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EVALUAREA ȘI MONITORIZAREA NOU-NĂSCUTULUI ÎN SALA DE NAȘTERI
ROLUL PULSOXIMETRIEI - al  5-lea semn vital??    
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• Tranziția la viața extrauterină

• Evaluarea nou-născutului la naștere

• Monitorizarea frecvenței respiratorii

• Monitorizarea frecvenței cardiace

• Monitorizarea saturațiilor hemoglobinei în O2

• Monitorizarea temperaturii



De la minutul de aur…la ora de aur
Minutul de aur

• Există un „minut de aur” de oportunitate
pentru ca un nou-născut să înceapă să
respire bine

• Minutul de Aur identifică pașii care
trebuie făcuți imediat după naștere
pentru a evalua nou-născutul și pentru a
stimula respirația

• Dacă copilul nu respiră, menținerea
temperaturii, stimularea tactilă și
ventilația asistată pot salva o viață

• Un minut poate însemna o viață!!!

Ora de aur

• reanimarea neonatală, îngrijirea post-resuscitare,
transportul nou-născutului bolnav la unitatea de terapie
intensivă neonatală, suport respirator și cardiovascular

• reducerea marcată a hipotermiei, hipoglicemiei,
hemoragiei intraventriculare (HIV), displaziei
bronhopulmonare (DBP) și retinopatiei prematurității
(ROP)

Pentru nou-născuții care nu necesită intervenții medicale:
set de măsuri (bazate pe dovezi) ⇒ stabilizarea
fiziologică:

✓ întârzierea clampării cordonului ombilical

✓ plasarea nou-născutului pe abdomenul matern și
contactul piele la piele timp de cel puțin o oră

✓ efectuarea evaluărilor nou-născutului pe abdomenul
matern

✓ amânarea procedurilor de rutină (curățarea, cântărirea,
măsurarea)

✓ inițierea precoce a alăptării





Particularităţile circulaţiei fetale

pO2 scăzută
plămâni 

nefuncţionali
RVP ↑ RVS ↓

Schimburi 
gazoase 
asigurate 
de 
placentă 

Existenţa 
şunturilor 
fetale

prin 
difuziune 
simplă pe 

baza 
diferenţelor 

de presionale 
din teritoriul 

placentar



Particularităţile circulaţiei fetale

Sângele oxigenat de la nivel placentar (SaO2 85%)→ vena ombilicală
(SaO2 80%)→ vase fetale (SaO2 67%)

STRUCTURI FETALE Saturaţia în O2 (SaO2) pO2 (mmHg) 

Vena ombilicală 80% 32-35  

Vena cavă inferioară 

Sânge VO + ficat + regiunea inferioară a corpului 
67% 25-28  

Foramen ovale 67% 25-28  

Ventriculul drept 

sânge VCI + VCS +vene coronare 
52% 19-22  

Ventriculul stâng 

sânge VCI + vene pulmonare 
62% 25-28  

Aorta descendentă 62% 25-28  

Artere ombilicale 58% 15  

 



Hipoxie fetală relativă

Deși SaO2 este ↓ în sângele ombilical – nu se decelează semne de hipoxie

Adaptarea fetală la hipoxie prin:

• consum de O2 fetal scăzut (termoreglarea se asigură in utero, nutrienții
sunt primiți prin cordonul ombilical)

• policitemia fetală

• afinitate crescută a hematiilor fetale pentru O2

• debit placentar mare (200ml/kg/minut)



Diferenţe între circulaţia fetală şi neonatală

 Circulaţia fetală Circulaţia postnatală 

Rezistenţe vasculare sistemice (RVS) ↓ ↑ 

Rezistenţe vasculare pulmonare 
(RVP) 

↑ ↓ 

Presiunea din artera pulmonară 
(AP) 

