Vzhledem k dosud publikované literatuře je u novorozenců, kteří neprojevují dostatečnou spontánní dechovou aktivitu, nutné okamžité přerušení pupečníku, tak aby byla včas zahájena resuscitační péče.

Regulace tělesné teploty
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Nazí a mokří novorozenci nejsou schopni udržet stabilní tělesnou teplotu v místnosti, která může připadat dospělým osobám příjemně vyhřátá. Souvislost mezi hypotermií a mortalitou novorozence je známá
více než sto let a víme, že tělesná teplota novorozence, který neprošel
hypoxickým stavem, je významným prediktorem mortality u novorozenců všech gestačních stáří a v jakékoli situaci.676 Nedonošení novorozenci jsou v tomto případě nejohroženějšími pacienty. Tělesná teplota
novorozence bez příznaků asfyxie by měla být po narození udržována
v rozmezí 36,5 až 37,5 °C. Význam udržení konstantní tělesné teploty novorozence vyžaduje její monitorování i z důvodu prevence hypertermie
(>38,0 °C).

První zhodnocení novorozence

RESUSCITACE A PODPORA POPORODNÍ ADAPTACE
NOVOROZENCE

Následující doporučené postupy nedefinují jediný možný sled intervencí správného provedení resuscitace novorozence bezprostředně po
porodu, ale reprezentují způsob, který je v tomto případě všeobecně
uznávaný jako spolehlivý a efektivní.

Příprava

Pouze malý počet novorozenců vyžaduje bezprostředně po narození resuscitační péči. Častěji se jedná o novorozence se zhoršeným průběhem
poporodní adaptace. Pokud v těchto případech není poskytnuta dítěti
adekvátní podpora, může dojít sekundárně k deterioraci stavu, vedoucí
až k případné potřebě kompletní kardiopulmonální resuscitace. Pokud
někteří novorozenci vyžadují péči bezprostředně po porodu, v naprosté
většině případů se jedná pouze o potřebu dechové podpory.671–673 Pouze
výjimečně je navíc nutná krátkodobá nepřímá srdeční masáž. U porodů rodiček s rizikovými faktory pro možný vznik komplikací poporodní
adaptace novorozence by měl být přítomen adekvátně vyškolený personál včetně minimálně jedné osoby se zkušenostmi v tracheální intubaci novorozenců. Každé zdravotnické zařízení by pro případ potřeby
mělo mít k dispozici pohotovostní plán pro mobilizaci kompetentního
resuscitačního týmu.

Plánované domácí porody

Doporučení pro zajištění domácích porodů se v jednotlivých státech liší.
Rozhodnutí absolvovat porod doma po dohodě se lékařským personálem a porodními asistentkami by nemělo nijak ovlivnit nebo kompromitovat možnost hodnocení stavu novorozence po porodu nebo standard
poskytované péče včetně resuscitace a stabilizace stavu. V ideálním
případě by u každého domácího porodu měli být přítomni dva specializovaní profesionálové, přičemž jeden z nich musí být plně kvalifikovaný
a zkušený v umělé plicní ventilaci za pomoci obličejové masky a v srdeční masáži novorozence.

Vybavení a prostory

V případě porodu, který probíhá mimo prostory porodního sálu, je doporučeno minimální vybavení zahrnující pomůcky pro zajištění dýchacích cest a ventilaci novorozence, zahřáté suché pleny nebo osušky, sterilní vybavení pro zajištění pupečního pahýlu a hygienické rukavice pro
přítomný zdravotnický personál.

Načasování přerušení pupečníku

Přehled klinických studií porovnávajících u nedonošených novorozenců oddálený podvaz pupečníku a “cord milking” versus jeho okamžité
přerušení prokazuje bezprostředně postnatálně lepší stabilizaci stavu,
včetně vyšších hodnot středního krevního tlaku a hodnot hemoglobinu
při přijetí novorozence na oddělení u intervenčních skupin než u skupin
kontrolních.674 Oddálení podvazu pupečníku minimálně po dobu jedné
minuty je doporučeno u novorozenců nevyžadujících resuscitační péči.
Podobně by mělo být postupováno u předčasně narozených novorozenců bez nutnosti okamžité resuscitace bezprostředně po porodu.

