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ÁGRIP 

Lokaverkefni þetta er þýðing á einum kafla bæklingins Ung- og smábarnavernd, Leiðbeiningar 

um heilsuvernd barna 0–5 ára frá íslensku yfir á pólsku ásamt greinagerð. 

Ritgerðin skiptist í tvo meginhluta: Greinargerð um þýðinguna og þýðingin sjálf. Fyrri hluti 

ritgerðarinnar skiptist í fimm kafla. Fyrsti kafli fyrri hluta fjallar almennt um tilgang og 

markmið þýðingarinnar. Í öðrum kafla fjallað er um bæklinginn sem þýddur var. Síðan er farið 

yfir kenningar um þýðingar nytjatexta. Næst er rætt um greiningu frumtextans og 

þýðingaraðferðir, einnig er gerð grein fyrir vinnu við þýðinguna. Að lokum fjallar fimmti kafli 

um erfiðleikana sem komu upp í þýðingunni og hvernig er leyst úr þeim. Seinni hluti þessarar 

ritgerðar er þýðingin sjálf. 
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1. INNGANGUR  

Verkefni mitt var að þýða frá íslensku yfir á pólsku einn af ellefu köflum bæklingsins Ung- 

og smábarnavernd, Leiðbeiningar um heilsuvernd barna 0–5 ára. Ég ákvað að þýða hluta af  

7. kafla, Heilsufarsvandi.  

Ástæða þess að ég valdi að þýða þennan bækling frá íslensku yfir á pólsku var sú að ég sem 

tveggja barna móðir og starfandi samfélagstúlkur hef mikinn áhuga á efni bæklingsins. Einnig 

hef ég not fyrir meiri orðaforða og upplýsingar um heilbrigðiskerfinu. Auk þess eru Pólverjar 

langfjölmennasti hópur innflytjenda hér á landi og því tel ég mikla þörf á þessum upplýsingum 

á pólsku. Með því að þýða fyrir þá fræðandi texta sem þennan munu pólskir lesendur öðlast 

betri skilning á íslensku samfélagi og heilbrigðiskerfinu, t.d. um hvaða aðferðir, lyf eða aðstoð 

er í boði í íslensku heilbrigðiskerfi þegar barn veikist. 

Þýðingin var mikil áskorun fyrir mig. Bæði vegna íslenskra og pólskra fræðiorða sem ég þurfti 

oft leita að annars staðar en í orðabókum. Ég þurfti að leita aðstoðar og ráðgjafar hjá 

sérfræðingum eins og, hjúkrunarfræðingum, læknum og lyfjafræðingum.  

Bæklingurinn sem ég  þýddi var gefinn út í samvinnu við Þróunarstofu Heilsugæslu 

höfuðborgarsvæðisins og Embætti landlæknis.  Fyrsta útgáfa kom út í september 2009. 

Bæklingurinn kom svo út í endurskoðaðri útgáfu í maí 2013 og var sú útgáfa uppfærð í 

nóvember 2013. Hægt er að nálgast bæklinginn á heimasiðu Embætti landlæknis á 

landlaeknir.is ásamt heimasíðu Heilsugæslunnar á heilsugaeslan.is. Bæklingurinn inniheldur 

greinagóðar leiðbeiningar um hvernig hægt sé að koma til móts við þarfir barna. Ung- og 

smábarnavernd styðst við handbókina. Markmið ung- og smábarnaverndar er að stuðla að því 

að börn fái að þroskast við bestu andlegu, líkamlegu og félagslegu skilyrði sem völ er á. 

Bæklingurinn er upprunalega ætlaður starfsfólki heilbrigðisþjónustunnar. Það endurspeglast að 

nokkru leyti í honum þar sem talsvert er um sérhæfðan orðaforða sem óvíst er að almennir 

lesendur hafi þekkingu á. Engu að síður inniheldur hann mikið af upplýsingum sem geta 

gagnast foreldrum ungra barna. Að auki koma fram í bæklingnum ýmsar almennar upplýsingar 

um heilbrigðiskerfið sem gagnast innflytjendum. 
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2. UM ÞÝÐINGAR NYTJATEXTA 

Þýðandi er að sumu leyti handverksmaður. Hann  styðst við reglur þýðingarfræðarinnar og 

byggir starf sitt í samræmi við það ásamt þeim kenningum sem þýðingarfræðin er byggð á. 

Eins og í öllum starfsgreinum gilda ákveðnar reglur og aðferðir. Í þessum kafla verður fjallað 

um þýðingar, kenningar og greiningu texta. Einnig verður fjallað um  þýðingaferlið almennt.  

Það er stór munur á nytjaþýðingum og bókmenntaþýðingum. Þennan mun fjallar  Katharina 

Reiss (2000) um í bók sinni. Þar segir hún að í nytjatexta sé tungumálið fyrst og fremst 

samskiptaleið, tæki til að flytja upplýsingar. Fyrir bókmenntaverk og ljóðlist sé tungumálið 

hins vegar tæki til listrænnar sköpunar sem flytur fagurfræðileg gildi á milli frummáls og 

markmáls (Reiss 2000:18).  Heimir Pálsson og Höskuldur Þráinsson (1988:78) benda okkur á 

mikilvægi þess,  meðal annars í þýðingum á nytjatexta, að efnið komist til skila. Taka þurfi 

mið af því hverjum þýðingin sé ætluð og í samræmi við markhópinn þurfi að íhuga notkun á 

fræðilegum orðum. Þeir benda einnig á að þýðandi þurfi að huga vel að fræðilegum hugtökum 

og velta því fyrir sér hvort og hvenær sé ástæða til að þýða textann með fræðilegum orðum eða 

almennum orðaforða. (Heimir Pálsson og Höskuldur Þráinsson 1988:95). 

2.1 Skilgreining á hugtakinu þýðing 

Orðið þýðing merkir oft ‘yfirfærsla’ í öðrum tungumálum. Sem dæmi í ensku, translation, 

sænsku översättning, ítölsku traduzione og þýsku Übersetzung. Ástráður Eysteinsson 

(1996:25) segir að það að þýða sé að taka þátt í hinni endalausu baráttu fyrir skilningi.  

Samkvæmt Ástráði er hægt að finna eina skorinorðustu skilgreininguna á þýðingu í bókinni A 

Linguistic Theory of Translation eftir J.C. Catford. Þessi bók er mikilvæg bók í sögu 

þýðingarfræðinnar. Catford segir að með þýðingum sé skipt á texta í einu tungumáli og 

jafngildum texta á öðru.  

Ástráður Eysteinsson (1996:103) greinir frá hugmyndum Susan Bassnett-McGuire sem hefur 

lýst ferlinu sem boðskiptakeðju. Í keðjunni birtist þýðandi í tvöföldu hlutverki, því að hann er 

í senn viðtakandi og sendandi boða.  

(1)            Sendandi–boð–viðtakandi = sendandi–boð–viðtakandi 

                (rithöfundur)-(texti)-(lesandi) = (þýðandi)-(texti)-(lesandi) 
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2.2 Þýðingategundir 

Roman Jakobson (2004:173-180) málfræðingur talar um þrjár tegundir þýðinga. Hann segir að 

orðin séu bara tákn merkingar og að fleiri málfræðileg tákn séu nauðsynleg til að skilja 

merkingu óþekkts orðs, þ.e.a.s. að þýða þessi tákn. Svona greinir hann þýðingar: 

 

(2)       a)         Þýðing innan tungumálsins. Boð eru flutt í sama málkerfi (umorðun) í       

             þessum tilvikum er þýtt á milli samfélagshópa eða gömul verk   

             endurskrifuð.  

 b)  Þýðing á milli tungumála. Þýðing úr einu tungumáli á annað. Þessi aðferð er 

  kölluð eiginleg þýðing.  

c)  Þýðing á milli táknkerfa. Boð eru flutt með öðrum táknmið, þessi aðferð er 

kölluð umhverfing.  

2.3 Kenningar  
Fjölmargir fræðimenn hafa fjallað um þýðingar í gegnum tíðina. Einn þeirra er Friedrich 

Schleiermacher sem var þýskur heimspekingur og guðfræðingur. Hann þróaði kenningu um 

þýðingar og setti fram í riti sínu Über die verschiedenen Methoden des Übersetzens frá árinu 

1813. Ástráður Eysteinsson (1996: 205-206) fjallar um kenningar Schleiermacher en 

samkvæmt honum eru til tvær leiðir hins eiginlega þýðanda til að sameina höfundinn og 

lesandann. Þetta gefur til kynna tvær gjörólíkar þýðingaraðferðir. Í fyrra tilvikinu hugsar 

þýðandinn sér að viðfangsefni sitt sé að aðlaga frumtextann að hugsun og málsniði samlanda 

sinna þannig að þeir heyri erlenda höfundinn tala við sig á þeirra eigin tungu. Í síðara tilvikinu 

mun lesandanum finnast sem útlendingur sé að tala við hann: Hann þarf að kynnast nýjum 

hugmyndum og málvenjum sem honum eru ókunnar, og í stað þess að vera heima, er hann 

útlendingur í ókunnu landi. 

Jafnframt kemur það fram hjá Schleiermacher ekki sé hægt að blanda þessum aðferðum saman.  

Einnig má nefna að Lawrence Venuti þýðingarfræðingur fjallar um að þýðendur verði 

ósýnilegir í textanum. Það þýði að lesandinn fær ekki að vita hvort hann sé að lesa þýðingu eða 

texta sem var upphaflega skrifaður á viðtökumálinu. Ástráður Eysteinsson (1996:136-137) 

segir eftirfarandi um kenningar Venuti: 

 
Samkvæmt Venuti öðlast þýðing visst gagnsæi- enda eigi hún að vera 

ósýnileg; það er sem við fáum óhindraðan aðgang að hinu útlenda efni, þótt 
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við séum í raun oft föst í þeim viðmiðunum sem fyrir eru í þýðingarmálinu. 

Venuti beinir sem sé spjótum að læsileika sem gagnrýnislausri forsendu 

þýðinga og telur að þýðendur þurfi að ljá verki sínu ,,resistancy”- sem einmitt 

mætti þýða ,, viðnám”. 

En þetta getur verið vafasamt þar sem Venuti ( 1995:22) bendir á  að þýðingar snúist alltaf um 

ólíka lesendur. Það felur í sér að það þarf að endurskrifa texta fyrir nýja lesendur markmálsins. 

Ólíkir lesendur þarfnast ólíkra þýðinga. Venuti fjallar einnig um pólitískan og menningarlegan 

bakgrunn þýðinga og telur hann þessa þætti hafa mótandi áhrif á það hvaða verk líti dagsins 

ljós. Venuti bendir okkur á tvær aðferðir sem hægt sé að vinna með í þýðingum. Þessar aðferðir 

voru upphaflega settar fram af Schleiermacher. Hann taldi að þýðandinn hefði um tvær 

þýðingaaðferðir að velja; að láta þýðinguna miðast við frummálið (e. foreignization) og 

frummenninguna eða að laga verkið að markmáli (e. domestication) og menningu lesandans. 

Hans J. Vermeer og Katharina Reiss settu fram kenningu þar sem megininntakið snýst um leiðir 

þýðanda til að finna markmið þýðingarinnar. Kenninguna kölluðu þau skoposkenningu út frá 

gríska orðinu skopos sem merkir ‘tilgangur’. Meginhugmyndin er sú að sérhver verknaður sé 

sprottinn af einhverjum tilgangi. Samkvæmt kenningunni skiptir máli hvort áhersla er lögð á 

merkingu eða form frumtextans. Það er áríðandi að gera sér grein fyrir því hvers vegna þýða 

þarf frumtextann sem um ræðir og hvert hlutverk (e. function) marktextans er. Einnig er 

mikilvægt að gera sér grein fyrir því hvort að þýðandinn ætli að vera trúr frumtextanum eða 

færa hann nær lesandanum. Þýðandinn er sérfræðingurinn sem tekur að sér verkið og ber 

ábyrgð á þýðingunni sem óskað hefur verið eftir og ákvarðar hvaða hlutverki frumtextinn skuli 

þjóna í þýðingarferlinu. Hlutverk marktextans þarf ekki að vera það sama og hlutverk 

frumtextans en getur verið það (Vermeer 1989/2012:191-192). 

Ástráður Eysteinsson (1996) segir að flestir þýðendur reyni, meðvitað eða ómeðvitað, að 

nálgast það sem nefnt hefur verið jafngildi (e. equivelance). Orðið er grundvallarhugtak í 

þýðingafræðinni og er upphaflega komið frá bandaríska biblíu- og þýðingarfræðingnum 

Eugene Nida. Í jafngildi felst að þýðandi reyni að veita þeim „boðum”, er hann sendir frá sér, 

skírskotun sem samsvarar skírskotun hinna upphaflegu boða; hann kappkostar að láta þau 

gegna samsvarandi eða jafngildu hlutverki (e. function) í „nýjum“ texta á öðru máli.  

Greint er á milli tvennskonar jafngildis. Formlegt jafngildi (e. formal) leggur mesta áherslu á 

að skila boðunum sjálfum, bæði formi og inntaki en áhrifajafngildi (e. dynamic)  snýst um að 
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að setja viðtakandann í samband við hegðanamynstur sem ríkjandi er í hans eigin 

menningarsamfélagi (Ástráður Eysteinsson 1996:90). 

2.4 Þýðingaraðferðir  
Hver þýðandi vinnur eftir ákveðnum reglum. Nauðsynlegt er að vinna eftir einhverri aðferð við 

verkið. Til eru margar þýðingaraðferðir en Peter Newmark skapaði drög fyrir flokkun á 

algengustu aðferðum við þýðingar. Samkvæmt Jóni G. Friðjónsyni (2006:13-15) getum við 

gert ráð fyrir að þessar aðferðir séu: 

	  

 (3) 

 

 

 

 

 

Við mat á framangreindum þýðingaraðferðum komst Newmark að þeirri niðurstöðu að 

einungis tvær þeirra nái tveimur grundvallarmarkmiðum þýðinga, þ.e. að vera nákvæmar og 

gagnorðar. Þessar aðferðir eru þýðing á grundvelli merkingar sem miðast við málhæfni 

höfundar frumtexta og þýðing á grundvelli tjáningar miðast við  málhæfni lesanda.  

Þessi grófa skipting er samt sem áður algjörlega ófullnægjandi. Ástæðan er sú að í 

báðum hópunum eru mjög ólík vandamál og þeim fylgja fjölmörg textaafbrigði. Öll 

vandamálin krefjast mismunandi þýðingaraðferða sem byggðar eru á ólíkum 

grundvallarreglum. Nytjatextar geta átt sameiginleg fjölbreytileg einkenni, en það 

hefur samt mikið að segja hvort þýðingin sem meta á sé vörulisti, lögfræðilegt ágrip eða ritgerð 

í heimspeki.  

 

2.5 Greining texta 
Þegar þýðandi byrjar á nýju þýðingarverkefni er fyrsta og mikilvægasta verkefni hans að greina 

textann svo hægt sé að velja viðeigandi þýðingaraðferð (Jón G. Friðjónsson 2006:9).  

Áhersla lögð á frummálið 
Orðrétt þýðing. 
Frá orði til orðs. 
Kórrétt þýðing. 
Þýðing á grundvelli merkingar.  

Áhersla lögð á þýðingarmálið  
Aðlögun. 
Frjáls þýðing.  
Eðlileg þýðing.  
Þýðing á grundvelli tjáningar. 
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Samkvæmt Katharinu Reiss (2000:25-27) eru þrír flokkar textagerða: 

(4) a) Upplýsandi texti sem leggur áherslu á innihaldið til þess að miðla efni. 

b) Tjáningartexti sem leggur áherslu á formið og miðlar formi. 

c) Virkjandi texti sem er að kalla á viðbrögð og lögð er áhersla á áhrif.  

Hver textategund hefur sérstök einkenni sem gefa okkur vísbendingu um hvaða tegund 

frumtextinn er. Til að skoða þetta betur þarf þýðandi að reyna að finna þá eiginleika í textanum 

sem mun vísa á og hjálpa þýðandanum að greina hvaða textategund frumtextinn er. Samkvæmt 

Christiane Nord (1988:41) er besta leiðin í leit að vísbendingum um tegund textans að skoða 

þá þætti utan hans sem eru: sendandi, markmið samskipta, viðtakandi, tilefni samskipta, staður, 

stund, aðstæður, miðill, samspil þáttanna. Einnig eru þættir innan texta eins og inntak, bygging 

og formgerð, forþekking, óyrtir þættir, orðaforði, setningagerð og samspil þáttanna.  

Heimir Pálsson og Höskuldur Þráinsson (1988:95) veita einnig góðar leiðbeiningar um 

þýðingar á nytjatextum. Má þar nefna að þýðandi nytjatexta getur leyft sér að bæta inn 

skýringum ef hann á ekki annarra kosta völ. Einnig þarf  þýðandi fræðilegs texta að íhuga vel 

hvort og hvenær sé þörf á að nota fræðileg orð. Mikilvægt er að hann að kynni sér hvort 

íðorðaskrá fylgi greininni. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

3. GREINING FRUMTEXTANS OG  
    VAL ÞÝÐINGARAÐFERÐAR    
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3.1 Frumtextinn og textagreining 

Bæklingurinn sem ég þýddi er upplýsandi texti og tilgangur og hlutverk textans er að upplýsa 

lesanda. Samkvæmt skoposkenningunni sem greint var frá í kafla 2.3 eru textar alltaf þýddir í 

ákveðnum tilgangi. Tilgangurinn með að þýða þennan bækling er til þess gerður að upplýsa 

pólska lesendur um heilsuvernd barna á Íslandi.  

Einkenni upplýsandi texta eru meðal annars þau að hann skýrir satt og rétt frá og eru allar 

yfirlýsingar í honum haldbærar staðreyndir. Það er hægt að sjá strax í titlinum Leiðbeiningar 

um heilsuvernd barna 0–5 ára sem og í dæminu fyrir neðan að textinn fræðir og leiðbeinir 

lesanda um helstu hættur sem tengjast heilsufari (bls. 297) niðurgangur á fyrstu þremur árum 

ævinnar er mjög algengur kvilli og er þá oftast samfara uppköstum.                                                   

Í upplýsandi texta er líka gjarnan reynt að auka skilning og vitund lesenda um tiltekin atriði. 

Sem dæmi má nefna er að gefin er greinagóð skilgreining á því hvað höfuðlús er (bls. 324):  

Höfuðlús er lítið skorkvikindi sem getur lifað sníkjulífi í mannshári á höfði og 

nærist á því að sjúga blóð úr hársverðinum. Hún er ekki talin bera neina 

sjúkdóma og því skaðlaus hýslinum. Allir geta smitast en staðfest smit er 

algengast hjá 3-12 ára börnum.  

Í bæklingnum er hægt að sjá fjölmörg íðorð sem hafa upplýsingagildi. Þau eru samkvæmt töflu 

hér að neðan: lactobacillus GG (bls. 297), Hirschsprungs sjúkdómur (bls. 302), LÞS línurit 

(bls. 307), enuresis nocturna (bls. 312), aldósteróns (bls. 312), exem (bls. 315), spirometria. 

(bls. 317) 

Alla þessa þætti er áhugavert að skoða því það er nauðsynlegt og mikilvægt að gera sér grein 

fyrir því hvaða textagerð umræðir. Einnig sést hvaða einkenni frumtextinn hefur, sem er gott 

að vita til að sjá hvaða þýðingaraðferð þýðandi þarf að nota. 

3.2 Þýðingaraðferðir 
Mjög fræðilegur orðaforði og læknisfræðileghugtök geta verið óskiljanleg fyrir almenning. 

Þess vegna þurfti ég ákveða hvort ég skyldi nota léttari orðaforða og gera bæklinginn 

skiljanlegri eða hvort ég vildi halda þessu fræðilega formi. Ég ákvað að halda fræðilegu formi 

og nota fræðileg hugtök í markmáli til að halda samræmi við frumtextann. Jafnvel þótt textinn 

gæti orðið óskiljanlegur fyrir almenning. 



	   Síða	  8	  af	  78	  
	  

Það er mikilvægt að taka það fram að bæklingurinn ætlaður pólskum lesendum á Íslandi. Til 

að öðlast betri skilning á meðferðum, heilbrigðiskerfinu og þeim vörum sem eru notaðar á 

Íslandi þurfti ég að nota aðferð Schleiermachers. Eins og fjallað var um í kafla 2.3 þá felst sú 

aðferð í því að færa lesandann nær höfundinum og láta þýðinguna miðast við frummálið og 

frummenninguna. Sem dæmi má nefna hugtak hér á landi sem kemur oft í bæklingnum og með 

hliðsjón af kenningunni þýddi ég á Íslandi í staðinn fyrir að þýða hér á landi. Þetta gerði ég til 

að það sé alveg á hreinu að átt sé við Ísland þótt textinn sé á pólsku.  

Ég tel að þetta atriði sé einkar mikilvægt. Sérstaklega í þýðingu minni þar sem tilgangurinn er 

að koma upplýsingum til pólskra lesenda sem búa á Íslandi rétt til skila. Ef ég myndi nota  á 

landi - w kraju gæti lesandinn haldið að átt væri við Pólland. 

(5) a) Hér á landi er þó ekki hafin regluleg bólusetning. (bls. 304) 

 b) Tutaj na Islandii nie ma regularnych szczepień.  

 c) Hér á Íslandi er þó ekki hafin regluleg bólusetning. 

 (6)       a) Eru tvö lyf skráð hér á landi Vanquin og Vermox. (bls. 346) 

 b) Zarejestrowane są na Islandii dwa lekarstwa Vanquin i Vermox.  

 c) Eru tvö lyf skráð hér á Íslandi Vanquin og Vermox. 

 

Þar sem frumtextinn og marktextinn eiga báðir að veita upplýsingar, reyndi ég í þýðingu minni 

að gefa rétta mynd af frumtextanum og kynna hann skilmerkilega. En á sama tíma vildi ég 

leggja áherslu á að flæði textans kæmi vel út á pólsku. Erfiðast var að orða efnið vel án þess að 

breyta eða sleppa nokkru. 

