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Bevezetés: A neonatalis intenzív centrumokban kezelt betegek naponta számos fájdalmas beavatkozáson eshetnek át. 
A kezeletlen fájdalom következményeinek ismerete ellenére, fájdalmuk csillapítása még messze nem ideális. 
Célkitűzés: Obszervációs tanulmányunk célja az osztályunkon kezelt koraszülötteket és beteg újszülötteket ért fájdal
mas beavatkozások gyakoriságának és természetének meghatározása volt. Vizsgáltuk a procedurális fájdalom esetén 
alkalmazott gyógyszeres és nonfarmakológiai fájdalomcsillapítók használatát, valamint a beavatkozások számát és a 
fájdalomcsillapítás alkalmazását befolyásoló tényezőket. 
Módszerek: A vizsgálatba az osztályunkon 2019. 09. 01. és 2019. 12. 31. között kezelt betegeket vontuk be. Pro
spektív adatgyűjtést végeztünk a hospitalizáció első 14 napján, egy erre a célra kialakított kérdőíven, amelyet az 
egészségügyi személyzet valós időben töltött ki.
Eredmények: Kutatásunkba 143 gyermeket tudtunk bevonni. A vizsgálati időszak alatt 43féle fájdalmas beavatkozás 
történt, összesen 13 314 alkalommal, amiből 12 953 első, 361 többszöri kísérlet volt. Gyermekenként átlagosan 93,1 
beavatkozást végeztünk a hospitalizáció első 2 hetében, ami átlagosan 8,2 fájdalmas procedúrát jelentett naponta és 
gyermekenként. Fájdalomcsillapítás összesen 4190 alkalommal, a beavatkozások 31,5%ában történt. Ennek 55,5%a 
folyamatos gyógyszeres, 40,7%a nem gyógyszeres, 2,5%a alkalmi gyógyszeres, 1,3%a kombinált terápia volt. A leg
kisebb születési súlyú, legrövidebb gestatiós időre született és a lélegeztetett koraszülöttek szenvedték el a legtöbb 
fájdalmas beavatkozást.
Következtetés: Betegeink nagyszámú fájdalmas beavatkozáson esnek át, és ezek nagyobb részénél nem történik fájda
lomcsillapítás. A beavatkozások tervezésével, összehangolásával, a gyógyszeres és nem gyógyszeres fájdalomcsillapítás 
kiterjedtebb alkalmazásával jobb fájdalommenedzsment lenne elérhető.
Orv Hetil. 2021; 162(48): 1931–1939.
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Number of painful procedures and pain management in a neonatal intensive  
care unit
Introduction: Preterm infants and sick neonates treated in neonatal intensive care units may undergo numerous pain
ful interventions. Despite rapidly growing knowledge about consequences of untreated pain, pain management of 
neonates is far from ideal. 
Objective: To determine the frequency and nature of painful procedures and corresponding analgesic therapies in 
neonates treated in a neonatal intensive care unit of a university teaching hospital in Hungary. 
Methods: A prospective observational study was performed between September and December 2019. We collected 
data of all painful procedures, pharmacological and nonpharmacological analgesic therapy performed on neonates 
during the first 14 days of hospitalization. For data collection, we used a questionnaire designed for this purpose, 
which was completed in real time by the medical staff.
Results: 143 children were enrolled. 43 types of painful interventions were performed, a total of 13,314 times, of 
which 12,953 were the first, 361 multiple attempts. Each neonate was subjected to a mean of 93.1 interventions in 
the first 2 weeks of hospitalization, representing an average of 8.2 painful procedures per day per child. Pain relief was 
performed a total of 4190 times, in 31.5% of the interventions. Of this, 55.5% were continuous pharmacological, 
40.7% nonpharmacological, 2.5% occasional drug, and 1.3% combination therapy. Ventilated neonates and preterm 
infants with shorter gestational age and lower birth weight had the most painful procedures.
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Conclusion: Patients treated in our unit undergo a large number of painful interventions, most of which are not 
 accompanied by analgesia. Increased efforts are needed to promote our better pain management.
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Rövidítések
CVC = centrális vénás kanül; EKG = elektrokardiogram; IQR 
= (interquartile range) interkvartilis tartomány; NIC = neona
talis intenzív centrum, SD = standard deviáció 

