




W  העניינים תוכן 

4 מדעי                                                                                                                     רקע   .1

5 המלצות                                                                                                                         .2
5                                                                                                                                    	 כללי	

5 ההמלצות	                                                                                                                        פירוט	

7 פעולות שכיחות                                                                                                            .3
7 אלקטיבית	                                                                                      לאינטובציה	 פרמדיקציה	

7 כוללים                                                     לפעולה	מוצלחת	 הנדרשות	 והתרופות	 השלבים	

המלצה	 עם	 להלן	 בטבלה	 מפורטים	 לאינטובציה,	 פרט	 השכיחים,	  הטיפולים	
8 כאב                                                                                                                   ומניעת	 לטיפול	

9 ובעולם                                        בארץ	 תרופות	שכיחות	המשמשות	בפגיות	 של	 רשימה	

13 ספרות                                                                                                                         .4

15 נספח                                                                                                                          .5

W : ה ד ע ו י ה ר ב ח  
מורג	  איריס  ד"ר 

סילביה פולדי	  ד"ר 

פינקוב	  מרינה  ד"ר 

ירקוני	  ענבל 



4
לניאוטולוגיה הישראלי  • האיגוד  מניעת כאב בתינוקות 

רקע מדעי 1

פעולות	 כאב.	 גירויי	 העברת	 מאפשרות	 בפגים	 והנוירואנדוקרינית	 הנוירואנטומית	 המערכת	
בפגים	 הכאב	 תחושת	 למבוגרים,	 בניגוד	 אולם,	 בפג	 גם	 כאב	 מעוררות	 במבוגר	 כאב	 המעוררות	

יחסית.	 נמוך	 כאב	 לגרימת	 הנדרש	 הגירוי	 וסף	 יותר	 חזקה	

לחשיפה	חוזרת	ונשנית	לכאב	בתינוקות	ופגים,	הנמצאים	ממילא	בסיכון,	יש	השלכות	בטווח	הקצר	
הקוגניטיביות.	 וליכולות	 לקשב	 הפרעה	 וסטרס,	 כאב	 ובויסות	 בעיבוד	 שינויים	 ביניהם,	 והארוך,	

אלו.	 להוביל	להפחתת	תחלואות	 יכולה	 כאב	 מניעת	

באופן	 מראים	 אינם	 אף	 ולעיתים	 כאב,	 תחושת	 על	 לדווח	 יכולים	 אינם	 ותינוקות	 שפגים	 מאחר	
ומניעתו	 עצמתו	 הערכת	 הכאב,	 שזיהוי	 הרי	 תזוזה(,	 או	 בכי	 )למשל,	 כאב	 חשים	 כי	 התנהגותם	

הרפואי.	 בצוות	 בעיקר	 תלויה	

כאב.	 להעריך	 ויכולת	 ידע	 מחייבת	 בפגים,	 מיטבית	 מניעת	כאב	

מידע	על	סימני	כאב	בפגים,	סולם	רב-מימדי	להערכת	כאב	בפגים,	ותרשים	פנים	להערכת	כאב	
זה. לנייר	 בנספח	 נמצאים	

יצירה	של	בסיס	מדעי	שישמש	למחלקות	המטפלות	בילודים	ובפגים	לצורך	הכנת	 מטרת הנייר: 
	 זו.	 באוכלוסיה	 ומניעה	בכאב	 לטיפול	 מחלקתי	 נוהל	
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המלצות 2

טיפול	 כל	 ובמהלך	 לפני	 כאב	 למנוע	 להשתדל	 יש	 בכאב.	 לטיפול	 המועדפת	 הדרך	 היא	 מניעה	
תרופתיים	 שאינם	 טיפולים	 עם	 יחד	 בתרופות	 המשולב	 השימוש	 ופגים.	 בתינוקות	 בכאב	 הכרוך	

בנפרד. אחד	 כל	 על	 עדיף	

W כללי
הנושאים	הבאים:	 את	 שתכלול	 למניעת	כאב	 תנהיג	תכנית	כתובה	 פגיה	 שכל	 מומלץ  	)1

