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ROZDZIAŁ 2  ROZWÓJ PSYCHORUCHOWY DZIECKA 7

Do le gli wo ści u dziec ka mo żesz za ła go dzić, sto su jąc ma saż dzią seł lub po da jąc schło dzo ne, ale
nie za mro żo ne, gry za ki. Mo żesz rów nież wy ko rzy stać do stęp ne na ryn ku pre pa ra ty dla dzie ci
ząb ku ją cych (np. że le za wie ra ją ce środ ki prze ciw bak te ryj ne, od ka ża ją ce, znie czu la ją ce). Jed nak
za wsze naj waż niej sza jest hi gie na ja my ust nej3.

KA MIE NIE MI LO WE

Motoryka
Wiek duża mała Mówienie

w miesiącach (sprawność fizyczna ciała, (sprawność dłoni i palców)
aktywność ruchowa)

2 utrzymywanie, podnoszenie główki wodzenie wzrokiem gruchanie, uśmiech

3 sztywne trzymanie główki w pozycji trzymanie drobnych przedmiotów spontaniczny śmiech
pionowej w dłoniach i zabawa nimi

4 obracanie się z brzuszka na plecy wyciąganie rąk po przedmioty, śmiech, reakcje na bodźce
w pozycji leżącej wkładanie do buzi rąk lub przedmiotów zewnętrzne, np. jedzenie

5 obracanie się z pleców na brzuszek trzymanie przedmiotów w dłoniach zwrot w kierunku dźwięku, 
w pozycji leżącej odróżnianie osób 

6 samodzielne siedzenie chwytanie zabawek okres gaworzenia

9 siadanie, raczkowanie, próby stania dotykanie palcem wskazującym małych wymawianie sylab ma-ma, 
elementów, machanie ręką na pożegnanie ta-ta

10 chodzenie przy pomocy innych osób chwyt „pensetowy”, wyjmowanie małego rozumienie prostych 
lub przytrzymując się przedmiotów przedmiotu z dużego, potrząsanie zabawkami poleceń

12 samodzielne chodzenie przewracanie kartek papieru, samodzielne nowe słowa
picie z kubeczka

Podczas ząbkowania dzieciom
towarzyszą takie objawy, jak: 
ślinienie się, niepokój, płacz,
gorączka, a nawet biegunka
i wymioty. 

W tabeli podano przybliżony wiek dla osiągnięcia określonego celu. Każde dziecko oceniamy
indywidualnie. Swoje wątpliwości zawsze konsultuj z lekarzem4.
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ROZDZIAŁ 3  OGÓLNE OBJAWY 11

BÓ LE BRZU CHA PRZE WLE KŁE6

Większość bólów brzucha u dzieci to bóle czynnościowe (w przypadku których,
w badaniach dodatkowych, nie znajdziemy nieprawidłowości), czyli niezagrażające życiu

i niewymagające natychmiastowego uruchamiania metod diagnostycznych. 
Przyczyn dolegliwości bólowych brzucha u dzieci jest bardzo dużo. 

Kie dy w przy pad ku wy stą pie nia 
bie gun ki zgło sić się do le ka rza?

• z dziec kiem do 2. mie sią ca ży cia
• cięż ka cho ro ba u dziec ka 

(np. cu krzy ca, nie wy dol ność ne rek)
• prze dłu ża ją ce się wy mio ty
• po wy żej 8 luź nych stol ców na do bę 

lub w przypadku występowania stolca
z krwią

• wysoka gorączka
• skąpomocz

Kie dy dziec ko z ostrą bie gun ką
po win no tra fić do szpi ta la?

• wstrząs
• cięż kie od wod nie nie
• za bu rze nia neu ro lo gicz ne (np. drgaw ki)
• nie ustę pu ją ce wy mio ty
• nie sku tecz ne na wad nia nie do ust ne

Co po win ni śmy brać pod uwa gę?7, 8

• stres w szko le
• za par cia
• nad wraż li wość bó lo wą na zmia ny ci śnie nia w je li tach
• nie to le ran cję lak to zy
• ce lia kię
• aler gie
• za bu rze nia wchła nia nia i tra wie nia
• an gi nę
• za pa le nie ucha środ ko we go
• nie żyt żo łąd ko wo -je li to wy

W ja kich sy tu acjach mo że my po dej rze wać psy cho so ma tycz ne pod ło że bó lów brzu cha?9

• bó le ustę pu ją po rozładowaniu stre su
• bó le po ja wia ją się w mo men cie wy stą pie nia stre su i in nych ne ga tyw nych prze żyć
• bó le utrzy mu ją się pod czas lę ku przed wy stą pie niem stre su
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CHO RO BA RĄK, STÓP I JAMY USTNEJ
Jest to choroba znana również pod nazwą zespołu dłoni, stóp i ust. 