Az utóbbi évtizedekben a neonatológiai ellátás fejlődésé
nek hatására javultak a neonatalis intenzív centrumokban 
(NIC) kezelt betegek életben maradásának esélyei [1]. 
Egyre több extrém éretlen koraszülöttet és súlyos beteg 
újszülöttet kezelnek, ellátásuk pedig szükségszerűen 
egyre több fájdalmas beavatkozással is jár. A fájdalomcsil
lapításhoz való hozzájutás kortól független alapvető em
beri jog [2]. Mégis megdöbbentően hosszú időnek kel
lett eltelnie ahhoz, hogy az orvostudomány felismerje: 
az újszülöttek, koraszülöttek is éreznek fájdalmat [3]. 
Az 1980as évek óta drámai változás következett be az 
újszülöttek fájdalomérzékelésével kapcsolatos ismerete
inkben. Vizsgálatok bizonyították, hogy a receptorok, a 
perifériás idegek, az agykéreg és a neuroendokrin rend
szer fejlettsége már a legkisebb koraszülötteket is képessé 
teszi a fájdalom érzékelésére [4–6]. A leszálló cerebro
spinalis gátlópályák fejletlensége miatt ugyanakkor az új
szülöttek és a koraszülöttek kevésbé tudják csökkenteni 
vagy gátolni a nociceptiót, így érzékenyebbek a fájda
lomra, mint a felnőttek [7]. 

A fájdalomnak nemcsak azonnali, de hosszú távú hatá
sai is ismertek. Az ismétlődő, kezeletlen fájdalom a köz
ponti idegrendszer fejlődésének kritikus szakaszában 
végleges változásokat idéz elő a fájdalomvezetésben, a 
neuroendokrin funkciókban és a neurológiai fejlődés
ben. Megváltoztatja a fájdalomküszöböt, a stresszválaszt, 
a kognitív funkciókat, a viselkedést, a figyelmet, a tanulá
si képességeket [8–14]. Ezért a fájdalomcsillapítás több, 
mint humanitárius és etikai kötelesség.

A neonatalis fájdalom rövid és hosszú távú káros hatá
sainak felismerése vezetett számos nemzeti és nemzet
közi fájdalomkezelési irányelv elkészítéséhez [15–18]. 
A fájdalomcsillapítás ezen rendkívül érzékeny populáció 
minőségi ellátásának egyik alappillérévé vált [19]. A ro
hamosan növekvő ismeretanyag ellenére azonban tanul
mányok igazolják, hogy a koraszülöttosztályokon alkal
mazott fájdalomcsillapítás még messze nem ideális. 
A fájdalmas eljárások jelentős része a mai napig megfele
lő analgesia nélkül történik [20–23]. 

A fájdalom kezelése nemcsak a fájdalomcsillapítási 
módszerek alkalmazását jelenti, hanem a fájdalom észle
lését, mértékének becslését és a beavatkozások számának 
minimalizálását is. Ahhoz viszont, hogy ezen eljárások 
számát csökkenteni tudjuk, pontos ismeretekkel kell 
 rendelkeznünk azok epidemiológiájáról. Ezért a kutatás 
 elsődleges célja a BorsodAbaújZemplén Megyei 
 Központi Kórház Újszülött Intenzív Osztályán kezelt 
koraszülötteket és beteg újszülötteket ért fájdalmas be
avatkozások gyakoriságának és természetének a megha
tározása volt. A fájdalomcsillapító szerek mellékhatá
saitól, a gyógyszertoleranciától és dependenciától való 
félelem, a koraszülöttek esetében a farmakokinetikai, 
farmakodinámiás és az adagolásra vonatkozó adatok gya
kori hiánya korlátozhatja a fájdalomcsillapítók haszná
latát [24]. Ezért a másodlagos célkitűzés a fájdalmas 
 beavatkozások esetén alkalmazott fájdalomcsillapítók 
használatának, valamint a fájdalomcsillapítást és a beavat
kozások számát befolyásoló tényezőknek a vizsgálata 
volt.

Módszerek

A vizsgálatba bevontunk minden, a BorsodAbaúj
Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató
kórház Újszülött Intenzív Osztályán 2019. 09. 01. és 
2019. 12. 31. között kezelt, újonnan felvett koraszülöt
tet és beteg újszülöttet. Kizárási kritérium a felvételt kö
vető 24 órán belüli elbocsátás vagy halál volt. Prospektív 
adatgyűjtést végeztünk minden, fájdalmat okozó beavat
kozásról, a sikertelen kísérletekről és a beavatkozáshoz 
kapcsolódó fájdalomcsillapítás módjáról. A vizsgálat a 
betegek kezelésének első 14 napján történt. Az adatokat 
egy erre a célra kialakított kérdőíven rögzítettük. Ezt az 
egészségügyi személyzet valós időben töltötte ki. A kér
dőívre kerülő fájdalmas beavatkozásokat korábbi, hason
ló módszerrel végzett vizsgálatok átnézésével határoztuk 
meg [24–30]. Ezek alapján 37 fájdalmas beavatkozást 
soroltunk fel. Az ápolószemélyzet bármilyen egyéb, a lis
tán nem szereplő, de fájdalmasnak ítélt eljárást is felje
gyezhetett. A vizsgálat megkezdése előtt az adatrögzí
tésben részt vevő orvosoknak és nővéreknek oktatást 
tartottunk a kérdőív használatáról. A rögzített adatokat 
minden nap összesítettük, majd duplán ellenőriztük, a 
vizsgálat pontosságának fokozása érdekében. Lejegyez
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tük a betegek általános jellemzőit (többek között a ne
müket, születési súlyukat, gestatiós korukat), a légzéstá
mogatás módját, időtartamát. A beavatkozásokat naptári 
napokra számoltuk, az első és utolsó – általában 24 órá
nál rövidebb – napra vonatkozóan korrekciót nem vé
geztünk. Ha a beteg ápolása két hétnél rövidebb ideig 
tartott, az adatgyűjtést az elbocsátásig végeztük. Nappal 
történtnek számoltuk a beavatkozást, ha az reggel 6 és 
este 18 óra közötti volt.