Skóre dle Apgarové nebylo původně sestaveno pro hodnocení nutnosti
resuscitace novorozence.677,678 Jeho jednotlivé komponenty, pokud jsou
hodnoceny rychle, a to hlavně dechová frekvence, srdeční frekvence
a svalový tonus, však mohou napomoci identifikovat novorozence vyžadujících resuscitační péči.677, Opakované hodnocení převážně srdeční
akce a případně dechové aktivity může pomoci při hodnocení odezvy
novorozence na prováděnou resuscitaci a rozhodnutí, zda je třeba v resuscitaci pokračovat.

Dýchání

Zkontrolujte, zda novorozenec spontánně dýchá. Pokud ano, zhodnoťte
dechovou frekvenci, hloubku a symetrii dýchání společně s hodnocením dechového vzorce a známek abnormalit, včetně příznaků jako jsou
„gasping“ a „grunting“.

Srdeční frekvence

Bezprostředně po narození hodnotíme srdeční frekvenci novorozence
v rámci zhodnocení jeho celkového stavu a následně jako nejcitlivější
indikátor úspěšnosti prováděných léčebných intervencí. Srdeční frekvence je nejrychleji a nejpřesněji zhodnocena poslechem pomocí fonendoskopu679 v místě srdečního hrotu, nebo pomocí elektrokardiografie.680–682 Hodnocení pohmatem při úponu pupečníku je často efektivní,
ale může být zavádějící. Hodnocení pulzujícího pupečníku je spolehlivé pouze při nálezu srdeční frekvence nad 100 tepů za minutu679, jinak
může vést k podhodnocení nálezu.679,683,684 U novorozenců vyžadujících
resuscitaci nebo kontinuální podporu dýchání je k přesnému hodnocení
srdeční frekvence možné použít moderních pulzních oxymetrů.681

Barva

Zhodnocení barvy není dostatečné k posouzení oxygenace,685 kterou je
lepší hodnotit pomocí pulzního oxymetru. Zdravý novorozenec je bezprostředně po porodu modrý, ale zrůžoví během prvních 30 sekund od
nástupu efektivní dechové aktivity. Pokud je novorozenec cyanotický,
je nutné kontrolovat preduktální kyslíkovou saturaci pomocí pulzního
oxymetru.

Svalový tonus

Hypotonický novorozenec je pravděpodobně v bezvědomí a bude vyžadovat podporu dýchání.

Taktilní stimulace

Osušování novorozence je většinou dostatečnou stimulací k vyvolání
efektivní dechové aktivity. Hrubší formy stimulace nejsou nutné a je
radno se jim vyhnout. Pokud novorozenec nereaguje a nenastoupí dostatečná spontánní dechová aktivita po krátkodobé stimulaci, je nutné
zahájit další podpůrné intervence.

Klasifikace podle prvního zhodnocení stavu

Na základě prvního zhodnocení stavu bezprostředně po narození, je
možné novorozence rozdělit do tří kategorií:
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Obr. 1.28

Algoritmus podpory vitálních funkcí u novorozence po porodu (SpO2 – transkutánní pulzní oxymetrie; EKG – elektrokardiografie, PPV – ventilace pozitivním tlakem)

(Pohovor před porodem)
Příprava týmu a kontrola vybavení

Porod

Novorozence osušte
Udržujte normální teplotu
Spusťte stopky nebo si poznamenejte čas

Zhodnoťte svalový tonus, dýchání a srdeční frekvenci

Pokud dýchá lapavě nebo nedýchá vůbec:
Zprůchodněte dýchací cesty
Proveďte 5 umělých vdechů

Znovu zhodnoťte stav
Pokud se srdeční frekvence nezvýšila,
sledujte pohyby hrudníku

Po celou
Pokud se hrudník nezvedá:
Znovu zkontrolujte správnou polohu hlavy
Zopakujte umělé vdechy
Zvažte udržování průchodnosti dýchacích cest
za pomoci dvou osob anebo dalšími manévry
Monitorace SpO2 a EKG
Zkontrolujte reakci novorozence

Uspokojivá
preduktální SpO2
2 min
60%
3 min
70%
4 min
80%
5 min
85%
10 min
90%

Pokud se srdeční frekvence nezvýšila,
sledujte pohyby hrudníku

Pokud se hrudník zvedá:
a srdeční frekvenci nelze zjistit nebo je velmi
pomalá (< 60/min):
Zahajte srdeční masáž
Synchronizujte komprese hrudníku s ventilací
(3:1)
Srdeční frekvenci překontrolujte každých 30 vteřin
Pokud nelze srdeční frekvenci zjistit nebo je
velmi pomalá (< 60/min), zvažte zajištění
žilního vstupu a podání léků

Stav prodiskutujte s rodiči
a resuscitačním týmem
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60 s

Zvyšujte koncentraci kyslíku (na základě
měření SpO2, pokud je k dispozici)

Udržujte tělesnou teplotu

Zvažte monitoraci SpO2 a EKG

dobu se
ptejte:
Nepotřebujeme
další
pomoc?

