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Jesień to czas przeziębień 
i częstych infekcji 

wirusowych zarówno 
u dzieci, jak i dorosłych. 

Dokuczliwy katar i ból 
gardła to ich główne 

objawy, a przede 
wszystkim – katar. To on 

przeważnie pojawia się 
jako pierwszy. 

Nie pozwala skupić się na 
wykonywanych czynnościach, 
zatyka nos i nie pozwala od-
dychać. Nie czujemy smaku, 
zapachu i również z tego po-
wodu stajemy się bardziej 
drażliwi. O katarze mówi się, 
że nieleczony trwa tydzień, 
a leczony siedem dni. Tak 
naprawdę przy jesiennym 
przeziębieniu trwać może on 
o wiele dłużej. Jak możemy 
zarazić się katarem? Otóż ka-
tar infekcyjny przenoszony 
jest drogą kropelkową, wtedy 
kiedy kaszlemy czy kichamy. 
Zarazić możemy się prak-
tycznie wszędzie. W pracy, 
autobusie, metrze, w kolejce 
w supermarkecie, nawet przez 
zwykłe podanie dłoni w geście 
przywitania. Pamiętać musi-
my jednak, ze nie każdy katar 
oznaczać może przeziębienie. 
Jesienią też częstą dolegliwo-
ścią jest alergia na pleśń, która 
znajduje się głównie w glebie. 

Drugim typowym obja-
wem jest ból gardła, który 
zwiastować może zwykłą gry-
pę lub ostre zapalenie gardła. 
W obu przypadkach choroba 
pojawia się nagle (czasem po-
przedzona katarem). Przyczy-
ną jej najczęściej są wirusy. 
Ból gardła, pieczenie i swędze-
nie, drapanie oraz trudności 
z przełykaniem to typowe ob-
jawy stanu zapalnego gardła. 
Przeziębieniu takiemu często 
towarzyszy gorączka, ból mię-
śni i ogólne uczucie rozbicia. 
Ponieważ jesień to czas wietrz-
nej pogody i zimnego powie-
trza, pomieszczeń nie wietrzy-
my tak często jak wiosną czy 
latem, a ogrzewane mieszka-
nie, w którym dodatkowo jest 
duszno to idealne warunki dla 
rozwoju i rozmnażania się wi-
rusów. Infekcje górnych dróg 
oddechowych są przez nas 
zwykle bagatelizowane, a le-
czenie ich odkładane na póź-
niej z myślą „samo przyszło 
– samo przejdzie”. Jednak 
konsekwencje takich objawów 
niekiedy mogą być naprawdę 
poważne, a wtedy może być 
już za późno. Nieleczone stają 
się przyczyną poważnych la-
ryngologicznych dolegliwości.

Przyczyny zachorowań
Jesień to pora roku, w któ-

rej wielu z nas boryka się z po-
ważnym problemem. Ubiera-
my się za cienko lub za grubo. 
Jesienna pogoda jest zdradli-
wa. Najlepiej jest ubierać się na 
tzw. cebulkę, czyli warstwami, 
gdzie w razie potrzeby jedno 
z okryć można zdjąć bądź przy 
chłodzie założyć. Do częstych 
przyczyn dolegliwości gardło-
wych należy też niewłaściwe 
dbanie o szyję. Nieprzyjemny 
wiatr, niska temperatura i brak 
okrycia w postaci szala lub 
chusty gwarantuje zapalenie 
górnych dróg oddechowych. 
Dlatego tak ważne jest dbanie 
o siebie jesienią. Odporność na 
wirusy i różnego rodzaju bak-
terie o tej porze roku również 
nie jest naszym atutem. Wy-
trzymałość naszego organizmu 

gwałtownie spada, a poprzez 
częstą zmianę temperatur, na 
przemian deszczu i słońca, nasz 
układ odpornościowy zaczyna 
„wariować” i choroba murowa-
na. Najwięcej natomiast tego 
typu przeziębień dotyka dzieci 
pomiędzy 4 a 7 rokiem życia, 
które ze względu na niedojrza-
łość systemu odpornościowego 

organizmu są szczególnie na-
rażone na wszelkiego rodzaju 
choroby laryngologiczne. 

Z popularnym przeziębie-
niem wiąże się również częsty 
ból ucha lub jego gorsza wer-
sja, jaką jest zapalenie ucha. 
Przyczyną są przenikające 
wirusy z nosa lub zainfekowa-
nego gardła do ucha i wywo-

łują stan zapalny. Wiąże się 
on ze wzrostem temperatury 
ciała do 40 st. C, a nie wyle-
czony w porę prowadzić może 
do niechcianych powikłań. 
Najlepszym rozwiązaniem 
dla doprowadzenia ucha do 
zdrowia jest przyjmowanie 
zapisanych przez lekarza spe-
cjalistę antybiotyków. Staraj 
się wzmacniać swoją odpor-
ność, szczególnie o tak „zdra-
dliwej” porze roku. Według 
statystyk to głównie jesienią 
i zimą liczba chorych na in-
fekcję górnych dróg odde-
chowych drastycznie wzrasta. 
Ważne jest, aby całkowicie 
wyleczyć nasze przeziębie-
nie. Natomiast odporność 
wzmocnić możemy codzien-
nym przebywanie na świeżym 
powietrzu. Powikłania niele-
czonego przeziębienia mogą 
„dopaść” osoby o obniżonej 
odporności. W większości są 
to osoby starsze, przemęczo-
ne lub przewlekle chore. Naj-
groźniejszym z nich jest zapa-
lenie oskrzeli, zapalenie płuc, 
zapalenie mięśnia sercowego, 
opon mózgowych. Niektóre 
z tych powikłań wymagają le-
czenia szpitalnego i z żadnym 
z nich „nie ma żartów”.

