
POMIARY PARAMETRÓW ŻYCIOWYCH DZIECKA 

Podstawowe parametry stanu ogólnego dziecka to: 

temperatura, tętno, ciśnienie tętnicze krwi i liczba 

oddechów. Są one wyznacznikami funkcjonowania 

dziecka. Utrzymywanie się ich w granicach normy 

świadczy o stanie zdrowia dziecka. Jakiekolwiek 

odchylenie sygnalizuje stan chorobowy, infekcję czy inne 

zaburzenie.  

Temperatura ciała 

Temperatura ciała- jest to wartość pomiarowa 

odczytywana na skali termometru. Najczęściej mierzy się 

ją termometrem ze skalą Celsjusza. Temperatura ciała 

człowieka nieznacznie zmienia się pod wpływem 

różnych czynników. Jednym z nich jest pora dnia. 

Temperatura może się wahać w zakresie 0,5-1 st. C- 

najniższa jest nad ranem koło godziny 4.00, a najwyższa 

koło 16.00. 

Metody mierzenia temperatury: 

✓ zewnętrzna: 

• od pachą 

• w pachwinie 

✓ wewnętrzna: 

• w odbycie 

• w pochwie 



• w ustach 

• w przewodzie słuchowym zewnętrznym 

Prawidłowa temperatura ciała w zależności od miejsca 

pomiaru: 

✓ pod pachą: 36,0-37,0 

✓ w pachwinie: 36,0-37,0 

✓ w odbycie wyższa o 0,5  niż pod pachą 

✓ w jamie ustnej wyższa o 0,3 niż pod pachą 

✓ w przewodzie słuchowym różna w zależności od 

wieku: 0-2r.ż.      36,4-38,0 

             3-10r.ż.    36,1-37,08 

Pomiar temperatury 

Podczas sprawdzania i oceny wartości temperatury ciała 

należy brać pod uwagę: wiek badanego, płeć (nie ma to 

znaczenia w przypadku małych dzieci), porę dnia, 

miejsce badania temperatury, rodzaj termometru.  

Czynniki wpływające na wzrost temperatury ciała: 

✓ fizjologiczne: wzmożony wysiłek fizyczny, stany 

emocjonalne 

✓ patologiczne: drobnoustroje chorobotwórcze, ciała 

gorączkotwórcze, choroby zwiększające przemianę 

materii, urazy ośrodka termoregulacji OUN 

(ośrodkowego układu nerwowego). 

 



Czynniki wpływające na obniżenie temperatury ciała: 

✓ fizjologiczne- brak aktywności ruchowej, zimna 

kąpiel 

✓ patologiczne- wstrząs, wyniszczenie organizmu, 

odwodnienie, wychłodzenie 

Rodzaje temperatury: 

✓ temperatura krytyczna to 26 st. C, powoduje 

porażenie ośrodka oddechowego i 

naczynioruchowego, prowadzi do śmierci 

✓ temperatura subnormalna- 36,0 st. C 

✓ temperatura normalna- 36,0 st. C – 37,0 st. C 

✓ stan podgorączkowy- 37,1 st. C – 38,0 st. C 

✓ gorączka umiarkowana- 38,1 st. C – 39,0 st. C 

✓ gorączka wysoka- powyżej 39,0 st. C 

✓ powyżej temperatury 42,0 st. C – 43,0 st. C zachodzą 

w organizmie procesy denaturacji białka 

prowadzące do śmierci 

Czynności wykonywane podczas pomiaru temperatury 

ciała u dziecka: 

✓ przygotowanie zestawu do badania: termometr 

elektroniczny, 70-80% alkohol, waciki, miska 

nerkowata  

✓ zapewnienie odpowiednich warunków 

klimatycznych 



✓ w przypadku starszego dziecka poinformowanie go 

o celu i sposobie wykonania pomiaru 

✓ zapewnienie wygodnej pozycji siedzącej lub leżącej, 

w przypadku pomiaru w odbycie- pozycji na boku z 

lekko ugiętymi kończynami dolnymi w stawach 

biodrowych i kolanowych lub na plecach 

✓ umycie rąk 

Czynności wykonywane podczas pomiaru temperatury 

ciała u dziecka: 

✓ włożenie termometru w miejsce badania (do ucha, 

pod pachę, do    odbytu, w pachwinę) 

