
Sezon na infekcję

Wkrótce  się zacznie.  Tłok  w  przychodniach,   kolejki  w  aptekach,  opustoszałe

parki.  I  tak aż do kwietnia.  Powód? Jak co roku ten sam -  grypa,  przeziębienia i  inne

chorób,  na które zapadają przedszkolaki. 

Zanim organizm malucha wzmocni się na dobre, najpierw musi przejść niezłą szkołę.

Dla  kilkulatka  normą jest  nawet  8-10  lekkich  infekcji  w  ciągu  roku.  Pediatrzy  pocieszają

jednak,  że  takie  małe  zdrowotne  kryzysy  paradoksalnie  służą  małemu  organizmowi.

Stymulują go do produkcji przeciwciał, a więc do rozwoju układu odpornościowego. 

Ale to oczywiście nie znaczy, że nie musimy chronić dziecka przed zarazkami. Im jest

ono młodsze, tym większe ryzyko,  że błaha z początku infekcja przerodzi  się w poważne

zakażenie. 



Jak można zarazić się chorobą 

Wirusy i bakterie mogą się dostać do organizmu kilkoma drogami, Wraz z powietrzem,

z kropelkami śliny, przez bezpośredni kontakt albo z chorym, albo z rzeczą, której on wcześniej

dotykał.  Najłatwiej  złapać  infekcję  wtedy,  gdy  dziecko  styka  się  z  tłumem  ludzi.  np.  w

supermarkecie. Jeszcze prościej  - w poczekalni u lekarza czy  w aptece. Dlatego jeśli nie ma

wyraźnej potrzeby, nie zabieraj  malca w te miejsca.  Gdy  ma katar  i  nieco  podwyższoną

temperaturę, zamiast od razu biec do pediatry,  spróbuj leczenia w domu. Podawaj dziecku

dużo picia,  oczyszczaj nos z wydzieliny  i  przez kilka dni nie posyłaj  go do przedszkola.  W

zapobieganiu chorobom wielką rolę odgrywa higiena.  Zdaniem lekarzy, gdybyśmy  kilkanaście

razy dziennie myli ręce mydłem pod ciepłą bieżącą wodą, to ogólna liczba  zakażeń wirusowych

zmniejszyłaby  się aż o jedną trzecią, a zatruć pokarmowych prawie o połowę!

Trzymanie pod kloszem uchroni malca przed infekcjami? 

Przeciwnie.  Trzymanie  dziecka  pod  kloszem,  czyli  np.  niewychodzenie  z  nim na

spacer w chłodniejsze dni albo przesadne dbanie o czystość w domu, żeby nie zetknęło się z

zarazkami,  może  przynieść  więcej  szkody  niż  pożytku.  Dziecko  od  urodzenia  styka  się  z

setkami drobnoustrojów. Już od kiedy przytuliło się do ciebie po raz pierwszy po narodzinach,

jego skórę zaczęły  zasiedlać  bakterie  -  i  bardzo  dobrze.  Dzięki  kontaktowi  z niegroźnymi

zarazkami organizm ćwiczy swoje siły odpornościowe i uczy się odróżniać prawdziwe zagrożenie

od fałszywego. W ten sposób zmniejsza się ryzyko alergii. Ta ostatnia jest niczym innym, jak

właśnie błędem układu  odpornościowego. Organizm, zamiast atakować wyłącznie  szkodliwe

drobnoustroje, zaczyna zwalczać także te substancje, które w żaden sposób mu nie zagrażają.

Na koniec jeszcze jedno: niektóre drobnoustroje są bardzo pożyteczne. Jelita dziecka są

zasiedlane  przez  różnorodne  szczepy bakterii,  nie  tylko chorobotwórcze,  ale  też  te,  które

wspomagają odporność i ułatwiają trawienie



W jaki sposób rodzi się infekcja? 

Zwykłe przeziębieniowe wirusy - a to z nimi marny do czynienia najczęściej -wcale nie

mają z naszymi dziećmi tak łatwo. Żeby zadomowić się w organizmie, najpierw muszą pokonać

błony śluzowe wyścielające drogi oddechowe.  Jeżeli im się to uda, dostaną się do tkanek, gdzie

zaczną  się  namnażać.  Wtedy  do  mózgu  błyskawicznie  płynie  informacja  o  zagrożeniu.  W

odpowiedzi na to ośrodek termoregulacji  przestawi się na wyższą temperaturę ciała, co jest

pożądaną reakcją. Przy 38-38,5°C układ odpornościowy pracuje  lepiej, a wirusy namnażają się

wolniej. Jeżeli w końcu dziecięce przeciwciała znajdą sposób, aby pokonać wroga (zajmie im to

3-4 dni), zapamiętają go na zawsze. Gdy zaatakuje po raz kolejny, w organizmie malca od razu

ruszy produkcja odpowiednich przeciwciał, dzięki czemu szybciej uda się zwalczyć infekcję. Tak

powstaje odporność swoista (nabyta) . Podobny mechanizm wykorzystuje się w szczepieniach.