Podpora vitálních funkcí novorozence

Zahajte podporu vitálních funkcí novorozence, pokud nedojde k nástupu efektivní dechové aktivity a pravidelnému dýchání nebo pokud je
srdeční frekvence nižší než 100 za minutu. U většiny novorozenců bude
dostatečné zprůchodnění dýchacích cest a provzdušnění plic. Bez adekvátního provedení těchto intervencí je jakýkoliv další resuscitační postup neúčinný.

Dýchací cesty
Obr. 1.29 Novorozenec s hlavou v neutrální poloze

Položte novorozence na záda s hlavou v neutrální pozici (Obr. 1.29).
Podložení ramen novorozence složenou nebo srolovanou osuškou
o průměru zhruba 2 centimetry může pomoci udržet správnou polohu
hlavy novorozence. V případě hypotonie může být ke zprůchodnění
dýchacích cest nutné předsunutí dolní čelisti nebo zavedení vhodného
orofaryngeálního vzduchovodu (Guedelův tubus). Polohování novorozence do polohy na zádech je tradičním přístupem. Pro první hodnocení
stavu a rutinní zajištění novorozence po porodu je další možností jeho
polohování na bok. Odstraňování tekutiny z orofaryngu novorozence
není vždy nutné.687 Odsávání z dýchacích cest je nutné pouze při jejich
obstrukci.

Mekonium

Plodová voda lehce zkalená mekoniem je častým nálezem a většinou
nevede během poporodní adaptace novorozence k žádným problémům. Během porodu méně často se vyskytující nález zkalené plodové
vody hustým mekoniem je však možným ukazatelem perinatálního stresu novorozence a měl by být považován za varovný signál k případné
nutnosti resuscitace. U vitálního novorozence v přítomnosti mekoniem
zkalené plodové vody není doporučeno odsávání intrapartum, ani rutinní intubace s odsáváním z dýchacích cest. Pouze přítomnost hustého
mekonia u apnoických novorozenců je indikací pro zvážení úvodního
odsátí pod laryngoskopickou kontrolou. Tracheální intubace by neměla

být prováděna rutinně, ale pouze v případě podezření na obstrukci trachey.688–692 U apnoických novorozenců nebo novorozenců s nedostatečnou dechovou aktivitou je nejdůležitější zahájit ventilaci během první
minuty po narození a tato intervence nesmí opožděna.

Počáteční prodýchávání a umělá plicní ventilace
Obr. 1.30 Ventilace novorozence přes obličejovou masku
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1. Energický pláč nebo spontánní dýchání, dobrý svalový tonus, srdeční frekvence nad 100 za minutu
	Okamžité přerušení pupečníku není nutné. Novorozenec nevyžaduje
žádnou podpůrnou intervenci, pouze osušení a zabalení do nahřáté
osušky a pokud možno předání do matčiny náruče.
2. Dýchání nedostatečné nebo apnoe, normální nebo snížený svalový tonus, srdeční akce pod 100 za minutu
	Novorozence osušte a zabalte. V těchto případech se stav novorozence většinou zlepší po efektivním prodýchnutí (insuflaci) přes obličejovou masku. Pokud poté nedojde k adekvátnímu zlepšení srdeční akce,
může být nutné zahájit ventilaci.
3. Dýchání nedostatečné nebo apnoe, hypotonie, bradykardie
nebo nedetekovatelná akce srdeční, často je přítomna bledost jako
známka zhoršeného prokrvení
	Novorozence osušte a zabalte. Novorozenec vyžaduje zahájení resuscitace s okamžitým uvolněním dýchacích cest, provzdušněním plic
a ventilací. Po úspěšném provedení těchto intervencí může být u některých novorozenců nutná srdeční masáž, případně aplikace léků.
Nedonošení novorozenci mohou při spontánní dechové aktivitě vykazovat známky dechové tísně. V tomto případě by měla být zahájena
podpora distenční terapií (CPAP).

