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Przyczyny hospitalizacji w oddziale pediatrii ogólnej 
w wybranym szpitalu dziecięcym w latach 2006–2010

Reasons for general paediatric hospital treatment in a selected paediatric hospital 
in 2006–2010
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A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,  
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Wstęp. Problemy zdrowotne będące przyczyną hospitalizacji to głównie choroby wieku dziecięcego, które ze 
względu na przebieg lub towarzyszące powikłania wymagają leczenia szpitalnego. 
Cel pracy. Analiza problemów zdrowotnych wieku dziecięcego na podstawie najczęstszych przyczyn hospitalizacji pacjen-
tów wybranego szpitala dziecięcego. 
Materiał i metody. Dokonano analizy retrospektywnej dokumentacji medycznej 3326 dzieci hospitalizowanych w latach 
2006–2010 w Oddziale Pediatrii Ogólnej w szpitalu w Dziekanowie Leśnym. W analizie uwzględniono: diagnozę lekarską, 
wiek, płeć oraz tryb przyjęcia do oddziału szpitalnego. 
Wyniki. Większość dzieci (72%) przyjęto w trybie nagłym. najliczniejszą grupę wiekową stanowiły dzieci od 1. roku do 4 lat 
(33%), natomiast najmniejszą (3%) – pacjenci poniżej 1. roku życia. najczęstszą przyczyną hospitalizacji (53%) były schorze-
nia ogólnopediatryczne (zapalenia płuc, zakażenia układu moczowego). 30,5% stanowiły choroby endokrynologiczne wieku 
rozwojowego, jak: niskorosłość, otyłość, zaburzenia dojrzewania. U 16,5% pacjentów były to choroby alergologiczne (ato-
powe zapalenie skóry, pokrzywka, alergia, astma oskrzelowa). najrzadziej hospitalizowano dzieci z powodu przypadkowego 
spożycia leków lub zatrucia substancjami psychoaktywnymi. 
Wnioski. Liczba dzieci hospitalizowanych w Oddziale Pediatrii Ogólnej w latach 2006–2010 systematycznie wzrasta. Analiza 
przyczyn hospitalizacji stanowi cenną wskazówkę dotyczącą rozplanowania miejsc w oddziale dziecięcym. Dane o przyczy-
nach i częstości hospitalizacji są jednym z elementów wykorzystywanych w analizie i ocenie stanu zdrowia populacji dziecięcej.
Słowa kluczowe: dziecko, hospitalizacja, endokrynologia, alergologia. 

Background. common children’s diseases and health problems of severe character or accompanied by complica-
tions are the main medical conditions requiring hospitalization in children. 
Objectives. the purpose of the study was to analyse the most frequent health conditions in children hospitalized in the selected 
children’s hospital. 
Material and methods. retrospective study of medical records of 3326 children admitted to the general paediatric ward in 
a children’s hospital (SzPzOz ‘children of Warsaw’ in Dziekanów Leśny) in 2006–2010. Medical diagnoses, age, sex and 
admission type were included in the study. 
Results. Almost 72% of children were admitted as emergency cases. Most patients were between 1 and 4 years old (33%), the 
age group below 1-year-old was the smallest one (3%). the study showed that the main hospitalization causes were common 
childhood diseases (53%) (pneumonia, urinary tract infections). the endocrine disorders (pituitary gland insufficiency, puberty 
disorders, obesity) were less frequent causes of admission (30.5%) and the allergic diseases (atopic dermatitis, urticaria, allergy, 
asthma) were the rarest (16.5%). the least common causes of admission to the hospital were accident, drug intakes or psycho-
active substances intoxications. 
Conclusions. the number of children hospitalized between 2006 and 2010 rised systematically. the most frequent causes of 
admission to hospital were general paediatric diseases, endocrine diseases and allergic disorders. 
Key words: children, hospitalization, endocrinology, allergology.

Streszczenie

Summary

Wstęp
Problemy zdrowotne będące przyczyną hospitalizacji 

to głównie choroby wieku dziecięcego, które ze względu 
na przebieg lub towarzyszące powikłania wymagają lecze-
nia szpitalnego. najczęstszymi przyczynami infekcji u dzie-
ci przebiegające z gorączką są infekcje dróg oddechowych 
i zakażenia układu moczowego.

Cel pracy
celem pracy była analiza przyczyn hospitalizacji w Od-

dziale Pediatrii Ogólnej z Pododdziałami Alergologii i En-
dokrynologii w szpitalu w Dziekanowie Leśnym. 

Materiał i metody
Dokonano analizy retrospektywnej dokumentacji me-

dycznej 3326 dzieci hospitalizowanych w Oddziale Pe-
diatrii Ogólnej w szpitalu w Dziekanowie Leśnym. W celu 
uniknięcia wpływu sezonowości występowania niektórych 
jednostek chorobowych do analizy wybrano dzieci hospi-
talizowane w pierwszym miesiącu każdego kwartału, tj.  
w styczniu, kwietniu, lipcu i październiku, w latach 2006–
–2010. W analizie uwzględniono: diagnozę lekarską, wiek, 
płeć oraz tryb przyjęcia do oddziału szpitalnego.
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Wyniki
Większość dzieci (72%) przyjęto w trybie nagłym. naj-

liczniejszą grupę wiekową stanowiły dzieci od 1. roku do 
4 lat (33%), natomiast najmniejszą (3%) – pacjenci poniżej  
1. roku życia (ryc. 1). nieco częściej hospitalizowano 
dziewczynki (53%). najczęstszą przyczyną hospitalizacji 
(53%) były schorzenia ogólnopediatryczne (zapalenia płuc, 
zakażenia układu moczowego), 30,5% stanowiły choroby 
endokrynologiczne wieku rozwojowego, jak: niskorosłość, 
otyłość, zaburzenia dojrzewania, a u 16,5% pacjentów były 
to choroby o podłożu alergologicznym (atopowe zapalenie 
skóry, pokrzywka, alergia, astma oskrzelowa) (ryc. 2, 3). 

