
ZDROWIE

JAK RADZIĆ SOBIE 
Z KATAREM PODCZAS 
PRZEZIĘBIENIA?
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ZDROWIE

PIERWSZY KROK DO WYLE-
CZENIA – ROZPOZNANIE
Medyczne określenie kataru to zapale-
nie błony śluzowej nosa i zatok przy-
nosowych (ZNZP), czyli stan, w którym 
dochodzi do gromadzenia się nadmier-
nej wydzieliny w nosie, a w związku 
z tym do upośledzenia jego drożności. 
Jak podają różne źródła, dorośli cho-

rują na zapalenie błony śluzowej nosa 
i zatok przynosowych od 2 do 5 razy 
w roku, natomiast dzieci nawet od 7 
do 10 razy w roku. 

Zapalenie błony śluzowej nosa i zatok 
przynosowych może być infekcyjne 
lub alergiczne. Infekcyjny nieżyt wy-
wołują wirusy lub bakterie. Może cha-
rakteryzować się u dorosłych, oprócz 
wycieku z nosa oraz upośledzenia jego 
drożności, upośledzeniem węchu i bó-
lem głowy, a u dzieci nawet kaszlem. 
Natomiast przy nieżycie alergicznym 
mamy do czynienia z uporczywym 
swędzeniem nosa i kichaniem, a często 
także zapaleniem spojówek czy trud-
nościami w oddychaniu. Jednak warto 
wiedzieć, że ten rodzaj kataru, czyli 
nieżyt alergiczny jest reakcją układu 
immunologicznego osoby uczulonej 
na alergen, więc jego leczenie znacz-
nie różni się od podejmowanego przy 
nieżycie infekcyjnym.

Przeziębienie jest pierwszą fazą infek-
cyjnego nieżytu nosa, trwającą około 
tygodnia i nazywaną ostrym wiruso-
wym ZNZP. Jeśli dolegliwości utrzymują 
się dłużej niż 10 dni, oznacza to, że in-
fekcja nadal trwa i mamy do czynienia 
z fazą określaną jako ostre powirusowe 
ZNZP. Natomiast w momencie, gdy po 
krótkotrwałej poprawie choroba po-
nownie nasila się i dołączają do niej 
objawy takie jak podwyższona tempe-
ratura ciała, silny ból głowy czy pod-
barwiona wydzielina z nosa – możemy 
podejrzewać ostre bakteryjne ZNZP.

OD CZEGO ZACZĄĆ LECZE-
NIE KATARU?
Katar podczas przeziębienia leczy się 
głównie preparatami objawowymi, 

czyli środkami przeciwbólowymi i le-
kami obkurczającymi błonę śluzową 
nosa. Jako analgetyk sprawdzą się 
paracetamol lub lek z grupy nieste-
roidowych przeciwzapalnych (NLPZ), 
np. ibuprofen. Mają one działanie prze-
ciwbólowe i przeciwgorączkowe. Jeśli 
istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania 
do stosowania ibuprofenu, to u dzieci 
można zastąpić go paracetamolem (nie 
ma on właściwości przeciwzapalnych), 
a u dorosłych np. paracetamolem, na-
proksenem lub aspiryną. 

Leki obkurczające błonę śluzową nosa 
to wszelkiego rodzaju krople i spraye 
zawierające ksylometazolinę, oksyme-
tazolinę i nafazolinę. Tego typu prepa-
raty będą przynosiły natychmiastową 
ulgę. Po podaniu roztworu chlorowo-
dorku ksylometazoliny już po 2–10 mi-
nutach występuje miejscowe obkurcze-
nie naczyń krwionośnych i utrzymuje 
się do 10–12 godzin. W celu łagodze-
nia obrzęku błony śluzowej stosuje się 
także pseudoefedrynę, ale trzeba wie-
dzieć, że jest to lek o działaniu pobu-
dzającym ośrodkowy układ nerwowy, 
zatem może wywołać m. in. bezsen-
ność i nie powinno stosować się go 
u dzieci poniżej 12. roku życia.

NIEFARMAKOLOGICZNE PO-
DEJŚCIE DO KATARU
Jeśli z różnych powodów nie możemy 
zastosować kuracji lekami, można się-
gnąć po domowe sposoby wspierające 
zwalczanie kataru. Na przykład wyko-
nać tzw. płukankę za pomocą roztworu 
soli fizjologicznej lub morskiej, dzięki 
której nos oczyści się z zalegającej wy-
dzieliny. Olejki aromatyczne, np. eu-
kaliptusowy lub sosnowy, sprawdzą 
się zarówno jako dodatek do 

Z pewnością nie raz miałeś problem z zakażeniem górnych dróg oddechowych w po-
staci kataru. Zazwyczaj jest to dolegliwość niegroźna, jednak gdy jest nieleczona, 
może stać się naprawdę uciążliwa. Dowiedz się, w jaki sposób zwalczyć katar oraz 
jak wybrać odpowiednią kurację leczniczą
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gorącej kąpieli, jak i element inhalacji. 
Alternatywą dla kąpieli w wannie, czyli 
dla tych, którzy jej nie posiadają, jest 
wymoczenie stóp w gorącej wodzie 
z dużą ilością soli. Można także pić 
gorącą herbatę z dodatkami, np. cy-
tryną, miodem, sokiem malinowym lub 
sokiem z czarnego bzu. Warto jednak 
pamiętać, że podstawą postępowania 
niefarmakologicznego jest dostęp do 
świeżego, chłodnego powietrza, co 
sprzyja obkurczaniu rozszerzonych na-
czyń i zmniejszaniu obrzęku.

CO ZROBIĆ, GDY CHOROBA 
NIE USTĘPUJE?
Nasilenie się objawów ZNZP to w głów-
nej mierze zagęszczenie wydzieliny 

śluzowej. W rekomendacjach leczenia 
zapalenia błony śluzowej nosa i zatok 
przynosowych znajduje się przyjmo-
wanie glikokortykosteroidów donoso-
wych, które mają zmniejszać zapalenie 
w drogach oddechowych i przyspie-
szać ustępowanie objawów. Można je 
stosować zarówno w monoterapii, jak 
i w połączeniu z antybiotykiem. 

Natomiast jeśli sądzisz, że stan twojego 
zdrowia wymaga antybiotykoterapii, 
powinieneś niezwłocznie udać się do 
lekarza. Jest to etap leczenia, którego 
bezwzględnie nie należy podejmować 
bez konsultacji ze specjalistą. Jednak 
pamiętaj, że uważa się, iż między innymi 
nadużywanie antybiotyków w leczeniu 
nieżytów nosa i zatok doprowadziło do 
rozwoju antybiotykoodporności. 

Dbajmy o siebie i innych. Warto pamię-
tać, że przeziębienie, czyli wstępną fazę 
ZNZP wywołują rinowirusy, koronawirusy, 
adenowirusy, syncytialny wirus odde-
chowy oraz wirus grypy i paragrypy. Do 
zarażenia dochodzi drogą kropelkową, 
dlatego osoby z katarem powinny zwró-
cić szczególną uwagę na zachowanie 
odpowiednich środków ostrożności 
w miejscach o dużym skupisku ludzi, 
np. w komunikacji miejskiej. To właśnie 
tam najłatwiej się zarazić – wystarczy jed-
no kichnięcie bez zasłonienia nosa i ust, 
abyś to ty stał się roznosicielem kataru. 
Bo choć katar można szybko wyleczyć, 
np. używając ksylometazoliny, to nikt 
nie będzie ci wdzięczny za to, że musi 
z nim walczyć.
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