Pokud po provedení úvodních kroků po porodu nenastoupí dostatečná
dechová aktivita novorozence, je provzdušnění plic prioritou (Obr. 1.28
a 1.30). U donošených novorozenců zahajujeme podporu dýchání vzduchem. První známkou dosažení adekvátní inflace plic je rychlé zlepšení
srdeční frekvence. Při přetrvávající bradykardii je nutné zkontrolovat,
zda se během prodýchávání dostatečně zvedá hrudník. Během prvních
pěti vdechů pozitivním tlakem je nutné podržet inflační tlak po dobu
2–3 sekund, což napomáhá otevření a provzdušnění plic. Většina novorozenců, kteří vyžadují bezprostředně po narození dechovou podporu,
reaguje během 30 sekund po provzdušnění plic vzestupem srdeční
frekvence. Pokud se srdeční akce zlepší, ale dostatečná spontánní dechová aktivita není přítomna, je nutné pokračovat v umělé plicní ventilaci frekvencí 30 vdechů za minutu, což odpovídá inspiračnímu času 1
sekundy, dokud novorozenec nezačne spontánně a adekvátně dýchat.
Bez efektivního prodýchání a provzdušnění plic je resuscitace krevního
oběhu neúčinná a proto je nutné ověřit účinnost těchto intervencí před
přistoupením k podpoře krevního oběhu.
Někteří zdravotníci zajišťují dýchací cesty pomocí tracheální intubace,
což však vyžaduje výcvik a zkušenosti. Pokud není přítomen nikdo kompetentní k provedení intubace a srdeční frekvence novorozence klesá, je
nutné znovu zhodnotit polohu hlavy a uvolnění dýchacích cest, znovu
aplikovat inflační vdechy a během této doby přivolat odborníka zkušeného v intubaci novorozence. Pokračujte s umělou plicní ventilací dokud
novorozenec nezačne dostatečně spontánně dýchat.

Vzduch versus kyslík
Donošení novorozenci

U donošených novorozenců, kteří vyžadují podporu dýchání metodou
ventilace pozitivním tlakem, je lepší zahájit ventilaci vzduchem (21 %
kyslíku) oproti 100 % kyslíku. Pokud nedochází během ventilace ke
zvýšení srdeční frekvence a hodnoty oxygenace zůstávají neakceptovatelně nízké (měřeno pulzní oxymetrií, kdykoliv je to možné), použijte k dosažení adekvátní preduktální saturace kyslíkem vyšší inspirační
koncentraci kyslíku.696,697 Vysoké koncentrace kyslíku jsou však spojené
s vyšší letalitou a opožděným nástupem spontánní dechové activity.698
Pokud jsou používány vyšší koncentrace vdechovaného kyslíku, snižte
jeho koncentraci jakmile je to možné.693,699

Nedonošení novorozenci

U nedonošených novorozenců narozených dříve než v 35. gestačním
týdnu by měla být resuscitace po narození zahájena vzduchem anebo
nízkou koncentrací kyslíku (21–30 %).6,693,700,701 Inspirační koncentrace
kyslíku je titrována k dosažení akceptovatelné preduktální saturace (přibližně na hodnotu 25. percentilu zdravých a donošených novorozenců
bezprostředně po porodu).696,697

Pulzní oxymetrie

Moderní pulzní oxymetrie s použitím novorozeneckých senzorů umož-
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ňuje spolehlivé měření srdeční frekvence a transkutánní saturace kyslíkem během 1–2 minut po porodu.702,703 Fyziologický donošený novorozenec narozený na úrovni hladiny moře vykazuje v průběhu porodu
hodnoty saturace kyslíkem (SpO2) přibližně 60 %704. Hodnoty SpO2 postupně stoupají na > 90 % během deseti minut697. 25. percentil hodnoty
SpO2 při porodu je ~40 % a stoupá na ~80 % během dalších 10 minut.697
Použití pulzní oxymetrie zabrání excesivnímu používání kyslíku. Hodnoty SpO2 nad akceptovatelnou hranici by měly být podnětem k okamžitému ukončení podávání kyslíku.