70/45 mmHg 30/12 mmHg 

Vena ombilicală (VO) permeabilă închisă 

Ductul venos (DV) permeabil închis 

Canalul arterial (CA) permeabil închis 

Presiune atriul stâng (AS) ↓ ↑ 

Presiune atriul drept (AD) ↑ ↓ 

Ventriculi (VS, VD) Predominent VD Predominent VS 

Sânge bine oxigenat VO, AD AS, VS, VP, AO 

Sânge slab oxigenat 
VP, circulaţie 

sistemică 
AD, VD, AP 

Şunt dreapta - stânga 
eventual stânga- 

dreapta 

Plămâni nefuncţionali funcţionali 

pO2 arterial 25-30 mmHg 50-80 mmHg 

 



Naștere

Prin clamparea cordonului ombilical/înlăturarea
placentei → ↑ presiunii sistemice → ↑ presiunilor din VS
şi AS

↓ RVP < RVS→↓ şuntul D-S prin CAP

↑ fluxul arterial pulmonar (redirecţionarea sângelui
spre plămân)

↑întoarcerea venoasă în AS

când presiunea din AS > presiunea din AD foramen
ovale se închide

Prin respiraţie → plămânul îşi asumă schimburile
gazoase → ↑pO2 în alveole (PAO2) şi în sângele arterial
(PaO2)



Primele respiraţii

Iniţierea primei respiraţii postnatale se datorează unui complex de factori 

Compresia toracelui la trecerea prin canalul pelvigenital matern (presiune 60-90 cm H2O)

Naştere → decomprimarea toracelui → mărirea volumului cutiei toracice → vid pleural → pătrunderea/aspirarea aerului în plămân

Întreruperea circulației feto-placentare → oprirea aportul de O2 (hipoxie), acumularea de CO2 (hipercarbie) → stimularea
chemoreceptorilor centrali→ stimularea centrilor respiratori → declanşarea respiraţiei

↓pO2, ↑pCO2 şi acidoza moderată rezultată în urma contracţiilor uterine normale din timpul travaliului → stimulează iniţierea
respiraţiilor spontane

Stimularea senzorială (aerul rece, curenţii de aer, diferenţele presionale din mediul intra/extrauterin, lumina, zgomotele,
manipulările, durerea → excită pe cale reflexă (prin terminaţiile nervoase din piele) centrul respirator → stimulează iniţierea
respiraţiilor spontane



Reglarea umorală a respiraţiei 

• exercitată de concentraţia sanguină a gazelor respiratorii (O2, CO2) şi a pH-ului asupra centrilor 
respiratori → prin intermediul chemoreceptorilor 

• hipoxemia şi hipercapnia → centrii respiratori →activează diafragmul prin intermediul nervului frenic
→ creşterea frecvenţei şi amplitudinii respiraţiei

Chemoreceptori periferici 

(corpusculii carotidian și 

aortic)
Hipercarbie şi acidoză Chemoreceptori centrali

impulsuri stimulatoare spre 

centrii respiratori 

impulsuri stimulatoare spre 

centrii respiratori 

Hipoxie

Stimularea ventilaţiei



Reglarea umorală a respiraţiei 

Hipoxia relativă intrauterină (pO2 20-30 mmHg) → inhibă mişcările respiratorii fetale, deoarece
sensibilitatea hipoxică a chemoreceptorilor este scăzută

După naştere această sensibilitate se modifică → resetare a reactivităţii chemoreceptorilor la privarea
de O2 → hipoxia va stimula ventilaţia

Momentul exact al acestei resetări este necunoscut !!!

Resuscitarea cu O2 100% versus aer atmosferic → poate întarzia iniţierea primei respiraţii → inhibarea
chemoreceptorilor prin hiperoxemie şi hipocapnie



Tranziţia la viaţa extrauterină

• proces fiziologic de trecere de la suportul
placentar → autonomie fiziologică completă
→˝auto-întreţinerea” extrauterină

• schimbare de la dependenţă → independenţă



Tranziţie normală ⇔ Tranziție anormală ???