3.3 Notkun orðabóka  

Áður en ég byrjaði að þýða las ég mér vel til um efnið. Til að mynda þá kynnti ég mér allt um 

sjúkdómseinkenni astma, því áður en ég þýddi kaflann þurfti ég fyrst að öðlast þekkingu á því 

hvernig líkaminn virkar til að skilja betur hvað gerist þegar astmi herjar á börn. Til að öðlast 

þá þekkingu notaði ég að mestu heimasíður eins og fræðsluvefinn landspitali.is, doktor.is, 

pediatria.mp.pl, portalmedycznofarmaceutyczny.pl. Þetta var gríðarlega mikil vinna en hún 

skilaði miklu þar sem ekki voru til góð hjálpargögn fyrir pólska þýðendur.  

Stanisław Bartoszek (2006) setti saman íslensk-pólsk orðabók en fjöldi allra uppsláttarorða í 

báðum hlutum bókarinnar er samtals rúmlega tuttugu fimm þúsund, og voru þau valin með 
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hliðsjón af Íslenskri orðtíðnibók og pólskum orðtíðnibókum. Eins og stendur í lýsingunni á 

heimasíðu hans Stanisław að við orðaval var reynt að hafa í huga að bókin kæmi hinum 

almenna notanda sem best að notum, og var því lögð aðaláhersla á orð og orðasambönd úr 

daglegu máli. Það var ekki nálægt því að vera nóg fyrir innihald nytjatextans sem ég þýddi. 

Því notaðist ég mikið við þær orðabækur sem finna má á vefnum snara.is. Einnig notaðist ég 

við íðorðasafn í orðabanka Íslenskrar málstöðvar og hugtakasafn Þýðingarmiðstöðvar 

utanríkisráðuneytisins. Að auki  notaði ég rafrænu orðabókina Glosbe - the multilingual 

online dictionary . Til að þýða og til að finna réttu orðin á markmálinu notaði ég pólsku 

samheitaorðabókina synonimy.pl.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. ÞÝÐINGARVANDAMÁL 
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4.1 Frumtexti og marktexti 
Eins og við vitum þá eru engin tvö tungumál nákvæmlega eins og þau geta því aldrei sýnt 

nákvæmlega það sama. Þó notum við sömu aðferðir í ritun á upplýsandi textum í pólsku, mínu 

móðurmáli: notum við svipað form til að leggja áherslu á og undirstrika heiti á til dæmis 

rannsóknum, við punktum niður mikilvæg atriði, notum ramma, myndir á svipaðan hátt í bæði 

pólsku og íslensku.  

Bæklingurinn er skrifaður að mestu í ópersónulegu formi en það kemur samt stundum fyrir að 

starfsfólk er ávarpað beint í annari persónu:  

 

Biðjið fjölskyldu og vini um að styðja og aðstoða barnið við að breyta 

hegðun sinni (bls. 310) eða Mikilvægt er að gefa sér tíma til að sýna 

hvernig bera eigi kremið á exemblettina og fræða/veita upplýsingar um 

kremið til að draga úr hræðslu foreldra við að bera ,,stera” á húð 

barnsins síns. (bls. 321) 

Þessi aðferð er einnig notuð í pólskum bæklingum. Því ákvað ég að halda bæklingnum í 

nákvæmlega sama formi varðandi uppbyggingu  og form í markmálinu. 

4.2 Orðfræðileg vandamál 
	  

4.2.1 Fræðiorð 
 Mér reyndist erfitt að þýða íslensk fræðiorð yfir á pólsku vegna þess að oft eru þessi orð 

samsett orð sem ekki eru í neinum orðabókum sem þýðandi hefur aðgang að. Orðin eru frekar 

gegnsæ fyrir einstakling sem kann íslensku. Ég skil merkinguna en erfitt er að finna jafngildi 

orðanna á pólsku. Sem dæmi er ekki hægt að segja á pólsku sykursaltfreyðitöflur (bls. 299), 

heilsufarsbyrði (bls. 305), heilbrigðisstarfsfólk (bls. 308), eða stoðmjólk (bls. 309) í einu orði 

eins og gert er í frumtextanum. Ég þurfti því að umorða merkingu orðanna með setningu:  

(7)       a) sykursaltfreyðitöflur 

b) tabletki musujące zawierające roztwór soli z cukrem 

c) freyðitöflur sem innihalda blöndu af sýkri og salti 

 (8)      a) heilsufarsbyrði  

            b) obciążenie zdrowotne 

            c) byrði af heilsu 
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 (9)    a) heilbrigðisstarfsfólk  

b) pracownicy służby zdrowia 

c) starfsfólk heilsuþjónustu 
 

 (10)    a) Ef barnið fær aðra mjólk en móðurmjólk til drykkjar eftir sex mánaða aldur er mælt   

    með stoðmjólk, þar sem hún er járnbætt og líkari móðurmjólk að samsetningu en   

    kúamjólk.  

           b) Jeśli dziecko otrzymuje po szóstym miesącu życia do picia inne mleko niż mleko   

    matki zaleca się sztuczne mleko w płynie wzbogacone w żelazo i jest bardziej     

    podobne w składzie do mleka matki niż mleka krowiego. 

           c) Ef barnið fær eftir sex mánaða aldur til drykkjar aðra mjólk en móðurmjólk er mælt      

   með gervimjólk í vökva, járnbætt og líkari að samsetningu móðurmjólk en kúamjólk.  

 

4.2.2 Starfsheiti 

Sérhæfð starfsheiti reyndust einnig erfið í þýðingu. Má nefna dæmi orðið næringarráðgjafi, 

sem er einstaklingur sem starfar á heilsugæslum á Íslandi. Samkvæmt orðabókum er 

næringarráðgjafi maður sem veitir ráðgjöf um mataræði sem auka skal almennt heilbrigði.  Í 

pólsku höfum við tvö heiti fyrir næringarráðgjafa: dietetyk og doradzca żywieniowy.  

Orðið næringarráðgjafi yfirfært á pólsku væri: doradca żywieniowy. Sem er bein þýðing fyrir 

orðið næringarráðgjafi og merkir manneskju sem veitir næringarráðgjöf. En doradca 

żywieniowy í Póllandi starfar ekki í heilsugæslum eins og næringarráðgjafi á Íslandi. Á 

heimasíðu Velferðarráðuneytisins (2012) er að finna þessa skýringu: 

Leyfi skv. 2. gr. má veita þeim sem lokið hafa BS-prófi í næringarfræði og 

a.m.k. eins árs framhaldsnámi í næringarráðgjöf, þar sem hluti náms er 

starfsmenntun á sjúkrahúsi eða heilbrigðisstofnun, frá háskóla sem 

viðurkenndur er af heilbrigðisyfirvöldum hér á landi og 

heilbrigðisyfirvöldum þess ríkis þar sem námið var stundað. 

Í Póllandi einstaklingur sem veitir næringarráðgjöf á heilsugæslum kallast dietetyk og er með 

sömu háskólamenntun og á Íslandi. Í stað þess að fara auðveldu leiðina og þýða þetta beint 

ákvað ég að athuga hvaða menntun næringarráðgjafi á Íslandi hefur og bera það saman við 

dietetyk í Póllandi. Með því gat ég séð hvort þessir einstaklingar séu með sambærilega menntun 

í báðum löndunum og hvort starfið sé það sama. Þannig þýði ég ekki orðið beint heldur er ég 

að finna jafngildi í markmáli. 
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(11) a)  Æskilegt er að geta boðið upp á viðtal við næringarráðgjafa þegar þess er þörf. 

              (bls. 305) 

  b)  Wskazane jest, aby była możliwość kosnultacji z dietetykiem, kiedy zajdzie taka  

potrzeba. 

  c)  Æskilegt er, að geta boðið upp á viðtal við næringarráðgjafa þegar þess er þörf. 

 

4.2.3 Erlend orð 

Auðvelt er að sjá að þessi bæklingur er almennt ætlaður fyrir fagfólk vegna þess að í honum 

eru orð sem ekki eru til staðar í íslensku tungumáli.  

Augljóst dæmi um þetta í textanum eru orðin solute load. Hvergi í textanum er hægt að finna 

út frá samhengi textans hvað solute load merkir. Því leyfði ég orðunum solute load að halda 

sér í þýðingunni. Það gerir setninguna jafn óskiljalega á pólsku og hún er í frumtextanum.  

(12) a) Hjá um það bil 70-80% barna með næturvætu dregur ekki úr þvagframleiðslu á          

nóttunni (nocturnal polyuria) þrátt fyrir minnkað „solute load”. (bls. 312) 

       b) U około 70-80% dzieci z problemem moczenia nocnego pomimo spadku „solute load” 

w nocy nie zmniejsza się produkcja moczu (nocturnal polyuria). 

       c) Hjá um það bil 70-80% barna með vandamál með næturvætu þrátt fyrir minnkað „solute 

load” á nóttunni dregur ekki úr þvagframleiðslu (nocturnal polyuria). 

 

Einnig er nokkuð notað af erlendum skammstöfunum án útskýringar eins og að höfundur geri 

ráð fyrir að lesandi hafi grunnþekkingu á læknamáli. Skammstafanirnar hér gefa vísbendingu 

um það hvort lyf eigi að gefa í æð, munn, vöðva o.s.frv. Allar skammstafanirnar koma úr 

latínu og t.d. p.o. merkir per os sem þýðir í munn. Óþekkt fyrir almenning en ég ákvað að 

hafa sömu skammstafanirnar í marktextanum í samræmi við frumtextann. 

(13)  a) Í meðalslæmu eða slæmu astmakasti ber að gefa sterameðferð p.o. í  nokkra daga. 

  Í viðbót má gefa adrenalin (styrkur: 1mg/ml) í skammtinum 0.1ml/10 kg       

  líkamsþunga, allt að 0.3 ml (börn þyngri en 30 kg fá 0.3 ml) s.c. eða i.m. (bls. 317) 

  b) Przy umiarkowanym lub ciężkim ataku astmy należy podawać przez kilka dni 

sterydy p.o.  Dodatkowo można podać adrenalinę   (stężenie: 1 mg / ml) w dawce 

0,1 ms / 10 kg masy ciała, do 0,3 ml   (dzieci cięższe niż 30 kg otrzymują 0,3 ml) 

s.c. lub i.m. 

 c) Í meðalslæmu eða slæmu astmakasti ber að gefa í nokkra daga stera p.o. Í viðbót má 
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gefa adrenalin (styrkur: 1mg/ml) í skammti 0.1ml/10 kg líkamsþunga, að 0.3 ml 

(börn þyngri en 30 kg fá 0.3 ml) s.c. eða i.m  

Annað dæmi eru PEF mælingar. Úr ensku Peak Espiratory Flow sem merkir Hámarks 

Útöndunar Flæði eða  HÚF mælingar. 

(14) a) PEF mælingar gerðar heima eru mikilvægar til þess að fylgja eftir    

 sjúkdómseinkennum og meta árangur meðferðar. (bls. 317) 

       b) Pomiary PEF wykonywane w domu są ważne aby kontrolować objawy oraz ocenić    

 skuteczność leczenia.  

c) Mælingar PEF gerðar heima eru mikilvægar til þess að fylgja einkennum og meta 

árangur meðferðar. 

4.2.4 Margræð orð 

Annað vandamál sem ég þurfti að finna lausn á voru margræð orð. Dæmi má taka um orðið 

bólga sem samkvæmt orðabókum merkir staðbundið varnarviðbragð líkamshluta við sýkingu 

eða eftir áverka. Bólga einkennist af hita, roða, þrútnun og sársauka. Bólga er eitt orð yfir allt 

þetta.  

Í pólsku er þessu hugtaki skipt í tvennt:  

 

 (15) 

 

 

 

Zapalenie er notað þegar veikindi eiga sér stað og sýkingin  er ekki augljós. Einkennin sjást 

ekki alltaf með berum augum því þau eru yfirleitt innvortis. Sem dæmi um þetta eru 

lungnabólga, heilahimnubólga, botnlangabólga eða vöðvabólga. Obrzęk er svo orð sem er 

notað þegar um er að ræða þykkildi sem yfirleitt sést utan á líkamanum. 

 

Oft var erfitt að sjá hvort átt var við innvortis bólgu og þar af leiðandi hvort nota ætti orðið 

zapalenie eða obrzek í pólsku þýðingunni. Stundum þegar zapalenie á sér stað þá fylgir einnig 

obrzek en ekki alltaf. 

 

Þýðing á læknisfræðilegu málefni sem ætluð er notendum sem eru bæði sjúklingar og/eða 

pólska obrzęk zapalenie  

íslenska bólga  
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læknar krefst mikillar nákvæmni. Ástæðan er sú að þýðandinn þarf að leggja sérstaka áherslu 

á að nota rétt orð til hægt sé að forðast mistök. 

 

Hér má sjá tvö dæmi þar sem orðið bólga var þýtt á mismunandi hátt. 

 

 (16) a) Einkennin stafa af bólgu og samdrætti í lungnaberkjum og eru afturkræf. (bls. 315) 

        b) Objawy występujace na skutek zapalenia i skurczy w oskrzelach płucnych  są      

 odwracalnymi. 

        c) Einkennin stafa af bólgu og samdrætti í lungnaberkjum og eru afturkræf. 

 

(17) a) Hægðir verða gjarnan tregari þegar byrjað er að gefa fasta fæðu, sem getur valdið   

 hægðatregðu og þá e.t.v. með særindum og bólgu við endaþarmsopið. (bls. 301) 

        b) Kiedy zaczyna wprowadzać się pokarmy stałe, stolce mogą być bardziej oporne, co  

 może powodować zaparcia i opcjonalne bóle oraz stan zapalny odbytu.  

        c) Þegar byrjað er að gefa fasta fæðu verða hægðir gjarnan tregari, sem getur valdið  

 hægðatregðu og þá e.t.v. með særindum og bólgu við endaþarmsopið 

 

 (18) a) Ef endaþarmsopið virðist bólgið mætti t.d. bera varlega á það Lasinoh krem einu  

 sinni daglega (t.d. með eyrnapinna). (bls. 301)  

         b) Jeśli odbyt wydaje się obrzękniety można np. ostrożnie nanosić na te miejsce krem   

 Lasinoh raz dziennie (np. patyczkami do czyszczenia uszu). 

        c) Ef endaþarmsopið virðist bólgið mætti t.d. bera varlega á það svæði kremið Lasinoh 

 einu sinni daglega (t.d. með eyrnapinna). 

 

Í þessum setningum er erfitt að greina í íslensku um hvaða bólgu ástand er að talað.  En það er 

mjög mikilvægt að vita nákvæmlega þegar þýða á læknisfræðileg málefni. 

 

4.2.5. Latína 

Ég velti því fyrir mér hvort þýða ætti latnesku orðin eða ekki, t.d.  Mycoplasma pneumonia 

sem samkvæmt Landlæknir.is merkir bakteríu sem veldur öndunarfærasýkingum hjá mönnum 

og kallað er mýkóplasmasýking. Þá þarf þýðandinn, ég í þessu tilviki, að horfa á markmið 

þýðingarinnar með skoposkenninguna í fyrirrúmi. Hvert er markmið mitt? Hvort ætla ég að 

hafa textann nákvæmlega í sama formi og bæklinginn eða hafa hann auðskilinn fyrir pólska 
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lesendur. Því miður er þekking mín á latínu er ekki fullkomin.  Þess vegna ákvað ég að hafa 

þýðinguna á sama formi og bæklingurinn er í þótt stundum geti verið erfitt að skilja setninguna. 

(19) a) Lyfjagjöf á oftast ekki við þegar um er að ræða niðurgangssýkingar nema ef vera 

 skyldi ,,probiotika” eins og Lactobacillus GG og styttir það lengd slæmra niðurgangs 

 sýkinga. Þó þekkist það að ákveðnar bakteríur, t.d. Campylobakter jejuni, þurfi að 

 meðhöndla með sýklalyfjum en slíkar sýkingar eru fremur fágætar í ungum börnum. 

 (bls. 297) 

       b) Leki najczęściej nie mają znaczenia przy infekcjach biegunkowych za wyjątkiem   

 konieczności podania ,,probiotika” czyli Lactobacillus GG, jako że lek ten skraca 

 czas trwania ciężkiej biegunki. Chociaż wiadomo, że pewne bakterie np. 

 Campylobakter jejuni muszą być leczone antybiotykami, ale takie infekcje są s

 tosunkowo żadkie u małych dzieci. 

      c) Lyfjagjöf á oftast ekki við þegar um er að ræða niðurgangssýkingar nema ef vera 

 skyldi ,,probiotika”eins og  Lactobacillus GG og styttir það lengd slæmra niðurgangs 

 sýkinga. Þó þekkist það að ákveðnar bakteríur, t.d. Campylobakter jejuni, þurfi að 

 meðhöndla með sýklalyfjum en slíkar sýkingar eru fremur fágætar í ungum börnum.  

 

Latínuorðin nýttust mér samt mikið við þýðinguna. Það var miklu auðveldara fyrir mig að finna 

rétt orð á pólsku, aðallega vegna þess að latneskir orðstofnar eru gjarnan notaðir í sérhæfðu 

heilbrigðismálfari. Til dæmis var notkun orðsins spirometria úr latínu ekki vandamál fyrir mig 

að skilja og um hvaða rannsókn er átt við því í pólsku sem merkir fráblástursmæling notum við 

latneska orðið. (bls. 317) 

(20) a) Spirometria er gerð reglulega til að fylgjast með lungnastarfseminni. (bls. 317) 

        b) Spirometria jest robiona regularnie w celu monitorowania funkcjonowania płuc. 

        c) Spirometria er gerð reglulega til að fylgjast með lungnastarfseminni. 

Annað dæmi sem hægt er að nefna er orðið prostaglandyna. Það eru hormón sem taka þátt í 

mörgum lífeðlisfræðilegum ferlum og meðal annars  hafa áhrif á bólgusvar í líkamanum.	   Í 
pólsku er latneska orðið notað.  

(21) a) Óeðlileg framleiðsla prostaglandína (PGE2) og truflanir á framleiðslu reníns,              

 angíótensíns, aldósteróns og atríal natríúretic factor geta einnig aukið natríum           

 útskilnað og þvagmagn. (bls. 312) 



	   Síða	  16	  af	  78	  
	  

  b) Nieprawidłowe wytwarzanie prostaglandyny (PGE2) i zakłócenia w                

 produkcji reniny, angiotensyny, aldosteronu i przedsionkowego peptydu       

 natriuretycznego może również zwiększać wydalanie sodu i ilość moczu.  

  c) Óeðlileg framleiðsla prostaglandína (PGE2) og truflanir á framleiðslu reníns,  

 angíótensíns, aldósteróns og atríal natríúretic factor geta einnig aukið natríum         

útskilnað og þvagmagn.  

 

4.3 Málfræðileg vandamál 

4.3.1. Langar setningar 
Stundum þurfti ég að búa til þrjár setnigar úr einni setningunni. Pólskur lesandi er ekki vanur 

að hafa langar setningar og getur hann lent í því að gleyma  um hvað var verið að fjalla, 

sérstaklega þegar mikið af upplýsingum kemur fram í setningunni. 

 
(22) a) Meðferð, sem felst í vökvun um munn, skal hefja sem fyrst og er mælt með 

 sértilbúnum vökvaduftum sem fá má í lyfjabúðum og er blandað út í soðið vatn sem 

 hefur verið látið kólna.  (bls. 297) 

         b) Terapia, która polega na podawaniu płynów doustnie powinna zacząć się     

 natychmiastowo. Zalecany jest specjalnie przygotowany, sproszkowany preparat, 

 który rozrabia się z wcześniej ostudzoną, przegotowaną wodą. Preparat ten można 

 nabyć w aptece. 

         c) Meðferð, sem felst í vökvun um munn, skal hefja sem fyrst. Mælt er með sértilbúnum    

 efnablöndum í duftformi sem er blandað út í soðið vatn sem hefur verið látið kólna. 

 Þessa efnablöndu fá má í lyfjabúðum.  

 

Einnig þurfti ég stundum að brjóta upp samtengdar aðalsetningar og nafnliði með tengingunni 

til að forðast endurtekningar á tengingunni sem hljómar ekki vel í pólsku.  

 

(23) a) Til að ráða niðurlögum njálgs þarf lyfjameðferð og eru tvö lyf skráð hér á landi Vanquin og 

 Vermox og er hvort tveggja til sem töflur og mixtúra. (bls. 346) 

        b) Aby zlikwidować owsiki potrzebna jest terapia farmakologiczna. Na Islandii zarejestrowane 

 są dwa leki Vanquin i Vermox, występujące zarówno w formie tabletek jak i roztworu 

 doustnego. 

        c) Til að ráða niðurlögum njálgs þarf lyfjameðferð. Á Íslandi eru tvö lyf skráð, Vanquin og 
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 Vermox sem hægt er að fá sem bæði töflur og mixtúru.  

 

4.3.2. Orðaröð 
Orðaröð í íslensku er bundin að því leyti að sögnin er alltaf í öðru sæti. Orðaröðin í pólsku er  

frumlag – sögn – andlag en í sumum setningum breytist orðaröðin og fer það eftir samhengi 

textans, áherslu, hrynjanda og stíl. Eftirfarandi dæmi eiga að sýna hvernig þetta var gert í 

þýðingunni hjá mér.  

(24) a) Bæta má við theophyllamin-meðferð í æð. (bls.318) 

       b) Dołączyć można leczenie dożylne teofiliną. 

       c) Bæta má meðferð í æð við theophyllamin. 

 

Annað vandamál sem ég þurfti að leysa voru setningar sem pólskir lesendur geta misskilið ef ég þýddi 

beint, eins og í næsta dæmi. Þess vegna þurfti ég að breyta setningunni til að hafa hana skýrari fyrir 

pólska lesendur. 

 

(25) a) Til eru sykursaltfreyðitöflur með appelsínubragði fyrir börn eldri en 3ja ára sem eru leystar 

 upp í vatni samkvæmt leiðbeiningum. (bls. 299) 

        b) Dostępne są tabletki musujące dla dzieci powyżej 3 roku życia zawierające roztwór soli z    

 cukrem o smaku pomarańczy, które rozpuszcza się w wodzie zgodnie z zaleceniami.  

         c) Til eru freyðitöflur fyrir börn eldri en 3ja ára sem innihalda blöndu af sykri og salti með 

 appelsínubragði sem eru leystar upp í vatni samkvæmt leiðbeiningum. 