Statisztikai analízis

A statisztikai számításokat SPSS Statistics Version 26 
szoftverrel (IBM Corporation, Armonk, NY, USA) vé
geztük. A betegek általános jellemzőit, a fájdalmas be
avatkozások számát és a fájdalomcsillapítás alkalmazásá
nak előfordulását deskriptív statisztikai módszerekkel 
vizsgáltuk (százalék, átlag, szórás, medián, terjedelem, 
interkvartilis tartomány [IQR]). A beavatkozások végzé
sének és a fájdalomcsillapítás használatának a betegek 
általános jellemzőivel való összefüggését Mann–Whitney 
U, illetve Kruskal–Wallisteszttel mértük. Statisztikailag 
szignifikánsnak a p<0,05 értéket határoztuk meg.

Eredmények

A vizsgálatba 143 gyermeket vontunk be. Általános jel
lemzőiket az 1. és 2. táblázatban foglaltuk össze. Gesta
tiós koruk a 23. és 41. hét között volt, az átlagos gesta
tiós idő 36 hét (SD: 3,9) volt. 24 koraszülött (17%) a 32. 
gestatiós hét előtt, 18 beteg (13%) 1500 gramm alatti 
súllyal született. Az átlagos ápolási idő 18 nap (SD: 15,5) 
volt. A páciensek kezelése a vizsgálati időszak alatt össze
sen 1624 betegnapot jelentett. A gyermekek 48%a csá
szármetszéssel jött világra. 6 betegnek (4%) volt szüksé
ge műtétre. Légzéstámogatást a betegek 42%a igényelt. 
A vizsgált időszak alatt 1 (0,7%) extrém éretlen koraszü
lött halt meg. 

Fájdalmas beavatkozások

A kérdőíven szereplő 37 beavatkozás mellé az ápolósze
mélyzet még 6ot jegyzett fel. Így az 1624 betegnap 
alatt 43féle fájdalmas beavatkozás történt, összesen 
13 314 alkalommal. Ezek a következők voltak: gyomor
szonda levezetése és eltávolítása, ragasztószalag eltávolí
tása, sarok, ujjbegy, véna és branülszúrás, perifériáról 
centrális helyzetbe vezetett kanül (CVC) behelyezése és 
eltávolítása, branül eltávolítása, vena umbilicalis kanül 
behelyezése, kiöltése és eltávolítása, subcutan és intra
muscularis injekció adása, intubálás, extubálás, nasalis, 
trachealis, oralis szívás, orrkanül behelyezése, vizelet
gyűjtő zsák eltávolítása, garatváladékvétel, szemészeti 
vizsgálat, sebkezelés, varratszedés, kötéscsere, EKG
elektróda eltávolítása, hólyagnyomás, agresszív stimulá
lás, mellkasi fizioterápia, beöntés, hólyagkatéter behelye
zése és eltávolítása, mellkasi drén behelyezése és 
eltávolítása, bronchoalveolaris lavage, bőrbiopszia, Pen
rose drén behelyezése és eltávolítása, fiberoszkópos vizs
gálat, lumbálpunkció, necrectomia. Ezekből 12  953 
első, 361 (2,7%) többszöri kísérlet volt. A sikertelen pró
bálkozások a sarokszúrások 3%ában, a véna és branül
szúrások 14 és 35%ában, az intubálások 7%ában for
dultak elő. Nappal 7747 (58%), éjszaka 5567 (42%) 
beavatkozás történt. Gyermekenként átlagosan 93,1 be
avatkozást (SD 78,7) végeztünk a kórházi kezelés első 2 
hetében (tartomány: 13–307), ami átlagosan 8,2 (SD 
7,83) fájdalmas eljárást jelentett naponta és gyermeken

1. táblázat A vizsgált betegek (n = 143) megoszlása gestatiós kor és szüle
tési súly szerint

Betegszám (%) Átlag (SD) Tartomány

Gestatiós kor (hét) 36 (3,9) 23–41

   23–28.   9 (6,3)

   29–32.  15 (10,5)

   33–36.  36 (25,2)

   37–41.  83 (58,0)

Születési súly (g) 2608,5 (880,7) 460–5000

≤1000   9 (6,3)

 1001–1500   9 (6,3)