כאב(; בסולמות	 )שימוש	 ביחידה	 המאושפזים	 בילודים	 לזיהוי	כאב	 סדיר	 ניטור	 א(	 	

כאב(; למניעת	 ביותר	 היעילה	 )הדרך	 הפעולות	המכאיבות	 מספר	 הפחתת	 ב(	 	

פעולה	פלשנית; כל	 ביצוע	 בטרם	 ואלקטיבית	 אקטיבית	 מניעת	כאב	 ג(	 	

	 	 ומניעתו;	 ניתוח	 לאחר	 הערכת	כאב	 ד(	 	

ומניעתו. סטרס	 כרוני/	 לכאב	 התייחסות	 ה(	 	

W ההמלצות פירוט 
כאב:  והערכת  זיהוי  א( 

)סולם  והתנהגותיים	למדידת	כאב	חריף	 פיזיולוגיים	 מומלץ	להשתמש	בסולם	הכולל	מדדים	 	
פעולה	 כל	 ואחרי	 לפני	 הערכה	 לבצע	 יש	 קבועים,	 בזמנים	 להערכות	 בנוסף	 מימדי(.	 רב 
 PIPP או	 	)1 )נספח	 	N-PASS הם	 בפגים	 לשימוש	 תקפים	 לסולמות	כאב	 דוגמאות	 פולשנית.	

יש	לתכנן,	להגביל	ולרכז	את	מספר	הפעולות	היומיות	הכרוכות	בכאב	והכרוכות	בסטרס	כולל	 ב(	
)סטרס(. חיתול	 החלפת	 או	 סקשן	 למשל,	

ע"י: בדקירות	 פעולות	מכאיבות	הכרוכות	 להפחית	 ניתן	 בנוסף	 	
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y ;עורי 	CO2 עורי,	 בילירובין	 סטורציה,	 מד	 פולשניות:	 שאינן	 בשיטות	 הניתן	 ככל	 שימוש	

y ;תכופות	לבדיקות לזקוקים	 עורקי	 עירוי	 הרכבת	

y ;ממושך	לעירוי לזקוקים	 מרכזי	 עירוי	 הרכבת	

y 	;הבדיקות	מספר והגבלת	 אחד	 לזמן	 ריכוז	

y ;)ניתן )אם	 כושלים	 נסיונות	 מספר	 הגבלת	

y 	ערני התינוק	 כאשר	 הוא	 לדקירות	 העדיף	 הזמן	 והאכלה.	 שינה	 בזמן	 מדקירה	 המנעות	
;)state 4( ורגוע	

y .לאחרת פעולה	מכאיבה	אחת	 בין	 להתאושש	 זמן	 לתינוק	 לאפשר	 מומלץ	

פולשנית: פעולה  כל  לפני  אלקטיבית  כאב  מניעת  ג( 

y ;)II בדרגה	 )המלצה	 במחט	 ולא	 בדוקרנים	 להשתמש	 מומלץ	

y ;)I בדרגה	 )המלצה	 עקב	 מדקירת	 וריד	שמכאיבה	פחות	 בדקירת	 מושכל	 שימוש	

y 	עולה	השפעה	בדרגת	באנלגזיה	ולהשתמש	פולשנית	פעולה	כל	לפני	כאב	למנוע	מומלץ
עולה	הבא: הסדר	 פי	 על	 בהתאמה	

)מנח	 עירסול	 	,)II( מוצץ	 	,)I בדרגה	 )המלצה	 סוכרוז	 תרופתי:	 שאינו  טיפול   —  I שלב 
.)II( )ליטוף(	 וגרוי	תחושתי	 	)II( "קנגרו"	 	,)IV( נידנוד	 	,)III( פלקסורי(	

 EMLA מסוג	 טופיקלי:	משחות	 טיפול   —  II שלב 

אצטאמינופן. מתן	  —  III שלב 

נמצאות	 קטאמין	 פרופופול,	 )רמיפנטניל,	 פנטניל	 או	 במורפין	 ורידי	 תוך	 טיפול	  —  IV שלב 
יחסית(.	 בפגים	מוגבל	 עליהן	 המידע	 אך	 בשימוש	

לידוקאין.	 עורי:	 תת	 מתן	  —  V שלב 

מלאה. הרדמה	  —  VI שלב 

לשלבן. ורצוי	 אדיטיבי	 והן	 סינרגיסטי	 הן	 אפקט	 תרופתי(	 ושאינו	 )תרופתי	 שיטות	 לשילוב	
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שכיחות 3 פעולות 

