouze 3 dotazující (3,5 %) uvedli škálu bolesti NAPI a 2 dotazující 

(2,4 %) IBCS. Po jedné odpovědi (1,2 %) pak zůstaly škály CRIES, SUN a DAN SCALE 

(Obrázek 1).
1
 

  

                                                 
1
 DSVNI (Distress Scale for Ventilated Newborn Infants), NAPI (Nurses Assessment of Pain Inventory), PIPP 

(Premature Infant Pain profile), NIPS (Neonatal Infant Pain Scale), NFCS (Neonatal Facial Coding System), 

CRIES (Criees, Requires, Increased, Expresion, Sleepless), IBCS (Infant Body Coding System), SUN (Scale for 

Use in Newborns), DAN scale (Douleur Aiguë du Nouveau-né) 
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Otázka č. 4: 

Vypište alespoň 3 příznaky bolesti u novorozence. 

Zde byla volná možnost odpovědi. 

Tabulka 2 Příznaky bolesti 

Příznaky bolesti na fa (%) 

Bolestivá grimasa 39 29,5 % 

Pláč 32 24,2 % 

Změna barvy kůže 4 3,0 % 

Tachykardie 20 15,2 % 

Tachypnoe 7 5,3 % 

Neklid 5 3,8 % 

Pohyby končetin 23 17,4 % 

Křik 2 1,5 % 

Celkem 132 100 % 

 

Tato otázka, ve které měli respondenti uvést projevy bolesti u nedonošeného novorozence, 

měla za úkol prověřit znalost v této problematice. Všichni respondenti uvedli správně 

příznaky, které je možné spatřit u dítěte trpícího bolestí. Sto procent souboru tvoří 132 

odpovědí. Nejčastěji respondenti odpověděli a to celkem 39krát (29,5 %), že bolest značí 

bolestivá grimasa. Celkem 32 odpovědí (24,2 %) patřilo pláči. Dvacet tři respondentů 

(17,4 %) se domnívá, že projevem bolesti jsou nekoordinované pohyby končetin. NLZP 

uvedli 20krát (15,2 %) tachykardii, 7krát (5,3 %) tachypnoi, 5krát (3,8 %) celkový neklid 

dítěte a 4krát (3,0 %) změnu barvy kůže. Pouze dva dotazovaní (1,5 %) uvedli, jako příznak 

bolesti, křik (Tabulka 2). 
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Otázka č. 5: 

Jak zabezpečujete ochranu novorozence před těmito nepřiměřenými stimuly z okolí? 

a) před nadměrným hlukem 

…………………………………………………………………………………... 

b) před ostrým světlem 

…………………………………………………………………………………... 

c) před tepelným stresorem 

…………………………………………………………………………………... 

d) před chladovým stresorem  

……………………………………....................................................................... 

Otázka číslo 5 je zaměřena na intervence vedoucí k ochraně novorozence před stimuly 

z okolí. Zejména nadměrný hluk, ostré světlo, teplo a chlad narušují spánek a vitální funkce 

dítěte. Respondenti uváděli, jak na jejich odděleních eliminují stresující podněty z okolí. 

Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé varianty rozděleny zvlášť do tabulek. Relativní četnost 

byla počítána z celkového počtu odpovědí. 

Tabulka 3 Zabezpečení ochrany před nadměrným hlukem 

 

Z odpovědí vyplývá, že nejčastější formou ochrany před hlukem je zajištění tichého režimu 

na oddělení. Jedná se o tlumení přístrojových alarmů, tiché konverzace personálu či šetrné 

zacházení s inkubátorem. Uvedlo to celkem 39 respondentů (73,6 %). Osm dotazovaných 

(15,1 %) uvedlo, že eliminovat hluk napomáhá přehoz přes inkubátor. Přístroj tzv. UCHO 

snímá intenzitu hluku a při jeho nežádoucím narůstání upozorňuje personál. Tuto variantu 

odpovědělo 6 (11,3 %) respondentů (Tabulka 3). 

 

Ochrana před nadměrným hlukem na fa (%) 

tiché prostředí 39 73,6 % 

přístroj UCHO 6 11,3 % 

přehoz 8 15,1 % 

Celkem 53 100,0 % 
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Tabulka 4 Zabezpečení ochrany před ostrým světlem 

 

Nejčastější formou zabezpečení před ostrým světlem je podle 39 respondentů (54,9 %) přehoz 

přes inkubátor. Docílí se tak u dítěte kvalitnějšího spánku, který je velmi důležitý pro jejich 

vývoj. Důležité je podle 18 dotazovaných (25,4 %) tlumit osvětlení v místnosti. Používat 

lampy se stínidly a nesvítit přímo na dítě. Umístění inkubátoru by mělo být dále od okna, 

na které je vhodné umístit rolety, jak uvádí 14 (19,7 %) respondentů (Tabulka 4). 

Tabulka 5 Zabezpečení ochrany před tepelným stresorem 

 

Zajištění termoneutrálního prostředí odpovědělo 34 respondentů (55,7 %). Tělesná teplota 

vyjadřuje rovnováhu mezi teplem, které si dítě samo produkuje a teplem, které ztrácí. 