Zawarte  w  nich  niegroźne  zarazki  lub  toksyny  uruchamiają  w  organizmie  produkcję

przeciwciał, które pozostają we krwi na długo, chroniąc przed chorobą.

Co osłabia odporność?

W wielkim stopniu na odporność dziecka wpływają jego geny i wiek. Jednak od nas

także sporo zależy i  możemy wzmacniać malucha .  Ale   możemy także ułatwiać zadanie

zarazkom. Oto dwa najczęstsze grzechy rodziców:  

• Palenie  przy  dziecku. Dym  papierosowy  wysusza  i  podrażnia  śluzówkę  dróg

oddechowych, stanowiącą naturalną barierę dla zarazków. Udowodniono, że dzieci

narażone na bierne palenie częściej chorują na zapalenia oskrzeli, płuc, alergię.

• Lekceważenie   własnego  zdrowia.  Jeżeli  nie  leczysz  swojego  przeziębięnia,  to

najpewniej po kilku dniach maluch zarazi się od ciebie. Dzieci bardzo często zarażają

się właśnie od rodziców, przy czym każdą infekcję przechodzą o wiele poważniej niż

dorośli.



Dlaczego zimno sprzyja chorobie? 

Kiedy  maluch  zmarznie,  drobne naczynia krwionośne  gwałtownie się kurczą. Jeżeli

trwa to tylko chwilę, zapewne nic złego się nie stanie, ale gdy pozostaną skurczone za długo,

krew nie  dotrze  na  czas  do wszystkich komórek i  nie  dostarczy  potrzebnych przeciwciał.

Wirusy często korzystają z takiej okazji. Tak samo jak wychłodzenie  groźna jest przesada  w

drugą stronę. Dlatego lekarze każdej jesieni apelują: nie przegrzewajmy dzieci! Nie odkręcajmy

więc maksymalnie grzejników w pokoju malca. Optymalna temperatura to 19-21 C. Szkodliwe

jest również zbyt ciepłe ubieranie dziecka na spacer. Najłatwiej to sprawdzić w ten sam sposób,

w jaki  to  robiłaś,  gdy  malec  był  niemowlęciem -  czyli  dotykając  karku kilkulatka.  Jeśli  jest

wilgotny od potu, to znaczy, że smyk jest ubrany za ciepło.

Gorsze są wirusy czy bakterie? 

Chociaż zwykle bardziej obawiamy się infekcji bakteryjnych, to dla lekarzy pytanie:

„Wirusy czy bakterie?", jest pytaniem typu: „Lepiej złapać dżumę czy cholerę?". Nie można

powiedzieć, że grypa czy zapalenie oskrzeli, czyli infekcje wirusowe, są mniej groźne niż np.

angina bakteryjna. To, jakie zarazki wywołały chorobę, będzie jednak istotne przy wyborze

sposobu leczenia. Jeżeli kłopoty ze zdrowiem zostały wywołane przez bakterie - co zdarza się

dużo rzadziej - lekarz przepisze dziecku antybiotyk. W przypadku chorób, których przyczyną

jest wirus, zazwyczaj stosowane jest wyłącznie leczenie objawowe, czyli łagodzenie gorączki,

bólu, walka z katarem czy kaszlem.  Choć i od tej reguły są wyjątki. Jeśli niektóre wirusowe

infekcje, np. ospy albo grypy, mają ostry przebieg, lekarz może zalecić dziecku - oprócz leków

zmniejszających objawy choroby - także te, które aktywnie zwalczają wirusy w organizmie.

Trzeba  jednak  podać  je  w  ciągu  48  godzin  od  wystąpienia  infekcji.  Inaczej  nie  będą

skuteczne.  Nie  istnieje  też,  wbrew popularnym opiniom,  zależność:  wysoka  temperatura

(powyżej 38,5°C) oznacza infekcję bakteryjną, a niższa - wirusową. Zdarzają się choroby, tak

wirusowe, jak i bakteryjne, którym towarzyszy bardzo wysoka temperatura, albo odwrotnie:

bywają  i  takie,  które  przebiegają  bezobjawowo.  Zakażenie  bakteryjne  można  jednak

podejrzewać, gdy gorączka jest bardzo trudna do obniżenia.



Przyjaciele odporności

Przedszkolak nie musi wciąż chorować. Pomogą mu:

• CODZIENNE SPACERY. Nawet jesienią nie powinny trwać krócej niż dwie godziny.

Ruch na świeżym powietrzu poprawia krążenie krwi i zwiększa pojemność płuc.

• ZDROWA DIETA. To ona, a nie suplementy diety, jest najlepszym źródłem witamin.

Warunek: powinna być różnorodna i pełna warzyw.

• ZABAWA NA DYWANIE. Podczas niej dziecko styka się z dużą ilością niegroźnych

bakterii, co działa stymulująco na układ odpornościowy.

• PODAWANIE TRANU. Tran zawiera witaminy A i E, które uszczelniają błony śluzowe,

oraz nienasycone kwasy tłuszczowe poprawiające odporność.


