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Premiopolisa „Start w życie” to unikalne połączenie ubezpieczenia z długoterminowym 
planem oszczędzania. Niezależnie od tego, co przyniesie przyszłość, Twoje dziecko otrzyma 
solidne wsparcie fi nansowe. Studia, pierwszy samochód, wkład na mieszkanie – potrzeb
z pewnością nie zabraknie. 

Z Premiopolisą zapewnisz swojemu dziecku łatwiejszy start w dorosłość. W ramach ubezpieczenia 
Twoje dziecko ma zapewnioną ochronę na wypadek ciężkiej choroby oraz na wypadek niezdolności
do samodzielnej egzystencji, co może stanowić wsparcie fi nansowe na ewentualne leczenie
lub rehabilitację dziecka. Twoje życie i zdrowie też mogą być objęte ubezpieczeniem – w razie 
poważnego zachorowania, niezdolności do pracy lub gdyby Ciebie zabrakło, Prudential będzie 
opłacał składki za Ciebie.

Premiopolisa „Start w życie” to nie tylko ochrona. Zawierając umowę, ustalasz minimalną 
gwarantowaną kwotę, jaką Twoje dziecko otrzyma po określonym przez Ciebie czasie – dzięki
temu będzie mogło zrealizować swoje plany w przyszłości. Dodatkowo co roku oraz na koniec 
okresu ubezpieczenia masz możliwość uzyskania premii, które powiększą wartość oszczędności. 
Wypłacane pieniądze, które dziecko otrzyma na zakończenie umowy, nie podlegają 
19-procentowemu podatkowi od zysków kapitałowych (zgodnie z aktualnymi przepisami)
– to znaczna korzyść fi nansowa. Zadbaj o przyszłość swojego dziecka już dziś.

Więcej informacji i kontakt: www.prudential.pl

Twoja pociecha
rośnie w oczach.
Zadbaj o jej 
przyszłość
już dzisiaj.
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odpornoÊç1

 
Od por no Êcià na zy wa si´ zja wi sko im mu no lo-

gicz ne, któ re po le ga na wy twa rza niu obro ny 

or ga ni zmu przed czyn ni ka mi uszka dza jà cy-

mi. Ist nie je na tu ral na, wro dzo na od por noÊç 

or ga ni zmu, bez któ rej ˝y cie by ∏o by nie mo˝ li-

we. Opie ra si´ ona na sys te mie od por no Êci 

hu mo ral nej i ko mór ko wej (sys te my te Êci Êle 

wspó∏ pra cu jà ze so bà).

Od por noÊç ko mór ko wa jest zwià za na z tzw. 

ko mór ka mi im mu no lo gicz nie kom pe tent ny-

mi krà ̋ à cy mi we krwi lub zwià za ny mi z tkan-

ka mi. Two rzà one wspól nie skom pli ko wa ny 

uk∏ad tzw. me dia to rów (po Êred ni ków) re ak-

cji im mu no lo gicz nych. Od por noÊç hu mo ral-

na opie ra si´ na pi´ ciu im mu no glo bu li nach 

tj. czyn nych bia∏ kach o w∏a Êci wo Êciach prze-

ciw cia∏. Na zwa no je im mu no glo bu li na mi: G, 

M, A, D i E. (IgG, IgM, IgA, IgD, IgE). Jed na 

z nich – IgA – po sia da rów nie˝ do dat ko wà 

frak cj´ wy dziel ni czà, któ ra po wle ka ochron-

nà war stwà b∏o ny Êlu zo we uk∏a du po kar mo-

we go, od de cho we go, mo czo we go oraz oka 

i ka na li ków ∏zo wych. Da je to bez po Êred nià 

obro n´ przed za ka ̋ e niem z ze wnàtrz. Krà-

˝à ce prze ciw cia ∏a wià ̋ à i neu tra li zu jà an ty-

ge ny, któ re prze nik nà do or ga ni zmu mi mo 

miej sco wej, ze wn´trz nej bar dzo skom pli ko-

wa nej i ró˝ no rod nej obro ny. IgA glo bu li na pe∏-

ni w tym sys te mie obron nym tyl ko cz´ Êcio wà, 

po moc ni czà ro l´. 

Od por noÊç na tu ral na jest od por no Êcià czyn-

nà. Do gru py tej za licz my od por noÊç sty mu-

lo wa nà po st´ po wa niem le kar skim, jak szcze-

pie nia, pre pa ra ty im mu no sty mu lu jà ce lub tzw. 

dzia ∏a nia nie swo iste, np. baƒ ki czy har to wa-

nie or ga ni zmu. 

Od por noÊç dzie li my na bier nà i czyn nà. Przy-

k∏a dem bier nej od por no Êci jest prze nie sie nie 

go to wych prze ciw cia∏ od mat ki do dziec ka 

po przez krew p´ po wi no wà. Ma to miej sce 

w przy pad ku prze ciw cia∏ mat ki prze ciw ko 

cho ro bom za kaê nym, wo bec któ rych jest 

ona uod por nio na, np. od ry. Od por noÊç ta 

za ni ka po oko ∏o 4 mie sià cach, wraz z roz pa-

dem im mu no glo bu lin prze nie sio nych przez 

∏o ̋ y sko mat ki. 

W wy bra nych przy pad kach mo ̋ e my te˝ 

po daç go to we prze ciw cia ∏a (np. p/t´˝ co we). 

Ten typ dzia ∏a nia na zy wa si´ uod par nia niem 

bier nym i po wi nien byç za strze ̋ o ny do nie-

licz nych pro ble mów kli nicz nych. 

Kszta∏ to wa nie od por no Êci w kie run ku ko rzyst-

nym dla cz∏o wie ka na zy wa si´ jej sty mu lo wa-

niem. Osià ga si´ jà po przez zmu sza nie or ga-

ni zmu do wy twa rza nia prze ciw cia∏. Jest to 

ak tyw ne two rze nie od por no Êci, któ re osià ga-

my po przez szcze pie nia ochron ne. Po wsta-

jà one po ce lo wym po da niu os∏a bio nych lub 

za bi tych an ty ge nów. 

Ist nie je te˝ sty mu lo wa nie ogól ne, to zna czy 

wzmac nia nie nie swo istych si∏ od por no Êcio-

wych, do cze go za li cza si´ har to wa nie or ga-

ni zmu i po da wa nie do ust nie lub w in iek cji 
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ka mi szcze pie nia pod sta wo we go wy d∏u ̋ a 

si´ znacz nie po nad dwa mie sià ce, za cho dzi 

ko niecz noÊç po wtó rze nia ca ∏e go cy klu szcze-

pie nia pod sta wo we go.

Ba da nie le kar skie przed szcze pie niem jest 

ko niecz ne. Nie po win no si´ szcze piç dzie ci 

cho rych (ostre scho rze nia go ràcz ko we i bie-

gun ki). Prze ciw wska za nia do szcze pieƒ usta-

la te˝ wy ∏àcz nie le karz spe cja li sta – pe dia tra. 

Nie wie le szcze pieƒ obo wiàz ko wych przy pa da 

na okres przed szkol ny. Jest to przy po mi na-

jà ce szcze pie nie prze ciw ko b∏o ni cy, t´˝ co wi 

i cho ro bie He ine go-Me di na w 6 ro ku ˝y cia, 

prze ciw ko od rze w 7. ro ku.

Prze ciw ró ̋ ycz ce obo wiàz ko wo sà szcze-

pio ne dzie ci 13-let nie. To przy sz∏o Êcio wa 

pre wen cja uro dze nia przez ich po ko le-

nie dziec ka z ze spo ∏em ró ̋ ycz ki wro dzo-

nej. Na le ̋ y jed nak roz wa ̋ yç za szcze pie-

nie na sze go przed szko la ka prze ciw ko 

ró ̋ ycz ce, bo ist nie je mo˝ li woÊç przy nie-

sie nia ró ̋ ycz ki do do mu, gdy na sza po cie-

cha ze tknie si´ z nià w przed szko lu. Ni gdy 

nie wia do mo, czy nie za pra gnie my po sia-

daç jesz cze jed ne go dziec ka. Ró ̋ ycz ka zaÊ 

jest bar dzo groê nà cho ro bà dla p∏o du, nie 

da jàc cza sa mi za uwa ̋ al nych ob ja wów ci´-

˝ar nej mat ce.

Har to wa nie or ga ni zmu dziec ka
Har to wa niem na zy wa my sys te ma tycz ne 

po wta rza nie za bie gów i çwi czeƒ fi zycz-

nych, któ re pro wa dzà do zwi´k sze nia 

od por no Êci na zim no i zmia ny tem pe-

ra tu ry oto cze nia, czy li do uspraw nie nia 

me cha ni zmów ter mo re gu la cji. Me cha ni-

zmy te za pew nia jà ada pta cj´ do zmie nia-

jà cych si´ wa run ków at mos fe rycz nych. 

Jest to me to da zna na od wie ków i sto-

so wa na zw∏asz cza w stre fach zim ne go 

kli ma tu. Sto su je si´ na tu ral ne, zmien-

ne bodê ce ter micz ne (cie p∏à i zim nà 

wo d´, ruch po wie trza i s∏oƒ ca, ewen tu-

al nie Ênieg), wspo ma ga jàc re ak cj´ çwi-

cze nia mi fi zycz ny mi. Bodê ce te wy wo ∏u-

jà gr´ na czy nio ru cho wà – zw´ ̋ a nia pod 

wp∏y wem zim na, a na st´p nie roz sze rza-

nia za przy czy nà me cha ni zmów re gu lu jà-

cych. Po wo du je to swo istà „gim na sty k´ 

na czy nio wà” do ty czà cà za rów no skó ry jak 

i wszyst kich na rzà dów cia ∏a. Ko rzyst ny 

efekt har to wa nia po le ga na uspraw nie-

niu od po wie dzi od ru cho wej na dzia ∏a nie 

bodê ców ze wn´trz nych ta kich jak zim no. 

W efek cie dzie ci har to wa ne rza dziej si´ 

prze zi´ bia jà. 

 Me to dy har to wa nia:

1. Za bie gi wod ne, po le wa nie cia ∏a lub 

na trysk, roz po czy na si´ od cie p∏ej wo dy 

o tem pe ra tu rze 30ºC (przez ok. 30 se kund), 
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zmniej sza jàc stop nio wo tem pe ra tu r´ do 

20-15ºC. Czas trwa nia na try sku lub po le wa-

nia stop nio wo prze d∏u ̋ a si´ do ok. 2 mi nut. 

Kà pie le stóp po le ga jà na pa ro krot nym prze-

k∏a da niu stóp z wo dy cie p∏ej o tem pe ra tu-

rze 38ºC do na czy nia z wo dà o 10 stop ni 

ch∏od niej szej, koƒ czàc za wsze wo dà zim-

nà. Za bieg po wta rza si´ przez 10 ko lej nych 

dni, ob ni ̋ a jàc tem pe ra tu r´ wo dy co dzien nie 

o 1-2ºC, do cho dzàc po ok. 10 -14 dniach 

do tem pe ra tu ry 15ºC i cza su trzy ma nia stóp 

do 30-60 se kund. Har to wa nie stóp wp∏y wa 

ko rzyst nie na zmniej sze nie za ka ̋ eƒ no so-

gar d∏a. Me cha nizm te go dzia ∏a nia po le ga 

na zwi´k sze niu od por no Êci stóp na ozi´ bie-

nia, co zmniej sza jed no cze sny, od ru cho wy 

skurcz na czyƒ no so gar d∏a. Skurcz na czyƒ 

zaÊ, po przez nie do krwie nie, sprzy ja roz wo-

jo wi za ka ̋ e nia.

2. Har tu jà ce dzia ∏a nie Êwie ̋ e go po wie-

trza jest wy ko rzy sty wa ne ju˝ u nie mow làt, 

po przez spa nie czy le ̋ a ko wa nie na dwo-

rze we wszyst kich po rach ro ku. Dla dzie-

ci przed szkol nych sà to cz´ Êciej za ba wy, 

gry i spa ce ry.

3. Kà pie le s∏o necz ne na le ̋ y sto so waç 

w go dzi nach ran nych, naj póê niej do 10-tej 

lub po po ∏u dniu. Na le ̋ y je daw ko waç ostro˝-

nie. Zwy kle za czy na my od 4 mi nut i do cho-

dzi my do 30 mi nut. Kà piel s∏o necz nà koƒ-

czy my po le wa niem lub kà pie là och∏a dza jà cà 

o temp 28ºC, co ma zna cze nie har tu jà ce.

Przy kà pie lach s∏o necz nych na le-

˝y jed nak pa mi´ taç o za po bie ga-

niu nad mier ne mu na s∏o necz nie niu, 

dbaç o na kry cie g∏o wy i sta raç si´ 

o prze by wa nie dziec ka w roz pro szo-

nych pro mie niach (pod pa ra so lem 

lub w cie niu li Êci drzew). Na le ̋ y u˝y-

waç kre mów z fil trem dla dzie ci.
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Alergia
Ter mi nem aler gia okre Êla si´ zmie nio nà 

od czy no woÊç. Mo ̋ e jà wy wo ∏aç ka˝ dy 

lek, sk∏ad nik po kar mo wy, ukà sze nie owa-

da czy py∏ ki za war te w po wie trzu. Aler gie 

naj cz´ Êciej wy wo ∏u jà sk∏ad ni ki po kar mo we: 

an ty ge ny mle ka kro wie go, ja jo ku rze, mà ka 

pszen na, owo ce cy tru so we, po ziom ki i tru-

skaw ki. Aler ge nem lub an ty ge nem na zy wa 

si´ czyn nik uczu la jà cy. W wy ni ku dzia ∏a nia 

an ty ge nu or ga nizm wy twa rza prze ciw cia-

∏a. Mo gà one byç wy kry te w su ro wi cy krwi. 

Naj cz´ Êciej sà zwià za ne z im mu no glo bu li-

na mi kla sy IgE. Ze wzgl´ du na ro dzaj me to-

dy ich wy ko ny wa nia dla po szcze gól nych 

an ty ge nów po pu lar nie na zy wa ne ba da nie 

na zwa no RASTAMI (od pierw szych li ter 

an giel skiej na zwy me to dy ba da nia) np. 

dla mle ka kro wie go, sier Êci itd. Mie rzyç te˝ 

mo˝ na ogól ny po ziom im mu no glo bu li ny E. 

Jej pod nie sie nie w sto sun ku do norm dla 

wie ku Êwiad czy o sta nie zwi´k szo nej go to-

wo Êci da ne go cz∏o wie ka do re ak cji aler-

gicz nych. Mo ̋ na te˝ mie rzyç prze ciw cia ∏a 

zwià za ne ze skó rà za po mo cà te stów skór-

nych. Jed nak w prze ci wieƒ stwie do ba da-

nia prze ciw cia∏ krà ̋ à cych, te sty skór ne daç 

mo gà fa∏ szy we wy ni ki. Z tych po wo dów sà 

ba da niem je dy nie orien ta cyj nym. 

Cz´ sta w okre sie pierw sze go kwar ta ∏u 

˝y cia ska za ∏o jo to ko wa, ma ni fe stu jà ca si´ 

wy kwi ta mi na skó rze, jest roz po zna wal na 

ja ko ska za aler gicz na. Tyl ko oko ∏o 30 proc. 

tych dzie ci jest kan dy da ta mi do roz wo ju 

aler gii. Aler gia po wta rza jà ca si´ u ró˝ nych 

cz∏on ków tej sa mej ro dzi ny okre Êla na jest 

mia nem ato pii. Im m∏od sze dziec ko, tym 

cz´ Êciej aler gia ma cha rak ter po kar mo wy. 

Od ró˝ niç jà trze ba od nie to le ran cji po kar-

mo wych, acz kol wiek ob ja wy kli nicz ne sà 

cz´ sto po dob ne. Oko ∏o 10 proc. spo ∏e-

czeƒ stwa do tkni´ te jest ró˝ ny mi for ma-

mi aler gii. W mia r´ po st´ pu tech nicz ne go 

oraz za nie czysz cze nia Êro do wi ska od se-

tek ten wra sta.

Kli nicz ne po sta cie aler gii

Aler gia skór na

Cha rak te ry zu je si´ wy kwi ta mi skór ny mi 

o cha rak te rze wy pry sku aler gicz ne go lub 

po krzyw ki. Zmia ny wy pry sko we umiej sco-

wio ne sà na tu ∏o wiu i na koƒ czy nach szcze-

gól nie w zgi´ ciach ko la no wych i ∏ok cio wych. 

Pod sta wà wy pry sku jest grud ka wy si´ ko wa 

na za pal nym pod ∏o ̋ u.

Aler gia po kar mo wa

Zmia ny cho ro bo we w po sta ci wy syp ki skór nej 

lub Êwià du oraz obrz´ ki, wy mio ty, wol ne stol-

ce lub kol ko we bó le brzu cha zja wia jà si´ po 

spo ̋ y ciu pew nych po si∏ ków. Aler gie skór na 

i po kar mo wa zja wia jà si´ naj wcze Êniej w ˝y ciu 

dziec ka, na wet ju˝ w pierw szym ro ku.

Aler gia wziew na, czy li od de cho wa

Cha rak te ry zu je si´ ka ta ra mi sien ny mi, zw´-

˝e niem (ob tu ra cjà) oskrze li, tzw. za pa le niem 

spa stycz nym. Aler gia od de cho wa mo ̋ e 

cha rak te ry zo waç si´ prze wle k∏ym kasz-

lem, chryp kà lub na wra ca jà cy mi za pa le-

nia mi krta ni.

Aler gia kon tak to wa

Po wsta je w wy ni ku od po wie dzi aler gicz nej po 

bez po Êred nim kon tak cie skó ry z an ty ge nem 

naj cz´ Êciej Êrod ka mi pio rà cy mi i cha rak te ry-

zu je si´ za pal no-∏usz czà cy mi zmia na mi skó ry.

