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Bóle g∏owy u dzieci i m∏odzie˝y, cz´sto spotykane w codziennej praktyce
lekarskiej, stanowià bardzo powa˝ny problem diagnostyczny i leczniczy.
Mogà one wyst´powaç w ka˝dym wieku, mieç ró˝ne przyczyny i ró˝ny
obraz kliniczny i dlatego diagnostyka bólów g∏owy powinna byç bardzo
wnikliwa. Cz´sto musi byç równie˝ prowadzona wielokierunkowo. Bóle
g∏owy rzutujà na zachowanie si´ dziecka nawet wówczas, gdy u ich pod-
∏o˝a nie le˝à powa˝ne przyczyny, jak np. guz mózgu. Dziecko nie osiàga
dobrych wyników w nauce, unika rówieÊników, nie uprawia sportu, ma
zaburzenia snu i ∏aknienia.

Badania populacyjne, prowadzone równie˝ w Polsce, wykaza∏y, ˝e
w wieku 6–15 lat bóle g∏owy zg∏asza 21,4% dzieci, natomiast mi´dzy
6. a 19. rokiem – 40%. Odsetek dzieci z bólami g∏owy w wieku przed-
szkolnym wynosi 4–19%, dane te jednak nie sà pewne. Wynika to z faktu,
i˝ mo˝liwoÊci ekspresji bólu g∏owy w najm∏odszym wieku sà inne ni˝
u dzieci starszych. Brak danych o cz´stoÊci bólów g∏owy u niemowlàt
i u ma∏ych dzieci.

W tym poradniku przedstawiamy najwa˝niejsze zagadnienia dotyczàce
bólów g∏owy u dzieci w aspekcie wczesnego rozpoznania i post´powania
terapeutycznego.

prof. dr med. Ewa Dilling-Ostrowska,
dr n. med. Anna Olszewska
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