Mój lekarz radzi

PORADY PRAKTYCZNE

Jak skutecznie
pomóc dziecku
w czasie zaka¿enia
górnych dróg
oddechowych?

dr n. med. Anna Szczepaniak-Kubat
specjalista chorób dzieci
prowadzi Poradniê Pediatryczn¹
w Poradni Lekarzy Rodzinnych ESKULAP
£ódŸ, ul Kusociñskiego 61
przyjêcia bezp³atne w ramach kontraktu z NFZ
tel. (42) 252 10 90 www.eskulapretkinia.pl

Opieka nad ma³ym pacjentem powinna koncentrowaæ siê
na wzmocnieniu jego si³ witalnych (zdrowa dieta, odpoczynek),
nawodnieniu i ³agodzeniu uci¹¿liwych objawów choroby.
Najczêstszymi z nich s¹:

gor¹czka, katar, kaszel - czy zawsze trzeba je zwalczaæ?

Mój lekarz radzi

Gor¹czka
Gor¹czka jest naturaln¹, obronn¹ reakcj¹
organizmu na zaka¿enie i jako taka nie
powinna byæ pochopnie obni¿ana przy ka¿dej, nawet niewielkiej zwy¿ce ciep³oty cia³a.
Podanie leku przeciwgor¹czkowego przy
niewysokiej gor¹czce os³abia mo¿liwoœci
obronne organizmu. Leki przeciwgor¹czkowe nale¿y podaæ, gdy temperatura cia³a
jest wysoka tzn. powy¿ej 38,5 - 39,0 ° C; gdy
gor¹czce, nawet ni¿szej, towarzyszy du¿y
dyskomfort dziecka (z³e samopoczucie,
dreszcze) lub gdy w przesz³oœci wyst¹pi³y
u niego drgawki gor¹czkowe. Bezpiecznie
stosowane u dzieci leki przeciwgor¹czkowe
to paracetamol oraz ibuprofen (od 3. miesi¹ca ¿ycia). W obni¿eniu ciep³oty cia³a
bardzo przydatne s¹ proste fizyczne metody
och³adzania jak: pojenie dziecka ch³odnym
p³ynem, ch³odne ok³ady czy k¹piel - pod
warunkiem, ¿e nie sprawiaj¹ one dodatkowego dyskomfortu ma³emu pacjentowi.

Katar
Katar jest wydzielin¹ zapaln¹ gromadz¹c¹
siê w jamach nosa najczêœciej w odpowiedzi na czynnik infekcyjny. Ma on zadanie
ochronne - znajduj¹ siê w nim czynniki odpornoœciowe maj¹ce na celu eliminacjê
wirusów i bakterii. Jednak, zaleganie gêstej
wydzieliny mo¿e sprzyjaæ namna¿aniu siê
bakterii stale bytuj¹cych w jamach nosa oraz
zaburzeniom oddychania i wentylacji tr¹bki
s³uchowej. Toaleta nosa ma wiêc istotne
znaczenie w zapobieganiu powik³aniom.
Bardzo wa¿na jest dba³oœæ o œluzówkê nosa
i jej odpowiednie nawil¿enie. S³u¿¹ do tego
preparaty soli morskiej lub izotonicznej,
które dodatkowo u³atwiaj¹ ewakuacjê wydzieliny na zewn¹trz. Mechaniczne oczyszczanie jam nosa, tak chêtnie wykonywane
przez rodziców u niemowl¹t, powinno byæ
zarezerwowane dla sytuacji gdy du¿a iloœæ
wydzieliny utrudnia oddychanie i powoduje
trudnoœci w karmieniu i ze snem oraz niepo-

kój. Starsze dzieci nale¿y uczyæ wydmuchiwania wydzieliny przez nos, naprzemian
przez jedn¹ dziurkê. Nale¿y dbaæ tak¿e
o nawil¿anie powietrza w pomieszczeniu,
w którym przebywa ma³y pacjent.

Kaszel
Kaszel towarzyszy wielu zaka¿eniom górnych dróg oddechowych i najczêœciej jest
reakcj¹ na sp³ywaj¹c¹ z nosogard³a wydzielinê, która podra¿nia receptory kaszlowe. W wielu przypadkach, u dziecka po
kilku dniach kataru pojawia siê kaszel; czêsto w nocy oraz rano po obudzeniu siê.
Pocz¹tkowo jest on suchy, z czasem staje
siê kaszlem wilgotnym. Odruch kaszlowy
jest odruchow¹ odpowiedzi¹ uk³adu oddechowego na zalegaj¹c¹ w nim wydzielinê
i ma na celu jej odkrztuszenie, tym samym
oczyszczenie dróg oddechowych. Podobnie
jak w przypadku gor¹czki, pochopne zwalczanie kaszlu zw³aszcza wilgotnego, mo¿e
przynieœæ wiêcej szkody ni¿ po¿ytku. W przypadku kaszlu wilgotnego, lekarz mo¿e zaleciæ leki mukolityczne, wykrztuœne, po których stanie siê on jeszcze bardziej produktywnym kaszlem. Leki te nale¿y przyjmowaæ
do godz. 16.00 - 17.00, tak, aby nie nasila³y
kaszlu w nocy.
Odruch kaszlowy nale¿y natomiast t³umiæ
gdy jest bardzo mecz¹cy, bolesny, wyczerpuje pacjenta, utrudnia karmienie dziecka
i powa¿nie zaburza jego sen. Leki przeciwkaszlowe maj¹ dzia³ania niepo¿¹dane i dlatego nale¿y je przyjmowaæ tylko na zlecenie
lekarza i zgodnie z jego zaleceniami. W badaniach potwierdzono przeciwkaszlowe
dzia³anie miodu.
Dziecko podczas choroby nale¿y czêsto poiæ
- to spowoduje up³ynnienie zalegaj¹cej
w drogach oddechowych wydzieliny, nawil¿y
œluzówki i z³agodzi objawy. Przydatnym sposobem ³agodzenia dolegliwoœci ze strony
górnych dróg oddechowych s¹ tak¿e inhalacje z soli fizjologicznej.