 1501–2500  46 (32,2)

>2500  79 (55,2)

SD = standard deviáció

2. táblázat A terhesség, születés, lélegeztetés, ápolás legjellemzőbb demog
ráfiai adatai a vizsgálatban részt vevő betegek esetében

Betegszám (%)  Átlag (SD) Tartomány

Császármetszés  69 (48,2)

Gondozott terhesség 109 (76,2)

IUGR  34 (23,7)

Fiú  80 (55,9)

Kor a felvételkor (h) 14,1 (22,6) 0,1–100

Apgar, 1 perces  7,9 (2,0) 1–10

Apgar, 5 perces  8,8 (1,5) 2–10

Ápolási idő (nap) 18,3 (15,5) 4–104

14 napnál hosszabban 
ápolt

 58 (40,5)

Meghalt   1 (0,7)

Lélegeztetett  61 (42,6)

Csak konvencionális/
HFOlélegeztetés

  7 (4,9)

Csak noninvazív lélegeztetés  37 (25,9)

Konvencionális + 
noninvazív lélegeztetés

 17 (11,8)

Műtét a vizsgált időszakban   6 (4,2)

h = óra; HFO = nagy frekvenciájú oszcillációs; IUGR = intrauterin 
növekedési visszamaradottság; SD = standard deviáció
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ként (tartomány: 0–36). A 43féle beavatkozásból a 10 
leggyakoribb a gyomorszonda levezetése és eltávolítása, 
a ragasztószalag eltávolítása, a sarok, véna és branül
szúrás, a nasalis és trachealis szívások, az orrkanül behe
lyezése és a branül eltávolítása volt (3. táblázat). Ezek 
közül véna és sarokszúrás minden vizsgált gyermeknél, 
ragasztószalageltávolítás a 99%uknál, perifériás vé
nabiztosítás a 80%uknál történt. A legtöbb fájdalmas 
beavatkozást az első 2 ápolási napon végeztük (1. ábra). 

A beavatkozások számát befolyásoló tényezőket vizs
gálva (5. táblázat): mind azok napi átlagszámát, mind 
az első 14 nap alatt elszenvedett összes beavatkozást te
kintve azt találjuk, hogy mindkét esetben az 1500 
gramm alatti születési súlyú és a 32. gestatiós hétnél fia
talabb koraszülöttek szenvedték el a legtöbb fájdalmat. 

A gestatiós idő rövidülésével (p<0,001) és a születési 
súly csökkenésével (p<0,001) szignifikánsan nőtt a fáj
dalmas  beavatkozások száma. Szintén szignifikánsan 
több  beavatkozáson estek át a lélegeztetett gyermekek 
(p<0,001). 

Fájdalomcsillapítás

Fájdalomcsillapítás összesen 4190 alkalommal, a beavat
kozások 31,5%ában történt. Ennek 55,5%a folyamatos 
gyógyszeres, 40,7%a nem gyógyszeres, 2,5%a alkalmi 
gyógyszeres kezelés, 1,3%a gyógyszeres és nem gyógy
szeres terápia kombinációja volt. Összesen 140 gyermek 
(98%) részesült valamilyen fájdalomcsillapításban. Hár
man nem kaptak semmilyen analgetikus kezelést. Ők 

3. táblázat Az összes és ebből a 10 leggyakoribb fájdalmas beavatkozás formája, gyakorisága és előfordulása az érintett betegek arányában

Beavatkozások száma Gyakoriság Betegek

száma Napi átlag (SD) Betegátlag (SD) Nap/beteg átlag (SD) száma %a

Összes beavatkozás 13 314 951 (447,80) 93,1 (78,76) 8,2 (7,83) 143 100

Gyomorszonda levezetése 3 427 244,79 (97,19) 23,97 (28,39) 1,71 (2,02) 105  73,42

Gyomorszonda eltávolítása 3 420 244,29 (97,07) 23,92 (28,33) 1,71 (2,02) 105  73,42