✓ odczytanie i zinterpretowanie wysiłku 

✓ zdezynfekowanie termometru, spłukanie letnią 

wodą, osuszenie specjalną ściereczką 

✓ umycie rąk 

✓ w razie potrzeby udokumentowanie wyniku 

pomiaru (w karcie gorączkowej, dokumentacji) 

✓ zgłoszenie rozpoznanych nieprawidłowości 

rodzicom 

 

Tętno 

Tętno spowodowane przez skurcz serca wyczuwalne 

uderzenie fali krwi, która przepłynęła przez układ 

tętniczy. W miejscu, w którym tętnice przebiegają 

powierzchniowo i można je docisnąć do twardych 



struktur tkankowych, tętno jest wyczuwalne. Tętno 

mierzy się w celu wykrycia zaburzeń dotyczących jego 

szybkości, napięcia i miarowości.  

Metody badania tętna: 

✓ palpacyjna- badanie tętna przez uciśnięcie palcami 

tętnicy 

✓ za pomocą stetoskopu 

✓ po podłączeniu chorego do aparatury monitorującej 

✓ za pomocą urządzeń elektronicznych 

✓ właściwe wartości tętna u małych dzieci 
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Czynniki powodujące wzrost szybkości tętna: 

✓ fizjologiczne- wiek, stany emocjonalne, wysiłek 

fizyczny, spożycie alkoholu, nikotyny u młodych 

ludzi 

✓ patologiczne- choroby gorączkowe, choroby serca, 

hipowolemia 

Czynniki powodujące zwolnienie tętna: 

✓ fizjologiczne- sen, pozycja leżąca, u sportowców 

✓ patologiczne- wzmożone ciśnienie śródczaszkowe, 

zatrucia pochodzenia wewnętrznego lub 

zewnętrznego, hipotermia  

Czynniki powodujące niemiarowość tętna: 

✓ przyspieszanie lub zwalniane oddechów 

✓ zmęczenie, nadużywanie kawy, alkoholu 

✓ uszkodzenie mięśnia sercowego 

Prawidłowe tętno rozpoznaje się po tym, że wszystkie 

uderzenia mają jednakową siłę, przerwy między nimi są 

równe, a puls w naczyniu tętniczym jest dobrze 

wyczuwalny. 

Szybkość tętna mierzymy przez 15 sekund, uzyskany 

wynik mnożymy przez 4. 

Niewłaściwe wartości tętna: 

✓ bradykardia: zwolnienie tętna poniżej normy 



✓ tachykardia: przyspieszenie tętna powyżej normy 

✓ arytmia: tętno niemiarowe 

Czynności wykonywane podczas pomiaru tętna u 

dzieci: 

✓ umycie rąk 

✓ przygotowanie zestawu do pomiaru: zegarka z 

sekundnikiem lub stopera ewentualnie słuchawek 

lekarskich 

✓ poinformowanie starszego dziecka o celu i sposobie 

wykonania pomiaru, nawiązanie z nim współpracy 

✓ zapewnienie ciszy w pomieszczeniu oraz wygodnej 

pozycji siedzącej lub leżącej, ze stabilnym 

podparciem badanej kończyny 

✓ zapewnienie dziecku przynajmniej 5-minutowego 

odpoczynku przed badaniem 

Czynności wykonywane podczas pomiaru tętna u 

dzieci: 

✓ lekkie uciskanie tętnicy opuszkami palców 2., 3. i 4.; 

kciuk powinien znajdować się poza polem badanej 

tętnicy  

✓ jeżeli tętno jest dobrze wyczuwalne i miarowe, 

należy liczyć uderzenia przez 15 minut (uzyskany 

wynik mnożymy razy 4) 

✓ jeżeli wykryto zaburzenia rytmu, należy liczyć 

uderzenia serca przez 1 minutę 



✓ higieniczne umycie rąk 

✓ w razie potrzeby udokumentowanie wyniku 

pomiaru 

✓ zgłoszenie rozpoznanych nieprawidłowości 

rodzicom 

Ciśnienie tętnicze krwi 

Ciśnienie tętnicze to siła, z jaką przepływający strumień 

krwi naciska na ścianki elastycznych naczyń 

krwionośnych. Najczęściej ciśnienie tętnicze krwi mierzy 

się na tętnicy ramiennej, a u noworodków i niemowląt 

również na tętnicy udowej.  

