
CHOROBY DZIECIĘCE
Agnieszka Pawełko



Nieważne, czy chodzi o banalny 
katar, czy też dziecko zwija się
z bólu – w czasie choroby wymaga 
ono więcej uwagi i zainteresowania 
ze strony rodziców, niż kiedy jest 
zdrowe.



Dzieci odczuwają chorobę jako 
groźną ingerencję w rytm ich dnia 
codziennego, tym większą im są
młodsze. Są bezradne i nie 
rozumieją, dlaczego odczuwają ból     
i dlaczego mama daje im gorzkie 
lekarstwo, lub owija zimnym 
ręcznikiem.



Rodzice najczęściej dokładnie 
wiedzą, kiedy zaczyna się u ich 
pociech choroba. Niemowlęta płaczą
częściej niż zwykle i nie chcą jeść,   
a starsze dzieci są bardziej 
płaczliwe, nie mają ochoty na zabawę
i kładą się w nietypowych porach do 
łóżka.



Trzylatki przeważnie same 
informują, że źle się czują, lub że 
ich coś boli lecz nie umieją
zlokalizować bólu. Najczęściej boli 
ich brzuszek, jeśli nawet przyczyna 
dolegliwości tkwi w kolanie lub 
gardle.



U dzieci gorączka i wymioty są
objawami różnych chorób, często 
rozpoznanie co dziecku dolega 
sprawia rodzicom ogromne trudności, 
dlatego zawsze warto zasięgnąć
porady specjalisty.





CHOROBY SKÓRY

Alergia to nadwrażliwa reakcja na 
określone substancje- alergeny.

Może mieć ona charakter 
natychmiastowy, jak i opóźniony.

Do 3 rż istotne znaczenie odgrywają
alergeny pokarmowe,  natomiast       
u dzieci starszych, młodzieży            
i dorosłych przeważają alergeny 
powietrznopochodne.



AWK

Alergiczny wyprysk kontaktowy  
jest nabytym , powierzchownym 
odczynem zapalnym skóry, występuje 
u dzieci niezależnie od wieku.

Przyczyny :
-nikiel-zapięcia na ubrankach
-neomycyna, lanolina- składniki maści
-balsam peruwiański- składnik 

kosmetyków.



Objawy:
-grudka wysiękowa, która 

przekształca się w pęcherzyk, a on 
zmienia się w  sączącą nadżerkę

-grudki zlewają się ze sobą tworząc 
ogniska wyraźnie odgraniczone od 
skóry zdrowej

-świąd
-niepokój





AZS

Jest to zapalna dermatoza świądowa 
cechująca się przewlekłym                    
i nawrotowym przebiegiem wynosi 
ok.12-15% zachorowań u dzieci                 
w wieku do 7 lat.

Przyczyny tej choroby są nieznane-
idiopatyczne.



Objawy:
-nieregularne ogniska rumieniowe 

pojawiają się już ok. 2-3 mżd.
-powyższe zmiany zajmują zwykle 

czoło, policzki, dłonie i stopy
-skóra dziecka jest przesuszona
-dziecko odczuwa silny świąd skóry
-niepokój.





PIELUSZKOWE ZAPALENIE SKÓRY

Jest to częsty problem kliniczny      
i terapeutyczny u małych dzieci.

Główne przyczyny powstania PZS 
jest wilgoć i maceracja naskórka, 
które zaburzają naturalną funkcję
skóry jako bariery ochronnej.

Kolejnym czynnikiem jest pocieranie 
skóry o pieluszkę.



Objawy:
-cechy zapalenia skóry z podrażnienia
-rumień i złuszczenie naskórka
-obrzęk i nadżerka
- ostry zapach amoniaku.





ODPARZENIA

Najczęściej odparzenia są wynikiem 
zbyt długiego stykania się skóry 
malucha z moczem albo kałem, czyli za 
rzadkie zmienianie pieluchy (również
jednorazowej),mogą też powstać
z powodu niedokładne wypłukanej 
pieluszki tetrowej z proszku lub 
zmiany składu stolca spowodowanym 
nowym pokarmem, szczepieniem czy 
antybiotykami.