Proto měření tělesné teploty je podle 16 dotazovaných (26,2 %) důležitou intervencí 

k zajištění komfortu dítěte. Osm respondentů (13,1 %) uvedlo, že je nutné věnovat pozornost 

u novorozence vhodnému oblečení. K ochraně před tepelným stresorem přispívá podle třech 

respondentů (4,9 %) měření vlhkosti v inkubátoru (Tabulka 5). 

  

Ochrana před ostrým světlem na fa (%) 

přehoz 39 54,9 % 

tlumení osvětlení 18 25,4 % 

rolety na oknech 14 19,7 % 

Celkem 71 100,0 % 

Ochrana před tepelným stresorem na fa (%) 

zajištění termoneutrální prostředí 34 55, 7% 

měření tělesné teploty 16 26, 2% 

vhodné oblečení 8 13, 1% 

měření vlhkosti 3 4, 9% 

Celkem 61 100, 0% 
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Tabulka 6 Zabezpečení ochrany před chladovým stresorem 

 

Respondenti se shodují, že nejdůležitější pro zajištění komfortu dítěte před chladovým 

stresorem je zabezpečit termoneutrální prostředí. Tato odpověď se objevila celkem v 33 

dotaznících (42,3 %). Volba vhodného oblečení byla zmíněna celkem osmnáctkrát (23,1 %). 

Celkem 14 respondentů (17,9 %) uvedlo měření tělesné teploty a 6 respondentů (7,7 %) 

pak měření vlhkosti v inkubátoru. Sedm dotazujících (9,0 %) považuje za důležité správné 

nastavení teploty v inkubátoru (Tabulka 6).  

Ochrana před chladovým stresorem na fa (%) 

termoneutrální prostředí 33 42,3 % 

měření tělesné teploty 14 17,9 % 

vhodné oblečení 18 23,1 % 

měření vlhkosti 6 7,7 % 

vyhřátí inkubátoru 7 9,0 % 

Celkem 78 100,0 % 
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87,5% 

12,5% 

ano 

ne 

Otázka č. 6: 

Umožňujete rodičům kontakt s jejich dítětem při invazivních výkonech? 

a) ano 

b) ne (vysvětlete proč) ....................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 Kontakt rodiče s dítětem během invazivního výkonu 

Ze čtyřiceti dotazovaných respondentů uvedlo 35 NLZP (87,5 %), že na jejich oddělení 

umožňují kontakt rodičů s dítětem při invazivních výkonech. Většina z nich uvedla, 

že přítomnost rodičů při invazivních výkonech záleží na stavu dítěte a také na tom, 

pokud sami chtějí být přítomni. Pouze pět dotazujících (12,5 %) odpovědělo, že prováděné 

zákroky u novorozence jsou pro rodiče stresující, a proto tato možnost na jejich oddělení není 

(Obrázek 2). 

  



36 

 

Otázka č. 7: 

Co je metoda tzv. léčebného dotyku? 

a) postupné přiblížení rukou dospělého na čelo a hrudník dítěte 

b) postupné přiblížení rukou dospělého na hrudník a podbřišek dítěte 

c) postupné přiblížení rukou dospělého na temeno a podbřišek dítěte 

d) postupné přiblížení rukou dospělého na bříško a plosky nohou dítěte 

 

Obrázek 3 Metoda léčebného dotyku 

Účelem této otázky bylo zjistit, zda NLZP vědí, v čem spočívá metoda léčebného dotyku. 

Metoda léčebného dotyku se zakládá na postupném přiblížení rukou dospělého na temeno 

a podbřišek dítěte. Správně tuto možnost, která se nacházela pod písmenem c, označilo 

19 respondentů (47,5 %). Zbylých 21 dotazujících (52,5 %) zvolilo špatnou odpověď – 

možnost a. Možnosti b a d nebyly zodpovězeny žádným respondentem. Z výzkumného šetření 

vyplývá, že méně než polovina dotazujících, má ponětí o správné aplikaci léčebného dotyku 

u novorozenců (Obrázek 3). 
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60,0% 

27,5% 

12,5% 

ano 

ne 

nevím 

Otázka č. 8: 

Domníváte se, že podání sacharózy per os dostatečně tlumí bolest u novorozence? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4 Tlumení bolesti podáním sacharózy per os 

Všichni dotazovaní vyjádřili svůj názor ohledně tlumení bolesti sacharózou podávanou per os. 

