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W 7-8 miesi cu ycia do zupy jarzynowej nale y doda ugotowane osobno mi so - z indyka,
królika lub chud wieprzowin , np.: schab lub szynk .
Pod koniec pierwszego roku ycia (10-12 miesi c ycia) mo na niemowl ciu poda ó tko jaja
(najdok adniej mo na je oddzieli po ugotowaniu jaja na twardo) i uwa nie obserwowa
ewentualne objawy u dziecka.
Wywary z mi sa mo na wprowadzi dopiero powy ej 1 roku ycia. Ryby, orzechy, soja,
czekolada - to produkty, których dziecko z alergi mo e spróbowa nie wcze niej ni pod
koniec 2 roku ycia.
Niemowl z uczuleniem na bia ka mleka krowiego nie mo e otrzymywa w swoich posi kach
mleka krowiego i koziego, mas a, przetworów mlecznych (sery, jogurty), ciel ciny
i wo owiny. Ograniczenie spo ywania wielu pokarmów mo e by przyczyn niedostatecznej
warto ci od ywczej diety i niedoborów pokarmowych, co prowadzi do zaburze rozwoju
dziecka, dlatego nale y wyeliminowa tylko produkty uznawane za silnie alergizuj ce lub te,
które wcze niej wywo a y u dziecka objawy uczulenia.
Odpowiednie post powanie dietetyczne w wieku niemowl cym mo e zapobiec powstawaniu
astmy i innych schorze o pod o u alergicznym w wieku pó niejszym [czasopisma, 1].

Zabawa w yciu dziecka chorego
Znaczenie zabawy i zabawek dla rozwoju dziecka nie zmniejsza si ani w czasie choroby

ani w okresie powrotu do zdrowia. Dlatego dziecko takie nie mo e by pozbawione zabawy
i zabawek. Pomoc  s u y powinna opiekunka. Przebieg oraz rodzaj powinien by
uzale niony od wieku, zainteresowa , aktualnego stanu zdrowia, zalece lekarza
i piel gniarki. Rola opiekunki zale y od sytuacji mo e by ona organizatorem zabawy jedynie
pomocnikiem b d wspó uczestnikiem - zale nie od stanu dziecka
Nale y pami ta , e w ó ku nie mog znajdowa si wszystkie mo liwe zabawki od razu,
a po sko czonej zabawie nale y je uporz dkowa .

Rodzaje zabaw i zabawek pocz wszy od najprostszych dla najm odszych.
Dla niemowl t ogromn rol spe nia zabawka, która powinna by dostosowana do

rozwoju, czysta, bezpieczna. Do zabawek dla niemowl t nale : do potrz sania - grzechotki;
do gryzienia- kó eczka plastikowe, zabawki gumowe; manipulacyjne-klocki, piramidki; do
wk adania i wyjmowania- kubeczki; do rzucania pi eczki; do poznawania przedmiotów i ich
w asno ci: lalki, misie, zwierz tka gumowe, ksi eczki, obrazki itd. Nale y dawa dziecku po
dwie, trzy zabawki i co kilka dni wymienia . Dziecko doskonale bawi si te przedmiotami
codziennego u ytku: pude ka, y eczki. Nale y pami ta e przerywamy zabaw gdy nie
sprawia przyjemno ci dziecku. Do chorego niemowl cia trzeba mówi patrz c mu w oczy
, piewa piosenki, u miecha si - co ma ogromny wp yw dla zdrowia dziecka. Natomiast
wszystkie zabiegi wykonywa tak jakby to by dalszy ci g zabawy.
Kolejne propozycje to zabawy paluszkowe, np.: o raku nieboraku czy o sroczce co kaszk
wa y a. Dotykamy dziecka paluszków i wypowiadamy tekst wierszyka, za ka dym razem tak
samo.

„Sroczka kaszk warzy a, Dzieci swoje karmi a.
We wg bieniu lewej d oni dziecka udawa mieszanie kaszki w garnuszku;

Temu da a na y eczce
Dotyka ma ego paluszka dziecka;

Temu da a - na miseczce
Dotyka serdecznego paluszka;

Temu da a-na spodeczku.
Dotyka rodkowego paluszka;
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Temu da a-w garnuszeczku.
Dotyka wskazuj cego paluszka;

A dla tego? Nic nie mia a! Frrr! - po wi cej polecia a.
Podnie lekko du y paluszek i r czk dziecka;

Ca y czas podczas prowadzenia zabawy powinien panowa radosny nastrój” [24]

Innym pomys em dla starszych dzieci s wierszyki rysowane. Dziecko przys uchuje si
jednocze nie mówionym i rysowanym przez opiekunk wierszykom. Zale nie od wieku
i stanu zdrowia nale y podczas zabawy z chorym dzieckiem w cza je do pomocy
w rysowaniu i mówieniu wierszyków. Sprawia to dziecku szczególnie wtedy ogromn rado ,
gdy np. dorysowuje samodzielnie kolejn kulk ba wanka. Bogaty zbiór opracowa a
W. Szymanówna. Poni ej zamieszczony jest przyk ad wierszyka pt. Ba wanek.

