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ELEMENTY BADANIA NOWORODKA 
 

NAJWAŻNIEJSZE OBJAWY ŻYCIOWE 

 

częstość oddechów ̶ częstość oddechów wynosi około 40-60/minutę 

̶ oddechy mogą być nieregularne 

̶ brak widocznego wysiłku oddechowego 

częstość akcji serca ̶ w przedziale 100-160/minutę 

temperatura ciała ̶ mierzona w dole pachowym mieści się w zakresie 36,5-37,5°C 

tętno ̶ na dużych naczyniach jest dobrze napięte, o częstości zgodnej z akcją serca 

̶ oceny napięcia tętna powinno się dokonywać na  

 prawej tętnicy promieniowej – przedprzewodowo (przed wystąpieniem 

możliwości domieszki krwi z przepływu krwi przez przewód tętniczy) 

 na jednej z tętnic zaopatrywanych zaprzewodowo 

 

̶ różnice w napięciu tętna pomiędzy powyższymi obszarami mogą świadczyć o 

wadzie wrodzonej serca 

perfuzja obwodowa ̶ oceniamy przez sprawdzenie wypełnienia łożyska naczyniowego (nawrót 

kapilarny)  

 

 

WRAŻENIE OGÓLNE 

̶ spostrzeżenia dotyczą 

 stopnia dojrzałości noworodka 

 dobrostanu noworodka 

 stopnia odżywienia 

 

̶ u noworodka donoszonego spodziewamy się dobrze rozwiniętej tkanki podskórnej 

̶ noworodek w spoczynku powinien być w ułożeniu płodowym (zgięciowym) 

̶ obserwujemy spontaniczną, żywą aktywność ruchową 

̶ przy niepokoju krzyk dziecka jest – silny i dźwięczny 

 

 

SKÓRA 

 
 

̶ odnotowujemy wszystkie zmiany barwnikowe – opisujemy ich 

 umiejscowienie 

 wielkość 

 charakter 

 

̶ skóra noworodka donoszonego jest – gładka, różowa, bez zmarszczek  

̶ bezpośrednio po urodzeniu zjawiskiem fizjologicznym jest obecność mazi płodowej – tłustej, białawej 

substancji  

 jej nagromadzenie obserwujemy zwłaszcza w okolicy pachowej, grzbietu i pachwin 

w przypadku skóry 
oceniamy

dojrzałość

napięcie

kolor

ewentualne nieprawidłowości 
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 jest najbardziej obfita w III trymestrze ciąży i stopniowo zanika u płodów zbliżających się do 40. 

tygodnia dojrzałości 

 

̶ meszek płodowy (lanugo)  

 około 5. miesiąca ciąży pokrywa całą skórę płodu ludzkiego 

 zanika zazwyczaj między 7. a 8. miesiącem ciąży 

 czasem jest obecny u noworodków – zanika wówczas samoistnie w ciągu kilku dni lub tygodni po 

urodzeniu  

 

 

GŁOWA 

 
 

̶ noworodki urodzone siłami natury mają często zachodzące na siebie kości czaszki, co może powodować 

nieregularność kształtu czaszki – czaszka adaptacyjna 

 u noworodków donoszonych – zmiana utrzymuje się jedynie przez kilka dni 

 u noworodków urodzonych przedwcześnie – zmiana może być zauważalna przez wiele tygodni 

 

̶ przeciętny obwód głowy u donoszonego noworodka wynosi 34-35 cm  (zawsze należy wyznaczyć kanał 

centylowy) 

 

budowa szkieletu kostnego głowy 

 
 

