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Masa ciała

2 Rozwój dziecka

3 Kupa u noworodka
i niemowlaka

4 Gorączka, oddychanie
i pierwsza pomoc

Masa ciała dziecka
i przybieranie na wadze
Prawidłowo ciąża trwa od 37 do 42 tygodni. Oczywiście nie zawsze
można precyzyjnie określić moment poczęcia dziecka. Zazwyczaj termin
porodu wylicza się na podstawie daty ostatniej miesiączki. Jednakże
ta metoda jest obarczona ryzykiem błędu.
Z jednej strony u kobiety, będącej już w ciąży, może występować
krwawienie, które zostanie zaliczone jako krwawienie miesięczne.
Z drugiej strony długość cyklu miesięcznego u każdej kobiety może być
inna, zatem obliczanie terminu porodu na postawie pierwszego dnia
ostatniej miesiączki nie jest metodą precyzyjną. W związku z tym przypuszczalny termin porodu określa się dodatkowo na podstawie badań
USG przeprowadzanych w trakcie ciąży.
Po porodzie dziecko jest też oceniane przez doświadczonego lekarza, który określa, czy występują u noworodka cechy świadczące o tym,
że jest on przedwcześnie urodzony.
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Normy masy ciała w zależności od wieku płodowego

DZIECI PRZEDWCZEŚNIE URODZONE *
TYDZIEŃ
Trwania CIĄŻY

Ponadto zwraca się uwagę na wagę dziecka oraz wielkość główki.
Normy masy ciała dla donoszonych niemowląt mieszczą się w szerokich

Normy masy
ciała dziecka

3 6 . 		

2250 – 3310 g

3 5 . 		

2050 – 3080 g

3 4 . 		

1800 – 2800 g

3 3 . 		

1600 – 2500 g

3 2 . 		

1400 – 2300 g

3 1 . 		

1240 – 2050 g

3 0 . 		

1050 – 1850 g

2 9 . 		

910 – 1600 g

2 8 . 		

810 – 1410 g

2 7 . 		

750 – 1250 g

2 6 . 		

680 – 1100 g

2 5 . 		

600 – 950 g

2 4 . 		

520 – 810 g

2 3 . 		

490 – 700 g

2 2 . 		

400 – 600 g

granicach. Dziecko urodzone o czasie, czyli między 37. a 42. tygodniem
trwania ciąży, prawidłowo waży przy porodzie między 2500 a 4500 gramów. Opracowane zostały również normy dla każdego tygodnia ciąży.
Przykładowo: dziecko urodzone w 40. tygodniu ciąży powinno ważyć
między 2900 a 4200 gramów.
Istnieją też siatki centylowe, określające precyzyjnie normy masy ciała
dziecka w zależności od wieku płodowego. Szeroka norma mieści się między 10. a 90. centylem.

Norma masy ciała
dziecka przy porodzie:

2500 – 4500 g

Fenton TR, Kim JH. A systematic review and meta-analysis to revise the Fenton growth
chart for preterm infants. BMC Pediatr. 2013;13:59 [doi: 10.1186/1471-2431-13-59].

*
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Twój maluszek po raz pierwszy
w pozycji na brzuchu

przeŁOŻYŁ główkę
z boku na bok

W pozycji na brzuchu
przekłada głowę z boku na bok
Jeśli chodzi o rozwój ruchowy, to niektóre noworodki już
w kilka godzin po porodzie potrafią unieść główkę do góry na
kilka sekund, a nawet przełożyć ją z boku na bok. Inne dzieci
nabywają tę umiejętność dopiero, gdy mają kilka tygodni.

to normalne
Nie martw się jednak, jeśli twoje dziecko nie unosi główki
w kilka dni po porodzie, a dziecko koleżanki czy przyjaciółki już to robi. Każde dziecko rozwija się w innym tempie;
w swoim własnym tempie.

