
O ODPORNOŚCI SŁÓW KILKA…. 
Odporność to zdolność organizmu do obrony przed czynnikami chorobotwórczymi. 

Odporność dziecka zaczyna kształtować się już w życiu płodowym. Dzięki temu dziecko od razu po 

narodzinach ma wykształcony układ odpornościowy. Jednak potrzebuje on czasu, aby dojrzeć i podjąć 

funkcje, którym jest dedykowany. 

To rodzice muszą szczególnie dbać o odporność dziecka i stymulować ją do prawidłowego rozwoju. 

Pamiętajmy, że jest to ważne szczególnie teraz. Obecna sytuacja związana z pandemią powinna 

skłonić nas do zwrócenia uwagi na naszą odporność. Jak w prosty i naturalny sposób zbudować 

odporność, by nie dać się bakteriom i wirusom?  

 

 

 

PO PIERWSZE: 

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA 

 

 
 

Wzmacnianiu odporności u dziecka sprzyja aktywność fizyczna – regularna! Spacery, treningi, 

wyjścia na basen, rower, ćwiczenia w domu powinny stać się stałym nawykiem od wczesnego 

dzieciństwa. Ruch szczególnie na świeżym powietrzu pozwala budować naturalną odporność i 

skutecznie bronić się przed chorobami. Co ciekawe, nawet pot jest dobry dla zdrowia 

immunologicznego. Kiedy się pocimy, nasze ciało reaguje podobnie jak podczas gorączki. Podnosząc 

temperaturę ciała, pomagamy mu zabijać patogeny. Aktywność fizyczna wzmacnia układ 

odpornościowy na wiele sposobów. Regularne ćwiczenia zwiększają produkcję przeciwciał i 

limfocytów T w organizmie. Jednocześnie pomagają obniżyć poziom hormonów stresu, w tym 

kortyzolu. Chcąc budować odporność u dziecka, warto więc zadbać o jego dobre samopoczucie, 

ograniczyć stres, zapewnić odpowiednią ilość snu.  



 

 

 

PO DRUGIE: 

SEN NAJLEPSZYM 

LEKARSTWEM 

 

 
 

Wyniki pewnego badania wskazują, że osoby, które spały przynajmniej 7 godzin dziennie, 4-

krotnie rzadziej doświadczały przeziębienia niż te, które spały jedynie 6 godzin. To, ile godzin snu 

potrzebuje organizm, zależy od wieku. Eksperci zalecają 10 – 8 godzin dla dzieci, 7-9 godzin dla 

młodzieży i dorosłych i 7-8 godzin dla seniorów. 

Naukowcy  z  University  of  Massachusetts  Amherst (USA) udowodnili, że przedszkolaki osiągają 

lepsze wyniki w testach pamięci wzrokowo- przestrzennej, jeśli umożliwi im się zapadnięcie w krótki 

sen w ciągu dnia. Efekty są widoczne zarówno zaraz po odpoczynku, jak i następnego dnia. 

 

 

 

PO TRZECIE: 

ZDROWA DIETA 

 

 
 

80 proc. naszego układu odpornościowego znajduje się w jelitach, więc kiedy te są zdrowe, 

łatwiej i szybciej zwalczy infekcję. W celu poprawy pracy jelit i całego układu pokarmowego wielu 

ekspertów poleca dietę śródziemnomorską, bogatą w owoce, warzywa, produkty pełnoziarniste i 

zdrowe tłuszcze. Zawiera ona dużo składników odżywczych, takich jak witamina D, C, żelazo, cynk i 

inne przeciwutleniacze, które łagodzą stan zapalny i zwalczają infekcje. 

Co jeszcze powinno znaleźć się w diecie, która zadba o prawidłową pracę układu odpornościowego? 

Możemy jeść jogurt naturalny, kiszoną kapustę i kefir - pomagają one odbudować dobre bakterie w 

jelitach, które z kolei wspierają jelita i układ odpornościowy. Ponadto niektóre badania sugerują, że 

przyprawy, takie jak goździk, oregano, tymianek, cynamon i kminek mają właściwości 

przeciwwirusowe i przeciwdrobnoustrojowe.  

 



PO CZWARTE: 

 

MYJ  RĘCE! 

 

 

 
Każdego dnia, w każdym miejscu narażeni jesteśmy na kontakt z chorobotwórczymi 

drobnoustrojami, które są obecne w powietrzu  i na różnych powierzchniach. W prosty i tani sposób 

możemy ustrzec siebie i swoich najbliższych przed zarazkami przenoszonymi  przez ręce. Większość 

z nas myje ręce około 5 sekund. Jak wykazały badania, mycie rąk wodą z mydłem przez 15 sekund 

redukuje  liczbę  bakterii już o około 90 proc. Kolejne 15 sekund usuwa całkowicie drobnoustroje, które 

mogą być przyczyną chorób. Ta najprostsza i najbardziej skuteczna forma profilaktyki może 

zmniejszyć o połowę liczbę chorób biegunkowych i o blisko 30 proc.liczbę zakażeń dróg 

oddechowych. 

 

 

NIE PAL ! 

 
 

 

Nie narażaj dziecka na bierne palenie tytoniu, czyli wdychanie dymu papierosowego. To 

równie szkodliwe jak samo palenie. Dym zawiera setki groźnych trucizn i substancji rakotwórczych, a 

poza tym podrażnia i uszkadza nabłonek dróg oddechowych, czyniąc  go mniej odpornym na ataki 

zarazków.  

Pamiętajmy, że odporności nie można zbudować przez jeden dzień. Dlatego musimy dbać o 

układ immunologiczny przez cały rok. To ważne zwłaszcza teraz, gdy w sytuacji pandemii powoli 

wracamy do pracy, a nasze dzieci do przedszkoli i szkół. 
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