W  אלקטיבית לאינטובציה  פרמדיקציה 
וסמי- אלקטיבית	 אינטובציה	 של	 מאד	 והמשמעותית	 השכיחה	 שהפעולה	 חושבת	 הוועדה	

מיוחד. לפירוט	 זוכה	 זו	 פעולה	 ולכן	 הולם	 אנלגטי	 טיפול	 תחת	 שתיעשה	 אלקטיבית,	חשוב	

גולגלתי,	 • התוך	 ובלחץ	 הדם	 בלחץ	 לעלייה	 לגרום	 העלולה	 מכאיבה	 פעולה	 הינה	 אינטובציה	
ודרכי	 הפנים	 באברי	 ופגיעה	 אויר	 נתיבי	 לחסימת	 וכן	 והיפוקסמיה	 ברדיקרדיה	 ווגאלי,	 לגירוי	

אלו.	 סיבוכים	 להפחית	 יכולות	 ופרהמדיקציה	 טובה	 טכניקה	 הנשימה.	

•  AAP Clinical( דחופים	 למקרים	 פרט	 מומלצת	 וסדציה	 באנלגזיה  שימוש  תוך  אינטובציה	
 report-Premedication for nonemergency endotracheal intubation in the neonate,

.)2010

סיכויי	הצלחת	הפעולה,	מפחיתה	את	 • אינטובציה	שכן	מעלה	את	 לפני	 מומלצת	פרמדיקציה	
המודינמיים. ושינויים	 טראומה	 ומפחיתה	 להצלחתה	 הנדרש	 הזמן	 משך	

W כוללים מוצלחת  לפעולה  הנדרשות  והתרופות  השלבים 
;Naloxone 	+ החייאה	 ציוד	 	+ מיומנים	 צוות	 אנשי	 נוכחות	 	)1

קיבה; תוכן	 שאיבת	 	)2

בעזרת	מסכה;	 טוב	 חימצון	 	)3

למטה(; פירוט	 ראה	 	— )פנטניל	 כאב	 נוגדי	 	)4

והפחתת	הפרשות; ברדיקרדיה	 למניעת	 וגוליטית	 תרופה	 לשקול	 	)5

נמצאות	במחלוקת	בספרות;	 נאורומוסקולרית	 לחסימה	 הטיפול	בתרופות	 	)6

הנוחות; יתרמו	לתחושת	 תרופתיים	 שאינם	 טיפולים	 	)7

בנזודיאזפינים	)כגון	מידאזולם(	ללא	נוגדי	כאב.	ובפגים	מומלץ	להימנע	 יש	להמנע	ממתן	 	)8
בהמשך(. התייחסות	 )ראו	 זו	 בקבוצה	 בכלל	מתרופות	
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W  מפורטים לאינטובציה,  פרט  השכיחים,   הטיפולים 
כאב: ומניעת  לטיפול  המלצה  עם  להלן  בטבלה 

כאבפעולה למניעת  המלצות 

זונדה לא תרופתייםהכנסת  טיפולים   + סוכרוז 

עקב לא תרופתיים.דקירת  טיפולים   + סוכרוז, מוצץ   + דוקרן 
רב	 כאב	 זו מסבה  העקב, פעולה  האפשר מסחיטת  ככל  להימנע  אנו ממליצים 

או  ורידי  צנתר  הכנסת 
)PICC( עורקי מילעורי 

שאינם תרופתיים טיפולים   + + מוצץ  סוכרוז 
(EMLA / DuoCaine) טופיקלית  זמן משחה  יש  באם 

