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Kde jste: H|avnístránka>> Rodina a děti
a nejchladnějšídny roku jsou před námi. S nimi obdobÍnachlazení,chňpek a zejménau
14' 10.2003' Nejtemnější
je
to horečka? Jak jÍ máme rozumět? Jak můžemedítěti s horečkoupomoci? Především:
dětÍ horeček.Co
horečkasama nenÍnemoc, nýbržsmysluplná reakce otganismu na nemoc, na infekci! Dokonce mŮžemeříci:je-li
organismuszdravý,pak má schopnosf reagovat horečkou,
i bakterií.
Přitep|otěnad 39,5"Cztrácívětšina
Horečka(tep|ota
nad 38"C) výraznéomezujerůsta mnoŽenívirů
virůa bakteriíschopnostrozmnoŽovatse a hyne.Navíchorečkaaktivujeimunitnísystém:bí|ékrvinkyjsou při
majívětšíschopnostse vypořádats nezvanýmihosty,kteříse při infekciv organismušíří'
horečcepohyb|ivější,
nástrojů,kteými organismusudrŽujesvoji integritu.
Horeěkaje tak jednímz nejdůleŽitějších
U dětíse objevujeještějeden momentpři vzniku horečky:ma|éi ve|kévývojovézměny jsou ěasto doprovázeny
horečkounebo a|espoňzvýšenouteplotou'AťuŽje to prořezávánízubůnebo přechodzjednoho vývojového
Že dítěje po
Mnoho rodičů,
vychovatelů,
hudbyapod.jiŽ urěitěudě|a|ozkušenost,
stadiado nás|edujícího.
učite|ů
prodě|aném
horečnatém
onemocněnínajednouve vývojio skok dá|.MůŽemesi představit,Že horeěkaje jakýmsi
ohněm,kteý pomáhá přetavitstarév|ohyorganismua dává vzniknoutnovým.Dokonceněkteréudá|osti,které
horečkou:
odjezdna dovo|enou,
vánoce,os|ava
dítěte..rozohní'',
se mohouprojevitkrátkodobou
dušima|ého
netrpínikdy ch|adem.Má tep|éruce i nohy,
narozeninapod.Však i dospě|ýč|ověk,kteý je pro něco ,.zapá|ený.,,
má iýzicky o něco vyššítep|otu,
neŽve stavu|hostejnosti.
Co dělat,objevi.|ise u dítětehorečka?
Zde neníprostorpro podrobnýnávod,jak se při horečcezachovat.Jen vyzdvihnemeněkteráh|ediska,na která se
má|omys|í.Prvníotázkapři horečceby mě|abýt:Je horeěka projevemnějakéhozávažnějšího
onemocnění?
snad ještědů|eŽitější
otázka:V jakém
Kašle dítě,má průjem,polykaci obtíŽenebo ho bolí ucho? A da|ší,
celkovémstavu dítěje? Je zcela vyčerpanénebo působivlastně zdravě,jenje trochu nevrlé?Jinýmis|ovy:
Zvládnemesituaci sami nebo potřebujemeradu lékaře?A do třetice:Jak se ceIkovýstav v průběhuhodin a
dnůvyvíií?
je, kdyŽsi zodpovědnostza |éčbu
nejčastěji
matka.Ta má
a rozhodovánína sebe Vezmejeden z rodičů,
UŽitečné
většinoudobý cit pro to, kdy je všev pořádku a kdy je naopakpotřebalékařskoupomoc' Nás otce se stoupající
tep|otouzneklidňujemnoŽstvíteoretickýchobav (''...neníto zánět mozkovýchb|an?Před týdnemo tom psa|iv
Rychlejipanikaříme
novinách...'').
a namístopomocimatcesituacijenztěŽujeme.
co můŽemedoporučitpro léčbuhorečkydětí?
příěinu
Lékyprotihorečcene|éčí
Jak vyp|ýváz výšeuvedeného,určitěnebudemehorečkuhned pot|ačovat.
nemoci,pouze organismuztěŽujíboj s chorobou.Jinak zdravédítěse vypořádá bez obtiŽis horečkouko|em39,5.
pacíentovi
v|aŽné
zába|ylýtek(Pozor!Pouze,pokudmá dítětep|é
C, i po dobu3.4 dnů.U|evitmohouma|ému
nohy a ruce.Zába|ymajíbýt pro dítěpříjemné.).
Dítěs horeěkoupotřebujedostatektekutin,dietníreŽim(Žádné
maso,s|adkosti
apod.),tichoa klid (bez rádiaa te|evize!).
pot|ačovat
za všechokolností.
Nevíme,jak
A jednu radu nakonec: patřímeke generaci,kteráse uěi|ahorečku
přirozeně
probíhá.
proti
takovéhorečnaté
onemocnění
Musímese to učit.Prvníhorečkybez ěípku
tep|otějsou pro
je, abychomsi na jednéstranězachova|i
rodičevŽdy krokemdo neznáma a zatéžkávací
zkouškou.Dů|eŽité
posouzenízávaŽnostisituace.
zdravýse|skýrozuma na druhéstraně si postupněpěstova|ischopnostintuitivního
Poprvéje to nejtěŽší,
s každouda|šíhorečkouto všakpůjdelépe.Pro budoucízdravi našichdětíto znamená
moŽnávíc,neŽsi uvědomujeme.
Autor:MUDr.LukášDostá|-We|eda
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