 

4.3.3. Greinir 
Í pólsku er ekki til greinir. Það er stundum hægt að nota í ábendingarfornafn ta ’þessi’ í staðinn. 

Það er hægt að nota til áherslu eða sleppa alveg eins og ég gerði í þýðingunni í sambandi við 

nöfn og sjúkdóma. Til að halda samhengi við fyrri setningu ákvað ég að setja 

ábendingarfornafn við orðið nafnið í dæmi (26) hér að neðan. Ég ákvað svo að sleppa því alveg 

við orðið sjúkdómurinn í sömu setningu því það kemur fram fyrr í textanum um hvaða sjúkdóm 

er talað um.  

(26) a) Nafnið kemur til vegna þess að meira en helmingur þeirra sem fá barnaexem greinist á 

 fyrsta aldursárinu og á 90% tilfella er sjúkdómurinn kominn fram við 4-5 ára aldur. 

 (bls. 320) 
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       b) Nazwa ta wywodzi się z tego, że ponad połowa diagnoz egzemy dziecięcej jest 

 stawiana w pierwszym roku życia dziecka a w 90% przypadków choroba ujawnia się 

 w 4-5 roku życia. 

       c) Nafn þetta kemur frá því að meira en helmingur af greiningum barnaexems kemur á     

 fyrsta aldursári barnsins og í 90% tilfella er sjúkdómur kominn fram við 4-5 ára aldur.  

 

4.4. Önnur vandamál 
Hér verða nefnd nokkur dæmi um ýmislegt annað sem ráða þurfti fram úr í samloðun í 

þýðingarvinnunni. 

4.4.1. Samloðun  

Stundum fannst mér erfitt að skilja frumtextann vegna þess að það “vantaði” eitthvað í textann. 

Í pólsku eru yfirleitt notaðar samloðunaraðferðir af ýmsum toga, t.d. endurtekningar á orðum 

eða setningarhlutum, notkun samheita, yfirskipaðra og undirskipaðra orða eða andheita. 

Samloðunaraðferðir eru notaðar til þess að tengja setningar saman á rökréttan hátt og halda 

samhengi í textanum. Hér er eitt dæmi þar sem bæta þurfti inn í orðunum barn og prófun í 

pólsku þýðingunni til þess að vísa til fyrri setningar og halda samhengi. Annars gæti textinn að 

sumu leyti orðið ruglinslegur fyrir pólska lesandann. Þegar sagt er í textanum hönd í eðilega 

heitu umhverfi tengist það varla háræða fyllingartímaprófi. Dæmi sýnir þetta betur: 

(27) a) Háræða fyllingartími sem er metinn með því að þrýsta þétt á fingurgóminn og láta    

 hann fölna en sleppa síðan og mæla tímann sem tekur hann að ná fyrri lit sem hjá 

 eðlilegu barni tekur skemur en 11⁄2-2 sekúndur. Halda þarf hendi í hjartahæð í eðilega 

 heitu umhverfi.( bls. 297) 

       b) Badanie nawrotu kapilarnego polega na uciśnięciu opuszka palca, aż do wystąpienia 

 bladego koloru a następnie po jego zwolnieniu, zmierzeniu czasu potrzebnego do  

 osiągnięcia poprzedniego koloru, gdzie u zdrowego dziecka czas ten wynosi poniżej 

 1,5-2 sekund. Badanie należy przeprowadzić w ciepłym, naturalnym otoczeniu 

 trzymjąc rękę dziecka na wysokości serca.  

       c) Prófið háræða fyllingartíma fellst í að ýta á fingurgóminn þangað til kemur fölur litur 

 og þá að sleppa honum, mæla tímann sem það tekur að ná fyrri lit, sem hjá heilbrigðu 

 barni er minna en 1,5-2 sekúndur. Prófunin skal framkvæmd í heitu, eðilegu umhverfi 

 með að halda hendi barnsins í hjartahæð. 
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4.4.2. Prentvilla 

Það var erfitt fyrir mig að ákveða hvaða aðferð ég þyrfti að nota þegar fann ég prentvilluna 

þarnsins í frumtextanum. Í því samabandi vöknuðu upp spurningar hjá mér: 

(28) a) Á að láta orðið þarnsins halda sér í marktextanum? 

       b) Á að þýða orðið yfir á pólsku og gera líka prent-eða stafsetningavillu í þýðingunni? 

       c) Eða á bara að þýða orðið þar sem allt bendir til þess að átt sé við þarm.  

 

Með þetta í huga leyfði ég mér að leiðrétta villuna og þýða orðið þarmsins yfir á pólsku. 

 (29) a) Hirschsprungs sjúkdómur (galli á uppbyggingu þarnsins ofar í endaþarmi og      

 jafnvel í ristli) (bls. 302) 

        b) Choroba Hirschsprunga (wada strukturalna jelita, odcinka górnego odbytnicy a     

 nawet jelita grubego 

         c) Hirschsprungs sjúkdómur (galli á uppbyggingu þarmsins ofar í endaþarmi og   

 jafnvel í ristli)  

4.4.3. Menningarbundið orðafar 

Bæklingurinn fannst mér nútímalegur en samt kom notkunin á orðinu landsfjórðungur mér á 

óvart. Í þýðingunni fannst mér tilgangslaust að fara dýpra í þetta mál og því þýddi ég orðið 

með w całym kraju sem merkir ‘víðs vegar um landið’ sem er hægt að segja að eigi að nokkru 

leyti við það sama. 

(30) a) einnig að sett verði á laggirnar þverfaglegt offituteymi í hverjum landsfjórðungi. (bls. 

 305) 

       b) jak również do stworzenia zespołów interdyscyplinarnych otyłości w całym kraju.  

       c) einnig að sett verði á laggirnar þverfaglegt offituteymi víðs vegar um landið. 

 

5. LOKAORÐ 

Ég hef lært að til þess að vera góður þýðandi er ekki einungis nóg að vinna með orðabækur, 

heldur er einnig nauðsynlegt er að þekkja vel tungumálið ásamt menningarumhverfi 

upprunamálsins sem og markmálsins. Verk þýðandans er þar af leiðandi áskorun þar sem 
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hann þarf að halda stíl og hugmyndum frumtextans á nákvæman og lipran hátt. Að sjálfsögðu 

voru nokkur frávik nauðsynleg til þess að gera textann skiljanlegan og sem skýrastann fyrir 

pólska lesendur. Þýðendur þurfa alltaf að hafa í huga að reyna að ná jafngildi á einhvern hátt. 

Því þeirra hlutverk er að þýða eins vel og mögulegt er. Ég er mjög ánægð með það að valdi 

ég að skrifa lokaritgerð um þýðingar. Ég hafði áhuga á þýðingum og því valdi ég þýðingu 

sem viðfangsefni. Þótt að bæklingurinn sé mjög faglegur með fjölda fræðiorða fannst mér 

áhugavert að vinna við þennan texta. Ég lærði mikið af mistökum mínum og fékk góða 

reynslu við að þýða bókmenntir úr íslensku yfir á pólsku. Ég vildi þakka öllum fyrir alla þá 

aðstoð sem þau veittu mér við gerð ritgerðarinnar. Aðallega fjólskyldu minni fyrir óbilandi 

trú á mér og leiðbeinanda mínum Þóru Björk Hjartardóttir fyrir jákvætt viðmót, þolinmæði og 

stuðning. Takk kærlega fyrir mig.  
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Ung- og smábarnavernd 

Leiðbeiningar um heilsuvernd barna 

0-5 ára 

í pólskri þýðingu 

 

 

 

 

 

 

 

PORADNIA DZIECIĘCA 
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Instrukcje dotyczące opieki zdrowotnej 
dzieci 0-5 lat 

 
 

 

 

   Wydanie 3 – maj 2013,  

         Uaktualniono listopad 2013 

Wydanie 2 – październik 2010 

Wydanie 1 – wrzesień 2009 

 

                               
             

 

 

Rozdział siódmy 
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7   Problemy zdrowotne 
	  

	  

	  

  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

7.1    GORĄCZKA U DZIECI  

Gorączka u dzieci jest dość powszechna i w większości przypadków jest nie groźna. Ważne 
jest aby pamiętać że gorączka nie jest chorobą tylko objawem poprzedzającym chorobę. 
Temperatura poniżej 40°C (mierzona w odbytnicy) uważana jest za pomocną w walce z 
czynnikami chorobotwórczymi natomiast wyższa temperatura może zwiększyć inne objawy 
takie jak odwodnienie i złe samopoczucie, jak również może powodować drgawki 
gorączkowe, które najczęściej są nieszkodliwe. 
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Co to jest gorączka?  

O gorączce mówimy wtedy, kiedy podwyższona temperatura ciała przekracza fizjologiczną 
normę. W mózgu znajduje sią obszar który steruje ciepłotą ciała podobnie jak termostat w 
domach. Prawidłowa temperatura ciała wynosi 37° C i ulega małemu wahaniu w ciągu 
dnia. Zazwyczaj z rana jest niższa. U bawiących się dzieci temperatura ciała może z 
łatwością przekroczyć 38 °C bez wystąpienia stanu chorobowego. Podczas choroby 
centralny ośrodek termoregulacji ustawia cieplote ciała w taki sposób że będzie ona z regóły 
wyższa niż 38° C. Z drugiej jednak strony u dzieci młodszych niż 3 miesiące temperatura 
ciala może spaść. Trzeba również zwrócić uwagę na to że temperatura ciała u dzieci z 
infekcją może mieścić się w normie.  

 

W jaki sposób najlepiej ocenić czy dziecko ma gorączkę?  

Dotyk skóry dziecka może być dla nas wskazówką czy dziecko ma gorączkę jednak nie jest 
to niezawodny sposób. Najlepszym sposobem na sprawdzenie gorączki jest użycie 
termometra. 

Jakich termometrów najlepiej używać?  

Niżej wymienione termometry są dostępne na Islandii:   

•   Termometry przykładane do czoła 

Te termometry przykłada się do czoła albo do skroni dziecka i podają nam 
informacje o tym czy dziecko ma gorączkę. Ten sposób nie daje nam jednak 
dokładnego wyniku jak wysoka jest temperatura dlatego zaleca się inne sposoby 
pomiaru temperatury u dzieci. 

 

 

 

•   Termometry rtęciowe 
 

Termometry rtęciowe są dostępne jako termometry doodbytnicze lub termometry 
doustne. Te termometry są niezawodne ale zmierzenie prawidłowo temperatury 
może zająć 1-2 minuty. 
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•   Termometry elektroniczne (digital) 
 

Termometrami elektronicznymi można zmierzyc temperaturę w odbytnicy, w jamie 
ustnej i pod pacha. Pomiary takie sa szybsze i skuteczniejsze u dzieci w każdym 
wieku. Ważne jest aby postępować zgodnie z instrukcją zamieszczoną przez 
producenta. 

 

•   Termometry elektroniczne na podczerwień 
  

Termometry elektroniczne na podczerwień mierzą temperaturę w przedwodzie 
słuchowym i są proste oraz szybkie w użyciu. Jednakże nie można na nich polegać 
przy pomiarze u dzieci poniżej 3 miesiąca życia oraz często są droższe niż 
termometry elektroniczne. 

 

•   Termometry elektroniczne w smoczku  
 

Termometry te wydają się wygodne i proste w użyciu ale nie powinno sie ich 
stosować u dzieci poniżej 3 miesiąca życia. Termometry smoczkowe powinno 
trzymać się w buzi przez kilka minut aby otrzymać pełny wynik gdzie może to być 
trudne do osiągnięcia u małych dzieci. 

 

W jaki sposób najlepiej mierzyć jest temperaturę? 

Często może być trudno zmierzyć temperaturę u dzieci szczególnie jeśli są 
niespokojne i nie chcą współpracować. Jednak dla lekarza podczas diagnozowania 
choroby ważne jest aby znać dokładną temperaturę ciała dziecka. 

U dzieci młodszych niż 3 miesiące pomiar doodbytniczy jest najdokładniejszy 
zarówno przy użyciu termometru rtęciowego jak i elektronicznego. Nie zaleca sie 
pomiarów dousznych w tym przedziale wiekowym. 

U dzieci starszych niż 3 miesiące najlepiej jest mierzyć temperaturę termometrem 
stosowanym doodbytniczo rtęciowym albo elektronicznym. Pomiar doustny może 
się udać ale jest to zwykle trudne u dzieci. Pomiar pod pachą termometrem 
elektronicznym też jest dopuszczalny ale często taki pomiar nie jest dokładny. 

o   Pomiar w odbytnicy 

Pomiar w odbytnicy można zrobić przy użyciu termometru elektronicznego 
lub rtęciowego. Małe dzieci najlepiej trzymać w ramionach w pozycji na 
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brzuszku bądź na plecach na płaskim podłożu z biodrami do góry. Nałożyć 
należy wazelinę na końcówkę termometru po czym delikatnie wprowadzić 
do odbytu na głębokość 1-2 cm. Ważne jest aby absolutnie nie używać siły. 
Prawidłowy pomiar temperatury termometrem rtęciowym zajmuje około 1-2 
minut, natomiast trochę krócej termometrem elektronicznym. 

o   Pomiar w jamie ustnej 
 

Pomiar w jamie ustnej jest łatwiejszy u starszych współpracujących dzieci. 

Po posiłku bądź piciu przez dziecko należy odczekać 20-30 minut po czym 
włożyć końcówkę termometru pod język. Pozwolić dziecku zamknąć buzię i 
przez cały czas kiedy mierzona jest temperatura nie wolno dziecku 
rozmawiać, jeść ani pić. Prawidłowy pomiar temperatury termometrem 
elektronicznym jest szybszy niż rtęciowym, który zajmuje około 1-2 minut. 

 

o   Pomiar pod pachą 
 

Pomiar pod pachą może być wygodniejszy u starszych i współpracujących 
dzieci ale nie jest tak dokładny jak pomiary robione w odbytnicy czy w jamie 
ustnej. Aby pomiar był dokładniejszy dziecko nie może być nadmiernie 
ubrane, termometr powinien dotknąć skóry a pacha powinna go otaczać. 

Jaka temperatura oznacza gorączke u dzieci?  

Normalna temperatura u dzieci jest często wyższa i zmienna niż u dorosłych. 

Zazwyczaj mówi się że dziecko ma gorączke gdy: 

 

•   Pomiar w odbytnicy pokazuje temperaturę wyższą niż 38°C 
 

•   Pomiar w jamie ustnej jest wyższy niż 37,5°C 
 

•   Pomiar pod pachą jest wyższy niż 37,2°C 
 

Należy zwrócić uwagę na to że gorączka u dzieci sama w sobie niewiele mówi o chorobie 
czy poważnym stanie chorobowym. Dziecko może być z poważną infekcją i bez gorączki 
albo na odwrót może mieć niegroźną infekcję wirusową z wysoką gorączką. Jednak u dzieci 
młodszych niż 3 miesiące należy zawsze temperaturę (wyższą niż 38°C) traktować 
poważnie i kontaktować się z lekarzem. 
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Jakie choroby mogą powodować gorączke u dzieci?  

 
Najbardziej powrzechnymi chorobami powodującymi gorączkę są infekcje spowodowane 
przez wirusy lub bakterie. Po wysokości gorączki bądź schemacie temperatur nie da się 
jasno odczytać czy mamy do czynienia z najczęściej występującą u dzieci infekcją wirusową, 
czy bakteryjną. 

 

Inne choroby, które żadko powodują gorączkę: choroby nowotworowe (rak), choroby 
reumatyczne, urazy ośrodkowego układu nerwowego, nadczynność tarczycy, odwodnienie 
(suchość), ukąszenie owadów, węża, zatrucia lekami, antybiotyki, szczepionki. 

 

Czy gorączka jest niebezpieczna?  

Gorączka sama w sobie nie jest niebezpieczna ale może powodować u dziecka złe 
samopoczucie. Mówi się że temperatura powyżej 42°C (mierzona w odbytnicy) może 
dziecku szkodzić ale tak wysoka gorączka zazwyczaj żadko występuje. 

Drgawki gorączkowe występują u 4 % dzieci zwłaszcza młodszych niż 3 lata. 

Drgawki gorączkowe trwają zazwyczaj krótką chwilę i nie powodują zniszczeń mózgu czy 
innych defektów. Pojawiają się one zazwyczaj w początkowej fazie choroby kiedy trudno 
jest im zapobiec stosując profilaktycznie terapię lekami przeciwgorączkowymi.  

 

Czy gorączka ma swoje dobre strony?   

Wiele za tym idzie że gorączka jest pomocna przy walce z infekcją. Różna aktywność 
immunologiczna polepsza się przy temperaturze 37-40°C a pogarsza przy temperaturze 
powyżej 40°C. Wiele bakterii podczas gorączki rozmnarza się wolniej i produkuje mniej 
trujących związków. Jednocześnie badania pokazują że gorączka zwiększa działanie 
różnych antybiotyków. 

Czy zawsze należy zbijać gorączke farmakologicznie? 

Zbijać gorączkę farmakologicznie należy tylko u tych dzieci, które czują się z jej powodu źle 
niż żeby miało to zależeć od stopnia wysokości gorączki. 

 

Niżej wymienione sposoby mają działanie obniżające gorączkę: 
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1.   Leki zbijające gorączkę 
 
•   Parasetamól 10-15 mg/kg/dawkowanie nie częściej niż co 6 godzin 

 

•   Ibuprofen (Ibúprófen, Ibúfen) 5 mg/kg/ dawka nie częściej niż co 6 godzin 
 

2. Dziecko powinno być lekko ubrane i w chłodnym pomieszczeniu 

 

3. Dziecko należy często poić 

 

4. Pozwalać na odpoczynek wedle potrzeby 

	  

5. Stosunkowo żadko zaleca się chłodzenie wodą z wyjątkiem kiedy mimo  

podania leków przeciwgorączkowych temperatura utrzymuje się powyżej 41°C. 
Chłodzenie wodą nie powinno mieć miejsca zanim nie poda się dziecku leków 
zbijających gorączkę. Temperatura wody powinna wynosić między 25-30°C. 

 

Reakcja na metody obniżania gorączki tzn. jeśli gorączka spada szybko i dziecko wydaje się 
czuć lepiej, to nie jest to definitywny, jednoznaczny dowód że mowa tu jest o infekcji o 
niewinnym charakterze. Aby wykluczyć poważną zbliżającą się chorobę należy pozwolić 
lekarzowi ocenić stan zdrowia dziecka. 

 

Kiedy należy zwrócić się do lekarza w związku z gorączką?  

Gorączka zazwyczaj nie jest powodem, dla którego mielibyśmy od razu szukać porady 
lekarskiej z wyjątkiem jeśli dziecko jest młodsze niż 3 miesiące bądź jest nienaturalnie 
osłabione. 

Poniższe aspekty mogą nam zasygnalizować poważną chorobę: 

 

• Dziecko jest nienaturalnie osłabione, rozdrażnione, ciężko jest obudzić 
albo jest zdezorientowane. 
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• Dziecko ma problemy z oddychaniem, wysypke występującą 
jednocześnie z wysoką gorączką bądź dolegliwości przy oddawaniu 
moczu. 

 

 • Dziecko ma gorączkę dłużej niż 3 dni. 

Podsumowanie  

Gorączka u dzieci jest zwykłym objawem chorobowym i najczęściej oznacza niegroźną 
infekcję, która przechodzi bez leczenia. U dzieci młodszych niż 3 miesiące, u dzieci 
nienaturalnie osłabionych lub rozdrażnionych może występować poważny stan chorobowy, 
który trzeba natychmiast zwalczyć. Nie trzeba zawsze stosować terapi lekami 
przeciwgorączkowymi. 

 

 

Þórólfur Guðnason pediatra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2      ZAPALENIA UCHA ŚRODKOWEGO  

Zapalenie ucha środkowego jest zasadniczo chorobą małych dzieci ze względu na 
nierozwinięty układ odpornościowy i kształt trąbki słuchowej. U większości dzieci, ostre 
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zapalenie ucha środkowego (OZUŚ) (acute otitis media) występuje w pierwszym roku życia. 
(~80%) u niektórych dzieci występuje często (~10%), nawet u dzieci poniżej pierwszego 
roku życia. 

Zapalenie ucha środkowego jest jedną z najczęstrzych przyczyn wizyt lekarskich dziecka 
zarówno w gabinetach jak i na dyżurach. Jeśli mówimy o zapaleniu ucha to jest to 
najczęściej ostre zapalenie ucha środkowego (OZUŚ), bądź zapalenie ucha środkowego z 
wysiękiem (WZUŚ) (otitis media cum effusione) 

   

Ważne jest aby odróżnić OZUŚ od WZUŚ gdyż OZUŚ może niekiedy wymagać terapii 
antybiotykowej nigdy natomiast WZUŚ.  Okresowe zapalenie śluzówki nosa jak np. 
związane z przeziębieniem może powodować ból spowodowany perforacją błony 
bębenkowej (acute otosalphingitis). Otitis simplex występuje wtedy kiedy mówimy o tylko 
delikatnie przekrwionej błonie bębenkowej bez nagromadzenia się płynu w uchu 
środkowym. 

 

"Eyrnabörn" 1 czasami nazywane są te dzieci, które mają nawracające OZUŚ (przynajmniej 
trzy razy w przeciągu 3 miesięcy lub ≥ 4 w ciągu roku) i te dzieci mają najczęściej też 
uporczywe WZUŚ. Dzieci które mają OZUŚ po raz pierwszy przed ukończeniem 6 miesiąca 
życia i ich rodzeństwo zalicza się do eyrnarbörn są w grupie zwiększonego ryzyka (zobacz 
też ryzyko dla OZUŚ i WZUŚ). 