Jeśli nie układasz dziecka na brzuszku, to nie ma ono również możliwości trenowania podnoszenie główki. Niektóre
dzieci bardzo się denerwują w pozycji na brzuszku, szczególnie
te, które mają wzdęcia, kolkę lub inne brzuszkowe problemy.

Wpisz datę

Szeroka norma zakłada, że dziecko
w pozycji na brzuszku powinno zacząć
unosić główkę i przekładać ją z boku
na bok między 0. a 3. miesiącem życia.

Tydzień/miesiąc życia
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Twój maluszek po raz pierwszy
w pozycji na brzuchu

opARŁ się
na przedramionach

W pozycji na brzuchu
opiera się na przedramionach
Pierwszym kamieniem milowym w rozwoju ruchowym dziecka jest
unoszenie główki w pozycji na brzuchu przy jednoczesnym podpieraniu się na przedramionach.
Nie spodziewaj się jednak, że maluszek, który nigdy nie był układany na brzuszku z powodu kolek lub innych problemów brzuszkowych, będzie od razu wysoko unosił główkę i podpierał się na
przedramionach.
Każda nowa umiejętność, którą dziecko nabywa, wymaga ćwiczenia. Istnieje grupa dzieci, które już w pierwszym miesiącu życia bardzo
wysoko unoszą główkę. Czasami rzeczywiście maluszek jest po prostu
silny i prawidłowo się rozwija, a kolejne kamienie milowe w rozwoju
zalicza dużo wcześniej niż rówieśnicy.
Może się jednak i tak zdarzyć, że takie zachowanie wynikać będzie
ze wzmożonego napięcia mięśniowego lub patologicznego refluksu
żołądkowo-przełykowego. Jeśli maluszek ma wzmożone napięcie mięśniowe w obręczy barkowej, to unosi wtedy wysoko ramiona i odgina
głowę do tyłu. Z uwagi na ten fakt, dziecko ze wzmożonym napięciem
mięśniowym w obręczy barkowej wydaje się nad wiek rozwinięte.

skonsultuj z fizjoterapeutą
Jeśli miesięczne dziecko unosi wysoko ramiona i odgina głowę do
tyłu, to warto porozmawiać z fizjoterapeutą. Specjalista sprawdzi
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Wpisz datę

napięcie mięśniowe i doradzi, czy dla twojego dziecka układanie

Tydzień/miesiąc życia

Zazwyczaj dziecko opanowuje umiejętność opierania

na brzuszku jest wskazane.

się na przedramionach około 3. miesiąca życia.
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Równolegle do rozwoju dużej motoryki, czyli unoszenia głowy,

Twój maluszek po raz pierwszy
ZAUWAŻYŁ swoje dłonie

przewrotów i nauki siadu, przebiega rozwój małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni. Aby niemowlę mogło zacząć chwytać
przedmioty, musi u niego zaniknąć odruch chwytny.
Na początku maluszek odkrywa, że ma rączki. Ogląda je, wkłada do
buzi, a dopiero później uczy się sięgać po zabawki i przekładać je z rączki
do rączki. Ten etap rozwoju dziecka jest dla rodzica bardzo emocjonujący!
Zazwyczaj rodzice wyczekują kolejnych umiejętności dziecka i bardzo
się cieszą, gdy opanowuje ono nowe ruchy. Zapisuj swoje spostrzeżenia,
zarówno na pamiątkę, jak i na wypadek wizyty u lekarza pediatry czy
też innego specjalisty (neurologopedy, psychologa, pedagoga). Mogą
cię oni za parę lat zapytać o to, kiedy dziecko nabyło konkretne umiejętności.

Ogląda swoje dłonie
Dziecko po urodzeniu powoli poznaje swoje ciało. Początkowo ruchy
rączek i nóżek są przypadkowe. Noworodek zgina i prostuje kończyny
górne i dolne bez wyraźnego celu. Wzmacnia mięśnie, odczuwa impulsy
nerwowe. Tworzą się nowe połączenia między zakończeniami nerwów
a mięśniami. Stopniowo ruchy maluszka stają się coraz bardziej skoordynowane i celowe. Pierwszą umiejętnością, jaką dziecko nabywa, jest
świadome oglądanie swoich rączek. Jest to bardzo wzruszający moment
dla rodzica. Maluszek z zainteresowaniem patrzy na swoje dłonie i śledzi
wzrokiem ich ruch. Co prawda często poruszanie dłońmi jest jeszcze

Wpisz datę

nieco chaotyczne, ale wzrok dziecka podąża za poruszającą się rączką.

