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Piątka 
x odporności 

NAWET BARDZO DOBRZE DZIAŁAJĄCY 
UKŁAD IMMUNOLOGICZNY NIE OCHRONI 
DZIECKA W STU PROCENTACH PRZED 
CHOROBAMI. ZA TO NA PEWNO ZŁAGODZI 
ICH OBJAWY OTO PIĘĆ NAJLEPSZYCH 
SPOSOBÓW NA PRZYGOTOWANIE 
MALUCHA DO WALKI Z INFEKCJAMI. i 
T E K S T  J o a n n a  G r ą d z k a  

~T" kład odpornościowy odpowiada nie 
tylko za tworzenie bariery przed za
każeniami wirusowymi, grzybowymi 

J czy bakteryjnymi. - Kontroluje także 
mnożenie się komórek, eliminując te 

wadliwe, z których mogą rozwijać się choroby nowo
tworowe czy alergie - wyjaśnia lek. med. Andrzej 
Mierzecki, pediatra, specjalista medycyny rodzinnej 
z Centrum Medycznego Enel-Med. Pierwszy parasol 
ochronny dziecko otrzymuje od matki w życiu pło
dowym i pozostaje pod jego wpływem do końca okre
su karmienia piersią. Noworodek zaopatrzony w prze
ciwciała IgG „matczyne" oraz własne IgM znajduje 
się w fazie czasowej odporności biernej. Oznacza to, 
że nie wytwarza IgG samodzielnie, ale jedynie bazuje 
na zapasie od mamy. Dopiero po upływie kilku mie
sięcy niemowlę rozpoczyna produkcję własnych prze
ciwciał - wyjaśnia Marta Targońska, położna z Kli
niki Zdrowia Kobiety Invicta w Gdańsku. Od tego 
momentu rozpoczyna się długi i żmudny proces bu
dowy układu immunologicznego, który możesz wspo
móc, stosując pięć sprawdzonych sposobów. 
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ól DIETA AKTYWNOŚĆ 
NIEMOWLĘ: Wraz z mlekiem matki 
maluch regularnie otrzymuje ochron
ne przeciwciała i im mu noglobuli ny. 
Ta dobroczynna tarcza utrzyma się 
nawet po wprowadzeniu pokarmów 
stałych, lecz warunkiem jest konty
nuacja karmienia piersią. - Niestety, 
nawet ta osłona nie jest w stanie 
stworzyć całkowitej bariery przed 
chorobami. Jednak z każdą kolejną 
infekcją układ odpornościowy staje 
się silniejszy - mówi Andrzej Mie-
rzecki, pediatra. 

1-6 LAT: Większość kilkulatków re
gularnie ma katar i kaszel. - Jeśli 
malec nie gorączkuje i czuje się do
brze, powinien wychodzić na space
ry, nie zabraniałbym mu też pójścia 
do przedszkola. Jeśli widać, że gorzej 
się czuje, jest marudny i apatyczny 
lub ma podwyższoną temperaturę, 
wtedy powinien pozostać w domu 
- radzi Andrzej Mierzecki. 

NIEMOWLĘ: Mimo niepogody nie re
zygnuj z wychodzenia z malcem 
z domu. - Spacery sprawiają, że układ 
odpornościowy styka się z drobno
ustrojami znajdującymi się w oto
czeniu i uczy się na nie reagować 
- mówi położna Marta Targońska. 
Dlatego wprowadź do codziennego 
planu przynajmniej godzinny pobyt 
na powietrzu. 

1-6 LAT: Najlepszym wsparciem dla 
układu immunologicznego jest zbi
lansowana dieta bogata w białko za
warte w mięsie, rybach i jajach oraz 
witaminy i minerały. - Zaleca się, aby 
każdy posiłek zawierał porcję warzyw 
lub owoców - wyjaśnia lekarz. 

O POLFA, Gumiżelki Witaminiaki, 
Żelki z miodem pszczelim, 50 szt. 

