
Wietrzenie pomieszczeń 
odbywać się powinno nie 
tylko latem, ale przez cały 
rok, również w zimę. 
Ważne jest systematy-
czność – np. raz dziennie. 
Jeśli temperatura za 
oknemoknem jest bardzo niska 
należy umożliwić dziecku 
zabawę w tym czasie
w innym pokoju.

Przestrzeganie kilku pros-
tych zasad, które warto 
ustalić z dzieckiem może 
ustrzec je przed groźnymi 
infekcjami. Należy re-
gularne myć ręce wodą
z mydłem przed każdym 
posiłkiem, po skorzystaniu 
z toalety i zabawach na ze-
wnątrz. Spożywane przez 
dziecko warzywa i owoce 
powinny być myte w cie-
płej wodzie.

Rodzice mają ogromny 
wpływ na kształtowanie 
nawyków żywieniowych 
dziecka. Zaleca się stoso-
wanie diety bogatej
w składniki potrzebne dla 
prawidłowego funkcjono-
wania organizmu – białko, 
węglowodany, tłuszcze, 
witaminy i minerały. 

Konieczne jest czuwanie 
nad kalendarzem szcze-
pień obowiązkowych, 
które mogą uchronić 
dziecko przed niebezpie-
cznymi chorobami.

Należy ubierać dziecko 
odpowiednio do aury 
panującej za oknem. 
Latem dbajmy, by dziecko 
było ubierane w prze-
wiewnewiewne ubrania z natu-
ralnych włókien, które 
zapobiegną przegrzewan-
iu, co może sprzyjać infek-
cjom. Zimą zabezpieczajmy 
dziecko przed wychłodze-
niem.

W pomieszczeniu, w któ-
rym przebywa noworodek 
temperatura powinna być 
na poziomie 21-23°C,
aa w późniejszym wieku 
20-21°C. Za wysoka tem-
peratura sprzyja wysycha-
niu błon śluzowych, co 
zwiększa podatność na 
zakażenia. 

Codzienny spacer wzma-
cnia odporność dziecka. 
Trzeba o nim pamiętać nie 
tylko latem, ale również 
zimą, o ile temperatura 
nie spada poniżej -8°C 2.

Jeżeli dziecko często choru-
je można skonsultować to 
z pediatrą i zapytać o leki 
immunostymulujące
(wzmacniające odpo-
rność). Jeśli infekcje często 
nawracają i mają chara-
kter nie tylko kataralny, 
warto zgłosić się do immu-
nologa, który zdecyduje, 
czy wykonać badania 
mogące wskazać niedobór 
odporności.
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