Podczas pomiaru ciśnienia tętniczego wyróżnią się: 

✓ ciśnienie maksymalne- skurczowe 

✓ ciśnienie minimalne- rozkurczowe 

Metody badania ciśnienia tętniczego krwi: 

✓ palpacyjna, bez słuchawek 

✓ osłuchowa, za pomocą ciśnieniomierza rtęciowego, 

sprężynowego 

✓ automatyczna 

✓ inwazyjna 

 

Prawidłowe wartości ciśnienia tętniczego krwi wg Rica-

Rocciego: 



✓ noworodki (skurczowe)- 60-80 mm Hg 

✓ niemowlęta (skurczowe)- 80-85 mm Hg 

✓ małe dzieci (skurczowe)- 80-100 mm Hg 

Czynniki powodujące podwyższenie wartości ciśnienia: 

✓ fizjologiczne- reakcje emocjonalne, wysiłek fizyczny 

przed badaniem, wypicie herbaty, kawy, wypalenie 

papierosa przed badaniem 

✓ patologiczne- zaburzenia węwnątwydalnicze, 

choroby kłębuszków nerkowych, zatrucie ciążowe, 

prawostronna niewydolność krążenia, otyłość, ból 

 

Czynniki powodujące obniżenie wartości ciśnienia: 

✓ fizjologiczne- spożycie posiłku przed badaniem, 

wysoka temperatura otoczenia, wahania ciśnienia 

atmosferycznego 

✓ patologiczne- odwodnienie, wstrząs 

Stany chorobowe wynikające z niewłaściwych wartości 

ciśnienia: 

✓ hipertonia- nadciśnienie, wartości wyższe od 

prawidłowych 

✓ hipotonia- niedociśnienie, wartości niższe od 

prawidłowych 



Czynności wykonywane podczas pomiaru ciśnienia 

tętniczego krwi u dzieci aparatem rtęciowym lub 

zegarowym: 

✓ przygotowanie i sprawdzenie funkcjonowania 

sprzętu: aparatu do pomiaru ciśnienia i stetoskopu. 

Mankiet powinien być w odpowiednim rozmiarze 

(zasadą jest, że wysokość mankietu musi stanowić 

2/3 wysokości ramienia lub uda; dla dzieci do 2 lat- 

6cm, dla dzieci do 4 lat- 8cm). 

✓ przygotowanie otoczenia: zapewnienie spokoju, 

ustawianie pionowo na twardym podłożu i zadbanie 

o odpowiednie oświetlenie miejsca wykonywania 

pomiaru. 

✓ poinformowanie starszego dziecka o celu i sposobie 

wykonania pomiaru, nawiązanie z nim współpracy. 

 

Czynności wykonywane podczas pomiaru ciśnienia 

tętniczego krwi u dzieci aparatem rtęciowym lub 

zegarowym: 

✓ umycie rąk 

✓ zapewnienie dziecku przynajmniej 5-10 

minutowego odpoczynku przez badaniem 

✓ zapewnienie dziecku wygodnej pozycji z 

podparciem kończyny tak, aby tętnica ramienna lub 

udowa znajdowała się na poziomie serca 



✓ zdjęcie ubrania z kończyny, na której będzie 

dokonywany pomiaru. W przypadku badania na 

tętnicy ramiennej: ułożenie ramienia w lekkim 

odwiedzeniu, odwrócenie dłoni stroną zgięciową do 

góry 

Czynności wykonywane podczas pomiaru ciśnienia 

tętniczego krwi u dzieci aparatem rtęciowym lub 

zegarowym: 

✓ założenie opaski na wybraną kończyną. Opaska 

musi ściśle przylegać do ramienia. Gumowe 

przewody powinny znajdować się na 

przyśrodkowym boku ramienia. Opaski nie wolno 

zakładać na ramię ręki, w której znajduje się wkłucie 

czy przetoka tętniczo-żylna.  

✓ umocowanie manometru do mankietu (w aparacie 

zegarowym) 

✓ odszukanie tętna na tętnicy łokciowej (w zgięciu 

łokciowym poniżej mankietu po stronie 

przyśrodkowej) 

✓ założenie słuchawki lekarskiej na uszy 

✓ przyłożenie membrany słuchawek w miejscu 

badania tętna 

 



Czynności wykonywane podczas pomiaru ciśnienia 

tętniczego krwi u dzieci aparatem rtęciowym lub 

zegarowym: 

✓ zamknięcie zaworu w pompce (należy go zakręcić w 

prawo) 

✓ wtłoczenie powietrza do mankietu. Należy 

pompować pompką do momentu, gdy ciśnienie 

będzie o 20-30mm Hg wyższe niż w chwili zaniku 

tętno 

✓ wypuszczenie powietrza z mankietu tak, by słupek 

rtęci lub wskazówka zegara opadały w tempie 2-3 

mm Hg/s. 