Pozitivní tlak na konci výdechu

Všichni donošení i nedonošení novorozenci, kteří po úvodních krocích
zůstávají bez dechové aktivity, vyžadují inflaci plic ventilací pozitivním
tlakem (PPV, positive pressure ventilation). U nedonošených novorozenců použijte během PPV pozitivní tlak na konci výdechu (PEEP, positive
end-expiratory pressure) ~5 cm H2O.676

Pomůcky pro podpůrnou ventilaci

Efektivní ventilace může být zajištěna pomocí samorozpínacího vaku
nebo pomocí T-spojky, která umožňuje regulaci tlaku.705,706 Samorozpínací vak je jedinou pomůckou, kterou lze použít při nedostupnosti
stlačeného plynu. V případě používání samorozpínacího vaku však není
možné aplikovat kontinuální pozitivní tlak v dýchacích cestách (CPAP)
a dosáhnout adekvátního tlaku na konci výdechu (PEEP), a to i při použití
expirační chlopně.707

Laryngeální maska

Laryngeální maska je při umělé plicní ventilaci novorozenců s porodní
hmotností nad 2 000 gramů nebo u novorozenců narozených později
než ve 34. gestačním týdnu alternativou za obličejovou masku nebo intubaci.708,709. Účinnost laryngeální masky zatím nebyla hodnocena v případě mekoniem zkalené plodové vody, během srdeční masáže ani při
urgentní aplikaci léků intratracheálně.

Tracheální intubace

Tracheální intubace může být zvažována při neonatální resuscitaci v následujících situacích:
• při
	 potřebě odsátí mekonia z trachey nebo při předpokládané obstrukci trachey z jiné příčiny,
• 	při neefektivní nebo prolongované ventilaci přes obličejovou masku
(po opakované korekci techniky insuflace nebo polohy hlavy dítěte),
• 	při provádění srdeční masáže,
• 	ve specifických případech (kongenitální diafragmatická hernie nebo
tracheální aplikace surfaktantu).

(po tracheální intubaci a ventilaci pozitivním tlakem) je dobrým indikátorem správné polohy rourky v tracheobronchiálním stromě.712 Použití
detektoru vydechovaného CO2 je účinné pro potvrzení správné polohy
tracheální rourky u novorozenců, včetně novorozenců s velmi nízkou
porodní hmotností.713–716 Výsledky studií provedených na novorozencích se srdečním výdejem poukazují na rychlejší a přesnější potvrzení
správné intubace detekcí CO2 ve srovnání s klinickým hodnocením.715–717
Neschopnost detekovat vydechovaný CO2 je silným indikátorem nesprávné intubace do jícnu.713,715 Falešně negativní výsledky však byly zaznamenány u případů srdeční zástavy713 a u novorozenců s velmi nízkou
porodní hmotností.718 Měření vydechovaného oxidu uhličitého společně s klinickým vyšetřením je doporučenou a nejspolehlivější metodou
pro potvrzení správné polohy tracheální kanyly u novorozenců se spontánním oběhem.

Kontinuální pozitivní tlak v dýchacích cestách

Iniciální podpora dýchání u spontánně dýchajících nedonošených novorozenců s respiračním distresem je prováděna spíše pomocí CPAP (continuous positive airway pressure) než provedením intubace.719–721 Jelikož
je množství dat o použití CPAP u donošených novorozenců po porodu
velmi omezené, jsou nutné další klinické studie.722,723

Podpora krevního oběhu

Zahajte srdeční masáž, pokud je akce srdeční pod 60 za minutu navzdory adekvátní ventilaci. Jelikož při resuscitaci novorozence je ventilace
nejefektivnější a nejdůležitější intervencí a může být kompromitována
prováděním kompresí hrudníku, je před zahájením srdeční masáže životně důležité vědět, že ventilace je efektivní.
Nejúčinnější technikou provádění srdeční masáže je způsob pomocí
dvou palců, které stlačující sternum v jeho dolní třetině. Ostatní prsty
obemknou cirkulárně hrudník a podpírají záda dítěte (Obr. 1.31).724 Tato
technika umožňuje generovat vyšší krevní tlak a perfúzi koronárními tepnami za cenu menší únavy oproti původně používané technice
stlačování hrudníku dvěma prsty.725–728 Sternum stlačujte přibližně do
hloubky jedné třetiny předozadního průměru hrudníku a mezi kompresemi hrudník úplně uvolněte, aby se hrudní stěna vždy vrátila do výchozí
polohy.729–732
Obr. 1.31 Ventilace a komprese hrudníku u novorozence

