Dziecko, które w!a"nie posz!o do przedszkola, !apie infekcje.
Chorobom równie# sprzyja tegoroczna pogoda. Padaj$cy deszcz,
silny i porywisty wiatr oraz poranne przymrozki.
W pierwszym roku #ycia dziecko zwykle niewiele choruje.
Chroni$ je wci$# przeciwcia!a otrzymane w czasie ci$#y,
a pó%niej wyssane z mlekiem matki. Niestety, w drugim
i trzecim roku #ycia uk!ad odporno"ciowy malca wci$# nie jest
jeszcze ostatecznie ukszta!towany, natomiast ta pierwsza ochrona
przestaje ju# dzia!a&. Zwykle zbiega si' to
z czasem, gdy dziecko idzie do #!obka lub przedszkola. Po raz
pierwszy styka si' tam
z wieloma wirusami, bakteriami i !apie infekcj' za infekcj$.
Przedtem wi'kszo"& czasu sp'dza!o w domu.
Tam styka!o si' tylko z "oswojonymi" ju# mikrobami. Teraz po
raz pierwszy jego organizm musi stawi& czo!o nowym zarazkom,
których g!ównym %ród!em s$ inne dzieci. Wystarczy, #e jeden
malec ma katar, #eby za dwa dni kicha!a ca!a grupa. Kiedy
organizm dziecka zaczyna walczy& z tymi zarazkami, jego uk!ad
immunologiczny wytwarza przeciwcia!a. Ta naturalna
szczepionka b'dzie potem chroni& malucha przed wieloma
infekcjami. Zanim to jednak nast$pi, b'dzie musia!, niestety,
swoje odchorowa&.
Wirusy czy alergia?

W pierwszym roku pobytu w #!obku czy przedszkolu przeci'tne
dziecko choruje nawet od 6 do 8 razy. Je#eli infekcji jest wi'cej,
warto wtedy przebada& malca pod k$tem alergii. Zdarza si' te#, #e
dzieci leczone na ci$gle nawracaj$ce infekcje górnych dróg
oddechowych tak naprawd' choruj$ na przyk!ad na astm' lub
zapalenie zatok.
Co wspomo!e organizm?
Je"li infekcje wracaj$ cz'"ciej ni# raz na dwa miesi$ce,
przebiegaj$ nietypowo i ci'#ko, mo#na martwi& si' o odporno"&
naszego malca. Wtedy koniecznie musimy zwróci& si' do
pediatry, aby skontrolowa& stan zdrowia dziecka i ewentualnie
wykona& badania dodatkowe. Nie da si' zupe!nie unikn$& infekcji
u dzieci, które zacz'!y si' kontaktowa& z innymi maluchami,
mo#na jednak stara& si' zmniejszy& ilo"& tych zachorowa( do
niezb'dnego minimum.
Co mo!e pomóc w rozwijaniu odporno"ci?
•Szczepienia ochronne
Oprócz pilnowania kalendarza szczepie( warto podda& dziecko,
zw!aszcza takie, które cz'sto choruje, dodatkowym szczepieniom
przeciwko pneumokokom. Uchronimy je w ten sposób przed
bakteryjnymi powik!aniami popularnych infekcji wirusowych.
Pediatrzy zalecaj$ równie# podawanie najmniejszym dzieciom
szczepionki przeciwko grypie.
•Preparaty wzmacniaj$ce odporno"&
Przeznaczone s$ w!a"nie dla cz'sto choruj$cych dzieci. S$ to
zawiesiny z cz$steczkami bakterii, najcz'"ciej wywo!uj$cych