 

Z nowo przeprowadzonego badania (2003) wynika że na Islandii 1-6 letnie dzieci średnio 
otrzymały 0,6 terapii antybiotykowych w ciągu roku z powodu OZUŚ ( 
częstotliwość występowania), gdzie z tego roczne dzieci otrzymały 1,4 terapii na rok. Tutaj 
na Islandii najczęstszym powodem skierowań na antybiotykoterapię wśród dzieci bo ponad 
50% jest spowodowanych zapaleniem uszu. Częstotliwość zakładania tubek wetylacyjnych 
jest również bardzo wysoka gdzie co trzecie dziecko ma zalożone tubki. Światowa 
Organizacja Zdrowia zachęca do zmniejszenia liczby stosowania antybiotyków z powodu 
wysokiego wzrostu odporności na antybiotyki najczęstszych czynników chorobotwórczych. 
To dotyczy glównie chorób które same potrafią się zwalczyć, tak jak ma to miejsce 
najczęściej w przypadku większości łagodnych zapaleń uszu u dzieci (>80%). 

 

W powiecie Egilsstaðahéraði tam gdzie w latach 1993-2003 zwiększyła się świadomość co do 
rozsądnego stosowania antybiotyków wśród lekarzy oraz rodziców liczba skierowań na 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

1 Określenie używane na Islandii w stosunku do dzieci ze skłonnością do częstych zapaleń uszu. 
(przyp. tłum.) 
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atybiotykoterapię zmniejszyla się o 2/3 w związku z zapaleniem ucha środkowego. W tym 
samym czasie zmalała znacznie również liczba wentylowania uszu u dzieci. 

 

 

Ucho środkowe z wysiękiem (WZUŚ) 	  

W każdym z przypadków zachorowań u około 10-30% dzieci w wieku przedszkolnym 
występuje obecność płynu w uchu środkowym szczególnie w okresie zimowym, często 
powiązane są z przeziębieniem oraz chorobami wirusowymi. Częstotliwość zachorowań jest 
najwyższa u najmłodszych dzieci w związku z dysfunkcją trąbki słuchowej. Czasami 
sytuację można wytłumaczyć nadwrażliwością dróg nosowych oraz trąbki słuchowej na 
przykład jeśli dziecko ma alergie i/bądź astmę. Również często podatne na WZOŚ są 
wcześniaki, dzieci z zabużeniami układu immunologicznego oraz dzieci z wrodzonymi 
wadami jamy ustnej lub nosowej np. z rozszczepieniem podniebienia. Palenie w obecności 
dziecka jest zaliczane do czynnika ryzyka nawracającego zapalenia uszu. Uczęszczanie 
dzieci do przedszkola zaliczane jest do czynnika ryzyka jako że łatwiej pomiędzy dziećmi 
jest się zarazić wirusami oraz bakteriami. Uważa się że karmienie piersią, przynajmniej 
przez pierwsze 6 miesięcy, w pewnym stopniu zwiększa ochronę. Nie znany jest wpływ 
korzystania z basenu.  

 

Płyn w uchu środkowym gromadzi się w wyniku upośledzenia drożności trąbki słuchowej 
oraz powstaniu ujemnego ciśnienia w uchu środkowym. Błona bębenkowa jest matowa i 
ulega perforacji, może też z czasem ulec pogrubieniu. Często objawy są niewielkie i nie takie 
ostre jak przy OZUŚ. Płyn jest ciekły na początku i gęstnieje z czasem aż do formy śluzu. 
Starsze dzieci mogą narzekać na ból uszu bądź ,,hellu“2 gdzie czasami taki stan może być 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

2	  Að vera með hellu. Mieć zatkane ucho/uszy 
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wytlumaczeniem niespokojnego snu u niemowląt. W celu dobrej identyfikacji należy zbadać 
ucho otoskopowo (otoscope), najlepiej przez przedmuchiwanie pneumootoskopowo aby 
ocenić ruchomość błony bębenkowej która się zmniejsza. Weryfikacje ciśnienia ujemnego 
oraz płynu w uchu środkowym można wykonać poprzez pomiar tympanometryczny 
(tympanometry). 

 

Zalecane leczenie w związku z WZUŚ 

WZUŚ zazwyczaj przechodzi samo i nie potrzebna jest terapia antybiotykowa. Leki 
przeciwalergiczne, krople do nosa, leki oczyszczające organizm ze śluzu są zazwyczaj mało 
przydatne w leczeniu WZUŚ. Nie zaleca się podawanie kortykosteroidów zarówno 
miejscowo jak i doustnie. Przedmuchiwanie trąbek (autoinflation) może przynieść efekty w 
terapii tylko u niektórych dzieci z OZUŚ. 

 

W większości przypadków WZUŚ cofa się samoistnie w ciągu trzech miesięcy. W 25% 
przypadków towarzyszy delikatny niedosłuch w skutek nagromadzenia się płynu w uchu 
środkowym (stopień ubytku słuchu 25dB na trzech częstotliwościach). Kontrowersyjna jest 
praktyczyność wentylowania uszu aby poprawić rozwój mowy w momencie kiedy utrata 
słuchu jest niewielka jednakże jest dyskusyjna zwłaszcza jeśli mówimy o 
nieprawidłowościach rozwojowych. 

 

Rozważenie tympanopunkcji i/albo wentylowania uszu jeśli: 

•   WZUŚ utrzymuje się łącznie przez 3-6 miesięcy i podejrzewa się zwłaszcza u dzieci 
w pierwszym roku życia upośledzenia zaburzenia słuchu. Zanim wystąpią 
podejrzenia w zwiazku z syndromem niespokojnego snu badz zaburzeniami 
rozwoju. 
 

•   Nawracające OZUŚ (trzy lub więcej w ciągu kilku tygodni) i uporczywym WZUŚ.  

Czasami migdałek gardłowy jeśli jest przerośniety lub przy konieczności powtarzania 
wentylowania uszu usuwany jest od razu. 

Najczęstszym skutkiem ubocznym wentylowania uszu są nieustanne infekcje bezpośrednio 
wokół rurki gdzie w niektórych przypadkach może skończyć się to na usunięciu drenu jeśli 
terapia antybiotykowa i krople do uszu nie są wystarcząjace do zwalczenia infekcji. 
Zwapnienie błony bębenkowej (tympanosclerosis) w miejscu gdzie byla rurka w późniejszym 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

Określenie używane na Islandii na uczucie zatkania uszu. Powstało od wyrazu hella co oznacza 
grota, jaskinia, pieczara. (przyp. tłum.) 
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czasie powoduje znikome ale trwałe uszkodzenie słuchu (około 2-4 dB). 

Ostre zapalenie ucha środkowego (OZUŚ) 

Mówimy o sutuacji kiedy ucho środkowe z wysiękiem ma ostry przebieg t.j. ból ucha i/ lub 
z objawem miejscowej infekcji na błonie bębenkowej (zaczerwienienie lub uwypuklenie) i 
czasem z gorączką. Pewność co do jednoznaczności symptomów przy diagnozowaniu jest 
kwestią sporną wśród lekarzy i każdy z nich posiada własną opinię na ten temat. 

Symptomem zazwyczaj jest zwiększone ukrwienie (przekrwienie) błony bębenkowej bądź 
objaw stanu zapalnego błony bębenkowej (myringitis) również z permanentnym 
zaczerwienieniem. Czasem widać pęcherzyki na błonie bębenkowej (bullus myringitis). 
Przebieg choroby jest zazwyczaj szybki i często pojawia się po przebytej infekcji wirusowej 
dróg oddechowych. WZUŚ jest więc zapowiedzią OZUŚ w większości przypadków tam 
gdzie dochodzą określone objawy infekcji. Płyn ulega zagęszczeniu i zmienia się w 
wydzielinę ropną która może fermentować i powodować uwypuklenie się błony 
bębenkowej (otitis media acuta purulenta) 

Bóle ucha są powszechne, zwłaszcza na początku (przez pierwsze godziny) i mogą być 
bardzo dokuczliwe. Jednak jedna trzecia OZUŚ u dzieci może przebiegać „wyraźnych" bóli. 
Wzrastające ciśnienie w uchu środkowym z powodu pojawienia się treści ropnej może 
powodować perforację błony bębenkowej (otitis media acuta cum perforata). Zazwyczaj ostra 
infekcja przechodzi po kilku dniach i płyn albo wydzielina ropna wypływa bądź wypłukuje 
się poprzez trąbkę słuchową. To może zająć błonie bębenkowej kilka tygodni aby odzyskać 
swój naturalny wygląd a czasem w następstwie pozostaje WZUŚ. Czasami OZUŚ nie 
przechodzi, nawet jeśli błona bębenkowa pękła wtedy infekcja może się przerodzić w 
przewlekłą (otitis media chronica (et perforatione)). Powtarzające się OZUŚ (recurrent otitis 
media) definiujemy wtedy kiedy występuje conajmniej 3 razy w ciągu 3 miesięcy lub cztery 
razy w ciągu 12 miesięcy.  (zobacz “Eyrnabörn” wyżej).  

	  

Czynniki chorobotwórcze OZUŚ 

OZUŚ jest infekcją ucha środkowego spowodowaną przez bakterie (50-70%) i/lub wirusy. 
Najczęstszymi bakteriami są Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella 
catarrhalis i Streptococcus haemolyticus z serotypu A.  S. pneumoniae uwazany jest za przyczynę 
infekcji bakteryjnych w około 50% przypadków i powoduje najczęściej poważne 
dolegliwości i większe występowanie treści ropnej (otitis media acuta purulenta) niż inne 
czynniki chorobotwórcze. Mycoplasma pneumoniae również może powodować zapalenie 
ucha środkowego. Najczęstsze wirusy powodujące BMB to wirus RS, Influenza og 
Adenovirus. 
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Zalecane leczenie w związku z OZUŚ 

Wyniki badań o skuteczności antybiotykoterapii w związku z OZUŚ ukazują ograniczone 
korzyści i dla tego najcześciej uważa się że lepiej poczekać jest z terapią antybiotykową, 
zwłaszcza u dzieci 1-2 rocznych bądź starszych (OZUŚ przechodzi średnio po 4 dniach bez 
antybiotykoterapii (NICE)) 

Dotyczy to szczególnie rocznych bądź starszych dzieci kiedy lekarz nie jest pewny co do 
rozpoznania bądź ocenia że objawy nie są poważne i dziecko nie jest w strefie ryzyka w 
związku z powikłaniami. (patrz wstęp oraz niżej) 

Równiez można wziąć pod uwagę poczekanie z terapią antybiotykową w przypadku 
młodszych dzieci nawet sześciomiesięcznych kiedy choroba nie jest poważna w ocenie 
lekarza po wcześniejszym zbadaniu. Należy podkreślić że leczenie opiera się na konsultacji 
z dobrze uświadomionymi rodzicami. Duży odsetek dzieci na Islandii nosi odporne na 
antybiotyki pneumokoki pierwsze tygodnie po pierwszej kuracj antybiotykowej które 
rozwijają się w ich cześci nosowej gardła  i zarażając inne dzieci. Dlatego trzeba poświecić 
trochę czasu na wyjaśnienie rodzicom zalet i wad leczenia antybiotykowego. Często 
wystarcza podanie środków przeciwbólowych w pierwszych 1-2 dobach. 

Dla chorych, u których może wystąpić ryzyko powikłań infekcji dróg oddechowych łącznie 
z zapaleniem ucha należy znaleźć i zaaplikować antybiotyk natychmiastowo i/lub 
sprawdzić czy zostały przeprowadzone odpowiednie badania. To są na przykład:  

•   bardzo chorzy 
•   z wyciekiem z ucha 
•   z ostrym zapaleniem w obu uszach 
•   z objawami poważnej choroby lub oznaką powikłań 
•   mają inna chorobę która zwiększa zagrożenie poważnymi powikłaniami np. chorzy 

z poważnymi chorobami serca, płuc, nerek, wątroby, chorobami neurologicznymi 
czy chorobami mięśni. To samo dotyczy się osób z obniżoną odpornością, małych 
dzieci przedwcześnie urodzonych oraz chorych z wrodzoną wadą górnych dróg 
oddechowych, które mogą zwiększyć  prawdopodobieństwo nawrotów infekcji uszu 
oraz komplikacje. 
 

Ból ucha 

Celowość stosowania terapii antybiotykowej była badana w szczególności pod kątem 
wpływu na pracę ucha (długość i nasilenie bólu), powikłania /komplikacje (problemy 
słuchowe), przejście choroby i skutki uboczne, kwalifikujące się do leczenia. 

Podanie antybiotyku nie powoduje zmniejszenia bólu w pierwszej dobie.  

Procent osób u których po 2-7 dniach w dalszym ciągu występuje ból jest jednak mniejszy 
niż u tych co nie przyjęli antybiotyku. Przede wszystkim ukazują to badania, które były 
przeprowadzone po za przychodniami zdrowia (t.j. ostrych dyżurach, i dziecięcych izbach 
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przyjęć). Z trzech badań przeprowadzonych w przychodni wynikło że dwa z nich nie 
wykazały znacznego zmniejszenia się bólu u pacjentów leczonych antybiotykami.  

Płyn w uchu środkowym 

Z badań tam gdzie płyn poddawany był ocenie miesiąc po ostrym zapaleniu ucha 
środkowego wynikło że antybiotyk nie zmniejszył prawdopodobieństwa wystąpienia 
wysięku. 

 

 

Problemy ze słuchem 

Z badań tam gdzie słuch był poddawany ocenie miesiąc i trzy miesiące po ostrym zapaleniu 
ucha środkowego nie wynikło że antybiotyk zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia 
problemów ze słuchem lub zaburzeń rozwoju mowy. 

Powikłania 

Występuje realny wzrost powikłań takich jak wysypka, rozwolnienie i mdłości u osób które 
przyjęły antybiotyk, częstotliwość może wynosić około 5-10%. 

Przebieg choroby 

Antybiotyk nie zmniejsza prawdopodobieństwa że zaplenie uszu ograniczy się tylko do 
jednego ucha i że nie rozwinie się obustronnie. 

Diagnostyka bakterii 

 

Hodowle wymazów z części nosowej gardła nie są zalecane z wyjątkiem sytuacji gdy 
dziecko ma nawracające ostre zapalenia uszu i terapia odpowiednim antybiotykiem nie 
przynosi rezultatu. 

Terapia przeciwbólowa 

Większość dzieci przy dolegliwościach potrzebuje terapii przeciwbólowej bez znaczenia czy 
zadecydowano leczenie antybiotykami czy nie. Często taka terapia jest tą jedyną niezbędną. 
Dawka parasetamolu wynosi 15-20 mg/kg jeśli podawane są tabletki bądź syrop. Dawkę 
można powtórzyć co 4-6 godzin.  
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Uśmierzanie bólu jest mniej skuteczne przy używaniu czopków gdyż wchlanianie jest mniej 
stabilne niż przy tabletkach bądź syropie. Jeśli używane są czopki można podawać 20 
mg/kg w odstępie 6 godzinnym. 

Przy łagodzeniu bólu ważne jest podawanie leku przeciwbólowego regularnie. Należy 
zapoznać się z potencjanym ryzykiem przedawkowania. 

	  

7.2      ZAPALENIA UCHA ŚRODKOWEGO  

Antybiotyk przy ostrym zapaleniu ucha środkowego (BMB)  

Dzieciom z OZUś przy rozpoznaniu nie należy zlecać rutynowo antybiotykoterapii.  

W większości przypadków antybiotykoterapię zaleca się u dzieci młodszych niż 2 lata, a w 
szczególności u dzieci poniżej pierwszego roku życia, jeśli upewniliśmy się co do objawów 

wskazujących na OZUś (płyn w uchu środkowym, zaczerwienienie lub uwypuklenie błony 

bębenkowej, gorączka i bóle). W niektórych przypadkach opłaca się przesunąć granice 
wieku do 6 miesięcy, co lekarz oceni z punktu widzenia medycznego.  

Ocena lekarza co do powagi choroby, ryzyka związanego z powikłaniami oraz 
pogarszającego się stanu zdrowia decyduje w znaczącym stopniu o antybiotykoterapi.  

Należy wziąć pod uwagę ewentualność wystawienia recepty na antybiotyk do użytku 
wtedy, kiedy objawy się nasilą bądź nie ustąpią po ustalonym czasie. Zazwyczaj mówimy o 
2 do 3 dni. Może odnosić się to do dowolnych przypadków kiedy lekarz uzna że choroba 
nie jest poważna i że może zaproponować kontrolę jeśli zajdzie taka potrzeba np. jeśli stan 
ulegnie pogorszeniu.  

Jeśli zalecona zostanie antybiotykoterapia, wskazana jest 5 dniowa terapia w tradycyjnych 
dawkach. Należy pamiętać, że zawsze mogą wystąpić wyjątkowe okoliczności, wtedy lekarz 
ocenia sytuację lub ryzyko powikłań więc dluższa terapia może nie znajdować 
uzasadnienia.  

Jeśli przepisana zostaje antybiotykoterapia jest ona zlecana pod względem najważniejszych 
patogenów, tj. pneumokoki z uwzględnieniem wrażliwości na antybiotyk w każdym z 
przypadków.  

Penicylina-lek 

Amoxicillín 80–90 mg/kg na	  dzień, podzielona na 2–3 dawki przez 5 dni.  
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*Zaleca sie terapie wysoką dawką amoxicillín ze względu na duży odsetek pneumokoków 
uodpornionych na penicilinę na Islandii. Poza tym na początek można stosować zwykłe 
dawki czyli 40-70 mg/kg na dzień.  

Penicylina-alergia  

*Cefuroxi ́m axetil 30/mg/kg, podzielone na 2 dawki przez 5 dni 

*Największa część tych chorych, którzy szukają porady lekarskiej i twierdzą że mają alergię 
na penicilinę, tej alergii na penicylinę nie mają. Dla potwierdzenia, pacjentów z podobnym 
wywiadem należy skierować na test alergiczny. Chorzy, u których nie wystąpiły objawy 
ostrej reakcji alergicznej na penicylinę mogą dostać cefalosporynę 2 i 3 generacji taką jak 
cefuroksym lub ceftriakson (aż do 10% ryzyko wystąpienia alergii krzyżowej).  

**Azithromy ́si ́n 10mg/kg/na dzień pierwszego dnia pózniej 5mg/kg/na dzień codziennie 
przez 4 dni. 

**Tri ́meto ́pri ́m/su ́lfametoxazo ́l 8/40 mg/kg (1 ml/kg) na dzień, podzielone na 2 dawki 
przez 5 dni.  

**Jeśli nie ma możliwości podania antybiotyku beta-laktamowego można użyć 
makrolidowy, trimetoprim/sulfa lub linkozamidy mimo że procent powodowania alergii 
jest wysoki i często jest ciężko podać klindamycynę w związku ze smakiem zawiesiny.  

W przypadkach, jeśli terapia danymi lekami nie wystarcza, trzeba podać lek w zastrzykach 
w porozumieniu z epidemiologiem dziecięcym bądź pediatrą.  

Inne terapie (antybiotyk na wypadek kiedy amoksycylina nie działa) 
Amoxicilli ́n/klavu ́lanat 80–90mg/kg amoksycyliny dziennie podzielone na 2–3 dawki przez 
5 dni.  
 
Uwagi 

Jeśli dziecko ma OZUś trzy razy albo częściej w przeciągu 3 miesięcy lub przynajmniej 5-6 
razy w ciągu 12 miesięcy należy skierować go do: 
 
1) Laryngologa, który zaleci prawdopodobnie drenaż uszny i/bądź wycięcie migdałka.  

2) Specjalisty z zakresu chorób zakaźnych i lub immunologii dziecięcej, którzy ocenią, czy 
przyczyną może być defekt immunologiczny.  

Również trzeba wziąć pod rozwagę możliwość zabiegu przekłucia błony bębenkowej oraz 
pobrania próbki do hodowli jeśli mowa jest o dwóch bezsukcesywnych 
antybiotykoterapiach pod rząd.  

Zwykle nie należy przepisywać leków udrożniających nos i przeciwalergicznych dla dzieci 
z ostrym zapaleniem ucha środkowego.  
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Zalecenia stosowania leku są sugerowanymi i zawsze należy potwierdzić prawidłowe 
stosowanie leku przez lekarza (dawki, skutki uboczne, przeciwskazania i inne) w 
oparciu o Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu.  

Stosowanie leków innych niż sugerowane w Wykazie Produktów Leczniczych 
Dopuszczonych do Obrotu jest oczywiście na odpowiedzialność lekarza i jego decyzja 
powinna być podejmowana w porozumieniu z pacjentem. 

 
 Jeśli dziecko ma wentyl w błonie bębenkowej przez który wycieka płyn/ropa można leczyć stan 
kroplami do uszu, przede wszystkim aby zapobiec zapchaniu albo poluzowaniu 
wentyla. Ponad to, niektóre krople do uszu mają miejscowe działanie antybakteryjne np. 
Hydrocortison med Terramycin i Polymyxin-B (HTP) krople do uszu i Ciproxin-Hydrocortison 
krople do uszu.  
 

Powikłania OZUś  

Poważne powikłania OZUś są bardzo rzadkie (<0.1% przypadków OZUś).  

Glównie, należy tu wspomnieć o infekcji w  wyrostku sutkowatym (mastoiditis), która może 
powodować posocznicę i zapalenie opon mózgowych. Z innych powikłań to np. przewlekłe 
(chroniczne) zapalenia ucha środkowego z ewentualnym uszkodzeniem kosteczki 
słuchowej ucha środkowego i utworzeniu się „cholesteatom”. Trzeba mieć na uwadze, że 

powikłania mogą występić pomimo tego, że OZUś jest leczony antybiotykowo. 

 

Profilaktyka OZUś 

Karmienie piersią, jeśli jest taka możliwość, zalecane jest zawsze w ciągu pierwszych 6 
miesięcy życia dziecka. Zwłaszcza karmienie dzieci mających rodzeństwo z historią ciężkich 
i przewlekłych infekcji. Nowe badania, zarówno w Ameryce jak i w Europie wykazują, że 
częstość zapalenia ucha u dzieci nie zmniejsza się istotnie, mimo szczepień przeciwko 
formacjom pneumokokowym (pneumococcal conjugate vaccine) 
Szczepionka działa przeciwko tym najpowszechniejszym formacjom pneumokoków, 
których antygeny znajdują się w szczepionce, jednakże na ich miejsce mogą się pojawić inne 
formacje. Z drugiej strony, szczepienia niemowląt mogą być przydatne w przypadku 
szczególnego zagrożenia infekcją pneumokokami. Tak jak stwierdzono, szczepionka 
przeciw grypie może być wskazana dla kobiet w ciąży i małych dzieci w wieku od 6 
miesięcy. 