Evaluarea imediată a nou-născutului la naştere

Tranziţie normală ⇔ Tranziție anormală

• Fără meconiu

• Plânge/respiră

• Tonus muscular bun

• Nou-născut la termen

• Gasping, respiraţie ineficientă/absentă
• Tonus muscular scăzut
• Cianoză centrală 
• Prematur



Evaluarea imediată a nou-născutului la naştere

Respiraţii

Frecvenţă cardiacă

Culoarea tegumentelor

Culoarea tegumentelor → nu se mai foloseşte în evaluarea iniţială!
(parametru subiectiv pentru evaluarea nevoii de resuscitare)

se recomandă utilizarea pulsoximetriei



Evaluarea imediată a nou-născutului la naştere

• Respiraţie/plâns

• Frecvenţa cardiacă

• Saturaţie

EVALUARE

DECIZIE

ACŢIUNE



Concepte noi în reanimarea neonatală
2015 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations 

• Promovarea unei tranziţii fiziologice la viaţa extrauterină (asistare, sprijinire 
vs intervenţie)

– menţinerea temperaturii

– întârzierea clampării cordonului ombilical

– minimalizarea folosirii oxigenului suplimentar

– management expectativ al lichidului meconial

• Îmbunătăţirea monitorizării

– monitorizarea temperaturii

– ECG

• Funcţionarea echipei şi comunicarea în echipă



Monitorizarea frecvenței respiratorii (FR)

Particularități 
Primele inspiraţii → tind să fie mai profunde şi mai prelungite decât cele ulterioare

Primele expiraţii → mai scurte, sacadate (frânate)

Următoarele respiraţii → caracterizate prin inspir scurt urmat de o fază expiratorie prelungită

Respiraţia de tip ˝gasping˝ 

•pattern respirator → caracterizat prin inspir intempestiv şi sacadat, cu mişcări spasmodice ale mandibulei →
urmate de lungi pauze respiratorii care pot preceda oprirea respiraţiei

•Gaspul → este considerat însă un mecanism important pentru supravieţuire fiind o componentă
importantă a ˝autoresuscitării˝ în condiţii hipoxice → o tendinţă de reiniţializare a ritmului respirator
normal

•Se presupune că gaspul este produs de un grup specific de neuroni situat rostroventral în măduva spinării
(complexul pre-Bötzinger) → cu funcţie de pacemaker latent al respiraţiei



Monitorizarea frecvenței respiratorii (FR)

Particularități 

•FR normală: 30-40-60 respirații/minut

•Respiraţie de tip nazal

•Mişcări abdominale  sincrone cu mişcările respiratorii

În prima oră după naştere:

•respiraţiile pot fi neregulate, mai superficiale

•pot fi prezente retracţii intercostale moderate şi raluri umede 
determinate de întârzierea resorbţiei lichidului pulmonar



Monitorizarea clinică a FR

• Se observă/palpează/numără mişcările de
ridicare a toracelui (inspiraţiile)

• Se ascultă cu stetoscopul ambele câmpuri
pulmonare

• Se evaluează ritmul (regulat/neregulat)

• Se evaluează amplitudinea
(normală/profundă /superficială)

• Se evaluează efortul respirator (bătăi aripi
nazale, tiraj inter/sub/supracostal, geamăt)

Tahipnee/polipnee ↑ FR>60  respirații/minut

Bradipnee ↓ FR<30 respirații/minut 

Apnee

Oprirea respirației>20  secunde, 

sau <20 secunde  cu bradicardie 

și cianoză

Dispnee Resirație dificilă, cu efort

Gasp Respirație suspinoasă 

Retracții 

inter/subcostale, 

suprasternale

secundar contracţiei muşchilor 

intercostali

Geamăt Expir cu glota parţial închisă 

Bătăi aripi nazale

Creşterea suprafeţei nazale 

compensator rezistenţei crescute 

în căile respiratorii superioare



Evaluarea imediată a FR

EVALUARE

DECIZIE

ACŢIUNE

Ascultaţi ambele câmpuri pulmonare cu stetoscopul

Respiraţie fără efort/plâns
Respiraţii superficiale, gaspuri sau 
pacientul nu respiră deloc

Administraţi ventilaţie cu presiune pozitivă



Când se evaluează FR ???