„Nasz ba wanek, mieszny panek:
Zrobi kul -zrobi dwie,
Sklej i trzymaj si !
Trzecia kulka-oto g owa –
I figurka ju gotowa!
Oczy - czarne plamki dwie,
Prosty nos, buzia w skos,
I fajeczka arzy si ,
Rózga, czapka nieco krzywo,
I sko czone nasze dziwo!!

Najpierw rysuje si jedn kulk , do niej od cza nast pn itd. a powstanie ba wanek”[24].

Rys 6. Ba wanek [24, s. 47]

Ogromn rol w opiece nad chorym dzieckiem pe ni równie ksi eczki. Do
wykorzystania dla m odszych jak i dla starszych dzieci w ka dej sytuacji chorobowej.
A w nich wierszyki, opowiadania, zagadki, arciki, zabawy s owne – dla poprawienia
nastroju, roz mieszenia.. Oczywi cie poziom utworu musi by dostosowany do wieku
dziecka. Bardzo wa ne s zabawy twórcze, które dziecko samo inicjuje pod wp ywem
na ladownictwa doros ych, w asnych prze y  b d zabawki np. karmi lale, usypia j , gotuje.
Takie zabawy rozwijaj my lenie, wyobra ni . Inn propozycja s zabawy stolikowe
z u yciem kostek zazwyczaj do gry potrzebne s dwie osoby kostka i plansza. Kolejne to
zabawy ruchowe bardzo istotne dla dzieci bo zaspakajaj potrzeb ruchu rozwijaj chód, bieg,
wspinanie. Zostaje to zahamowane w sytuacji choroby. Opiekunka powinna w porozumieniu
z lekarzem organizowa dziecku cho by najprostsze takie zabawy. Tu wykorzysta mo na
przedmioty takie jak: pi eczki ringo, pude ka, patyczki. Nale y szczególnie zwróci uwag na
samopoczucie dziecka, przerwa gdy dziecko czuje si zm czone.
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Dzieci unieruchomione w ó ku
Jest trudno takiemu dziecku zorganizowa zabaw . Jednak mo na to ca kiem atrakcyjnie
wykona . Przyk adowo mo na przygotowa tac lub desk do po o enia na ó ko, któr
mo na wykorzysta do rysowania, malowania, majsterkowania, do zabaw zabawkami, do
zabaw stolikowych, nawet do zabaw ruchowych. Bardzo wa ne jest tu uczuciowe
zaanga owanie opiekunki. Zawsze trzeba wzi pod uwag stan zdrowia, zalecenia lecznicze
i samopoczucie dziecka.

Organizowanie dnia dziecku nieuleczalnie choremu podobnie jak w innych sytuacjach
chorobowych zawsze zale y od stanu ma ego pacjenta (okresy zaostrze czy remisji) oraz od
wieku. Do dyspozycji s wszystkie wymienione ju wy ej zabawy, jednak du o zale y od
ch ci dziecka oraz motywowania i pomys owo ci ze strony opiekunki. Wiedz z zakresu
zabaw dla dzieci chorych nale y poszerzy na podstawie literatury podanej w rozdziale 6.

4.2.2. Pytania sprawdzaj ce

Odpowiadaj c na pytania, sprawdzisz, czy jeste przygotowany do wykonania wicze .
1. Jak zdefiniowa poj cie: dziecko chore?
2. Jak zdefiniowa poj cie: dziecko z chorob ostr ?
3. Jak zdefiniowa poj cie: dziecko z choroba przewlek a?
4. Na jakie do wiadczenia nara one jest dziecko chore?
5. Jakie s rodzaje k pieli leczniczych?
6. Jakie s  g ówne zasady diety dziecka z alergia pokarmow ?
7. Na czym polegaj  g ówne problemy piel gnacyjne dziecka z atopowym zapaleniem

skóry?
8. Jaki jest g ówne problemy piel gnacyjne dziecka z zapaleniem p uc?

4.2.3. wiczenia

wiczenie 1
U ó jad ospis dla rocznego dziecka z alergi pokarmow na bia ko mleka krowiego.

Napisz jad ospis na ca y dzie dla dziecka rocznego z alergi na bia ko z rozbiciem na kolejne
posi ki.

Sposób wykonania wiczenia

Aby wykona wiczenie powiniene :
1) zapozna si z informacjami na temat alergii oraz planowania diety,
2) zapozna si z zapotrzebowaniem energetycznym dla rocznego dziecka,
3) zapozna si z podzia em ca odziennego zapotrzebowania energetycznego na ka dy

posi ek,
4) zwróci uwag na ró norodno ,
5) przedstawi jad ospis.

Wyposa enie stanowiska pracy:
 kartka, d ugopis,
 tabele zapotrzebowania energetycznego dziecka,
 foliogramy z przedstawionymi najbardziej alergizuj cymi produktami,
 folie, mazaki, dyskietki,
 ekran, rzutnik multimedialny.