Celkem 24 respondentů (60 %) uvedlo, že podle jejich domněnky, sacharóza tlumí 

novorozeneckou bolest dostatečně. Odpověď „ne“ se v dotaznících objevila celkem 11krát 

(27,5 %). Celkem pět respondentů (12,5 %) nedokázalo posoudit, zda sacharóza dostatečně 

tlumí bolest, a proto zvolili odpověď „nevím“ (Obrázek 4).  
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Otázka č. 9: 

V jakých případech volíte nefarmakologické tlumení bolesti? (můžete označit více 

možností) 

a) odběr krve ze žíly 

b) odběr krve z patičky 

c) porodní traumatismus (hematomy, fraktury, kefalhematom,…) 

d) odsávání endotracheální kanylou 

e) zavádění nazo/orogastrické sondy 

f) punkce artérie 

g) perkutánní venózní katetrizace 

h) katetrizace pupeční žíly/artérie 

i) umělá plicní ventilace 

j) jiné………………………………………………………………………………. 

Tabulka 7 Aplikace nefarmakologických metod při bolestivých výkonech 

 

Tato otázka zjišťuje, při kterých výkonech na oddělení intermediární péče a novorozenecké 

jednotce intenzivní péče používají nefarmakologické metody tišení bolesti. Relativní četnost 

byla počítána z celkového počtu odpovědí. Nejvíce označovaná odpověď byla „odběr krve 

z patičky“ a to celkem 39krát (24,7 %). Třicet osm respondentů (24,1 %) se shodlo 

na odpovědi „odběr krve ze žíly“. Celkem 25 respondentů (15,8 %) uvedlo, 

Bolestivé výkony na fa (%) 

Odběr krve ze žíly 38 24,1 % 

Odběr krve z patičky 39 24,7 % 

Porodní traumatismus 8 5,1 % 

Odsávání endotracheální kanylou 9 5,7 % 

Zavádění nazo/orogasrické sondy 25 15,8 % 

Punkce artérie 5 3,2 % 

Perkutánní venózní katetrizace 12 7,6 % 

Katetrizace pupeční žíly/artérie 17 10,8 % 

Umělá plicní ventilace 4 2,5 % 

Jiné 1 0,6 % 

Celkem 158 100 % 
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že nefarmakologicky tlumí bolest při zavádění nazo/orogastrické sondy. 17krát (10,8 %) bylo 

zodpovězeno „katetrizace pupečníkové žíly/arterie“ a 12krát (7,6 %) pak „perkutánní 

venózní katetrizace“. Nefarmakologické metody se užívají podle devíti respondentů (5,7 %) 

při odsávání endotracheální kanylou a podle osmi (5,1 %) na následky porodního 

traumatismu. 5krát (3,2 %) byla uvedena odpověď „punkce artérie“ a 4krát (2,5 %) „umělá 

plicní ventilace“. Jeden respondent (0,6 %) označil odpověď „jiné“, kde doplnil užívání 

nefarmakologických metod při očním vyšetření novorozence (Tabulka 7). 

  



40 

 

Otázka č. 10: 

V jakých případech tlumíte bolest farmakologicky? (můžete označit více možností) 

a) odběr krve ze žíly 

b) odběr krve z patičky 

c) porodní traumatismus (hematomy, fraktury, kefalhematom,…) 

d) odsávání endotracheální kanylou 

e) zavádění nazo/orogastrické sondy 

f) punkce artérie 

g) perkutánní venózní katetrizace 

h) katetrizace pupeční žíly/artérie 

i) umělá plicní ventilace 

j) jiné………………………………………………………………………………. 

Tabulka 8 Aplikace farmakologických metod při bolestivých výkonech 

Bolestivé výkony na fa (%) 

Odběr krve ze žíly - - 

Odběr krve z patičky - - 

Porodní traumatismus 37 43,0 % 

Odsávání endotracheální kanylou 1 1,2 % 

Zavádění nazo/orogasrické sondy - - 

Punkce artérie 2 2,3 % 

Perkutánní venózní katetrizace 3 3,5 % 

Katetrizace pupeční žíly/artérie 7 8,1 % 

Umělá plicní ventilace 25 29,1 % 

Jiné 11 12,8 % 

Celkem 86 100 % 

 

V otázce číslo 10 respondenti vybírali z nabízených bolestivých výkonů, u kterých používají 

k tlumení bolesti farmakoterapii. Celkový součet odpovědí tvoří 100 %. Podle třiceti sedmi 

respondentů (43 %) jsou farmaka nejčastěji užívána při porodních traumatech. Druhou nejvíce 

zastoupenou odpovědí byla „umělá plicní ventilace“ a to celkem 25 respondenty (29,1 %). 

11krát (12,8 %) respondenti volili odpověď „jiné“, kam poznamenali oční vyšetření 

novorozenců. Farmaka jsou užívána podle 7 respondentů (8,1 %) při katetrizaci pupeční 
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žíly/artérie. Tři dotazující (3,5 %) uvedli perkutánní venózní katetrizaci, dva (2,3 %) označili 

punkci artérie a jeden (1,2 %) pak odsávání endotracheální kanylou. Podle odpovědí NLZP 

z dotazníku je patrné, že se farmakologicky netlumí bolest u odběru krve z žíly a patičky, 

a také u zavádění nazo/orogastrické sondy (Tabulka 8). 
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Otázka č. 11: 

