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Telefon: 0114 271 7000

Zastrzeżenie
Należy pamiętać, że jest to ogólny arkusz informacyjny dotyczący opieki w Sheffield Children’s. 
Szczegóły w tym źródle niekoniecznie muszą odzwierciedlać leczenie w innych szpitalach. 
Informacje te nie mają na celu zastąpienia profesjonalnej opieki medycznej. Zawsze postępuj 
zgodnie z instrukcjami lekarza. Jeśli ten zasób dotyczy leków, należy go przeczytać wraz z 
ulotką informacyjną producenta leku dla pacjenta. Jeśli masz konkretne pytania dotyczące tego, 
jak ten materiał odnosi się do Twojego dziecka, zwróć się do swojego lekarza.

Oddział medycyny 
ratunkowej Porady dotyczące 
leczenia gorączki u dzieci



Aby zapoznać się z dostępną wersją lub 
przetłumaczyć, odwiedź:

https://tinyurl.com/25xmpqr
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Prawidłowa temperatura ciała wynosi około 37°C.
Podwyższona temperatura ciała (powyżej 38°C jeśli mierzymy 
temperaturę) jest często objawem zakażenia.
Państwa dziecko może mówić, że jest mu gorąco i poci się oraz 
wyglądać źle, mieć dreszcze i rumieńce.

• Paracetamol można podawać co 4 godziny
• Nie należy podawać więcej niż 4 dawek w ciągu 24 godzin

• Ibuprofen można podawać co 6 godzin
• Nie należy podawać więcej niż 3 dawek w ciągu 24 godzin

• Należy przestrzegać zaleceń dawkowania podanych na opakowaniu
• W ciągu nocy sprawdzaj stan dziecka
• W czasie kiedy dziecko źle się czuje nie należy posyłać go do szkoły/

przedszkola/ żłobka
• Sprawdzaj, czy na ciele dziecka nie pojawiła się wysypka

Co to jest gorączka?

Co mogę zrobić, by pomóc dziecku?
• Zaproponuj i zapewnij regularną podaż płynów
• Nie ubieraj ani nie rozbieraj nadmiernie dziecka
• Podaj paracetamol (o ile dziecko ukończyło 3 miesiąc życia)

• LUB ibuprofen (jeśli dziecko ukończyło 6 miesiąc życia) gdy   
 dziecko jest zaniepokojone lub źle się czuje.

NIE PODAWAJ obu leków w tym samym czasie, ale rozważ 
podanie drugiego leku jeżeli dziecko nie odpowiada na pierwszy

• Sprawdzaj, czy dziecko nie ma objawów odwodnienia, takich jak:
• Upłynięcie 10 godzin od ostatniego oddania moczu lub rzadsze  

 moczenie pieluchy
• Senność lub wiotkość dziecka
• Zapadnięte oczy
• Zmiana tempa oddychania – albo szybsze albo wolniejsze i   

 głębsze oddechy
• Suchość w ustach, suchy język i wargi lub brak łez
• Miękki punkt na czubku głowy dziecka (ciemiączko) jest   

 zapadnięte bardziej niż zwykle
• Kiedy skóra zostanie delikatnie uniesiona pozostaje w górze przez  

 jedną lub dwie sekundy

Prosimy zgłosić się po poradę lekarską jeżeli: 
• Dziecko ma drgawki
• Pojawiła się wysypka, która nie znika po uciśnięciu skóry szklanką 

(patrz zdjęcie poniżej)
• Wydaje się Państwu, że stan dziecka się pogarsza
• Stan dziecka niepokoi Państwa bardziej, niż w czasie ostatniej wizyty
• Gorączka trwa powyżej 5 dni
• Dziecko ma objawy odwodnienia
• Jeżeli obawiają się Państwo lub są Państwo zaniepokojeni tym, że 

nie są Państwo w stanie zaopiekować się dzieckiem
• Jeżeli Państwa dziecko nie ukończyło  

3 miesiąca życia i ma gorączkę

Porady medyczne można uzyskać lekarza 
pierwszego kontaktu, pod numerem 
telefonu NHS 111 oraz w szpitalnym 
zespole medycznym, który początkowo 
zajmował się Państwa dzieckiem.