Aler gia mie sza na lub uogól nio na

Cha rak te ry zu je si´ ogól nà od po wie dzià ustro-

ju z obrz´ ka mi i re ak cja mi za pa Êci krà ̋ e nio-

wo-od de cho wej gro ̋ à cy mi ˝y ciu. Wy stà-

piç mo ̋ e po le kach, ukà sze niach owa dów 

i po da niu an ty ge nu, na któ ry da ny osob nik 

jest uczu lo ny.
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˝ywienie dzieci
zdrowych

2

 
„prze staƒ cie jeÊç, dzie cia ki,

 za wo ∏a∏ Ta tuÊ Mu min ka 

 - je dze nie za bie ra my ze so bà”

„a czy mo ̋ e my zjeÊç to,

co ma my w pyszcz ku?”

 To ve Jans son „Ta tuÊ Mu min ka i mo rze”          

Die ta dziec ka przed szkol ne go
S∏o wo „die ta” ozna cza na uko wo kon tro lo wa-

ne od ̋ y wia nie. Nie jest sy no ni mem g∏o dze nia 

ani od chu dza nia, choç w tym zna cze niu jest 

cz´ sto u˝y wa ne i ro zu mia ne. 

W∏a Êci we ˝y wie nie dzie ci wa run ku je opty-

mal ny, pra wi d∏o wy osob ni czy roz wój dziec-

ka zgod ny z je go wro dzo nym, za pla no wa-

nym przez na tu r´ pro gra mem. Pra wi d∏o wa 

die ta dziec ka nie tyl ko jest wa run kiem pra-

wi d∏o we go roz wo ju fi zycz ne go, ale i wy zwo-

le nia od po wied nich do wro dzo ne go po ten-

cja ∏u mo˝ li wo Êci funk cji in te lek tu al nych 

i emo cjo nal nych, od któ rych za le ̋ y ucze nie 

si´ i za cho wa nie.

Ba da nia na uko we do wio d∏y, ˝e w∏a Êci we 

˝y wie nie dzie ci ma nie ro ze rwal ny zwià zek 

ze zdro wiem nie tyl ko w okre sie roz wo ju, ale 

i w ˝y ciu do ro s∏ym. Pra wi d∏o wa die ta dziec-

ka jest pro fi lak ty kà, czy li za po bie ga niem 

cho robom wie ku do ro s∏e go, co od no si si´ 

przede wszyst kim do pro ble mów oty ∏o Êci 

i nie do krwien nej cho ro by ser ca. 

Die ta dziec ka w wie ku przed szkol nym, 

jak zresz tà w ca ∏ym okre sie roz wo jo wym, 

po win na byç pe∏ no war to Êcio wa, tzn. po win-

na za wie raç od po wied nià iloÊç do brej ja ko-

Êci pod sta wo wych sk∏ad ni ków od ̋ yw czych 

(bia∏ ka, w´ glo wo da ny, cu kry, so le mi ne ral ne 

i wi ta mi ny). Po nie wa˝ dziec ko ro Ênie i zwi´k-

sza wa g´ cia ∏a a˝ do ukoƒ cze nia roz wo ju, 

po win na ona uwzgl´d niaç nie tyl ko po kry cie 

po trzeb w za kre sie ener gii i od no wy tka nek, 

ale tak ̋ e ich przy rost w ca ∏ym okre sie roz-

wo ju i doj rze wa nia. 

Nie ra cjo nal ne ˝y wie nie pro wa dzi do sta-

nów nie do bo ro wych, cz´ sto – zw∏asz cza 

w po czàt ko wych fa zach – trud nych do wy kry-

cia. Dziec ko cier pià ce z te go po wo du jest 

apa tycz ne, smut ne lub sko re do agre sji, ma 

k∏o po ty w sku pie niu uwa gi. Wy twa rza si´ stan 

ob ni ̋ o nej od por no Êci, zwi´k sza jàc za cho ro-

wal noÊç na cho ro by in fek cyj ne, opóê nia si´ 

roz wój mo to ry ki oraz funk cji po znaw czych. 

Sta ny nie do bo ro we do ty czyç mo gà wie lu 

sk∏ad ni ków od ̋ yw czych, ale te˝ wy biór czo 

kil ku lub jed ne go. Kla sycz nym przy k∏a dem 

skut ku nie do bo ro wej die ty w za kre sie ˝e la za 

jest nie do krwi stoÊç nie do barw li wa (z nie do-

bo ru ˝e la za). ¸a god ny nie do bór ˝e la za mo ̋ e 

prze trwaç a˝ do okre su przed szkol ne go, da je 

bo wiem ni k∏e ob ja wy kli nicz ne. Dziec ko jest 

„tyl ko” bla de, ma gor szy ape tyt, ∏a two si´ 

m´ czy, jest nie spo koj ne. Dzien ne za po trze-

bo wa nie na ˝e la zo wy no si 10 mg. Po kry wa-

jà je pro duk ty mi´ sne, ja ja, wa rzy wa i owo ce.
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Za sa dà pra wi d∏o we go ˝y wie nia jest je go ró˝-

no rod noÊç i prze strze ga nie za le ceƒ dzien-

nego spo ̋ y cia dla po szcze gól nych pro duk-

tów*. ˚y wie nie cz∏o wie ka z je go od dziel nà 

ga ∏´ zià do ty czà cà ˝y wie nia dzie ci, jest po wa˝-

nà dzie dzi nà na uki Êwia to wej. 

Pro fe sor Wan da Szo to wa, zna ko mi ty pe dia-

tra, zmar ∏a w 2003 r., zaj mu jà ca si´ od lat 

60. ub. wie ku pod sta wa mi ˝y wie nia pol-

skich dzie ci, de fi niu je pra wi d∏o we ˝y wie nie 

ja ko „do star cza nie od po wied niej ilo Êci ener-

gii w pro duk tach spo ̋ yw czych za wie ra jà cych, 

od po wied nie ilo Êci sk∏ad ni ków po kar mo wych, 

w kil ku dzien nych po si∏ kach**”. 

Ener gia jest po trzeb na or ga ni zmo wi do 

wszyst kich pro ce sów ustro jo wych utrzy-

mu jà cych ˝y cie, ta kich jak: krà ̋ e nie krwi, 

od dy cha nie, tra wie nie, wy dzie la nie gru czo-

∏ów i in ne czyn no Êci me ta bo licz ne ∏àcz nie 

ze wzra sta niem i doj rze wa niem. Or ga nizm 

czer pie jà z me ta bo li zo wa nia po ̋ y wie nia, czy-

li ˝yw no Êci.

W po ̋ y wie niu znaj du jà si´ drob ne, pod sta wo-

we czà stecz ki bia ∏ek, t∏usz czów i w´ glo wo da-

nów, któ re na zy wa my sk∏ad ni ka mi po kar mo wo-

od ̋ yw czy mi. Za li cza my do nich rów nie˝ tzw. 

* Za le ce nia dzien ne go spo ̋ y cia [RDA- Re com men-
ded Die ta ry Al lo wan ces] opra co wy wa ne sà od wie lu 
lat w USA, z re ko men da cjà Ame ry kaƒ skiej Aka de mii 
Pe dia trycz nej (AAP). Za le ce nia dzien ne go spo ̋ y cia 
(RDA), sta no wià uk∏ad od nie sie nia dla opra co wy-
wa nia mo de lu ˝y wie nia dla Êwia to wych or ga ni za-
cji FAO/WHO. Ko rzy sta jà z nich rów nie˝ in sty tu cje, 
któ re zaj mu jà si´ ˝y wie niem i ˝yw no Êcià w Pol sce 
– In sty tut ˚y wie nia i ˚yw no Êci, In sty tut Mat ki i Dziec-
ka oraz Ko mi sja ˚y wie nia Dzie ci i M∏o dzie ̋ y Pol skiej 
Aka de mii Na uk. 
** Go rà co na ma wia my ro dzi ców do za po zna nia si´ 
z pra cà prof. Wan dy Szo to wej i jej ze spo ∏u z Za k∏a-
du ˚y wie nia Dzie ci i M∏o dzie ̋ y w IMiD pt. „˚y wie nie 
dzie ci zdro wych”, wy da nà przez Paƒ stwo wy Za k∏ad 
Wy daw nictw Le kar skich w 1992 r i cz´ sto wzna wia-
nà. Ksià˝ ka ta nie tyl ko t∏u ma czy pod sta wy na uko we 
od ̋ y wia nia dzie ci, ale za wie ra te˝ go to we ja d∏o spi sy 
i wska zów ki prak tycz ne. 

sk∏ad ni ki re gu lu jà ce – so le mi ne ral ne i wi ta mi ny. 

Uwal nia nie sk∏ad ni ków po kar mo wych z po ̋ y-

wie nia od by wa si´ w prze wo dzie po kar mo wym 

w wy ni ku pro ce su tra wie nia. Z bia ∏ek po cho-

dzà ami no kwa sy, z t∏usz czów – kwa sy t∏usz-

czo we, z w´ glo wo da nów – cu kier pro sty, ze 

zwiàz ków mi ne ral nych po szcze gól ne jo ny, np. 

˝e la zo, wapƒ czy fos for. Te pro ste ele men ty 

s∏u ̋ à or ga ni zmo wi ja ko ma te ria∏ ener ge tycz-

ny i bu dul co wy, któ ry utrzy mu je me ta bo licz ne 

pro ce sy ˝y cio we, wzra sta nie i roz wój dziec ka. 

W´ glo wo da ny mo gà byç pro ste, ta kie jak glu-

ko za, fruk to za, dwu cu kry (np. sa cha ro za, czy li 

cu kier z bu ra ków lub trzci ny cu kro wej), jak te˝ 

z∏o ̋ o ne: skro bia ro Êlin na lub zwie rz´ ca.

T∏usz cze sk∏a da jà ce si´ z kwa sów t∏usz czo-

wych i cho le ste ro lu mo gà byç po cho dze nia 

ro Êlin ne go lub zwie rz´ ce go.

Bia∏ ka sk∏a da jà si´ z ami no kwa sów. Sta no-

wià one przede wszyst kim ma te ria∏ bu dul co-

wy. Rów nie˝ mo gà byç po cho dze nia ro Êlin ne go 

i zwie rz´ ce go, choç tyl ko te ostat nie za wie ra jà 

wszyst kie ami no kwa sy tzw. nie zb´d ne, któ re 

mu szà byç do star cza ne z ze wnàtrz, ustrój ludz-

ki bo wiem nie po tra fi ich wy two rzyç.

Na pod sta wie ba daƒ na uko wych okre Êlo no, 

˝e dzien ne za po trze bo wa nie zdro we go 6-lat ka 

wy no si 1600-1800 kcal, co w prze li cze niu na 1 

kg ma sy cia ∏a wy no si 73 kcal/do b´. 

Bia∏ ko po win no do star czaç 12-13 proc. ogól-

nej ilo Êci ka lo rii, co sta no wi 2,3g na 1 kg ma sy 

cia ∏a. W 60 proc. po win no byç po cho dze nia 

zwie rz´ ce go, a g∏ów ne je go êró d∏a to na bia∏ 

(mle ko i je go pro duk ty), ja ja oraz chu de mi´-

so z dro biu i ryb.

T∏usz cze po win ny do star czaç od 30 do 32% 

do bo wej ilo Êci ka lo rii, co ozna cza 2,5 g na 1 kg 

ma sy cia ∏a na do b´. T∏usz cze za war te w po ̋ y-

wie niu nie tyl ko sta no wià naj bar dziej skon-

cen tro wa ne êró d∏o ener gii, ale sà te˝ wa˝ nym 

sk∏ad ni kiem b∏on ko mór ko wych. Po za tym sà 
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Dzien ne nor my spo ̋ y cia sk∏ad ni ków po kar-

mo wych dla dzie ci w wie ku 4-6 lat za le ca ne 

przez In sty tut Mat ki i Dziec ka

Sk∏ad ni ki po kar mo we
Za le ca na 

iloÊç

Ka lo rie 1400-1800

Bia∏ ko ogó ∏em 40-50 g

T∏usz cze 45-55 g

W´ glo wo da ny 200-255 g

Sk∏ad ni ki mi ne ral ne:
Za le ca na 

iloÊç

Wapƒ 0,8 g

Fos for 1,0 g

˚e la zo 10,0 mg

Ma gnez 150,0 mg

Jod 80,0 µg

Wi ta mi ny roz pusz czal ne 

w t∏usz czach:

Za le ca na 

iloÊç

A 200 j.m.

D 500 j.m.

E 10 mg

Wi ta mi ny roz pusz czal ne 

w wo dzie:

Za le ca na 

iloÊç

B1 0,8 mg

B2 1,0 mg

PP1 8,0 mg

B6 1,0 mg

B12 2,5 g

C 50,0 mg

Kwas fo lio wy 0,2 mg

Ostat nio po pu la ry zu je si´ mo del zdro we go 

˝y wie nia we d∏ug pi ra mi dy ˝y wie nia Êród ziem-

no mor skie go. W die cie tej pod sta wà sà pro-

duk ty ro Êlin ne: ka sze, ziar na zbó˝, ma ka ro ny, 

pie czy wo, ziem nia ki, wa rzy wa i owo ce, t∏usz-

cze ro Êlin ne, pro duk ty mlecz ne, se ry, jo gur ty. 

Sà to pro duk ty do je dze nia co dzien nie. Na to-

miast ry by, drób, jaj ka i s∏o dy cze – kil ka ra zy 

w ty go dniu. Na szczy cie tej pi ra mi dy, a wi´c 

do je dze nia naj rza dziej, kil ka ra zy w mie sià cu 

lub cz´ Êciej, za to w bar dzo ma ∏ych ilo Êciach, 

znaj du je si´ mi´ so czer wo ne. 

˚y wie nie dzie ci w przed szko lu

Zgod nie z za le ce nia mi opra co wa ny mi w pro-

gra mach ˝y wie nio wych dziecko przebywajàce 

w przedszkolu 8-10 godzin powinno tam 

otrzymaç 70-75% ca∏o-dziennej racji ˝ywie-

niowej w trzech posi∏kach.

Na Ênia da nie: mle ko, naj le piej ja ko zu p´ 

mlecz nà z do dat ka mi pro duk tów zbo ̋ o-

wych (ma ka ron, klu ski, ka sze), na pój go rà cy 

z mle ka lub nie (ka wa mlecz na, ka kao, her-

ba ta owo co wa), pie czy wo i do dat ki do pie-

czy wa: ma s∏o, w´ dli ny, se ry, jaj ka, pa sty do 

ka na pek oraz wa rzy wa i owo ce. 

Na obiad: zu pa, dru gie da nie i de ser. Dru gie 

da nie to bia∏ ko (mi´ so, ry by, ser, jaj ka), ziem-

nia ki, ka sza lub ma ka ron, wa rzy wa i de se-

ry owo co we, mlecz ne lub zbo ̋ o we oraz/lub 

kom pot. 

Pod wie czo rek: po si ∏ek s∏od ki, czy li cia sto 

do mo we, ki sie le, ga la ret ki, Êwie ̋ e owo ce lub 

prze two ry owo co we.*****  

Ro dzi ce po win ni in te re so waç si´, ja kie 

po si∏ ki sà po da wa ne ich dzie ciom w przed-

szko lu, ˝e by ko la cja w do mu uzu pe∏ nia-

∏a do bo we za po trze bo wa nie na sk∏ad ni ki 

od ̋ yw cze.

***** W In sty tu cie Mat ki i Dziec ka od wie lu ju˝ lat 
opra co wy wa ne sà wska zów ki od ̋ y wia nia dzie ci 
w przed szko lu, roz po wszech nia ne w ca ∏ym kra ju.
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brak ∏aknienia3

 
Od daw na wia do mo, ˝e czyn ni ki ze wn´trz-

ne, a wi´c wa run ki, ja kie stwa rza my dziec-

ku, jak rów nie˝ na sza po sta wa wo bec 

nie go, wp∏y wa na to, czy dziec ko b´ dzie 

chcia ∏o jeÊç.

Nie ch´ç dziec ka do je dze nia naj cz´ Êciej 

po wsta je stop nio wo i wy twa rza si´ ró˝ ny mi 

spo so ba mi. Mo ̋ e po wstaç z tzw. do bre go 

ser ca, przez szy ko wa nie zbyt du ̋ ych por cji 

i przy mu sza nie do zja da nia ich w ca ∏o Êci, 

obie cy wa nie na gro dy za zje dze nie, stro fo-

wa nie, krzy cze nie a tak ̋ e stra sze nie ka rà 

za nie je dze nie. Nie któ re êle je dzà ce dzie ci 

wy twa rza jà so bie od ruch obron ny w po sta-

ci prze trzy my wa nia w bu zi i nie po ∏y ka nia, 

in ne gro ̋ à wy mio ta mi lub wy mio tu jà, in ne 

prze sia du jà go dzi na mi nad po da nà por cjà. 

Nie któ re dzie ci prze k∏a da jà swo je ka nap-

ki, ja rzy ny czy na wet ko tle ci ki do kie sze ni 

far tusz ków lub ubra nek. In ne od cho dzà od 

sto ∏u z bu zià wy ∏a do wa nà nie po ∏kni´ tym 

k´ sem, nie któ re na wet po tra fià tak po ∏o-

˝yç si´ do snu! Zwy czaj p∏u ka nia bu zi po 

je dze niu chro ni te ma ∏e „cho micz ki” przed 

za d∏a wie niem. 

Gdy doj dzie ju˝ do ta kiej nie pra wi d∏o wo Êci, 

wyj Êcie z tej sy tu acji jest trud ne. „Po Êpiech 

za bi ja god noÊç cz∏o wie ka” – mó wi∏ So kra-

tes, pa ra fra zu jàc to po wie dze nie, mo˝ na 

stwier dziç, ˝e „po Êpiech za bi ja god noÊç 

je dze nia”.

Przede wszyst kim na le ̋ y za cho waç kul-

tu r´ je dze nia. Trze ba przy go to waç stó∏, 

∏a two zmy wal ne ser wet ki, na kry cie, ∏ad ny 

ko lo ro wy ta lerz. Trze ba na uczyç dziec ko 

jak naj wcze Êniej ko rzy sta nia ze sztuç ców, 

za sia da nia do sto ∏u do po si∏ ku. Nie wol no 

si´ spie szyç. 