EVALUARE

DECIZIE

ACŢIUNE

• La naștere
• În timpul pașilor inițiali
• La 30 secunde de VPP
• Continuu în timpul manevrelor de resuscitare



Monitorizarea frecvenței cardiace (FC)

Particularități
•FC variază între 120-160 bătăi/minut

•poate fi prezentă embriocardia

•aritmia sinusală este frecventă

•predominența tonusului vagal parasimpatic → predispoziția nou-
născutului la bradicardie și debit cardiac scăzut

•zgomotele cardiace se aud mai puternic datorită peretelui toracic subţire

•se pot decela sufluri de intensitate mică, fără semnificaţie patologică, 
datorate persistenţei canalului arterial sau a orificiului Botallo 



Evaluarea frecvenţei cardiace (FC)

1. stetacustic

2. palpatoric

3. pulsoximetrie

4. ECG

25

Controverse…

dovezi recente demonstrează că:

• auscultația ritmului cardiac este inexactă

• pulsoximetria durează mai multe minute pentru a realiza un semnal și poate fi inexactă în primele minute după 
naștere



Evaluarea frecvenţei cardiace (FC)

1. auscultarea inimii cu stetoscopul

2. palparea pulsurilor:

✓la nivelul cordonului ombilical

✓palparea ariei precordiale

✓palparea pulsului vaselor mari de la nivelul gâtului

✓palparea pulsului femural, brahial

•Număraţi timp de 6 secunde şi apoi înmulţiţi rezultatul cu 10

Exemplu:

Dacă ați numărat 12 bătăi în timp de 6 secunde FC va fi  13 x 10 = 
130           

26



• În resuscitare, ECG oferă o estimare mai rapidă şi cu mai
mare acuratețe a FC (3 canale)

• Electrozii ECG sunt plasaţi mai rapid decât senzorul de 
pulsoximetrie (20 vs 36 sec) şi semnalul este prins mai 
repede (4 vs 32 sec) (Katheria et al; Pediatrics, 2012)

• FC măsurată prin pulsoximetrie poate fi semnificativ mai 
mică faţă de cea măsurată cu monitor ECG în primele 2 
minute de viaţă (Van Vonderen et al, J Pediatics; 2014)

ECG

Creşterea frecvenţei cardiace este cel mai bun indicator 
al eficienţei reanimării neonatale !!!



Evaluarea imediată a FC

EVALUARE

DECIZIE

ACŢIUNE

Evaluarea frecvenţei cardiace 

FC > 100 bătăi/minut

Administraţi ventilaţie cu presiune pozitivă

FC < 100 bătăi/minut



Monitorizarea frecvenței cardiace (FC)

Echipament:
•monitor cardio-respirator, cablu pentru electrozi
•electrozi ECG de unică folosință, să asigure aderența la pielea unui copil activ, să nu 
producă iritarea tegumentului, să poată fi ușor îndepărtați fără lezarea pielii
•gel pentru electrozi
•senzori de SaO2, temperatură

Montarea electrozilor și conectarea la aparat
•se dezinfectează tegumentele cu alcool/se uscă la locul de plasare a electrozilor
•se selectează cel mai mic electrod eficient pentru a minimiza iritația pielii
•se plasează gel adeziv - acționează ca mediu de conducție între electrod și pacient
•se fixează electrozii: se evită plasarea electrozilor direct pe mamelon, pe pielea lezată,
pe pansamente
•se pornește monitorul, se face autotestarea aparatului
•se conectează electrozii prin cleme mici la cablurile monitorului, evitându-se
securizarea electrozilor cu leucoplast; cablurile să fie curate și izolația intactă
•se selectează canalul/derivația care oferă cel mai bun semnal și cea mai bună
dimensiune a complexului QRS (de obicei canalul II)
•se asigură cablul pacientului pentru a se evita tracțiunea excesivă și deconectările
accidentale