Zazwyczaj niemowlę odkrywa swoje

Tydzień/miesiąc życia

58

dłonie około 1. miesiąca życia.
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Twój maluszek po raz pierwszy
WsadZIŁ swoje
dłonie do buzi

Wsadza swoje dłonie do buzi
Gdy wytwarzają się nowe połączenia między układem
nerwowym a układem mięśniowym, ruchy dziecka stają się
coraz bardziej celowe. Niemowlak powoli zaczyna panować
nad własnym ciałem. W związku z bardzo silnie rozwiniętym odruchem ssania oraz szukania, a także z obecnością
licznych receptorów dotyku w okolicach ust, dziecko bardzo chętnie wsadza sobie przedmioty do buzi.
Zazwyczaj maluszek zaczyna świadome poznawanie
świata od wsadzania sobie do ust własnej rączki. Czasem
w buzi ląduje cała piąstka, czasem jeden paluszek, a czasami kilka palców.

to normalne
Nie zabraniaj dziecku wsadzać sobie rączek do buzi. Wkładanie rączek do buzi stymuluje zmysł dotyku i wpływa
korzystnie na rozwój dziecka. Dodatkowo maluszek ćwiczy
sobie język i całą jamę ustną, przygotowując się w ten sposób powoli na rozszerzanie diety. Gryzienie własnych rączek
pomaga także dziecku w okresie ząbkowania i zapewnia
samoregulację.

Wpisz datę
Najczęściej dziecko zaczyna wsadzać sobie
dłoń do buzi między 1. a 3. miesiącem życia.

Tydzień/miesiąc życia
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Twój maluszek po raz pierwszy
chwycił zabawkę
całą dłonią

Chwyta przedmioty całą dłonią
Aby dziecko mogło w sposób świadomy wziąć do rączki
zabawkę, musi zaniknąć odruch chwytny. Zazwyczaj następuje
to, gdy niemowlę kończy 3. miesiąc życia. Początkowo maluszek
łapie przedmioty całą dłonią. W związku z tym rzecz, którą podajemy dziecku, musi mieć taki kształt, aby było ono w stanie ją
chwycić całą dłonią.
Wczesne wykrycie ewentualnych zaburzeń rozwoju dziecka
zapewnia szybkie wdrożenie właściwej rehabilitacji. Z tego
względu bardzo ważna jest dokładna obserwacja dziecka.

to normalne

W tym wieku niemowlak nie ma jeszcze wykształconych precyzyjnych ruchów dłoni i z całą pewnością zaobserwujesz, że jedne
zabawki będzie chwytać dużo łatwiej, a innych nie będzie w stanie wziąć do rączki.

skonsultuj z fizjoterapeutą
JEŚLI
◌◌ maluszek używa tylko i wyłącznie jednej rączki
◌◌jedna rączka jest wyraźnie słabsza
◌◌jedna rączka jest cały czas zaciśnięta w piąstkę, więc

maluszek nie jest w stanie chwycić tą dłonią zabawki

Wpisz datę

Tydzień/miesiąc życia
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◌◌ maluszek skończył 6. miesiąc życia, a nadal

nie chwyta zabawek rączkami

Dziecko opanowuje umiejętność chwytania zabawek
zazwyczaj między 4. a 6. miesiącem życia.