Které z uvedených nefarmakologických metod k tišení bolesti používáte na Vašem 

oddělení? (můžete označit více možností) 

a) kontakt (pohlazení, chování,…) 

b) polohování 

c) podání sacharózy per os 

d) podání dudlíku 

e) nonnutritivní sání (vlastní pěst,…) 

f) audiostimulace 

g) zavinutí 

h) relaxační masáž 

i) klokánkování 

j) jiné …………………………………………………………………………… 

Tabulka 9 Nefarmakologické metody tišení bolesti 

Nefarmakologické metody na fa (%) 

Kontakt 38 14,8 % 

Polohování 31 12,1 % 

Podání sacharózy per os 37 14,4 % 

Podání dudlíku 38 14,8 % 

Nonnutrivní sání 24 9,3 % 

Audiostimulace 7 2,7 % 

Zavinutí 32 12,5 % 

Relaxační masáž 15 5,8 % 

Klokánkování 33 12,8 % 

Jiné 2 0,8 % 

Celkem 257 100 % 

 

Prostřednictvím této otázky lze zjistit, které nefarmakologické metody NLZP používají 

k tlumení bolesti. K vypočítání relativní četnosti byl použit součet všech odpovědí z dané 

otázky. Z odpovědí vyplývá, že nejčastěji používanou metodou je podání dudlíku a kontakt 

s dítětem. Tyto dvě odpovědi označilo shodně 38 respondentů (14,8 %). Dotazující 37krát 

(14,4 %) odpověděli podání sacharózy per os. Metoda klokánkování byla označena 33krát 
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(12,8 %), zavinutí novorozence 32krát (12,5%) a polohování 31krát (12,1 %). Odpověď 

„nonnutrivní sání“ zvolilo celkem 24 respondentů (9,3 %). U 15 dotazovaných (5,8 %) je 

používána k tlumení bolesti také relaxační masáž novorozence. Audiostimulace, jako jedna 

z novějších metod tlumení bolesti, není nelékařskými zdravotnickými pracovníky často 

využívána. Uvedlo ji 7 respondentů (2,7 %). Dva respondenti zvolili odpověď „jiné“, 

kde uvedli prvky bazální stimulace, jako metodu tlumící bolest u nedonošených novorozenců 

(Tabulka 9).  
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Otázka č. 12: 

Kterou z výše uvedených nefarmakologických metod tlumení bolesti používáte 

nejčastěji? (stručně vysvětlete proč) 

Tabulka 10 Nejčastěji používané nefarmakologické metody tlumení bolesti 

 

Z odpovědí na tuto otázku lze vyčíst, které z nefarmakologických metod NLZP na svých 

odděleních využívají nejčastěji. Respondenti uvedli celkem 129 odpovědí, které tvoří 100 %. 

Nejvíce zastoupenou skupinou (24,8 %) bylo podání sacharózy per os. Je to metoda dobře 

dostupná, rychlá, odvede pozornost novorozence od bolestivých stimulů a docílí celkového 

zklidnění. Kontakt je podle dotazovaných (20,2 %) další nejvíce užívanou metodou, 

opět pro svoji snadnou dostupnost, účinnost a zároveň pro pocit bezpečí. Polohování (14 %), 

zavinutí (8,5 %) a klokánkování (9,3 %) dodává novorozenci pocit bezpečí a jistoty. Zároveň 

docílí zklidnění a odreagování od bolesti. Podání dudlíku (12,4 %) a nonnutrivní sání (8,5 %) 

zaměstnává orofaciální svaly a tím odvádí pozornost novorozence od bolestivého stimulu. 

Nejméně užívanou metodou, dle odpovědí (2,3 %), je relaxační masáž (Tabulka 10).   

Nejčastěji užívané nefarmakologické metody na fa (%) 

Kontakt 26 20,2 % 

Polohování 18 14,0 % 

Podání sacharózy per os 32 24,8 % 

Podání dudlíku 16 12,4 % 

Nonnutrivní sání 11 8,5 % 

Zavinutí 11 8,5 % 

Relaxační masáž 3 2,3 % 

Klokánkování 12 9,3 % 

Celkem 129 100 % 
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Užívaná farmaka 

Otázka č. 13: 

Která farmaka používáte na Vašem oddělení? (můžete označit více možností) 

a) paracetamol 

b) ibuprofen 

c) fentanyl 

d) tramadol 

e) lidokain 

f) jiné ……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 5 Farmakologické metody tlumení bolesti 

Z výzkumu vyplývá, že na odděleních intermediární péče a novorozeneckých jednotkách 

intenzivní péče jsou k tlumení bolesti nejvíce využívaná farmaka s účinnou dávkou 

paracetamolu (48,2 %). K tišení bolestivých stimulů je také hojně využíván ibuprofen 

(33,7 %). Celkem osm respondentů (9,8 %) označilo možnost „jiné“, kde uvedli dormikum 

nebo sufentu. Dormikum je využíváno zejména při očních vyšetřeních, které nedonošení 

novorozenci vnímají velmi bolestivě. Tramadol (4,8 %), fentanyl (2,4 %) a lidokain (1,2 %) 

jsou, podle odpovědí respondentů, nejméně využívaná v rámci farmakoterapie při tlumení 

bolesti (Obrázek 5).  
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Metody tišení bolesti 

Otázka č. 14: 

Jakým způsobem budete tišit bolest, kterou zpozorujete u novorozence (např. při 

odběru krve), pokud matka není přítomna? 