Intubace a její načasování závisí na dovednostech a zkušenostech resuscitačního týmu. Správná hloubka zavedení orotracheální rourky podle
gestačního stáří je uvedena v tabulce 1.3.710 Značení uvedené na tracheálních rourkách se může mezi jednotlivými výrobci značně lišit (značení
odpovídá úrovni hlasivkových vazů) a může být odlišné od skutečnosti.
Tabulka 1.3 Hloubka zavedení orotracheální rourky podle gestačního stáří
Gestační stáří (týdny)

Tracheální rourka u rtů (cm)

23–24

5,5

25–26

6,0

27–29

6,5

30–32

7,0

33–34

7,5

35–37

8,0

38–40

8,5

41–43

9,0

Správná poloha tracheální rourky musí být potvrzena vizuálně během
intubace a poté znovu zkontrolována. Rychlý vzestup srdeční frekvence
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Používejte poměr kompresí hrudníku a umělých vdechů 3:1. Cílem
je dosáhnout 120 výkonů za minutu, tzn. přibližně 90 kompresí a 30
vdechů.733–738 K zabránění interference je nutná koordinace kompresí
a umělých vdechů.739 Poměr 3:1 se používá při resuscitaci po narození,
kdy je kompromitovaná výměna plynů, která je téměř vždy příčinou kardiovaskulárního kolapsu. Pokud se resuscitační tým domnívá, že zástava
oběhu může být kardiálního původu, lze zvážit vyšší poměr kompresí
hrudníku a umělých vdechů (15:2). Při provádění kompresí hrudníku
se zdá být opodstatněné zvýšit suplementaci kyslíkem až na 100 %.
Srdeční frekvenci zkontrolujeme po 30 sekundách a dále ji kontrolujeme v pravidelných intervalech. Komprese hrudníku ukončíme, jakmile
stoupne spontánní srdeční frekvence nad 60 za minutu.

Léky jsou při resuscitaci novorozence po porodu indikovány velmi vzácně. Příčinou bradykardie u novorozence je obvykle nedostatečná inflace
plic nebo závažná hypoxie. Zajištění adekvátní ventilace je nejdůležitější
metodou léčby bradykardie. Pokud však navzdory adekvátní ventilaci
a srdeční masáži zůstává akce srdeční pod 60 za minutu, je doporučeno
zvážit aplikaci léků. Nejlepší cestou aplikace léků je umbilikální venózní
katetr zavedený do centrálního řečiště (Obr. 1.32).
Obr. 1.32 Pupeční pahýl u novorozence s umbilikální arterií a vénou
1 umbilikální žíla

HLAVA

NOHY

2 umbilikální tepny

jení resuscitace považováno za vhodné a přijatelné řešení, zvláště pokud
byla možnost prodiskutovat stav dítěte i rodiny.744–746 V současné době
pro porodní sály neexistují žádné prognostické skórovací systémy, kromě stanovení gestačního stáří u nedonošených novorozenců na méně
než 25. týden gestace. V případě ukončení nebo nezahájení resuscitace
je další péče zaměřena na komfort a důstojnost dítěte včetně rodiny.

Komunikace s rodiči dítěte

Tým ošetřující novorozence by měl informovat rodiče o vývoji stavu dítěte. Při porodu dodržujte místní zvyklosti a pokud je to možné, při nejbližší příležitosti předejte dítě matce. V případě resuscitace novorozence
informujte rodiče o všech postupech a důvodech jejich použití. Pokud
si rodiče přejí být u resuscitace přítomni a podmínky to dovolují, měli
byste jejich přání podporovat.747
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Farmakoterapie

Poresuscitační péče

Stav dětí, které vyžadovaly resuscitaci, se může s odstupem času zhoršovat. Po obnovení dýchání a krevního oběhu je nutné zajistit transport na
pracoviště, které je schopné novorozence adekvátně monitorovat a řešit
další potenciální komplikace.

Glykémie
Adrenalin

Přestože nejsou humánní data k dispozici, je podání adrenalinu racionální, pokud nedochází ke zvýšení srdeční frekvence nad 60 za minutu
navzdory adekvátní ventilaci a srdeční masáži. Pokud je adrenalin používán, podejte co nejdříve iniciální dávku 10 mikrogramů/kg (0,1ml/kg
adrenalinu ředěného 1:10 000) intravenózně s následnými opakovanými
dávkami 10–30 mikrogramů/kg (0,1–0,3 ml/kg v ředění 1:10 000), pokud
jsou indikované.6,693,700 Adrenalin nepodávejte intratracheálně.