Wy wo ła na jest przez wi rus Co xac kie. Wy stę pu je naj czę ściej u dzie ci do 10. r.ż. Okres wy lę ga -
nia wy no si od 3 do 5 dni. Ob ja wy są ty po wo gry po we, do dat ko wo po ja wia się cha rak te ry stycz -
na wy syp ka (pę che rzy ki) na skó rze rąk i stóp oraz w ja mie ust nej (her pan gi na).

Nie ma le cze nia spe cy ficz ne go − le czy my ob ja wo wo (prze ciw go rącz ko wo, 
prze ciw świą do wo). Ob ja wy ustę pu ją sa mo ist nie po ok. ty go dniu.

KLESZ CZE19

Zgod nie z wy tycz ny mi ukłu cie przez klesz cza nie jest wska za niem do po da wa nia le ków. 

Kleszcza usuwamy za pomocą
szczypczyków, którymi chwytamy 
jak najbliżej skóry. Nie wykonujemy
ruchów obrotowych, tylko pociągamy ku
górze. Miejsce po usunięciu kleszcza
dezynfekujemy.

Je że li po prze pro wa dzo nym za bie gu usu nię cia klesz cza w skó rze po zo sta nie część gło wo wa,
wów czas po prze sta je my na de zyn fek cji miej sca wkłu cia klesz cza. Frag ment kleszcza w skó rze
nie zwięk sza ry zy ka za ka że nia. Na to miast do dat ko we po draż nia nie i uszka dza nie skó ry sta no -
wi wro ta do prze ni ka nia drob no ustro jów (Jak usu nąć klesz cza?, pe dia tria/mp.pl/pierw sza po -
moc/66747, jak-usu nac -klesz cza).

Ob ser wa cja to je dy ne za le ce nia. W ko lej nym eta pie, jak za ob ser wu je my np. ru mień wę dru -
ją cy (ok. 3–30 dni), na le ży zgło sić się do le ka rza ce lem pod ję cia le cze nia. 

W Pol sce klesz cze naj czę ściej prze no szą bo re lio zę z Ly me oraz od klesz czo we za pa le nie mó -
zgu (KZM). 

Obec nie nie po sia da my szcze pion ki prze ciw ko bo re lio zie, na to miast dys po nu je my 
szcze pion ką prze ciw ko od klesz czo we mu za pa le niu mó zgu (zob. roz dział „Szcze pie -
nia”). Nie ma ce lo wo ści po da wa nia an ty bio ty ków pa cjen tom, któ rzy mie li kon takt
z klesz czem, gdy nie ma ob ja wów.

ROZDZIAŁ 4  CHOROBY ZAKAŹNE WIEKU DZIECIĘCEGO 33
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Szczepienia ochronne są jednym z najważniejszych elementów zapobiegania ciężkim
chorobom i ich powikłaniom. Prowadzenie szczepień to podstawowy obowiązek pediatry.

Szczepimy dzieci, aby zapobiegać chorobom zakaźnym, które stanowią zagrożenia
zdrowia i życia dziecka. Właśnie dzięki szczepieniom ludzie nie umierają na choroby,

które jeszcze na początku XX wieku powodowały wiele zgonów. 
Szczepienia całej populacji chronią też dzieci, które ze względów zdrowotnych nie mogą

zostać zaszczepione (np. z powodu choroby nowotworowej).21

Roz dział 5

SZCZEPIENIA
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Pierw sza do ba ży cia

W cią gu 24 go dzin po uro dze niu no wo rod ka trze ba po dać mu szcze pion kę prze ciw ko WZW
B. Pa mię taj my, że nie ma prze ciw wska zań do szcze pie nia prze ciw WZW B.

