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Zabezpieczenie dróg oddechowych 

u dzieci



Z   akt  sprawy
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 „u dziecka wystąpił bezdech z bradykardią - zwolnienie czynności serca
oraz spadkiem saturacji. Z jednej strony podejrzewając drgawki podałam
leki przeciwdrgawkowe, jednocześnie decydując o intubacji pacjenta ze
względu na brak odpowiedzi na zmianę trybu dotychczas stosowanego
leczenia oddechowego. Jednocześnie wezwałam lekarza anestezjologa i
rozpoczęliśmy intubację pacjenta. Ze względu na nieudaną intubację,
kolejne próby intubacji podjął anestezjolog dr J. Przy każdym
wprowadzeniu rurki do tchawicy pacjent pogarszał się, w związku z czym
kontynuowano wentylację przez maskę, która była skuteczna. Wobec
trudności związanych z intubacją, podejrzewając istnienie przetoki
tchawiczo-przełykowej wykonaliśmy zdjęcie radiologiczne i jednocześnie
konsultując pacjenta z kliniką w Warszawie. W trakcie wezwaliśmy do
pomocy anestezjologa dr H. oraz dr O. która pełniła dyżur w karetce
neonatologicznej. Próby intubacji za każdym razem skutkowały
destabilizacją pacjenta. Jednocześnie ze względu na pogarszanie się stanu
u dziecka podawano leki resuscytacyjne - adrenalina, atropina,
przetoczono płyny, podłączono wlew katecholamin - dobutaminy. W
ostatecznej próbie założono u dziecka maskę krtaniową, która pozwoliła
nam ustabilizowanie wentylacji i pozwoliła na tyle ustabilizować stan
dziecka, że można było podjąć decyzje o transporcie i przekazaniu dziecka
doWarszawy, celem dalszego leczenia."
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" Do szpitala, do dziecka wezwał mnie mój kolega anestezjolog dr J. z

prośbą o pomoc. Przyjechałam od razu do szpitala na ulicę Medyczną.

Kolega poprosił mnie o pomoc z uwagi na trudności w intubacji dziecka.

Ja dziecko zaintubowałam, ale mieliśmy wątpliwości co do skutecznej

wentylacji dziecka rurką intubacyjną. Natychmiast po zaintubowaniu

dziecka spadała saturacja, pomimo prawidłowej mechaniki klatki

piersiowej i pewności o dobrej lokalizacji rurki (uwidocznienie strun

głosowych, odessanie wydzieliny charakterystycznej dla dróg

oddechowych). W związku z tym zdecydowaliśmy się wentylować
dziecko za pomocą maski twarzowej, która zapewniała prawidłowe

utlenowanie i prawidłowe wartości saturacji oraz ponownie

ustabilizowała krążeniowo dziecko."



Problemy  i  ich  przyczyny 
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 1. Często  niewielkie  doświadczenie  w  intubacji  
noworodków  i  niemowląt.

 2.  Różnice  anatomiczne  odpowiednie  do  wieku. 

 3.  Niedostosowanie  sprzętu  do  wieku  i  masy  ciała  
pacjenta.

 4.  Niewielkie  pole  działania  - trudności  w  
wizualizacji.

 5.  Możliwość wad  rozwojowych   dróg  oddechowych 

 6. Skłonność do  krwawienia  i  obrzęku.

 7. Mała  tolerancja  na  bezdech  i  niedotlenienie. 

 8. Trudność w    lokalizacji  rurki  intubacyjnej.

Relatywnie mała grupa 

noworodków wymaga 

jakichkolwiek zabiegów 

resuscytacyjnych w momencie 

narodzin.

Sam Richmonda,1, Jonathan 

Wyllieb,*,1 a Neonathology

Sunderland Royal Hospital 

Sunderland, UK b 

Neonathology and Paediatrics

Th e James Cook University 

Hospital Middlesbrough, UK



Budowa –różnice anatomiczne
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•Im mniejsze dziecko

•Duża głowa

•Wiotka szyja

•Ustawienie przygięciowe główki

•Duży język

•Wąskie nozdrza/katar!obrzęk śluzówek!/Ustawienie wdechowe klatki piersiowej

•Poziomo położone żebra

•Wysoko ustawiona przepona/duża wątroba/

•Wąska lejkowata nagłośnia

•Krtań niżej położona ,krótsza

•Najwęższe miejsce podgłośniowo-chrząstka pierścieniowata

•Symetryczne odchodzące oskrzela 55 stopni

•Mała średnica dróg oddechowych



Znaczenie anestezjologiczne 

odrębności układu oddechowego
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Potencjalna niewydolność oddechowa

-Kompensacja przy małych objętościach oddechowych  

przyśpieszeniem oddechu wysiłku oddechowego – zaangażowanie 

dodatkowych mięśni oddechowych/ruchy skrzydełek nosa, wciąganie 

międzyżebrzy zapotrzebowania na tlen .