.



Ważnym aspektem przeciwdziałania 
odparzeniom jest stosowanie 
odpowiedniego rodzaju pieluszek       
i odpowiednia częstość ich wymiany.

Zaleca się zmianę pieluszki co godzinę
u noworodków i co 3-4 u małych 
dzieci.

Nie bez znaczenia jest odpowiednia 
pielęgnacja skóry i jej natłuszczanie.





CO DZIECKU DOLEGA?



GORĄCZKA

Prawidłowa temperatura ciała waha 
się od 36,1°C – 37,8°C. Zależy ona od 
pory dnia- najwyższa jest ok.                     
godz 18, a najniższa ok. godz 4 rano.

Wiele czynników powoduje 
podniesienie temperatury do 38°C:

-krzyk,
-za ciepłe ubranie
- po ciepłym posiłku.



Organizm reaguje podwyższeniem 
temperatury na:

-stan zapalny
-infekcje wywołane wirusami
-infekcje wywołane bakteriami
-zaburzenie gospodarki wodnej
Gorączka jest zawsze sygnałem,                

że organizm walczy z chorobą.



Jest kilka sposobów pomiaru 
temperatury:

-pod pachą ( raczej starsze dzieci)
-w odbycie
- w jamie ustnej(w jamach ciała 

odejmujemy 5 kresek)
U dzieci nie zbijamy gorączki od razu 

lekami, zalecane są zimne okłady.
UWAGA NA DRGAWKI 

GORĄCZKOWE





BÓLE BRZUCHA

Wiele niemowląt cierpi na bóle 
brzucha tzw .kolkę. Dziecko płacze, 
podciąga nóżki i w żaden sposób nie 
daje się uspokoić.

Należy wtedy rozpocząć masaż
brzuszka, a jeśli to nie pomaga podać
środek p/bólowy i preparat na kolkę
np. Viburcol lub Plantex.



Małe dzieci nie potrafią nazwać
i zlokalizować bólu. Należy dokładnie 
zbadać brzuch, aby sprawdzić, czy 
dziecko reaguje na ucisk                     
w konkretnych miejscach, czy 
zmienia wyraz twarzy przy dotykaniu 
określonych okolic.



Nagle występujące bóle brzucha                     
i towarzyszące im inne objawy              
tj, wymioty, biegunka, podwyższona 
temp. mogą wskazywać na rota wirus.

Bóle brzucha towarzyszą wielu 
chorobom np.  przeziębieniu, śwince.

Uwaga! Jeśli dziecko cierpi tygodniami 
na bólu brzucha w 80% jest to 
odbicie problemów i stresu.



UKŁAD ODDECHOWY



Układ oddechowy składa się
z górnych dróg oddechowych;                         
j. nosowa, j. ustna, gardło, krtań, 
tchawica

i dolnych
płuca i oskrzela 



KATAR

Nieżyt nosa jest najczęstszą ze 
wszystkich chorób. Wywołują go 
wirusy, przenoszone drogą
kropelkową.

Objawy;
drapanie w gardle, kichanie, „cieknący 

nos”, utrudnione oddychanie, 
gorączka, u niemowląt trudności               
z jedzeniem i piciem.



Katar utrzymuje się przez 8-10 dni. 
Jeżeli katar trwa dłużej należy 
pobrać wymaz z nosa i sprawdzić, 
czy infekcja wirusowa nie została 
nadkażona bakteriami.

Leczenie objawowe; zakrapianie noska, 
leki p/gorączkowe, odsysanie 
wydzieliny z nosa                 
(gruszka, NoseFrida)





ZAPALENIE GARDŁA

Stany zapalne gardła mogą być
wywołane wirusami i bakteriami 
przenoszonymi drogą kropelkową.