Ko lej nym szcze pie niem w pierw szej do bie ży cia jest BCG, czy li szcze pion ka prze ciw gruź li -
cy. Szcze pion ki BCG i WZW B mo gą być wy ko ny wa ne jed no cza so wo. W przy pad ku szcze pie -
nia BCG nie mo że my szcze pić dzie ci:

• z ma są cia ła po ni żej 2000 g (aż do mo men tu, gdy dziec ko bę dzie wa żyć przy naj mniej 2000 g)
• któ rych mat ki za ka żo ne są HIV
• z po dej rze niem wro dzo nych za bu rzeń od por no ści

We dług eks per tów In ter na tio nal Union Aga inst Tu ber cu lo sis and Lung Di se ase, z ma so -
wych szcze pień BCG moż na zre zy gno wać w da nym kra ju, je śli za pa dal ność na gruź li cę płuc
wy no si <5 przy pad ków na 100 tys. lud no ści. W Pol sce za cho ro wal ność ak tu al nie (2015r) wy -
no si 19,6/100 tys.

6.–8. ty dzień ży cia
Szcze pie nia obo wiąz ko we (bez płat ne, 3 ZASTRZYKI):

• WZW B (II daw ka)
• DTP (I daw ka)
• Hib (I daw ka)

Je że li zde cy du je my się za szcze pić dziec ko szcze pion ka mi sko ja rzo ny mi 6 w 1 zmniej sza my
licz bę za strzy ków z 3 do 1.

• 6 w 1: bło ni ca, tę żec, krztu siec (DTPa), po lio, Hib, WZW B [1 ZASTRZYK]

Je że li na to miast zde cy du je my się szcze pić szcze pion ka mi 5 w 1 zmniej szy my licz bę za strzy -
ków z 3 do 2, gdyż w tym przy pad ku do dat ko wo dziec ko otrzy ma WZW B, któ rej nie ma
w szcze pion ce 5 w 1.

• 5 w 1: bło ni ca, tę żec, krztu siec (DTPa), po lio, Hib [1 ZASTRZYK]
• WZW B [1 ZASTRZYK]

42 CZĘŚĆ PIERWSZA
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CIA ŁO OB CE 
W PRZE WO DZIE PO KAR MO WYM

Do połknięcia przez dzieci różnych drobnych przedmiotów, np. baterii, 
dochodzi stosunkowo często. Wystarczy moment nieuwagi i dziecko, otwarte na świat,

chce spróbować wszystkiego. 

Jeżeli maluch połknął przedmiot i znalazł się on w żołądku, sytuacja nie jest tak bardzo
niebezpieczna. Groźniejszym przypadkiem byłoby dostanie się przedmiotu do dróg
oddechowych (opis postępowania poniżej).

Gdy przed miot za trzy ma się w prze ły ku, wów czas po win ni śmy udać się do ga stro lo ga, któ ry
usu nie cia ło ob ce.

Gdy dziec ko po łknę ło ba te rie lub in ne przed mio ty żrą ce, nie zwłocz nie po win ni śmy się udać
na od dział ga stro lo gii/chi rur gii dzie cię cej, gdzie wy ko na na zo sta nie dia gno sty ka i za pad ną de -
cy zje dal sze go po stę po wa nia. Jed ną z me tod le cze nia jest za bieg ma ją cy na ce lu wy do by cie cia -
ła ob ce go. 

Na le ży jed nak w ta kiej sy tu acji za cho wać spo kój oraz nie zwłocz nie udać się 
do szpi ta la!

Gdy po łknię te zo sta ło in ne cia ło ob ce niż ww., wów czas na tych miast zgła sza my się do le ka rza.

CIA ŁO OB CE W UCHU2

U ma łych dzie ci bar dzo czę sto mo że my mieć do czy nie nia z cia łem ob cym w uchu, 
nie jed no krot nie pro blem ten po ja wia się w trak cie za ba wy. 

Czy mu si my od ra zu pę dzić z dziec kiem do le ka rza? Otóż... 