Kiedy wkracza lekarz?
Aby idealnie zadbać 

o swoje zdrowie, należy udać 
się do lekarza specjalisty, 
który nie tylko wyleczy cho-
re gardło, nos czy ucho tak 
bardzo podatne na jesienne 
infekcje, ale również poradzi 
w jaki sposób zadbać o nie 
w przyszłości. Znakomity 
laryngolog dr n. med. Ma-
ciej Zatoński, przyjmujący 
swoich pacjentów w przy-
chodni My Medyk fachowo 
udzieli pomocy i porady 
w jesiennych problemach 
zdrowotnych. Dr Zatoński to 
zarówno lekarz, naukowiec 
oraz wykładowca i nauczy-
ciel akademicki. Do głów-
nych specjalności dr. Ma-
cieja Zatońskiego, zalicza się 
leczenie chorób uszu, nosa, 
krtani oraz gardła. W świad-
czonym przez niego zakresie 
usług znajdziemy między  
innymi:

● leczenie chorób gardła, 
uszu i nosa u dzieci oraz osób 
dorosłych
● leczenie zakażeń górnych 
dróg oddechowych
● leczenie przewlekłych 
zapaleń błony śluzowej nosa 
i gardła
● leczenie zakłóceń węchu 
i słuchu
● leczenie chorób ucha środ-
kowego i wewnętrznego
● leczenie chorób ucha  
zewnętrznego, płukanie,  
ciała obce. 

Więcej informacji o usłu-
gach świadczonych przez  
dr. n. med. Macieja Zatoń-
skiego znaleźć można na stro-
nie medyk.co.uk lub pod nr. 
tel.: 0208 997 91 91. 

Kiedy nasze przeziębienie 
trwa zbyt długo, a jego le-
czenie spędza sen z powiek, 
może się okazać, że obrali-
śmy nieprawidłową ścieżkę 
leczenia i już za późno, aby 
poradzić sobie bez fachowej 
pomocy. Laryngolog wykona 
wszystkie niezbędne badania 
i zdiagnozuje przyczynę dole-
gliwości. Pamiętać należy też, 
że zwlekanie z wizytą nieść 
może ze sobą mało ciekawe 
konsekwencje.

Będzie coraz 
chłodniej
Pogoda nas nie rozpiesz-

cza, a będzie coraz chłodniej. 
Najmniej odporne na wirusy 
są najmłodsze organizmy i ich 
słabe jeszcze układy odpor-
nościowe. To one wymagają 
większej uwagi i ochrony przed 
lub już w trakcie choroby. To, 
że dbamy o zdrowie i staramy 
uchronić się dziecko przed 
przeziębieniem, nie znaczy że 
choroba musi dziecko omi-
nąć. Najczęstszym powodem 
jest po prostu przejęcie wiru-
sa od innej osoby czy to przez 
zabawę czy zwykły dotyk. Aby 
prawidłowo zadbać o zdrowie 
swojej pociechy niezwykle 
ważna jest profilaktyka. Przyj-
mowanie witamin może być 
niewystarczające - laryngolog 
może nam pomóc w doborze 
wzmacniających suplemen-
tów diety oraz poradzić, w jaki 
sposób prawidłowo dbać 
o gardło, nos i uszy.

Droga kropelkowa jest 
główną drogą zarażania, prak-
tycznie nie do uniknięcia. 
Zarazić można się w każdym 
miejscu i nie istnieje żaden 
sprawdzony sposób, aby tego 
uniknąć. Jedyną metodą jest 
odizolowanie się od osoby 
chorej, bądź przeziębionej, co 
może dać nam efekt jedynie 
chwilowy, ponieważ wirusy 
unoszą się w powietrzu i mo-
żemy spotkać je wszędzie. Wte-
dy najlepiej będzie, jeżeli nie 
dopuścimy do ich rozwoju, czy-
li gdy pozostaniemy w domu 
przez dzień lub dwa, dbając 
o zdrowie i wzmacniając swoją  
odporność. r
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 „Droga kropelkowa jest główną 
drogą zarażania, praktycznie nie 
do uniknięcia. Zarazić można się 
w każdym miejscu i nie istnieje 
żaden sprawdzony sposób, aby 
tego uniknąć.
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 „Aby idealnie zadbać o swoje 
zdrowie, należy udać się do 
lekarza specjalisty, który nie 
tylko wyleczy chore gardło, nos 
czy ucho, ale również poradzi  
w jaki sposób zadbać o nie  
w przyszłości.


