
Nie któ rzy ro dzi ce ma ją trud no ści z przy po mnie niem so bie
oko licz no ści lub czyn ni ków, któ re po wo du ją na si le nie ob ja wów
u ich dziec ka. Ta ka sy tu acja zda rza się czę sto w przy pad ku dzie -
ci z ast mą. Aby im po móc, do brze jest mieć pod rę ką przy go -
to wa ną li stę czę stych czyn ni ków wy wo łu ją cych za ostrze nie
w ast mie (ryc. 9-1).

Do cho dze nie w spra wie każ de go ob ja wu na le ży pro wa dzić,
aż nie zo sta nie on do brze scha rak te ry zo wa ny z uwzględ nie niem
usta le nia cza su, czyn ni ków na si la ją cych i przy no szą cych ulgę
oraz cech cha rak te ry stycz nych. Po win no się usta lić, czy ob ja -
wy są ostre (trwa ją ce kró cej niż 3 tyg.), dłu go trwa łe, prze wle -
kłe (trwa ją ce po nad 3 mies.) czy na wra ca ją ce (z co naj mniej 2 -
-ty go dnio wy mi okre sa mi bez ob ja wo wy mi).

Od po wie dzi te po mo gą za wę zić moż li wo ści dia gno stycz ne
w sy tu acji stri do ru lub świsz czą ce go od de chu. Aby da lej skró -
cić li stę moż li wych roz po znań, na le ży od nieść ob ja wy do sie -
bie na wza jem, na przy kład ka szel do stri do ru, ka szel do świsz -
czą ce go od de chu oraz ka szel, świsz czą cy od dech i od plu wa nie
do bra ku pra wi dło we go roz wo ju.

Przed za koń cze niem zbie ra nia wy wia du na le ży za py tać ro -
dzi ców i dziec ko, co oni po strze ga ją ja ko naj więk szy pro blem.
Ro dzi ce cza sem pod no szą wte dy kwe stie, o któ rych wcze śniej
nie wspo mi na li. Nie na le ży też przyj mo wać z gó ry, że ich oba -
wy są ta kie sa me jak oba wy le ka rza; czę sto są za dzi wia ją co od -
mien ne.

WIO DĄ CE DO LE GLI WO ŚCI
Ka szel, świsz czą cy od dech i na wra ca ją ce in fek cje są naj czę ściej
spo ty ka ny mi do le gli wo ścia mi zwią za ny mi z cho ro ba mi ukła -
du od de cho we go, choć ro dzi ce młod szych dzie ci mo gą uskar -
żać się też, że ich dziec ko gło śno od dy cha. Aby scha rak te ry zo -

wać głów ną do le gli wość, trze ba wziąć pod uwa gę wiek dziec -
ka, czas trwa nia ob ja wu, mo ment po ja wia nia się, czyn ni ki na -
si la ją ce i przy no szą ce po pra wę oraz efekt dzia ła nia prze pi sa -
nych wcze śniej le ków.

U dzie ci młod szych na le ży roz po cząć zbie ra nie in for ma cji
od py tań na te mat cią ży i po ro du, w tym o za ka że nia u mat ki,
sto so wa ne przez nią le ki, pa le nie pa pie ro sów, a tak że wszel kie
pro ble my w cza sie cią ży i po ro du. Trze ba od no to wać post kon -
cep cyj ny wiek dziec ka, uro dze nio wą ma sę cia ła, wy nik w punk -
ta cji Ap gar, ewen tu al ną ko niecz ność re su scy ta cji, za sto so wa nia
tle nu lub wspo ma ga nej wen ty la cji. Trud no ści w kar mie niu, epi -
zo dy bez de chu czy wszel kie da ne do ty czą ce nie wy dol no ści od -
de cho wej w okre sie no wo rod ko wym mo gą uspo sa biać do pro -
ble mów od de cho wych w póź niej szym okre sie nie mow lę cym. Po -
moc ne mo że być usta le nie mo men tu wy stą pie nia ob ja wów; im
wcze śniej po po ro dzie się roz po czy na ją, tym bar dziej praw do -
po dob ne, że wy ni ka ją z za bu rzeń wro dzo nych.

Ko lej ne pod roz dzia ły opi su ją nie któ re czę ste do le gli wo ści
i waż ne py ta nia, ja kie na le ży na ich te mat za dać w trak cie zbie -
ra nia wy wia du.

Ka szel
Bez wzglę du na to, czy ka szel sta no wi głów ną do le gli wość czy
jest wtór ny, na le ży uzy skać o nim jak naj wię cej in for ma cji. Na
przy kład:

● Czy jest su chy czy wil got ny?
● O ja kiej po rze dnia lub no cy się po ja wia?
● Co go wy wo łu je, na si la, a co zmniej sza?
Ka szel, któ ry wią że się z wy twa rza niem plwo ci ny, jest u dziec -

ka za wsze do le gli wo ścią po waż ną. Na le ży pa mię tać, że nie mow -
lę ta, młod sze dzie ci i nie któ re dzie ci star sze nie umie ją lub nie
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RY CI NA 9-1  Czę ste czyn ni ki wy zwa la ją ce ast mę.


