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Ocena noworodka wg skali Apgar
Skala Apgar to ocena, na podstawie której lekarze okre?laj? stan zdrowia noworodka tu? po
porodzie. Sprawd? tabel? oraz poznaj interpretacj? wyników.
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Udost?pnij
Skala Apgar to skala, na podstawie której ocenia si? stan zdrowia noworodka tu? po
porodzie.
Po porodzie neonatolog sprawdzi ogólny stan noworodka. Zbada czynno?? serca, napi?cie
mi??ni, reakcj? na odruchy, temperatur?, wag?, d?ugo??, wymiary g?ówki… Wszystko jest
przebadane i sprawdzone w najdrobniejszych szczegó?ach! Smykowi zakrapla si? równie?
oczy antybiotykiem i podaje kilka kropelek witaminy K (zapobiega krwawieniom, wspomaga
krzepni?cie krwi). Nast?pnie do noska wprowadzany jest malutki cewnik, dzi?ki któremu

udra?nia si? drogi oddechowe maluszka - zabieg ten jest ca?kowicie bezbolesny, cho? mo?e
sprawia? inne wra?enie (dziecko jest zazwyczaj niech?tne). Stan zdrowia noworodka okre?la
si? na podstawie tzw. skali Apgar.

Tabela oceny w skali Apgar
Tabela oceny w skali Apgar powsta?a w latach 50. XX wieku. Przyznawane punkty Apgar
zale?? od badania i oceny:
czynno?ci serca
czynno?ci oddechowej
zabarwienia skóry
napi?cia mi??ni
reakcji na odruchy
Minimalnie dziecko mo?e dosta? 0, a maksymalnie 10 punktów. Gdy zachodzi taka potrzeba,
test ten mo?na powtórzy? w ci?gu pierwszych kilku minut od porodu (w 1., 5. i 15. minucie
?ycia).
(za:
Przedpe?ska-Winiarczyk,
Ku?ak,
2011)
Ocena
noworodka wg skali
Apgar
Cecha

0 punktów

1 punkt

2 punkty

Appearance (Skin color)

A

sinica [6] ca?ego
cia?a

tu?ów ró?owy, sinica
cz??ci dystalnych
ko?czyn

ca?e cia?o ró?owe

niewyczuwalny

<100

>100

kolor skóry

Pulse

P

puls/na min.

Grimace (Reflex irritability)

G
reakcja na bod?ce

brak
brak

grymas twarzy
s?abe poruszanie

kaszel lub kichanie
p?acz

brak napi?cia,
wiotko?? ogólna

napi?cie obni?one,
zgi?te ko?czyny

napi?cie
prawid?owe,
samodzielne ruchy

brak oddechu

wolny i nieregularny

g?o?ny p?acz

wprowadzenie
cewnika do nosa)
dra?nienie podeszew
stóp
Activity (Muscle tone)

A

napi?cie mi??ni

Respiration

R

oddychanie

?ród?o: https://pl.wikipedia.org/wiki/Skala_Apgar?
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Interpretacja wyników w skali Apgar
Nowo narodzone dziecko mo?e otrzyma? 10 punktów w skali Apgar – jest wtedy w stanie
bardzo dobrym. Je?li suma punktów wynosi 8 lub 9 – prognozy dla dziecka s? bardzo dobre.
Wynik w przedziale 4 – 7 punktów w skali Apgar oznacza, ?e stan noworodka jest ?redni i
nale?y podj?? resuscytacj? polegaj?c? na oczyszczeniu dróg oddechowych i podaniu tlenu.
Gdy maluszek otrzyma 3 punkty Apgar b?d? mniej – sytuacja jest bardzo powa?na i
niezb?dna b?dzie natychmiastowa akcja ratuj?ca ?ycie.

Ma?a liczba punktów Apgar a rozwój dziecka
Wiele mam obawia si?, ?e ma?a liczba punktów Apgar noworodka oznacza, ?e dziecko
b?dzie gorzej si? rozwija? lub chorowa? cz??ciej, ni? inne dzieci. Nic bardziej mylnego!
Niewielka liczba punktów Apgar oznacza jedynie, ?e noworodek potrzebuje dora?nej pomocy
bezpo?rednio po narodzinach. Otrzymane punkty nie wskazuj?, jakie b?dzie jego zdrowie w
przysz?o?ci ani jak b?dzie si? rozwija?. Wyj?tek stanowi niedotlenienie, które mo?e mie?
odleg?e konsekwencje dla dziecka. Stan dziecka po urodzeniu mo?e bardzo szybko si?
poprawi? i nawet maluch, który otrzyma? bardzo ma?o punktów, jest w stanie szybko
nadrobi? i normalnie si? rozwija?.
Je?li ocena w skali Apgar wypadnie pozytywnie, maluch jest ciep?o opatulany i mo?e ju?
wróci? w ramiona mamy. Teraz mo?esz spokojnie nakarmi? noworodka. Po dwóch
godzinach, które sp?dzicie razem, dziecko zostanie dok?adniej oczyszczone. Je?li b?dziesz
chcia?a, mo?esz tak?e poprosi? po?o?ne, aby dziecko najpierw zosta?o ubrane w asy?cie
partnera, a dopiero nast?pnie przekazane Tobie. Teraz mo?esz ju? zapomnie? o trudzie
porodu i w pe?ni cieszy? si? Wasz? wspania?? rodzin?. Pierwsze chwile z male?stwem
b?dziesz z rozrzewnieniem wspomina? jeszcze przez wiele lat. Naciesz si? nimi!
Monitorowanie rozwoju dziecka
Pierwsze miesi?ce ?ycia dziecka s? niezwykle intensywne dla rodziców, ale równie? dla
samego male?stwa, które w tym czasie bardzo szybko si? rozwija. Aby rodzice mogli
sprawdza?, czy ich niemowl? prawid?owo si? rozwija, mog? do celu wykorzysta? siatki
centylowe. W okre?lonej grupie wiekowej mo?na wskaza? pewne normy dotycz?ce ro?ni?cia i
zwi?kszania masy cia?a. Pozwala to na wykrycie ewentualnych wad rozwojowych lub chorób

zaburzaj?cych prawid?owy rozwój. Wi?c, aby monitorowa? rozwój dziecka warto skorzysta? z
siatek centylowych [8].
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