MAMA I DZIECKO

KATAR I KASZEL
U NAJMŁODSZYCH
Katar i kaszel to dwa objawy, które mogą dotknąć każdego bez względu na wiek i płeć. Kto z nas nigdy nie narzekał na zatkany nos, czy uporczywy, męczący kaszel
lub, co gorsza i co częstsze, na jedno i drugie jednocześnie? Katar i kaszel są uciążliwe dla każdego, ale prawdziwym przekleństwem stają się dla niemowlaków. Są
również utrapieniem świeżo upieczonych „żłobkowiczów” i „przedszkolaków”, akomodujących się do nowych środowisk. Dlaczego tyle zachorowań z katarem
i z kaszlem w tle jest wśród dzieci przebywających
w żłobkach czy przedszkolach? Odpowiedź nasuwa
się sama: dzieci, tak jak dorośli bywają zestresowane
i niewyspane. Rozłąka z rodzicami jest dla nich na tyle
trudnym przeżyciem i przewlekłym stresem, że skutkuje zachwianiem ich odporności. Do tego osłabione
zmienną aurą małe organizmy oraz styczność z innymi
dziećmi powodują ich podatność na infekcje.

Katar, czyli tzw. nieżyt nosa, to zapalenie
błony śluzowej nosa, podczas którego
występuje wzmożone wydzielanie śluzu
i problem z drożnością. Zalegająca wydzielina z nosa powoduje dyskomfort
dziecka podczas snu, pobierania pokarmu z piersi czy butelki utrudniając
mu oddychanie i wybudzając go w ze
snu. Kaszel natomiast jest nieopanowanym, gwałtownym wypchnięciem
powietrza z płuc, przy jednoczesnym
głośnym chrząknięciu. Kaszel choć hałaśliwy, spełnia bardzo ważną funkcję
obronną organizmu, pozwala pozbyć się
z układu oddechowego bodźców me-
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chanicznych, tj. wydzieliny i ciał obcych,
bodźców chemicznych – dymu papierosowego i zanieczyszczeń powietrza
(smogu) lub fizycznych, spowodowanych przez zimne powietrze. Czasem
bywa też zjawiskiem fizjologicznym.

INFEKCJE WIRUSOWE I BAKTERYJNE
Kiedy mamy do czynienia ze spadkiem
odporności, niespodziewanie pojawia
się katar i kaszel, często poprzedzony
wielokrotnym kichaniem w ciągu dnia.
Pokasływanie, drapanie w gardle, wodnista wydzielina z nosa – takie są po-
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czątki przeziębienia, które zlekceważone
mogą przerodzić się w poważniejszą
infekcję, taką jak zapalenie krtani, ucha
środkowego, oskrzeli czy płuc. Na wszelkie symptomy poważniejszych chorób
należy reagować od razu, ponieważ
układ immunologiczny dzieci nie jest
jeszcze w pełni wykształcony i nie potrafi się obronić przed wirusami. A to
one właśnie są najczęstszą przyczyną infekcji u maluszków. W 90% przypadków
objawiających się katarem i kaszlem,

adenowirusy, rhinowirusy, wirusy grypy
i paragrypy wpływają na zakażenia układu oddechowego. Rzadko kiedy bakterie są pierwotną przyczyną zakażeń. Za
to często wtórne nadkażenia bakteryjne
(pneumokoki, meningokoki, paciorkowce, pałeczka krztuśca, chlamydia) są
efektem powikłania pierwotnej infekcji
wirusowej. Infekcje bakteryjne rozpoznajemy po bardzo wysokiej gorączce,
powiększonych węzłach chłonnych szyi,
białym nalocie na migdałkach, ropnej

wydzielinie i długości trwania powyżej
10 dni. Dopiero zakażenia o etiologii
bakteryjnej wymagają zastosowania antybiotyku. Infekcje wirusowe polegają
na leczeniu objawowym.

KATAR
Najważniejsza jest staranna higiena
nosa, a więc bardzo częste odciąganie
kataru aspiratorem do nosa, zwłaszcza
gdy małe dziecko nie potrafi jeszcze
samodzielnie pozbyć się wy-

31

MAMA I DZIECKO

dzieliny. Można też zastosować plastry
z olejków eterycznych, które ułatwiają
nocne oddychanie, a także nawilżające parówki z gorącej wody. Nos należy nawilżać wodą morską w sprayu
ze specjalnym mikrodyfuzorem, dzięki
któremu można łagodnie wprowadzić

soli fizjologicznej, która nawilża i pomaga usuwać zalegającą wydzielinę.
Równocześnie lekarz może przepisać
leki przeciwzapalne, czy sterydy, rozkurczające oskrzela, mukolityczne czy
wykrztuśne. Inhalacje pomogą udrożnić
nos i zapewnią komfort dzieciom z wy-