Volná možnost odpovědi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 6 Nejčastější způsoby tlumení bolesti u výkonů bez přítomnosti matky 

Při nepřítomnosti matky u bolestivých výkonů, jako je například odběr krve, je nejvíce 

využívanou metodou podání sacharózy per os. Tuto možnost uvedlo celkem 39 respondentů 

(43,3 %). Dvacet tři dotazovaných (25,6 %) pak uvedli dotek, který dodá dítěti pocit jistoty 

a zklidnění. Častou volbou je podání dudlíku (16,7 %) či vyvolané nonnutrivní sání vlastní 

pěstičkou (11,1 %), které odvede pozornost novorozence od bolesti. Někteří respondenti volí 

při bolestivých výkonech také zavinutí dítěte (3,3 %), čímž docílí jeho zklidnění (Obrázek 6).  
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7 DISKUSE 

V úvodu bakalářské práce byly stanoveny, na základě cílů, výzkumné otázky. Tato kapitola je 

věnována shrnutí výsledků dotazníkového šetření, na jejichž podkladě bude odpovězeno 

na výzkumné otázky.  

Pro porovnání byl nalezen výzkum s podobným vzorkem respondentů. Malinková (2014) se 

ve své bakalářské práci zabývá bolestí novorozence a jejím hodnocením. Dotazníkové šetření 

prováděla na oddělení intermediární péče, novorozenecké jednotce intenzivní péče 

i na oddělení fyziologických novorozenců. Výzkum zaměřující se na léčbu procedurální 

bolesti u novorozenců prováděl Carjabal a kol. (2008) a také Fendrychová (2013). 

Výzkumná otázka č. 1: Jaké jsou znalosti NLZP týkající se tlumení bolesti 

u nedonošeného novorozence? 

K vyhodnocení dané výzkumné otázky byly shrnuty odpovědi z otázek číslo 3, 4, 5 a 7. 

Otázky byly zaměřeny na znalosti příznaků bolesti u novorozence, jednotlivých hodnotících 

škál bolesti či zabezpečení ochrany před nepříjemnými stimuly z okolí.  

Otázka číslo 3 se týkala znalosti škál hodnocení bolesti. Všichni dotazovaní uvedli škály, 

které lze použít k hodnocení bolesti u novorozenců. Správné rozpoznání příznaků, posouzení 

míry utrpení a zhodnocení pomocí škály je základem pro poskytnutí adekvátní péče 

novorozenci trpícího bolestí. Z výzkumu je patrné, že nejvíce se na odděleních využívá 

Distress Scale for Ventilated Newborn Infants (DSVNI – Sparshott, 1997), kterou uvedlo 

24 dotazovaných (28,2 %). Sleduje ventilované novorozence a zjišťuje reakce na invazivní 

zákroky nebo na umělou plicní ventilaci. 

Malinková (2014) ve svém dotazníkovém šetření zjistila, že 19 (54,28 %) respondentek 

používá FLACC SCALE (Face-Legs-Activity-Cry-Consolability), která se zaměřuje 

na hodnocení intenzity bolesti u dětí od 2 měsíců do 7 let. Tuto škálu v mém dotazníkovém 

šetření neuvedl nikdo.  

V otázce číslo čtyři respondenti prokazovali znalost příznaků bolesti u novorozence. Správně 

byly všechny uvedené odpovědi. Nejčastěji dotazovaní odpovídali: bolestivá grimasa 

(29,5 %), pláč (24,2 %), pohyby končetin (17,4 %) a tachykardie (15,2 %). Výsledky mého 

výzkumu se z velké části shodují s výzkumem Malinkové (2014), kde respondentky uvedly 

nejčastěji bolestivou grimasu, pláč a neklid novorozence. 
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Následující otázka číslo 5 se týkala zabezpečení ochrany novorozence před nepřiměřenými 

stimuly z okolí. Respondenti vyplňovali možnosti, jak ochránit nedonošené novorozence 

před nadměrným hlukem, ostrým světlem, tepelným a chladovým stresorem. Z dotazníkového 

šetření vyplynulo, že by NLZP měli dbát na zajištění tichého chodu oddělení, 

termoneutrálního prostředí, měření tělesné teploty, tlumení osvětlení a používání přehozů 

přes inkubátor. Fendrychová a Borek (2012) ve své publikaci uvádí, že nedonošení 

novorozenci jsou neustále vyrušováni a přetěžováni vnějšími vjemy. Proto je velmi důležité, 

snažit se stresující elementy co nejvíce eliminovat vhodnými intervencemi. 

