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A nyár  sokunk  számára  elvileg 
összeegyeztethetetlen a gyerek-
betegségekkel.  Sok  vitamindús 
gyümölcs, úszás, biciklizés, fut-
kosás  a  szabadban  –  hiszen  ez 
mind  nagyon  egészséges.  Nem 
beszélve  arról,  hogy  a  náthát, 
influenzát,  középfülgyulladást 
elfújták végre a tavaszi szelek, a 
házipatika  polcán  a  lázcsillapí-
tós flaska helyére a naptej kerül, 
az  orrcsepp  is  hátrébb  szorul, 
előrébb araszol viszont a ragta-
pasz és a kullancsriasztó. 
A „nyár egyenlő egészség”-féle 

optimizmusra  azonban  gyakran 
rácáfol  az  élet, hiszen ez  a  sze-
zon is rejt veszélyeket és a télinél 
talán kevésbé sztereotip betegsé-
geket. Nem beszélve arról, hogy 
míg télen egy jól irányzott nátha 
megóvhat  a  matekdolgozattól, 
addig  egy-egy  nyári  vírusfertő-
zés tönkreteheti az egész család 
nyaralását  (hogy  az  esetleges 
kéz- és  lábtöréseket ne  is említ-
sük).  A szabadban  való  tartóz-
kodásnak  is megvannak a szép-
ségei  mellett  a  maga  veszélyei 
–  gondoljunk  csak  a  tûző  nap-
sütésre,  vagy  az  orvul  támadó 
kullancsokra.
Alább a nyár főbb „veszélyfor-

rásait”  gyûjtöttük  egybe  –  nem 
elriasztó célzattal, hanem azért, 
mert sok kellemetlenség egy kis 
odafigyeléssel  (és  házipatikánk 
szezonális megújításával) meg-
előzhető. 
Segítségünkre  volt  ebben  dr. 

Veres Judit  gyermekorvos,  aki 
most  tanácsokkal  is  ellátja  a 
kisgyerekes  szülőket,  nagyszü-
lőket – arra az esetre, ha a nyár 
mégsem  bizonyulna  olyan  fel-
hőtlennek, mint szeretnénk. 
– Nyáron a gyerekeket jobban 

szabadjára  engedjük,  lazább  a 
felügyelet,  hiszen  vakáció  van 
– ennek köszönhetően megnő a 
balesetek száma. A kisgyerekek 
pedig  a  meleg  és  a  tûző  nap-
sütés  veszélyének  fokozottan 
vannak  kitéve,  hiszen  védtele-
nek.  Hőártalom  esetén  a  kicsi 

nyugtalan,  sírós,  étvágytalan, 
hány,  fejecskéje  kipirul,  eset-
leg az eszméletét is elvesztheti. 
Csecsemők  esetében  ilyenkor 
azonnal  orvoshoz  kell  fordul-
ni.  A nagyobb  gyermekeket 
hûvösre  kell  vinni,  borogatni 
a  fejüket,  fájdalomcsillapítót 
adni  és  bő  folyadékkal  itatni. 
Aranyszabály:  11  és  15  óra 
között ne menjünk a napra! Ez 
vízparton  is  érvényes,  hiszen 
a  víztükör  felerősíti  a  káros 
sugárzást.  A gyerekek  bőre 
még  éretlen,  nem  tudnak  kel-
lőképp  védekezni  a  nap  ellen. 
Ezért  a  kisgyerekeket  sosem 
szabad  napoztatni.  Árnyékban 
is  viseljenek  könnyû  ruhát, 
célszerû  nagy  karimájú  kala-
pot  adni  rájuk,  ami nemcsak a 
fejüket,  de  a  nyakukat  is  védi. 
Napszemüveget  is  érdemes 
beszerezni, ha a gyerek hajlan-
dó viselni – tette hozzá dr. Veres 
Judit,  hangsúlyozva:  gyerme-
ket  soha ne hagyjuk  felügyelet 
nélkül  víz  mellett,  legyen  az 
medence vagy vízpart.
– Ne feledkezzünk meg a kul-

lancsokról és a rovarcsípésekről 
sem. A gyerekeket vizsgáljuk át 
naponta  tetőtől  talpig,  és  ha 
kullancsot  találunk,  azonnal 
távolítsuk el. Minden patikában 
kapható kullancskiszedő kanál, 
jó,  ha  már  előre  beszerzünk 
egyet. Sok szülő fél eltávolítani a 
kullancsot, és inkább az orvosra 
bízza,  ám  a  késlekedés  többet 
árthat,  mint  az,  ha  a  kullancs 
feje  esetleg  beszakad.  Én  tehát 
azt  tanácsolom:  mindenképp 
próbálják meg otthon eltávolíta-
ni az élősködőt. Persze nemcsak 
a kullancs okozhat aggodalmat, 
hanem  egy-egy  rovarcsípés  is. 
Ilyen  esetekben  érdemes  vala-
milyen  fajta  antiallergikumot 
adni a gyereknek. De  legjobb a 
megelőzés: a babákat  szúnyog-
hálós  baldachin  alatt  altassuk, 
a  nagyobbakra  pedig  figyel-
jünk  oda,  ha  gyümölcsöt  esz-
nek  vagy  édes  italokat  isznak 