Vilhja ́lmur Ari Arason lekarz rodzinny 
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7.3     WYMIOTY I BIEGUNKA 

Biegunka w pierwszych trzech latach życia jest częstym schorzeniem i najczęściej 
towarzyszą jej wymioty. Zwykle spowodowana jest zakażeniem wirusowym, ale również 
przyczyną infekcji mogą być bakterie lub pasożyty. Zazwyczaj występuje lekka biegunka z 
nieco podwyższoną temperaturą ciała i częstymi stolcami 3-6 razy dziennie. Wtedy, 
występuje wodnisty a nawet śluzowaty stolec towarzyszący biegunce przez kilka dni. 
Większość dzieci może być leczona w domu.  

Najpoważniejsze objawy związane są z odwodnieniem, które spowodowane może być 
infekcją wirusami i bakteriami oraz gorączką która wtedy często jest wysoka co sprzyja 
odwodnieniu. Najlepszą oceną odwodnienia jest: 

•   Zmniejszona ekspansja płynu skóry (turgor), najlepiej ocenić poprzez 
chwycenie pomiędzy kciuk a palec wskazujący skóry z boku brzucha na 
wysokości pępka. U zdrowego dziecka faldy skóry powinny po zwolnieniu 
natychmiast powrócić do stanu wyjściowego.  

•   Nieprawidłowy rytm oddychania, t.j. zwiększona częstotliwość oddechów 
oraz głębszy oddech.   

•   Badanie nawrotu kapilarnego polega na uciśnięciu opuszka palca, aż do 
wystapienia bladego koloru a następnie po jego zwolnieniu, zmierzeniu 
czasu potrzebnego do osiągnięcia poprzedniego koloru, gdzie u zdrowego 
dziecka czas ten wynosi poniżej 1,5-2 sekund. Badanie należy przeprowadzić 
w ciepłym, naturalnym otoczeniu trzymając rękę dziecka na wysokości serca.  

Pomimo tego, że mocz dostarcza pewnych określonych informacji nie zaleca się bazowania 
na jego ostrzegawczych symptomach, jak wynika to z najnowszych badań. Najbardziej 
chore dzieci, które z powodu odwodnienia i osłabienia potrzebujące podania płynów 
dożylnie są hospitalizowane. 

Posiew kału, wirusologiczna diagnostyka kału, oraz inne badania są zbędne kiedy objawy 
są łagodne i leczenie najczęściej przebiega skutecznie w domu.  

Terapia, która polega na podawaniu płynów doustnie powinna zacząć się natychmiastowo. 
Zaleca się specjalnie przygotowany, sproszkowany preparat do nabycia w aptece, który 
rozrabia się z wcześniej ostudzoną, przegotowaną wodą. Zaleca się roztwór cukru z solą o 
niższym ciśnieniu osmotycznym (hypoosmolal) który dzieci mogą pić dowolnie. U dzieci 
bedących na piersi powinno kontynuować się karmienie piersią a podawanie roztworu nie 
powinno zakłócać tego karmienia. U starszych dzieci roztwór ten podaje się w ciągu 24-48 
godzin i jeden raz osobno w pierwszych 4-8 godzinach, następnie podaje się lekkie posiłki 
zwiększając pomału porcje. Dzieci dostąjace sztuczne mleko z laktozą powinny nadal je 
dostawać. W wyjątkowych przypadkach podawane jest mleko bezlaktozowe (np. mleko 
sojowe lub Nutramigen). 

Leki najczęściej nie mają znaczenia przy infekcjach biegunkowych za wyjątkiem 
konieczności podania ,,probiotika” czyli Lactobacillus GG jako że lek ten skraca czas trwania 
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ciężkiej biegunki. Chociaż wiadomo że pewne bakterie np. Campylobakter jejuni muszą być 
leczone antybiotykami, ale takie infekcje są stosunkowo rzadkie u małych dzieci. 

Szczepionki przeciwko wirusowi powodującemu biegunki, rotawirusowi który sieje 
spustoszenie wśród noworodków i niemowląt są podawane 2-3 razy w pierwszych 6 
miesiącach życia, są już dostępne na rynku w Europie. W Islandii nie ma regularnych 
szczepień tą szczepionką ale jest ona dostępna w aptekach. 

U ́lfur Agnarsson barnalæknir pediatra 
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Ogólne zalecenia dotyczące biegunki i wymiotów u dzieci 
 

Ważne jest zachowanie najściślejszej higieny, aby 

uniknąć zakażenia. Myć ręce po zmianie pieluchy, korzystaniu z toalety i 

przed przygotowaniem posiłków! 

Nagłe wymioty i biegunka u dzieci są najczęściej skutkiem zakażenia wirusowego, które 
przechodzi w ciągu kilku dni. Kiedy dziecko oddaje wodniste stolce częściej niż trzy razy 
dziennie wtedy mówi się ze ma biegunkę. Przy biegunce i wymiotach organizm traci wodę 
wraz z ważnymi solami, co może przyczynić się do poważnego stanu chorobowego jakim 
jest odwodnienie organizmu. Kiedy zwiększa się utrata wody zwiększa się osłabienie 
(choroba) dziecka. Utrata wody zwiększa się zwłaszcza wtedy, kiedy dziecko również ma 
gorączkę. Ważne jest aby zareagować od razu, aby zapobiec znacznej utracie płynów i 
minerałów u dziecka. 

Oznaka odwodnienia może być jedna bądź wiele oznak, takich jak: zmniejszone 

oddawanie moczu, suchość w ustach, mała ilość łez podczas płaczu, zmęczenie, 

osłabienie bądź irytacja. 
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Lekka biegunka z albo bez wymiotów  

Dzieci z lekką biegunką i sporadycznymi wymiotami, zazwyczaj mają apetyt. Jeśli biegunka 
jest bardzo lekka i dziecko wygląda tak jak zwykle, pije i ma apetyt, wtedy zazwyczaj nie 
zachodzi potrzeba stosowanie szczególnych metod. Zawsze jednak istotne jest, aby 
pamiętać, żeby dziecko dobrze piło.  

Silne biegunki z wymiotami lub bez wymiotów 

Dzieci mające apetyt i chcące pić, ale z częsta biegunką i sporadycznymi wymiotami 
powinny pić mocno nawadniające płyny i jeść ile są wstanie. Płyny proponowane dzieciom 
powinny być przechowywane w temperaturze pokojowej i najlepiej, jeśli to będzie specjalny 
roztwór soli z cukrem, który uzupełnia straty płynu i elektrolitów. 

Roztwór soli z cukrem można nabyć w aptekach. Sprzedawany jest w formie proszku 
rozpuszczalnego w wodzie do przyrządzenia w domu według instrukcji na opakowaniu. 
Dostępne są tabletki musujące dla dzieci powyżej 3 roku życia zawierające roztwór soli z 
cukrem o smaku pomarańczy, które rozpuszcza się w wodzie zgodnie z zaleceniami.  

 

Roztwór soli z cukrem należy podawać pomiędzy jak i po każdym ataku 

biegunki/wymiotów. Po każdych wymiotach/biegunce dzieci lżejsze niż 10 kg 

powinny dostawać 60-120 ml a dzieci cięższe niż 10 kg powinny dostawać 120-240 ml. 

Jeśli dziecko pije łapczywie w następstwie czego od razu wymiotuje, należy podawać picie 
małymi łyczkami, ale ze zwiększoną częstotliwością tak, aby została zapewniona 
odpowiednia ilość płynów.  

Aby zapobiec infekcji ważne jest, żeby przestrzegać higieny osobistej. Myć ręce po 
przewinięciu dziecka, po korzystaniu z toalety i przed przygotowaniem jedzenia! 

Równocześnie wraz z podawaniem roztworu cukru z solą należy kontynuować 
odpowiednio karmienie piersią czy sztucznym mlekiem. 

Podawać dziecku to co zazwyczaj jada oraz to na co ma ochotę.  

Jeśli wydaje się że dziecko ma dolegliwości w związku z piciem mleka należy ograniczyć 
podawanie produktów mlecznych.  

Unikać należy napojów gazowanych i słodkich soczków (jednakże można podawać czysty 
sok).  

Leki wstrzymujące biegunkę nie są przeznaczone dla dzieci. 

Zawsze należy skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką:  



	   Síða	  45	  af	  78	  
	  

• Jeśli powyższe metody nie wystarczają w zapewnieniu właściwej ilość   płynu u 
dziecka.   

•  Jeśli rodzice są zaniepokojeni i potrzebują porady.  

•  Jeśli dziecko ma objawy odwodnienia pomimo powyższych zaleceń.  

• Jeśli dziecko dostanie wysoka gorączkę.   

•  Jeśli znajduje się krew w stolcu.  

Przypisy  
Na podstawie zaleceń Amerykańskiego Towarzystwa Pediatrii (AAP), Centrum Kontroli 
Chorób i Prewencji (CDC) i Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) od stycznia 2005 r 
wytycznych AAP dla rodziców, edycja internetowa 03/2007. od stycznia 2005 i instrukcje 
AAP dla rodziców, wydanie internetowe 03/2007.  

Zebrała razem Ragnheiður Eli ́sdo ́ttir pediatra  

 

7.4 ZAPARCIA U MAŁYCH DZIECI W PIĄTYM ROKU żYCIA  

Pierwsze 6-12 miesięcy  
Jednym z najbardziej powszechnych problemów noworodków i niemowląt w pierwszych 
tygodniach i miesiącach zżycia są różnego rodzaju trudności z trawieniem i wydalaniem. 
Zaparcia występują w pierwszych sześciu miesiącach zżycia i uzależnione są najczęściej od 
ilości i rodzaju mleka, płynów oraz pokarmów stałych które dziecko zjada. Zaparcia u 
niemowląt najczęściej pojawiają się nagle lecz trwają zazwyczaj krótko i można leczyć je 
poprzez zwiększenie ilości płynów np. W formie dodatkowych napojów, woda lub soki 
owocowe (dobrze mieć wtedy soki owocowe do podania dziecku) sok śliwkowy itd. 
Zaparcia nie są tak częste u dzieci będących karmionych piersią w porównaniu do tych 
które otrzymujących mleko modyfikowane. Nie jest jednak rzadkością ze dzieci karmione 
piersią dostają zaparć oraz maja bolesne stolce. U dzieci będących na piersi lub mleku 
modyfikowanym może wystąpić odstęp kilku dni pomiędzy oddawaniem stolca. Bez 
wcześniejszej ingerencji gdy stolce się już pojawia wypróżnianie przebiega bezproblemowo 
a stolce są prawidłowe. U dzieci karmionych piersią które wyraźnie dobrze się czują 
wystrzegać się należy nazywania rzadkich wypróżnień zaparciami, choć trzeba przyznać ze 
dzieci u których wypróżnianie jest w większych odstępach czasu są bardziej podatne na 
zaparcia w pierwszym roku życia w porównaniu z tymi dziećmi które mają częstsze 
wypróżnienia. 
Za prawidłowe uważa się kiedy stolce u noworodka w pierwszych tygodniach życia 
występują nie rzadziej niż dwa razy dziennie a później u dziecka 2-4 miesięcznego nie 
rzadziej niż trzy razy w tygodniu. U dziecka starszego niż 2-3 lata, aby czuło się ono 
komfortowo, występowanie stolca nie powinno być rzadsze niż dwa razy w tygodniu.  
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Częstotliwość wypróżnień u zdrowych dzieci. *  

Wiek 
Wypróżnianie 
tygodniowe  

Wypróżnianie dzienne 

   0-3 miesięcy 
          •  Na piersi  
          •  Karmione sztucznie  

            
           5-40  
           5-28  

           
          2.9  
          2.0  

   6-12 miesięcy            5-28            1.8  
   1-3 lat             4-21            1.4  
   3 lata +             3-14            1.4  
* Fontana M, Bianch C, Cataldo F et al. (1987). Bowel Frequency in healthy children. Acta Paediatr 
Scand 78: 682-4.  
 
Kiedy zaczyna wprowadzać się pokarmy stale stolce mogą być bardziej oporne, co może 
powodować zaparcia i opcjonalne bóle oraz prowadzić do stanu zapalnego odbytu. 
Leczenie powinno polegać najpierw na zwiększeniu nawodnienia dziecka. Jeśli odbyt 
wydaje się obrzęknięty np. można na niego raz dziennie ostrożnie nanosić krem Lasinoh 
(np. patyczkami do czyszczenia uszu), krem z pasta cynkowa lub inny środek pieluszkowy 
oraz maści w zależności od potrzeby. W ten sposób można starać się zmniejszać stan 
zapalny oraz ból w obrębie ujścia odbytu i utrzymywać okolice odbytu w stanie suchym. 

Jeśli zaparcia się nie unormują można podać trochę Maltextrakti, 1⁄2 łyżeczki do herbaty 
dwa razy dziennie lub odrobine Laktulosa, np. 2.5 ml raz dziennie.  

Dzieci mające kolkę niemowlęca meczą się raczej ze względu na powietrze i gazy, które nie 
są spowodowane przez trudności z wypróżnianiem jakoż ze nie ma bezpośrednich 
powiązań między kolka niemowlęca a zaparciami.  

Najczęstsze choroby  
Powinno się mieć na uwadze ze choroby oraz wrodzone wady układu trawiennego u 
dziecka z tendencja do zaparć mogą mieć miejsce a zwłaszcza u dziecka w pierwszych 
miesiącach zżycia. U tych dzieci rożnie wcześnie zaczynają się zaparcia ale zazwyczaj po 1-2 
tygodniach i są raczej zauważalne zaraz po urodzeniu. 
Jest to prawdopodobnie spowodowane różnica w budowie odbytnicy i odbytu dziecka co 
sprawia ze wypróżnienia są bolesne lub problemowe powodujące ból u dziecka nie tylko w 
okolicy odbytu, ale również w całej wyraźnie powiększonej jamie brzusznej. 

Główne wady wrodzone:  
1.   zwężenie odbytu lub częściowe/całkowite zamknięcie odbytu,  
2.   zbyt frontowe położenie odbytnicy w dnie miednicy, 
3.   mały albo niewielki odbyt, 
4.   choroba Hirschsprunga (wada strukturalna odcinka górnego odbytnicy a nawet jelita 

grubego)  
5.   inne rzadkie wady odbytnicy.  

U dzieci mających zaparcia już od pierwszych tygodni życia, należy zadać sobie pytanie 
kiedy pojawiła się pierwsza smółka (meconium). Choroba Hirschsprunga jest znaną 
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przyczyną tego że smółka nie pojawia się w pierwszych 24–48 godzinach życia jak ma to 
miejsce u zdrowych dzieci.  

Właściwym jest również wspomnieć o tym, że różne choroby metaboliczne powodują 
czasami zaparcia u małych dzieci, np. Niedoczynność tarczycy, która powoduje zaparcia 
rozpoczynające się wkrótce po urodzeniu.  

Alergia na mleko krowie  
W pierwszym roku życia alergia lub nietolerancja na białko mleka krowiego jest częstą 
przyczyną wielu zaparć u małych dzieci. Towarzyszą temu wtedy trudne i bolesne stolce, w 
kale może pojawić się krew a w odbytnicy może wystąpić stan zapalny ze zwiększonym 
widocznym zaczerwienieniem na zewnątrz lub wewnątrz odbytu. Można czasami znaleźć 
płytkie lub głębokie pęknięcia na błonie śluzowej odbytu, jeśli przyjrzeć się bliżej są 
widoczne gołym okiem. Takie objawy mogą być oznaką ciężkiego zapalenia jelita grubego 
lub odbytnicy często występującego u dzieci karmionych mlekiem w proszku na bazie 
białka mleka krowiego. Nietolerancja białka mleka krowiego może również być stwierdzona 
u dziecka wyłącznie karmionego piersią jeśli matka spożywa produkty mleczne. Leczenie 
polega na całkowitym wykluczeniu białko mleka krowiego z diety dziecka i podawaniem 
innych rodzajów sztucznego mleka które nie zawiera białka mleka krowiego. 
Starsze dzieci  
U dzieci w wieku od 12 miesięcy do 4-5 roku życia, zaparcia zazwyczaj pojawiają się ze 
względu na monotonna dietę i/lub niepewność dziecka. Np. powszechne jest wysokie 
spożycie przetworów mlecznych wśród małych dzieci, najczęściej kosztem innych 
produktów które powodują zmniejszenie apetytu, prowadzące do dalszego spożywania 
produktów mlecznych. Ten cykl zmniejszonego apetytu i zaparć występuje u małych dzieci, 
często związane  jest to z brakiem bezpieczeństwa np. gdy u dziecka pojawia się nowe 
rodzeństwo, zaczyna się uczęszczanie do przedszkola albo przebywanie u opiekunki, w 
związku z przeprowadzką, z nauką korzystania z toalety itd. powodując że dziecko 
powstrzymuje  stolce i dalsze zaparcia stają się powoli trudnym problemem. Przebieg 
choroby jest tak powolny że rodzice niczego nie zauważają dopiero kiedy jest za późno. Jeśli 
problem nie zostanie rozwiązany natychmiast istnieje ryzyko, że dziecko będzie robiło w 
majtki co może prowadzić do nieprawidłowych zachowań towarzyszącym wypróżnianiu 
się, np. pójdzie na ubocze w kąt aby się wypróżnić, zrobi pod stołem i w odosobnionych 
miejscach itd. 
 

Zaparcia tego rodzaju u dzieci są najczęściej nazywane przypadłością tj. wtedy kiedy nie 
znajduje się oznak chorobowych albo wad wrodzonych układu trawiennego/odbytnicy 
która jest uważana za prawdopodobną jego przyczynę.  

Leczenie obejmuje podejmowanie wszystkich tych problemów, w zależności od 
konieczności np. zmniejszenia spożywania nabiału, zwiększenia spożywania zdrowego 
białka i żelaza oraz błonnika i wzięcie się za niepewność dziecka przy pomocy metod 
kształtujących zachowania dziecka. Jeśli osiągniecia są niewielkie najlepiej jest szukać 
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pomocy lekarskiej dla dalszego leczenia i ewentualnych badań, np. sprawdzenia stanu 
żelaza, wykluczenie anemii itd. dodatkowo wykluczenie stanów chorobowych. 

Patologiczne przyczyny zaparć w tym przedziale wiekowym są np. wrodzone zaburzenia 
perystaltyki jelita grubego/jelita cienkiego, infekcje i wiele innych.  

Na koniec, należy pamiętać, że pracownicy służby zdrowia powinni być na tyle czujni i 
zdawać sobie sprawę z tego ze brak opieki/niedbalstwo z winy opiekuna czy innego 
członka bliskiego dziecku jak również krzywdzenie dziecka, zarówno psychicznie jak i 
fizycznie, należą do znanych przyczyny problemów z wypróżnianiem u dzieci. 

U ́lfur Agnarsson pediatra  

Bibliografia:  

Clinical Practice Guideline. Evaluation and Treatment of Constipation in Infants and 
Children: recommendations of the North American Society for Pediatric Gastroenterology, 
Hepatology and Nutrition. (2006). Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 43: e1-
e13. So ́tt 5. a ́gu ́st 2008 a ́ 
http://www.guideline.gov/summary/summary.aspx?doc_id=9792#s23  

Clayden, G. og Uggi Agnarsson (1991). Constipation in Childhood. Oxford: Oxford University 
Press.  

Navarro, J. og Christophe, F. (1995). La constipation chez l’enfant. Paris: Laboratories Zyma.  

Bristol Stool Form Guide (for children). So ́tt 30. ju ́li ́ 2008 a ́  
http://www.aboutconstipation.org/site/about-constipation/treatment/stool- form-guide  
 

7.5 OTYLOść U DZIECI I MŁODZIEżY  

Wskazówki kliniczne Naczelnej Izby Lekarskiej 2004 i zalecenia grupy fachowców w 
zapobieganiu i leczeniu otyłości u dzieci pod patronatem Naczelnej Izby Lekarskiej 2008 
roku. 

Wstęp  
Nadwaga i otyłość u dzieci i młodzieży (młodszych niż 18 lat) stanowi na Islandii, jak i w 
większości innych krajach zachodnich, coraz większy problem. Jest to powód do obaw, 
ponieważ problem ten ma wpływ na zdrowie i jakość życia dzieci jak również na 
zwiększenie obciążenia zdrowotnego narodu. Obecnie jest około 20% dzieci z nadwagą i / 
lub otyłością w Islandii. 
 

Otyłość w okresie dojrzewania zazwyczaj prowadzi do otyłości w wieku dorosłym i jest 
przepisem na wiele problemów zdrowotnych takich jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, 
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zaburzenia lipidowe jak też nienaturalne obciążenie kości i stawów oraz zaburzenia natury 
psychicznej. W przypadku zdiagnozowania problemu, konieczne jest podjęcie 
natychmiastowych działań.  

Definicja i analiza otyłości u dzieci może być skomplikowana i kontrowersyjna. W 
wytycznych klinicznych stosowane są te same kryteria co w szkockim przewodniku (SIGN) 
powstałym na podstawie danych brytyjskich z 1990 roku. Należy wziąć pod uwagę że inne 
kryteria stosowane są w pracy klinicznej a inne w badaniach epidemiologicznych i nie ma 
jednomyślności co do tego, które z kryteriów należy używać. 

Wykresy wskaźnika masy ciała można znaleźć w głównych wytycznych SIGN. Zaleca się 
ich stosowanie w codziennej pracy klinicznej. Brak jest wykresów opartych na islandzkich 
danych, ale w najbliższej przyszłości planowana jest praca nad nimi.  

Leczenie otyłości u dzieci i młodzieży jest trudne i przynosi słabe wyniki dlatego niezbędne 
są działania prewencyjne. Zespół fachowców zaleca, aby w poradniach dziecięcych 
dostępna była edukacja z zakresu ruchu i odżywiania zgodnie z zasadami ruchu i żywienia 
u dzieci. Wskazane jest, aby była możliwość konsultacji z dietetykiem, kiedy zajdzie taka 
potrzeba.  