 

w przypadku głowy
oceniamy

kształt

symetrię

zasinienia

obecność ewentualnych urazów

badaniem palpacyjnym 
oceniamy 

sztywność kości 

kształt, konfigurację, rozmiar ciemiączek

kształt, konfigurację, rozmiar szwów

ewentualne obrzęki, guzy, anomalie kostne
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ciemiączko 

przednie 

̶ ma kształt rombu 

̶ powinno być płaskie, bez napięcia 

̶ uwypuklone, tętniące ciemiączko – może dowodzić obecności nadciśnienia 

wewnątrzczaszkowego  

ciemiączko tylne ̶ ma kształt trójkąta 

̶ może być trudno wyczuwalne bezpośrednio po urodzeniu ze względu na zmiany 

adaptacyjne czaszki  

 

 

TWARZ I SZYJA, OBOJCZYKI 

 

 
 

̶ zwracamy uwagę na odruchy szukania i ssania 

̶ badamy palpacyjnie obojczyki – pod kątem ewentualnego złamania 

 

 

USZY 

 
 

̶ oceniamy obecność otworu słuchowego 

 

ocena prawidłowości osadzenia uszu 

ucho prawidłowe nieprawidłowe ukształtowanie 

małżowiny usznej 

niskie osadzenie ucha 

   
 

 

 

 

w przypadku twarzy i 
szyi oceniamy

kształt

symetrię

obecnośc zasinień

cech dysmorfii

w przypadku uszu
oceniamy

kształt

konfigurację

umiejscowienie

obecność chrząstek

obecność cech urazu
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OCZY 

 
 

̶ trwałe zabarwienie tęczówek będzie się kształtowało przez wiele miesięcy 

̶ obrzęki powiek – są zjawiskiem fizjologicznym do 2. doby po urodzeniu  

 

 

NOS 

 
 

̶ bezpośrednio po urodzeniu nos może być zdeformowany przez ucisk w trakcie przechodzenia przez kanał 

rodny – powraca do naturalnego ukształtowania w pierwszych kilku dniach po urodzeniu  

 

 

JAMA USTNA 

 

w przypadku oczu
oceniamy

ruchomość spontaniczną

ruchy powiek

symetryczność szpar powiekowych

zabarwienie twardówki

obecność wybroczyn

jednorodność zabarwienia tęczówki

jednorodkosć pigmentacji tęczówek obu oczu 

w przypadku nosa
oceniamy

kształt

symetrię

drożność przewodów nosowych

obecność ewentualnych zniekształceń lub zmian urazowych

w przypadku jamy 
ustnej oceniamy

kształt

rozmiar

symetrię

kolor

ewentualną obecność nieprawidłowych struktury

proporcjonalność zawartości jamy ustnej
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̶ zwracamy uwagę na błony śluzowe 

 kolor 

 wilgotność 

 ilość wydzieliny 

 

̶ zwracamy uwagę na podniebienie miękkie i twarde 

 ukształtowanie 

 kompletność 

 wykluczamy obecność rozszczepu 

 

̶ zwracamy uwagę na wędzidełko języka łączące pośrodkowo jego dolną powierzchnię z dnem jamy ustnej – 

zbyt krótkie, unieruchamiające język może być przyczyną zaburzeń ssania 

 

 

KLATKA PIERSIOWA 

 
 

̶ obwód klatki piersiowej – zwykle o 1-2 cm mniejszy od obwodu główki  

̶ dla noworodków typowy jest tzw. paradoksalny typu ruchów oddechowych  

 podczas wdechu – obniżanie klatki piersiowej i uwypuklaniem brzuszka  

 podczas wydechu – uwypuklanie brzuszka i obniżanie klatki piersiowej  

 

̶ wielkość gruczołu piersiowego – zależy od wieku płodowego i masy urodzeniowej ciała 

̶ wielkość brodawek sutkowych – zależy wyłącznie od wieku płodowego 

̶ gruczoł piersiowy noworodka może być hipertroficzny w wyniku oddziaływania hormonów mamy 

̶ efekty akustyczne 

 szmery oddechowe podstawowe, dodatkowe 

 częstość i miarowość pracy serca, tony serca, obecność szmerów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w przypadku klatki 
piersiwoej oceniamy

kształt

symetrię

ruchy oddechowe

wysiłek oddechowy

liczbę i lokalizację brodawek sutkowych

efekty akustyczne
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BRZUCH 

 
 