Co jed nak zro biç, gdy mat ka rów nie˝ pra-

cu je, a trze ba daç dziec ku Ênia da nie przed 

wyj Êciem i od pro wa dze niem do przed szko-

la? Nie ma in nej ra dy jak wstaç o 15-20 

mi nut wcze Êniej, aby ta iloÊç cza su mo g∏a 

byç po Êwi´ co na na Ênia da nie – naj le piej 

wspól nie lub przy naj mniej pod okiem jed-

ne go z ro dzi ców.

Gdy dziec ko na praw d´  
stra ci ∏o ape tyt
Pa mi´ taj my, nie ma „le ków na ape tyt”. 

Na to miast za wsze jest ja kiÊ po wód, któ-

ry wspól nie z le ka rzem, a cza sa mi na wet 

z po mo cà psy cho lo ga, trze ba zna leêç. 

Przede wszyst kim trze ba po szu kaç b∏´ du 

w swo im po st´ po wa niu. 

Naj cz´ Êciej si´ ga on pierw sze go ro ku ˝y cia 

lub wcze sne go okre su ponie mow l´ ce go. 

Trze ba wejÊç g∏´ biej w psy cho lo gicz ne 

aspek ty wy cho wy wa nia. Zwy kle za czy na 

si´ od te go, ˝e dziec ko w ogó le nie chce 

zjeÊç po si∏ ku lub w ta kiej ilo Êci, ja kà ro dzi-

ce uwa ̋ a jà za ko niecz ne. Roz po czy na si´ 

wal ka, w któ rej ˝ad na ze stron nie chce 
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ustà piç. Wal ka ta ma ró˝ ny cha rak ter: cza-

sa mi jest to prze ku py wa nie obiet ni ca mi: 

„jak zjesz, ku pi´ ci pre zent” cza sa mi sà to 

groê by: „ jak nie zjesz – b´ dziesz cho ry”, 

„ jak nie zjesz, sta niesz si´ lek ki jak su chy 

li stek i po rwie ci´ wiatr”. 

Gdy dziec ko na dal si´ upie ra, do cho dzi do 

dal sze go zde ner wo wa nia, krzy ku a na wet 

klap sów. Wte dy dziec ko naj cz´ Êciej za czy-

na p∏a kaç, roz ̋ a la si´ nad so bà i o je dze-

niu nie ma ju˝ mo wy. Co ro biç w tej pa to-

wej sy tu acji?

Przede wszyst kim trze ba ko niecz nie wy ci-

szyç sie bie.

ZaÊ pierw szà po praw kà w ˝y wie niu, któ-

rà na le ̋ y za sto so waç, jest uroz ma ice nie 

i zmia na die ty. Dziec ko ma prze cie˝ pra-

wo lu biç ja kàÊ po tra w´ bar dziej ni˝ in ne. 

Ma te˝ pra wo, by w jed nym dniu byç bar-

dziej g∏od ne, a w in nym nie mieç ocho ty 

na je dze nie. Po da jàc po si ∏ek, mo˝ na mu 

po móc przez po kro je nie ka na pek na drob-

ne ka wa ∏ecz ki (na je den k´s) lub prze le wa-

jàc p∏at ki czy ka sz´ z mle kiem do mniej-

szej mi secz ki. 

Je ̋ e li po 15-20 mi nu tach po si ∏ek nie 

b´ dzie zje dzo ny w ca ∏o Êci, na le ̋ y spo koj-

nie za braç i po cze kaç, do na st´p nej po ry 

je dze nia, lub a˝ sa mo po pro si. Oczy wi-

Êcie ni cze go, po za czy stà wo dà, nie po da-

jàc w mi´ dzy cza sie. Po wta rza nie ta kie-

go po st´ po wa nia przez kil ka dni ma, ze 

wzgl´ dów wy cho waw czych, bar dzo wa˝-

ny cel. Ma mia no wi cie utwier dziç dziec-

ko w prze ko na niu, ˝e nikt nie in te re su je 

si´ je go je dze niem i ˝e me to dà sprze ci wu 

nic dla sie bie nie wy wal czy. Po win no si´ 

tak po st´ po waç przy pierw szych de mon-

stra cjach nie je dze nia. Zwy kle do cho dzi do 

nich mi´ dzy 2. - 3. ro kiem ˝y cia, choç te˝ 

cz´ sto póê niej.

Je ̋ e li nie ch´ç do je dze nia utrwa la si´, trze-

ba skon tak to waç si´ z le ka rzem. Do brze 

jest spi saç, co dziec ko zja d∏o i wy pi ∏o w cià-

gu kil ku ko lej nych dni, by ju˝ pierw sza roz-

mo wa by ∏a kon kret na. Zo sta nie ono zba-

da ne, zwa ̋ o ne i zmie rzo ne dla po rów na nia 

osià gni´ te go roz wo ju fi zycz ne go z nor ma mi 

dla je go wie ku.

Zwy kle roz wa ̋ a si´ kil ka pod sta wo wych 

po wo dów me dycz nych i za le ca wy ko na nie 

ba daƒ. Ma jà one na ce lu zna le zie nie przy czy-

ny bra ku ∏ak nie nia. Do naj cz´st szych na le ̋ à:

•  po pe∏ nia ne w prze sz∏o Êci b∏´ dy wy cho-

waw cze, do ty czà ce od ̋ y wia nia dziec ka;

•  nie pra wi d∏o wa die ta, ze zbyt ma ∏à ilo Êcià 

wa rzyw, owo ców i p∏y nów pro wa dzà ca do 

za parç;

•  nie to le ran cje i aler gie po kar mo we;

•  za ka ̋ e nia (dro gi mo czo we, gór ne dro gi 

od de cho we);

•  prze rost wy ro Êli ade no idal nych (mig da-

∏ek gar d∏o wy na zy wa ny rów nie˝ trze cim), 

utrud nia jà cy po ∏y ka nie i od dy cha nie;

•  pa so ̋ y ty prze wo du po kar mo we go;

•  nie do krwi stoÊç z nie do bo ru ˝e la za.
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problemy zdrowotne4

 
Spo Êród wie lu pro ble mów me dycz nych, 

któ re tra pià ro dzi ców dzie ci przed szkol nych 

i wy ma ga jà kon sul ta cji me dycz nych, wy bra li-

Êmy te, któ re do ty czà w mniej szym lub wi´k-

szym stop niu ca ∏ej po pu la cji przed szko la ków. 

Omó wio ne zo sta ∏y bar dzo krót ko, zwra ca-

my jed nak uwa g´, ˝e nie po win ny one byç 

lek ce wa ̋ o ne, po nie wa˝ ma jà istot ny wp∏yw 

na ja koÊç ˝y cia i po czu cie god no Êci dziec ka. 

Na le ̋ à do nich:

1) ze spo ∏y bó lo we;

2) za ka ̋ e nia: go ràcz ka, ka szel, za pa le-

nie za tok obocz nych no sa, za pa le nie ucha 

Êrod ko we go, prze wle k∏e za pa le nie mig da∏-

ka gar d∏o we go, za ka ̋ e nia prze wo du po kar-

mo we go;

3) pa so ̋ y ty prze wo du po kar mo we go;

4) prze wle k∏e za par cia;

5) nie trzy ma nie stol ca;

6) nie trzy ma nie mo czu;

7)  nie pra wi d∏o wo Êci ze wn´trz nych na rzà dów 

p∏cio wych u ch∏op ców;

8) dziec ko oty ∏e;

9) za bu rze nia snu;

10) dziec ko nad po bu dli we;

11) próch ni ca z´ bów;

12) za bu rze nia po sta wy.

Ze spo ∏y bó lo we
Dzie ci w wie ku przed szkol nym naj cz´ Êciej 

uskar ̋ a jà si´ na bó le brzu cha, g∏o wy i koƒ-

czyn. Cha rak ter tych bó lów jest ró˝ ny, od 

po bo le waƒ do ata ków na si lo ne go bó lu.

Ni gdy nie wol no lek ce wa ̋ yç cier pie-

nia dziec ka i za wsze trze ba sta raç 

si´ wy ja Êniç je go przy czy n´. 
 

Bó le mo gà byç ob ja wem groê nej cho ro by, 

jak np. bó le brzu cha przy ostrym za pa le-

niu wy rost ka ro bacz ko we go, lub na pa dzie 

ka mi cy ner ko wej (mo ̋ e wy stà piç na wet u kil-

ku let nie go dziec ka!), lub bó le g∏o wy to wa-

rzy szà ce ostre mu za pa le niu ucha Êrod ko-

we go, wy so kiej go ràcz ce czy przy wzro Êcie 

ci Ênie nia Êród czasz ko we go (za pa le nie opon 

mó zgo wych, gu zy). Wska zów kà jest zwy kle 

stan ogól ny dziec ka i wy st´ po wa nie to wa-

rzy szà cych ob ja wów za ka ̋ e nia, któ re zwy kle 

ma ni fe stu je si´ wy so kà go ràcz kà, wy mio ta mi, 

po k∏a da niem si´ i os∏a bie niem. 

Ale te˝ nie wiel kie po bo le wa nia, np. brzu cha, 

mo gà oka zaç si´ skut kiem obec no Êci pa so-

˝y tów lub cho ro by re fluk so wej prze ∏y ku. ZaÊ 

bó le g∏o wy mo gà wy ni kaç z wa dy wzro ku, 

∏a twej do ko rek cji lub prze wle k∏e go sta nu 

za pal ne go za tok czy ucha. 

Bó le g∏o wy

Wy st´ pu jà u kil ku let nich dzie ci przy in fek cjach 

(zw∏asz cza prze bie ga jà cych z wy so kà cie p∏o-

tà), za bu rze niach wi dze nia (nad wzrocz noÊç, 

nie do wi dze nie), mi gre nie, wzro Êcie ci Ênie-

nia we wnàtrz czasz ko we go (za pa le nie, gu zy, 
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przedaw ko wa nie wi ta mi ny A), na pi´ cio wych 

bó lach g∏o wy oraz ró˝ ne go ro dza ju l´ kach 

(przy czy ny psy cho lo gicz ne). Jed nak z prak-

tycz ne go punk tu wi dze nia naj cz´ Êciej przy-

czy nà bó lu g∏o wy sà za ka ̋ e nia za tok przy-

no so wych, nie sko ry go wa ne wa dy wzro ku 

a tak ̋ e pa so ̋ y ty prze wo du po kar mo we go. 

Bó le g∏o wy wraz z ob ja wa mi os∏a bie nia sà 

te˝ jed nym z ob ja wów póê nej fa zy za ka ̋ e-

nia Bo re lià spo wo do wa ne go przez klesz cze.

Bó le koƒ czyn

Wy st´ pu jà w prze bie gu scho rzeƒ tkan ki 

∏àcz nej i na czyƒ, w za ka ̋ e niach, mar twi cach 

asep tycz nych i w cho ro bie no wo two ro wej. 

Naj cz´ Êciej sà to jed nak bó le z prze m´ cze nia 

mi´ Êni lub prze cià ̋ e nia apa ra tu mi´ Ênio wo-

sta wo wo-wi´ za d∏o we go w wy ni ku nie sko-

ry go wa nych wad po sta wy lub koƒ czyn oraz 

nie sto sow ne go obu wia. Naj cz´ Êciej na zy wa-

ne sà one bó la mi wzro sto wy mi. 

Bó le brzu cha

Wy st´ pu jà w tym okre sie ˝y cia naj cz´ Êciej. 

Ma jà one wie le okre Êlo nych, wy ma ga jà cych 

le cze nia przy czyn. Dziec ko od czu waç je mo ̋ e 

na wet wte dy, gdy scho rze nie to czy si´ po za 

uk∏a dem po kar mo wym. Przy k∏a do wo mo gà 

wy st´ po waç w prze bie gu p∏a to we go za pa le-

nia p∏uc, an gi ny, za pa le nia za tok obocz nych 

no sa, za ka ̋ eƒ i ka mi cy dróg mo czo wych oraz 

in fek cji o in nej lo ka li za cji. 

Z me dycz ne go punk tu wi dze nia do naj cz´st-

szych przy czyn bó lów brzu cha za li cza si´:

1. za ka ̋ e nia prze wo du po kar mo we go i wtór-

ne po in fek cyj ne za bu rze nia wch∏a nia nia.

2. tzw. „ostry brzuch”. Jest to okre Êle nie chi-

rur gicz ne, wska zu jàc na ko niecz noÊç szyb-

kiej in ter wen cji chi rur gicz nej. Naj cz´st szym 

jej po wo dem jest ostre za pa le nie wy rost ka 

ro bacz ko we go. Ob ja wy: wy so ka cie p∏o ta, 

wy mio ty, le ni wa pe ry stal ty ka je lit (brak stol-

ca), sil ny ból brzu cha, naj cz´ Êciej w pra wym 

pod brzu szu, cier pià cy wy raz twa rzy dziec ka.

Po dob ne ob ja wy wy stà piç mo gà przy ostrym 

za ka ̋ e niu w dro gach mo czo wych lub ich 

zmniej szo nej dro˝ no Êci (ka myk, pia sek). Mo ̋ e 

te˝ wy stà piç nie dro˝ noÊç je lit.

We wszyst kich wy mie nio nych sta nach 

ko niecz ne jest ba da nie le kar skie, wy ko na-

nie ba da nia krwi i mo czu, cza sem rów nie˝ 

ba daƒ ob ra zo wych  - ul tra so no gra ficz ne go 

i ra dio lo gicz ne go. 

Dziec ko z wy mie nio ny mi wy ̋ ej ob ja wa mi mu si 

byç za wie zio ne na dy ̋ ur chi rur gii dzie ci´ cej 

w try bie na g∏ym.

3. nie to le ran cja w´ glo wo da nów do ty czà ca 

dwu cu krów, po le ga na nie wy dol no Êci lub 

bra ku en zy mu roz k∏a da jà ce go. Ob ja wia si´ 

kli nicz nie wol ny mi stol ca mi, bó la mi brzu cha 

i wzd´ cia mi.

4. scho rze nia gór ne go od cin ka prze wo du 

po kar mo we go, do któ rych za li cza si´: cho-

ro b´ re fluk so wà prze ∏y ku i za pa le nie b∏o ny 

Êlu zo wej ˝o ∏àd ka z je go ewen tu al nym owrzo-

dze niem. Dla obu tych scho rzeƒ cz´ sty mi 

ob ja wa mi sà: bó le brzu cha, nie po kój, brak 

ape ty tu, cz´ sto upo rczy wy mo gà cy pro wa-

dziç na wet do za bu rzeƒ wzra sta nia. 

5. pa so ̋ y ty prze wo du po kar mo we go.

Naj cz´st sze za ka ̋ e nia wie ku 
przed szkol ne go
Wi ru so we, lot ne za ka ̋ e nia gór nych dróg 

od de cho wych i ucha Êrod ko we go na le ̋ à 

do naj cz´st szych za ka ̋ eƒ te go okre su. Âro-

do wi ska dzie ci´ ce, szcze gól nie w okre sach 

je sien no-zi mo wych, sprzy ja jà roz prze strze-

nia niu si´ za ka ̋ e nia. Do cho dzi do nich dro-

gà kro pel ko wà, przez roz sie wa nie pa to ge nów 

z od de chem, kasz lem i ki cha niem za ka ̋ o-

ne go dziec ka. Pierw sze ob ja wy to w∏a Ênie 

obrz´k, prze krwie nie i ob fi ta Êlu zo wa wy dzie-

li na w no sie i gar dle. Ob ja wy to wa rzy szà ce 
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sko ja rzo nym: che mio te ra peu ty ki ogól nie oraz 

miej sco wo le ki po da wa ne do no so wo (ob kur-

cza jà ce i u∏a twia jà ce ewa ku acj´ wy dzie li ny). 

Wa˝ nà te˝ ro l´ od gry wa p∏u ka nie jam no so-

wych roz two rem so li fi zjo lo gicz nej czy mor-

skiej wo dy w po sta ci sprayu.

Go ràcz ka
Pod nie sio na cie p∏o ta cia ∏a u dziec ka w wie ku 

przed szkol nym naj cz´ Êciej jest wy ra zem za ka-

˝e nia. Mo˝ na jà spo koj nie ob ser wo waç, gdy 

dziec ko jest w do brym sta nie. Je ̋ e li nie to wa-

rzy szà jej ob ja wy z gór nych dróg od de cho wych 

(ka tar, chryp ka, ka szel czy ból gar d∏a, wy mio ty 

lub luê ne stol ce) na le ̋ y wy ko naç ba da nie ogól-

ne mo czu, a w wy pad ku nie pra wi d∏o we go wy ni-

ku – po siew.

Przez go ràcz k´ (pod nie sio nà cie p∏o t´) ro zu-

mie my tem pe ra tu r´ cia ∏a po wy ̋ ej 38ºC. Sta-

ny pod go ràcz ko we to cie p∏o ta pod nie sio na do 

37,5-38ºC. Po wy ̋ ej 38,5ºC, na le ̋ y ob ni ̋ aç cie-

p∏o t´. Zwy kle za czy na my od sch∏o dze nia dziec-

ka przez prze tar cie ca ∏e go cia ∏a tam po nem wa ty 

zwil ̋ o nym zim nà wo dà i spi ry tu sem, lub ch∏od-

nà kà pie là. Je Êli to nie po ma ga, na le ̋ y po daç 

lek ob ni ̋ a jà cy cie p∏o t´. Naj cz´ Êciej sto su je si´ 

pa ra ce ta mol w daw ce 10 do 15 mg/kg, z mo˝-

li wo Êcià po wtó rze nia daw ki po 5-6 go dzi nach. 

Nie wol no za po mi naç o ob fi tym po je niu dziec ka. 

Gwa∏ tow ne mu na ra sta niu cie p∏o ty to wa rzy szà 

dresz cze, zaÊ jej opa da niu zlew ne po ty. Po cà ce 

si´ dziec ko, w to ku ob ni ̋ a jà cej si´ gwa∏ tow nie 

cie p∏o ty, na le ̋ y wy trzeç r´cz ni kiem i prze braç 

w Êwie ̋ à pi d˝a m´. W przy pad ku upo rczy wie 

utrzy mu jà cej si´ go ràcz ki, po kon sul ta cji z le ka-

rzem mo˝ li we jest w∏à cze nie in nych le ków prze-

ciw go ràcz ko wych np. ibu pro fe nu.