Metoda léčebného dotyku spočívá v postupném přiblížení rukou dospělého na temeno 

a podbřišek dítěte. Tuto správnou definici odpovědělo v otázce číslo 7 pouze 19 respondentů 

(47,5 %). Zbylých dvacet jedna dotazujících (52,5 %) označilo chybnou odpověď. 

Tento výsledek lze přičíst špatné informovanosti o postupu této metody. 

Z výzkumu vyplynulo, že celkem 38 dotazovaných mělo více jak 8 správných odpovědí. Tři 

NLZP disponují úrovní znalostí výbornou a šest velmi dobrou. Celkem dvanáct z nich má 

úroveň vědomostí dobrou a sedmnáct pak znalost dostatečnou. Pouze u dvou respondentů 

jsou znalosti nedostatečné. Průměrný počet správných odpovědí na otázky č. 3, 4, 5, 7 je 12, 

což odpovídá dobré úrovni znalostí u NLZP. 

Výzkumná otázka č. 2: Jaké metody převažují při tlumení bolesti u nedonošeného 

novorozence? 

Do této výzkumné otázky byly použity odpovědi na otázky číslo 6, 9, 10 a 14, které se 

zaměřují na aplikaci jednotlivých metod k tlumení bolesti během invazivních výkonů.  

V šesté otázce jsou respondenti dotazováni, zda umožňují rodičům kontakt s jejich dítětem 

při invazivních zákrocích. Celkem 87,5 % respondentů uvedlo, že umožňují přítomnost rodičů 

během invazivních zákroků. Zároveň však uvádějí, že záleží na stavu dítěte a na rozhodnutí 

rodičů být přítomni u zákroku. Na pracovištích, ve kterých prováděla výzkum Malinková 

(2014), umožňují rodičům kontakt s dítětem 24 hodin denně a to i během bolestivých 

zákroků, jak uvedli všichni dotazovaní. Rozdílným faktorem mezi výzkumy může být 

rozhodnutí rodičů nepřihlížet zákrokům, neboť je to pro ně samotné stresující. 

Předčasně narození novorozenci podstupují mnoho bolestivých diagnostických 

a terapeutických výkonů. Carjabal a kol. (2008) zjistili, že novorozenci průměrně podstoupí, 

v prvních týdnech života, denně okolo šestnácti bolestivých zákroků. Autoři zařazují 
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mezi nejbolestivější výkony – odsávání endotracheální kanylou, odběr krve z paty, katetrizaci 

žíly nebo artérie.  

Odpovědi na otázku číslo 9 a 10 ukazují, že většina výkonů způsobující bolest je tlumena 

nefarmakologickými metodami. Využívají se zejména při odběru krve z paty, odběru krve 

z žíly nebo při zavádění endotracheální kanyly. Podle výsledků můžeme posoudit, 

že nefarmakologické metody jsou nejvíce aplikovány při výkonech způsobující akutní 

procedurální bolest. Farmakologické metody se tedy převážně využívají při dlouhodoběji 

trvající bolesti. Z výsledků je patrné, že volba farmakoterapie je využívaná hojně 

u novorozenců s porodním traumatem, jako jsou hematomy či fraktury způsobené porodem. 

Léky se také využívají k tlumení bolesti u novorozenců na umělé plicní ventilaci 

nebo při očních vyšetřeních, které vnímají velmi bolestivě.  

Výzkum, který prováděl Carjabal a kol. (2008), ukazuje, že pouze u 20,8 % dětí byly použity 

během bolestivých výkonů léčebné metody. Z toho 18,2 % tvořila léčba nefarmakologická, 

2,1 % léčba farmakologická a u 0,4 % dětí byly tyto metody kombinovány. Léčbu bolesti 

u novorozenců hodnotí jako nedostatečnou. Výzkumy se shodují, že v léčbě bolesti jsou 

častěji preferovány nefarmakologické metody. Jeden z důvodů může být ten, že s sebou 

nepřináší riziko utlumení dechového centra, jako je tomu u některých farmak. 

V poslední otázce dotazníku (číslo 14) byli respondenti tázáni, jakým způsobem by tišili 

bolest například u odběru krve, pokud matka není přítomna. Všichni dotazovaní uvedli 

nefarmakologické metody tlumení bolesti. Podle výsledků je nejčastěji používána sacharóza 

per os (43,3 %), dotek (25,6 %), podání dudlíku (16,7 %) či nonnutrivní sání (11,1 %). 

Malinková (2014) ve své bakalářské práci uvádí, že všichni respondenti odpověděli aplikaci 

sacharózy per os při odběru krve. Rozdílné výsledky výzkumů mohou být zapříčiněny lepší 

informovaností NLZP o dalších nefarmakologických metodách, které lze využít při odběru 

krve. 

Výzkumná otázka č. 3: Jaké farmakologické a nefarmakologické metody NLZP 

aplikují? 