Monitorizarea frecvenței cardiace (FC)

Fixarea electrozilor 
•pentru mâna dreaptă - alb - pe hemitoracele drept, deasupra mamelonului
•pentru mâna stângă - negru - lateral pe hemitoracele stâng deasupra mamelonului
•pentru piciorul stâng - roșu sau verde – la nivelul hemitoracelui stâng inferior

Fixarea alarmelor
•alarma va fi reglată la minim 80 bătăi/minut şi maxim 180 bătăi/minut
•pot interveni: artefacte de mișcare, dezlipirea electrodului, deconectarea cablului



Când oprim reanimarea?

Dacă nu este detectată FC după 10 minute de reanimare 
completă şi adecvată şi dacă nu este confirmată o altă cauză 
a compromiterii stării nou-născutului, este probabil mai 

potrivit ca eforturile de reanimare să fie oprite

Datele actuale indică faptul că după 10 minute 
de asistolie este improbabilă supravieţuirea nou-
născutului sau că rarii supravieţuitori vor suferi 
sechele neurologice severe.   



Monitorizarea SaO2

Funcţia cordului şi plămânului: asigurarea aportului de O2 spre ţesuturi

Oxigenarea – reflectă volumul de O2 (ml/minut) care stă la dispoziţia ţesuturilor

Oxigenarea = vol. cardiac x conţinutul de O2 în sângele arterial

Oxigenul în sânge

Dizolvat în plasmă (1-2%) – PaO2

Legat de hemoglobină – SaO2

Conţinut total de O2 arterial = O2 dizolvat în plasmă + O2 legat de Hg



PULSOXIMETRIA

• Metodă non-invazivă

• Măsoară saturaţia hemoglobinei în O2 (SaO2)

• Foloseşte tehnica pletismografiei optice şi a spectrofotometriei

Pletismografia optică: tehnologia prin care se reproduc pulsaţiile sângelui (grafic
al pulsului). Curbele pulsatile se modifică în funcţie de schimbările care apar în
absorbţia luminii de către sânge.

Spectrofotometria: permite măsurători cantitative folosind variaţia lungimii de
undă a luminii absorbite de către hemoglobină



PULSOXIMETRIA
PULSOXIMETRUL
• 2 diode emiţătoare de unde de lumină roșie cu

lungime de undă dată (660 - 940 nm)

• un fotodetector plasat în poziţie opusă diodelor
(vis - a vis de patul arterial) care măsoară
intensitatea transmiterii luminii care traverseză
patul vascular

• Oxihemoglobină (O2Hgb) și hemoglobina redusă
(Hgb) au spectre de absorbție diferite (O2Hgb
absoarbe mai puțină lumină decât Hgb)

• SaO2 este calculată electronic de către
pulsoximetru în funcţie de cantitatea de lumină
detectată de fotodetector



Oxigenul legat de hemoglobină



Oxigenul legat de hemoglobină

Capacitatea de transport a Hgb = Hgb x O2 legat Hgb

(ex: la o persoană cu 15 grame Hgb şi Hgb saturată 100% → O2

legat de Hgb = 15 x 1,34 = 20,l ml O2/100 ml
•20,l ml O2/100 ml este cantitatea maximă de O2 care poate fi legat de
fiecare 100 ml sânge saturat 100%
•Capacitatea de transport a O2 în sângele arterial în mod normal este
de 19,7 ml 02/dl (sângele arterial se amestecă cu o cantitate mică de
sânge venos din circulaţia coronariană şi bronşică)



Conţinut total de O2 arterial

O2 legat de Hgb + O2 dizolvat în plasmă

CaO2 = (1,34 x Hgb x SaO2) + (PaO2  x 0,003)

• 0,003 ml O2 realizează o presiune de 1 mmHg



Corelaţii între PaO2 şi SaO2

Sunt orientative!