Objawy;
Ból i zaczerwienienie gardła, gorączka, 

trudności z połykaniem, powiększone 
węzły chłonne.



Leczenie; objawowe
-miejscowo znieczulające śluzówkę

gardła(spray lub tabletki do ssania)
-leki p/gorączkowe
- W przypadku zakażenia 

bakteryjnego antybiotyk-
po wykonanym wymazie z gardła.



DUSZNOŚĆ

Duszność jest to zazwyczaj 
subiektywne odczucie braku tchu 
(powietrza) i trudności                     
w oddychaniu, które następują po 
nieproporcjonalnie małym wysiłku; 
duszność może także wystąpić
w spoczynku.



ZAPALENIE KRTANI

Jest wywołane najczęściej przez 
wirusy, które infekują później 
tchawicę. W zapaleniu krtani 
charakterystyczny jest suchy, 
szczekający kaszel i chrypka.

Ze względu na możliwość uduszenia 
spowodowanego skurczem krtani 
należy natychmiast zgłosić się do 
lekarza. 



Leczenie: objawowe
-inhalacje z soli fizjologicznej
-syrop p/ kaszlowy
-w razie gorączki leki p/ gorączkowe
-gdy dziecko nie gorączkuje zalecane 

są spacery
Uwaga! W pomieszczeniu gdzie jest 

dziecko powietrze powinno być
chłodne i wilgotne.



KRZTUSIEC
To ostra choroba zakaźna wywoływana 

przez bakterię - pałeczkę
krztuśca Bordetella pertussis. 
Przebycie krztuśca pozostawia 
długotrwałą odporność organizmu, ale 
powtórne zachorowanie jest możliwe.

Objawy:
na początku grypowe
-potem napady kaszlu,charakterystyczne  

„pianie”, nadprodukcja śluzu
-duszność



Leczenie, zapobieganie; szczepienie 
zgodnie z kalendarzem szczepień
Di-Per-Te.

-leczenie objawowe
-antybiotykoterapia
-stosowanie mukolityków (rozrzedzają

wydzielinę śluzową
-inhalacje



ZAPALENIE OSKRZELI

To bardzo częsta choroba układu 
oddechowego u dzieci. Przyczyną są
infekcje, oraz takie czynniki, jak 
chłodne i wilgotne powietrze, źle 
wietrzone pomieszczenia, wiele osób 
w mieszkaniu, chłodna pora roku 
przyczyniają się do zwiększenia 
liczby zachorowań.



Objawy;
-nieżyt nosa, kaszel początkowo suchy 

potem wilgotny, odksztuszanie 
wydzieliny, gorączka, wymioty, 
duszność, świszczący oddech.

Leczenie; objawowe
-inhalacje z leków rozrzedzających 

wydz. śluzową, syrop wykrztuśny na 
dzień i p/ kaszlowy na noc, leki 
p/gorączkowe.



ZAPALENIE PŁUC

Występuje kilka odmian zapalenia 
płuc; bakteryjne

wirusowe
obturacyjne (alergie)
zachłystowe (noworodki)
radiologiczne( zmiany w RTG)



Objawy;
-podwyższona temp
-kaszel suchy(szczekający, męczący), 

potem wilgotny
-przyspieszony i krótki oddech
-duszność
-ból brzucha.



Leczenie;
-inhalacje
-antybiotykoterapia
-leki p/ gorączkowe
-odpowiednie ułożenie.



INHALACJE

Podawanie leków drogą wziewną.
Wykonywany za pomocą specjalnego 

aparatu inhalatora lub nebulizatora.
Do inhalacji używa się leków 
działających rozkurczowo na drzewo 
oskrzelowe ułatwiających 
wykrztuszanie wydzieliny, działających 
przeciwzapalnie i antybiotyków. 
Inhalacje najczęściej stosowane są
ostrych i przewlekłych stanach 
zapalnych dróg oddechowych.