צנתר מרכזי אופיאואיד בהכנסת  לשקול מתן 

טבורי עורי צנתר  להימנע מתפר  להשתדל  סוכרוז,  לשקול   + שאינן תרופתיות  שיטות 

עור לשריר/לתת  EMLA / DuoCaineהזרקה   + לא תרופתיים  טיפולים   + סוכרוז 

ROP-ל עיניים  לאלחוש מקומיבדיקת  בנוסף  לא תרופתיים  טיפולים   + סוכרוז 

ROP-ל לייזר  כיעילים(טיפול  הוכחו  לא  הטפולים  )יתר  קצרה  סדציה 

לעילאינטובציה פירוט  ראה 

)LP( עורניקור מתני  לתת  הזרקה  לשקול   + סוכרוז  לשקול   + טופיקלית  משחה 

שתן  שלפוחית  דיקור 
)SPA(

+ משחת אמלה לא תרופתיים  טיפולים   + סוכרוז 

נקז עורהחדרת  לתת  לידוקאין 
הנקז החדרת  בזמן  השפעה מהירה  בעלי  אופיאואידים 

החזה בבית  הנקז  המצאות  טיפול בעת  לשקול 

ייעודיהסרת פלסטר דבק  שימוש במסיר 
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W  בפגיות המשמשות  שכיחות  תרופות  של   רשימה 
ובעולם: בארץ 

אחרים  לא תרופתיים  וטיפולים   )I( סוכרוז 
המינון	המקובל	של	סוכרוז	24-30%	הינו	0.05-0.5	מ"ל	לפגים	ו-1-2	מ"ל	לבשלים.	אין	מידע	מהו	

המינימלי. או	 האופטימלי	 המינון	

יש	לתת	על	הקצה	הקדמי	של	הלשון	כשתי	דקות	לפני	כל	דקירה,	לפני	שאיבת	הפרשות,	הכנסת	
מכאיבה.	 פעולה	 כל	 ביצוע	 או	 חבישה	 החלפת	 חיסון,	 עיניים,	 בדיקת	 זונדה,	

ערסול	 מוצץ/הנקה,	 האנלגטי:	 האפקט	 את	 מעצים	 הבאים	 תרופתיים"	 ה"לא	 הטיפולים	 שילוב	
מכאיבה. פעולה	 בעת	 "קנגרו",	 מערסלת,	 או	תנוחה	 הורה	 בזרועות	

של	 ארוך	 לטווח	 ההשפעות	 על	 בספרות	 מידע	 אין	 דקות.	 	2 כל	 סוכרוז	 של	 מנה	 על	 לחזור	 ניתן	
סוכרוז. של	 חוזרות	 מנות	

יעיל	 פחות	 כנראה	 תחליף	 מהווים	 	)III( 	30% גלוקוז	 או	 פורמולה	 	,)I( הנקה	 אם/	 בחלב	 שימוש	
בפגים(.	 אלו	 תחליפים	 ליעילות	 בנוגע	 מידע	 מספיק	 )אין	 בילודים במועד.	 מסוכרוז	

הסוכרוז. מתן	 בעת	 להופעת	השתנקות	 לב	 לשים	 יש	

DuoCaine או   EMLA משחת 
ג'. 	1-2 הוא	 המקובל	 המינון	 	.2.5% ופרילוקאין	 	2.5% לידוקאין	 של	 תערובת	 ובה	 משחה	

דקות	 כ-45	 מוגבל,	 מריחה	 שטח	 על	 המתוכנן,	 הדקירה	 במקום	 בלבד,	 בריא	 עור	 על	 למרוח	 יש	
ניילון. כגון	 חדיר	 בלתי	 במשטח	 ולכסות	 הפעולה	 ביצוע	 טרם	

או	 וורידי/עורקי	 דם	 לקיחת	 עירוי,	 החדרת	 אחרים(,	 עם	 )בשילוב	 מילה	 לפני	 לאלחוש	 משמשת	
מתני.	 ניקור	

ומתהמוגלובינמיה.	 וזוקונסטריקציה	 מקומי,	 גירוי	 לוואי:	 תופעות	

.)II( עורק	פחותה	 בדקירת	 יעילותו	 מקומית.	 וזוקונסטריקציה	 בשל	 עקב	 בדקירת	 מומלץ	 אינו	

