Naujagimio gaivinimo standarto
1 priedas

Pradinis naujagimio gaivinimas

Gimimas

Paguldyti šiltoje aplinkoje ant kieto
pagrindo, išvalyti burną ir nosį, sausai
nušluostyti, pašalinti drėgnus vystyklus,
galvą šiek tiek atlošti, glostyti nugarą

30 sek.

Įvertinti kvėpavimą, širdies veiklą

Jei nekvėpuoja ar kvėpčioja:
20–30 įpūtimų per 30 sek.
60 sek.

Pakartotinai vertinti kvėpavimą

Jei nekvėpuoja ar kvėpčioja:
3 paspaudimai ir 1 įpūtimas

Tęsti įpūtimus ir krūtinės paspaudimus*,
kol atkuriama kraujotaka ir kvėpavimas
arba kol atvyksta GMP

*būklę vertinti kas 30 sek.
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Specialusis naujagimio gaivinimas
GIMIMAS

• Ar naujagimis išnešiotas?
• Ar verkia, ar kvėpuoja?
• Ar geras raumenų tonusas?

Taip, palikti su
motina

Ne

Šilta aplinka, kvėpavimo takų išvalymas,
šluostymas, stimuliavimas

ŠSD<100 k./min., kvėpčioja,
nekvėpuoja?

30 sek

Įprastas stebėjimas:
•
•
•
•

Šiluma
Užtikrinti kvėpavimo takų praeinamumą
Nušluostyti
Toliau vertinti būklę

Ne

Ne

Pasunkėjęs kvėpavimas ar cianozė

Taip
Taip

Įpūtimai, oksigenacijos vertinimas
Oksigenacijos vertinimas

60 sek

Spręsti dėl nuolatinio teigiamo slėgio palaikymo
kvėpavimo takuose

ŠSD<100 k./min.
Taip

Vertinti įpūtimų efektyvumą
Spręsti dėl trachėjos intubacijos

Ne

Būklės po gaivinimo stebėjimas

Ne

ŠSD<60 k./min.
Taip

Atlikti gaivinimo ciklus:
3 krūtinės paspaudimai ir 1 įpūtimas

ŠSD<60 k./min.
Taip
Į virkštelės veną:
epinefrinas, 0,1–0,3 ml/kg (1:10 000)
ir (ar)
0,9 proc. natrio chlorido tirpalas, 10 ml/kg

Naujagimių SpO2 po gimimo
(dešinės rankos) normos:
1 min. – 60–65 %
2 min. – 65–70 %
3 min. – 70–75 %
4 min. – 75–80 %
5 min. – 80–85 %
10 min. – 85–95 %
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NAUJAGIMIO GAIVINIMO PROTOKOLAS
Pavardė
Gimimo data:
Ligos istorijos Nr.
Gimimo laikas:
Mekonijus vaisiaus vandenyse
Yra
Nėra
Naujagimis neaktyvus: nekvėpuoja ar kvėpčioja
p <100 k./min.
hipotonija
Išsiurbimas iš trachėjos (nurodyti
Mekonijus trachėjoje
ŠSD po išsiurbimo
sekundes po gimimo)
I
taip
ne
< 100
> 100
II
taip
ne
< 100
> 100
III
taip
ne
< 100
> 100
Pirmieji gaivinimo veiksmai. Pradžia (laikas po gimimo):
Trukmė:
Šiluma Išsiurbimas iš burnos ir nosies Kvėpavimo stimuliavimas Deguonies tiekimas

Taikyta
Netaikyta
Taikyta
Netaikyta

Dirbtinis kvėpavimas (DK) per kaukę
Pradžia (laikas po gimimo):
Trukmė:
Aplinkos oru
Su deguonimi
Krūtinės paspaudimai
Pradžia (laikas po gimimo):
Trukmė:
Su DK: taip
ne

DK per intubacinį vamzdelį
Intubacijos laikas
Intubacinio vamzdelio
(po gimimo):
skersmuo (mm)
2.0
2.5
DK trukmė:
Intubacinio vamzdelio įkišimo
į trachėją gylis (cm)
6
Medikamentai (ml)
Laikas
Epinefrinas 1:10 000
(po gimimo
Į virkštelės veną
Į trachėją
minutės)
1,5
2
2,5
3

Laikas

ŠSD

3.0
7

3.5
8

9

4.0
10

0,9 % natrio chloridas
į virkštelės veną

Naujagimio būklės pagal Apgar įvertinimas
Kvėpavimas Odos spalva
Raumenų
Refleksinis
tonusas
jaudrumas

Suma

1 min.
5 min.
Jeigu Apgar ≤ 6
10 min.
Perkeliamo į skyrių naujagimio būklė: patenkinama
vidutinė
Perkėlimo į naujagimių skyrių laikas:
Neatgaivintas
Gaivinimo trukmė:
Gaivinę specialistai:

sunki

labai sunki