UKŁAD POKARMOWY



WYMIOTY- TORSJE

To wydalenie treści żołądka przez 
usta niemożliwe do powstrzymania. 

Im młodsze dziecko tym łatwiej                  
i częściej wymiotuje. U niemowląt 
bardzo łatwo można pomylić wymioty

z ulewaniem.
Torsje są objawem wielu chorób 

okresu dziecięcego, mogą wskazywać
na refluks żołądkowo – jelitowy.



Dziecko w czasie wymiotów traci dużo 
płynów, im młodsze tym szybciej się
odwadnia.

Podajemy dużo płynów, najlepiej wodę
mineralną lub płyny wyrównujące 
poziom elektrolitów np. gastrolit.



BIEGUNKA

To oddawanie przez dziecko dużej 
ilości płynnego stolca, który może 
zawierać śluz lub krew. Podobnie jak 
w przypadku wymiotów im młodsze 
dziecko tym szybciej się odwadnia.

Najczęstszą przyczyną biegunki jest 
nieżyt żołądkowo – jelitowy.

Leczenie – dopajanie, przestrzeganie 
zasad higieny. 



ZAPARCIA - OBSTRUKCJA

O zaparciach mówimy wtedy, gdy 
dziecko ma trudności z oddaniem 
stolca. Prawidłowe wypróżnianie max. 
co 3 dni.

Najczęstsza przyczyna to 
nieprawidłowe żywienie: zbyt mało 
błonnika, płynów lub za dużo 
czekolady.

Zaparcia mogą mieć podłoże 
psychiczne- strach przed bólem.



Zapobieganie i leczenie;
-stosowanie odpowiedniej diety
-dopajanie
-łagodne herbatki przeczyszczające-

rumianek
-czopek glicerynowy
-lewatywa- enema 



ZAPALENIE WYROSTKA 
ROBACZKOWEGO

Nagły bakteryjny stan zapalny kątnicy 
jelita grubego.

Objawy;
-nawracające ataki bólu w całej jamie 

brzusznej
-wymioty
-podwyższona temperatura
-nasilenie bólu przy podnoszeniu 

prawej nogi do tułowia



Leczenie;
Szpitalne- zabieg operacyjny 

polegający na usunięciu zmienionego 
chorobowo jelita.



UKŁAD KRĄŻENIA



Najczęstsze wady serca u dzieci to 
wady wrodzone.

Wśród wszystkich wad najczęściej 
występują;

Tetralogia Fallota

Przetrwały przewód Botalla

Dzieci obciążone wadami serca                     
w porównaniu z rówieśnikami 
wykazują ogólne osłabienie



TETRALOGIA FALLOTA

Jest to wrodzona siniczna wada serca. 
Występuje u 9% dzieci 

składa się z 4 części 
1.Otwór w przegrodzie międzykomorowej 
2.Zwężenie drogi wypływu z prawej 

komory serca
3.Przesunięcie się zastawki aorty nad 

prawa komorę
4.Przerost mięśnia prawej komory serca



Objawy 
Sinica skóry i błon śluzowych
Wysoki poziom hemoglobiny
Palce pałeczkowate
Duszność przy wysiłku, karmieniu
NAPADY ANOKSEMICZNE(ostre niedotlenienie                  

w następstwie nagłego zmniejszenia dopływu krwi 
do łożyska płucnego, spowodowanego kurczem 
mięśnia otaczającego wąską drogę wypływu                                       
z prawej komory.)



Rozpoznanie tetralogii Fallota jest 
jednoznaczne ze wskazaniem do 
leczenia operacyjnego.

Leczenie chirurgiczne tej wady może 
być jedno- lub dwuetapowe.





PRZETRWAŁY PRZEWÓD TĘTNICZY 
BOTALLA PDA

Przetrwały przewód tętniczy botalla 
jest to niewielka 
siniczna wada serca. Połączenie 
aorty z tętnicą płucną. 