Je ̋ e li uprzed nio, wy so kiej cie p∏o cie to wa rzy-

szy ∏y drgaw ki go ràcz ko we, obok le ków ob ni-

˝a jà cych cie p∏o t´ na le ̋ y sto so waç rów nie˝ 

lu mi nal (daw k´ za le ca le karz).

Nie bez piecz ne dla dziec ka jest, je ̋ e li wy so-

kiej cie p∏o cie to wa rzy szy sztyw noÊç kar ku, 

unie mo˝ li wia jà ca mu swo bod ne kr´ ce nie g∏o-

wà lub jej przy gi´ cie, drgaw ki lub za bu rze-

nia Êwia do mo Êci, po wta rza jà ce si´ wy mio-

ty, sil ny ból brzu cha, wy syp ka o cha rak te rze 

za to ro wym (wy kwi ty przy po mi na jà ce ukà sze-

nia pch∏y). 

Wy so ka cie p∏o ta po wy ̋ ej 41ºC ja ko je dy-

ny ob jaw oraz opi sa ne ob ja wy to wa rzy szà-

ce stwa rza jà sy tu acj´ wy ma ga jà ca pil ne go 

we zwa nia ka ret ki po go to wia, lub kon tak tu 

z le ka rzem w szpi ta lu.

Ka szel
Ka szel jest bar dzo cz´ stym ob ja wem cho ro-

bo wym u kil ku let nich dzie ci. Mo ̋ e mieç przy-

czy n´ in fek cyj nà, w za ka ̋ e niu gór nych dróg 

od de cho wych, za tok przy no so wych, prze ro-

Êcie mig da∏ ka gar d∏o we go, za pa le niu oskrze li, 

p∏uc czy ko klu szu (pa ra ko klu szu). 

Sp∏y wa jà ca wy dzie li na w prze bie gu prze wle-

k∏e go za pa le nia za tok przy no so wych jest cz´-

stà przy czy nà dra˝ nià cà w wy wo ∏a niu od ru chu 

kasz lo we go. Cha rak ter kasz lu te˝ jest ró˝ ny: 

mo ̋ e byç su chy szcze ka jà cy jak przy za pa le niu 

krta ni, wil got ny z od ksztu sza niem jak w prze-

wle k∏ym za pa le niu za tok czy tzw. ze spo le za to-

ko wo-oskrze lo wym. Ko klusz, pa ra ko klusz i in ne 

tzw. aty po we za ka ̋ e nia uk∏a du od de cho we go 

da jà kil ku ty go dnio we, upo rczy we kasz le. Ka szel 

mo ̋ e mieç przy czy n´ pier wot nà w za ka ̋ e niu 

pa so ̋ y ta mi (np. gli stà ludz kà), nie pra wi d∏o wo-

Êciach ana to micz nych (np. za bu rze nia ru cho-

mo Êci rz´ sek), jak te˝ wy st´ po waç z po wo dów 

psy chicz nych u dzie ci ner wo wych. Ka szel zwià-

za ny z czyn ni ka mi psy chicz ny mi wy st´ pu je cz´-

sto w∏a Ênie w sy tu acjach stre su, prze zwy ci´ ̋ a-

nia upo ru dziec ka, np. przez zmu sza nie go do 

pój Êcia do przed szko la. Cz´ sto to wa rzy szy mu 

p∏acz, a w koƒ cu wy mio ty.
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Cia ∏o ob ce w dro gach od de cho wych te˝ 

mo ̋ e byç przy czy nà prze wle k∏e go kasz lu. 

Trze ba pa mi´ taç, ˝e nie któ re za aspi ro wa ne 

do oskrze li cia ∏a ob ce, jak np. ka wa∏ ki orze-

cha, sà nie wi docz ne w ob ra zie rent ge now-

skim p∏uc. Dla te go, gdy dziec ko je orze chy, 

trze ba uwa ̋ aç, by si´ nie za ch∏y sn´ ∏o.

Po za wy ̋ ej wy mie nio ny mi przy czy na mi, 

ka szel jest te˝ u du ̋ ej gru py dzie ci ob ja wem 

zwià za nym z aler già. 

Dziec ko kasz là ce, zw∏asz cza gdy spra wa 

prze d∏u ̋ a si´ po wy ̋ ej 10 dni, po win no byç 

zba da ne przez le ka rza dla usta le nia przy czyn 

i roz po cz´ cia le cze nia.

Antybiotyki          
Antybiotyki wprowadzi∏y przewrót w leczeniu 

zaka˝eƒ. Pozwoli∏y uratowaç zdrowie i ˝ycie 

setek milionów ludzi na ca∏ym Êwiecie. Era 

antybiotyków rozpocz´∏a si´ dopiero w 1940 

roku, kiedy to po raz pierwszy do leczenia 

chorych w szpitalu zastosowano penicylin´. 

A˝ trudno sobie wyobraziç, ˝e dzia∏o si´ to 

zaledwie 68 lat temu. Od tego czasu wykry-

to tysiàce substancji, z których kilkadziesiàt 

wprowadzono do lecznictwa jako nowe anty-

biotyki. Wszystkie one zabijajà lub hamujà roz-

wój bakterii, a jednoczeÊnie sà dobrze tole-

rowane przez organizm cz∏owieka.Dzia∏anie 

ka˝dego antybiotyku charakteryzuje tzw. spek-

trum antybiotyczne, czyli zakres dzia∏ania prze-

ciw okreÊlonym drobnoustrojom, w st´˝eniu 

wzgl´dnie nieszkodliwym dla  komórek ustro-

ju gospodarza. Antybiotyki nale˝à do bardzo 

ró˝nych grup chemicznych a mechanizm ich 

dzia∏ania jest niezwykle zró˝nicowany. Majà 

niestety jak wi´kszoÊç leków poza dzia∏aniem 

dobroczynnym w sensie zwalczania zaka˝enia, 

równie˝ dzia∏ania uboczne -niepo˝àdane.

Podstawowym problemem klinicznym 

zwiàzanym ze stosowaniem antybiotyków 

jest wytwarzanie przez coraz liczniejszà grup´ 

drobnoustrojów antybiotykoopornoÊci, któ-

ra  zmniejsza lub likwiduje ich skutecznoÊç. 

Zjawisku temu sprzyja pochopne stoso-

wanie antybiotyków, przede wszystkim ich 

nadu˝ywanie. 

Rodzice powinni pami´taç:

•  Antybiotyki zawsze zaleca lekarz, który 

rozwa˝a wskazania i dobiera w∏aÊciwy anty-

biotyk podejrzewajàc przyczyn´ zaka˝enia 

po objawach klinicznych, lub wykonuje 

posiew. 

•  Nie wolno samowolnie skracaç przepisane-

go przez lekarza okresu leczenia mimo, ˝e 

nastàpi∏a poprawa ogólnego stanu dziecka. 

Takie post´powanie wp∏ywa z jednej stro-

ny na  „niedoleczenie” schorzenia, z drugiej 

sprzyja wytwarzaniu szczepów opornych na 

stosowany lek. 

•  W czasie kuracji antybiotykowej i kilka 

dni d∏u˝ej, nale˝y podawaç probiotyki, 

zapewniajàce utrzymanie prawid∏owej flo-

ry jelitowej. Leczenie antybiotykami niszczy 

bowiem prawid∏owà flor´ bakteryjnà prze-

wodu pokarmowego sprzyjajàc rozwojowi 

szczepów patogennych.

•  Bardzo cz´ste u dzieci zaka˝enia wiruso-

we, zwykle nie wymagajà leczenia antybio-

tykowego. 

•  Nie wolno samemu stosowaç antybiotyków, 

bo np. pozosta∏o troch´ z poprzedniej kura-

cji, która pomog∏a!

•  Pozosta∏e resztki zawiesin antybiotykowych 

(najcz´stsza postaç leku dla ma∏ych dzieci) 

powinny byç oddane do apteki, skàd trafià 

do w∏aÊciwej utylizacji. Wyrzucenie antybio-

tyków ze Êmieciami lub kanalizacjà niebez-

piecznie zanieczyszcza Êrodowisko. 

Niew∏aÊciwie zastosowane antybiotyki 

mogà powodowaç skutki wr´cz przeciw-

ne do zamierzonych.
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Probiotyki
Preparaty probiotyczne sà to produkty 

zawierajàce ˝ywe, ÊciÊle okreÊlone drob-

noustroje, które po zastosowaniu w odpo-

wiedniej dawce, wywo∏ujà korzystne 

efekty zdrowotne w organizmie. Bakte-

rie te stanowià fizjologicznà flor´ przewo-

du pokarmowego, potocznie nazwane sà 

pa∏eczkami kwasu mlekowego: Lactobacil-

lus i Bifidobakterium a tak˝e dro˝dze Sac-

charomyces boulardii. Uwa˝a si´, ˝e flora 

bakteryjna przewodu pokarmowego tworzy 

z∏o˝ony ekosystem, który stanowi naturalnà 

barier´ metabolicznà i immunologicznà, 

chroniàcà  jelito przed zasiedleniem przez 

bakterie patogenne. Noworodek rodzi 

si´ z ja∏owym przewodem pokarmowym, 

a karmienie pokarmem matki pozwala na 

kolonizowanie jego przewodu pokarmo-

wego tymi w∏aÊnie „dobrymi„ bakteriami. 

Stanowi to jeden z kolejnych dowodów 

potwierdzajàcych zdrowotne znaczenie  

karmienia naturalnego.

Probiotyki powinny byç stosowane w zabu-

rzeniach ˝o∏àdkowo-jelitowych - biegunkach, 

w trakcie i po leczeniu antybiotykami, w sta-

nach rekonwalescencji po przebytych cho-

robach, jak równie˝ w stanach obni˝onej 

odpornoÊci.

Znanych i dost´pnych na rynku, jest wiele pre-

paratów probiotycznych zawierajàcych poje-

dyncze lub kilka szczepów pa∏eczek kwasu 

mlekowego. Preparaty probiotyków sà te˝ 

dodawane do niektórych preparatów mlecz-

nych  i jogurtów.

Prebiotyki
Termin <prebiotyk > okreÊla nie poddajàce 

si´ trawieniu sk∏adniki ˝ywnoÊci, któ-

re selektywnie stymulujà wzrost lub 

zwi´kszenie aktywnoÊci szczepów bakte-

rii w jelicie grubym i dzi´ki temu wywierajà 

korzystny efekt zdrowotny. Do sk∏adników 

tych nale˝à oligosacharydy-galaktooligo-

sacharydy( GOS) i fruktooligosacharydy 

(FOS). Wyst´pujà one równie˝ w pokar-

mie kobiecym. 

Naturalne oligosacharydy wyst´pujà  m.in. 

w owocach, w sa∏acie, zbo˝u, cebuli, czosn-

ku, czy w bananach. U∏atwiajà wch∏anianie 

wapnia i fosforu, dzia∏ajà przeczyszczajàco. 

Sà równie˝ dodawane do mieszanek mlecz-

nych, preparatów mlecznych dla dzieci star-

szych oraz do jogurtów.

¸àczenie prebiotyku z probiotykiem daje 

wzajemne wzmocnienie korzystnego 

dzia∏ania. Jest to szczególnie wskazane 

dla chorych, leczonych dzieci, zw∏aszcza 

przy ograniczeniu diety, np. przy biegun-

kach czy wymiotach.

Za pa le nie ucha Êrod ko we go
To stan za pal ny struk tur usznych, za zwy czaj 

z to wa rzy szà cym wy si´ kiem. Jest to po pu-

lar na i bar dzo bo le sna cho ro ba wcze sne-

go dzie ciƒ stwa. Cz´ sto roz po czy na si´ od 

p´ che rzy ko we go za pa le nia b∏o ny b´ ben ko-

wej, spra wia jà ce go dziec ku ogrom ny ból. 

Roz ró˝ nia si´:

•  za pa le nie ucha ostre,

•  za pa le nia ucha Êrod ko we go z wy si´ kiem,

•  prze wle k∏e za pa le nie ucha Êrod ko we go.

Po wszech ne sto so wa nie an ty bio ty ko te ra pii 

(choç w zna czà cym pro cen cie cho ro ba ta 

le czy si´ sa mo ist nie) do pro wa dzi ∏o do zna-

czà ce go zmniej sze nia prze wle k∏ych za pa leƒ 

ucha u dzie ci.

Wy si´ ko we za pa le nie ucha 
Êrod ko we go
Na wra ca jà ce in cy den ty za pa le nia ucha Êrod-

ko we go z wy si´ kiem wy st´ pu jà u co naj mniej 



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Multilac_Baby_140x200_238AK press.pdf   1   2012-12-03   15:58:05



22

pr
ob

le
m

y 
zd

ro
w

ot
ne

4
30 proc. dzie ci w wie ku 1-7 lat. G∏ów nym 

ob ja wem jest upo Êle dze nie s∏u chu. 

Wy si´ ko we mu za pa le niu ucha Êrod ko we-

go sprzy ja jà wie lo krot ne za ka ̋ e nia gór nych 

dróg od de cho wych oraz za bu rze nia czyn no-

Êci tràb ki s∏u cho wej. 

Dziec ko tak ̋ e de mon stru je:

•  opóê nie nie w na uce j´ zy ka,

•  pro ble my za cho wa nia,

•  trud no Êci w na uce i szko le.

Ostat nio w le cze niu za pa le nia ucha 

z wy si´ kiem sto su je si´ dre ni ki wen ty-

la cyj ne, któ re u∏a twia jà wen ty la cj´, a nie 

dre na˝ p∏y nu. Po zo sta jà w b∏o nie b´ ben-

ko wej przez oko ∏o 12 mie si´ cy, po czym 

na st´ pu je sa mo ist ne ich wy da le nie. Wpro-

wa dze nie dre ni ków da je znacz nà po pra w´ 

s∏u chu. Po wi k∏a niem jest wy si´k z ucha. 

Le czy si´ go kro pla mi do ucha z an ty bio-

ty kiem i hor mo na mi.

Oce na nie do s∏u chu
Ba da nie s∏u chu (au dio gram) okre Êla stop nie 

nie do s∏u chu w jed nost kach zwa nych de cy-

be la mi (dB): lek ka utra ta to 20-40 dB, umiar-

ko wa na – 40-60 dB, a ci´˝ ka – 60-80 dB. 

Sto pieƒ nie do s∏u chu ma znacz ny wp∏yw na 

trud no Êci opa no wa nia mo wy. G∏´ bo ka g∏u-

cho ta od no si si´ do utra ty wi´k szej ni˝ 80dB 

w pa Êmie cz´ sto tli wo Êci mo wy. G∏u che 

dziec ko nie po tra fi na uczyç si´ mó wiç na wet 

z po mo cà apa ra tu s∏u cho we go. 

Utra ta s∏u chu prze wo dze nio wa po le ga na 

za k∏ó ce niu prze ka zy wa nia dêwi´ ku z prze wo-

du s∏u cho we go do ucha Êrod ko we go (naj cz´-

Êciej z po wo du na wra ca jà cych za pa leƒ).

Prze wle k∏e za pa le nie mig da∏ ka 
gar d∏o we go
To cz´ sta przy czy na zw´ ̋ e nia dro˝ no Êci gór-

nych dróg od de cho wych. Dziec ko ta kie ma 

sk∏on noÊç do cz´ stych za ka ̋ eƒ dróg od de-

cho wych i ucha Êrod ko we go. Cha rak te ry-

stycz nym ob ja wem jest chra pa nie i spa nie 

z otwar tà bu zià. Naj lep szà me to dà ba da nia 

jest wy ko na nie na so fi be ro sko pii******, któ ra 

wy ka ̋ e sto pieƒ za tka nia i wiel koÊç wy ro Êla 

ade no idal ne go w gór nym gar dle. Po wi´k sze-

nie mig da∏ ka gar d∏o we go (trze cie go) wy ma ga 

le cze nia. U pew ne go pro cen ta dzie ci ko niecz-

ne jest ope ra cyj ne usu ni´ cie. Za bieg ten li kwi-

du je przy czy n´ chra pa nia i na wra ca nia za pa-

leƒ ucha Êrod ko we go. 

Za ka ̋ e nia prze wo du  
po kar mo we go
Zwy kle ma ni fe stu jà si´ tria dà ob ja wów: bó la-

mi brzu cha, bie gun kà, wy mio ta mi, a cza sem 

rów nie˝ wy so kà go ràcz kà. Spo wo do wa ne sà 

naj cz´ Êciej przez za ka ̋ e nia ro ta wi ru sem, ale 

rów nie˝ in ny mi en te ro tro po wy mi wi ru sa mi, bak-

te ria mi czy pier wot nia ka mi. Z bak te rii naj cz´st-

sze sà za ka ̋ e nia pa ra du ra mi (Sal mo nel lo za) 

i czer won kà (Shi gel la). Gron kow ce lub bak te rie 

bez tle no we (po zje dze niu za ka ̋ o nych po traw, 

naj cz´ Êciej lo dów, cia stek, pasz te ci ków) wy wo-

∏u jà cza sem ma so we za tru cia z udzia ∏em dzie ci, 

cz´ sto o groê nym prze bie gu. 

Za ka ̋ e nie ro ta wi ru sem jest obec nie naj cz´st-

szà przy czy nà bie gun ki u dzie ci po za szpi ta-

lem, jak te˝ za ka ̋ eƒ szpi tal nych.

W za ka ̋ e niach prze wo du po kar mo we go 

wa˝ ne jest:

•  wy kry cie czyn ni ka etio lo gicz ne go – wy ko-

na nie po sie wu ka ∏u;

•  ob fi te po je nie dziec ka, naj le piej roz two rem 

elek tro li tów (ga stro li tu), dla wy rów ny wa-

nia jo nów tra co nych po przez wol ne stol-

ce i wy mio ty;
****** Na so fi be ro sko pia po le ga na wpro wa dze niu 
przez nos cew ni ka i oce nie je go po ∏o ̋ e nia w gar-
dle na po wi´k szo nym mig da∏ ku za po mo cà ob ra-
zu USG.
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•  po da nie pro bio ty ków*******;  

•  kon takt z le ka rzem, któ ry oce ni, czy dziec-

ko nie wy ma ga na wod nie nia dro gà do ̋ yl nà 

i ewen tu al nie za sto su je do dat ko wà ku ra cj´.