Ragasztó eltávolítása 1 059  75,64 (50,40)  7,41 (4,68) 0,53 (0,33) 142  99,30

Sarokszúrás 1 005  71,79 (59,10)  7,03 (6,67) 0,50 (0,47) 143 100

Vérvételvénaszúrás 640  45,71 (37,05)  4,48 (2,47) 0,32 (0,17) 143 100

Nasalis szívás 611  43,64 (13,50)  4,27 (9,45) 0,31 (0,67)  52  36,36

Branülszúrás 407  29,07 (23,75)  2,85 (2,51) 0,20 (0,17) 114  79,72

Orrkanül behelyezése 398  28,43 (29, 44)  2,78 (4,63) 0,20 (0,33)  54  37.76

Branül eltávolítása 349  24,93 (14,77)  2,44 (2,28) 0,17 (0,16) 108  75,52

Tubusszívás 313  22,36 (7,07)  2,19 (6,72) 0,16 (0,48)  24  16,78

SD = standard deviáció

1. ábra A fájdalmas beavatkozások összes száma és a kapcsolódó fájdalomcsillapítás formái a hospitalizáció első 14 napján a vizsgálatba bevont 143 gyermeknél
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összesen 65 beavatkozást szenvedtek el. Folyamatos 
gyógyszeres fájdalomcsillapításra intravénás nalbufint és 
fentanilt használtunk. Ez azonban a konvencionálisan lé
legeztetett betegeinknél protokoll szerint használt fájda
lomcsillapítás volt, nem pedig az egyes beavatkozások
hoz adott analgetikum. Az alkalmi gyógyszeres terápia 
többségében (82%) a szemészeti vizsgálathoz alkalma
zott fájdalomcsillapító szemcseppet, kisebb arányban a 
nem sürgősségi intubáláskor használt nalbufint jelentet
te. A nem gyógyszeres fájdalomcsillapítást tovább bont
va, annak nagy része multiszenzoros stimuláció (44%) és 
cumi (40%) alkalmazása volt. Jóval kevesebbszer, de le
fejt anyatej adása (<1%), szoptatás (<1%) és kenguruzás 
(1,3%) közben is végeztünk beavatkozást. Ikrek esetében 
kihasználtuk a közös ápolás, a ’cobedding’ (14%) fájda
lomcsillapító hatását.

A leggyakoribb fájdalmas beavatkozások közül csak
nem minden tubusszívásnál (98,4%), a nasalis szívások 
58,7%ánál, a sarokszúrások 47,8%ánál, a vénás vérvé
telek 47,9%ánál alkalmaztunk valamilyen analgetikus 
terápiát (4. táblázat). 

A gestatiós kor és a születési súly függvényében vizs
gálva, látványos a különbség a legkisebb születési súlyú 
és gestatiós korú csoport és a többi beteg között. Míg az 
előbbieknél a beavatkozások nagyobb része fájdalomcsil
lapítással történt, a többi csoportban ez az arány sajnos 
megfordult (2. ábra).

A fájdalomcsillapítást szignifikánsan többször alkal
maztuk (5. táblázat) az alacsonyabb gestatiós korú 
(<0,001) és születési súlyú (<0,001), valamint a lélegez
tetett (<0,001) betegeink esetében.

Megbeszélés

Magyarországon az újszülöttek 8,5–9%a a 37. gestatiós 
hét előtt, koraszülöttként jön világra [1], mely európai 
viszonylatban magas arány [31]. Az ország NICeiben 
évente körülbelül 6000 koraszülöttet és beteg újszülöt
tet kezelnek.

Tudomásunk szerint ez az első olyan vizsgálat, amely 
egy hazai NICben a fájdalmas beavatkozások számát, 
természetét és a hozzájuk kapcsolódó fájdalomcsillapítás 
alkalmazását vizsgálta.

Osztályunk az északmagyarországi régió egyetlen ter
cier szintű neonatológiai központja, ahol évente 650–
700 beteg gyermek ellátása történik. A vizsgálati időszak 
4 hónapjában 143 beteget kezeltünk, közülük a vizsgá
latba mindenkit be tudtunk vonni. A 4 hónapos vizsgála
ti periódus lehetővé tette, hogy az ápolószemélyzet min
den tagja részt vegyen a vizsgálatban, és csökkentette a 
mindennapi klinikai gyakorlatban a felmérés hatására 
bekövetkező átmeneti változtatások valószínűségét.

A vizsgált időszakban összesen 13 314 fájdalmas be
avatkozáson estek át a betegek. Átlagosan 93,1/gyer
mek és 8,2/nap/gyermek beavatkozást szenvedtek el, 
amelyek nagy részénél (68,5%) nem történt fájdalomcsil
lapítás. A kettős csapás elmélete [17] vizsgálatunk szerint 
is igazolódott: a legkisebbeknek és legesendőbbeknek 
okoztunk a legnagyobb számban fájdalmat. A legtöbb 
beavatkozást az első 2 életnapon végeztük. Ez könnyen 
magyarázható, hiszen a kezdeti állapotstabilizáláshoz, 

4. táblázat Az összes és a 10 leggyakoribb fájdalmas beavatkozásnál alkal
mazott fájdalomcsillapítás fajtája, száma és előfordulása a be
avatkozások arányában

Beavatkozás A fájdalomcsillapítások 
száma

A fájdalom
csillapítás mellett 

végzett 
beavatkozások 

aránya (%)