Regula 30 – 60 – 90

La PaO2 30 mmHg……………SaO2 aprox 60%

La PaO2 60 mmHg……………SaO2 aprox 90%

La PaO2 90 mmHg…………...SaO2 aprox 95%

PaO2 venos 40 mmHg………..SaO2 aprox 75%



Curba de disociere a hemoglobinei - Grafic al relaţiei între PaO2 și SaO2

pH - 7,40

La PaO2 > 80 mmHg (platoul curbei) creşterile ulterioare ale

PaO2 determină modificări foarte mici ale SaO2 deoarece Hgb

este aproape saturată şi nu mai poate lega O2 suplimentar

La PaO2 < 60 mmHg (partea abruptă a curbei) modificări mici

ale PaO2 determină modificări mari ale SaO2



Curba de disociere a hemoglobinei - Grafic al relaţiei între PaO2 și SaO2

pH - 7,40

Deplasarea curbei spre dreapta:
Scade afinitatea Hgb faţă de O2 (Hgb nu leagă O2 atât de
strâns şi eliberează uşor O2 la nivelul ţesuturilor)
(hipertermie, hipercarbie, acidoză)
Semnificație clinică: mecanism compensator care permite
eliberarea O2 spre ţesuturi când acestea necesită cel mai
mult O2 (acidoză, hipercabie)

Deplasarea curbei spre stânga
Creşte afinitatea Hgb faţă de O2 (Hgb reţine O2 mai strâns,
determinând o eliberare de O2 mai dificilă la nivelul
ţesuturilor)
(alcaloză metabolică, hipotermie, hipocarbie, Hgb fetală)
Semnificaţia clinică:
Chiar dacă SaO2 se îmbunătăţeşte, la orice PaO2 eliberarea
de O2 spre ţesuturi va fi mai dificilă



PULSOXIMETRIE PREDUCTALĂ
APLICARE:
• Senzorul se aplică pe mâna dreaptă

(preductal)
• Se evită zonele edemaţiate
• Se fereşte dioda receptoare de alte surse de

lumină



Ținte de saturații la naștere



AVANTAJE PULSOXIMETRIE

• Non invazivă
• Rezultat rapid
• Uşor de montat
• Nu necesită timp de încălzire sau de calibrare
• Nu încălzeşte
• Poate elimina greşelile unor măsurători comparând frecvenţa 

cardiacă dată de pulsoximetru cu cea dată de monitorul cardiac



Factori care afectează acurateţea pulsoximetriei

Mişcarea
• factorul cel mai limitativ
• fotodetectorul nu diferenţiază pulsaţiile arteriale de cele cauzate de mişcare (mişcarea mimează 

pulsaţiile arteriale)
Perfuzia scăzută 
• pe măsură ce fluxul sanguin scade, intensitatea pulsaţiilor arteriale scade → detecţia luminii în 

detector scade sau dispare
Hgb anormale
nu poate diferenţia Hgb care poate lega O2 de cele care nu leagă O2 → rezultate false de SaO2
(pulsoximetrul dă rezultate fals crescute)

Hgb care nu leagă O2 : 
- carboxihemoglobina
- methemoglobina
- Hgb fetală



Factori care afectează acurateţea pulsoximetriei

Anemia
• La Hgb =  5 g/dl SaO2 poate fi 100%
• La Hgb <  5g/dl  → pulsoximetrul nu detectează suficientă Hgb pentru a aduna 

informaţii despre modificările pulsatile
Pulsaţia venoasă
• sângele venos este non-pulsatil
• în IC congestivă sângele venos poate deveni pulsatil: pulsoximetrul detectează

toate pulsaţiile→ valoare fals scazută (valorile SaO2 reflectă atât saturaţia
arterială cât şi cea venoasă)