Výzkumná otázka vychází z odpovědí na dotazníkové otázky 8, 11, 12 a 13. Jsou zaměřeny 

na jednotlivé nefarmakologické a farmakologické metody, které se používají na oddělení 

intermediární péče a novorozenecké jednotce intenzivní péče. 
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V otázce číslo 8 se ptám respondentů na názor, zda si myslí, že sacharóza per os dostatečně 

tlumí bolest. Celkem 60 % dotazovaných odpovědělo, že sacharóza tlumí bolest dostatečně. 

Naopak 11 respondentů (27,5 %) se domnívá, že nikoli. Zbylých 5 respondentů (12,5 %) 

pro tuto otázku označilo odpověď „nevím“. Chromá a Sikorová (2013) uvádí, že sacharóza 

podaná per os výrazně snižuje délku pláče, pozitivně ovlivňuje srdeční frekvenci, dýchání 

i saturaci krve kyslíkem. Roztok sacharózy snižuje bolest a stimuluje uvolnění endorfinů. 

Otázka číslo 11 je věnována nefarmakologickým metodám, které NLZP používají na svých 

odděleních. Nejvíce využíváno je podání dudlíku (14,8 %), klokánkování (12,8 %), zavinutí 

(12,5 %) či podání sacharózy per os (14,4 %). Jednotlivé metody lze mezi sebou kombinovat 

a doplňovat jimi léčbu farmakologickou. Ve výzkumu Malinkové (2014) je nejvíce 

zastoupená metoda kontaktu s dítětem, kterou uvedlo 31 dotazovaných. Oba výzkumy 

však potvrzují časté využívání nefarmakologických metod k tišení bolesti. Chromá a Sikorová 

(2013) zmiňují, že nefarmakologické metody napomáhají ke snížení stresu, zklidnění, 

zajištění pocitu jistoty a komfortu novorozence. Zejména klokánkování posiluje vztah mezi 

rodičem a dítětem, a také má výrazný vliv na prospívání nedonošených dětí.  

Na nejčastěji užívané nefarmakologické metody se zaměřuje otázka číslo dvanáct. Největší 

zastoupení má podání sacharózy per os (24,8 %), dále pak také kontakt s dítětem (20,2 %) 

či polohování (14 %). Jsou to metody účinné, snadno dostupné a pro novorozence vhodné 

ke zklidnění. Z výzkumu Chromé a Sikorové (2013) vyplývá, že mezi nejpoužívanější metody 

patří zavinutí, klokánkování nebo nonnutrivní sání. 

Otázka číslo 13 se zaměřuje na používání farmak u nedonošených novorozenců. Výzkumným 

šetřením bylo zjištěno, že respondenti nejčastěji aplikují léky s paracetamolem a ibuprofen®. 

K utlumení bolesti u očního vyšetření se využívá dormikum, které uvedlo 5 respondentů. 

Malinková (2014) ve své práci konstatuje, že respondenti nejčastěji využívají k tlumení 

bolesti tralgit, brufen a paralen. Farmakoterapie ovlivňuje vznik bolestivého stimulu, je 

však nutné léky podat již před vznikem bolesti a udržovat dostatečnou hladinu. Při aplikaci 

farmakologické léčby u nedonošených dětí je možné riziko útlumu dechového centra, 

jak uvádí ve svém výzkumu Carjabal a kol. (2008).  
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ZÁVĚR 

Bakalářská práce se věnuje problematice tlumení bolesti u nedonošeného novorozence. Cílem 

bylo přiblížit jednotlivé nefarmakologické a farmakologické metody, které lze využít 

u předčasně narozených dětí. 

Bolest u novorozenců a následná léčba je téma, o kterém veřejnost ani studenti nejsou příliš 

informováni, a proto mě tato problematika velice oslovila. Předčasně narozené děti v prvních 

týdnech života absolvují mnoho stresujících a bolestivých zákroků. Domnívám se tedy, 

že aplikace jednotlivých metod, které pomáhají utlumit bolest, jsou klíčovými intervencemi 

na oddělení intermediární a intenzivní péče. Během praxe na intermediárním oddělení 

pro nedonošené děti jsem se přesvědčila, že personál se velmi snaží potřebnými intervencemi 

předcházet vzniku bolesti. 

Výzkumná část práce měla za úkol zjistit znalost metod v léčbě bolesti u NLZP na oddělení 

intenzivní a intermediární péče pro novorozence. Výsledky dotazníkového šetření mě velmi 

mile překvapily. Respondenti prokázali znalost příznaků bolesti i hodnotících škál. 

Z odpovědí je také patrné, že se na odděleních snaží zabezpečovat ochranu před stimuly 

z okolí, které jsou pro novorozence velmi stresující a narušují mu spánek. Zajímavé zjištění 

bylo, že u většiny výkonů jsou k tlumení bolesti používány nefarmakologické metody. 

Zejména se využívají u odběrů krve z paty, odsávání endotracheální kanylou či při katetrizaci 

žíly nebo arterie. Naopak u novorozenců na umělé plicní ventilaci nebo s porodním 

traumatem se aplikují farmaka.  