Stanowi ok. 11 % wad wrodzonych                 
i zdecydowanie częściej występuje             
u chłopców. 

Ma tendencje do współistnienia                         
z innymi wadami.



Przewód ma szansę zamknąć się samoistnie 
tylko do ok. 3 miesiąca życia. 

Jeżeli zaś tak się nie stanie konieczne jest 
jego usunięcie- lekami bądź operacyjnie. 

Leczenie operacyjne PDA polega na 
podwiązaniu przewodu lub przecięcie z 
podwiązaniem kikutów. 

Rokowania są b. dobre. Rzadko dochodzi do 
powikłań pooperacyjnych.



Objawy;
W małym przecieku lewo – prawym 

przebieg może być bezobjawowy
W dużym przecieku;
Duszność
Męczliwość w czasie karmienia
Większa skłonność do infekcji 

płucnych





ANEMIA

To niedobór krwinek czerwonych lub 
czerwonego barwnika krwi –
hemoglobiny.

Może być spowodowane ubytkiem krwi 
po urazie, niewytwarzanie krwinek 
czerwonych w szpiku kostnym                        
u dzieci najczęściej występuje 
anemia z niedoboru żelaza



Objawy;
Bladość skóry szczególnie warg, 

spojówek oczu i  pod paznokciami
Brak apetytu
Ospałość
Zmęczenie
Duszność po wysiłku
Niezdolność do koncentracji



Leczenie:
Anemię rozpoznajemy tylko na 

podstawie badania krwi
W leczeniu zaleca się stosowanie 

odpowiednie diety bogatej u żelazo, 
podaje się preparaty żelaza + Vit C, 
która wspomaga wchłanianie Fe





TYPOWE CHOROBY DZIECI

Gorączka trzydniowa częsta                    
i zaraźliwa choroba infekcja 
wirusowa o przebiegu łagodnym.

Objawy;

Wysoka temperatura nawet do 40°C
Po 3 dniach temp. Ustępuje i pojawia 

się plamista, czerwona wysypka, 
która pokrywa całe ciało-mija po 2 
dniach.



Leczenie – objawowe
W czasie gorączki leki p/ gorączkowe, 

zimne okłady
Dopajanie
Kąpiel

Przebycie choroby uodparnia na całe 
życie





BŁONICA- KRUP

Bardzo zakaźna choroba wywoływana 
przez bakterie przenoszona drogą
kropelkową.

Rozpoznanie;
Na migdałkach pojawiają się grube, 

szare, ropne czopy, które wywołują
gnilny zapach z ust i trudności w 
połykaniu. 



Objawy;(2-6 tyg.)

Niewielka gorączka
Nieprzyjemny zapach z ust
Trudności z połykaniem
Kaszel
Duszność



Leczenie;
Szczepienie Di- Per- Te
Podajemy antybiotyk
Leki p/gorączkowe
Leki p/bólowe miejscowo 
znieczulające śluzówkę gardła tb. Do 
ssania,spray)





ODRA

Jest to choroba wirusowa, bardzo 
zaraźliwa, często przebiega                      
z komplikacjami.

Objawy;(10-12dni)

Gorączka do 39°C
Kaszel, katar, ból gardła
Zaczerwienione, wrażliwe na światło oczy
Małe białe plamki na śluzówce jamy ustnej
Wysypka drobna, potem się „zlewa”, 

początkowo w ok. głowy



Leczenie; objawowe ze względu na 
nadwrażliwość oczy dziecko powinno 
leżeć w zaciemnionym pokoju, zakaz 
oglądania telewizji.

Zgodnie z obowiązującym Programem 
Szczepień Ochronnych szczepienie 
p/ odrze jest szczepieniem 
obowiązkowym, w 13mżdz i w 7rżdz.



