Dziecko na wakacjach. O czym warto pamiętać?
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Podczas wakacji szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci. Rodzice często zastanawiają się, jakie leki
zabrać ze sobą na wypoczynek lub jak w odpowiedni sposób przygotować się do niego.

Dorota Matyjasik: Co się najczęściej dzieje dzieciom na wakacjach?
Pediatra Jacek Kidoń: Rodzice często pytają, co powinni włożyć do apteczki. Trzeba mieć zwykłe środki
przeciwgorączkowe, przeciwbólowe i przeciwzapalne. Takie leki można podać na początku choroby, a później
trzeba szukać już specjalisty. Niekorzystnie na organizm wypływa zmiana diety czy wody. Nie każde dziecko
reaguje na to naturalnie. W konsekwencji może dojść do kłopotów natury jelitowej. Warto kupić zatem
elektrolity, probiotyki (...)
To pomaga...
Tak, ale gorsze od tego typu dolegliwości są urazy. Dzieci są wszędobylskie, a ryzyko wypadku jest znacznie
wyższe niż w warunkach domowych. W przypadku bólu możemy podać tabletki, ale jeżeli widać obrzęk czy
zasinienie to musimy skontaktować się z lekarzem.
Jakie środki podawać? Takie same jak dla dorosłych?
Najlepiej wybrać syropy, ibuprofeny, paracetamole...
Niektórzy rodzice są zdziwieni, że nie można podawać dziecku aspiryny...

Nie używamy aspiryny na pewno do 12 roku życia. Generalnie przy zażywaniu jakichkolwiek leków zwróćmy
uwagę na dawkowanie, które jest opisane na opakowaniu (...)
Czy są jakieś błędy, które rodzice często popełniają?
Niekiedy są nadopiekuńczy i pędzą z byle drobiazgiem do lekarza, a inni lekceważą pewne objawy. Rodzice nie
zdają sobie sprawy z tego, jak łatwo dziecko chociażby przegrzać podczas upałów i doprowadzić do udaru
termicznego. Wystarczy kupić kremy czy filtry i nie ciągnąć malucha na plażę w samo południe.
Dorośli łatwiej sobie radzą...
Oczywiście, bo mamy większą wytrzymałość. Dziecko po spędzeniu dwóch godzin na słońcu może dostać udaru,
a po kolejnych dwóch źle się czuje, wymiotuje i ma gorączkę. Trzeba wtedy schładzać je, dawać mu elektrolity.
Najmłodsi szybko regenerują się. Liczy się przede wszystkim rozsądek.
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