שנולדו	 בילודים	 להשתמש	 ניתן	 	.37 לשבוע	 מתחת	 בפגים	 להשתמש	 אין	 היצרנים	 הוראות	 לפי	
 37 מתוקן	 שבוע	 לאחר	 פגים	
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סיסטמיות  תרופות 
ושאינן	אופיוידים	משפיע	על	מערכת	 בתרופות	מקבוצות	האופיואידים	 טיפול תרופתי סיסטמי 
של	 השפעתן	 על	 המידע	 קריטיים.	 התפתחות	 בשלבי	 נמצאת	 בפגים	 אשר	 המרכזית	 העצבים	
חלק	מתרופות	אלה	לטווח	ארוך	אינו	ברור	ומבוסס	בעיקר	על	עבודות	בבע"ח.	האיגוד	האמריקאי	
רגיש	 להיות	מערכת	העצבים	בשלב	 זהיר	תוך	מודעות	 )AAP(	ממליץ	על	שימוש	 ילדים	 לרפואת	
שונה	 ופגים	 בילודים	 אלו	 תרופות	 של	 והפרמקודינמיקה	 הפרמקוקינטיקה	 בהתפתחותה.	 וקריטי	

שונים.	 הריון	 לשבועות	 בהתאם	 ומשתנה	 ובכליה	 בכבד	 שונה	 פינוי	 בשל	 בבוגרים	 מאשר	

)אקמול(  Acetaminophen
ש'. • 	6-8 כל	 20-25	מ"ג/ק"ג	 רקטלי	 מינון	

ש'. • 	6-8 כל	 10-15	מ"ג/ק"ג	 פומי	 מינון	

ל-32  • מתחת	 לפגים	 ואילו	 מ"ג/ק"ג	 	60 הינו	 שבועות	 	32 מעל	 לתינוקות	 מכסימלי	 יומי	 מינון	
40	מ"ג/ק"ג. שב'	

דקות. • כ-30	 לאחר	 היא	 ההשפעה	 תחילת	

מומלץ	לכאב	כרוני	קל	עד	בינוני:	לאחר	ניתוחים	קטנים,	ברית	מילה	)בשילוב	עם	אחרים(	וכדומה,	
נקז.	 או	 ערוי	 מהחדרת	 כגון	 חריף	 למניעת	כאב	 לא	 אך	

מאופיאטים.	 גמילה	 בשלבי	 לסייע	 יכולה	 זו	 תרופה	

כבדית. ו/או	 כלייתי	 פגיעה	 גם	 כמו	 נדירות,	 ובתינוקות	 בפגים	 הלוואי	 תופעות	

Opioids

עקב(.	 )דקירת	 חד	 לא	כאב	 אך	 בינוני-קשה	 וטיפול	בכאב	 למניעה	 ביותר	 היעילים	 אופיאטים	

בילודים	לאחר	אספיקציה,	דווח	במחקר	בודד	שיש	פחות	נזק	ב-MRI	באותם	התינוקות	שטופלו	
בקירור	בשילוב	טיפול	באופיאטים.	השפעתם	מאלחשת	ומרדימה	והחלון	הטרפויטי	רחב.	תופעות	
דם.	הספרות	הרפואית	חלוקה	באשר	להעדפת	הזלפה	 בירידה	בלחץ	 הלוואי	העיקריות	קשורות	
	)Tolerance( עמידות	 בנושא.	 מדיניות	 לגבש	 מחלקה	 לכל	 מומלץ	 בולוסים,	 לעומת	 קבועה	
5	ימים	יש	לגמול	בהדרגה	תוך	מעקב	 לאופיאטים	מתפתח	בתוך	3-5	ימים	ועל	כן	בשימוש	מעל	

גמילה.	 תסמני	 אחר	

והפנטניל: המורפין	 נמצאים	 נפוץ	 בשימוש	
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9	שעות.	מומלץ	 • Morphine:	השפעה	התרופה	מתחילה	לאחר	5-20	דקות	ומשך	אלחוש	עד	

לשימוש	בפעולות	שאינן	דחופות	וניתן	להמתין	לתחילת	ההשפעה	וכן	כאשר	דרושה	השפעה	
ממושכת.	