Powikłania;
Zapalenie mózgu ( zmiany w EEG), 

które może spowodować zaburzenia 
uczenia się i koncentracji

Zapalenie płuc
Zapalenie ucha środkowego

Odra pozostawia odporność na całe 
życie





ŚWINKA- NAGMINNE ZAPALENIE 
PRZYUSZNIC

Ostra, zaraźliwa choroba wirusowa 
przenoszona drogą kropelkową .

Rozpoczyna się jednostronnym 
obrzękiem ślinianki, po kilku dniach 
obrzęk pojawia się po drugiej 
stronie.



Objawy;(14-24dni)

Bolesny obrzęk ślinianek
Bóle przy żuciu i ruchach głowy
Gorączka 
Bóle brzucha
U chłopców ból jąder
U dziewczynek bóle w podbrzuszu



Leczenie; okłady na chorą połowę
twarzy(raczej ciepłe)

Pokarmy płynne i papkowate
Dopajanie
Stosowanie leków p/ gorączkowych
Stosowanie leków p/bólowych



Powikłania;
Zapalenie opon mózgowych, które 

objawia się sztywnością karku
U starszych dzieci
Chłopcy – zapalenie jąder
Dziewczynki zapalenie jajników

Zapobieganie- szczepienia ochronne 
dające odporność na całe życie





RÓŻYCZKA

Łagodna , zakaźna,wirusowa choroba 
przenoszona drogą kropelkową .

Objawy;(14-21dni)

Przeziębieniowe
Jasno czerwona wysypka
Niewielka gorączka
Powiększenie węzłów chłonnych po obu 

stronach karku (jakby sznurek pereł)



Leczenie; objawowe
Leki p/ gorączkowe
Kąpiele
Szczepienia ochronne
Uwaga !

Różyczka jest bardzo niebezpieczna 
dla kobiet w ciąży powoduje ciężkie 
uszkodzenia płodu.





SZKARLATYNA - PŁONICA

Wywołuje ją paciorkowiec, który powoduje 
ropne stany zapalne gardła.

Przenosi się drogą kropelkową a także 
przez zainfekowane przedmioty.

Objawy;(2-4 dni)
Gorączka do 39°C
Ból gardła
Biały obłożony język, a następnie malinowy
Aksamitna wysypka od pachwin i pach na 

całym ciele(z wyjątkiem nosa i ok. ust)



Leczenie;

Antybiotykoterapia głównie PNC
Leki p/ gorączkowe
Dieta półpłynna
Powikłania;

Stan zapalny m. sercowego
Dolegliwości reumatyczne stawów





OSPA WIETRZNA
Bardzo zakaźna choroba wirusowa 
przenoszona drogą kropelkową, ale także  
„z wiatrem”.

Objawy;(7-14 dni)
Czerwone wypełnione płynem pęcherzyki w 

różnym stadium
Silny świąd
Podwyższona temperatura ( nawet do 40°C)



Leczenie;
Stosowanie płynów lub pudrów 

p/świądowych 
Raczej nie stosuje się kąpieli, a jeśli 

już to chłodną
Stosowanie leków p/gorączkowych
Przy nadkażeniu ropnym -antybiotyk



Powikłania
U małych dzieci ospa przebiega raczej 

bez powikłań, niebezpieczna natomiast 
jest dla kobiet w ciąży powodując wady 
rozwojowe płodu,u dorosłych przebieg 
ciężki.

Ospa pozostawia odporność przez 
dziesięciolecia, postać wtórna ospy to 
półpasiec-pęcherzyki umiejscawiają się
wzdłuż pojedynczych nerwów, 
bolesność.





MONONUKLEOZA – CHOROBA                    
POCAŁUNKÓW

Wirusowa choroba zakaźna 
przenoszona drogą kropelkową lub 
przez przetaczanie krwi.

Objawy;
Złe samopoczucie, zmęczenie,                    

obj .grypowe,  podwyższona 
temperatura

Powiększone szyjne węzły chłonne
Żółty nalot na migdałkach
Wyczuwalna powiększona śledziona 



Leczenie; objawowe
Ciepłe okłady na szyję
Leki p/gorączkowe
Przy nadkażeniu bakteryjnym-

antybiotyk

Choroba pozostawia odporność na całe 
życie.