Nie ma prostej, skutecznej metody przeciw otyłości. Rolą specjalistów jest przede wszystkim 
wspieranie wysiłków rodziny dziecka do zmiany stylu i sposób życia. Specjaliści zalecają, że 
jeśli dziecko zostaje zdiagnozowane jako zbyt ciężkie lub otyłe aby było kierowane na 
terapię indywidualną/rodzinną obejmującą konsultację oraz edukację z zakresu zmiany 
stylu życia. Wizyta kontrolna x1/mies. u pielęgniarki/położnej/lekarza. Wskazaniem do 
specjalistycznej pomocy jest brak postępów w czasie 3-6 miesięcy. Proponowane jest 
połączenie kilku przychodni aby przygotowały specjalistyczną pomoc jak również do 
stworzenia zespołów interdyscyplinarnych otyłości w całym kraju.  

Kliniczne instrukcje  
Celem instrukcji klinicznych jest podniesienie świadomości na temat skali problemu i 
zaproponowanie możliwości leczenia, nie tylko profilaktyki. Ważne jest, aby doradzać to co 
wyraźnie skutkuje, ale ważne również jest, aby zwrócić uwagę na to, co nie działa lub wręcz 
jest szkodliwe.  
W opracowaniu opierano się na zagranicznych wytycznych opartych na dowodach głównie 
Management of obesity in children and young people. No.69, April 2003. Scottish 
Intercollegiate Guideline Network (SIGN): Edinburgh. p. 1–23  

Również w oparciu o:  

•   National Health and Medical Research Council (NHMRC) w Australii.    
Clinical Practice Guidelines for the Management of Overweight and Obesity 
in Children and Adolescents.  

•   SBU (Statens beredning fo ̈r medicinsk utva ̈rdering). Obesity. Problems and 
Interventions. Rapport nr 160, June 2002, Stockholm.  
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Zalecenia etapów w instrukcji podlegają pod klasyfikacje SIGN i zalecenia te są podzielone 
od A-D względem jakości tych badan na których się bazuje.  

(patrz metody pracy tworzenia wytycznych klinicznych na www.landlaeknir.is )  

Przydatne wskazówki wydawane są kiedy grupa robocza, która tworzyła instrukcje, chce 
nałożyć nacisk na konkretne aspekty uznanych procedur klinicznych.  

Analiza otyłości  
C  Aby zidentyfikować otyłość wśród dzieci należy stosować percentyle (percentiles), 

wskaźnik masy ciała, BMI (Body Mass Index, BMI).  
 

BMI = waga w kilogramach / wysokość w metrach  

D  Otyłe dzieci mają BMI ≥98 centyla (centile).  

√   Dzieci z nadwaga mają BMI≥91 centyla.  

√  Uważać należy szczególnie na zmiany w BMI w wieku 5 do 7 lat ponieważ mogą to 
być objawy ryzyka nadwagi/otyłości. 

Terapia  
√  W leczeniu otyłości powinno rozważyć się zwiększenie ruchu ze zmianą w stylu 

życia oraz ćwiczenia ciała, jak też zmniejszenie konsumpcji energetycznych posiłków 
oraz siedzącego trybu życia. 

D       Specjalistyczne leczenie z reguły powinno być zastosowane jeśli:  

dziecko jest zdefiniowane jako otyłe (BMI ≥98 centyli), jeśli dziecko i rodzina wydają 
się być przygotowani na niezbędne zmiany w stylu życia. 

C  Prewencja i leczenie musi rozpocząć się w dzieciństwie.  

C  Powinno się ocenić nawyki żywieniowe i ruchowe rodziny.  

C  Ruch i potrzeba energii są czynnikami w stylu życia, na które można mieć wpływ co 
powinno się wziąć pod uwagę.  

B  Oglądanie telewizji jest czynnikiem ryzyka, które może mieć wpływ i powinno być 
wzięte pod uwagę.  

Cel leczenia 
D Dopuszczalnym celem leczenia dla większości otyłych dzieci (BMI ≥98 centyli), u 

których nie zakończył się proces wzrostu, jest utrzymywanie wagi bez zmian.  
√  Można wytłumaczyć rodzinie, że osiągniecie tego będzie poprzez odnotowywanie 

wagi na wykresie BMI przez określony czas, w celu utrzymania niezmienionej wagi 
ciała.   
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D  Brak zmian masy ciała i / lub utrata masy ciała może być osiągnięta jedynie przez 
długotrwałe zmiany w stylu życia, takie jak:  

•   zdrowsza dieta  
•   poprzez zwiększenie aktywności fizycznej w życiu codziennym przez co 

najmniej pół godziny dziennie. Zdrowym dzieciom zaleca się ruch o średnim 
lub intensywnym wysiłku przynajmniej przez godzinę dziennie.  

•   poprzez zmniejszenie trybu siedzącego (np. oglądanie telewizji i gier wideo) 
zmniejszyć średnio do mniej niż 2 godzin dziennie, lub mniej niż 14 godzin 
tygodniowo.  

D  Dopuszczalne cele leczenia dla większości dzieci z nadwaga (BMI ≥91 centyli), u 
których nie zakończył się proces wzrostu, jest utrzymywanie swojego niezmiennego 
ciężaru ciała. Coroczna ocena postępów, w zestawieniu z wykresem BMI może być 
dobra aby wzmocnić dzieci, aby utrzymywać tą samą masę ciała i zmniejszać ryzyko 
otyłości.  

D  Następujące grupy powinny być kierowane do pediatrów przed      
uwzględnieniem leczenia:  

§   dzieci w potencjalnie ciężkim stanie związanym z otyłością, które 
wymagają zrzucenia wagi.  

§   dzieci u których podejrzewa się że przyczyna otyłości jest natury 
medycznej (np. zaburzenia endokrynologiczne)  

i  
§   wszystkie dzieci z BMI ≥99,6 centyli (ciężka otyłość).  

√  Kiedy dziecko jest zarówno otyłe jak i niskiego wzrostu wtedy zwłaszcza należy 
szukać przyczyny medycznej otyłości.  

Konsekwencje dla dzieci i młodzieży 
Pracownicy służby zdrowia powinni mieć na uwadze że:  
√       Następujące czynniki ryzyka chorób układu krążenia są stosunkowo   powszechne 

wśród otyłych dzieci i młodzieży:  

•  podwyższone ciśnienie krwi  

•  nieprawidłowy poziom cholesterolu  

•  przerost lewej komory serca  

•  podwyższony poziom insuliny we krwi.  

√   Otyłość zwiększa obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego. 

√   Otyłość zwiększa prawdopodobieństwo zaburzeń emocjonalnych jak np. depresji, słabej 
samooceny, zaburzenia odżywiania oraz przemocy. Należy rozważyć skierowanie 
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otyłych dzieci z oznaką stresu psychicznego i ich rodzin na badanie psychologiczne oraz 
terapię.  

C  Otyłość w dzieciństwie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia różnych 
problemów zdrowotnych w późniejszym życiu.  

Główne przesłanie do otyłych dzieci i ich rodziców 

•  Otyłość u dzieci jest coraz bardziej powszechna. 

•  Otyłość jest spowodowana przez brak równowagi między ilością energii 
dostarczonej a tej zużytej.  

•  Powszechnym, błędnym przekonaniem jest to, że dzieci z nadwagą mają niskie 
zapotrzebowanie na energię. Wręcz przeciwnie, potrzebują one więcej energii w celu 
utrzymania wagi, z drugiej jednak strony, brak ruchu i tryb siedzący u wielu dzieci 
powoduje spadek zapotrzebowania u nich na energię.  

•  Dzieci, podobnie jak dorośli, są otyłe z powodu niewłaściwej diety i braku ruchu.  

•  Otyłość jest problemem zdrowotnym, który zwiększa prawdopodobieństwo 
innych poważnych problemów zdrowotnych.  

•  Otyłość rodziców zwiększa prawdopodobieństwo że otyłe dziecko będzie również 
otyłe w wieku dorosłym.  

•  Istnieje korelacja pomiędzy otyłością u dzieci i otyłością w wieku dorosłym.  

•  Brak zdrowych nawyków żywieniowych u rodziców może przyczyniać się do 
otyłości u dzieci.  

•  Można zapobiec i leczyć otyłość u dzieci poprzez zwiększenie aktywności 
fizycznej, zmniejszenie siedzącego trybu życia (np. oglądanie telewizji) i promować 
zrównoważona i zdrowa dietę.  

•  Zmiany w stylu życia polegają na małych ale stopniowych zmianach w 
zachowaniu.  

•  Wsparcie rodziny jest niezbędne, jeśli leczenie ma przynieść efekt.  

•  Ogólnie celem leczenia jest pomoc dzieciom w utrzymaniu stałej masy ciała (aby 
mogły „w nią wrosnąć“). 

•  Nie ma dowodów naukowych, o skuteczności leków w leczeniu otyłości u dzieci.  
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•  Współistniejące choroby, takie jak zaburzenia metaboliczne lub hormonalne są 
niezwykle rzadką przyczyną otyłości u dzieci i młodzieży.  

•  Zdecydowana większość dzieci nie ma nadwagi, ze względu na problem 
medyczny, ale z powodu stylu życia.  

Zdrowa dieta dzieci  

Pierwsze dwa lata życia  
Mleko matki jest najlepszym kompleksowym pokarmem dla niemowląt a badania 
wykazują, że karmienie piersią może również zmniejszyć ryzyko otyłości w 
późniejszym życiu. Dobrze jest poczekać ze stałymi pokarmami, dopóki dziecko nie 
osiągnie wieku sześciu miesięcy. Przeciery warzywne, ziemniaki, owoce i kaszki 
ryżowe w małych dawkach są idealnym uzupełnieniem pierwszego stałego 
pokarmu dziecka. Po sześciu miesiącach życia dieta powinna stawać się stopniowo, 
coraz bardziej urozmaicona i powinna być dodana do jadłospisu kaszka owsiana dla 
niemowląt oraz inne zboża jak również rozdrobnione mięso i ryby. Jeśli dziecko 
otrzymuje po szóstym miesiącu życia do picia inne mleko niż mleko matki zaleca się 
sztuczne mleko w płynie wzbogacone w żelazo, które jest bardziej podobne w 
składzie do mleka matki niż mleka krowiego. Nie należy podawać dzieciom w 
pierwszym roku życia odtłuszczonych produktów mlecznych. Do rozdrobnionych 
ryb i warzyw dodać można trochę tłuszczu, oleju lub masła. W 1-2 tygodniu życia 
dobrze jest podawać w kroplach witaminę D aby zapewnić dostateczną jej ilość. Po 
pierwszym roku życia, trzy główne posiłki i dwa lub trzy dodatkowe posiłki lub 
przekąski są odpowiednie dla większości dzieci. Dobrą surową przekąską są owoce i 
warzywa oraz pieczywo i nabiał. Rozsądnie jest, aby stosować bardzo umiarkowane 
spożycie dużej zawartości tłuszczu, soli i innych produktów zawierających cukier, 
takich jak słodycze i przekąski.  
 
Po drugim roku życia   
W drugim roku życia można stopniowo zacząć podawać dzieciom mleko 
odtłuszczone do picia, pod warunkiem że się dobrze rozwijają i jedzą zróżnicowane 
pokarmy. Potem mają zastosowanie zasadniczo te same zalecenia dotyczące diety 
dzieci jak i dorosłych:  

•   Zasada dotycząca posiłków ma bardzo duże znaczenie, nie tylko ze 
względu na wagę. Zalecane są trzy główne posiłki i od dwóch do 
trzech przekąsek albo dodatkowych posiłków dla dzieci dziennie.  

•   Zaleca się jeść pokarmy bogate w skrobię z każdym głównym 
posiłkiem, tj. pieczywo, płatki śniadaniowe, ziemniaki, makaron lub 
ryż. Wybierajcie gruboziarniste, względem możliwości.  

•   Zalecane są warzywa i/lub owoce z każdym posiłkiem. Surowe 
owoce i warzywa w kawałkach są dodatkowo odpowiednimi i 
zdrowymi przekąskami dla dzieci.  

•   Odpowiednia ilości mleka i produktów nabiałowych to około 2-3 
szklanek i/ lub talerzy dziennie. Zalecane jest odtłuszczone mleko lub 
inne mleko o obniżonej zawartości tłuszczu oraz woda do picia.  
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•   Czysty sok owocowy jest zdrowym napojem w rozsądnych ilościach, 
np. jedna szklanka na dobę, i raczej można rozcieńczyć go w połowie 
z wodą.  

•   Pożądane jest, żeby codziennie dzieci otrzymywały zarówno mięso, 
ryby, fasole jak i jaja.  

•   Najlepiej jest ograniczenie słodkich i tłustych pokarmów bez potrzeby 
wpisywania ich na listę produktów zabronionych. Mowa jest o 
ciastkach, herbatnikach, słodyczach i napojach, chipsach, tłustych 
sosach i dipach.  

Zdrowy ruch dzieci  
Gdy w celu przeciwdziałania i leczenia otyłości mowa jest o pracy nad 
zwiększona aktywnością fizyczna i wysiłkiem u dzieci i młodzieży odnosi się 
to do każdego rodzaju aktywności fizycznej oraz ćwiczeń. Charakter i rodzaj 
ruchu jest uzależniony od wieku i zainteresowania dziecka. Ćwiczenia są 
często dodatkowo klasyfikowane na spokojne, energiczne, trudne lub 
intensywne. Zazwyczaj ukierunkowane są na ćwiczenia energiczne jeśli 
rekomendowane jest zwiększenie ruchu w określonym czasie. Energiczne 
ćwiczenia mają na celu przyśpieszenie oddechu i wzrost temperatury ciała 
ale ruch nie jest bardziej intensywny niż możliwa wydajność, tak że osoba 
może wytrwać przez długi czas. Intensywne ćwiczenia mogą jednak zwykle 
trwać tylko przez krótki czas. Dzieci powinny być zachęcane do większej 
aktywności fizycznej a za cele powinno się postawić że są aktywne nie krócej 
niż 30 minut dziennie. Zaangażowanie rodziców jest ważne u młodszych 
dzieci. 
 
 

 
Poproś rodzinne i przyjaciół aby wspierali i pomagali dziecku w 
zmianie jego zachowania. 
Mleko matki jest najlepszym kompleksowym pożywieniem dla 
niemowląt. 
Szeroki wybór jedzenia i regularność posiłków jest kluczem do 
zdrowej diety. 

 
 

Wskazówki do zmiany nawyków żywieniowych i drogi do 
zwiększenia ruchu  

Zmiany nawyków żywieniowych rodziny  

•  Ustalcie zasady dotyczące posiłków i przekąsek, unikajcie ciągłego 
przegryzania.  

•   Starajcie się aby dziecko nie jadło przed telewizorem czy podczas 
odrabiania lekcji.  
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•  Zaopatrzcie się w zdrowe jedzenie, ale pozwalajcie też na słodycze od 
czasu do czasu, na przykład, raz lub dwa razy w tygodniu.  

•  Nagradzajcie dziecko w inny sposób niż jedzeniem i słodyczami, na 
przykład dając mu naklejkę, książkę lub zabawki, nagradzając wyjściem do 
kina lub tym co lubi.  

•  Używajcie raczej dotyku, współczucia i ciepła dla pocieszenia, a mniej 
jedzenia.  

• Nie zaopatrujcie się w jedzenie i picie, którego dziecko powinno unikać a 
które jest dostępne dla dziecka w domu. 

Przykłady sposobów na zwiększenie aktywności fizycznej wśród dzieci  

Ustawić wyraźny limit dotyczący czasu oglądania telewizji przez dziecko. 

•   Zachęcać do ruchu i zabaw na świeżym powietrzu.  
•   Chodzić pieszo lub jeździć rowerem zamiast autobusem albo 

korzystać z podwiezienia samochodem.  
•   Korzystać ze schodów zamiast z windy i schodów ruchomych.  
•   Chodzić na spacery, np. wyznaczonymi szlakami spacerowymi w 

miastach lub innych terenach rekreacyjnych.  
•   Pływać, jeździć na rowerze, deskorolce, nartach lub łyżwach (na 

lodzie lub na kółkach).  
•   Bawić się z przyjaciółmi w dowolne zabawy.  
•   Uczestniczyć w zorganizowanych zajęciach sportowych, takich jak 

piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka lub taniec.   
•   Uczestniczyć w działalnościach społecznych, harcerstwo lub rekreacja 

na świeżym powietrzu sporty zimowe, wspinaczka, spacery po 
górach, biegi na orientację lub jazda rowerem górskim.  

•   Chodzić na zajęcia sportowe i / lub siłownię.  

Dzieci należy zachęcać do większej aktywności fizycznej mając na celu aby były 
aktywne fizycznie nie mniej niż 60 minut dziennie. 
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7.6 MOCZENIE NOCNE  

Wstęp  
Moczenie nocne lub „enuresis nocturna” definiuje się jako bezwiedne oddawanie moczu w 
nocy, u dziecka po osiągnieciu 5 roku życia raz w miesiącu lub częściej, w przeciągu trzech 
miesięcy. Ze względu na przyczyny fizyczne, problem występuje częściej u chłopców (60% 
chłopców, 40% dziewcząt). Około 15% zdrowych dzieci poniżej 5 roku życia się moczy, ale 
liczba ta zmniejsza się rocznie o 1%. Moczenie nocne wciąż występuje u 0,5-1% osób 18-
letnich. 
Moczenie nocne jest dominujące i dziedziczne bez względu na płeć, lecz nadal nie jest jasne 
w jaki sposób zależne jest od czynników genetycznych. Jeśli w dzieciństwie żadne z 
rodziców nie cierpiało na moczenie nocne prawdopodobieństwo, że u dziecka wystąpi ten 
problem wynosi 15%, jeśli u jednego z rodziców wystąpiło moczenie nocne 
prawdopodobieństwo wystąpienia u dziecka wynosi 45%, gdy oboje rodzice mają historię z 
tym problem prawdopodobieństwo, że dziecko też będzie cierpiało na moczenie nocne 
wynosi 75%. Z drugiej jednak strony w 30% przypadków brak jest dostępnych danych 
rodziny i przedstawiany jest najbardziej prawdopodobny przypadek nowej mutacji.  

Dzieci, nie trzymające moczu, psychicznie nie różnią się od innych dzieci ale jednak wiele z 
nich ma gorszy obraz samego siebie co jest wynikiem a nie przyczyną moczenia nocnego. 
Moczenie nocne nie jest problemem behawioralnym a czynniki psychiczne nie są zaliczane 
do powodujących moczenie nocne. Moczenie nocne jest powszechne u dzieci z deficytem 
uwagi i nadaktywnością ale specyficzna terapia lekowa na te problemy nie wyleczy jednak 
moczenia nocnego.  

 

Patofizjologia moczenia nocnego  

U około 70-80% dzieci z problemem moczenia nocnego pomimo spadku „solute load” w 
nocy nie zmniejsza się produkcja moczu (nocturnal polyuria) co w większości przypadków 
jednak powodowane jest przez niedostateczną produkcją wazopresyny (antidiuretic hormone) 
w trakcie snu. Nieprawidłowe wytwarzanie prostaglandiny (PGE2) i zakłócenia w produkcji 
reniny, angiotensyny, aldosteronu i przedsionkowego peptydu natriuretycznego może 
również zwiększać wydalanie sodu i ilość moczu. Mała pojemność pęcherza (reduced 
functional bladder capacity) jest uznawana za przyczynę 20-30% przypadków moczenia 
nocnego. Powszechnym problemem wszystkich moczących się w nocy jest to, że informacja 
o pełnym pęcherzu nie dociera do świadomości w trakcie snu i osoba nie może ani się 
obudzić i pójść do toalety, ani zatrzymać mocz do czasu kiedy obudzi się z innych 
powodów. U niektórych może wystąpić więcej niż jeden z tych problemów jednocześnie. 

Klasyfikacja kliniczna moczenia nocnego  

W ostatnich latach zwiększona wiedza o przyczynach i patofizjologii moczenia nocnego 
zmieniły podejście kliniczne w związku z problemem ale pojemność pęcherza, wzorce picia, 
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diurezy (objętość) podczas nocy i wiek dziecka są parametrami, które mają najważniejsze 
znaczenie przy wyborze leczenia. Około 80% dzieci z moczeniem nocnym cierpi na tak 
zwane „monosymptomatic nocturnal enuresis” gdzie problem z pęcherzem nie istnieje w ciągu 
dnia. Jednak w 15%- 20% przypadków moczenie nocne występuje w ciągu dnia z 
symptomami z pęcherza lub „polysymptomatic nocturnal enuresis”. U dzieci z 
„monosymptomatic nocturnal enuresis” często występuje duża produkcja moczu w ciągu nocy 
(nocturnal polyuria) ale te dzieci, u których występuje „polysymptomatic nocturnal enuresis” 
posiadają zazwyczaj mały pęcherz. Bardzo ważne jest leczenie problemu z pęcherzem zanim 
zacznie się specyficzne leczenie moczenia nocnego, jeśli tak się nie stanie leczenie będzie 
wtedy mniej skuteczne. Starsza klasyfikacja moczenia nocnego, która przede wszystkim ma 
na uwadze ciągłość problemu (pierwszy problem) albo czy dziecko miało długi okres suchy 
(miesiące, rok) przed pojawieniem się ponownie problemu (problem wtórny) ma bardzo 
małe znaczenie i nie ma wpływu na wybór metody leczenia. 

Analiza moczenia nocnego  

Szczegółowy zapis, ile dziecko pije i wydala moczu to prosty i tani sposób aby uzyskać 
informacje w powyższej kwestii. Rodzice proszeni są o wypełnienie rejestru moczu, który 
dostarczy informacji na temat wydzielania moczu w nocy (polyuria czy nie), pojemności 
pęcherza (functional bladder capacity), na temat schematu picia oraz ile dziecko pije. U 5-8 
letnich dzieci, które nie reagują na leczenie desmopresyna (DDAVP) zaleca się prowadzenie 
spisu wydalanego moczu (rejestr moczu), jak też u wszystkich dzieci w wieku 7-8 lat zanim 
rozpocznie się leczenie. Te dzieci, u których występuje moczenie nocne i praca pęcherza jest 
prawidłowa, co wynika z wywiadu medycznego i rejestru moczu, nie trzeba szczególnie 
badać ale oczywiście należy zrobić jednak przy pierwszej wizycie u lekarza ogólne badanie 
moczu, takie jak przesiewowe cukru, białka i krwi.  