Infekcje bakteryjne rozpoznajemy po
bardzo wysokiej gorączce, powiększonych
węzłach chłonnych szyi, białym nalocie
na migdałkach, ropnej wydzielinie
i długości trwania powyżej 10 dni. Dopiero
zakażenia o etiologii bakteryjnej wymagają
zastosowania antybiotyku. Infekcje wirusowe
polegają na leczeniu objawowym.
mgiełkę do małego noska. Przydatne,
dostępne już dla niemowląt, mogą być
też nebulizacje, czyli wziewne metody
leczenia bezpośrednio do układu oddechowego. Do inhalacji można użyć
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suszonymi śluzówkami. Jeśli do kataru
i kaszlu dochodzi gorączka, rozbicie,
brak apetytu i apatia trzeba działać ze
zdwojoną siłą, aby nie doszło do nadkażenia bakteryjnego.

KASZEL
Każdy kaszel należy obserwować, gdyż
jest zmienny i ma swoją dynamikę.
Wyróżniamy dwa rodzaje kaszlu: kaszel
suchy, bez flegmy tzw. nieproduktywny oraz kaszel mokry z wydzieliną tzw.
produktywny. Jeszcze inny charakter ma
kaszel suchy szczekający. Kaszlu jako takiego nie można wyleczyć, gdyż nie jest
on chorobą, a objawem zwiastującym
zakłócenia w pracy układu oddechowego. Kaszel suchy występuje z reguły
na początku i na końcu zakażenia. Nie
należy hamować kaszlu wilgotnego,
gdyż pomaga usunąć nagromadzony
śluz. Żeby upłynnić gromadzącą się wydzielinę należy zadbać o odpowiednie
nawodnienie. I tu woda, soki owocowe
(udowodnione korzystne działanie ma
czarny bez) i warzywne, herbatki ziołowe
(zwłaszcza tymianek o działaniu wykrztuśnym i nawilżający prawoślaz) doskonale
spełniają swoją funkcję.
Kaszel, który się pojawia początkowo
jest suchy, powoduje drapanie w gar-
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dle, a dopiero później przekształca się
w mokry. I o ile dorosły poradzi sobie
z pozbywaniem się flegmy, to u małych
dzieci może być z tym kłopot. Dodatkowym sposobem może być częste oklepywanie plecków dziecka: wzięcie dziecka
na kolana, wyprostowanie jednej nogi
i ułożenie dziecka głową do dołu, z dłoni

go roku życia. Dziecko z lekkim katarem
i kaszlem, odpowiednio ubrane może
i powinno wychodzić na spacery, gdyż
zimne powietrze obkurcza śluzówki nosa
i powoduje ulgę w oddychaniu.
Im młodsze dziecko, tym pilniejsza potrzeba udania się do lekarza. Przy star-

Nie należy hamować kaszlu wilgotnego,
gdyż pomaga usunąć nagromadzony
śluz. Żeby upłynnić gromadzącą się
wydzielinę należy zadbać o odpowiednie
nawodnienie.
robimy łódeczkę i delikatnie oklepujemy
plecy dziecka, omijając okolicę nerek.
Pomocny może okazać się domowy syrop z cebuli, czosnku lub buraka czerwonego, a także mieszanka gotowanej
marchewki z imbirem i miodem (dodanym do letniej papki). Mikstura taka
naturalnie ułatwia wykrztuszanie i może
być podawana dzieciom już od pierwsze-

szym dziecku należy odwiedzić lekarza,
gdy stan dziecka się pogarsza, a my wyczerpiemy naturalne sposoby wspierania
odporności organizmu i zawsze wtedy,
gdy niepokoi nas duszący, świszczący
kaszel i chcemy, aby lekarz osłuchał nasze
dziecko. Dodatkowo, kiedy wydzielina
z nosa zmieni kolor na zielony, a zapach
na cuchnący oraz wystąpi temperatura
powyżej 39 stopni Celsjusza, a także, gdy

dziecko skarży się na ból ucha. U lekarza
należy też wykluczyć kaszel przewlekły
o podłożu astmatycznym i alergicznym.
Istnieją rozmaite sposoby, aby wzmocnić
odporność naszego dziecka. Bardzo istotna jest odpowiednia dieta, różnorodna
i bogata w składniki odżywcze. Naturalną profilaktyką u małych dzieci jest
również karmienie piersią, gdyż w mleku
matki występują przeciwciała odpornościowe. Równie ważne jest nieprzegrzewanie dzieci i niedopuszczanie do przemarznięcia, aktywność fizyczna i zabawy
na świeżym powietrzu. Rodzice powinni
zwracać uwagę, by nie narażać dzieci
na wdychanie dymu tytoniowego, który
podrażnia układ oddechowy i upośledza
naturalne mechanizmy obronne. Należy
zadbać o produkty bogate w witaminę C
i o suplementację witaminą D, której
organizm w okresie jesienno-zimowym
nie potrafi wyprodukować sam, ponieważ nasłonecznienie w naszej szerokości
geograficznej jest zbyt małe.
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