Rycina 1. Struktura wiekowa hospitalizowanych pacjentów

Rycina 2. Struktura przyczyn hospitalizacji w latach 2006–2010 

Rycina 3. Przyczyny hospitalizacji dzieci

W grupie dzieci młodszych, do lat 9 przeważały ho-
spitalizacje związane z infekcjami dróg oddechowych, za-
każeniami układu moczowego, drgawkami oraz choroba-
mi o podłożu alergicznym (AzS, astma, alergia, pokrzyw-
ki). U dzieci starszych wśród przyczyn hospitalizacji domi-
nowały zaburzenia endokrynologiczne (somatotropinowa 
niedoczynność przysadki, choroby tarczycy, otyłość) oraz 
omdlenia i bóle brzucha. najrzadziej (1,7%) hospitalizowa-
no dzieci z powodu przypadkowego spożycia leków (prze-
waga chłopców w wieku 1–4 lat) oraz po spożyciu substan-
cji psychoaktywnych (również częściej wśród chłopców  
w grupie wiekowej 15–18 lat). 

Wyniki

na podstawie przeprowadzonego badania najczęst-
szymi przyczynami hospitalizacji były schorzenia ogólno-
pediatryczne, zaburzenia endokrynologiczne wieku roz-
wojowego oraz choroby alergiczne. nawracające zakaże-
nia układu oddechowego u dzieci w wieku przedszkolnym 
stanowią najczęstszą przyczynę wizyty u lekarza w opiece 
otwartej i jedną z głównych przyczyn hospitalizacji. Wią-
że się to z niedojrzałością układu immunologicznego. Jed-
ną z głównych grup schorzeń wśród dzieci są zapalenia 
płuc, co znalazło również potwierdzenie w przeprowadzo-
nym badaniu [1]. na drugim miejscu znalazły się zakażenia 
układu moczowego, co również potwierdziło się w bada-
niu najczęściej u dziewczynek w wieku 1–4 lat [2]. Wśród 
hospitalizowanych dzieci nie było pacjentów z zapaleniem 
opon mózgowo-rdzeniowych, którzy częściej są przyjmo-
wani na oddział intensywnej opieki medycznej, zapewnia-
jący ścisły nadzór i monitorowanie leczenia choroby pod-
stawowej i ewentualnych powikłań [3]. na podstawie da-
nych z piśmiennictwa częstość występowania chorób aler-
gicznych szacowana jest na około 4–8% populacji dziecię-
cej (w przypadku alergii pokarmowej) [4]. Astma oskrzelo-
wa może rozpocząć się w każdym wieku, a jej początek 
przypada zwykle na pierwsze lata życia dziecka. z danych 
dostępnych w piśmiennictwie wynika, że w około 1/3 przy-
padków objawy kliniczne astmy pojawiają się przed ukoń-
czeniem 2. r.ż., a u 80% pacjentów – przed ukończeniem 
5. r.ż. Przed okresem dojrzewania astma występuje około  
2 razy częściej u chłopców niż u dziewczynek [5]. W bada-
nej grupie alergia stanowiła około 6% przyczyn hospitaliza-
cji, częściej u chłopców w wieku 1–4 lat. 
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z uwagi na profil oddziału, częstą przyczyną hospitali-
zacji była diagnostyka niskorosłości. z danych z piśmien-
nictwa wynika, iż około 3% dzieci i młodzieży zwraca się 
do lekarza o poradę z powodu niskiego wzrostu [6].  

zbyt wolny przebieg procesu wzrastania jest przyczyną 
szeregu problemów psychologicznych zapoczątkowanych 
w okresie dzieciństwa lub w wieku szkolnym, co niekorzyst-
nie wpływa na psychikę, zaburza rozwój społeczny i inte-
lektualny dziecka. W pracy badawczej wskaźnik hospitali-
zacji z powodu niskorosłości wynosił około 10%, częściej 
w grupie wiekowej 10–14 lat u chłopców.

Wnioski

Liczba dzieci hospitalizowanych w Oddziale Pedia-
trii Ogólnej z Pododdzialem Alergologii i Endokrynologii  
w szpitalu w Dziekanowie Leśnym w latach 2006–2010 sys-
tematycznie wzrasta. Analiza przyczyn hospitalizacji sta-
nowi cenną wskazówkę dotyczącą rozplanowania miejsc  
w oddziale dziecięcym. Dane o przyczynach i częstości 
hospitalizacji są jednym z elementów wykorzystywanych  
w analizie i ocenie stanu zdrowia populacji dziecięcej.
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