choroby. Uk!ad odporno"ciowy mo#e na nich "trenowa&"
i wytworzy& pami'& immunologiczn$ -zdolno"& do obrony.
Dodatkowo stymuluj$ organizm do reakcji antyalergicznych.
Wybór szczepionki zale#y od lekarza. Na wytworzenie odporno"ci
trzeba oko!o trzech miesi'cy.
•Zdrowa dieta
Przewód pokarmowy to najwi'kszy organ uk!adu
immunologicznego. Dlatego zdrowa dieta jest tak wa#na dla
budowania naturalnej odporno"ci organizmu. Posi!ki dziecka
powinny by& ró#norodne. Diet' zdrowego dziecka nale#y oprze&
na mleku, produktach zbo#owych
z pe!nego przemia!u, warzywach i owocach wzbogaconych o
chude mi'so, jaja i morskie ryby. Wzmacnianiu odporno"ci
sprzyja uzupe!nienie posi!ków malca w naturalne probiotyki
znajduj$ce si' w cykorii, porach, karczochach, czosnku,
szparagach, cebuli i bananach. Marchew na
przyk!ad dzia!a przeciwbakteryjne, a jab!ka antywirusowo, a w pewnym stopniu chroni$
tak#e przed przezi'bieniami. Najlepszym
%ród!em witaminy C s$ owoce cytrusowe,
czarne porzeczki, zielona papryka i natka
pietruszki. Miód jest bardzo od#ywczy.
Zawiera cukry proste, witaminy B i C,
magnez, wap(, sód, mangan i potas, ma te# w!a"ciwo"ci
antyseptyczne. Mo#na te# zrobi& mase!ko czosnkowe (mas!o

trzeba utrze& z rozgniecionym z$bkiem czosnku) i smarowa& nim
kanapki dla malucha. W'dlina lub ser z!agodz$ nieco ostry smak.
• Hartowanie
Podstaw$ hartowania s$ codzienne spacery. Przeciwwskazaniem
do wyj"cia z domu dla zdrowych ma!ych dzieci jest tylko
temperatura spadaj$ca wi'cej ni# 10 stopni poni#ej zera. Malca nie
mo#na te# przegrzewa&, a posi!ki i napoje dla niego powinny mie&
temperatur' pokojow$. W okresie wakacji warto na pewien czas
zmieni& klimat, co przyda si' szczególnie miejskim, cz'sto
choruj$cym maluchom. Dobrze zrobi im wyjazd zarówno w góry,
jak i nad morze. Dobrze te#, je"li w tym czasie maluch hartuje si',
przebywaj$c wi'kszo"& dnia na powietrzu. Nie przegrzewa& w
domu i na dworze. Przegrzewanie to najcz'stsza przyczyna
przezi'bie(. Wiele rodziców z obawy, by dziecko si' nie
przezi'bi!o, ubiera je zbyt ciep!o. Tymczasem skutek jest wr'cz
odwrotny. Przegrzewany maluch ma niesprawny system
termoregulacji - %le znosi zmiany temperatury, szybko marznie
i cz'"ciej choruje. Temperatura w mieszkaniu nie powinna
przekracza& 20 st. C, a w nocy mo#e by& jeszcze ni#sza. Ma!e
dzieci w ogóle du#o si' ruszaj$, wi'c jest im cieplej ni# doros!ym.
Najlepiej ubra& malucha na cebulk', by w razie potrzeby móc
zdj$& jedn$ czy dwie warstwy. Co jaki" czas warto sprawdzi&, czy
dziecku nie jest za gor$co - dotkn$& jego karku. Natomiast kiedy
wybieramy si' na zimowy spacer, musimy przede wszystkim
zadba&, by dziecku nie zmarz!y stopy, r'ce i g!owa.
•Nawil#a& powietrze
Centralne ogrzewanie wysusza "luzówki. Bakterie i wirusy !atwiej
wtedy wnikaj$ do wn'trza organizmu. Dziecko mo#e si' budzi& w
nocy, pokas!ywa&. Aby tego unikn$&, kilka razy w ci$gu dnia
trzeba mieszkanie wietrzy& (ostatni raz tu# przed snem), a tak#e
nawil#a& powietrze. Nie jest to specjalnie k!opotliwe. Mo#na
wiesza& na kaloryferze specjalne pojemniki (pami'tajmy tylko o

cz'stej wymianie wody i myciu zbiornika) albo po prostu mokry
r'cznik. Mo#na te# kupi& nawil#acz powietrza. Je#eli dziecko
wyros!o ju# z niemowl'ctwa, a w rodzinie nie ma alergików, do
takiego nawil#acza warto doda& kilka kropel olejku sosnowego,
który zwi'ksza odporno"& na infekcje.