Wszawica
Wszawica jest powszechnie problemem wsty-

dliwym i wszyscy starajà si´ schowaç g∏ow´ 

w piasek, myÊlàc, ˝e we wspó∏czesnym 

dostatnim Êwiecie jest to problem rozwiàzany. 

Nic bardziej mylnego, gdy˝ nawet dziÊ, w naj-

bardziej rozwini´tych krajach Êwiata, wÊród 

wszystkich warstw spo∏ecznych, od czasu 

do czasu dochodzi do „epidemii” wszawicy. 

Jak dochodzi do zaka˝enia?

Zaka˝enie wszà g∏owowà jest wyjàtkowo 

∏atwe. Zwykle podczas wakacji, gdy nasze 

pociechy przebywajà ze sobà przez d∏u˝szy 

czas i tak ch´tnie wymieniajà si´ drobnymi 

przedmiotami codziennego u˝ytku, sp´dzajà 

czas we wspólnych ∏ó˝kach – wówczas 

mo˝e dojÊç do zaka˝enia. Wystarczy u˝ycie 

grzebienia, szczotki do w∏osów czy spinek 

zara˝onej osoby, by ma∏y paso˝yt osiedli∏ si´ 

na ow∏osionej cz´Êci g∏owy. 

Miejscami, w których najcz´Êciej gnie˝d˝à 

si´ wszy sà okolice karku, skroni i za usza-

mi. Samiczka sk∏ada jaja (4-10 dziennie) 

przytwierdzajàc je kleistà substancjà do 

nasady w∏osa. Od tego czasu potrzeba zale-

dwie kilku dni by z jajeczek (zwanych gnida-

mi) powsta∏y doros∏e osobniki, ˝ywiàce si´ 

krwià ludzkà. Przek∏uwajàc skór´ g∏owy, wszy 

wydzielajà toksycznà substancj´ powodujàcà 

Êwiàd. Czasem sw´dzenie nie jest bardzo 

nasilone. W takich  sytuacjach czeszàc dziec-

ko lub myjàc mu g∏ow´ odkrywany przypad-

kowo te ma∏e paso˝yty. We wczesnej fazie 

******* Pro bio ty ki – to tzw. do bre bak te rie, któ re przy-
wra ca jà pra wi d∏o wà flo r´ prze wo du po kar mo we go. 
Na zwy fa brycz ne to: la ci do fil, en te rol, tri lac.

zaka˝enia mo˝emy dostrzec jedynie jajeczka 

przypominajàce bia∏awe „skorupki” przytwier-

dzone bardzo silnie do w∏osów. 

Czy mo˝na zapobiec zaka˝eniu?

Generalnie nie ma jednej, skutecznej metody 

zapobiegania inwazji. Wa˝ne jest aby regu-

larnie kontrolowaç g∏ow´ dziecka. Mycie 

g∏owy (2 razy na tydzieƒ) i bie˝àca kontrola 

sà dobrym nawykiem higienicznym i w razie 

zaka˝enia powinny pomóc w szybkim rozpo-

znaniu sytuacji i podj´ciu leczenia.

Co robiç gdy dosz∏o ju˝ do zaka˝enia? 

Wszawica mo˝e byç skutecznie zwalczona za 

pomocà dost´pnych na rynku licznych pre-

paratów farmakologicznych zawierajàcych 

Êrodki chemiczne, pestycydy i chemiote-

rapeutyki. Niestety na Êwiecie zaobserwo-

wano ju˝ pierwsze przypadki opornoÊci 

wszy na powszechne chemioterapeuty-

ki co zaczyna byç problemem. W przypad-

ku braku efektu powszechnie dziÊ stosowa-

nych  Êrodków dost´pnych w wi´kszoÊci 

przypadków, bez recepty, mo˝na si´ uciec 

do Êrodka o ca∏kowicie bezpiecznym profilu 

leczniczym, umo˝liwiajàcym stosowanie go 

u  dzieci w ka˝dym wieku,  kobiet w cià˝y 
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i karmiàcych piersià. Jest nià dimetikon – nie-

toksyczna substancja, która dzi´ki specjalnym 

w∏aÊciwoÊciom fizycznym blokuje oddecho-

we przetchlinki wszy prowadzàc do ich eli-

minacji. Pami´tajmy, ˝e wykrycie wszawicy 

u dziecka nakazuje nam szczegó∏owà kon-

trol´ wszystkich osób z najbli˝szego otocze-

nia dziecka i ewentualnà terapi´ ca∏ej rodzi-

ny. Im wczeÊniej rozpoznamy zaka˝enie 

i wdro˝ymy leczenie, tym ∏atwiej i szybciej 

pozb´dziemy si´ problemu i zapobiegniemy 

dalszemu szerzeniu si´ infekcji.

Pa so ̋ y ty prze wo du  
po kar mo we go
Naj cz´ Êciej wy st´ pu jà ce w na szym kra ju 

in wa zje pa so ̋ yt ni cze u dzie ci to owsi ca, lam-

blio za i glist ni ca, a w dal szej ko lej no Êci za ka-

˝e nie w∏o so g∏ów kà i tok so ka ro zà. 

Owsi ca (en te ro bio sis) 

Jest naj cz´st szà in wa zjà pa so ̋ yt ni czà u dzie ci, 

wy wo ∏u je jà owsik ludz ki (oxy uris ver mi cu la ris). 

Jest to pa so ̋ yt wy st´ pu jà cy u lu dzi. Wy glà dem 

przy po mi na jà bia ∏e ni tecz ki o d∏u go Êci do 1 cm. 

Sa mi ce w´ dru jà no cà w oko li ce od by tu i tam 

sk∏a da jà du ̋ e ilo Êci jaj. W wil got nych i cie p∏ych 

wa run kach oko li cy od by tu ju˝ po 4-6 go dzi-

nach z otocz ki ja jo wej mo gà uwol niç si´ lar wy. 

W´ dru jà one zwy kle z po wro tem do opusz ki 

od by tu. Cz´Êç larw po zo sta je w otocz ce ja jo-

wej i zo sta je strze pa na z po Êcie li do Êro do wi-

ska – ku rzu do mo we go lub pod pa znok cia mi 

dra pià ce go si´ dziec ka jest prze no szo na do ust. 

Naj cz´st szym êró d∏em za ka ̋ e nia sà ja ja. Sà one 

prze no szo ne za po Êred nic twem za bru dzo nych 

ràk, urzà dzeƒ sa ni tar nych, bie li zny, r´cz ni ków 

i ku rzu do mo we go. 

Do sta jà si´ pod pa znok cie dra pià ce go si´ 

dziec ka i sà prze no szo ne bez po Êred nio do 

ust – jest to naj cz´st sza dro ga per ma nent-

ne go sa mo za ka ̋ e nia. 

Ogrom na ∏a twoÊç za ka ̋ e nia i upo wszech nia-

nie je go êró de∏ przez wspo mnia ne ju˝ roz sia-

nie jaj w oto cze niu za ka ̋ o ne go dziec ka spra-

wia, ˝e cho ru jà ca ∏e ro dzi ny lub Êro do wi ska. 

Za ka ̋ a jà si´ ca ∏e gru py przed szkol ne i kla sy. 

Trwa ∏oÊç za ka ̋ e nia jest wprost pro por cjo nal-

na do z∏ych wa run ków hi gie nicz nych.

Naj bar dziej sta ∏ym ob ja wem jest Êwiàd oko li cy 

od by tu. Ja ja owsi ków mo gà byç wy kry te za 

po mo cà ba da nia ma kro sko po we go ce lo fa no-

wej ta Êmy przy kle jo nej ra no na oko li c´ od by tu 

lub wy ma zu zro bio ne go pa ∏ecz kà okr´ co nà 

ce lo fa nem. Osob ni ki do ro s∏e mo˝ na zo ba czyç 

w stol cu go ∏ym okiem.

Za ra ̋ e nie owsi cà mo ̋ e prze bie gaç bez ob ja-

wo wo, cz´ Êciej jed nak po ja wia jà si´ ob ja wy 

kli nicz ne, do któ rych na le ̋ y:

•  noc ny Êwiàd oko li cy od by tu, a na wet zmia-

ny za pal no-uczu le nio we tej oko li cy, któ re 

na si la dra pa nie;

•  os∏a bie nie, bla doÊç, pod krà ̋ o ne oczy;

•  brak ape ty tu, po bu dze nie ru cho we, zgrzy-

ta nie z´ ba mi, brak kon cen tra cji;

•  nie kie dy gor sze przy byt ki ma sy cia ∏a.

Le cze nie: pod sta wo wym wa run kiem osià-

gni´ cia suk ce su lecz ni cze go jest prze pro wa-

dze nie ku ra cji wszyst kich za ka ̋ o nych na wet 

bez ob ja wo wo osób.

Naj cz´ Êciej sto su je si´ – we d∏ug wska zaƒ 

le kar skich – Py ran te lum w daw ce jed no ra-

zo wej po wtó rzo nej po dwóch ty go dniach.

Za po bie ga nie: po le ga na prze strze ga niu 

za sad hi gie ny oso bi stej, bar dzo cz´ ste go 

my cia ràk, ob ci na nia pa znok ci, cz´ stej zmia-

nie bie li zny oso bi stej i po Êcie lo wej, pra so wa-

nia jej go rà cym ˝e laz kiem, zwal cza nia ku rzu 

do mo we go, my cia, od ku rza nia.

Glist ni ca (asca rio sis) 

Jest spo wo do wa na przez gli st´ ludz kà (asca-

ris lum bri co ides). Cz∏o wiek za ka ̋ a si´ przez 

po ∏kni´ cie lar wy in wa zyj nej w otocz ce ja jo wej 
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pa so ̋ y tów, któ re znaj du jà si´ w za nie czysz-

czo nej zie mi. Z po ∏kni´ tych jaj wy le ga jà si´ lar-

wy. Prze do sta jà si´ one z je li ta po przez na czy-

nia krwio no Êne lub ch∏on ne do p∏uc, gdzie 

wzra sta jà. Na st´p nie zo sta jà od krztu szo ne, 

po ∏kni´ te z po wro tem do sta jà si´ do je li ta 

cien kie go, gdzie osià ga jà doj rza ∏oÊç p∏cio-

wà i d∏u goÊç 25-30 cm. Ja ja sà wy da la ne 

z ka ∏em, b´ dàc êró d∏em dal sze go za ka ̋ a nia 

prze no szo ne go przez brud ne r´ ce, sa ni ta ria-

ty lub r´cz ni ki. Gli sty mo gà opusz czaç prze-

wód po kar mo wy go spo da rza wraz z ka ∏em, 

a na wet przez ja m´ ust nà! Sà po dob ne do 

d˝d˝ow ni cy. In wa zja gli sty nie na le ̋ y do cz´-

stych u dzie ci – z wy jàt kiem tych, któ re lu bià 

za ba wy w zie mi. 

Ob ja wy kli nicz ne to naj cz´ Êciej bó le brzu cha, 

zgrzy ta nie z´ ba mi, cz´ sto brak przy byt ków 

wa gi lub chud ni´ cie. Mo gà te˝ wy st´ po waç 

ob ja wy p∏uc ne – ka szel, plwo ci na pod bar-

wio na krwià. W ba da niu rent ge now skim zna-

leêç mo˝ na na cie ki p∏uc ne. U cz´ Êci za ka ̋ o-

nych dzie ci roz wi ja jà si´ ob ja wy aler gicz ne na 

an ty ge ny gli sty: obrz´ ki po wiek, nie ̋ yt no sa, 

za pa le nie spo jó wek, a tak ̋ e wy syp ki skór-

ne. Do roz po zna nia do cho dzi zwy kle przez 

za uwa ̋ e nie wy da lo nej gli sty lub jaj w ba da-

niu ma kro sko po wym ka ∏u. Le cze nie we d∏ug 

wska zaƒ le ka rza: py ran te lum, ver mox lub 

zen tel.

Lam blio za 

Jest to cz´ ste u dzie ci za ka ̋ e nie pier wot nia-

kiem na le ̋ à cym do wi ciow ców na zy wa nym 

Giar dia lam blia lub Lam blia in te sti na lis. Za ka-

˝e nie na st´ pu je przez po ∏kni´ cie cy sty, z któ-

rej w gór nym od cin ku je li ta cien kie go uwal nia-

jà si´ dwa tro fo azo ity, któ re przy cze pia jà si´ 

do b∏o ny Êlu zo wej je li ta – naj cz´ Êciej dwu-

nast ni cy, ale te˝ w cz´ Êci przy pad ków dróg 

˝ó∏ cio wych. Za ka ̋ o ne dziec ko jest êró d∏em 

wy da la nia ogrom nej ilo Êci cyst, ob li cza nej na 

kil ka dzie siàt mi lio nów w 1 gra mie ka ∏u. Stàd 

∏a twoÊç roz prze strze nia nia za ka ̋ e nia w Êro-

do wi sku ro dzin nym i dzie ci´ cym. ¸a two prze-

no si si´ przez wo d´ – po bie ra nà z za nie czysz-

czo nych êró de∏. 

Ob ja wy: w po sta ciach prze wle k∏ych za ka-

˝e nia naj bar dziej cha rak te ry stycz ne sà na 

prze mian bie gun ki i za par cia, bó le brzu cha 

w oko li cy nad brzu sza, zga gi, od bi ja nia, nud-

no Êci, bó le g∏o wy. Cz´ sty jest brak ape ty tu, 

∏a twoÊç m´ cze nia si´ i sta ny pod go ràcz ko we. 

Chud ni´ cie, sen noÊç, os∏a bie nie si ∏y i ma sy 

mi´ Ênio wej. Zja wia jà si´ za bu rze nia tra wie-

nia i wch∏a nia nia, nie do krwi stoÊç. Szcze gól-

ne ci´˝ kie ob ja wy kli nicz ne wy st´ pu jà u dzie ci 

z nie do bo ra mi im mu no glo bu lin. 

Roz po zna nie: usta la si´, znaj du jàc w ka le 

cy sty lub obec noÊç an ty ge nu. 

Le cze nie: we d∏ug wska zaƒ le ka rza (po chod-

ne ni tro imi da zo lu).

Tok so ka ro za (to xo ca ro sis) 

Cho ro b´ wy wo ∏u jà lar wy glist wy st´ pu jà-

cych w je li cie cien kim psów (To xo ca ra ca nis) 

lub ko tów (To xo ca ra ca ti). Ma ona cha rak ter 

in wa zji wie lo ogni sko wej. Hi sto rycz na na zwa: 

lar wa trzew na w´ dru jà ca. Lar wa ∏y ka na jest 

w po sta ci jaj in wa zyj nych, z któ rych wy zwa-

la si´ i w´ dru je wraz z krwià do na rzà dów 

we wn´trz nych i wà tro by, p∏uc, mi´ Êni g∏ad-

kich ser ca lub szkie le to wych, a na wet do 

oÊrod ko we go uk∏a du ner wo we go i oka. In wa-

zja ma ostry cha rak ter kli nicz ny z burz li wy mi 

ob ja wa mi wy so kiej go ràcz ki, po wi´k sze nia 

wà tro by, zmian za pal nych p∏uc, a tak ̋ e ob ja-

wów ze stro ny uk∏a du ner wo we go w po sta ci 

ze spo ∏ów cho ro bo wych za bu rzeƒ rów no wa-

gi, pa dacz ko- czy gu zo po dob nych W na szym 

kra ju brak jest da nych epi de mio lo gicz nych 

do ty czà cych cz´ sto Êci wy st´ po wa nia te go 

za ka ̋ e nia w Êro do wi sku dzie ci´ cym. Jed-

nak a˝ 80 proc do tkni´ tych dzie ci mia ∏o bli-
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skie kon tak ty z m∏o dy mi psa mi, któ re – sa me 

za ka ̋ o ne – wy da la jà z ka ∏em lar wy in wa zyj ne, 

za ra ̋ a jà ce dzie ci. 

Le cze nie: jest bar dzo trud ne i nie za wsze 

sku tecz ne. Mu si byç po wta rza ne zw∏asz cza 

w in wa zjach kli nicz nie na wra ca jà cych. 

Dla te go nie zwy kle wa˝ ne jest sys te ma tycz ne 

od ro ba cza nie psów.

W∏o so g∏ów czy ca (tri cho ce pha lo sis)

Cho ro b´ wy wo ∏u je ni cieƒ, w∏o so g∏ów ka ludz ka 

(Tri cho ce pha lus tri chiu rus). Wy st´ pu je naj cz´-

Êciej u dzie ci ze Êro do wisk wiej skich. Pa so ̋ yt ten 

wni ka przed nià cz´ Êcià swe go nit ko wa te go cia ∏a 

pod na b∏o nek wy Êcie la jà cy do war stwy mí  Ênio-

wej je li ta gru be go. Z tych wzgĺ  dów po wo do waç 

mo ̋ e miej sco we sta ny za pal ne je li ta. Wy da la ne 

w ogrom nej ilo Êci ja ja (ok. 2 ty sià ce na do b )́ nie 

sà in wa zyj ne. Mu szà tra fiç do pie ro do gle by, gdzie 

w cza sie oko ∏o 3 ty go dni, przy od po wied niej wil-

got no Êci i do p∏y wie tle nu, doj rze wa w nich lar wa 

i czy ni je in wa zyj ny mi. Za ka ̋ e nie ja ja mi in wa zyj-

ny mi na st´ pu je po po ∏kní  ciu ich z za bru dzo nych 

zie mià ràk. Naj cz  ́Êciej ma to miej sce u dzie ci, któ-

re lu bià za ba wy w zie mi. Po ∏kní  ta lar wa w´ dru je 

do je li ta gru be go, po up∏y wie 3 mie sí  cy osià ga 

doj rza ∏oÊç i za ka ̋ e nie mo˝ na wy kryç, znaj du jàc 

wy da la ne z ka ∏em ja ja. Ob ja wy kli nicz ne to przede 

wszyst kim bó le brzu cha, upo rczy we bie gun ki lub 

bie gun ki na prze mian z za par cia mi, utra ta ∏ak nie-

nia, nie do krwi stoÊç. Przy d∏u ̋ ej trwa jà cej in wa-

zji w∏o so g∏ów kà, za wsze do cho dzi do za bu rzeƒ 

w od ̋ y wia niu – po ja wia jà sí  nie do bo ry ma sy cia-

∏a oraz wzro stu.