ZESPÓŁ KAWASAKI

Wirusowa choroba przebiegająca                
z wysoką gorączką.

Objawy;
Wysoka gorączka utrzymująca się

długo mimo leków p/gorączkowych
Czerwona wysypka na  szyi, dłoniach,
podeszwach
Bardzo czerwone usta i język
Zapalenie spojówek.



Leczenie;

Stosowanie leków p/gorączkowych
Kąpiele ochładzające
Immunoglobuliny-przeciwciała

Uwaga! Powikłaniem Zespołu Kawasaki 
może zaatakować i uszkodzić serce 
dziecka.





MENINGOKOKOWE ZAPALENIE 
OPON MÓZGOWYCH

Jest to zapalenie opon mózgu                
i rdzenia kręgowego wywołane przez 
wirusy lub bakterie. Zapalenie 
wirusowe opon mózgowych jest 
częstsze niż bakteryjne i zwykle 
występuje późną wiosną lub latem.

Do zakażenia bakteryjnego dochodzi 
przez kontakt z wydzieliną
zarażonego w przypadku wirusa 
drogą kropelkową.



Objawy;

Wysoka gorączka
Nudności, wymioty
Silny nagły ból głowy
Sztywność karku
Plamista wysypka na rękach lub nogach



Leczenie i zapobieganie;

Antybiotykoterapia
Leki p/gorączkowe
Leki p/bólowe
Rozpoznanie; badanie płynu mózgowo-

rdzeniowego
Szczepienie ochronne 





SEPSA

�Sepsa, posocznica (łac. sepsis) –
nazwa odnosząca się do 

specyficznej reakcji organizmu 
na zakażenie. Sepsa nie jest 
samodzielną jednostką chorobową,               
a obecnie definiuje się ją jako zespół
ogólnoustrojowej reakcji zapalnej 
organizmu (SIRS) wywołany 
zakażeniem.



� Najczęściej przyczyną sepsy są
infekcje w obrębie jamy brzusznej, 
,zapalenie płuc, zapalenie opon 
mózgowo - rdzeniowych i infekcje 
układu moczowego, ale u osób 
predysponowanych może ją wywołać
każde inne zakażenie.



Objawy;

Wysoka gorączka
Brak apetytu
Wymioty, biegunka
Rozpaczliwy płacz, kwilenie
Senność
Rozdrażnienie
Wybroczyny krwawe na skórze



Leczenie, rozpoznanie;

Badanie płynu mózgowo – rdzeniowego
Antybiotykoterapia
Płyny dożylnie
Leki p/gorączkowe
Ciężkie stany leczy się na OIOMIe





WYPADKI



Większość wypadków w wieku 
niemowlęcym i dziecięcym zdarza się
w łazience, kuchni lub pokoju 
dziennym. Dzieci spadają ze 
schodów, krzeseł, wysokich łóżek, 
wypijają różnego rodzaju płyny. 
Chętnie wkładają do jam ciała różne 
przedmioty.



Najważniejszą sprawą w razie wypadku 
jest zachowanie spokoju. Należy 
dokładnie określić skalę
niebezpieczeństwa i stwierdzić czy 
wypadek nie zagraża życiu.

Groźne dla życia to;
Bezdech, 
Utrata przytomności ,
Ustanie akcji serca, 
Wstrząs,                               
Duże krwawienia.



SCHEMAT UDZIELANIA 
PIERWSZEJ POMOCY



Ciała obce – każde ciało obce należy 
zostawić na miejscu i zgłosić się jak 
najszybciej do lekarza.

