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Podczas ospy 
zmiany na skórze 

powinno się 
odkażać np. Octe-
niseptem, ale nie 
wolno smarować 

ich pudrem 
płynnym. 

Ochrona przed ospą 
91 Czy dzieci, które zaraziły się podczas 
tzw. ospa-party chorują ciężej niż te, które 
złapały wirusa z „powietrza"? 
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Tak! Bliski, długi kon
takt podczas zabawy z cho
rym dzieckiem, na jaki nara
ża się maluchy podczas 
ospa-party, sprawia, że do 
ich organizmów wnika duża 
ilość wirusów. Powoduje to 
szybszy i bardziej intensyw
ny rozwój choroby. Dlatego 

jestem zdecydowaną prze
ciwniczką takich działań. 
Ospa, wbrew powszechne
mu przekonaniu, wcale nie 
jest łagodną chorobą okresu 
dziecięcego. Może doprowa
dzić do powstania poważ
nych powikłań, takich jak 
zakażenie skóry, zapalenie 
móżdżku czy opon mózgo
wo-rdzeniowych. Dlatego 
uważam, że zamiast narażać 
dziecko na nieprzemyślane 
zakażenie, lepiej jest je za
szczepić. Nie ma innego 
skutecznego i bezpiecznego 
sposobu profilaktyki ospy 
i jej powikłań. Szczepionkę 

stosujemy u dzieci od 9. mie
siąca życia. Można ją podać 
razem z dawką przeciwko 
odrze, śwince i różyczce. 
Od 2012 r. Program Szcze
pień Ochronnych oferuje 
bezpłatne szczepienie dzie
ciom nie tylko z grup zwięk
szonego ryzyka (np. osłabio
nym jakąś chorobą 
przewlekłą) ale także 
wszystkim tym, które cho
dzą do żłobka lub np. klubów 
malucha, gdzie pod opieką 
przebywa większa grupa 
dzieci do lat 3. Szczepionkę 
należy też zaproponować 
dorosłym, jeśli nie przecho-
rowali ospy w dzieciństwie, 
zwłaszcza kobietom planu
jącym ciążę, chorym na ast
mę, przewlekłe choroby skó
ry oraz nerek. • 

Pigułki 
kontra 
krzepliwość 
33 Od dawna przyjmuję 
tabletki hormonalne, ale 
nowa pani doktor zleciła 
ma badania krzepliwości 
krwi. Dlaczego? 
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Długotrwałe przyjmo
wanie tabletek antykon
cepcyjnych, przy określo
nych predyspozycjach 
rodzinnych, może zabu
rzać krzepliwość krwi. Za 
tego rodzaju oddziaływa
nie odpowiedzialne są za
warte w preparatach hor
monalnych estrogeny 
i gestageny. Dlatego kobie
tom rozważającym zasto
sowanie antykoncepcji 
hormonalnej zaleca się 
szereg badań, w tym zabu
rzeń układu krzepnięcia 
i czynności wątroby. Cza
sem wskazane może być 
wykonanie testów gene
tycznych w kierunku pre
dyspozycji do chorób za-
krzepowo-zatorowych. 
Jeśli wszystkie parametry 
będą w normie i lekarz nie 
stwierdzi przeciwwskazań, 
antykoncepcja hormonal
na będzie bezpieczną for
mą zapobiegania ciąży. • 
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