✓ wysłuchanie pierwszego tonu i zapamiętanie stanu 

słupka rtęci lub wskazówki zegara (wartości 

ciśnienia skurczowego) 

✓ powolne wypuszczanie powietrza, słuchanie 

wyraźnych tonów, zapamiętanie stanu słupka rtęci 

lub wskazówki zegara w momencie zaniku tętna 

(wartość ciśnienia rozkurczowego) 

 

Czynności wykonywane podczas pomiaru ciśnienia 

tętniczego krwi u dzieci aparatem rtęciowym lub 

zegarowym: 

✓ zdjęcie słuchawek oraz mankietu z ramienia 

✓ umycie rąk 



✓ w razie potrzeby udokumentowanie wyniku 

pomiaru 

✓ zgłoszenie rozpoznania nieprawidłowości rodzicom.  

 

Oddech 

Oddychanie to proces wymiany gazowej w organizmie, 

którego celem jest pobranie tlenu i wydalenie 

dwutlenku węgla. 

Na oddech składa się: 

✓ wdech- wprowadzenie powietrza do narządu 

oddechowego wskutek skurczu mięśni 

oddechowych 

✓ wydech- wskutek zapadania się klatki piersiowej i 

wyższego ustawienia przepony zużyte powietrze 

jest wypychane z organizmu 

Podczas badania oddechu należy uwzględnić: 

✓ częstotliwość oddechów w czasie 1 minuty 

(zróżnicowana w zależności od wieku badanego) 

✓ obserwację charakteru oddechu 

✓ obserwację ruchów klatki piersiowej 

✓ ocenę zapachu oddechu 

 

 



Wartości prawidłowe oddechu w spoczynku: 

✓ noworodki i niemowlęta: około 40-50 oddechów na 

minutę 

✓ małe dzieci: około 18-25 oddechów na minutę 

✓ dorośli: około 12-20 oddechów na minutę 

Czynniki przyspieszające oddech: 

✓ fizjologiczne- wzmożony wysiłek fizyczny, reakcje 

emocjonalne 

✓ patologiczne- stany gorączkowe, zmniejszona 

objętość oddechowa, choroby płuc, urazy klatki 

piersiowej, upośledzone krążenie, zmniejszenie 

ilości krwi- nośnika tlenu, zmniejszenie ilości tlenu 

w powietrzu wdychanym 

Czynniki zwalniające oddech: 

✓ fizjologiczne- sen, hiperwentylacja 

✓ patologiczne- zatrucie środkami nasennymi lub 

narkotycznymi, uszkodzenia, czaszkowo- mózgowe, 

hipotermia 

Czynności wykonywane podczas oceny oddechów: 

✓ zapewnienie odpowiednich warunków 

klimatycznych (ciepło, bez przeciągów, zamknięte 

okna). 

✓ poinformowanie starszego dziecka o potrzebie 

badania (np. tętna, gdyż badanie oddechu wykonuje 



się bez wiedzy pacjenta), nawiązanie z nim 

współpracy 

✓ zapewnienie ciszy w pomieszczeniu 

✓ przygotowanie zestawu: zegarka z sekundnikiem 

lub stopera 

✓ umycie rąk 

Czynności wykonywane podczas oceny oddechów: 

✓ zapewnienie wygodnej pozycji siedzącej lub leżącej, 

najlepiej z odkrytą klatką piersiową 

✓ ułożenie ręki na nadgarstku dziecka, jak do badania 

tętna, dyskretne obserwowanie ruchów klatki 

piersiowej i liczenie oddechów przez 1 min., 

ustalenie toru oddychania (brzuszny, piersiowy). 

✓ zaobserwowanie, czy dziecko ma trudności 

oddechowe, czy w proces oddychania są włączane 

dodatkowe mięśnie oddechowe, czy występuje 

duszność, czy oddychaniu towarzyszą świsty, 

trzeszczenia w klatce piersiowej, określenie 

zapachu wydychanego powietrza 

✓ w razie potrzeby udokumentowanie wyniku 

pomiaru 

✓ zgłoszenie rozpoznanej nieprawidłowości  