63

Twój maluszek po raz pierwszy
Skupił wzrok
na twarzy

Skupia wzrok na twarzy
Bezpośrednio po porodzie dziecko nie widzi kształtów
i przedmiotów. To dosyć oczywiste, bowiem w życiu płodowym dziecko nie miało okazji do rozwijania zmysłu wzroku.
Jeśli jednak układ nerwowy dziecka oraz narząd wzroku rozwijał się prawidłowo, to w pierwszych dniach po porodzie
dziecko będzie reagować na światło. Można to zaobserwować w bardzo prosty sposób. Jeśli włączymy ostre światło, dziecko zamknie oczy lub nawet się rozpłacze. Aby dać
maluszkowi możliwość otwarcia oczu i rozglądania się wokół
siebie, warto zadbać o to, by światło było delikatne.
W trakcie pierwszego miesiąca życia wzrok dziecka stopniowo się rozwija. Maluszek zaczyna widzieć kształty i uczy
się skupiać wzrok na przedmiotach.

to normalne
Maluszki bardzo lubią przyglądać się twarzy swojego rodzica.
Aby noworodek mógł skupić wzrok na twarzy dorosłego,
trzeba zbliżyć się do niego na odległość mniej więcej 30 centymetrów.

Wpisz datę
Zazwyczaj pod koniec 1. miesiąca życia noworodek
jest w stanie skupić wzrok na twarzy dorosłego.

Tydzień/miesiąc życia
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Twój maluszek po raz pierwszy
UśmiechĄŁ się
świadomie na widok
bliskiej osoby

Uśmiecha się świadomie
na widok bliskiej osoby
Początkowo maluszek uśmiecha się bezwiednie. Często można
zaobserwować, że podczas snu uśmiecha się lub robi zasmuconą minę.
Świadomy uśmiech na widok bliskiej osoby pojawia się dopiero wtedy,
gdy niemowlę umie skupić wzrok na twarzy rodzica oraz cieszy się
na jego widok. Jest to bardzo piękny i wzruszający moment.
Podczas pierwszych tygodni życia maluszek nie nawiązuje kontaktu emocjonalnego z otoczeniem. Zazwyczaj do 6. tygodnia życia
uśmiech, który pojawia się u dziecka, jest uśmiechem mimowolnym.
Potem następuje przełom i niemowlak zaczyna się interesować osobami, które się do niego zbliżają, coś do niego mówią i się uśmiechają.

uwaga
Oczywiście, podobnie jak w przypadku obserwowania przedmiotów,
zbliżamy twarz na odległość około 30 centymetrów od oczu dziecka,
by ułatwić mu skupienie wzroku na naszej twarzy.

to normalne
Jeśli maluszek ma bardzo nasilone kolki i boli go brzuszek, to nie będzie
miał ochoty na uśmiechanie się. Brak uśmiechu nie wynika wówczas
z nieprawidłowego rozwoju, ale z problemów zdrowotnych. Gdy tylko
znajdziemy przyczynę kolki i opanujemy brzuszkowe dolegliwości,

Wpisz datę

dziecko odżyje, nabierze radości życia i zacznie się uśmiechać!

Zazwyczaj świadomy uśmiech pojawia

Tydzień/miesiąc życia

78

się między 1. a 3. miesiącem życia.

79

Twój maluszek po raz pierwszy
Grucha

Grucha (Głuży)
Niemowlak już w pierwszym miesiącu życia zaczyna wydawać dźwięki. Oprócz płaczu, możesz usłyszeć coś w rodzaju:

agu…, agy…, gu..., gy…, aku…, ghy… Jest to tzw. głużenie, zwane
również gruchaniem albo guganiem. Nazwa gruchanie sugeruje
oczywiście, że odgłosy te przypominają dźwięki wydawane przez
gołębia. Warto w tym okresie rozmawiać w ten sposób z niemowlęciem. Wystarczy przybliżyć twarz na odległość około 30 cm od
oczu dziecka i otwierając szeroko usta mówić do niego, wydając
identyczne dźwięki. Maluszek będzie zachwycony, że zwracasz
się do niego w jego „języku” i będzie ci podobnie odpowiadał.

mów do mnie
Warto mówić do dziecka jak najwięcej. Możesz śpiewać, mówić,
czytać książkę na głos, opowiadać bajki lub powtarzać wierszyki.
Im więcej dziecko słyszy słów, tym bardziej stymuluje to rozwój
jego mowy.

