
rozdział

9 Badanie układu oddechowego
DANIEL M. HUGHES

Martwimy się, kim dziecko będzie w przyszłości, zapominając, że jest kimś już dziś.
STACIA TAUSCHER

Więk szość pro ble mów do ty czą cych ukła du od de cho we go
u dzie ci moż na roz po znać z du żą do zą pew no ści już po

ze bra niu wy wia du i prze pro wa dze niu ba da nia przed mio to we -
go. Na wet gdy szcze gó ło we roz po zna nie nie jest od ra zu ja sne,
ist nie ją zwy kle wy star cza ją ce wska zów ki po zwa la ją ce za wę zić
moż li wo ści do kil ku. Ob ser wu jąc do le gli wo ści i ob ja wy, moż -
na ła two od kryć ana to micz no -fi zjo lo gicz ne związ ki do ty czą ce
ukła du od de cho we go.

Zro zu mie nie po cho dze nia i me cha ni zmu pa to lo gicz nych
ob ja wów osłu cho wych (np. stri do ru lub świ stu) po ma ga zlo -
ka li zo wać miej sce zwę że nia dróg od de cho wych, na wet je śli
nie usta li się jesz cze do kład nie ich przy czy ny. U dzie ci, u któ -
rych ko niecz ne jest prze pro wa dze nie dal szych ba dań, pro ble -
my moż na wy ja śnić, ko rzy sta jąc z ta kich pro ce dur, jak zdję -
cie ra dio lo gicz ne klat ki pier sio wej, czyn no ścio we ba da nia od -
de cho we, ana li za ga zo me trii, ozna cze nie stę że nia chlor ków
w po cie i ba da nia bak te rio lo gicz ne. Rza dziej wy ma ga ne są ba -
da nia im mu no lo gicz ne, bron cho sko pia i biop sja oraz in ne ba -
da nia ob ra zo we.

Pro ces zbie ra nia wy wia du, po za do star cza niem istot nych in -
for ma cji na te mat do le gli wo ści dziec ka, po ma ga w na wią za niu
do brych re la cji z ro dzi ną. Re la cje te są szcze gól nie waż ne w przy -
pad ku dzie ci z na wra ca ją cy mi lub prze wle kły mi pro ble ma mi od -
de cho wy mi, jak ast ma czy mu ko wi scy do za (CF, cy stic fi bro sis),
i wręcz klu czo we dla efek tyw ne go le cze nia.

Istot ne szcze gó ły po ja wia ją ce się w trak cie wy wia du czę -
sto uła twia ją po sta wie nie roz po zna nia lub ujaw nia ją in ne wy -
ma ga ją ce uwa gi pro ble my, ta kie jak aler gicz ny nie żyt no sa lub
ato po we za pa le nie skó ry u dziec ka z ast mą. Ba da nie fi zy kal ne
zwy kle po twier dza po dej rze nia, któ re wy ło ni ły się z kom plek -
so we go wy wia du, ale zda rza się, że nie wy ka zu je żad nych nie -
pra wi dło wo ści – wte dy spo sób po stę po wa nia mu si się opie rać
głów nie na wia do mo ściach ze bra nych w cza sie wy wia du.

ll W A Ż  N E
Ocena układu oddechowego obejmuje dużo więcej niż
badanie klatki piersiowej. Ważne wskazówki znajdują się
często w odległych obszarach (np. z przewlekłą chorobą
płuc związane mogą być palce pałeczkowate).

Na le ży opie rać się po ku sie po dą ża nia za ste to sko pem. Osłu -
chi wa nie jest tyl ko czę ścią ba da nia ukła du od de cho we go i czę -

sto zo sta wia się je na ko niec, o ile dziec ko współ pra cu je. Dzię -
ki in nym aspek tom ba da nia fi zy kal ne go czę sto moż na ła twiej zin -
ter pre to wać ob ja wy stwier dza ne przy osłu chi wa niu, na przy kład
ści sze nie szme ru od de cho we go nad le wą po ło wą klat ki pier sio -
wej mo że mieć róż ne zna cze nie, w za leż no ści od te go, czy tcha -
wi ca jest w li nii po środ ko wej, prze cią gnię ta na stro nę le wą czy
ze pchnię ta na pra wą.

Zbie ra nie wy wia du

Zbie ra nie wy wia du na te mat ukła du od de cho we go od ro dzi ców
jest słusz ne w przy pad ku dzie ci naj mniej szych, jed nak dzie ci star -
sze na le ży, je śli tyl ko to moż li we, włą czyć do roz mo wy, gdyż
mo gą po dać cen ne in for ma cje na te mat swo ich ob ja wów. Na przy -
kład dziec ko z ast mą przy zna je czę sto, że ma ka szel i dusz ność
pod czas ćwi czeń fi zycz nych w szko le – są to ob ja wy, z któ rych
ro dzi ce czę sto nie w peł ni zda ją so bie spra wę.

Gdy py ta się o wio dą cą do le gli wość dziec ka, ro dzi ce mo -
gą po da wać kon kret ne roz po zna nie lub ob jaw – czę sty ka szel,
świsz czą cy od dech, dusz ność, gło śne od dy cha nie lub na wra -
ca ją ce za ka że nia dróg od de cho wych. Roz po zna nia mo gą być
pra wi dło we, ale wy ma ga ją po twier dze nia przez szcze gó ło wo
ze bra ny wy wiad i ba da nie przed mio to we. Nie po sta wie nie pra -
wi dło wej dia gno zy, ta kiej jak aspi ra cja cia ła ob ce go czy nie -
roz po zna na mu ko wi scy do za, mo że mieć dla dziec ka istot ne kon -
se kwen cje.

Ro dzi ce mu szą ro zu mieć ter mi no lo gię uży wa ną przez le ka -
rza, a le karz mu si ro zu mieć ro dzi ców (zob. rozdz. 1). To, co ro -
dzi ce opi su ją ja ko świsz czą cy od dech, mo że być de fac to stri -
do rem. To, co le karz na zy wa ast mą, mo że zna czyć coś du żo bar -
dziej nie po ko ją ce go dla ro dzi ców. Nie na le ży przyj mo wać, że
ro dzi ce ro zu mie ją ta kie po ję cia jak świsz czą cy od dech. Trze ba
być przy go to wa nym na dźwię ko na śla dow cze opi sy świsz czą -
ce go od de chu, stri do ru czy gło śne go wde chu na koń cu ata ku
kasz lu lub pro sić ro dzi ców o za de mon stro wa nie od gło sów, któ -
re sta ra ją się opi sać.

ll W A Ż  N E
Ustalenie, czy dany odgłos powstaje u dziecka przy
wdechu czy przy wydechu, może wydawać się łatwe 
dla lekarza, ale wielu rodziców ma trudności z takim
rozróżnieniem.
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