Skala APGAR do oceny źrebiąt

Schemat wczesnej oceny stanu zdrowotnego nowonarodzonego źrebięcia:

1. Położenie i pozycja bezpośrednio po porodzie (1-2 minuty)

•Pozycja mostkowa + regularny oddech 3 pkt
•Leżenie na boku + regularny oddech 2 pkt
•Leżenie na boku + zaburzony oddech (oddychanie przez jamę ustną) 1 pkt

2. Położenie i pozycja do 30 minut po porodzie

•Pierwsze próby wstania 3 pkt
•Leżenie na mostku lub na boku 2 pkt
•Leżenie na mostku lub na boku i napady skurczów mięśni 1 pkt

3 . Położenie i pozycja do 60 minut po porodzie

•Źrebię stoi pewnie na nogach, pierwsze próby szukania wymienia matki 3 pkt
•Niepewne stanie, częste polegiwanie, głowa uniesiona 2 pkt
•Leżenie na boku, głowa leży bezwładnie 1 pkt
----------------------------------------------------------razem punktów :
9-8 pkt źrebię żywotne
7-6 pkt źrebię osłabione
< 6 pkt źrebię silnie osłabione

Schemat oceny stanu zdrowia nowonarodzonego źrebięcia między 6 a 24 godziną życia

1.

Zdolność wstawania i utrzymywanie się w pozycji stojącej

•pełna zdolność wstawania i skoordynowane ruchy 3 pkt
•niepewne wstawanie, niepewne, nieskoordynowane ruchy 2 pkt
•częste polegiwanie, trudności ze wstaniem, nieskoordynowane ruchy 1 pkt

2.

Temperatura ciała

•
•38,2 - 39,0 st C 3 pkt
•> 39,2 st C 2 pkt
•<38,0 st C 1 pkt

4.

Wydalanie moczu

•wydalanie strumieniem, kilkakrotnie, w normalnej ilości 3 pkt
•częste parcie na mocz, wydalanie małych ilości lub kroplami 2 pkt
•brak wydalania moczu mimo częstego przybierania pozycji do wydalania i napinania się ( klaczka/ ogierek) 1 pkt

5.

Oddech

•regularny i równomierny 3 pkt
• nierówny 2 pkt
•łapanie chałstów powietrza, płytkie i nieregularne oddechy 1 pkt

6. Kontakt z matką
• częsty kontakt z matką, szukanie wymienia, słyszalne odgłosy ssania 3pkt
• utrzymywanie dystansu, rzadkie szukanie wymienia 2 pkt
• brak prób kontaktu z matką, brak zainteresowania wymieniem 1 pkt
-------------------------------------------------------suma punktów:
18

normalny rozwój

17-15 osłabiony, konieczna konsultacja z lekarzem
< 15 silnie osłabiony, konieczna szybka pomoc lekarska