  

 
 

perystaltyka 

 

̶ odgłosy perystaltyki pojawiają się 15-20 minut po urodzeniu 

̶ są często słabe do czasu wdrożenia żywienia 

̶ u noworodków urodzonych przedwcześnie jest słabsza  

pępowina ̶ oceniamy pod względem liczby naczyń 

̶ przy większej niż zwykle średnicy pępowiny zwracamy uwagę na ewentualną obecność 

krwiaka lub małej przepukliny pępowinowej 

wątroba ̶ zwykle wyczuwalna 

̶ wystaje na 1-2 cm spod łuku żebrowego 

śledziona ̶ czasem wyczuwalny jest dolny brzeg śledziony  

 

 

NARZĄDY MOCZOWO-PŁCIOWE, KROCZE, ODBYT 

̶ wiek płodowy istotnie wpływa na wygląd narządów moczowo-płciowych 

 

noworodki 

płci męskiej 

̶ długość penisa mieści się w przedziale 2,5-3,5 cm 

̶ sprawdzamy, czy ujście cewki moczowej znajduje się na szczycie narządu 

̶ stulejka (brak możliwości odprowadzenia napletka) – jest zjawiskiem fizjologicznym 

̶ jądra 

 powinny się znajdować w worku mosznowym 

 powinny być elastyczne w ucisku, symetryczne 

 

̶ wędrówka jąder do worka mosznowego rozpoczyna się w 27. tygodniu ciąży 

̶ worek mosznowy 

 powinien być w pełni pofałdowany 

 powinien być zabarwiony jednolicie, nieco ciemniej od pozostałej skóry  

noworodki 

płci żeńskiej  

̶ łechtaczka powinna być zlokalizowana powyżej otwarcia wejścia do pochwy 

̶ krwisto-śluzowa wydzielina z pochwy jest przejściowym, łagodnym zjawiskiem 

fizjologicznym 

 

 

w przypadku brzucha 
oceniamy

kształt

symetrię

wielkość

napiecie powłok skórnych

lokalizację i anatomię pępowiny

w badaniu 
palpacyjnym oceniamy

napięcie powłok

obecność, kształt, wielkość narządów jamy brzusznej

ewentualne guzy

zjawiska bólowe
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̶ obrzęk narządów płciowych  

 jest częstym zjawiskiem u obu płci po porodach pośladkowych  

 może być także wywołany przezłożyskowym wpływem hormonów matki  

 

krocze ̶ sprawdzamy pod względem  

 wgłębień 

 przetok 

 wycieków 

odbyt ̶ oceniamy  

 drożność odbytu 

 napięcie zwieracza 

 

̶ pasaż smółki nie jest równoznaczny z drożnością odbytu – smółka może się wydobywać 

także przez przetokę 

 

 

GRZBIET, KOŃCZYNY, STAWY BIODROWE 

 

 
 

̶ kręgi badamy palpacyjnie, zwracając uwagę na ich wielkość, bolesność 

̶ ważna jest symetria ułożeniowa dziecka 

̶ kręgosłup powinien być 

 prosty 

 giętki 

 bez widocznych defektów (wgłębienia, ogniska owłosienia, ubytki skóry) 

 

 
 

̶ nierówność fałdów pośladkowych może wskazywać na zwichnięcie stawu biodrowego 

̶ palce – powinny być jednakowo rozstawione 

̶ paznokcie – powinny obejmować całe łoże paznokcia 

w przypadku 
kręgosłupa oceniamy

krzywiznę

ciągłość

obecnośc struktur patologicznych 

w przypadku kończyn
oceniamy

symetrię

długość

proporcjonalność w stosunku do reszty ciała

ruchomość

obecność defektów

obecność złamań

symetryczność ruchów