הזמן	 את	 וכן	 ההנשמה,	 משך	 את	 מאריך	 שמורפין	 נמצא	 מונשמים	 בפגים	 בשימוש	 הערה:	
משפיע	 לא	 וגם	 	PVL או	 	IVH תמותה,	 שכיחות	 את	 מעלה	 אינו	 הוא	 מאידך,	 כלכלה.	 להתחלת	
לא	 במועד(	 בתינוקות	 לא	 )אך	 בפגים	 אלה	 ממצאים	 לאור	 ארוך.	 לטווח	 התפתחות	 על	 לרעה	

הנשמה.	 בעת	 מתמשך	 שגרתי	 כטיפול	 במורפין	 להשתמש	 מומלץ	

פנטניל:	תחילת	השפעה	תוך	מספר	דקות,	למשך	כשעה.	הזרקה	מהירה	של	התרופה	עלולה	 •
לגרום	ל-chest wall rigidity	המתבטא	בהתכווצות	שרירי	בית	החזה	ולרינגוספזם.	יש	להזריק	
1	מיקרוגרם	לסמ"ק	על	מנת	למנוע	את	רוב	המקרים	 3–5	דקות	במיהול	של	 באיטיות	במשך	

 naloxone בתופעת	הלואי:	 הטיפול	 התופעה.	 של	

הגמילה	 וסימני	 יותר,	 מהירה	 התרגלות	 יש	 אך	 לוואי	 תופעות	 פחות	 דווחו	 למורפין,	 בהשוואה	
ההנשמה. משך	 את	 מאריך	 שפנטניל	 נמצא	 מונשמים	 בפגים	 בשימוש	 יותר.	 משמעותיים	

באופיואידים מטיפול ממושך  גמילה 
העצבים	 מערכת	 של	 יתר	 ופעילות	 באי-שקט	 המתבטאת	 גמילה	 לתסמונת	 ערנות	 דרושה	 	)1

האוטונומית.

גמילה. תהליך	 ללא	 להפסיק	 ניתן	 ימים	 קצר	מ-5-3	 בטיפול	 	)2

בטיפול	ממושך: א(	

y 	הוא המינון	 כאשר	 ולהפסיק	 ש'	 	10-8 כל	 ב-25%	 להפחית	 ימים:	 	7-3 שנמשך	 טיפול	
המומלץ. הטיפולי	 רבע	מהמינון	

y 	הטיפולי	מהמינון	לרבע	כשמגיעים	ולהפסיק	ש'	12-10 <7	ימים:	להפחית	ב-10%	כל	
המומלץ.

להוסיף		 ניתן	 מתמשך	 מכאב	 התרשמות	 יש	 כאשר	 גדולים	 ניתוחים	 לאחר	 בחולים	 	
הגמילה.	 לתהליך	 במקביל	 	Acetaminophen
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סדטיביות תרופות 
אינן  אולם  ואמנזיה	 חרדה,	 מפחיתות	 סדציה,	 המאפשרות	 תרופות	 הנן	 סדטיביות,	 תרופות	

כאב. סמני  למסך  עלולות  ואף  כאב  מפחיתות 

)דורמיקום( •  Midazolam

תרופה סדטיבית ללא אפקט אנלגטי.	תרופה	זו	מעלה	ככל	 מקבוצת	מקבוצת	הבנזודיאזפינים,	
 AAP-ה חיים,	 מבעלי	 ומידע	 אלו	 לאור	 	.PVL-ו קשים	 מוחיים	 דימומים	 תמותה,	 שיעורי	 הנראה	

.)I( לפגים	 בתרופה	 משימוש	 להימנע	 ממליצים	 	COCHRANE	 ו-)2012( 	)2006(

• Chlorale hydrate

ואינה אנלגטית.	עלולה	להחמיר	צהבת.	מנות	חוזרות	עלולות	לגרום	 תרופה	סדטיבית	ומרדימה	
כלייתית.	 ופגיעה	 לב	 קצב	 הפרעות	 העצבים,	 מערכת	 של	 יתר	 עירור	 או	 דיכוי	

• Phenobarbital

או	 לסדציה	 בתרופה	 להשתמש	 אין	 לכן	 לכאב,	 תגובה	 מעלה	 ובנוסף	 סדטיבי	 אלא	 אנלגטי	 אינו 
לטיפול	בכאב
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נספח 5