16,99 zt (1 szt.=0,34 zl) 
©MOLLER'S, Tran Norweski o aromacie 

owocowym, 250 m136^9 30,99zł 
(100 ml = 123,96 zl) 

© OMEGAMED, Odporność, Syrop dla dzieci 
powyżej 1. roku życia, 140 m138^9 25,99 zł 
(100 ml=18,56 zl) 

O VIBOVIT, MAX odporność, Żelki z sokiem 
z owoców czarnego bzu oraz rutyną, 
225 g 24^9 20,99 zł (100 g=9,32 zl) 
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w DOMll * UBRANIE 
NIEMOWLĘ I DZIECK01-6 LAT: Jeśli to możliwe, opóźnij po
słanie malucha do żłobka do skończenia przez niego dwóch 
lat. Czas ten wykorzystaj na przygotowanie go na kontakt 
z chorobami. Pozwól mu się wybrudzić, wkładać rączki do 
buzi, a kiedy skończy pól roku, myj dokładnie jego akceso
ria, ale już ich nie wyparzaj. Dziecko musi nabyć odporno
ści, bo nie ma szczepionek przeciw najczęściej występują
cym wirusom wywołującym choroby górnych dróg 
oddechowych. - Im młodsze dziecko, tym te drogi są węż
sze i gorzej reagują na infekcje. Trudnej też oczyszczają się 
ze śluzu, którego jest więcej - wyjaśnia pediatra. 
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NIEMOWLĘ: Przegrzanie bywa gorsze od wyziębienia. Idąc na 
spacer, dopasuj strój dziecka tak, by można było łatwo zrezy
gnować z jednej rzeczy - zaleca Marta Targońska. Jak spraw
dzić, czy maluchowi nie jest za ciepło? Dotknij jego karku: 
spocony oznacza przegrzanie, chłodny - wyziębienie. 

DZIECKO 1-6 LAT: Chłód powoduje kurczenie się naczyń 
krwionośnych, przez co leukocyty odpowiedzialne za walkę 
z infekcjami wolniej docierają do narządów, co zwiększa ry
zyko przeziębienia. Możesz przygotować organizm dziecka 
na takie momenty, hartując je w domu. Na przykład zdejmij 
mu skarpetki, pozwól pochodzić kilka minut po zimnej 
podłodze, po czym znów je załóż. Nie unikaj też deszczowej 
pogody, także wtedy wychodźcie na kilkanaście minut. 

SUPLEMENTY 
NIEMOWLAK: Przez pierwsze trzy miesiące życia zaleca się 
codzienne podawanie witamin K+D. Pierwsza odpowiada 
za prawidłowe krzepnięcie krwi, druga zapobiega krzywicy. 
Od czwartego miesiąca kontynuuj tylko podawanie wita
miny D. - Istnieje wiele suplementów, które są dostępne od 
wieku niemowlęcego. Zawsze jednak należy skonsultować 
z lekarzem zasadność ich zastosowania - radzi położna. 

DZIECK01-6 LAT: Jedynym składnikiem, którego nie znaj
dziemy w jedzeniu we właściwej ilości, jest witamina D, 
która odpowiedzialna jest za wchłanianie wapnia i za od
porność. - Przez pierwsze lata wystarczy 400 jednostek, ale 
już sześciolatek powinien otrzymywać około 800 jednostek. 
Dawkę witaminy należy skonsultować z lekarzem - pod
powiada Andrzej Mierzecki. A 
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OWITAMILKI, Witamina C od 

pierwszych dni życia, Krople, 
60 mi 17,99 14,99 zł (100m1=24,98zl) 

©SAMBUC0L, Kids, Syrop 
dla dzieci powyżej 3. roku 
życia, 120 ml2W 24,99zł 
(100 m1 = 20,82 zl) 

©M0LLER'S, Omega 3-Rybki, 
Suplement diety, Żelki, 36 szt. 
20,99 24,49 zł (1 szt.=0,68 zl) 

OWITAMILKI, Witamina 03 
dla noworodków, niemowląt 
i małych dzieci, Aerozol, 10 m1 
29^9 24,99 zł (100 m1=249,90 zl) 

©RUTINACEA, Junior, Syrop 
dla dzieci, 100 m19^9 8,49 zł 
(100 m1=8,49 zl) 
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