Szeroka norma zakłada, że gruchanie (głużenie)
pojawia się między 1. a 4. miesiącem życia dziecka.

Wpisz datę

Część dzieci opanowuje tę umiejętność wcześniej,
a część później; jest to zupełnie normalne.

Tydzień/miesiąc życia
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Twój maluszek po raz pierwszy
Śmieje się na głos

Śmieje się na głos
Umiejętność śmiania się na głos stanowi jeden z etapów
rozwoju mowy. Uśmiechanie się, świadome czy nieświadome,
jest bezdźwięczne. Śmiech polega na wydawaniu dźwięków.
Aby dziecko śmiało się na cały głos, musi być zadowolone
i w dobrym humorze. Nie może go boleć brzuch ani nie może
mieć ono innych problemów zdrowotnych.

ciekawostka
Każde dziecko ma inną naturę. Część to tzw. śmieszki, które
śmieją się bardzo często i nie trzeba się specjalnie starać, aby
malucha rozśmieszyć. Wystarczy jedynie pokazać zabawkę, czy
samemu roześmiać się na głos. Zdarzają się też bardzo poważne
maluszki. To tak zwani myśliciele. Rozśmieszenie takiego niemowlaka jest bardzo trudne lub czasami wręcz niemożliwe.
Brak skłonności do śmiechu wynika z cech charakteru, osobowości oraz temperamentu.

to normalne

Jeśli twoje dziecko ma już 6 miesięcy, a nadal nie śmieje się
na głos, natomiast grucha, odwraca głowę w kierunku ludzkiego głosu, reaguje na hałasy i nie masz wątpliwości, że słyszy,

Wpisz datę

to nie ma powodu do niepokoju. Taką ma naturę.

Zazwyczaj maluszki zaczynają śmiać się

Tydzień/miesiąc życia

88

na głos między 3. a 6. miesiącem życia.
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Twój maluszek po raz pierwszy
OdwrócIł głowę
w kierunku
ludzkiego głosu

Odwraca głowę w kierunku
ludzkiego głosu
Aby dziecko zaczęło mówić, musi słyszeć. O ile poprzedni etap
rozwoju mowy, czyli głużenie (gruchanie), występuje nawet u dzieci
niesłyszących, słabo słyszących czy niedosłyszących, o tyle przejście
do kolejnego kroku, w postaci gaworzenia, wymaga prawidłowego słuchu. Badanie słuchu jest rutynowo wykonywane u wszystkich dzieci tuż
po porodzie, jednak warto zwracać w domu uwagę na to, czy dziecko
reaguje na dźwięki. Maluszki w pierwszych miesiącach życia lubią hałas.
Nie przeszkadza im odkurzacz, mikser czy wiertarka. Wręcz uspokaja
je lub usypia szum suszarki do włosów! Natomiast wraz z upływem
czasu dzieci robią się coraz bardziej wrażliwe na dźwięki. Jeśli coś nagle
spadnie na podłogę (np. pokrywka w kuchni), to dziecko potrafi zaprezentować piękny odruch Moro albo się rozpłakać. To prawidłowa reakcja.
Aby odwrócić głowę w kierunku ludzkiego głosu, oprócz prawidłowego rozwoju słuchu, dziecko musi mieć również dobrą koordynację
ruchową, odpowiednie napięcie mięśniowe i być w danym momencie
w dobrym humorze.

skonsultuj z lekarzem

Jeżeli jednak niepokoi cię, że maluszek nie reaguje na hałasy,
nie odwraca głowy, gdy do niego mówisz i sprawia wrażenie, że
niedosłyszy lub słyszy słabo, idź z nim na badanie słuchu. Dla
prawidłowego rozwoju mowy bardzo ważne jest, by ewentualne

Wpisz datę

Tydzień/miesiąc życia

90

problemy ze słuchem zostały wykryte przed ukończeniem przez
dziecko 6. miesiąca życia.