בפגים  כאב  סימני 

פיסיולוגים 
ב: עליה 

התנהגותיים: 
פנים הבעת 

הורמונים:
ב עליה   

גוףאוטונומים תנועות 

איגרוף/פריסת חוורוןקורטיזולעויתדופק
אצבעות

דם גפייםאודםקטכולאמיניםכווץ עפעפייםלחץ  יישור 

נשימה כנפי אףקצב  גוהזעהגלוקגוןמנח  הקשתת 

שרירים קמטים טונוס  העמקת 
שבצידי הפה

גדילה גפיים הרחבת אישוניםהורמון  תנועות 
כאוטיות

תוך מוחי לשוןלחץ  Head hangingרנין/ אלדוסטרוןקעירות 

 Mean airway
pressure

סנטר באינסוליןרעד  ירידה 

 N-PASS ופגים:  לתינוקות  וסדציה  כאב  הערכת  סולם 

כלי 
הערכה

כאב סדציההערכת  הערכת 

21012

שקט או	בכי/אי	 גבוה,	 בקול	 בכי	
לא	 מתמשך,	 שקט,	

נרגע,	

אי	שקט	ובכי	לפרקים,	
להרגעה ניתן	

כאב	 סמני	 ללא	
סדציה ללא	 	/

מייבב	 או	 בוכה	
מעט	בתגובה	

מכאיבה לפעולה	

בוכה	 אינו	
בתגובה	לפעולה	

מכאיבה

מצב	התנהגותי	
)STATE( ושינה	

התקשתויות	
ובעיטות

לחילופין או	
זז	 ולא	 מתעורר	 לא	

סדציה( )ללא	

מתפתל,	 שקט,	 אי	
יקיצות	תכופות

כאב	 סמני	 ללא	
סדציה ללא	 	/

מינימלית	 תגובה	
לגירוי,	

תנועות	 מיעוט	
ספונטאניות

מתעורר	 אינו	
לגירוי

תנועות	 אין	
ספונט'
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כלי 
הערכה

כאב סדציההערכת  הערכת 

21012

פנים הבעות	כאב	הבעות	
מתמשכות

לסרוגין סמני	כאב	הבעות	כאב	 ללא	
סדציה ללא	 	/

מינימלית	 הבעה	
לגירוי כתגובה	

הבעה נטול	

ותנועות	 טונוס	
גפיים

מתמשך:	
פריסת	 איגרוף/	

ובהונות.	 אצבעות	
נוקשה אינו	 הגוף	

לסרוגין:	
פריסת	 איגרוף/	

ובהונות.	 אצבעות	
נוקשה אינו	 הגוף	

סמני	כאב	 ללא	
סדציה ללא	 	/

אחיזה	 רפלקס	
חלש

רפלקס	 ללא	
אחיזה

נמוך טונוס	

חיוניים: סמנים	
נשימות,	 דופק,	

דם,	 ל.	

סטורציה

 20%  > של	 עליה	
מבסיס

סטורציה	 ירידת	
ל-75%,	 מעבר	

איטית התאוששות	

עליה	10%-20% 
מבסיס

סטורציה	 ירידת	
ל-76%-85% 

מהירה	 התאוששות	
)<2ד'(

כאב	 סמני	 ללא	
סדציה ללא	 	/

שינוי	 	10%<
מבסיס	בתגובה	

לגירוי

שינוי	 אין	
לגירוי בתגובה	

נשימות	 מיעוט	
עצמוניות-

אפנאה

בפגים	>30	שב'	יש	להוסיף	נקודה 	•

כאב:	 • הערכת	
סמני	 להראות	 המוגבלת	 יכולתם	 בשל	 נוסף	 ניקוד	 ניתן	 לפגים	 מדד,	 לכל	 	+2 ועד	 מ-0	 ניקוד	

התנהגותיים כאב	

ל-11+ • 	0 בין	 נע	 הניקוד	 סכום	
מומלצים	כשהתוצאה<3+; התערבות	 	/ טיפול	

ל-3+; ההגעה	 טרם	 להתערב	 מומלץ	 פעולות	מכיבות	 ביצוע	 בטרם	
ל-<3  להגיע	 פעולה	מכאיבה	 ביצוע	 בעת	 המטרה	

בסולם	כאשר: • השימוש	 שעות	 	4-2 לכל	 להעלות	תכיפות	 המלצה	
בעת	תנועה;	 לכאב	 להוביל	 העלול	 חזי	 נקז	 —	המצאות	

אנלגזיה;	 או	 בסדציה	 טיפל	 	—
אנלגזיה	לכאב; מתן	 לאחר	 ד'	 	30-60 	—

כירורגית. פעולה	 לאחר	 	—
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