Avalanșăde viroze și pneumonii

Numărul mare de viroze respiratorii a umplut până la refuz saloanele Secției de
Pediatrie a Spitalului Județean de UrgențăVâlcea.În fiecare zi, de la Unitatea de
Primiri Urgențe sunt trimiși spre internare cel puțin șase-șapte copii aflați în stare
critică . ” Nu mai facem Față volumului mare de cazuri. În mare parte, situația se
datoreazăpărinților, care într-o primăfazăîși trateazăcopiii la domiciliu. Sezonul
rece și umed favorizeazăapariția infecțiilor virale și a complicațiilor acestora la
copii. Dintre acestea, pneumoniile virale și bacteriene sunt cele mai des întâlnite și
cele mai grave. Pneumoniile virale la copii se manifestăprin scă derea poftei de
mâncare, tuse, febrămoderată, creșterea frecvenței respiratorii. O pneumonie viralăse
vindecă în cinci-șapte zile. Cele mai multe cazuri de viroze și pneumonii le întâlnim
la sugari și la copiii cu vârsta de până în trei ani. De fapt, mai mult de 60% din
copiii internați în acest moment în secția noastrăsunt din această categorie”, ne-a
declarat medicul pediatru Steliana Rădulescu. „O altămare greșealăa părinților este
faptul că -și trateazăcopiii După ureche, recurgând la fel de fel de medicamente,
inclusiv antibiotice. Pneumoniile virale se trateazăsimptomatic cu repaus la pat,
combaterea febrei, ceaiuri sau poțiuni expectorante, vitamine. După pneumonia virală,
copilul nu rămâne cu sechele. Doar în unele cazuri poate persista mai multe săptămâni
o tuse supărătoare, care va fi calmatăcu ceaiuri din plante, îndulcite cu miere.
Dacă imunitatea copilului este scă zută, iar îngrijirea lui este deficitară, pot
săaparăsuprainfectări bacteriene. Acest moment este marcat de reapariția febrei,

accentuarea tusei, respirație dificilă, apariția cianozei (colorarea albastră-vineție
a pielii și a mucoaselor). La sugari, pneumoniile bacteriene pot evolua spre
septicemie. Numai în cazul în care s-a constatat de că tre personalul de specialitate
că este vorba despre o astfel de pneumonie, atunci se acționeazăcu antibiotic.
Tratamentul dureazăîntre șapte și zece zile, iar în pneumoniile cauzate de
stafilococi, de la trei-patru săptămâni la două -trei luni, în funcție de gravitatea
bolii. Noi îi sfătuim pe părinți ca la primele simptome ale bolii, indiferent că este
vorba de o răceala minoră, săse prezinte la medicul specialist pentru consultație. De
cele mai multe ori părinții apeleazăla noi pe ultima sutăde metri, când cazurile devin
extrem de grave”, ne-a mai declarat medicul pediatru Steliana Rădulescu.

