
Φέτος, δεν θα αρρωστήσει!

Αυτή τη χρονιά είμαστε αποφασισμένοι: Θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι 
μας προκειμένου να προστατεύσουμε το μικρό μας από τα ενοχλητικά 
κρυολογήματα και τις ιώσεις!

1. Πλένουμε συχνά τα χέρια μας! 

Και τα δικά μας, αλλά και του μικρού μας. Το πλύσιμο των χεριών, είναι ίσως 
ο αποτελεσματικότερος τρόπος για να κλείσουμε την πόρτα στα μικρόβια και 
να κρατήσουμε μακριά τα κρυολογήματα. Επίσης, φροντίζουμε να εφοδιάσουμε
την τσαντούλα του με ένα πακετάκι αντισηπτικά μαντηλάκια για να μπορεί να 
καθαρίζει τα χεράκια του όταν δεν έχει πρόσβαση σε νερό. 

2. Ενισχύουμε τη διατροφή μας

Μια διατροφή πλούσια σε φρούτα (ειδικά πορτοκάλια που είναι πλούσια σε 
βιταμίνη C), λαχανικά και σπιτικές λιχουδιές γεμάτες βιταμίνες θα θωρακίσει 
ακόμα περισσότερο τον οργανισμό των παιδιών, αλλά και τον δικό μας!

3. Δεν αγχωνόμαστε!

«Διάβασες;», «Τα πήγες καλά στο σχολείο;», «Γρήγορα, πρέπει να φύγουμε 
για το μάθημα!» - Οι ειδικοί λένε πως το άγχος μπορεί να πλήξει το 
ανοσοποιητικό μας και να κάνει τον οργανισμό μας πιο ευάλωτο στις ιώσεις. 
Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε, λοιπόν, είναι να προσπαθήσουμε να 
αγχωνόμαστε όσο το δυνατό λιγότερο – τόσο εμείς, όσο και τα μικρά μας. 

4. Ανοίγουμε τα παράθυρα!

Ένας κλειστός χώρος αποτελεί σημείο συνάντησης για τα μικρόβια. Ο 
φρέσκος αέρας, από την άλλη, αποτελεί έναν από τους καλύτερους συμμάχους
της υγείας μας. Του ανοίγουμε την πόρτα (και τα παράθυρα!) και τον 
αφήνουμε να πλημμυρίσει τη ζωή μας. 

5. Κάνουμε φίλο μας τον ύπνο…

Λίγες στιγμές ξεκούρασης τονώνουν το οργανισμό και τον δυναμώνουν. Είναι 
σημαντικό, λοιπόν, να μην φορτώνουμε το πρόγραμμα των μικρών μας με κάθε
λογής δραστηριότητες, αλλά να τους αφήνουμε χρόνο τόσο για να κοιμούνται, 
όσο και για να μην κάνουν απολύτως τίποτα!

http://www.happymom.gr/article/297135/10-1-aspides-ygeias


6. Λέμε «όχι» στα αχρείαστα φάρμακα

Είναι σημαντικό να καταλάβουμε πως δεν πρέπει να δίνουμε φάρμακα στα 
παιδιά μας με το παραμικρό. Μια αχρείαστη αντιβίωση, θα μπορούσε να 
διαταράξει τις άμυνες του οργανισμού του και –αντί να το βοηθήσει– να του 
κάνει κακό. 

7. Λέμε «ναι» στην άσκηση

Όχι την εξαντλητική μορφή άσκησης, αλλά ούτε και αυτή που πρέπει σώνει 
και ντε να γίνει. Λέμε «ναι» στην άσκηση που βγαίνει αβίαστα, ακόμα και μέσα
από το παιχνίδι! 

8. Ψηφίζουμε… έξω!

Θέλουμε να πάμε μια βόλτα; Επιλέγουμε ως προορισμό μας έναν εξωτερικό 
χώρο. Έτσι, αποφεύγουμε τυχόν δυσάρεστε συναντήσεις με τα μικρόβια τα 
οποία όπως έχουμε πει είναι πολύ πιο… δραστικά στους κλειστούς χώρους. 

Της Μάρθας Αγγελοπούλου, με τη συνεργασία της Αναστασίας Μπαρμπούνη, 
Παιδιάτρου Διδάκτορος του Παν/μιου Αθηνών, Επιμελήτριας στην Εθνική 
Σχολή Δημόσιας Υγείας (abarbouni@esdy.edu.gr).