Mniej więcej między 3. a 6. miesiącem życia niemowlę
zaczyna odwracać głowę w kierunku ludzkiego głosu.
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Konsystencja i kolor stolca
Gdy dziecko wydali już smółkę, kolejne kupki będą coraz bardziej
żółte i rzadkie. Kolor i konsystencja stolca zależy w dużej mierze od tego,
jakim mlekiem maluszek jest karmiony.
Do oceny kupki dziecka stosuje się odpowiednie skale. Dzięki nim
łatwiej ustalić, czy stolce są prawidłowe czy też nie. Amsterdam

Infant Stool Scale klasyfikuje kupki dziecka niezależnie od sposobu,

w jaki dziecko jest karmione (mlekiem kobiecym czy modyfikowanym).

Prawidłowa kupa niemowlaka
często porównywana jest do:
◌◌żółtej, rzadkiej

jajecznicy z grudkami,

Natomiast Brussels Infant and Toddler Stool Scale ocenia kupę nie-

◌◌serka wiejskiego,

mowląt karmionych wyłącznie mlekiem mamy.

◌◌musztardy.

U dzieci karmionych wyłącznie mlekiem kobiecym stolce są zdecydowanie bardziej wodniste niż u dzieci karmionych mlekiem modyfikowanym. Kupka może mieć kolor żółty, pomarańczowy, brązowy lub zielony.
Czasami stolce są zupełnie wodniste, a czasami zawierają grudki. Mogą
też być jednolite i mieć konsystencję zbliżoną do musztardy. Porównania kulinarne może nie są zbyt na miejscu, ale świetnie obrazują wygląd
stolca.

Kolor kupki u dzieci karmionych mlekiem modyfikowanym
zależy w dużym stopniu od rodzaju mlecznej mieszanki, którą
dziecko zjada. Niektóre rodzaje mleka, szczególnie te zawierające większą ilość żelaza, mogą powodować, że kupa będzie miała kolor zielony.
Jeśli dziecko nie ma bólów brzucha, kolki czy zaparć, to kolor stolca nie
powinien nikogo martwić.
Warto jednak pamiętać, że dzieci karmione mlekiem modyfikowanym, mają większą tendencję do zaparć. Stolec może być
zbyt twardy, o konsystencji plasteliny i dziecko może mieć problem ze
zrobieniem kupy. Jeśli takie sytuacje się powtarzają, można rozważyć
zmianę mleka na inne.
Dzieci karmione mlekiem mamy oddają stolce bardziej wodniste, rzadkie, wręcz biegunkowe. O ile nie ma innych niepokojących
objawów (bóle brzucha lub kolka), a dziecko prawidłowo przybiera
na wadze, to takie stolce są prawidłowe.
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Grafika * uwzględnia różne,
w zależności od konsystencji, rodzaje kup

W warunkach prawidłowych, u niemowląt karmionych piersią, nie
występują stolce typu 1 ani typu 2. Te typy stolca pojawiają się dopiero
w momencie rozszerzania diety. Jeśli dziecko jest karmione mlekiem
modyfikowanym, to stolce typu 1 również nie są prawidłowe.
U dzieci karmionych mlekiem mamy najczęściej występuje kupa typu

TYP 1

twarda/uformowana

Typ 2

miękka, ciastowata,
ale lekko uformowana

Typ 3

miękka, rozmazująca się

3, 4 lub 5A i 5B.
U dzieci karmionych mlekiem modyfikowanym zazwyczaj stolec ma
konsystencję jak w typie 2, 3, a czasami 5A.
Kupa typu 4 jest klejąca i zawiera śluz. Jeśli dziecko nie cierpi
z powodu bólu brzucha, nie ma kolki, rozwija się prawidłowo i przybiera
na wadze, obecność śluzu w stolcu nie powinna niepokoić.

Zdrowe niemowlę może oddawać
śluzowe stolce, szczególnie
gdy jest karmione mlekiem kobiecym.

