Βήχας
Είναι ζνα ςυνθκιςμζνο και ςπάνια επικίνδυνο ςφμπτωμα ςτθν παιδικι θλικία.
Πολφ ςυχνά ζρχεται μετά από μια ίωςθ με 2-3 θμζρεσ πυρετό και μφξεσ
(μεταλοιμϊδθσ βιχασ).
KATΑΡΧΘΝ ΜΘΝ ΠΟΛΤΕΛΠΙΗΕΣΕ ΣΑ ΙΡΟΠΙΑ (αντιβθχικά ι βλενολυτικά).
Φροντίςτε βαςικά να ζχετε τθ μφτθ του παιδιοφ ανοιχτι χρθςιμοποιϊντασ
καλαςςινό νερό ςε μορφι ςπρζι ι αμποφλασ που κα βρείτε ςτο φαρμακείο. Είναι
ακίνδυνο και μπορείτε να κάνετε αρκετζσ ρινικζσ πλφςεισ τθν θμζρα. Αν αυτό δεν
αρκεί για να αποςυμφοριςει τθν μπουκωμζνθ μφτθ χρθςιμοποιιςτε ρινικζσ
ςταγόνεσ Otrivin 0,05% (1-2ςταγ. 3 φορζσ τθν θμζρα, 10 λεπτά πριν το φαγθτό ι τον
φπνο).
Δϊςτε ςυχνά διαυγι υγρά (π.χ νερό, τςάι, χυμό) κακϊσ και ζνα κουταλάκι μζλι (>1
χρονϊν) που βοθκοφν ςτο να κατεβάςει το παιδί τα φλζματα. Bοθκά να δϊςουμε
μια δφο γουλιζσ τθν ώρα που αρχίηει να βιχει το παιδί. Είναι καλό να μειϊςετε ι
να κόψετε για λίγεσ μζρεσ το αγελαδινό γάλα που φζρνει ςυχνά περιςςότερο μφξεσ
και φλζματα.
Επίςθσ βάλτε το παιδί για φπνο αποφεφγοντασ τθν οριηοντίωςθ του ςϊματοσ του
αλλά αναςθκώνοντάσ το ελαφρώσ με 1-2 βιβλία κάτω απ το ςτρϊμα του απ τθν πλευρά
τθσ κεφαλισ.

Δοκιμάςτε να ςτάξετε μερικζσ ςταγόνεσ ευκαλφπτου ςτο ςεντόνι του παιδιοφ
κακϊσ και ςε βραςτό νερό για να αναπνεφςει τουσ υδρατμοφσ. Ζνα άλλο “κόλπο”
που βοθκά μερικά παιδιά με φλζματα είναι να κόψετε ζνα κρεμμφδι! ςτα 4 και να
το βάλετε ςε ζνα πιατάκι δίπλα ςτο κρεβάτι του παιδιοφ!!! Αλλιϊσ μπορείτε να
δϊςετε ςιρόπι Trebon 5 ml 3 φορζσ τθν θμζρα ςε πολφ υγρό βιχα.
Αν τθν ϊρα που βάηετε το παιδί για φπνο το βράδυ του ζρχεται ξθρόβθχασ δϊςτε το
ςιρόπι Aerolin (για παιδί 6 κιλϊν(Kg) δϊςτε 1.5ml, 10kg δϊςτε 2,5ml, 14kg δϊςτε 4
ml, 20kg δϊςτε 5ml). Αν αυτό βοθκιςει ζςτω και για 1 ϊρα επικοινωνιςτε με τον
γιατρό ςε ϊρεσ γραφείου.
Τποψιαςτείτε λαρυγγίτιδα ςτο παιδί με ςκλθρό βιχα ςαν γάβγιςμα, βραχνι φωνι και
δυςκολία ςτθν αναπνοι τισ νυχτερινζσ ι πρϊτεσ πρωινζσ ϊρεσ. Mζχρι να εξεταςτεί το παιδί
από γιατρό κα πρζπει να το διατθριςετε ιρεμο, χωρίσ πανικό να το βγάλετε για 2-3 λεπτά
ςτον κρφο αζρα , να ειςπνεφςει υδρατμοφσ και να κοιμθκεί ςχεδόν κακιςτό ςτθν αγκαλιά
ςασ ςε δωμάτιο με ανοιχτό παράκυρο.
www.argiriou.org