–  ezekre  ugyanis  rászállhatnak 
a darazsak. Ha már megtörtént 
a baj,  a  szájüregi  csípés  esetén 
az  ügyelethez  kell  fordulni. Ha 
a csípés a bőrön van, gyulladás-
csökkentő  kenőcsöt  kenhetünk 
rá,  de  jó  szolgálatot  tesz  ilyen-
kor  az  érintett  részre  szorított 
jégakku,  illetve  a  régi  jó  ecetes 
vizes  borogatás  –  tette  hozzá  a 
gyermekorvos.
– Sok gyermeket érint a légúti 

allergia.  Akkor  is  csökkenthet-
jük a tüneteket, ha nem tudjuk, 
milyen pollenre allergiás a kicsi: 
gyakori  hajmosással,  az  ablak 
bezárásával,  a  nedves  takarí-
tással  és  az  autós  pollenszûrő 
alkalmazásával  sokat  segíthe-
tünk  átvészelni  a  kellemetlen 
időszakokat.  Amennyiben  a 
gyermek betölti az egy-két éves 
kort,  már  elvégezhető  az  aller-
giavizsgálat is. 
A nyári  hónapokban  gyako-

riak a vírusfertőzések. Sok gyer-
meket betegített meg az elmúlt 
napokban az úgynevezett ente-
rovírus,  amely  fekélyes  torok-
gyulladást,  magas  lázat  okoz, 
ehhez  hasmenés,  hányás  tár-
sulhat.  Ilyen  esetekben  lázcsil-
lapítást,  bő  folyadékbevitelt  és 
diétát  javasolunk a kis betegek-
nek, probiotikummal kiegészít-
ve. Antibiotikumos kezelésre  is 
szükség lehet, ha a tünetek pár 
nap alatt nem javulnak – hang-
súlyozta  a  gyermekorvos,  aki 
kitért arra is, mire érdemes oda-
figyelni a nyaralás alatt.
–  Elsőként  a  védőoltásokat 

említeném.  Európa  országai-
ban  elfogadják  a mi  védőoltási 
rendszerünket,  de  a  tunéziai 
nyaralások  esetén  már  ajánlott 
a  fertőző  májgyulladás  elleni 
védőoltás.  Aki  egzotikus  tájak-
ra  utazik, mindenképp  keresse 
fel az oltóközpontot, ahol taná-
csokkal  is  ellátják  a  hozzájuk 
fordulókat.  Ezt  nem  érdemes 
az  utolsó  pillanatra  hagyni  –  a 
beadott  vakcina  ugyanis  csak 
egy  bizonyos  idő  eltelte  után 
fejti  ki  védőhatását.  Ezért  azt 
javaslom, indulás előtt legalább 
egy  hónappal  látogasson  el  az 
oltóközpontba  az,  aki  messzi 
tájakra készül. 
–  Aki  közelebbi  célpontot 

választ  és  autóval  utazik,  min-
denképp  figyeljen  arra,  hogy 
ne  a  legnagyobb  forróságban 
utazzon.  A gyermeket  ne  érje 
közvetlen napfény még az autó-
ban  sem.  Víz  mindig  legyen 

Szünidei betegségek, balesetek, megelõzési lehetõségek  

Támad a nyár,  
de a támadások kivédhetõk
A náthaszezonnak tavasszal vége lett, a kisgyerekes 
szülõk kifújták magukat – és máris készülhetnek a 
nyári „programra”: darazsak, kullancsok, napégés, 
allergia, kiütések, hasmenés, biciklis balesetek… 
Lehetõleg közvetlenül a nyaralás elõtt vagy alatt. 
Öröm az ürömben, hogy sok betegséget, nyári balese-
tet megelõzhetünk – hogy hogyan, arról dr. Veres Judit 
gyermekorvos beszélt lapunknak.

–  Nemcsak  a  családi  uta-
zásra,  de  a  gyerek  táborozá-
sára  is  érdemes  felkészülni. 
Lázcsillapítót,  kötszert  ilyen 
esetben  nem  érdemes  csoma-
golni, hiszen a  táborokban van 
sürgősségi egészségügyi ellátás. 
A társadalombiztosítási  azono-
sítójelet és a szülő elérhetőségét 
azonban  mindig  adjuk  meg  a 
gyereket kísérő felnőttnek. Idén 
már  nem  kell  orvosi  igazolás 
a  táborozáshoz,  elég  a  szülő 
nyilatkozata arra nézve, hogy a 
gyermeke egészséges – jegyezte 
meg dr. Veres Judit. 
–  Végezetül  egy  általános 