Nie należy podejmować się samodzielnego usuwania ciała obcego, 
w przypadkach gdy:
• jest to żywy owad
• nie widzimy i nie możemy dokładnie określić charakteru ciała obcego 

(np. ciało obce pęczniejące)
• ciało obce jest okrągłe
• mamy do czynienia z baterią w uchu

66 CZĘŚĆ DRUGA
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Przed każ dym ba da niem war to mieć ze so bą wy ni ki po przed nich ba dań. 
Po nie waż ba da nia czę sto są in dy wi du al nie wy ko ny wa ne, war to więc skon tak to wać się

z punk tem po brań czy pra cow nią i uzy skać szcze gó ło we in for ma cje na ten te mat6.

Roz dział 7

JAK PRZYGOTOWAĆ
DZIECKO DO BADAŃ?
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78 CZĘŚĆ DRUGA

BA DA NIE OGÓL NE MO CZU

Nie mow lę ta i ma łe dzie ci

• mocz po bie ra my ra no
• na le ży do kład nie umyć oko li cę uj ścia cew ki mo czo wej (u dziew czy nek oko li ce sro mu w kie -

run ku od by tu, u chłop ców − żo łądź po od su nię ciu na plet ka)
• gdy dziec ko za cznie od da wać mocz, na le ży po brać prób kę ze „środ ko we go stru mie nia”
• moż na rów nież za sto so wać ja ło wy wo re czek, któ ry przy kle ja my po uprzed nim umy ciu dziec -

ka (jak wy żej); po od da niu mo czu na tych miast od klej wo re czek, za mknij i prze łóż do ja ło we -
go po jem ni ka

Dzie ci star sze i do ro śli

Mocz po bie ra my ra no (ok. 25–50 ml) ze „środ ko we go stru mie nia” (środ ko wa por cja od da ne -
go mo czu). Pierw sza por cja mo czu nie po win na być ba da na, gdyż za wie ra flo rę bak te ryj ną
z cew ki mo czo wej.

PO BIE RA NIE KRWI

Po bra nie krwi po win no od by wać się w go dzi nach po ran nych, ok. godz. 8:00. 
Za py taj swo je go le ka rza, czy dziec ko mu si być na czczo, 

gdyż nie za wsze jest to wy ma ga ne.

Przed po bra niem krwi po roz ma wiaj o tym ze swo im dziec kiem; przede wszyst kim nie mów
mu, że nie bę dzie bo la ło, bo ukłu cie igły bo li. Dziec ko za pa mię ta na sze kłam stwo, i w przy pad -
ku ko lej nych ba dań nie za ufa nam i nie bę dzie chcia ło współ pra co wać.

CHCĄC UNIK NĄĆ BÓ LU, moż na za sto so wać w miejscu planowanego ukłucia, kilka
godzin wcześniej do stęp ne bez re cep ty pla stry za wie ra ją ce li do ka inę i pry lo ka inę,
czy li pre pa ra ty znie czu la ją ce miej sco wo.

PO BIE RA NIE KA ŁU

Przed po bra niem prób ki ka łu na le ży od dać mocz.
Kał po bie ra my do spe cjal ne go po jem ni ka z ło pat ką. 

Do ba dań wi ru so lo gicz nych, bak te rio lo gicz nych i mi ko lo gicz nych (grzy bi czych) po win ni śmy
po brać prób kę ka łu wiel ko ści orze cha la sko we go. Do ba dań na pa so ży ty trze ba po brać więk szą
prób kę − wiel ko ści orze cha wło skie go. Je że li sto lec jest płyn ny, na le ży po brać ok. 2–3 ml. Je że li
uży wa my wy ma zu ce lo fa no we go do ozna cze nia owsi ków po win ni śmy w go dzi nach wie czor nych
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WI RU SO WE CHO RO BY SKÓ RY32

Opryszcz ka zwy kła

Opryszcz ka jest cho ro bą wy wo ły wa ną przez wi rus Her pes sim plex (HSV). Wy kwi ty opryszcz ki
mo gą po ja wiać się na ca łej skó rze oraz gra ni cy skó ry i błon ślu zo wych. Czę sto spo ty ka my
opryszcz kę na wro to wą.

Ro ko wa nie jest do bre i więk szość pa cjen tów prze cho dzi cho ro bę bez groź nych po wi kłań,
cho ciaż do naj po waż niej szych za li cza my opryszcz ko we za pa le nie opon mó zgo wo -rdze nio -
wych i mó zgu.