U dzieci zdrowych z moczeniem nocnym nie zaleca się badania krwi ani obrazowania dróg 
moczowych (USG nerek lub pęcherza) ale kiedy występują objawy z pęcherza należy wtedy 
wykluczyć infekcje dróg moczowych lub zaparcia. Zaparcia często występują u dzieci, które 
mają problemy z kontrolą pęcherza moczowego a zaparcia oraz problemy z pęcherzem 
zwiększają ryzyko infekcji dróg moczowych. 

 

Leczenie moczenia nocnego  
Nie zaleca się leczenia moczenia nocnego wcześniej niż po skończeniu 5 roku życia. Po 
osiągnięciu tego wieku, ważne jest, aby w pełni uwzględnić życzenia rodziców i dzieci, przy 
podejmowaniu decyzji o leczeniu. Ogólną zasadą jest to, że terapia farmakologiczna 
odpowiednia jest jako pierwsze leczenie dla tych, którzy generują najwięcej moczu w nocy 
(nocturnal polyuria) a jeśli pojemność pęcherza jest mała zasadą jest leczenie alarmem 
wybudzeniowym (enuresis alarm treatment).  
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Lek (desmo ́pressi ́nasetat) przy podejmowaniu decyzji w leczeniu dzieci z dużą ilością 
moczu jest prawie zawsze pierwszą opcją leczenia, niezależnie od wieku oraz u dzieci w 
wieku 5-7 lat. Młodsze dzieci rzadziej reagują na alarm wybudzeniowy niż te starsze ale, 
które ukończyły 7-8 rok życia. Leczenie alarmem wybudzeniowym jest pierwszą opcją 
leczenia przy małym pęcherzu. Rejestracja moczu szacuje pojawianie się moczu w ciągu 
nocy oraz dostarcza kompleksowych informacji na temat pojemności pęcherza. Taka 
rejestracja jest zawsze przeprowadzana zanim zostaje podjęta decyzja o leczeniu po 
ukończeniu 7-8 roku życia, wtedy, kiedy prosta terapia nie działa u dziecka młodszego niż 7 
lat. Zawsze konieczne jest dokładne leczenie trudnych stolców i problemu z pęcherzem 
zanim rozpocznie się leczenie moczenia nocnego.  

Alarm wybudzeniowy to niewielkie urządzenie, które składa się z czujnika wilgoci i 
dzwonka, który dzwoni kiedy czujnik styka się z moczem. Czujnik jest zwykle mocowany 
do bielizny lub do powierzchni cienkiej maty, na której leży dziecko. Dzwonek alarmuje, 
gdy tylko dziecko odda pierwsze krople moczu. Z czasem dziecko zaczyna łączyć uczucie 
pełnego pęcherza i musi się obudzić aby iść do toalety. Alarm wybudzeniowy nadaje się dla 
dzieci z małym pęcherzem, które ukończyły co najmniej 7 lat. Metoda trwa 6-10 tygodni i 
ważne jest, aby zarówno dzieci jak i rodzice wykazywali zainteresowanie terapią. Na 
początek dziecko nie budzi się za pomocą dzwonka alarmowego, wtedy rodzice muszą 
szybko reagować i budzić dziecko, inaczej terapia się nie powiedzie. Koniecznym jest mieć 
na uwadze, że terapia moczenia nocnego jest dosyć skomplikowana i ważne jest to, aby 
pracownik służby zdrowia z doświadczeniem takiego leczenia nauczył rodziców i dziecko 
prawidłowego wykorzystania nocnych ćwiczeń i wspierał rodzinę w trakcie leczenia. 
Broszurkę informacyjna Trening nocny można otrzymać w szpitalu dziecięcym Barnaspítali 
Hringsins.  

 

Viðar Eðvarðsson pediatra  

Więcej informacji 
Zachęcamy do pobrania nieodpłatnie rejestru oddawania moczu, broszur edukacyjnych i 
innych informacji przydatnych na temat moczenia nocnego zarówno dla pracowników 
służby zdrowia jak i rodziców z linku: 
http://www4.landspitali.is/lsh_ytri.nsf/htmlpages/index2.html#deda86604d21a57b00256cb8 
006c832a?OpenDocument  
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7.7 ASTMA U DZIECI  

Wytyczne kliniczne Naczelnej Izby Lekarskiej 2002 dotyczące astmy u dzieci.  

Definicja  
Astma jest stanem zapalnym w oskrzelach charakteryzującym się zwiększoną ich 
wrażliwością. Stan tego typu może powodować niedrożność wydechowa i/ lub przewlekły 
kaszel. Objawy występujące na skutek zapalenia i skurczy w oskrzelach płucnych są 
odwracalnymi.  
 
Diagnoza  
Diagnoza polega na starannym wywiadzie i badaniu. Przy wywiadzie nakładany jest nacisk 
się na:  

1.   Objawy: kaszel, świszczący oddech lub duszność w nocy, rano lub przy wysiłku 
fizycznym. Czas trwania świszczącego oddechu. Dziecko może mieć problemy z 
dorównywaniem rówieśnikom w grze, może źle spać (z powodu duszności lub 
ataku kaszlu), i co więcej, rozwijać się nieprawidłowo.  

2.   Inne objawy chorób alergicznych: egzema, pokrzywka, alergia na pyłki, alergia 
pokarmowa, itd.  

3.   Wywiad rodzinny w kierunku chorób alergicznych.  
4.   Czynniki środowiskowe: palenie, zwierzęta futerkowe itp.  

Najczęstszą przyczyną ostrych ataków astmy jest infekcja wirusowa. Zawsze powinno się 
mieć na uwadze czynniki wywołujące alergie. (patrz więcej pod Badania poniżej).  

•   Dzieci młodsze niż 2 lata: Przy trzecim ataku objawów astmy, dziecko uważane jest 
za chorujące na astmę. Astmę powinno się podejrzewać przy pierwszym ataku jeśli 
dziecko choruje na inną chorobę alergiczną np. egzemę i/lub alergie pokarmowe, 
lub jeśli rodzice czy rodzeństwo mają alergię. Astmę należy mieć na uwadze, jeżeli 
pierwszy lub drugi atak trwają dłużej, więcej tygodni, bez innych czynników ryzyka. 

•   Dzieci powyżej 2 lat: W przypadku wystąpienia objawów astmy należy mieć na 
uwadze astmę niezależnie od stopnia ciężkości lub długości trwania objawów.  

•   Duża część dzieci z przewlekłym lub nawracającym kaszlem po przebytej infekcji, 
ma astmę.  

Różnice w rozpoznaniu  
Inne choroby lub stany chorobowe, które mogą wywołać podobne objawy to np.:  
Infekcje układu oddechowego, zapalenie zatok, refluks przełyku oraz choroby, które mogą 
powodować utrudnienia albo przeszkadzać w przepływie powietrza. 

Cel w leczeniu astmy  
Rodzina musi posiadać taka wiedzę na temat astmy aby zdawać sobie sprawę z tego w 
jakim stopniu choroba wpływa każdorazowo na samopoczucie dziecka. 
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•   Dziecko powinno być w stanie żyć normalnym życiem i być tak samo aktywne w 

zabawach i sporcie jak jego rówieśnicy.  

•   Dziecko powinno dobrze spać.  

•   Żadne ostre ataki nie powinny mieć miejsca. 

•   Płuca powinny funkcjonować normalnie.  

•   Należy dołożyć starań, aby skutki uboczne leków były minimalne przy terapii 

lekowej.  

Pierwsze kroki prewencyjne  

Dziedziczność i otoczenie 
Otoczenie ma duże znaczenie w związku z astma u dzieci. Kiedy historia rodziny jest 
bogata w choroby atopowe, prawdopodobne opóźnienie powstania alergii jest możliwe, jeśli 
dziecko w pierwszych miesiącach życia nie będzie narażone na kontakt z alergenami (takimi 
jak żywność, zwierzęta, roztocza).  

Palenie  
Wykazano, że u palących kobiet w ciąży zmniejsza się funkcjonowanie płuc u niemowląt i 
zwiększa się u nich częstotliwość występowania astmy. Rodzice palący w domu gdzie są 
małe dzieci, zwiększają u nich dodatkowo częstość występowania astmy. Dlatego zakaz 
palenia tytoniu w czasie ciąży oraz w otoczeniu dzieci, jest ważnym środkiem 
zapobiegawczym.  

 

Metody przy zdiagnozowanej alergii  

Metody zapobiegawcze  
Warunkiem tego że metody tych działań posłużą jakiemuś celowi, jest wcześniejsze 
rozpoznanie alergii lub posiadanie wyraźnych podejrzeń co do istnienia przyczyny. Długotrwały 
kontakt z alergenem, na które dziecko ma alergie może powodować utrzymywanie się 
choroby. Przykłady alergenów, które maja duże znaczenie to zwierzęta, w szczególności 
koty i psy. Jeśli przyczyną jest alergia na zwierzę to bardzo ważne jest, aby przyjrzeć się 
całemu środowisku dziecka, takiemu jak dom, dzienne instytucje przebywania dziecka, 
dom krewnych i rówieśników zabaw. Szkolne klasy mogą np. posiadać dużą ilości 
alergenów zwierzęcych, a i czasem jest to problemem. 

Badania  
U dzieci z astmą diagnoza alergii ma bardzo duże znaczenie. Testy alergiczne można zrobić 
w każdym wieku. Według islandzkich badan w przybliżeniu polowa islandzkich 
ośmiolatków z astmą ma alergię. Zagraniczne badania wykazują zwiększona częstotliwość 
występowania alergii. Jeśli dziecko, rodzice lub rodzeństwo są alergikami wskazane jest aby 
wcześnie przeprowadzić odpowiednie badania alergiczne. Jeśli alergia nie jest problemem u 
dziecka lub w jego rodzinie wtedy prawidłowym jest przeprowadzić badania u tych dzieci, 
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u których występują nawracające lub przewlekle objawy. Każdy przypadek musi być 
oceniany osobno. 
 

Testy prowokacyjne oskrzelowe mogą być wykonane u starszych dzieci w celu potwierdzenia 
rozpoznania.  

Spirometria jest robiona regularnie w celu monitorowania funkcjonowania płuc. 

Test wysiłkowy może być koniecznym aby wykazać astmę wysiłkowa.  

Pomiary PEF wykonywane w domu są ważne aby kontrolować objawy oraz ocenić 
skuteczność leczenia.  

Astma Leczenie dzieci - ostre leczenie  

1.   Szybka ocena sytuacji. Znaki niedotlenienia np. sinica lub niepokój, szybkie bicie serca, 
przyśpieszony oddech, ucisk w klatce piersiowej, długi wydech, świszczący oddech. 
Przy poważnym ataku astmy oddech jest często bezgłośny.  

2.   Podać tlen. W razie potrzeby (najczęściej zaleca się 3-8 l / min. aby nasycenie tlenem 
osiągnęło 95%). Zmierzyć nasycenie tlenem, o ile to możliwe. 

3.   Przeprowadzić kurację rozszerzającą oskrzela (leczenie wziewne) z salbutamolu 
(Ventolin) lub terbutaliny (Bricanyl). Podać lek przy użyciu inhalatora do leków 
wziewnych (np. Babyhaler, Nes spacer lub Volumatic) z, lub bez, maski 
odpowiednio do wieku dziecka. Zaaplikować 2-4 dawki, które dziecko wdycha 
około 8-10 razy za pomocą tuby do inhalacji. Zabieg można powtarzać w ciągu 5 
minut a później co 20-30 minut w ciągu 1-2 godzin albo do czasu kiedy sytuacja 
ulegnie poprawie. 

lub 

Podać lek w postaci ciekłej w nebulizatorze.  Salbutamol (Ventolin) dawka to 0,1-0,15 
mg/kg, jednak maksymalna dawka wynosi 5 mg. Roztwór (Ventolin + solanka) aby 
zastosować w nebulizatorze, powinien wynosić co najmniej 2 ml, dlatego też należy 
dodać sól fizjologiczną jeśli ilość ventolinu jest mniejsza niż 2 ml.  Zabieg ten może 
być powtarzany w ciągu pierwszych godzin i stosowany często jest co druga 
godzinę, aż stan dziecka się poprawi.  

4.   Dodatkowo można podać adrenalinę (stężenie: 1 mg / ml) w dawce 0,1 ml/10 kg 
masy ciała, do 0,3 ml (dzieci ważące ponad 30 kg otrzymują 0,3 ml) s.c. lub i.m.  

5.   Przy umiarkowanym lub ciężkim ataku astmy należy stosować przez kilka dni 
terapię sterydową p.o.   

•   Prednizon lub tabletki rozpuszczalne prednizolonu 2 mg/kg, można 
podawać jedna dawkę dziennie. Maksymalna dawka wynosi 40 
mg/dzień. Terapia obejmuje 2-5 dni.  

•   Betametason (Betapred) tabletki rozpuszczalne 2,5 mg/dobę (5 tabletek), 
jeśli dziecko wazy mniej niż 10 kg oraz 3 mg /dobę (6 tabletek), jeśli 
dziecko jest cięższe niż 10 kg. Terapia obejmuje 2-5 dni.  
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•   Deksametazon (Decadron) tabletki 0,6 mg / kg / dobę (maksymalna 
dawka 16 mg / dobę) przez 2 dni (mogą być kruszone i podawane z 
jedzeniem).  
 

6.   Dodać można leczenie dożylne teofiliną. Dawka iniekcyjna 6 mg/kg (maksymalna 
dawka 300 mg) podawana jest przez około 15 min. Dawka iniekcyjna zmniejsza się o 
połowę, jeśli dziecko używa teofiliny regularnie. Erytromycyna i pokrewne leki 
zwiększają okres połowiczej eliminacji teofiliny. 

7.   Dodać można lek antycholinergiczny w aerozolu lub rozpylaczu. 
8.   W przypadku dzieci poniżej pierwszego roku życia można dodać adrenalinę racemiczną 

(Michronephrine), którą aplikuje się przez nebulizator w dawce 0,1 ml w 2 ml soli 
fizjologicznej (< dzieci 6 miesięczne) lub w dawkach 0,2 ml w 2 ml roztworu soli 
fizjologicznej (> dzieci 6 miesięczne), którą można podawać co 2-4 godziny aż stan 
ulegnie poprawie. 

9.   Przy poważnym ataku astmy i/lub słabej reakcji na leczenie konieczne jest 
hospitalizowanie. Jeśli hospitalizowanie nie jest zaliczane do koniecznych, należy 
rozważyć terapię prewencyjną, jeśli chory wcześniej korzystał z takiego leczenia, 
należy zwiększyć tymczasowo dawkę leków prewencyjnych (sterydów wziewnych) 
i monitorowanie pacjentów w tym czasie.  

Stopnie astmy  

W oparciu o objawy, FEV1 i PEF nie zostały wzięte pod uwagę. 

 Objawy  Nocne objawy  

Łagodna astma od 
czasu do czasu  

≤ dwa razy w tygodniu  

Ataki astmy są krótkie  

≥  dwa razy w 
miesiącu  

Łagodna, przewlekła 
astma  

> dwa razy w tygodniu, ale mniej niż 1 godzina 
dziennie  

> dwa razy w 
miesiącu  

Umiarkowana astma  

Objawy każdego dnia 

Codzienne zapotrzebowanie na leki rozszerzające 
oskrzela  

Ataki maja wpływ na codziennie życie  

Ataki astmy ≥ dwa razy w tygodniu 

Może trwać kilka dni  

> dwa razy w 
miesiącu 

Ciężka astma 

Utrzymujące się objawy  

Wpływają na wytrzymałość i kondycje 

Częste ataki astmy  

Powszechne  
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Leczenie astmy u dzieci – leczenie długoterminowe  

IS: sterydy wziewne  

 

Łagodna sporadyczna astma 
Krótko działający b2- agoniści w 

zależności od potrzeb 

 

Łagodna przewlekła astma 
Mała/średnia dawka (£200 mg/dobę)  
IS z lub bez:  
długo działającego b2-agonisty, 
receptora leukotrienowego lub 
kromoglikanu disodowego. 

 

Umiarkowana astma  
a) Średnia dawka IS (200-400 mg/dobę) 
i 
długo działający b2-agonista lub 
b) Średnia dawka IS i leukotrienów  

 

Ciężka astma  
a) Umiarkowana dawka IS i długo 
działającego b2-agonistów  

lub 

b) Wysoka dawka IS i długo 
działającego B2- agonisty. Rozważyć 
krótką kurację sterydami z p.os 
sterydów,  

leukotrienów 
antagonistów lub teofiliny. 

 

Krótko działający 

b2 –agonista 

zawsze gdy 
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Sterydy wziewne (IS):  w dawkach większych niż 400 mg / dzień stosowanych przez dłuższy czas 
zwiększa się częstotliwość występowania działań niepożądanych (Nordic consensus).  

Zaleca się, aby dzieci z ciężka astma lub astmą, która nie reaguje na leczenie jest 
monitorowana w porozumieniu ze specjalistą od chorób alergicznych lub specjalistą chorób 
płuc u dzieci.  

Uwaga! Najczęstszą przyczyną tego że stan pacjentów przy długoterminowym leczeniu 
się pogarsza, jest to, że chory nie zażywał leków tak, jak było to wskazane. Należy 
pamiętać, że istnieje granica wieku dla stosowania niektórych zalecanych leków.   

7.8 EGZEMA DZIECIECA  

Wstęp  
Istnieją różne rodzaje egzemy, z tym ze u dzieci najczęściej występuje tak zwana egzema 
dziecięca (atopic dermatitis). Nazwa wywodzi się z tego ze ponad połowa diagnoz egzemy 
dziecięcej jest stawiana w pierwszym roku życia dziecka a w 90% przypadków choroba 
ujawnia się w 4-5 roku zżycia. Pierwsze objawy egzemy mogą wystąpić nawet w 6-8 
tygodniu życia dziecka. Egzema jest przewlekłą chorobą zapalną skóry, która dzieli się na 
różne kategorie w zależności od stadium choroby. U większości dzieci występuje w stopniu 
początkowym – średnim ale u 2-5% z nich występuje pod ciężka postacią egzemy, trudną do 
zwalczenia.  Skóra z egzemą nie broni się przed bakteriami i wirusami tak dobrze jak 
zdrowa skóra, gdyż warstwa rogowa nie posiada tego samego składu kwasów 
tłuszczowych tak jak zdrowa skóra i dlatego jest ona bardziej sucha. 
Częstotliwość występowania egzemy dziecięcej wzrasta w ostatnich dekadach i nie jest się 
w stanie wskazać jednego powodu jako wyjaśnienia. W krajach skandynawskich, 
częstotliwość wynosi 15-20% i nieco częściej występuje u dziewcząt. Powody egzemy 
dziecięcej nie są znane, ale złożona interakcja genetyczna i środowiskowa ma na nią wpływ. 
Odziedziczone geny maja istotny wpływ dla dużej części tych, którzy chorują na egzemę. U 
około 2/3 z tych co mają egzemę występuje historia chorób atopowych skóry w rodzinie np. 
(astma, alergiczny nieżyt nosa i egzema). 

Objawy  
Egzema jest chorobą przewlekłą ale o bardzo różnej sile. Choroba dzieli się na lepsze i 
gorsze fazy ale stopniowo dąży ku poprawie. Dziecko, suchą skórę często ma na początku, 
potem w różnym tempie zaczynają się wypryski. Skóra jest czerwona, sucha, szorstka, 
łuszczy się i czasami wygląda jakby była w małych pęcherzykach. Towarzyszący świąd, 
może w nocy zakłócać sen i często jest tak dokuczliwy, że dziecko drapie się do krwi. 
 
Czasami bardziej wyraźne są ślady drapania niż wysypka sama w sobie. Świąd wznieca 
egzemę i na odwrót, powstaje więc błędne koło. Swędzenie jest tym co najbardziej dokucza 
dzieciom i zakłóca najmocniej ich jakość życia. Egzema, która trwa przez długi czas i dużo 
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jest drapana zaczyna przybierać szczególny, chroniczny wygląd. Skóra staje się grubsza, 
jaśniejsza i popękana. 

Lokalizacja egzemy jest często charakterystyczna dla danej grupy wiekowej. U dzieci w 
wieku poniżej 2 lat powszechna jest na obszarze skóry głowy, twarzy/szyi i na kończynach. 
Skóra na pupie dziecka zazwyczaj jest zdrowa. W najgorszym stadium cała skóra może być 
zaatakowana. U starszych dzieci i młodzieży typowym miejscem występowania są 
zagłębienia okolicy łokci i kolan, skóra na pośladkach i udach. U niektórych, egzema oraz 
sucha skóra pojawiają się wokół oczu. W każdym wieku można zaobserwować zarówno 
ogniska o ostrym przebiegu (ostra faza) jak i plamy będące już dłuższy czas.  

Alergie pokarmowe  
Najbardziej można zaobserwować zależność pomiędzy egzemą a alergią pokarmową u 
młodszych dzieci, u których występuje egzema bardzo powszechna i dość dokuczliwa 
zanim zostanie podjęte leczenie. Jeśli wystąpi podejrzenie alergii pokarmowej trzeba wtedy 
zbadać to dokładniej w odpowiedni sposób przez lekarza alergologa. Mimo iż za pomocą 
testów potwierdzenie związku pokarmu z pogorszeniem egzemy może być trudne. Alergia 
na mleko i jaja występuje najczęściej u małych dzieci, później przychodzi alergia na na ryby, 
mąkę i orzechy.  
Dziecko następnie przechodzi na żywność z wykluczeniem używania tych produktów 
spożywczych (dotyczy także matki, jeśli dziecko jest wyłączne karmienie piersią), wtedy 
wyjdzie na jaw, jak bardzo dane pożywienie ma znaczenie w funkcjonalności egzemy. 
Odżywianie jest konsultowane w razie potrzeby. Dziecko nie jest objęte specjalna dietą, 
chyba że istnieje ku temu powód, nie zaleca się, aby robić to na własną rękę. Jak 
powszechnie wiadomo, żywność, taka jak owoce cytrusowe, pomidory i truskawki, mogą 
powodować, zaczerwienienie, podrażnienie, pieczenie/swędzenie skóry, mimo że nie musi 
być to koniecznie powiązane z alergia. Może to mieć miejsce w przypadku elementarnych 
podrażnień wrażliwej skóry. 