Nem 
gyógy
szeres

Gyógy
szeres

Kombi
nált

Összes beavatkozás 1703 2431 56 31,47

Gyomorszonda 
levezetése

 302  500  6 23,57

Gyomorszonda 
eltávolítása

 299  502  6 23,59

Ragasztó eltávolítása  235  117 11 34,27

Sarokszúrás  227  247  7 47,86

Vérvételvénaszúrás  225   71 11 47,96

Nasalis szívás   26  330  3 58,75

Branülszúrás  129   16  3 36,36

Orrkanül behelyezése    3    8  0  2,76

Branül eltávolítása   84   12  1 27,79

Tubusszívás    0  307  1 98,40

2. ábra A hospitalizáció első 14 napján fájdalomcsillapítás mellett és fáj
dalomcsillapítás nélkül végzett fájdalmas beavatkozások átlag
száma gyermekenként a születési súly (a) és a gestatiós kor 
(b) függvényében
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a diagnózis felállításához, a terápia megkezdéséhez szük
séges invazív beavatkozások nagy része ekkor történik. 
Ennek ismerete ugyanakkor potenciális lehetőséget is 
biztosít az első életnapok beavatkozásainak jobb tervezé
sére, csökkentésére. 

Eredményeink összehasonlítása az azonos időtartamú 
külföldi kutatásokkal – a vizsgálat során mért fájdalmas 
beavatkozások különbözősége miatt – nem könnyű. 
Roofthooft és mtsai [24] Hollandiában naponta gyerme
kenként átlagosan 11,4, Carbajal és munkacsoportja 12 
fájdalmas beavatkozást mért [25], Britto és mtsai [28] 
101 beteg vizsgálatával átlagosan 8/nap, míg egy dél
koreai tanulmány [26] napi átlagban 7,5 fájdalmas eljá
rásról számolt be gyermekenként. Cruz és mtsai össze
foglaló közleménye [22] naponta és gyermekenként 
átlagosan 7,5 és 17,3 közötti beavatkozásszámot közölt. 
A fájdalmas beavatkozások számát a gestatiós idő hossza 
is befolyásolhatja [28]. Vizsgálatunkban ez átlagosan 
36,0 hét volt, hasonlóan a szintén alacsonyabb beavatko
zási számot mérő Britto (35,1 hét) [28] és Jeong (35,4 
hét) kutatásaihoz [26]. Ugyanakkor Roofthooft és Car-
bajal vizsgálatai esetében [24, 25] az átlagos gestatiós 
idő rövidebb (33,0, illetve 31,6 hét), a napi beavatkozási 
átlagszám pedig magasabb volt. A leggyakoribb beavat
kozások Cruz [22] összefoglalója szerint nemzetiségtől 
függetlenül a sarok és vénaszúrás, valamint a nasalis, 
oralis, trachealis leszívások voltak. Vizsgálatunkban szin
tén ezek fordultak elő a leggyakrabban, kiegészítve a 
gyomorszonda levezetésével és eltávolításával, valamint a 
ragasztószalag eltávolításával. Ez utóbbiak számos vizs
gálat során szintén a 10 leggyakoribb beavatkozás között 
szerepeltek [24, 26–28, 32, 33]. A fájdalmas eljárások 
természetének ismerete lehetőséget teremt azok számá
nak, illetve az általuk okozott fájdalom mértékének a 
csökkentésére. A sarokszúráshoz használt tű helyett spe
ciális lándzsa alkalmazásával [34] és a ragasztószalag 
 eltávolításához megfelelő oldat használatával [35, 36] 
egyszerű módszerekkel csökkenthető a fájdalom. A gyo

morszonda levezetésének és eltávolításának száma tartós 
szonda kiterjedtebb alkalmazásával mérsékelhető. 
A branülszúrások és vérvételek számát indokolt esetben 
CVCk behelyezésével lehet csökkenteni. 

A gestatiós idő rövidülésével és a születési súly csökke
nésével párhuzamosan a beavatkozások számának emel
kedését tapasztaltuk a 28. gestatiós hétig és 1000 gramm 
születési súlyig. Ezen értékek alatt azonban az első élet
héten kismértékben alacsonyabb volt a beavatkozások 
száma (3. ábra). Lehetséges magyarázat eredményeinkre 
a legkisebb koraszülöttek ellátása során szigorúbban al
kalmazott „minimal handling”, csak a legszükségesebb 
beavatkozások elvégzése. Sajnálatos, hogy a második 
élethéten ezt a csökkenést már nem észleltük. Ekkor a 
legkisebb gestatiós korú és a legkisebb születési súlyú ko
raszülötteknél mértük a legtöbb beavatkozást. A beavat
kozások adott napon belüli megoszlását tekintve azt ta
láltuk, hogy nem volt „fájdalommentes időszak” (egyik 
koraszülöttünk esetében 24 óra alatt 36 beavatkozást 
végeztünk). Minden napszakban történt beavatkozás, 
ami lehetetlenné teszi a növekedés és fejlődés szempont
jából esszenciális nyugodt alvást. Az alvási időszakok 
gyakori megzavarása befolyásolja az agy fejlődését [37, 
38], ezért kívánatos lenne, amennyire a beteg állapota 
megengedi, fájdalom és beavatkozásmentes időszakok 
kijelölése, megtartása [39]. 