szabály:  a  nagy  melegben  a 
gyermek  testsúlykilogram-
monként  legalább  másfél  deci 
folyadékot  igyon meg  naponta. 
E mennyiségben a víz, a kakaó, 
a leves és a gyümölcslé is benne 
van.  Ne  várjuk  meg,  amíg  a 
gyerek  jelzi,  hogy  szomjas  – 
itassuk  őt  rendszeresen,  de  ne 
cukros  és  szénsavas  üdítőkkel, 
hanem  lehetőleg  buborékmen-

tes vízzel vagy gyümölcsteával. 
A szoptatott babákat a forróság-
ban kínáljuk meg egy-egy korty 
vízzel szoptatás után. Ne feled-
jük:  a  csecsemők  pár  óra  alatt 
kiszáradhatnak! 
Jó  tanácsaim  sorát  egy  kel-

lemes  témával  zárnám:  a  fagy-
laltozással. Ha a szülők kérdik, 
adhatnak-e  fagylaltot  a  gye-
reknek,  vagy  inkább  kerüljék 
a  hideg  édességet  az  esetleges 
torokgyulladás miatt,  azt  szok-
tam  mondani:  a  kicsik  inkább 
„fagylaltlevest” egyenek – vagy-
is  megolvadt  fagyit.  A hidegtől 
ugyanis  életre  kelhet  a  torok-
ban  lévő  baktériumflóra,  és 
bekövetkezhet  a  nemkívánatos 
torokgyulladás.
Összefoglalva: odafigyeléssel, 

felkészüléssel,  pár  gondosan 
megválasztott gyógyszerrel bát-
ran  nekivághatunk  a  nyárnak 
– és akkor az esetleges betegsé-
gek, balesetek helyett már csak 
az időjáráson kell izgulnunk…
  Ádám Katalin

A mezítlábas szaladgálás velejárója a rovarcsípés – ha megelõzni nem is 
tudjuk, legalább a kellemetlen tüneteket enyhíthetjük
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nálunk, ezt talán mondani sem 
kell – azt viszont igen, hogy ha 
pici gyerekkel utazunk, vigyünk 
magunkkal  olyan  bébiételeket, 
amit  a  gyerek  szeret,  és külföl-
dön  inkább  ezt  adjuk  neki  az 
egzotikus csemegék helyett (így 
elkerülhetjük a hasmenést). Úti 
patikánkban  legyen  lázcsilla-
pító  és  probiotikum  hasmenés 
esetére,  de  készüljünk  fel  az 
esetleges  allergiára  is,  no  meg 
a  balesetekre  (kötszerrel,  fer-
tőtlenítővel).  A legfontosabb  a 
biztosítás: ha megtörténik a baj, 
azonnal  hívjuk  a  biztosítónkat, 
jelentsük be, mi történt velünk. 
Minden  orvosi  kezelésről  kér-
jünk  számlát,  hiszen  a  biztosí-
tónk ez alapján  téríti meg költ-
ségeinket. 
–  Sajnos,  ahhoz  nem  is  kell 

elutazni,  hogy  egy-egy  csúnya 
hasmenést  kifogjon  az  ember 
gyereke:  nyáron  gyakoriak  a 
szalmonellás fertőzések; a heves 
hányás,  hasmenés,  magas  láz 
miatt  rendszerint  kórházi  tar-
tózkodással  végződik  e  beteg-
ség.  Ha  a  gyereknek  tartósan 
hasmenése  van,  illetve  hány, 
mindenképp  forduljunk  orvos-
hoz!

A Szociális Gondozó Központ Érd a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Apró Falva Bölcsőde

kisgyermeknevelő
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Edit utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A bölcsődei ellátásban részesülő 1–3 éves gyer-
mekek szakszerű gondozása, nevelése, fejlesztése, napközbeni ellátása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. tör-
vény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•  Középiskola/gimnázium, érettségi és csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) vagy bölcsődei szakgondozó (OKJ), vagy csecsemő-és kis-

gyermekgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ).
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  Felsőfokú képesítés, felsőfokú csecsemő- és gyermeknevelői, -gondozói, kisgyermeknevelői végzettség.
Elvárt kompetenciák:
•  Kreativitás, kezdeményezőkészség, a bölcsődei módszerek magas szintű ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  Önéletrajz, motivációs levél, szakirányú végzettséget igazoló oklevélmásolat.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Demjén Szilvia nyújt a 06-23-374-944-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•  Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ Érd címére történő megküldésével (2030 Érd, Budai út 14.). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 4/2012, valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő.
•  Elektronikus úton Demjén Szilvia részére a munkaugy.szocgond@t-online.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A munkakör kizárólag a megjelölt végzettségekkel tölthető be. Az érvényes pályázatot 
benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt. Csak azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, melyek hiánytalanul 
kerülnek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 27.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Érd Honlap – 2012. július 2.