Bikarbonát sodný

Pro doporučení rutinního používání bikarbonátu během resuscitace novorozenců po porodu nejsou k dispozici dostatečně validní data. V případě déletrvající zástavy oběhu, která nereaguje na jinou léčbu, podejte
pomalu intravenózně bikarbonát v dávce 1–2 mmol/kg po předchozím
zajištění adekvátní ventilace a perfúze.

Tekutiny

Zvažte podání tekutin v případě podezření na krevní ztrátu nebo při
známkách šoku (bledost, špatné prokrvení, slabý pulz), pokud nedošlo
k adekvátní odpovědi na jiné resuscitační postupy.740 Tato situace je raritní. Pokud není k dispozici vhodná krev, podejte bolus izotonického
krystaloidu v úvodní dávce 10 ml/kg. V případě příznivé odpovědi můžete být pro udržení zlepšeného klinického stavu nezbytné opakované
podání. Při resuscitaci nedonošeného novorozence je potřeba objemové léčby velmi vzácná. Volumoterapie může být při podání rychlé infúze
spojena s intraventrikulárním a plicním krvácením.

Nezahájení nebo ukončení resuscitace

Mortalita a morbidita novorozenců se liší regionálně a v závislosti na dostupných zdrojích.741 Názory na výhody a nevýhody používání agresivní
terapie u kompromitovaných novorozenců se liší mezi jednotlivými poskytovateli neonatologické péče, rodiči a společnostmi.742,743

Ukončení resuscitace

Momentálně nejsou dostupná validní data o optimálním rozmezí hodnot glykémie spojených s minimálním poškozením mozku po asfyxii
a resuscitaci. U novorozenců po resuscitaci by měla být monitorována
a udržována hladina glykémie v normálním rozmezí.

Léčebná hypotermie

Donošení a mírně nedonošení novorozenci s rozvíjející se středně těžkou nebo těžkou hypoxicko-ischemickou encefalopatií by měli být léčeni metodou terapeutické hypotermie (pokud je to možné).748,749 Celotělová hypotermie i selektivní chlazení hlavy jsou vhodnými léčebnými
strategiemi. U novorozenců neexistují žádné důkazy o efektivitě chlazení, pokud začalo později než za 6 hodin od narození.

Prognostické parametry

Přestože je APGAR skóre široce používané v klinické praxi, pro výzkumné
účely a jako prognostický parametr,750 je jeho využitelnost zpochybňována s ohledem na velkou variabilitu hodnocení. Rozdíly v hodnocení
jsou částečně vysvětlitelné chyběním konsensu, jakým způsobem skórovat novorozence se zahájenými léčebnými intervencemi nebo novorozence narozené předčasně. Z těchto důvodů bylo doporučeno rozšířené skórování, kdy jsou všechny parametry zaznamenávány v souladu se
stavem pacienta a bez ohledu na intervence potřebné k dosažení tohoto
stavu. Při hodnocení zvažujeme, zda stav dítěte odpovídá gestačnímu
stáří. Intervence potřebné k dosažení stavu musíme rovněž skórovat.
Kombinované APGAR skóre (Combined-APGAR) je ve srovnání se standardním APGAR skóre lepší v predikci výsledků u nedonošených a donošených novorozenců.751,752

Briefing a debriefing
Před resuscitací je důležité prodiskutovat zodpovědnosti každého člena
týmu. Po ukončení resuscitace na porodním sále by měl být proveden
debriefing s využitím metod pozitivní a konstruktivní kritiky. V případě
bolestného zármutku nad úmrtím pacienta je poskytnuta individuální
psychosociální intervence všem, kteří ji potřebují.

Doporučení pro ukončení resuscitace vycházejí z národních nebo lokálních pravidel. Pokud však po porodu novorozence nelze detekovat
akci srdeční a stav se po dobu následujících 10 minut nemění, je vhodné
uvažovat o ukončení resuscitace. Individuálně postupujeme u případů,
kdy je srdeční frekvence po narození pod 60 za minutu a ke zlepšení
nedochází ani po 10–15minutovém setrvalém a zjevně adekvátním resuscitačním úsilí. Rozhodnutí v této situaci nejsou jednoznačná a striktní
doporučení pro takové případy neexistují.

Nezahájení resuscitace

Někdy lze identifikovat stavy, které jsou spojené s vysokou úmrtností
a špatným dlouhodobým vývojem dítěte. V těchto případech je nezahá-
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