Fájdalomcsillapítás a beavatkozások 31,5%ában tör
tént. Más vizsgálatokban ez nagyon széles skálán moz
gott. Míg egy kínai tanulmány szerint [29] egyáltalán 
nem alkalmaztak analgesiát, addig egy kanadai multi
centrikus vizsgálatban [32] részt vevő NICben a szövet
károsító beavatkozások 90%át fájdalomcsillapítás mel
lett végezték. A jelen vizsgálatban összesen 4190 
alkalommal alkalmaztuk az analgesia valamilyen formá
ját. Ennek 55,5%a nem kifejezetten a beavatkozás miatt 
alkalmazott fájdalomcsillapítás, hanem a gépi lélegezte
tés miatt használt intravénás opioidterápia volt. Vizsgála
tok igazolták, hogy koraszülöttek esetében az invazív 

5. táblázat A fájdalmas beavatkozások száma, az alkalmazott fájdalomcsillapítás és a betegek egyes jellemzőinek kapcsolata

Medián (IQR)  
beavatkozás/gyerek

Z vagy χ2* pérték Medián (IQR)  
fájd.csill./gyerek

Z vagy χ2* pérték

Gestatiós kor 
(hét)

23–28. 196,0 (187,0–267,0) 50,317 0,001 175,0 (87,0–189,0) 27,62 0,001

29–32. 174,0 (149,0–245,0)  18,0 (7,5–48,5)

33–36.  73,0 (43,25–144,25)  10,0 (6,75–18)

37–42.  38 (24,0–68,0)   8,0 (5,0–13,0)

Születési súly (g) ≤1000 187,0 (174,0–196,0) 46,174 0,001 175,0 (32,0–189,0) 36,49 0,001

1001–1500 211,0 (190,0–261,0)  69,0 (40,0–81,0)

1501–2500  82,5 (44,75–163,5)   9,0 (7,0–16,75)

>2500  38,0 (24,0–68,0)   7,0 (5,0–13,5)

Légzéstámogatás Igen 153,0 (76,0–206,0) –8,162 0,001  18,0 (8,0–63,0) –5,082 0,001

Nem  35,0 (23,0–52,0)   7,0 (5,0–11,0)

*A Z a Mann–Whitney Uteszt, a χ2 a Kruskal–Wallisteszt során lett meghatározva

fájd.csill. = fájdalomcsillapítás; IQR = interkvartilis tartomány
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beavatkozás által okozott akut fájdalom csillapítására az 
egyéb okból folyamatosan adagolt morfin nem hatékony. 
Ezekben az esetekben egyéb, célzottan a beavatkozás
hoz adott analgetikum alkalmazása szükséges [40, 41]. 
A vizsgálat során mindössze a fájdalomcsillapítások 1,3%a 
volt kombinált terápia, intravénás nalbufin mellett nem 
gyógyszeres fájdalomcsillapítási módszer alkalmazása. 
Hasonló eredménye volt Carbajal és mtsai [25] kutatá
sának. Eszerint a folyamatosan adagolt analgetikum mel
lett a beavatkozásokhoz a klinikusok kevesebb célzott 
fájdalomcsillapítást alkalmaztak. Ennek ismeretében a 
lélegeztetett és folyamatos opioidterápiában részesülő 
koraszülötteknél a beavatkozások fájdalmának csillapítá
sára fokozott figyelmet kell fordítani. A szülők bevoná
sával végzett nem gyógyszeres fájdalomcsillapító mód
szerek (szoptatás, kenguruzás) igazolt hatékonysága 
[42–45] ellenére vizsgálatunkban alacsony volt ezen 
módszerek alkalmazása is (szoptatás <1%, kenguruzás 
1,3%). Egy Kanadában végzett vizsgálat szerint [32] a 
szülők jelenléte egyértelműen pozitívan befolyásolta a 

fájdalomcsillapítás alkalmazását. Ezért a szülőket nem
csak engedni, de bátorítani kell, hogy legyenek jelen 
gyermekük mellett. A legszélesebb körben vizsgált nem 
gyógyszeres fájdalomcsillapítási lehetőség a szacharóz és 
glükózoldat. Használatukkal komoly mellékhatások nél
kül, hatékonyan csökkenthetjük a beavatkozásokhoz 
kapcsolódó fájdalmat mind érett újszülöttek, mind kora
szülöttek esetében [46, 47]. A világ számos országában 
írásos protokollok szerint történik a fájdalom kezelése a 
NICekben. Ennek megléte is növelheti a fájdalomcsilla
pító módszerek alkalmazásának számát [48]. A fájdalom 
kezelése nemcsak annak csillapítását jelenti, hanem felis
merését, észlelését, mértékének becslését is. Ehhez min
den újszülött intenzív osztálynak javasolt többféle, a kü
lönböző betegcsoportok (koraszülött, újszülött) és 
különböző típusú fájdalom (akut, krónikus, posztopera
tív) mérésére alkalmas fájdalommérési módszer haszná
lata [49–51].