Roz po zna nie: opie ra sí  na wy kry ciu w ka le dziec-

ka w ba da niu pod mi kro sko pem cha rak te ry stycz-

nych jaj – ˝ó∏ to brà zo wych o kszta∏ cie be czu ∏ek 

i prze zro czy stym, Êlu zo wym czo pie na obu bie-

gu nach.

Prze wle k∏e za par cia 
To stan, w któ rym od da wa nie stol ca jest 

rzad sze ni˝ raz na 3 dni, zaÊ kon sy sten-

cja jest twar da. Wy pró˝ nie niom to wa rzy szy 

ból od by tu, po wo du jà cy l´k przed od da-
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niem stol ca. Nad mier ne prze pe∏ nie nie je li-

ta gru be go za le ga jà cym ka ∏em po wo du je 

bó le brzu cha.

Przy czy ny za parç u dzie ci mo gà byç ró˝-

no rod ne. Do naj cz´st szych jed nak za li cza 

si´ nie pra wi d∏o wà die t´ i tryb ˝y cia. Die-

ta sprzy ja jà ca za par ciom jest ubo go-reszt-

ko wa i ubo go-b∏on ni ko wa: ma ∏o wa rzyw, 

owo ców, gru bo-ziar ni ste go pie czy wa oraz 

za wie ra zbyt ma ∏o p∏y nów, a po si∏ ki po da-

wa ne sà nie re gu lar nie. 

Sprzy ja jà cy za par ciom tryb ˝y cia: zbyt 

ma ∏o lub po zba wie nie ru chu (unie ru cho-

mie nie), za bu rze nia sy tu acyj ne i psy cho-

gen ne stre sy, jak choç by roz po cz´ cie 

za j´ç w przed szko lu lub szko le czy nie-

od po wied nie wa run ki hi gie nicz ne (np. nie-

za my ka ne bok sy w ubi ka cjach przed szko-

la, brak pa pie ru hi gie nicz ne go, za krót ki 

czas na wy pró˝ nie nie).

Do za parç pre dys po nu jà rów nie˝ ostre 

sta ny za pal ne to czà ce si´ w oko li cy od by-

tu, jak za pa le nie oko ∏o od byt ni cze czy 

szcze li ny od by tu. 

Za par cia to wa rzy szà te˝ uszko dze niom rdze-

nia kr´ go we go oraz wa dom wro dzo nym 

od by tu. Mo gà te˝ wy st´ po waç w scho rze-

niach me ta bo licz nych, en do kryn nych i ge ne-

tycz nych, jak w nie do czyn no Êci tar czy cy 

i nad ner czy, mu ko wi scy do zie. Za par cia mo gà 

te˝ byç wy wo ∏a ne za bu rze nia mi psy cho neu-

ro lo gicz ny mi w prze bie gu mó zgo we go po ra-

˝e nia dzie ci´ ce go oraz w ze spo ∏ach upo Êle-

dze nia umy s∏o we go, np. w ze spo le Do wna.

Pa mi´ taç jed nak trze ba, ˝e u zdro we go 

dziec ka czyn ni ki psy chicz ne od gry wa jà zna-

czà cà ro l´ w wy twa rza niu za parç. Za li cza my 

do nich nie pra wi d∏o wy tre ning hi gie nicz ny: 

zbyt wcze sne, lub po ∏à czo ne z nie przy jem-

ny mi dla dziec ka od czu cia mi, wy sa dza nie na 

noc nik, jak rów nie˝ ce lo we wstrzy my wa nie 

przez dziec ko wy pró˝ nie nia (de fe ka cji) przez 

d∏u˝ szy czas po by tu po za do mem. Od ruch 

de fe ka cji mo ̋ e te˝ zo staç os∏a bio ny przez 

d∏u go trwa ∏à, nie w∏a Êci wà die t´ ubo go-reszt-

ko wà, nie do sta tecz nà iloÊç p∏y nów i ru chu 

oraz nad u˝y wa nie czop ków.

Obok za par cia praw dzi we go, mo ̋ e te˝ 

wy stà piç za par cie rze ko me, któ re po ja wia 

si´ ja ko wy nik zbyt ma ∏ej ilo Êci po ̋ y wie nia 

u dziec ka g∏o dzo ne go.

Le cze nie: wy ma ga przede wszyst kim roz-

po zna nia przy czy ny. Pierw szym eta pem 

jest zwy kle zmia na die ty i try bu ˝y cia oraz, 

zgod nie z za le ce nia mi le kar ski mi, za sto so-

wa nie le ków po zwa la jà cych na pra wi d∏o we 

opró˝ nia nie je li ta i po wrót fi zjo lo gicz ne go 

od ru chu wy pró˝ nie nia. W rzad kich przy-

pad kach nie pra wi d∏o wo Êci ana to micz nych 

ko niecz ne jest le cze nie chi rur gicz ne. 

Po dob nie jak w wie lu in nych dzie dzi nach 

zwià za nych z pro fi lak ty kà cho rób bar dzo 

wa˝ ne jest, by nie do pu Êciç do utrwa le-

nia si´ za parç. Sto lec dziec ka, rów nie˝ 

przed szkol ne go i szkol ne go, po wi nien byç 

od cza su do cza su oglà da ny przez ro dzi-

ców. Mo˝ na za ob ser wo waç wów czas nie-

pra wi d∏o wo Êci: zbyt twar dà je go kon sy-

sten cj´, Êluz, Êwie ̋ à krew, nie stra wio ne 

czàst ki po ̋ y wie nia, a na wet pa so ̋ y ty (gli-

sty, owsi ki czy frag men ty ta siem ca). Dla-

te go se de sy sta re go ty pu tzw. pó∏ ko we 

sà ko rzyst niej sze, ze zdro wot ne go punk tu 

wi dze nia, po nie wa˝ sto lec za trzy mu je si´ 

na pó∏ ce nie wpa da jàc od ra zu do ka na-

li za cji, jak to mam miej sce w se de sach 

no we go ty pu.

Nie trzy ma nie stol ca  
(en co pre sis)
Nie trzy ma nie stol ca to mi mo wol ne je go od da-

wa nie. Zda rza si´ w wie ku, gdy wi´k szoÊç dzie-
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ci opa no wa ∏a ju˝ t´ umie j´t noÊç, co zwy kle ma 

miej sce ok. 4 ro ku ˝y cia. W wie ku 7 lat nie trzy-

ma nie ka ∏u do ty czy 1,5 proc. dzie ci. Mo ̋ e byç 

– po dob nie jak nie trzy ma nie mo czu – pier wot-

ne i wtór ne. Wtór ne zda rzyç si´ mo gà u dzie-

ci przed szkol nych, któ rym nie od po wia da jà 

wa run ki do od da wa nia stol ca w cza sie po by-

tu w przed szko lu. Wi´k szoÊç dzie ci nie trzy-

ma jà cych sto lec cier pi na prze wle k∏e za par cia 

z na st´ po wà bez wied nà de fe ka cjà. Dzie ci, któ re 

nie ma jà prze wle k∏ych za parç, zwy kle ma jà neu-

ro gen ne za bu rze nia zwie ra cza od by tu. 

Nie trzy ma nie ka ∏u ob ser wu je si´ te˝ u dzie ci 

z za bu rze nia mi psy chicz ny mi. 

Przy czy ny to cz´ sto prze d∏u ̋ o ny czas za le-

ga nia ma sy po kar mo wej w je li tach i nie kon-

se kwent na na uka czy sto Êci, ale te˝ brak 

urzà dzeƒ sa ni tar nych w szko le, ne ga tyw ne 

do Êwiad cze nie z de fe ka cjà, bie gun ki, bo le-

sne twar de stol ce czy bo le sne p´k ni´ cia b∏o-

ny Êlu zo wej od by tu. 

Nie trzy ma nie ka ∏u wy st´ pu je rów nie˝ u dzie ci 

z wa da mi wro dzo ny mi, np. przy nie pra wi d∏o-

wym uner wie niu je li ta tzw. cho ro bie Hir sch-

sprun ga czy ana to micz nym zw´ ̋ e niu od by tu. 

Mo gà te˝ do nie go pro wa dziç przy czy ny spo za 

prze wo du po kar mo we go, g∏ów nie me ta bo licz-

ne – nie do czyn noÊç tar czy cy i nie któ re le ki. 

Nie pra wi d∏o wo Êci ze wn´trz nych 
na rzà dów p∏cio wych u ch∏op ca

Stu lej ka

Jest to stan nie od pro wa dzal no Êci na plet ka, 

unie mo˝ li wia jà cy je go Êcià gni´ cie. U no wo-

rod ków i ch∏op ców do 1-2 ro ku ˝y cia w cza-

sie kà pie li za le ca si´ pró by bar dzo de li kat-

ne go Êcià ga nia na plet ka, co po wo du je 

stop nio we je go roz cià gni´ cie. W 3. ro ku 

˝y cia na ple tek po wi nien byç ju˝ swo bod nie 

od pro wa dzal ny. Pod na plet kiem mo˝ na cz´-

sto za ob ser wo waç na gro ma dze nie sub stan-

cji zwa nej mast kà. Sà to bia ∏a we, se ro wa te 

wy dzie li ny, któ re na le ̋ y de li kat nie usu nàç po 

Êcià gni´ ciu na plet ka.

Je ̋ e li u kil ku let nie go syn ka na ple tek na dal 

nie da je si´ od cià gnàç, na le ̋ y skon sul to waç 

si´ z le ka rzem, naj le piej chi rur giem. Nie umie-

j´t ne, do mo we pró by mo gà za koƒ czyç si´ 

ro ze rwa niem, cza sem na wet w kil ku miej-

scach, de li kat nej tkan ki. Po wsta ∏e w wy ni-

ku tych dzia ∏aƒ Êcià ga jà ce zro sty b´ dà jesz-

cze wi´k szà prze szko dà w od cià ga niu. Po za 

do Êwiad cze niem, le karz zwy kle dys po nu-

je te˝ miej sco wym znie czu le niem, przez co 

za bieg nie jest bo le sny.

Spo dziec two (hy po spa dia sis)

Uj Êcie cew ki mo czo wej po win no znaj do waç 

si´ na szczy cie ˝o ∏´ dzi. By wa jed nak cza-

sa mi prze su ni´ te, w skraj nych przy pad kach 

a˝ do pod sta wy prà cia. Spo dziec two jest 

wy ra zem wa dy roz wo jo wej cew ki mo czo wej 

i zwie ra cza ze wn´trz ne go. Stan nie ty po we-

go po ∏o ̋ e nia uj Êcia cew ki ∏a two roz po znaç 

po kie run ku stru mie nia mo czu w sto sun ku 

do osi d∏u giej prà cia. Wszyst kie przy pad ki 

spo dziec twa wy ma ga jà kon sul ta cji chi rur-

gicz nej i za bie gu ope ra cyj ne go re kon struk cji 

cew ki mo czo wej, któ ry wy ko nu je si´ oko ∏o 

2-3 ro ku ˝y cia. 

Wn´ tro stwo (cryp tor chi smus)

Wn´ tro stwem na zy wa my nie obec noÊç jed ne-

go lub obu jà der w mosz nie. Jest to naj cz´-

Êciej spo ty ka na nie pra wi d∏o woÊç na rzà dów 

p∏cio wych u ch∏op ców, wy st´ pu je z cz´ sto-

Êcià 1 na 125. 

Roz ró˝ nia si´ kil ka ro dza jów wn´ tro stwa:

1. brzusz ne (praw dzi we), gdy jà dro znaj du je 

si´ w ja mie brzusz nej i nie mo ̋ e byç spro wa-

dzo ne do mosz ny;

2. ek to picz ne – umiej sco wio ne po za zwy k∏à 

dro gà zst´ po wa nia, np. udo we czy kro czo we;
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Za bu rze nia snu 
Zdro wy, spo koj ny sen wy ma ga prze sta wie nia 

z fa zy ak tyw no Êci dzien nej do ko niecz nej dla 

wy po czyn ku fa zy noc ne go wy ci sze nia. Pa mi´-

taj my, ˝e dziec ko do snu trze ba przy go to waç, 

po god nie na stro iç, nie bu dziç l´ ków i nie po-

ko ju. Le piej coÊ opo wie dzieç lub prze czy taç, 

ni˝ po ka zaç! Baj ka przed snem po win na byç 

spo koj na, po god na, bu dzà ca ˝ycz li we sko ja-

rze nia. Nie mo ̋ e w niej byç prze mo cy, „po two-

ro wa tych” zwie rzàt i ostrych ko lo rów. Do obo-

wiàz ków ro dzi ców na le ̋ y spraw dze nie, ja kie go 

ty pu no wo Êci i „pa sku dy” zja wia jà si´ w te le-

wi zji w baj kach, któ re u do ro s∏ych lu dzi na wet 

mo gà bu dziç nie smak.  

Za bu rze nia snu u dzie ci po le ga jà na nie ch´ ci 

do k∏a dze nia si´ do ∏ó˝ ka, noc nych wy bu dze-

niach, cho dze niu przez sen (sen now ∏ódz two) 

oraz kosz ma rach noc nych. 

Zde cy do wa nà nie ch´ç a na wet opór przed k∏a-

dze niem do ∏ó˝ ka wy ka zu je co pià te dziec ko 

w wie ku 3-4 lat. Nie chcà prze ry waç za ba wy, 

oglà da nia te le wi zji i kon tak tu z ro dzi ca mi, któ-

rzy do pie ro wie czo rem mo gà byç ra zem z nim. 

Ro dzi ce cz´ sto za po mi na jà, ̋ e dziec ko do snu 

trze ba przy go to waç, wcià ga jàc je w po wta rza-

ny co dzien nie ry tu a∏ przy go to waƒ do kà pie li, 

ko la cji i uda wa nia si´ na spo czy nek. 

L´ ki i kosz ma ry sen ne to epi zo dy krzy ku i p∏a-

czu z sia da niem, wy ma chi wa niem r´ ko ma 

i prze stra sze niem. Noc ne w´ drów ki po le ga-

jà na opusz cze niu ∏ó˝ ka i cho dze niu, a na wet 

wy ko ny wa niu ró˝ nych czyn no Êci ze wstecz nà 

nie pa mi´ cià. Neu ro lo dzy twier dzà, ˝e cho dze-

nie przez sen (som nam bu lizm) do ty czy 15-40 

proc. dzie ci, z naj wi´k szym na si le niem mi´ dzy 

4-8 ro kiem ˝y cia. Zgrzy ta nie z´ ba mi to pro-

blem 15-90 proc. po pu la cji. Mo cze nie noc ne, 

któ re wy st´ pu je jesz cze u 10 proc. 6-lat ków, 

na le ̋ y rów nie˝ do pro ble mów zwià za nych 

z za bu rze nia mi snu. 

Le cze nie: po le ga na usta le niu pra wi d∏o wych 

za sad do ty czà cych me tod wy cho waw czych 

i hi gie ny snu. Dla suk ce su ko niecz ne jest zro-

zu mie nie wa˝ no Êci te go pro ble mu i kon se-

kwen cja w ich re ali za cji.
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Ze spó∏ de fi cy tu uwa gi i nad po bu
dli wo Êci (At ten tion de fi cit hy pe
rac ti vi ty di sor derADHD)********
Cha rak te ry zu je si´ nie umie j´t no Êcià od po-

wied nie go sku pie nia uwa gi, jest po ∏à czo ny 

z im pul syw no Êcià i nad ru chli wo Êcià. Dzie ci 

te nie ma jà umie j´t no Êci wy ko ny wa nia zle-

co nych za daƒ i ∏a two si´ roz pra sza jà. Nie 

po tra fià na wet na chwi l´ sku piç si´, spra-

wia jà wra ̋ e nie, ˝e nie s∏y szà i nie ro zu mie-

jà po le ceƒ. Wy ka zu jà nad po bu dli woÊç psy-

chicz nà, a jed no cze Ênie wiel kà wra˝ li woÊç, 

bar dzo ∏a two je zra ziç. Ru chli woÊç ich trud-

na jest do opa no wa nia.

Ch∏op cy cier pià znacz nie cz´ Êciej ni˝ dziew-

czyn ki. Oce nia si´, ˝e ze spó∏ nad po bu dli-

wo Êci do ty czy 2-4 proc. dzie ci, co po zwa-

la za li czyç go do naj cz´st szych za bu rzeƒ 

za cho wa nia. 

Próch ni ca z´ bów
Próch ni ca z´ bów i to wa rzy szà ce jej cho ro-

by przy z´ bia za li cza ne sà w na szym kra ju do 

cho rób spo ∏ecz nych, ze wzgl´ du na cz´ sto-

tli woÊç ich wy st´ po wa nia. Próch ni ca (ca ries 

den tium) to pro ces or ga nicz ny po le ga jà cy 

na roz pa dzie tkan ki z´ bo wej. W Pol sce, nie-

ste ty, pro ce sy próch ni cze do ty czà z´ bów 

mlecz nych i bar dzo wcze Ênie prze no szà si´ 

na uz´ bie nie sta ∏e. W ba da niach ogól no-

kra jo wych prze pro wa dzo nych w 1995 ro ku 

stwier dzo no, ˝e 90 proc. 12-lat ków cier pi na 

próch ni c´ z´ bów. Cho ro by przy z´ bia, krwa-

wie nia, za pa le nia dzià se∏ te˝ do ty czà naj-

m∏od szych dzie ci. Zna ne sà czte ry g∏ów ne 

czyn ni ki po wo du jà ce próch ni c´:

1.  bak te rie w ja mie ust nej roz k∏a da jà ce w´ glo-

wo da ny, 

******** T. Wo laƒ czyk, A. Ko ∏a kow ski, M. Skot nic ka 
„Nad po bu dli woÊç psy cho ru cho wa u dzie ci”, wyd. 
Bio fi lum, Lu blin, 1999

2. obec noÊç w ja mie ust nej w´ glo wo da nów,

3. po dat noÊç z´ ba na od wap nie nie,

4.  tzw. stre sy cu kro we – cz´ sto tli woÊç po ja-

da nia s∏o dy czy i czas prze by wa nia w´ glo-

wo da nów w ja mie ust nej.

