
Pleśniawki to infekcja grzybicza jamy ustnej. 
Zwykle nieszkodliwa, ale może spowodować 
niechęć do jedzenia. Zgłoś się do lekarza, 
jeżeli na języku malucha lub we wnętrzu jamy 
ustnej widoczny jest biały nalot przypominający 
twarożek, którego nie da się łatwo zetrzeć

Pleśniawki

W okolicach pieluszki bardzo 
często pojawia się zaczerwienienie 
i podrażnienie — pamiętaj o 
częstym sprawdzaniu pieluszki 
i przewijaniu dziecka. Spróbuj 
używać wacika i ciepłej wody 
do mycia tych miejsc; pomocny 
może być też specjalny krem na 
odparzenia zapobiegający powstawaniu 
wysypki. Porozmawiaj z farmaceutą, jeżeli 
wysypka nie ustępuje lub jeżeli dziecko ma 
utrzymującą się, jasnoczerwoną i wilgotną 
wysypkę z czerwonymi lub białymi plamami. 
Jeżeli Twoje dziecko źle się czuje lub ma 
wysypkę, która nie znika, pilnie zgłoś się  
do lekarza

Wysypka

Niemowlęta często się przeziębiają 
— małe dzieci łapią średnio od 3 do 8 

przeziębień rocznie! Podawaj dziecku dużo 
płynów i po konsultacji z lekarzem spróbuj 

podać paracetamol dla niemowląt w razie potrzeby. 
Większość przeziębień mija samoczynnie w ciągu 

tygodnia lub dwóch, ale jeżeli objawy się utrzymują, zgłoś 
się do lekarza. Sytuacja wymaga szybszej konsultacji, 
jeżeli dziecko ma gorączkę z wysypką lub jest senne i 
apatyczne

Kaszel i przeziębienie

Na co warto zwrócić uwagę
To normalne, że niemowlęta od czasu do czasu chorują. Oto kilka kwestii, na które warto zwrócić uwagę i kilka wskazówek, dzięki 
którym Twoje dziecko poczuje się lepiej. Pamiętaj, że to Ty najlepiej znasz swoje dziecko – zaufaj swojemu instynktowi i szukaj 
pomocy, jeżeli cokolwiek Cię niepokoi.

Infekcje ucha nie są zazwyczaj 
poważne, ale bywają dość bolesne 
dla dziecka. Maluch może płakać 

i ciągnąć lub pocierać uszy. Zadbaj 
o dużo dodatkowego przytulania i 
środków przeciwbólowych w razie 
potrzeby, a jeżeli objawy będą się 
utrzymywać lub się nasilą, zgłoś się  
do lekarza

Jeżeli oczy Twojego dziecka są zaczerwienione 
i swędzące, powieki się sklejają lub rano na 
powiece znajdujesz zaschniętą wydzielinę, 
może to być infekcja oczu. Większość 
przypadków zapalenia spojówek nie jest 
poważnym schorzeniem, ale w razie zauważenia 
któregokolwiek z tych objawów należy zgłosić 
się do lekarza. Używaj jednorazowego 
sterylnego gazika i roztworu soli fizjologicznej 
(do kupienia w każdej aptece) do oczyszczania 
oczu maluszka, przecierając każde oko od 
wewnętrznego kącika przy nosie na zewnątrz. 
Pamiętaj o umyciu rąk przed i po wykonaniu 
tej czynności, a do każdego przecierania użyj 
nowego sterylnego jednorazowego gazika

Zapalenie spojówek

Infekcje ucha

Enfamil Premium 2, mleko następne. Karmienie piersią jest najlepszym sposoem żywienia niemowląt.  
Karmienie sztuczne powinno następować w przypadku, gdy karmienie piersią jest niemożliwe lub utrudnione PO/ENF/18/0039.


