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Wszystkie kategorie
Szukaj wśród 148 238 porad

» Wyszukiwanie zaawansowane

Encyklopedia leków

Poradniki

Ciąża, poród, połóg

Odżywianie dziecka

Zdrowie dziecka

Rozwój dziecka

Dla rodziców

Jesteś tutaj: Strona główna

Partnerzy
Strategiczni
Nataniel właśnie skończył 6
miesięcy i uważa, że świat
jest...

Zachęcamy do obejrzenia
pozostałych filmów, które
zebrane są w poniższych
działach:
CHOROBY

Czym jest astma? Astma to
choroba
nawracająca,
polegająca na...

OBJAWY
PIERWSZA POMOC

Ból żołądka czy ból brzucha to
powszechne problemy u dzieci.
Często...

ROZWÓJ
Nataniel potrafi już siedzieć bez pomocy i próbuje
przybierać pozycję do raczkowania,...

Najnowsze artykuły
MJWK
» Zobacz inne zdjęcia

07 listopad 2012

Idealny wózek dla dziecka cz.II
Spacerówka to wózek z rozkładanym najczęściej
siedziskiem i przeznaczony dla dzieci od pół roku
wzwyż (lub młodszych, jeśli rozkłada się zupełnie
płasko). Chcąc zakupić taki typ wózka, musimy
zmierzyć się z ogromną ilością...
» więcej

05 listopad 2012

01 listopad 2012

Idealny wózek dla dziecka
cz.I

Korzystny wpływ
synbiotyków podczas
antybiotykoterapii

Kupno dziecięcego wózka, choć
wydawałoby się prostą sprawą
zdecydowanie taką nie jest. By
służył długo i spełniał wszelkie...
» więcej

Porada
dnia!
Tutaj
prezentujemy
wybrane
najciekawsze, najbardziej
'na czasie' pytania i
odpowiedzi
naszych
lekarzy!

Konsekwencją
stosowania
antybiotyków zwłaszcza o
szerokim spektrum działania są
m.in.
biegunki
poantybiotykowe, które rozpoznaje się w...
» więcej

» więcej

» wszystkie artykuły

Ostatnie pytanie:
magdai
08 listopad 2012
Witam, syn (20-m-cy) przyjął 12 zastrzyków zinacef na zapalenie płuc. Od
tamtego czasu mija już drugi tydzień a on nadal kaszle. Są momenty kiedy
kaszle bardziej i takie kiedy prawie wcale. Cały czas podajemy mu syrop
wykrztuśny z polecenia pediatry. Ostatnio zachorował także mąż (również
zapalenie płuc). Krótko po tym syn zaczął gorączkować (trwało to 2 dni),
pojawił się katar. Lekarka znowu proponuje podać antybiotyk ale zwlekamy z
tym, bo gorączka mimo,że była wysoka to jednak po 2 dniach zniknęła. Czy
tak długo utrzymujący się kaszel po zapaleniu płuc to zjawisko "normalne"?

W tej sesji nie można już zadawać pytań lekarzom.
Twoje pytanie zostanie dopasowane do naszej bazy
wiedzy.
Wpisz treść pytania

Odpowiedź lekarza:
Prawdopodobnie dziecko ma aktuanie infekcję wirusową .Kaszel po infekcji
może utrzymywać się do 3 -4 tygodni,bowiem tak długi jest okres regeneracji
nabłonka.Kaszel wilgotny zazwyczaj nie wymaga leczenia i jest odruchem
obronnym organizmu,ułatwiającym oczyszczanie oskrzeli z zalegającej
wydzieliny.

Lekarz Dziecko24.pl
Przypominamy, że podana przez nas odpowiedź jest jedynie sugestią.
Nie zastąpi ona wizyty u lekarza.

Przeczytaj jak działa nowy moduł zadawania pytań

Znajdź nas na Facebooku

dziecko24.pl
Lubię to!
Liczba osób, które lubią dziecko24.pl: 2,951.
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Porada w godzinę
Potrzebujesz porady pediatry? Chcesz zadbać o zdrow ie dziecka bez konieczności w ychodzenia z domu? To dobry adres. W serw isie dziecko24.pl dośw iadczony pediatra rozw ieje Tw oje
w ątpliw ości, udzieli Ci odpow iedzi na pytanie, pomoże zw alczyć katar i kaszel. Dzięki naszemu serw isow i dow iesz się, czy gorączka to już grypa, czy tylko przeziębienie. Przed zabraniem
niemow lęcia do lekarza możesz liczyć na w stępną diagnozę online. W naszym serw isie porady pediatry są zupełnie darmow e,w szystko po to, żeby zadbać o zdrow ie dziecka. Zadbaj o sw oje
dziecko i zyskaj pew ność, że rozw ija się zdrow o. Nie daj się niepew ności i zapytaj. Odpow iemy na każde pytanie, poniew aż w iemy,jak w ażne dla każdego rodzica jest zdrow ie jego dziecka.
Porady pediatry pomogą rodzicom niemow lęcia przebrnąć przez okres niepew ności pierw szych tygodni życia. Zaufaj lekarzom, którzy udzielili już tysięcy porad, którzy mają w ieloletnie
dośw iadczenie i którzy ciągle podnoszą sw oje kw alifikacje. Zapytaj pediatrę,otrzymasz odpow iedź w godzinę.

