
ODPORNOŚĆ – CZYM JEST, JAK O NIĄ DBAĆ?

Czym jest odporność?
Odporność to cecha organizmu, która pozwala na przeciwstawienie się szkodliwym czynnikom

środowiska  zewnętrznego,  czyli  np.  niskiej  temperaturze,  pasożytom,  wirusom  itp.  Odporność
dzielimy na nabytą  i  wrodzoną,  co oznacza,  że nie  tylko rodzimy się  z  tym stanem, ale  także
możemy go w sobie i u swojego dziecka wypracować. Każdy chciałby mieć dużą odporność na
czynniki  chorobotwórcze i  mieć zdrowe,  odporne dziecko,  które nie jest,  co chwilę odsyłane z
przedszkola, albo żłobka do domu z powodu kataru, kaszlu, rzadkiej kupy itp. Odporny na choroby
maluch, to marzenie każdego rodzica. 

Czy jest sposób, aby te marzenia ziścić?
Do pewnego stopnia można zbudować odporność u każdego człowieka, wpływają na to takie

czynniki, jak m.in. odpowiednia dieta, dużo ruchu, częste przebywanie na dworze, odpowiednie
ubieranie dziecka, nawadnianie organizmu itp. Nasza droga do odporności wbrew pozorom, nie jest
trudna, chociaż, jak wszystko, wymaga czasu i odrobiny poświęcenia.

Odpowiednia dieta
Dieta, czyli sposób odżywiania odgrywa niebagatelną rolę w tworzeniu osłony ochronnej, jaką

jest odporność, dla młodego, kształtującego się człowieka. Przysłowie: „jesteś tym, co jesz” - to
szczera prawda, nie tylko w odniesieniu do ludzi dorosłych, którzy chcą schudnąć, lub być zdrowi.
Nawyki  żywieniowe,  najbardziej  znaczące  dla  młodego  organizmu,  kształtuje  się  już  w  ciągu
pierwszych trzech lat życia maluszka, dlatego termin „zdrowe odżywianie” powinniśmy stosować
także, a może przede wszystkim w odniesieniu do naszych milusińskich. 

Pierwszym etapem budowania odporności za pomocą diety jest karmienie piersią. W ten sposób
nie  tylko  matka  sprawia,  że  noworodek  jest  syty,  ale  także  wprowadza  do  jego  odżywiania
przeróżne mikroorganizmy. Mleko mamy podawane przez pierwsze pół roku życia maluszka, ma
pozytywny wpływ na jego odporność przez całe życie. 

Z czasem powoli należy wprowadzać do diety dziecka produkty stałe. Zazwyczaj przez pierwszy
rok życia malucha,  rodzice gotują zdrowe posiłki  z produktów najwyższej  jakości.  Tymczasem,
takie potrawy powinni przygotowywać przez cały czas, nie jedynie wtedy, gdy dziecko jest małe. 

W odżywianiu małego człowieka należy szczególnie uważać na sól. Nadmiar soli jest szkodliwy,
także dla dorosłego człowieka. Zapewne nie raz słyszeli Państwo, że nie należy jeść rzeczy z dużą
zawartością soli, te same rady doskonale odnoszą się do odżywiania dziecka. Dlatego potraw dla
naszej latorośli nie powinno się zanadto solić. 

Podobnie, jeżeli mówimy o cukrze, który obecnie pojawia się w nieomal każdym artykule ze
sklepu  spożywczego,  z  trudem przychodzi  kupienie  czegoś,  bez  nadmiernej  zawartości  cukru.
Bardzo  dużo  cukru  można  znaleźć  nawet  w zwykłym,  zdawałoby się  pieczywie,  w  jogurtach,
sokach  itp.  Dlatego,  jeżeli  chcemy ograniczyć  ilość  cukru  w  diecie  dziecka,  to  nie  wystarczy
jedynie, nie podawać mu słodyczy, trzeba także uważać na inne produkty spożywcze. Warto czytać
składy na opakowaniach, zanim kupimy dane produkty i wybierać te o najlepszym składzie. 

Należy także uważać na zawarty w potrawach tłuszcz, oczywiście nie można całkowicie z niego
zrezygnować, zresztą np. rybi tłuszcz jest bardzo zdrowy, ale powinno się znacznie go ograniczać w
diecie  dziecka.  W praktyce  oznacza  to  rezygnację  z  frytek,  chipsów, pokarmów smażonych na
głębokim tłuszczu, słodyczy zawierających utwardzony tłuszcz palmowy itp. 

Warzywa i owoce to zdecydowanie podstawa diety dziecka, jak i osoby dorosłej, można jeść ich
bardzo dużo, ponieważ są zdrowe. Zdecydowanie powinno się unikać fast-foodów oraz nadmiaru
białego pieczywa. Nabiał oczywiście jest zdrowy, ale również nie powinno się z nim przesadzać.
Warto zadbać o tworzenie prawidłowych nawyków żywieniowych u malucha, czyli przyzwyczajać
go do pięciu  regularnych,  niewielkich  posiłków,  tłumaczyć,  że  owoce  i  warzywa należy przed
zjedzeniem dokładnie umyć, trzeba także myć ręce zanim zasiądziemy do stołu, jeść powoli, bez
pośpiechu, dbać o różnorodność spożywanych pokarmów i pić dużo wody.