Hi gie na ja my ust nej: cz´ ste czysz cze nie 

z´ bów, p∏u ka nie, u˝y wa nie od po wied nich 

szczo te czek i past z flu orem, jak rów nie˝, 

u star szych dzie ci, ni ci den ty stycz nych do 

usu wa nia resz tek z prze strze ni stycz nych, to 

pod sta wo we me to dy za po bie ga nia próch ni cy. 

W oko li cach, gdzie wo da jest po zba wio na flu-

oru, mo˝ na go uzu pe∏ niaç ta blet ka mi we d∏ug 

wska zaƒ le ka rza sto ma to lo ga. 

Za bu rze nia po sta wy
Pro ble mem zdro wot nym dziec ka przed-

szkol ne go jest te˝ je go po sta wa. Ro zu-

mia na ja ko stan uk∏a du kost no-sta wo we-

go i mi´ Ênio we go wy kszta∏ ca si´ w mia r´ 

pio ni za cji dziec ka na prze ∏o mie pierw sze go 

i dru gie go ro ku ˝y cia. Fi zjo lo gicz ne krzy wi-

zny kr´ go s∏u pa sta bi li zu jà si´ w mia r´ roz-

wo ju uk∏a du mi´ Ênio we go. Dla te go w wie ku 

przed szkol nym doÊç ty po we jest od sta wa-

nie ∏o pa tek i uwy pu kle nie brzu cha. W tym 

wie ku jed nak mo gà byç ju˝ za uwa ̋ o ne nie-

pra wi d∏o wo Êci. Naj cz´st sze nie pra wi d∏o-

wo Êci po sta wy to: nad mier ne po g∏´ bie nie 

krzy wizn fi zjo lo gicz nych, bocz ne skrzy wie-

nie kr´ go s∏u pa, nie rów no Êci koƒ czyn dol-

nych, skr´ ce nie osi koƒ czyn dol nych, ko Êla-

we lub szpo ta we usta wie nie ko lan.

P∏a sko sto pie to ko Êla we usta wie nie ko Êci 

pi´ to wej w sto sun ku do osi d∏u giej koƒ-

czy ny oraz brak wy ro bie nia skle pie nia 

po przecz ne go i po d∏u˝ ne go sto py.

Naj lep szà dro gà za po bie ga nia i le cze nia 

za bu rzeƒ po sta wy sà çwi cze nia re ha bi li-

ta cyj ne zwi´k sza jà ce si ∏´ mi´ Ênio wà oraz 

wcze sna na uka p∏y wa nia.
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Na uka do brych ma nier 
przy sto le
Wa run kiem usa mo dziel nie nia si´ dziec ka 

jest je go za rad noÊç i umie j´t noÊç wy ko-

na nia czyn no Êci sa mo ob s∏u go wych, bez 

po mo cy do ro s∏ych. Jest to tak ̋ e wy nik 

roz wi ja jà ce go si´ w∏a sne go „Ja”, szcze-

gól nie w za kre sie sa mo kon tro li i ro snà cej 

spraw no Êci dziec ka. W za kre sie kszta∏-

to wa nia si´ umie j´t no Êci za li cza nych do 

sa mo ob s∏u gi do ty czà cych je dze nia i w∏a-

Êci we go za cho wa nia si´ przy sto le mo˝-

na wy ró˝ niç na st´ pu jà cà ko lej noÊç roz-

wo jo wà:

•  Szes na sto mie si´cz ne dziec ko umie ju˝ 

trzy maç ku bek dwie ma ràcz ka mi i piç 

z nie go. Pró bu je tak ̋ e po s∏u gi waç si´ 

∏y˝ kà, cho cia˝ trzy ma jà nie po rad nie 

i nio sàc zu p´ do ust, roz le wa jà.

•  Osiem na sto mie si´cz ne dziec ko (ma pó∏-

to ra ro ku) po tra fi obie ma ràcz ka mi utrzy-

maç fi li ̋ an k´ na pe∏ nio nà do po ∏o wy i piç 

z niej. Chce ju˝ sa mo jeÊç ∏y ̋ ecz kà: 

do ma ga si´ te go, cho cia˝ cià gle jesz-

cze po s∏u gu je si´ nià nie spraw nie.

•  Tu˝ przed ukoƒ cze niem dru gie go ro ku 

˝y cia dziec ko (ma 21 mie si´ cy) po tra fi 

trzy maç ma ∏à fi li ̋ an k´ jed nà r´ kà i piç 

z niej. O wie le le piej ra dzi so bie z ∏y˝-

kà, cho cia˝ trzy ma jà chwy tem na k∏ad-

ko wym.

•  Trzy la tek po tra fi sa mo dziel nie jeÊç. 

Do sko na li te umie j´t no Êci w za ba wie 

i z za pa ∏em kar mi lal ki.

•  Czte ro la tek (i dziec ko star sze) sa m 

je i pi je, a tak ̋ e po tra fi na kryç stó∏ 

i od nieÊç na czy nia.

Wy ni ka z te go, ˝e dzie ci w wie ku przed-

szkol nym mo gà ju˝ sa mo dziel nie spo ̋ y-

waç po si∏ ki. Mi mo to, gdy mi ja szok ada-

pta cyj ny przed szko la ków, ob ser wu je si´ 

na st´ pu jà cà sy tu acj´. Kie dy na uczy ciel ce 

uda si´ po sa dziç dzie ci przy sto li kach, to 

cze ka jà one ˝e by je kar miç. Na uczy ciel ka 

ma usiàÊç obok dziec ka i po da waç kà ski, 

a ono ∏a ska wie zje. Po nie wa˝ pa ni jest jed-

na, a dzie ci du ̋ o, nie mo˝ li we jest spe∏ nie-

nie ta kich ocze ki waƒ.

Jak kszta∏ to waç na wyk w∏a Êci we go 

za cho wa nia si´ przy sto le

Do ty czy to tak ̋ e na kry wa nia do sto-

∏u i sprzà ta nia po ka˝ dym po si∏ ku, a tak ̋ e 

sia da nia przy sto le: dziec ko ma bez upo-

mi na nia usiàÊç pro sto na krze Êle, nie pod-

pie ra jàc g∏o wy, nie po k∏a da jàc si´ na sto le, 

nie za dzie ra jàc wy so ko nóg itp. W trak cie 

po si∏ ku dziec ko ma zaj mo waç si´ tym, co 

trze ba, a wi´c je dze niem we w∏a Êci wy spo-

sób. Dziec ko mu si ro zu mieç, po co usia-

d∏o przy sto le i cze go si´ od nie go ocze ku-

je. Wa˝ ne sà tak ̋ e for my grzecz no Êcio we: 

Dzi´ ku j´... By ∏o smacz ne... Pro sz´... Prze-

pra szam, nie chcia ∏em...
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 Z∏e na wy ki two rzà si´, je ̋ e li je dze nie 

my lo ne jest z za ba wà. Gdy do ro s∏y bie ga 

za dziec kiem, wci ska jàc mu do ust ∏y˝ k´ 

z po kar mem al bo za ba wia dziec ko i wy ko-

rzy stu je ka˝ dy mo ment, by zmu siç je do 

prze ∏kni´ cia po kar mu. Ta kie udziw nie nia 

sà nie po trzeb ne i przy no szà fa tal ne skut ki. 

Do brych ma nier przy sto le dziec ko mo˝ na 

na uczyç sku tecz nie, gdy do ro s∏y:

•  sam prze strze ga ce re mo nia ∏u je dze nia: 

na kry wa stó∏, a po po si∏ ku sprzà ta ze 

sto ∏u;

•  za cho wu je si´ przy sto le tak, by sta no-

wiç dla dziec ka wzór do na Êla do wa nia;

•  jest po god ny, es te tycz nie je, nie gry ma si, 

mi ∏o roz ma wia w trak cie po si∏ ku, po tra-

fi po dzi´ ko waç za je go przy rzà dze nie;

•  do pil nu je, aby dziec ko usia d∏o przy 

na kry tym sto le, a po tem w od po wied-

nich mo men tach pod po wie dziec ku, co 

ono ma zro biç;

•  nie b´ dzie skà piç po chwa∏, je ̋ e li dziec-

ko si´ do brze za cho wu je, a w na gro d´ 

po zwo li zjeÊç do dat ko wy de ser (mu si to 

byç coÊ, co dziec ko lu bi).

Cza sem ko niecz na by wa ∏a god na ka ra – 

na przy k∏ad wy pro sze nie od sto ∏u. Jed-

nak wspól ne spo ̋ y wa nie po si∏ ków nie 

mo ̋ e byç dla dziec ka udr´ kà. Dziec-

ko nie mo ̋ e opa no waç wszyst kie go od 

ra zu w spo sób do sko na ∏y. Dla te go do ro-

Êli mu szà za cho waç umiar, wy czuç, co 

w da nym mo men cie jest wa˝ ne i nie kar-

ciç dziec ka za wszyst ko. Nie prze szka-

dza to byç kon se kwent nym w wy ma ga-

niach.

Je ̋ e li dziec ko b´ dzie do brze za cho wy-

waç si´ przy sto le, ∏a twiej b´ dzie mu 

˝yç z do ro s∏y mi, gdy˝ b´ dà po strze gaç 

je ja ko sym pa tycz ne, do brze u∏o ̋ o ne 

i mà dre. Unik nie ono wie lu sy tu acji kon-

flik to wych i nie po trzeb nych na pi´ç.
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korzystam z ∏azienki6

 
Jak ukszta∏ to waç w dziec ku 
na wyk my cia ràk i z´ bów
Trzy lat ki po tra fià ju˝ – przy ma ∏ej po mo cy 

ze stro ny do ro s∏ych – nie mo czàc ubra nia 

umyç twarz i r´ ce, a po tem wy trzeç je r´cz-

ni kiem. Czte ro lat ki sa me si´ my jà i wy cie ra-

jà r´cz ni kiem, wy ma ga jà odro bi ny wspar cia 

przy ubie ra niu si´, sa mo dziel nie ko rzy sta jà 

z to a le ty. Wy ni ka z te go, ˝e przed szko la ki 

nie po win ny mieç z tym wi´k sze go k∏o po-

tu. Tak jed nak nie jest, na uczy ciel ki na rze-

ka jà, ˝e dzie ci sà obec nie mniej sa mo dziel-

ne i dla te go wie le cza su mu szà po Êwi´ caç 

na kszta∏ to wa nie tych wa˝ nych czyn no Êci 

sa mo ob s∏u go wych.

Kszta∏ to wa nie u dziec ka na wy ku w∏a Êci-

we go za cho wa nia si´ w ubi ka cji jest trud-

ne. Musz le klo ze to we sà zwy kle do sto so-

wa ne do roz mia rów do ro s∏ych. Dla ma ∏e go 

dziec ka po trzeb ny jest wi´c po dest i wk∏ad-

ka (w przed szko lach musz le sà mniej sze 

i umiesz czo ne ni ̋ ej). War to si´ o nie po sta-

raç, bo dziec ko ko rzy sta z ubi ka cji wie le ra zy 

dzien nie, przez kil ka lat.

Na uka sy gna li zo wa nia po trzeb fi zjo lo gicz nych 

to jed no z naj wa˝ niej szych za daƒ sto jà cych 

przed dziec kiem w pierw szych la tach ˝y cia. 

Sà dzie ci, któ re kon tro lu jà od da wa nie stol ca 

i mo czu pod ko niec pierw sze go ro ku ˝y cia. 

Wi´k szoÊç jed nak po tra fi to ro biç o wie-

le póê niej. W ba da niach nad osià gni´ cia mi 

czte ro lat ków stwier dzo no, ˝e mniej ni˝ po ∏o-

wa dzie ci opa no wa ∏a te czyn no Êci w stop niu 

za da wa la jà cym.

Dzie ci uczà si´ kon tro li od da wa nia mo czu 

i stol ca na dro dze kom bi na cji na Êla dow nic-

twa do ro s∏ych, pod wp∏y wem uwag z ich 

stro ny, sto so wa nych kar i na gród. Jest wie le 

me tod ucze nia dzie ci. Ro dzi com szcze gól nie 

za in te re so wa nym tym pro ble mem po le cam 

po ra dy J. Carr i r´ cz´ za ich sku tecz noÊç.

Za ∏a twia nie po trzeb fi zjo lo gicz nych wià ̋ e si´ 

z przy na le˝ no Êcià do p∏ci: ina czej za ∏a twia-

jà si´ dziew czyn ki, a ina czej ch∏op cy. Nie 

mo˝ na te go my liç, bo dziec ko mu si za cho-

wy waç si´ zgod nie z w∏a snà p∏cià. Mo ̋ e to 

byç trud ne dla sa mot nych ma tek wy cho wu-

jà cych ch∏op ców, al bo dla sa mot nych oj ców 

wy cho wu jà cych dziew czyn ki. Je ̋ e li w naj-

bli˝ szym oto cze niu nie ma dziad ka lub wuj-

ka, ch∏o piec mo ̋ e mieç zbyt ma ∏o wzo rów 

m´ skich za cho waƒ. Trze ba o tym pa mi´-

taç i mà drze ten pro blem roz wià zaç. Oj ców 

wy cho wu jà cych sa mot nie dziew czyn ki na ma-

wiam do prze my Êle nia, do któ rej z cioç trze-

ba si´ zwró ciç, by na uczy ∏a dziec ko za cho-

wy waç si´ w ubi ka cji tak, jak da my zwy k∏y to 

czy niç. To wa˝ ne, gdy˝ przed szko lak po wi nien 

umieç po praw nie ko rzy staç z ubi ka cji: zdjàç 

bie li zn´, za ∏a twiç si´, wytrzeç pup´ i pod cià-

gnàç maj tecz ki, a na ko niec umyç i wy trzeç 

r´ ce. Ka˝ dej z tych czyn no Êci trze ba na uczyç 

z osob na. Jest ich spo ro i dla te go do ro s∏y 
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mu si na po czàt ku pod po wia daç dziec ku, co 

ko lej no po win no zro biç, a po tem chwa liç za 

sa mo dziel ne wy ko na nie. Ra dz´ nie ogra ni czaç 

si´ do wy sa dza nia dziec ka na noc nik. Prze-

cie˝ prze by wa jàc po za do mem dziec ko mu si 

ko rzy staç z se de su. Dzie ci nie przy zwy cza jo ne 

bo jà si´ te go. Ko lej nym pro ble mem w wy cho-

wa niu dzie ci jest kszta∏ to wa nie na wy ku my cia 

ràk i twa rzy, a tak ̋ e my cia z´ bów. K∏o pot 

w tym, ˝e dzie ci nie od czu wa jà dys kom for-

tu z po wo du brud nych ràk, nóg i twa rzy. Naj-

trud niej jest z my ciem z´ bów. Mi mo „smacz-

nych past” sa mo szczot ko wa nie z´ bów jest 

ma ∏o przy jem ne. Nic dziw ne go, ˝e o ko niecz-

no Êci my cia z´ bów trze ba dzie ciom cià gle 

przy po mi naç. Do pie ro po la tach przy mu sza nia 

dziec ka do co dzien ne go my cia z´ bów two rzy 

si´ na wyk, co ozna cza, ˝e za czy na mu prze-

szka dzaç, gdy z ja kie goÊ po wo du nie umy je 

z´ bów. Po dob nie jest z kszta∏ to wa niem na wy-

ku my cia si´. Wa˝ na jest wi´c sys te ma tycz-

noÊç i cier pli woÊç – do ro s∏y mu si cià gle pil-

no waç, przy po mi naç i chwa liç, gdy dziec ko 

sa mo pró bu je za dbaç o sie bie.

Pro blem tak ̋ e w tym, ˝e m∏od sze i star sze 

przed szko la ki ch´t nie prze kszta∏ ca jà my cie 

si´ w za ba w´ z wo dà. Wy ni ka to z fak tu, ˝e 

ma jà zbyt ma ∏o do Êwiad czeƒ od no Ênie te go, 

co z wo dà mo˝ na zro biç i w ja ki spo sób pod-

da je si´ ona za mie rze niom dziec ka. Ko rzy sta-

jà wi´c z ka˝ dej oka zji do prze le wa nia wo dy, 

na le wa nia jej do na czyƒ i wy le wa nia, chla pa-

nia. Nie po mo gà tu za ka zy do ro s∏ych. Na p´d 

po znaw czy jest tak sil ny, ˝e przed szko la ki 

z ra do Êcià wcho dzà do ka˝ dej bo daj ka ∏u-

˝y, rzu ca jà do wo dy ka my ki i z cie ka wo Êcià 

pa trzà, co si´ wów czas dzie je. Szcze gól nie 

atrak cyj ne sà dla dzie ci za ba wy z ko lo ro wà 

wo dà, w trak cie ma lo wa nia pal ca mi lub p´dz-

lem. Gdy wo da jest brud na, le piej wi daç, co 

si´ w nià dzie je i ja kie zo sta wia Êla dy.

Ana li za do Êwiad czeƒ gro ma dzo nych w ta kich 

„za ka za nych” za bawach do wo dzi, ˝e sà one 

nie by wa le kszta∏ cà ce, bo dziec ko ma oka zj´ 

usta laç, ˝e:

•  wo dy b´ dzie wi´ cej, jak si´ jej do le je i mniej, 

gdy tro ch´ si´ jej wy le je;

•  wo dy b´ dzie ty le sa mo, gdy prze le je si´ jà 

z wy so kie go na czy nia do sze ro kie go, cho cia˝ 

po prze la niu wy da je si´ jej wi´ cej (lub mniej);

•  wo da zmie nia ko lor, je ̋ e li do da si´ do niej 

far by i mo˝ na prze wi dzieç, jak to si´ sta nie.

Dla te go, choç jest to k∏o po tli we, trze ba dzie ciom 

po zwa laç ba wiç si´ wo dà. Za miast krzy czeç na 

dziec ko, ˝e na bru dzi i na chla pie, le piej zor ga ni-

zo waç za ba w´ w ta ki spo sób, by nie by ∏a ona 

k∏o po tli wa. Mo˝ na prze cie˝ zor ga ni zo waç dla 

dziec ka „kà cik twór czy” (w któ rym dziec ko mo ̋ e 

bru dziç do wo li), mo˝ na tak ̋ e za wie siç na Êcia-

nie p∏y t´ pil Ênio wà (pod nià po ∏o ̋ yç ka wa ∏ek 

li no leum) i stwo rzyç miej sce, w któ rym mo ̋ e 

two rzyç ma lar stwo Êcien ne.