Typ 4

śluzowa, ciągnąca się,
bardziej wodnista niż miękka

Jeśli natomiast dziecko ma bóle
brzucha lub kolkę, a na dodatek,
oprócz śluzu, w kupie pojawiają się

Typ 5A

wodnista z grudkami

niteczki lub kropelki krwi, to należy
podejrzewać alergię pokarmową.
Warto jednak zauważyć, że obecność śluzu i krwi w stolcu może być

Typ 5B

wodnista bez grudek

również spowodowana bak ter yjnym zakażeniem przewodu pokarmowego.

* Skala pochodzi z artykułu naukowego: Gustin J, Gibb R, Kenneally D,
et al. Characterizing Exclusively Breastfed Infant Stool via a Novel Infant
Stool Scale. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2018 Nov;42 Suppl 1:S5-S11.
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Tabela obserwacji

Tabela obserwacji

data . . . . . . .

data . . . . . . .
godzina

karmienie

WYDALANIE

popłudnie

rano

WYDALANIE

wieczór
suma
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karmienie

NOC

NOC

wieczór

popłudnie

rano

godzina

suma
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ZADŁAWIENIE
Zadławienie to stan, w którym dziecko broni się przed obecnością
treści pokarmowej w drogach oddechowych, ale ma całkowitą niedrożność. Jest to sytuacja dużo bardziej niebezpieczna. Dziecko kaszle, ale
nieskutecznie, a wręcz nie wydaje żadnego dźwięku. Jest kompletna cisza, a jednocześnie widać, że maluszek ma problem z wzięciem
oddechu, a jego twarz staje się coraz bardziej sina. W tym przypadku
trzeba reagować błyskawicznie.
A. Natychmiast odwróć dziecko głową oraz twarzą w dół

Gdy to nie pomaga, a dziecko nadal
nie płacze i nie nabiera powietrza
C. Odwróć je klatką piersiową do góry, ułóż na przedramieniu.
D. Obejmij dłonią jego główkę od tyłu.
E. Przedramię oprzyj o udo.
F.

Dwoma wyprostowanymi palcami drugiej ręki
energicznie uciśnij 5 razy klatkę piersiową na środku
w dolnej połowie mostka (teoretycznie
1 cm poniżej linii międzysutkowej).

B. 5 razy uderz dłonią między łopatkami.

B
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IV. WYKONAJ UCIŚNIĘCIA KLATKI
PIERSIOWEJ
III. sprawdź, czy dziecko oddycha
(PONOWNIE)
M. Oceniaj oddech dziecka przez maksymalnie 10 sekund.

O. Ułóż dziecko na plecach, na równej twardej powierzchni
(podłoga, stół, chodnik) i odsłoń jego klatkę piersiową.
P. Przyłóż dwa palce (środkowy i wskazujący) na środku
klatki piersiowej, w dolnej części mostka (mniej więcej
1 cm poniżej linii łączącej brodawki sutkowe).

N. Jeśli dziecko zaczyna kaszleć, krztusić się czy ruszać,
to może to świadczyć o przywróceniu oddechu.
Wtedy uważnie sprawdź, czy oddycha prawidłowo.

R.
Q. Uciskaj klatkę piersiową niemowlęcia prostymi, połączo-

nymi palcami na głębokość ⅓ wysokości klatki piersiowej.

R.
S.

Jeśli nadal dziecko nie oddycha,
przystąp do uciśnięć klatki piersiowej.

Wykonaj 15 szybkich (100 – 120/minutę)
i energicznych uciśnięć
(2 uciśnięcia na sekundę).

T.
S. Po każdym uciśnięciu zwolnij nacisk na klatkę piersiową,
nie tracąc przy tym kontaktu palców z mostkiem.

M
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uwiecznij Kroki
milowe na zdję ciach

Twój maluszek po raz pierwszy ...

Wstaw zdjęcia i uzupełnij PLANER
o AUTENTYCZNE dokonania Bobasa
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