Sen
Wartości odpowiedniej diety w budowaniu odporności dziecka nie można nie docenić, ale bardzo



ważnym czynnikiem, który także wpływa na podatność na choroby jest sen. 
W dzisiejszych czasach, kiedy wszyscy pędzimy do pracy, nie mamy za bardzo czasu na to, aby

się  porządnie  wyspać.  Dzieci,  jednak  muszą  się  wyspać,  ale  kiedy  spieszymy  się  do  pracy  i
budzimy naszego maluszka o 5:00 rano, żeby zdążyć go wyszykować do żłobka, lub przedszkola,
nie myślimy o nim, o tym, że przez większość dnia będzie marudny, niewyspany, smutny, a co za
tym idzie, bardziej podatny na zachorowanie. Oczywiście pytanie brzmi: „jak to zrobić, aby dziciak
zechciał zasnąć wieczorem o przyzwoitej porze?”. Wbrew pozorom, można to z nim wypracować.
Trzeba już od najmłodszych lat uczyć dziecko pewnych rytuałów i nawyków, związanych ze snem.
Dobrze jest dziecko nie przed samym pójściem spać, ale już dużo wcześniej wyciszyć, kolacja,
kąpiel,  mycie  zębów,  zakładanie  piżamki,  następnie  słuchanie,  jak  mama,  lub  tata,  czytają
książeczkę.  Zdecydowanie  odradzam  oglądanie  telewizji  przed  snem,  lub  zabawę  telefonem,
tabletem, czy laptopem. Ekrany pobudzają,  utrudniają wyciszenie i  zrelaksowanie się.  Wyspane
dziecko, nie tylko będzie wesołe i uśmiechnięte przez cały dzień, ale także nie tak łatwo zacznie
chorować.

Przebywanie na świeżym powietrzu
Bardzo ważne w prawidłowym utrzymaniu odporności jest przebywanie na świeżym powietrzu,

czyli spacery, ruch na powietrzu, sport, zabawy na dworze, takie jak: bieganie po parku, jazda na
rowerze, bujanie się na huśtawce, pływanie, gra w piłkę, jazda na rolkach, zjeżdżanie na sankach
itp.  Ruch na świeżym powietrzu jest  niezwykle  ważny,  niezależnie  od pogody.  Skandynawskie
przysłowie mówi, że: „nie ma złej pogody, tylko nieodpowiednio ubrane dziecko”, dlatego warto
pójść z maluchem na spacer, także, jeśli pada, wieje silny wiatr, lub panuje mróz. Jeżeli nie mamy
zupełnie  możliwości  wyjść  z  maluchem  na  dwór,  to  powinniśmy  regularnie  wietrzyć
pomieszczenie, w którym nasza pociecha przebywa. 

Warto także wspomnieć w tym miejscu o odpowiednim ubiorze dla dziecka. Maluszka należy
ubierać w zależności  od pogody.  Równie złe,  jak przemarznięcie,  jest  dla  małego człowieczka,
przegrzanie, więc ubierzmy naszego potomka najlepiej warstwowo, tak, aby w zależnie od potrzeb
można było jakąś warstwę zdjąć. Pamiętajmy o kurtce nieprzemakalnej na deszcz, aby maluszkowi
nie groziło przemoknięcie. 

Higiena
Dla zachowania odporności ważna jest higiena, mycie rąk przed posiłkami oraz po skorzystaniu z

toalety,  codzienna  kąpiel,  mycie  zębów,  dbanie  o  czystość  włosów,  paznokci,  pranie  ubrań,
ręczników, pościeli. Również higiena pracy i zabawy, czyli pamiętanie o tym, że po zabawie, po
powrocie z podwórka, także należy umyć ręce, a także o tym, że po każdej aktywności powinien
nastąpić odpoczynek, po wytężonym wysiłku, wytchnienie i wyciszenie.

Jeśli  będziemy przestrzegali  tych  wskazań  możemy w  znacznej  mierze  podnieść  odporność
naszego  dziecka.  I  kiedy wrócimy zmęczeni  do  domu po pracy i  ponownie  nie  chce  nam się
wychodzić  gdziekolwiek,  pomyślmy  o  tym,  że  od  tego,  czy  pójdziemy chociaż  na  chwilę  na
osiedlowy plac zabaw z naszym milusińskim, zależy fakt, iż nie zachoruje on w przyszłości i być
może  nie  będziemy musieli  brać  zwolnienia  z  pracy  i  tracić  całego  tygodnia  z  naszego  życia
zawodowego, aby pielęgnować chorego malucha.
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