Szybko niedrożność

małe nozdrza –noworodki –oddech przez nos

Mała średnica dróg oddechowych

Duża wentylacja przestrzeni martwej

2 ml/kg



Mariusz Goniewicz Patryk Rzońca,

Daniel Sieniawski, Marcin Rybakowski,

Magdalena Witt, Krzysztof Goniewicz

Udrożnianie górnych dróg oddechowych w stanach

zagrożenia życia u dzieci

The management of upper respiratory tract in paediatric emergencies

Pediatr Med Rodz 2012, 8 (4), p. 342-350
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Przyrządowe udrożnienie dróg oddechowych wykonuje

się przede wszystkim poprzez zastosowanie rurki ustno-gardłowej,

rurki nosowo-gardłowej, maski krtaniowej,

rurki krtaniowej, jak również wykonanie intubacji

dotchawiczej. Należy podkreślić, iż intubacja dotchawicza

jest uważana za najlepszą metodę udrożniającą
i zabezpieczającą drożność dróg oddechowych oraz

chroniącą przed aspiracją treści pokarmowej. Wymaga

ona jednak odpowiedniej wiedzy i umiejętności osoby

ją wykonującej(6,10).
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Łukasz Szarpak1 , Andrzej Kurowski2 , Rafał Osłowski3 , Katarzyna 

Karczewska4

Alternatywne metody udrażniania dróg 

oddechowych u dzieci *

Nowa Pediatria 3/2014

Jak podają liczni autorzy, najwłaściwszą metodą udrożnienia dróg oddechowych – a 

zarazem zabezpieczenia przed aspiracją treści pokarmowej – jest intubacja dotchawicza 

(2-4). Jest to zabieg obarczony wieloma powikłaniami, dlatego też powinien być
wykonywany przez wyszkolony w tym zakresie personel medyczny. Dla osób 

nieposiadających umiejętności bądź możliwości intubacji dotchawiczej pacjenta 

zostały wymyślone liczne alternatywne metody udrażniania dróg oddechowych, które 

pokrótce omówiono w niniejszym artykule. 
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Review Article

Neonatal endotracheal intubation: How to 

make it more baby friendl
Dr Rajesh Maheshwari, Department of Neonatology, Westmead Hospital, PO Box 533, 

Wentworthville, NSW 2145 Australia.

Volume 52, Issue 5

May 2016 

Pages 480–486 

Neonatal endotracheal intubation is commonly 

accompanied by significant disturbances in 

physiological parameters. The procedure is often 

poorly tolerated, and multiple attempts are 

commonly required before the airway is secured. 

Adverse physiological effects include hypoxemia, 

bradycardia, hypertension, elevation in intracranial 

pressure and possibly increase in pulmonary vascular 

resistance. 



11

Stanowisko Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
w sprawie znieczulenia ogólnego dzieci do 3. roku życia
Anestezjologia Intensywna Terapia 2013, tom 45, numer 3, 125–140
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Łyżka Miller nr 2 ze światłowodem LED

Laryngoskop światłowodowy Macintosh -

Łyżka LED

Przy stosowaniu laryngoskopu pierwszego 

typu unosi się nagłośnię, umieszczając 

łopatkę od strony krtaniowej nagłośni, 

łopatkę zakrzywioną wprowadza się
natomiast do dołka nagłośniowego (przy 

uniesieniu łopatki laryngoskopu nagłośnia się
podnosi - przyp. red.). Autor preferuje 

stosowanie prostej łopatki u dzieci o masie 

ciała do 15 kg, a zakrzywionej u dzieci 

większych.

Airway management for pediatric 

emergencies

Joseph D. Tobias

Pediatric Annals, 1996; 25: 317-20, 

323-8



Sprzęt  do zabezpieczenia  dróg  

oddechowych  
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BURP

Giętkie prowadnice

Laryngoskopy ze specjalną łopatką (np. Mc Coy) 

Laryngoskopy optyczne (n. Air Traq) lub wideolaryngoskopy

Maski krtaniowe (LMA, ILMA)

Intubacja fiberoskopowa bez maski krtaniowej

Intubacja fiberoskopowa przez maskę krtaniową
Rurki krtaniowe 

Rurki typu Combitube

Intubacja wsteczna 

Konikotomia

Konikopunkcja (np. QuickTrach)
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Wg  Prof.  A.  Piotrowskiego
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Prowadnica do trudnych intubacji Bougie
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Laryngoskopy optyczne (n. Air 

Traq) 

Laryngoskopy ze specjalną

łopatką (np. Mc Coy)

ILMA Fasttrach

ILMA Fasttrach
Maska krtaniowa LMA Unique
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Konikopunkcja (np. QuickTrach)
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Szanowni Państwo,

W ramach Sekcji Anestezjologii i Intensywnej 

Terapii Dziecięcej PTAIT wystąpiłem z inicjatywą
stworzenia protokołu postępowania w przypadku trudnej 

intubacji u noworodków i dzieci. 

Zależymi zarówno na zapoznaniu się z aktualnym stanem 

rzeczy w Polsce jak i na Państwa opinii co do celowości 

stworzenia takiego protokołu. 

Bardzo proszę o wypełnienie i odesłanie mi załączonej 

prostej ankiety, której wyniki posłużą zdobyciu orientacji w 

tym zakresie. Będę je chciał także przedstawić na 

konferencjach neonatologicznych i anestezjologicznych, 

oczywiście w sposób anonimowy. 

Licząc na Państwa życzliwość łączę wyrazy szacunku i 

serdecznie pozdrawiam.

dr n med. Wojciech Walas

Ordynator OAOITDiN w Opolu. 

?
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