Terapia  
Wszystkie leczenia egzemy dążą do przełamania wcześniej wspomnianego błędnego koła i 
utrzymania skóry miękką i nawilżona co jest podstawą tego leczenia. W tym celu należy 
codziennie a nawet kilka razy dziennie stosować kremy nawilżające i zmiękczające skórę. 
Ważne jest aby takie "wcierania" szybko weszły do codziennej rutyny. Na rynku znaleźć 
można dużą ilość kremów zmiękczających (maści, tłustych kremów, balsamy, mleczka), ale 
to jest bardzo indywidualna sprawa jaki krem najlepiej pasuje dla każdego dziecka. Rodzice 
często musza eksperymentować, ale należy pamiętać, aby był to krem bez substancji 
zapachowych i barwników. Im bardziej wysuszona jest skóra, tym tłuściejsze kremy 
pomagają lepiej. Krem dobrze wcierać w skórę, najlepiej całą ręka, a nie tylko palcami, jak 
ma to miejsce, przy stosowaniu maści leczniczych. Może być konieczność posiadania 
zmiękczającego kremu dostępnego w przedszkolu. 
 

Na miejsca dotknięte egzemą stosuje się w różnym stopniu krem steroidowy (1% -4%), w 
zależności od aktywności egzemy. Lekarz określa czas trwania i stężenie leku w kremie. 
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Ważne jest, aby poświęcić trochę czasu na pokazanie jak należy nakładać krem na miejsca z 
egzemą oraz przeszkolenie/udzieleniu informacji o kremie  aby zmniejszyć lęk rodziców 
przed smarowaniem "sterydami" skóry swojego dziecka. 

Egzema może być źle leczona, ponieważ rodzice nie postępują dokładnie zgodnie z 
instrukcjami leczenia. Kiedyś krem sterydowy spowodował rewolucję z powodu tego, jak 
dobrze działał i nadal dziś jest głównym środkiem w leczeniu. Jeśli kremy są właściwie i 
zgodnie używane z zaleceniami lekarza, prawdopodobieństwo wystąpienia efektów 
ubocznych jest minimalne. Jeśli są trudności w leczeniu egzemy, egzema się pogarsza lub 
rozprzestrzenia się, należy skierować dziecko do dalszego leczenia do lekarza dermatologa 
bądź alergologa. Może, trzeba będzie zastosować szczególną kąpiel czyszcząca (kąpiel w 
nadmanganianie potasu), terapię światłem (starsze dzieci, młodzież), leczenia 
antybiotykami i innymi lekami. Nowy przeciwzapalny krem (Elidel / Protopic) są tak 
zwanymi inhibitorami kalcyneuryny. Są one używane w pewnych sytuacjach, ale nie przy 
pierwszym leczeniu egzemy. Nadal są one w spisie dla dzieci w wieku powyżej 2 lat. To się 
na pewno zmieni po tym jak zwiększy się doświadczenie w używaniu kremu. 

Jak często należy kąpać dzieci z egzemą? Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. Należy 
utrzymywać skórę czystą i kąpać się raz do dwóch razy w tygodniu i odrobina oleju do 
użytku zewnętrznego powinna wystarczyć (może być olej jadalny). Woda nie powinna być 
zbyt gorąca i najlepiej użyć jest łagodnego mydła. Osuszyć (nie wycierać) skóry po kąpieli i 
od razu, obficie nałożyć kojący krem na całą skórę. W związku z basenem dobrym 
pomysłem jest nałożenie kojącego kremu przed pójściem na basen, a następnie spłukanie 
chlorowanej wody pod prysznicem i nałożenie ponownie zmiękczającego kremu na skórę. 

Poniższe punkty dobrze jest nadmienić w rozmowie z rodzicami :  

•   Używać delikatnego detergentu i odpuścić płyny do zmiękczania tkanin.  
•   Nie ubierać dzieci w obcisłe i wąskie ubrania.  
•   Wyciąć wszystkie metki i wyprać ubrania przed pierwszym użyciem. 
•   Nie zakładać na siebie zbyt dużo przed snem i mieć raczej chłodno w sypialni. 
•   Regularnie przycinać paznokcie.  
•   Unikać wełny i materiału syntetycznego blisko ciała, ubrania bawełniane oraz 

jedwab są lepsze.  
•   Unikać dymu tytoniowego.  
•   Dzieci z alergią powinny unikać alergenów. 

Dzieci ze średnią - ciężką egzemą są bardziej narażone na ryzyko wystąpienia astmy (50%), 
ze względu na pyłki i/lub alergie na zwierzęta. Wtedy często mówi się o alergicznym 
marcu, który zaczyna się od egzemy i/lub alergii pokarmowej, następnie zaczna się astma a 
później alergia na pyłki. 

O ́lo ̈f Jo ́nsdo ́ttir pediatra  
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7.9 śWIERZB, WESZ I OWSIKI  

Świerzbowiec ludzki (Sarcoptes scabiei)  
Świerzbowiec ludzki jest powszechny na całym świecie. Zwiększenie zakażenia świerzbem 
występuje w falach cyklicznych i jest często spotykaną infekcją u dzieci i młodych ludzi, ale 
może zarażać też osoby w każdym wieku. Zakażenie świerzbem występuje częściej w 
miastach niż na obszarach wiejskich i bardziej jest powszechne w zimie niż w lecie. Świerzb 
jest chorobą podlegającą obowiązkowemu rejestrowi. 
 

Cykl życia 
Świerzbowiec ludzki jest pasożytem o długości 0,35 mm. Samica wkopuje się do naskórka i 
składa tam jaja. Larwy wylęgają się w ciągu kilku dni i kopią nowe tunele w naskórku, 
gdzie przebywają, dopóki nie osiągną dojrzałości. Rozwój od jaja do w pełni, dojrzałej 
postaci, trwa 10-15 dni, Świerzbowce żyją przez 4-6 tygodni.  
 
Objawy zakażenia  

•   Najczęstszym objawem jest swędzenie, które najbardziej dokucza w nocy 
kiedy nosiciel jest w łóżku. Świąd pojawia się 2-6 tygodni po zakażeniu i jest 
związany z wysypką. 

•   Wysypka, zazwyczaj objawia się małymi, czerwonymi guzkami, jest 
symetryczna chociaż, również można zauważyć nieraz pęcherze lub 
nierówności. Wysypka jest zazwyczaj najbardziej widoczna na wewnętrznej 
stronie ud, pod pachami, wokół pępka, na pośladkach i genitaliach.  

•   Kryjówki świerzba mogą być trudne do rozpoznania w naskórku, gdy skóra 
jest  podrapana, korytarze mogą być zdeformowane lub zniszczone. Zwykle 
jednak znaleźć można je pomiędzy palcami, na nadgarstkach i łokciach. 
Wyglądają jak delikatne, kręte, szarawe, ciemne lub srebrnego koloru linie o 
długości 2-15 mm. Można również je spotkać na kostkach, stopach, 
narządach płciowych (mężczyźni) i na sutkach. 

Droga transmisji  
Świerzb przenoszony jest poprzez bezpośredni kontakt ze skórą, taki jak bezpośredni 
kontakt przez dotyk z najbliższa rodziną lub przyjaciółmi oraz współżycie seksualne. 

 

Analiza  
Świerzb diagnozowany jest zazwyczaj na podstawie wywiadu z objawów klinicznych ale 
często jest błednie rozpoznawany, ponieważ objawy są podobne do wielu innych chorób 
skóry, charakteryzujących się świądem (np. wszawica łonowa, wszawica odzieżowa, 
ukąszenia owadów, egzema lub zapalenie skóry). Jeśli inni członkowie rodziny mają 
podobną wysypkę zwiększa się prawdopodobieństwo, że jest to świerzb. 
Można zrobić test kolorem który pozwoli na wykrycie tuneli w naskórku. Polega to na tym, 
że atrament wciera się w podejrzane wypryski, które później przeciera się gazą zwilżoną 
alkoholem, w celu usunięcia atramentu pozostającego na powierzchni. Jeśli będzie 
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znajdowała się nora wydrążona przez świerzbowca, to tusz dostanie się do jej wnętrza i 
stworzy bardzo charakterystyczną ciemną, krzywą linię biegnącą następnie do wyprysku. 

Terapia  
Zakażenie świerzbem wymaga leczenia.  
 

•   Ponieważ świerzb łatwo jest przekazywany między członkami rodziny oraz tymi, co 
są w bliskim kontakcie z zarażoną osobą, zalecane jest leczenie wszystkich 
zainteresowanych w tym samym czasie, również tych, którzy są bezobjawowi, aby 
zmniejszyć prawdopodobieństwo ponownego zakażenia od nieleczonej osoby. 

•   Leki, które stosowane są w leczeniu stosowane są na skórę (całe ciało a także twarz, 
skórę głowy, szyję i uszy, a w szczególności między palcami u rąk i nóg oraz pod 
paznokciami) dwa razy w odstępie 7 dni: 

•   Najpierw nakłada się na skórę krem z permetryną 5%  
•   Siedem dni później nakłada się na 24-48 godzin na skórę preparat w płynie z 

malationem 0,5%. 
•   Nie należy brać gorącej kąpieli przed zaaplikowaniem lekarstw na skórę, ze względu 

na zwiększoną absorpcję skóry, gdy lek wsiąka w skórę zamiast zostać na jej 
powierzchni tam gdzie ma funkcjonować. 

•   Po pierwszym etapie leczenia, należy wyprać odzież, ręczniki oraz pościel w 60°C 
aby zapobiec zarażeniu. To co nie nadaje się do prania, należy włożyć w worek 
foliowy i trzymać przynajmniej przez 72 godziny, to powinno zlikwidować 
pasożyta. 

•   Zagrożenie rozprzestrzenianiem się w szkołach jest małe, jednakże były przypadki 
epidemii.   

•   Dzieci mogą przyjść do szkoły po skończeniu pierwszego etapu leczenia.  

 

Wesz głowowa– Pediculosis humanus capitis  

Istnieją trzy typy wszy, które zarażają ludzi, wesz głowowa, wesz łonowa i wesz odzieżowa.  

Wesz głowowa jest to mały insekt pasożytujący w ludzkich włosach na głowie żywi się 
krwią wysysana z owłosionej skóry głowy. Nie uważa się, aby miała ona roznosić choroby i 
aby była szkodliwa dla nosiciela. Każdy może się nią zarazić, ale potwierdzone zakażenie 
występuje najczęściej u dzieci w wieku 3-12 lat. Wszawica głowy jest chorobą podlegającą 
obowiązkowemu rejestrze. 

Cykl życia  
Dorosła wesz głowowa jest wielkości 2-3 milimetra (podobnie jak ziarenko sezamu), koloru 
szaro-białego albo jasno-brązowego. Jej cykl życia zaczyna się w jaju nazywanym gnidą. W 
ciągu sześciu do dziesięciu dni wykluwa się z gnidy larwa (nymph), malutka, która w 
przeciągu 9-12 dni rozwija się do stanu dorosłego, do postaci męskiej lub żeńskiej. Wesz 
żeńska zagnieżdża jaja na włosach gdzie może znieść maksymalnie do 10 jaj dziennie.  
Wesz posiada sześć nóg zakończonych pazurami dzięki, którym przyczepia się do włosa i 
może pokonywać 6-30 centymetrów na minutę. Nie potrafi latać, skakać ani pływać. Cykl 
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życia wszy głowowej wynosi maksymalnie 30 dni, ale jeśli spadnie z włosów w środowisko, 
daleko od ciepłej, wilgotnej i bogatej w krew skóry głowy, usycha i umiera w ciągu 15-20 
godzin.  

Sposoby zarażenia  

•   Wesz może przenosić się z głowy na głowę przy bezpośrednim kontakcie z włosami 
innej osoby w na tyle długim czasie, aby wesz mogła przedostać się pomiędzy. Wesz 
nie jest w stanie skakać, latać czy pływać.  

•   Wesz głowowa, która wypadnie poza swoje środowisko stanie się natychmiast 
niesprawna i słaba, a co za tym idzie nie może przepełzać na inna głowę i tam 
pozostać.  

•   Mało prawdopodobnym jest, aby można było zakazić się odzieżą czy przedmiotami, 
ale nie można wykluczyć, że grzebienie, szczotki, czapki i tym podobne, używane 
niedawno przez więcej niż jedna osobę nie będą rozprzestrzeniać zarażenia.  

Objawy zarażenia  

•   Dwóch na trzech zarażonych wszawica głowowa nie ma objawów. 
•   W jednym przypadku na trzy występuje świąd skóry. Swędzenie 

wywołane alergią na ślinę, którą wesz podczas ssania krwi wstrzykuje w 
skórę głowy, Alergia ta pojawia się z upływem czasu (od kilku tygodni 
do trzech miesięcy). świąd może być intensywny a z powodu drapania 
się nosiciela, skóra zaczerwieniona lub może wystąpić stan zapalny. W 
niektórych przypadkach mogą powstać rany, które mogą zostać 
zainfekowane bakteryjnie. 

Analiza  
Rozpoznanie wyłącznie można przeprowadzić poprzez szczegółowe przeczesywanie 
włosów głowy specjalnym grzebieniem na wszy (rozstaw między zębami 0,2 mm). 
Przeczesywanie należy wykonać dokładnie od głowy do końca włosa na całej skórze 
głowy/całych włosach. Zanim zacznie się wyczesywanie, aby było łatwiej, można nałożyć 
na włosy, trochę odżywki do włosów.  
 
Leczenie 
Wszawicę, można zwalczyć w ciągu 14 dni poprzez codziennie wyczesywanie włosów 
grzebieniem higienicznym.  

•   Możliwe jest również zastosowanie terapii chemicznej z jednoczesnym 
wyczesywaniem, taka metoda również zajmuje 14 dni. Wtedy preparat przeciwko 
wszawicy (Hedrin; Prioderm roztwór na bazie alkoholu albo zestaw w płynie) 
aplikuje się na włosy i pozostawia na 8-12 godzin. Wyczesywanie co 4 dni. Środek 
używa się ponownie na włosy po upłynięciu 7 dni.  
 

•   Ważne jest aby wyczesywać włosy wszystkim w rodzinie, towarzyszom zabaw i 
szkolnym kolegom w tym samym czasie oraz leczyć zarażonych wszą głowową aby 
zapobiec dalszemu zarażaniu.  
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Owsik (Enterobius vermicularis)  

Owsik jest pasożytem powszechnym na całym świecie, zwłaszcza w strefie klimatu 
umiarkowanego, występującym u ludzi w każdym wieku, a zwłaszcza wśród dzieci. Nie 
uważa się, aby owsiki wywoływały bezpośrednie szkody w organizmie nosiciela. Owsica 
jest chorobą podlegającą obowiązkowej rejestracji. 

Drogi zakażenia  
Do zakażenia dochodzi w wyniku zagnieżdżenia się jaj owsika w przewodzie pokarmowym 
człowieka. Jaja dostają się do przewodu po wcześniejszym dostaniu się do jamy ustnej przy 
pomocy rąk . Dzieci są bardziej narażone niż dorośli zakażeniem, ponieważ jest większe u 
nich prawdopodobieństwo dotykania ziemi i błota po czym wkładania palców do ust, nie 
myjąc przedtem rąk. Do samozakażenia dochodzi, gdy jajo z rąk dostaje się do jamy ustnej 
w wyniku wcześniejszego drapania się i w rezultacie przeniesienia zakażenia z okolicy 
odbytu. Zakażenie łatwo rozprzestrzenia się wśród członków rodziny i rówieśników po 
kontakcie ze skażoną odzieżą lub pościelą. W niektórych przypadkach poszczególne jaja 
znajdują się w powietrzu i przedostają się do jamy ustnej i przewodu pokarmowego 
poprzez połknięcie. 
 
Cykl życiowy  
Po tym, jak jaja zostały połknięte wylęgają się one w jelicie cienkim i rozwijają się do postaci 
dorosłych po czym wędrują do jelita grubego. Cały cykl życiowy trwa 4-6 tygodni, średnio 
30 dni. Owsik jest to biały, mały i delikatny robak pasożytniczy typu nicieni. Dorosła samica 
ma długość 8-13 mm i grubości 0,5 mm. Dorosły samiec jest długości 2-5 mm i grubości 0,2 
mm. Po zapłodnieniu samiec umiera a samica wędruje do odbytnicy. Wychodzi ona na 
powierzchnię, zwykle w nocy i składa duże ilości jaj w okolicy odbytu. Jaja są przezroczyste 
i maja gruba powłokę o płaskim boku i nie są wykrywalne gołym okiem. Po złożeniu jaj 
samica wydala substancję powodującą silny świąd co zachęca nosiciela do drapania miejsca, 
skutkując przenoszeniem się niektórych jaj na palce. Jaja mogą się również rozprzestrzeniać 
na ubrania, pościel, zabawki i otoczenie. Mogą one przetrwać przez 2-3 tygodnie poza 
organizmem. W niektórych przypadkach, larwy wylęgają się z jaj w okolicach odbytu i 
przemieszczają się do odbytnicy, jelita grubego ora z jelita cienkiego, gdzie dojrzewają 
zanim wrócą z powrotem do jelita grubego.  

 

Objawy zakażenia   
Zakażenie owsikami jest często bezobjawowe ale swędzenie w okolicy odbytu to główny 
symptom zakażenia. Swędzenie wzmaga się w nocy i może powodować zaburzenia snu. 
Swędzenie może powodować zaczerwienienie i bolesność skóry a także infekcję bakteryjną. 
Jeśli infekcja jest poważna, może mieć to wpływ na utratę apetytu, bóle brzucha i ogólne 
rozdrażnienie. 
 
Diagnoza  
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Jeśli u dzieci, zachodzi podejrzenie zakażenia owsikami najlepiej jest to sprawdzić poprzez 
wczesną obserwację odbytu dziecka tuż przed jego przebudzeniem. Często można zobaczyć 
robaki na odbytnicy i często są widoczne na zewnątrz kału, jaj jednak nie jest w stanie się 
zobaczyć gołym okiem. Można też w celu wykrycia zakażenia przyłożyć taśmę do skóry 
odbytnicy i zbadać ją pod mikroskopem, w celu znalezienia jaj. 
 
Leczenie  
Aby zlikwidować owsiki potrzebna jest terapia farmakologiczna. Na Islandii dostępne są 
dwa leki Vanini i Vermox występujące zarówno w formie tabletek jak i roztworu doustnego. 
Vanquin jest sprzedawany bez recepty w aptekach, a na Vermox potrzebna jest recepta od 
lekarza. 
Vanquin posiada specyficzną aktywność przeciwko owsikom. Lek zabija zarówno robaki 
jak i jego larwy powodując brak zakaźnych jajeczek. Lek ten nie ma wpływu na jaja, które 
już są dlatego ważnym jest aby pamiętać o tym przy leczeniu, ponieważ nawrót zakażenia 
jest powszechny ze względu na jaja które w dalszym ciągu się rozpowszechniają wraz z 
kałem z organizmu nawet do 2 tygodni po podaniu leku.    

Ze względu na cykl życiowy owsika zaleca się, aby wszyscy członkowie rodziny i bliscy 
towarzysze zabaw przeszli kurację w tym samym czasie oraz wszyscy powtórzyli leczenie 
po 2-3 tygodniach, w celu zapobiegnięcia dalszego rozprzestrzeniania. Dozowanie leku 
polega na podawaniu 1 tabletki lub 5 ml roztworu na każde 10 kg masy ciała. Dla osoby 
dorosłej,  maksymalnie 8 tabletek gdzie wszystkie powinny być zawarte w jednej dawce. 
Substancja czynna w Vanquin jest silnym barwnikiem i barwi stolce na kolor czerwony. 
Roztwór z łatwością zabarwi ubrania i meble jeśli zostanie rozlany lub zwymiotowany. 
Tabletki należy połykać, a nie żuć, ponieważ mogą one zabarwic zęby oraz usta. Skutkami 
ubocznymi leku są najczęściej nudności i sporadycznie wymioty najczęściej po spożyciu 
roztworu. Bóle brzucha i biegunka rozpoznane są jako efekt uboczny. Reakcja alergiczna jest 
rzadkością. 

Vermox to lek o szerokim spektrum działania przeciwko różnym gatunkom pasożytów 
zakłócającym ich funkcje przewodu pokarmowego i zapobiegającym rozwojowi jaj. Leczenie 
może być powtarzane co 2-3 tygodnie i powinno objąć wszystkich domowników. Przez małe 
doświadczenie w zakresie stosowania tego leku u dzieci młodszych niż 2 lata nie zaleca się 
jego stosowanie, poza tym dawki u innych takie jak dla dorosłych. 

Dzieciom w wieku poniżej 2 lat nie wskazane jest podawanie go ze względu na małe 
doświadczenie w zakresie jego stosowania, dawki poza tym, takie same, jak u dorosłych. 
Kobiety w ciąży nie powinny przyjmować leku, ponieważ może on spowodować okresowe 
bóle brzucha oraz opisane już reakcje alergiczne. 

Działania na rzecz ograniczenia rozprzestrzeniania zarażenia owsikami i ponownemu zakażeniu  

•   Kąpiel rano zmniejsza prawdopodobieństwo przenoszenia jaj z odbytnicy. 
•   Codzienna zmiana czystej bielizny oraz piżamy.  
•   Staranne mycie rąk po korzystaniu z toalety, zmianie pieluchy i przed jedzeniem. 
•   Mieć paznokcie krótko obcięte i czyste.   
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•   Dobra, ogólna czystość otoczenia.  
•   Po każdej terapii farmakologicznej należy zmienić bieliznę, piżamę i pościel.   
•   Pościel i bieliznę należy prać w co najmniej 60 ° C i suszyć w wysokiej temperaturze.  
•   Jaja owsików są wrażliwe na światło słoneczne. 

 

 A ́sa St. Atlado ́ttir pielęgniarka  
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