Interferenţa optică: lumina intensă ambientală asupra fotodetectorului poate
interfera cu abilitatea acestuia de a detecta doar lumina de la diodă



LIMITE PULSOXIMETRIE

• lipsa de precizie a PaO2 măsurate la SaO2 peste 90%
• schimbări mici de SaO2 corespund unor schimbări mari în PaO2

• Pleacă de la premizele:
- toate pulsaţiile sunt arteriale
- toată lumina traversează patul vascular
- există o concentraţie adecvată de Hgb
- nu există coloranţi exogeni 



Alte monitorizări la sala de naștere

Timp de recolorare capilară (TRC) > 3 secunde ⇒
nevoie de volumexpanderi

Evaluarea tonusului muscular

Monitorizarea temperaturii
senzorul se aplică pe tegument intact

se şterge pielea cu un tampon de alcool pentru a asigura o bună adeziune la
piele

locul de aplicare al senzorului: la nivelul ficatului

se acoperă senzorul cu o folie reflectorizantă pentru a reflecta căldura
provenită de la aparate de tip sursă de căldură radiantă

se conectează senzorul la monitor



Semne de Ameliorare

1. Frecvenţa cardiacă în creştere (>100)

2.   Creşterea saturaţiei

3. Respiraţie spontană sau plâns

4. Îmbunătăţire a tonusului muscular

48



Scorul Apgar

• Medodă de cuantificare a stării nou-născutului → utilizat şi pentru evaluarea resuscitării la naştere

• Scorul se stabileşte la 1 şi 5 minute de viaţă, iar în caz de resuscitare până la 20-30 minute (din 5 în 5 minute)

• Dacă este nevoie de reanimare, aceasta trebuie iniţiată imediat după naştere, înainte de stabilirea scorului la 1 minut →
scorul Apgar nu se foloseşte pentru a determina nevoia de reanimare

Apgar =10, 9, 8 indică o stare clinică bună

Apgar < 8 indică tulburări în adaptarea nou-născutului la viaţa extrauterină

Apgar mic la 5 minute → se poate asocia cu sechele neurologice ulterioare

Apgar la 5 minute → evaluează de asemenea eficienţa manevrelor de resuscitare

Semne clinice nota 2 nota 1 nota 0

Coloraţie piele roz acrocianoză palide/cianoză

Frecvenţa cord >100 bătăi/minut <100 bătăi/minut absente

Respiraţii eficiente gaspuri absente

Tonus/activitate bun mişcări slabe flasc

Reactivitate bună slabă, grimase absentă



Scorul Silverman



Protocol de screening al malformațiilor de cord prin pulsoximetrie

• toți nou-născuții cu vârsta 25 - 48 ore de viață

• se aplică 2 senzori: unul pe mâna dreaptă pentru măsurarea saturaţiei preductale

şiunul pe un picior pentru măsurarea saturaţiei postductale

• în cazul în care un al doilea pulsoximetru nu este disponibil, se face screening-ul la

o extremitate și apoi se transferă senzorul imediat pe a doua extremitate,

efectuându-se screening-ul complet.

Rezultate:

1. Dacă rezultatele iniţiale arată saturaţii pre şi postductale ≥ 95% şi diferența > 3%

între cele două extremități, se consideră un rezultat negativ

b. Dacă rezultatele iniţiale arată saturaţii pre şi postductale < 95% şi diferența > 3%

între cele două extremități se efectuează o nouă evaluare într-o oră

c. Dacă al doilea screening (după o oră de la primul) arată saturaţii pre şi postductale <

95% şi diferența > 3% între cele două extremități, se informează medicul pentru o

evaluare completă - se consideră un rezultat pozitiv

d..Dacă rezultatele iniţiale arată saturaţii pre şi postductale < 90% se informează

medicul imediat pentru o evaluare completă



Protocol de screening al malformațiilor de cord prin pulsoximetrie