Pa cjent z opryszcz ką wy ma ga wi zy ty u le ka rza, któ ry za pro po nu je od po wied nie le cze nie
w za leż no ści od sta nu zdro wia dziec ka.

WAR TO uni kać kon tak tu oso by z opryszcz ką z no wo rod ka mi i wcze sny mi nie mow la -
ka mi, gdyż dla ma łych pa cjen tów wią że się to z ry zy kiem cięż kich za ka żeń.

120 CZĘŚĆ DRUGA

autor zdjęcia: dr Li dia Rusz kow skaOpryszcz ka zwy kła
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ROZDZIAŁ12  ASTMA OSKRZELOWA 121

autor zdjęcia: dr Li dia Rusz kow skaPół pa siec

Półpasiec

Cho ro bę wy wo łu je wi rus Va ri cel la zo ster, któ ry od po wia da rów nież za ospę wietrz ną. Wi rus
po zo sta je ukry ty w zwo jach ner wo wych. Do czyn ni ków, któ re in du ku ją wy stą pie nie cho ro by
za li cza my m.in. uraz, opa rze nie sło necz ne czy za bu rze nia od por no ści. Przed wy stą pie niem
zmian skór nych ob ser wu je my ból, pie cze nie, świąd. Po cząt ko wo na skó rze po ja wia się ru mień,
na stęp nie pę che rzy ki, któ re prze kształ ca ją się w krost ki.

Pod sta wo wym le kiem w za ka że niach wi ru sem opryszcz ki jest acy klo wir 
po da wa ny do ust nie.
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ŁUKASZ DURAJSKI

prof. dr hab. n. med. JANUSZ KSIĄŻYK,
Kierownik Kliniki Pediatrii, Żywienia i Chorób
Metabolicznych Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia
Dziecka” w Warszawie

prof. dr hab. n. med. ALICJA CHYBICKA, 
Prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego 
w latach 2007–2015, Kierownik Katedry i Kliniki
Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii
Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Patronaty:

Zdro wie two je go dziec ka to pierw sza w Pol sce pu bli ka cja na pi sa na
przez le ka rza dla ro dzi ców, w któ rej omó wio no waż ne za gad nie nia
zwią za ne z sze ro ko po ję tym zdro wiem ma łych pa cjen tów. Ro dzi ce
znaj dą tu od po wie dzi na wie le nur tu ją cych ich py tań. Od po cząt ku
do koń ca na pi sa na zo sta ła z my ślą o ro dzi cach i ich po cie chach.

Ogrom nym wa lo rem tej książ ki jest nie tyl ko przy stęp ny ję zyk
i wy bór po ru sza nych za gad nień, ale przede wszyst kim fakt, że zo sta ła
opracowana pod okiem uznanych au to ry te tów z wie lu dzie dzin. Jest
ona wia ry god nym źró dłem wie dzy za wie ra ją cym nie tyl ko cen ne
ob ja śnie nia teo re tycz ne, ale tak że po ra dy prak tycz ne.

W książ ce Zdro wie two je go dziec ka moż na zna leźć m.in. in for ma cje
na te mat:
 przy go to wa nia dziec ka do ba da nia
 cho rób za kaź nych wie ku dzie cię ce go
 pierw szej po mo cy udzie la nej dziec ku
 waż nych kwe stii do ty czą cych po dró żo wa nia z dziec kiem
 wy sy pek i in nych cho rób der ma to lo gicz nych u dzie ci.

Ni niej sza pu bli ka cja nie za stą pi kon tak tu z le ka rzem, ale na pew no 
po zwo li ro dzi com zro zu mieć wie le pro ble mów zdro wot nych, które
dotknęły ich dziecka, a tak że przy go to wać się do roz mo wy z pe dia trą.

www.esteri.pl
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ŁU KASZ DU RAJ SKI – le karz w Kli ni ce En do kry no lo gii
i Dia be to lo gii Dzie cię cej w In sty tu cie „Po mnik – 
Cen trum Zdro wia Dziec ka” w War sza wie, ab sol went
Wy dzia łu Le kar skie go Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go
w Kra ko wie. Stu dio wał na Uni wer sy te cie Cam pus 

Bio -Me di co w Rzy mie. Swo je do świad cze nie zdo by wał pod czas
sta ży m.in. w Pe ru, Gha nie czy Gre cji.
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