Objawy;

Połknięte ciało obce 
Nagły silny kaszel
Kłopoty z połykaniem
Sine zabarwienie skóry



Ciało obce w oku;
Wypływ łez
Zaczerwienienie oka
Odruchowe zaciskanie powiek
Ciało obce w nosie
Oddychanie wyłącznie przez usta
Mowa nosowa
Ciało obce w uchu
Zaburzenia słuchu





Udar cieplny, porażenie słoneczne to 
następstwo nagromadzenia się ciepła 
w organizmie. Zjawisko to występuje 
podczas dużego upału i pocenia się. 
Jeżeli nie uzupełni się utraconych 
płynów dochodzi do zmniejszenia 
krwikrążącej.Wskrajnych wypadkach 
udar cieplny może doprowadzić do 
utraty przytomności i śmierci.



Objawy;
Udar cieplny
Gorąca ,zaczerwieniona, sucha skóra
Obrzmiała twarz
Niepokój
Gorączka, utrata przytomności
Porażenie słoneczne
Czerwona i gorąca głowa
Wilgotna skóra
Nudności i wymioty
Utrata przytomności



Leczenie, zapobieganie;
Dziecko ułożyć w cieniu
Głowę ułożyć wyżej
Rozluźnić ubranie
Ochłodzić czoło, kark, piersi
Podać zimny napój
Gdy dziecko jest nieprzytomne ułożyć

w pozycji p/wstrząsowej (nogi do 
góry) 





Ukąszenia owadów są nieprzyjemne, 
ale najczęściej mijają bez 
komplikacji. W każdym przypadku 
niebezpieczne są ukąszenia 
wewnątrz ust, gardła oraz liczne 
ukąszenia.

Uwaga! Jeśli dziecko ma alergię na 
ukąszenia owadów należy zawsze 
mieć ze sobą zalecany przez lekarza 
lek.



Objawy;

Skóra wokół miejsca ukąszenia jest 
czerwona, swędząca, bolesna

Przejściowe nudności
Wymioty
Zaburzenia oddychania przy ukąszeniu 

w jamę ustną.



Postępowanie;

W przypadku ukąszenia przez osę, 
pszczołę należy wyjąć żądło

Zimne okłady z altacetu lub wody       
z octem

W przypadku ukąszenia w jamę ustną
podajemy kostki lodu do ssania                 
i wykonujemy zimne okłady na gardło.





Do porażenia prądem elektrycznym 
dochodzi najczęściej w domu. 

Najczęściej są to „kopnięcia”
i dziecko jest raczej wystraszona, 
ale zdarzają się oparzenia skóry                   
i zatrzymania akcji serca.                 

W razie porażenia prądem należy 
natychmiast wyjąć wtyczkę z 
gniazdka nie dotykając dziecka.



Objawy;
„Przyklejenie się” do źródła prądu                

w wyniku skurczu mięśni
Nudności
Zaburzenia świadomości
Zaburzenia akcji serca nawet 24h 

powypadku



Leczenie;

Przerwać dopływ prądu
W przypadku oparzenia założyć jałowy 

opatrunek
Zgłosić się z dzieckiem do lekarza.





Zatrucia w 50% to zatrucia lekami, 
inne to alkoholem, środki ochrony 
roślin, środki czystości.

Najniebezpieczniejsze są leki 
nasercowe, wspomagające krążenie          
i uspokajające.

Zawsze należy zabrać opakowanie 
środka, które dziecko zażyło i/lub 
zabezpieczyć wymiociny(do badań). 



Objawy;
Nagła niejasna choroba u zdrowego 

dziecka
Dziwny zapach z ust
Zaburzenia zachowania
Zaburzenia świadomości
Trudności z oddychaniem i połykaniem
Zaczerwienienie skóry, oparzenia ust
Ślady trucizny np.opakowanie



Postępowanie;

Nie należy podawać dziecku nic do 
picia jeśli nie wiemy co zjadło.

Sprowokować do wymiotów(nie w 
przypadku żrących substancji)

Zabezpieczyć wymiociny lub ślady 
trucizny

Zgłosić się do lekarza.