A jelen vizsgálatnak vannak korlátai. Először: a beavat
kozások és a fájdalomcsillapítási módszerek lejegyzésé

3. ábra A fájdalmas beavatkozások napi átlagszáma a születési súly (a) és a gestatiós kor (b) függvényében a hospitalizáció első 14 napján
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nek pontosságában. Az adatgyűjtést rendszeresen ellen
őriztük, a kérdőíven rögzített adatokat naponta 
összevetettük az egészségügyi dokumentációval, majd 
utólag duplán ellenőriztük. Ennek ellenére nem garan
tálható biztosan, hogy minden fájdalmas beavatkozás és 
fájdalomcsillapítás feljegyzésre került. Másodszor: az 
adatgyűjtés a kórházi kezelés első 2 hetében történt, és 
nem annak teljes időtartama alatt. Harmadszor: a kérdő
íven nem szereplő, az ápolószemélyzet által utólag hoz
záadott beavatkozások fájdalmasságának megítélése 
szubjektív módon, az egészségügyi személyzet megfi
gyelőképességén alapult. Nem használtunk validált fájda
lomskálát, amely objektívebbé tehette volna a vizsgála
tot. Negyedszer: a kutatást egyetlen NICben végeztük, 
így eredményeinkből az ország többi újszülött intenzív 
osztályára vonatkozó következtetést nem tudunk le
vonni. 

Mindezek ellenére a kutatás során a fájdalmas beavat
kozások számának fontos csökkentési lehetőségeit és a 
nem gyógyszeres fájdalomcsillapítási módszerek kiter
jedtebb alkalmazásának szükségességét tártuk fel. A vizs
gálat könnyen reprodukálható. Más koraszülöttosztályo
kon is egyszerűen elvégezhető, az adott osztályra szabott 
fájdalomcsillapítási protokoll kidolgozása, illetve átdol
gozása előtt. Meghatározott időközönként való meg
ismétlésével pedig nemcsak a protokoll betartását és 
 fájdalomkezelésünket ellenőrizhetjük, de ismételten fel
hívhatjuk a figyelmet a fájdalommegelőzés és csillapítás 
fontosságára és az ellátószemélyzet képzésének szüksé
gességére.

Következtetés

A jelen vizsgálat során egy hazai NICben határoztuk 
meg a kezelt betegek által elszenvedett fájdalmas beavat
kozások számát és a kapcsolódó fájdalomcsillapítási lehe
tőségeket. A vizsgálatot a kórházi kezelés első 14 napján 
végeztük. A vizsgált időszakban összesen 13 314 fájdal
mas beavatkozás történt, gyermekenként átlagosan 93,1, 
naponta és gyermekenként átlagosan 8,2. Fájdalomcsil
lapítást összesen 4190 alkalommal, a beavatkozások 
31,5%ában végeztünk. Az alacsonyabb gestatiós korú és 
születési súlyú, légzéstámogatást igénylő újszülöttek, 
koraszülöttek szenvedték el a legtöbb beavatkozást. Vi
szont ugyanezen csoportoknál a fájdalomcsillapítók al
kalmazása is kiterjedtebb volt. Ismerve az ismétlődő, 
kezeletlen fájdalom hosszú távú hatásait, jobb fájdalom
menedzsment alkalmazása lenne szükséges. Kutatásunk 
rávilágít a tudományos bizonyítékokkal alátámasztott 
kívánatos és a mindennapi gyakorlatban alkalmazott fáj
dalomkezelés közötti diszkrepanciára. A beavatkozások 
tervezésével, összehangolásával, a szükségtelen eljárások 
elhagyásával, a nem gyógyszeres fájdalomcsillapítási le
hetőségek kiterjedtebb alkalmazásával, írásos fájdalom
kezelési protokoll használatával, a fájdalom mérésével 
javítani lehetne eredményeinken.

Anyagi támogatás: A kézirat megírásáért és a kapcsolódó 
kutatómunkáért a szerzők anyagi támogatásban nem ré
szesültek.

Szerzői munkamegosztás: I. J.: A kutatás ötlete, iroda
lomkutatás, az adatok feldolgozása, statisztikai számítá
sok végzése, a cikk megírása. F. M., F. D., K. M., M. T., 
V. K., Sz. I.: Adatgyűjtés, irodalomkutatás. A cikk végle
ges változatát valamennyi szerző elolvasta és jóváhagyta. 

Érdekeltségek: A szerzőknek nincsenek érdekeltségeik.

Köszönetnyilvánítás 
A szerzők köszönetüket fejezik ki a BorsodAbaújZemplén Megyei 
Központi Kórház Újszülött Intenzív Osztálya ápolónőinek az adat
gyűjtésben végzett munkájukért.
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