Na ma wiam tak ̋ e na wi´k szà to le ran cj´, gdy 

dziec ko za bru dzi ubran ko. Otó˝ dzie ci naj le-

piej po zna jà swe otocz nie po przez oso bi ste 

do Êwiad cze nia. Te do Êwiad cze nie sà tak ̋ e 

mo to rem roz wo ju umy s∏o we go. Dla te go dzie ci 

ma jà na tu ral nà po trze b´ do ty ka nia wszyst kie go, 

prze su wa nia te go, co mo˝ na prze su nàç, roz-

bie ra nia na cz´ Êci wszyst kie go, co z∏o ̋ o ne. Na 

do da tek sà szcze gól nie za in te re so wa ne ma te-

ria ∏a mi cià g∏y mi, gdy˝ te pod da jà si´ ∏a two ich 

wo li. Dla te go tak ch´t nie ta pla jà si´ w wo dzie 

i fa scy nu je je to, co da si´ ugnia taç i prze kszta∏-

caç, na przy k∏ad gli na, b∏o to i pia sek (o pla ste-

li nie wszyst ko ju˝ wie dzà).

Je ̋ e li do ro Êli b´ dà zbyt nio kar ciç dziec ko za to, 

˝e si´ ubru dzi ∏o, znisz czà je go na p´d po znaw-

czy. A to po ∏o ̋ y si´ cie niem na roz wo ju umy-

s∏o wym dziec ka. Le piej na uczyç dziec ko, by do 

„brud nych” za baw na k∏a da ∏o far tu szek lub blu z´ 

i po za ba wie my ∏o r´ ce.
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ubieram si´7

 
Jak na uczyç dziec ko  
sa modziel ne go ubie ra nia si´
W kszta∏ to wa niu umie j´t no Êci sa mo dziel ne-

go ubie ra nia i roz bie ra nia si´ wie le za le ̋ y od 

te go, na ile do ro Êli po zwa la jà dziec ku na sa mo-

dziel ne wy ko na nie czyn no Êci. Mu szà byç tak ̋ e 

za do wo le ni z ka˝ de go prze ja wu sa mo dziel no-

Êci dziec ka. Nie mo gà cià gle po pra wiaç, stro-

fo waç i po ka zy waç mi nà „˝e jest nie tak”. Kie dy 

cz∏o wiek do pie ro uczy si´ cze goÊ, to na po czàt-

ku za wsze jest nie zdar ny i nie uwa˝ ny. Nad mier-

ne ko ry go wa nie dzie ci´ cych czyn no Êci spo wo-

du je, ̋ e dziec ko ko ja rzy czyn noÊç, któ rej ma si´ 

na uczyç z nie za do wo le niem do ro s∏e go i przy-

kry mi do zna nia mi. Za miast çwi czyç, b´ dzie uni-

kaç wy ko ny wa nia te go, co do ro s∏y wy ma ga. 

Prze wi du jàc przy kro Êci, b´ dzie bro niç si´ p∏a-

czem i wstrzy my wa niem si´ od dzia ∏a nia. Gro zi 

to wy ucze niem bez rad no Êci dziec ka.

Uczàc dzie ci sa mo dziel ne go ubie ra nia si´ i roz-

bie ra nia trze ba pa mi´ taç o tym, co znaj du je 

si´ w ich mo˝ li wo Êciach. Otó˝ dwu ipó∏ rocz ne 

dziec ko jest ju˝ na ty le spraw ne, ̋ e mo ̋ e sa mo-

dziel nie za ∏o ̋ yç maj tecz ki i spoden ki, a tak ̋ e 

w∏o ̋ yç skar pe ty i bu ci ki nie ba czàc na któ rà 

nó˝ k´. Nie ra dzi so bie ono jesz cze ze sznu ro-

wa d∏a mi, kla mer ka mi itp., a tak ̋ e trud no mu 

po ra dziç so bie z ubra nia mi, któ re ma jà gu zi ki. 

Trzy la tek pró bu je roz piàç gu zi ki przy p∏asz czu 

tak: roz cià ga za pi´ cie i wy py cha pal cem gu zi-

ki z dziu rek.

Trze ci i czwar ty rok ̋ y cia jest okre sem do sko na-

le nia si´ umie j´t no Êci sa mo dziel ne go ubie ra nia 

si´ i roz bie ra nia. Ma lu chy ma jà spo re k∏o po ty 

z roz ró˝ nia niem przo du i ty ∏u przy na k∏a da niu 

blu zy, pi ̋ am ki, ko szul ki, kurt ki itp. Jest im obo-

j´t ne, na któ rà no g´ za k∏a da jà but. Wie dzà, ˝e 

trze ba no gi w∏o ̋ yç w no gaw ki, ale my là im si´ 

przód z ty ∏em i cz´ sto obie no gi wk∏a da jà do 

jed nej no gaw ki. Wszyst ko to jest bar dzo trud ne, 

war to wi´c wpro wa dziç na st´ pu jà ce u∏a twie nia:

•  ozna czyç przód spodni i ko szul ki na szy wa jàc 

kó ∏ecz ko, ko kard k´;

• ozna czyç bu ty po we wn´trz nej stro nie tak, 

by dziec ko na pod ∏o dze mo g∏o z∏o ̋ yç w pa r´ 

le wy i pra wy bu cik, a po tem za ∏o ̋ yç na swo-

je sto py.

Uczàc dzie ci wa˝ nych umie j´t no Êci ˝y cio wych 

– ta kich jak sa mo dziel ne ubie ra nie i roz bie ra-

nie, a tak ̋ e po rzàd ne uk∏a da nie ubraƒ – do ro-

Êli mu szà byç cier pli wi, sys te ma tycz ni i kon-

se kwent ni. Nie uda ∏o si´ raz, to nic. Trze ba 

po chwa liç dziec ko za wy si ∏ek i tak d∏u go çwi-

czyç – pod po wia daç czyn no Êci, za ch´ caç do 

wy ko na nia, pod trzy my waç w dà ̋ e niu do ce lu 

– a˝ dziec ku uda si´ go wy ko naç. Nie wol-

no za po mnieç o oka za niu ra do Êci z ka˝ de-

go dzie ci´ ce go suk ce su, bo za ch´ ci je to 

do sa mo dziel no Êci.

Przed szko la ki ma jà sil ne po czu cie w∏a sno-

Êci (to mo je, to ma my, to ta ty) i miej sca, 

gdzie ma jà si´ znaj do waç (to ma byç na 

tej pó∏ ce w sza fie, to w ∏a zien ce itd.). Do ty-
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sprzàtam8

 
Wdra ̋ a my przed szko la ka 
do utrzy my wa nia 
po rzàd ku wo kó∏ sie bie
Ju˝ dwu la tek lu bi po ma gaç do ro s∏ym w pra-

cy do mo wej: du ̋ o przy tym mó wi, wszyst-

kie go do ty ka, za glà da w ka˝ dy kàt i bez 

prze rwy py ta. Trzy la tek po tra fi wy r´ czaç 

do ro s∏ych w pro stych czyn no Êciach: po da-

je ró˝ ne przed mio ty (∏y˝ ki, wi del ce, za baw-

ki) i umie przy pil no waç dziec ko w wóz ku.

Po ma ga nie do ro s∏ym spra wia ma ∏ym 

i wi´k szym przed szko la kom wy raê nà przy-

jem noÊç. Je ̋ e li do ro Êli chcà t´ wspa nia-

∏à ce ch´ roz wi nàç, mu szà oka zy waç ra doÊç 

– na wet prze sad nie – gdy ma luch sta ra si´ 

po móc, na wet wów czas, gdy czy ni to nie-

zdar nie. Po tem, w obec no Êci dziec ka, ma jà 

g∏o Êno opo wia daç in nym o tym, co do bre-

go ono zro bi ∏o i ja kie to wa˝ ne i po trzeb ne. 

Dzi´ ki te mu dziec ko za czy na ro zu mieç, ˝e 

po ma ga nie in nym jest ocze ki wa nà po win no-

Êcià i ˝e mo ̋ e byç dum ne, je ̋ e li tak po stà pi.

W trze cim ro ku ˝y cia dziec ko po tra fi ju˝ 

do strzec ∏ad i cie szyç si´ z nie go, a ba ∏a-

gan ko ja rzy mu si´ z nie wy go dà i k∏o po ta-

mi. Dla do bra dziec ka trze ba or ga ni zo waç 

wspól ne sprzà ta nie:

•  po ka zy waç dziec ku, co i jak trze ba zro biç;

•  pod po wia daç na st´p ne czyn no Êci;

•  oka zy waç ra doÊç, gdy uda mu si´ coÊ 

sen sow nie wy ko naç;

•  nie kar ciç i wstrzy my waç si´ od cià g∏e-

go po pra wia nia.

Na ko niec na le ̋ y wspól nie po pa trzeç na 

po sprzà ta ny kàt i pod kre Êliç, jak mi ∏o jest 

prze by waç w po sprzà ta nym miesz ka niu. 

Nie wol no tak ̋ e za po mnieç o pod kre Êle niu 

za s∏ug ma ∏e go po moc ni ka. W do brze ro zu-

mia nym in te re sie swo im i dziec ka, do ro s∏y 

nie po wi nien – na wet, gdy mu si´ Êpie szy – 

wy r´ czaç dziec ka w pra cach po rzàd ko wych.

Czte ro lat ki i dzie ci star sze po tra fià zro zu-

mieç, co to zna czy pe∏ niç dy ̋ ur i ch´t nie 

to ro bià, cho cia˝ na uczy ciel ka mu si cza-

sa mi ma ∏e mu dy ̋ ur ne mu o tym przy po-

mnieç. Pi´ cio lat ki czu jà si´ wy ró˝ nio ne, gdy 

mo gà asy sto waç na uczy ciel ce i wy r´ czaç jà 

w wie lu czyn no Êciach, a dy ̋ u ry pe∏ nià ju˝ 

z wiel kà od po wie dzial no Êcià. Dla w∏a sne-

go do bra ro dzi ce po win ni si´ za in te re so waç 

tym, jak dziec ko pe∏ ni ∏o przed szkol ny dy ̋ ur. 

Wów czas ∏a twiej b´ dzie wdro ̋ yç dziec ko do 

obo wiàz ków do mo wych.

Po ma ga nie in nym trze ba po ∏à czyç z kszta∏ to-

wa niem u dzie ci na wy ku sza no wa nia czy je goÊ 

wy si∏ ku. Do ty czy to zwy czaj nych i co dzien-

nych spraw. Dziec ko mu si wie dzieç, ˝e:

•  trze ba wy trzeç bu ty, bo si´ na bru dzi 

i ma ma b´ dzie mu sia ∏a umyç pod ∏o g´, 

a to jest trud ne i wy ma ga wy si∏ ku;

•  na le ̋ y za my kaç drzwi, bo mo ̋ e staç si´ 

ka ta stro fa, a po nad to otwar te drzwi prze-

szka dza jà in nym;
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•  nie mo˝ na roz rzu caç przed mio tów, bo 

two rzy si´ ba ∏a gan i póê niej trze ba sprzà-

taç, a to jest k∏o po tli we.

Ju˝ przed szkol ne ma lu chy po tra fià zro zu-

mieç sens ta kich spo ∏ecz nych umów. Dla 

utwo rze nia na wy ku sza no wa nia wy si∏ ku dru-

gie go cz∏o wie ka, do ro Êli mu szà wy ko rzy-

sty waç ka˝ dà sy tu acj´ dla uÊwia da mia nia 

dziec ku ja kie to wa˝ ne.

 Jesz cze je den po wód, dla któ re go 

war to uczyç dziec ko dba ∏o Êci o ∏ad 

i po rzà dek

W trak cie opa no wa nia czyn no Êci sa mo ob s∏u go-

wych dziec ko uczy si´ tak ̋ e mà drze or ga ni zo-

waç swo je czyn no Êci. Do wia du je si´, ˝e pew-

nych sy tu acji nie da si´ unik nàç. Dla te go le piej 

nie bun to waç si´ i wy ko naç to, co trze ba szyb ko 

i spraw nie. Je ̋ e li dziec ko po mo g∏o w sprzà ta-

niu, ma po czu cie, ˝e wy ko na ∏o coÊ po ̋ y tecz-

ne go, jest chwa lo ne i od czu wa kom fort wy go dy. 

Te wspa nia ∏e do zna nia dziec ko prze no si na in ne 

sy tu acje za da nio we, tak ̋ e w dzie dzi nie ak tyw-

no Êci in te lek tu al nych. Oka zu je si´, ˝e:

•  dzie ci, któ re ma ru dzà i ocià ga jà si´ przy 

ka˝ dej czyn no Êci sa mo ob s∏u go wej prze-

no szà ten styl za cho wa nia na sy tu acje 

za da nio we ty pu dy dak tycz ne go: zbyt 

wol no uk∏a da jà przed mio ty po trzeb ne do 

za j´ç, zwle ka jà z wy ko na niem po le ceƒ, 

a na do da tek po ka zu jà, jak wiel kà ∏a sk´ 

czy nià na uczy ciel ce;

•  dzie ci, któ re sie jà ba ∏a gan (rzu cà r´cz nik 

by le gdzie, dep czà po swo ich ubra niach 

w szat ni, prze cià ga jà si´ przy sto le i roz-

rzu ca jà je dze nie itd.) by wa jà rów nie nie sta-

ran ne w re ali za cji za daƒ ty pu in te lek tu al-

ne go: cià gle cze goÊ szu ka jà, prze su wa jà, 

prze sta wia jà i sà tym tak po ch∏o ni´ te, ˝e 

tra cà z po la wi dze nia sens za da nia;

•  dzie ci, któ re przy wy ko na niu czyn no Êci 

sa mo ob s∏u go wych do pra sza jà si´ po mo-

cy przy nie wiel kim wy si∏ ku, cho cia˝ mo g∏y-

by po ra dziç so bie sa me, prze no szà ten 

na wyk na sy tu acje za da nio we ty pu in te-

lek tu al ne go: gdy za cznà re ali zo waç za da-

nie, za czy na jà ma ru dziç, szu ka jà wzro kiem 

na uczy ciel ki, a gdy ona spoj rzy w ich kie-

run ku po ka zu jà swo jà bez rad noÊç.

Dzie ci, któ re tak si´ za cho wu jà w sy tu acjach 

˝y cio wych, wy ma ga jà wspar cia i szcze gól-

nej opie ki wy cho waw czej. Je ̋ e li nie uda si´ 

zmie niç ich za cho waƒ na lep sze w za kre sie 

czyn no Êci sa mo ob s∏u go wych, to po ja wià si´ 

na st´p ne k∏o po ty ju˝ ty pu in te lek tu al ne go.

Z mo ich do Êwiad czeƒ wy ni ka, ˝e o wie-

le ∏a twiej jest uczyç mà dre go za cho wa nia 

w kon kret nych sy tu acjach ˝y cio wych np. 

przy re ali za cji czyn no Êci sa mo ob s∏u go wych, 

ni˝ w trak cie za j´ç dy dak tycz nych. W trak-

cie za j´ç dy dak tycz nych trze ba si´ prze-

cie˝ sku piç na czyn no Êciach in te lek tu al nych. 

Dla te go ra dz´ po wa˝ nie po trak to waç czyn-

no Êci sa mo ob s∏u go we przed szko la ków.



POTWIERDZENIE OTRZYMANIA „PACZKI PRZEDSZKOLAKA”
Drodzy Rodzice, 
otrzymaliÊcie od nas bezp∏atny zestaw „Paczka Przedszkolaka” z poradnikiem „Od malu-
cha do starszaka”. AbyÊmy mogli rozwijaç nasze programy edukacyjne dla rodziców, prosimy 
o wype∏nienie poni˝szej ankiety. Paƒstwa opinie pozwolà nam przygotowaç kolejne atrakcyjne 
paczki dla Waszego przedszkola. Poni˝sza ankieta jest jednoczeÊnie potwierdzeniem odbioru 
zestawu „Paczka Przedszkolaka”. Prosimy o odes∏anie podpisanej ankiety na adres: 
Pelargos Sp. z o.o., Al. Prymasa Tysiàclecia 46, 01-242 Warszawa. 

imi´  

nazwisko  

miejscowoÊç  

kod    –         poczta   

ulica  

nr domu                   nr mieszkania  

telefon  

e-mail  

Pani/Pana data urodzenia

    

Wykszta∏cenie

  podstawowe   zawodowe   Êrednie   wy˝sze

Gdzie otrzyma∏/a Pan/Pani zestaw „Paczka Przedszkolaka”?
Prosz´ wpisaç nazw´ i adres przedszkola
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Prosz´ oceniç atrakcyjnoÊç „Paczki Przedszkolaka”:

  bardzo atrakcyjna   raczej atrakcyjna   ma∏o atrakcyjna   nie podoba mi si´

data          podpis  ...................................................................

Zgodnie z ustawà o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 101 pozycja 926 z póêniejszymi zm.) informujemy, 
˝e Pani dane osobowe zbierane sà w celach marketingowych i statystycznych przez Pelargos Sp. z o.o. z siedzibà w Warsza-
wie przy Alei Prymasa Tysiàclecia 46 i b´dà udost´pniane instytucjom oraz firmom ró˝nych bran˝, a w szczególnoÊci oferujàcym 
produkty dla matki, dziecka i rodziny. Przys∏uguje Pani prawo wglàdu do swoich danych zbieranych w ramach niniejszego formu-
larza, a tak˝e prawo do ich poprawienia, oraz prawo wniesienia ˝àdania zaprzestania przetwarzania danych, a podanie danych 
jest dobrowolne. Wyra˝am zgod´ na otrzymywanie od Pelargos Sp. z o.o. na podany w niniejszym formularzu adres oraz numer 
telefonu, informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o Êwiadczeniu us∏ug drogà elektronicznà (Dz. U. Nr 144 poz. 1204).
Wyra˝am zgod´ na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu w celu okreÊlonym powy˝ej.