Neléčená bolest u novorozenců nepříznivě ovlivňuje vývoj, který se může projevit 

somatickými obtížemi nebo přecitlivělostí na bolest v dalším věku. I přes existenci celé řady 

hodnotících škál, prostředků a léčiv je dle výzkumu Fendrychové (2013) v České republice 

tlumení bolesti nedostatečné. Proto se domnívám, že by bylo potřebné, aby se problematika 

bolesti u nedonošených novorozenců více dostala do podvědomí studentů již během 

teoretické výuky na škole. Stejně tak NLZP by se měli v této problematice dovzdělávat a své 

znalosti hojně aplikovat v praxi. 
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PŘÍLOHY 

Příloha A – Hodnotící škály 
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Příloha B - Dotazník 

Dobrý den, 

jmenuji se Kristýna Homolková, jsem studentkou 3. ročníku oboru Porodní asistentka na 

Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Dovoluji si Vás požádat o vyplnění 

tohoto dotazníku, který poslouží k výzkumné části mé bakalářské práce na téma Tlumení 

bolesti u nedonošeného novorozence. Dotazník je anonymní a výsledná data budou použita 

pouze v mé bakalářské práci. Svoji odpověď prosím zakroužkujte. Pokud není uvedeno jinak, 

uveďte vždy jen jednu odpověď. 

Předem Vám děkuji za spolupráci a přeji hezký den. 

Kristýna Homolková 

1) Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

a) středoškolské 

b) vyšší odborné 

c) vysokoškolské bakalářské 

d) vysokoškolské magisterské 

e) specializace (uveďte jakou) …………………………………………............... 

f) jiné…………………………………………………………………………….. 

 

2) Kolik let pracujete na oddělení intermediární péče / novorozenecká JIP? 

………………………………………………………………………………………… 

 

3) Jaké škály hodnocení bolesti znáte? 

………………………………………………………………………………………….

….………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………. 

 

4) Vypište alespoň 3 příznaky bolesti u novorozence: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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5) Jak zabezpečujete ochranu novorozence před těmito nepřiměřenými stimuly z okolí? 

e) před nadměrným hlukem 

…………………………………………………………………………………... 

f) před ostrým světlem 

…………………………………………………………………………………... 

g) před tepelným stresorem 

…………………………………………………………………………………... 

h) před chladovým stresorem 

……………………………………....................................................................... 

 

6) Umožňujete rodičům kontakt s jejich dítětem při invazivních výkonech? 

c) ano 

d) ne (vysvětlete proč) 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 

7) Co je metoda tzv. léčebného dotyku? 

e) postupné přiblížení rukou dospělého na čelo a hrudník dítěte 

f) postupné přiblížení rukou dospělého na hrudník a podbřišek dítěte 

g) postupné přiblížení rukou dospělého na temeno a podbřišek dítěte 

h) postupné přiblížení rukou dospělého na bříško a plosky nohou dítěte 

 

8) Domníváte se, že podání sacharózy per os dostatečně tlumí bolest u novorozence? 

d) ano 

e) ne 

f) nevím 

 

9) V jakých případech volíte nefarmakologické tlumení bolesti? (můžete označit více 

možností) 

k) odběr krve ze žíly 

l) odběr krve z patičky 

m) porodní traumatismus (hematomy, fraktury, kefalhematom,…) 

n) odsávání endotracheální kanylou 

o) zavádění nazo/orogastrické sondy 

p) punkce artérie 

q) perkutánní venózní katetrizace 

r) katetrizace pupeční žíly/artérie 

s) umělá plicní ventilace 

t) jiné………………………………………………………………………………. 
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10) V jakých případech tlumíte bolest farmakologicky? (můžete označit více možností) 

a) odběry krve ze žíly 

b) odběr krve z patičky 

c) porodní traumatismus (hematomy, fraktury, kefalhematom,…) 

d) odsávání endotracheální kanylou 

e) zavádění nazo/orogastrické sondy 

f) punkce artérie 

g) perkutánní venózní katetrizace 

h) katetrizace pupeční žíly/artérie 

i) umělá plicní ventilace 

j) jiné……………………………………………………………………................. 

 

11) Které z uvedených nefarmakologických metod k tišení bolesti používáte na Vašem 

oddělení? (můžete označit více možností) 

k) kontakt (pohlazení, chování,…) 

l) polohování 

m) podání sacharózy per os 

n) podání dudlíku 

o) nonnutritivní sání (vlastní pěst,…) 

p) audiostimulace 

q) zavinutí 

r) relaxační masáž 

s) klokánkování 

t) jiné …………………………………………………………………………… 

 

12) Kterou z výše uvedených nefarmakologických metod tlumení bolesti používáte 

nejčastěji? (stručně vysvětlete proč) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

13) Která farmaka používáte na Vašem oddělení? (můžete označit více možností) 

g) paracetamol 

h) ibuprofen 

i) fentanyl 

j) tramadol 

k) lidokain 

l) jiné ……………………………………………………………………………… 
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14) Jakým způsobem budete tišit bolest, kterou zpozorujete u novorozence (např. při 

odběru krve), pokud matka není přítomna? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 


