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КОНСУЛЬТУЄМОСЯ В ЕКСПЕРТІВ
запитання — відповідь

БАТЬКАМ-«ЧОМУЧКАМ»  
НА ЗАМІТКУ: 

частина I

На запитання відповідає Євген Комаровський,
лікар-педіатр, кандидат медичних наук, ведучий 
телепрограми «Школа Доктора Комаровського»

Дитина їсть цибулю, наче яблуко. Чи не зашкодить її організму таке га-
строномічне вподобання?

Якщо дитина не скаржиться на самопочуття, не бачу приводів забороняти 
їй їсти цибулю. Інша справа, якщо їй від такого гастрономічного вподобання 
зле. 

Та якщо вам лише неприємно відчувати цибулевий аромат від дитини, 
виникає запитання: де вона взяла цибулю? Вона ж не придбала її самостійно 
і їсть, аби вас позлити? Тож, якщо йдеться лише про ваші відчуття, не давайте 
цибулю дитині.

Їжте цибулю щодня чи вилучіть із раціону назавжди — робіть, як вам 
зручно! На якість життя й здоров’я це не впливатиме. І будьте здорові!

Уві сні в дитини підвищилася температура тіла. Чи будити її, аби дати 
ліки?

Не будіть дитину, якщо температура тіла підвищилася до 38 °С. Однак, 
якщо понад 38 °С, — будіть, давайте воду й ліки. Не допустіть, щоб її організм 
зневоднився.

А ще запам’ятайте — до ночі з хворою дитиною потрібно готуватися. 
Контролюйте стан дитини до сну. Протягом дня вона має пити достатню кіль-
кість рідини, у неї має бути нормальне сечовипускання. Також у її кімнаті має 
бути прохолодно, а повітря — достатньо зволожене. У такому разі дитину мо-
жете не будити. Однак, якщо в кімнаті тепло й сухо, якщо дитина мало п’є, 
а температура тіла підвищується, не чекайте, коли вона прокинеться.
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Тепла підлога та дитина — добре чи погано?

Погано, і ось чому.
Тепла підлога — зручна й комфортна для дорослих. Натомість для дітей 

вона аж ніяк не корисна — зникає можливість загартовуватися. Адже хода бо-
соніж по холодній поверхні — одна з основних загартувальних процедур. 

Також тепла підлога суттєво сушить повітря в приміщенні. А це вже про-
блема — у таких умовах зростає ризик ускладнень за ГРВІ. Саме тому я не ра-
джу теплу підлогу своїм пацієнтам.

Чи безпечно давати дітям в їжу перемелену яєчну шкаралупу з лимонною 
кислотою? Кажуть, так дитячий організм ліпше засвоює кальцій

І безпечно, і безглуздо водночас. Перш ніж взяти участь у обміні речовин, 
кальцій має надійти в організм у вигляді розчинної солі. А у шкаралупі він міс-
титься у вигляді нерозчинної сполуки. Аби переконатися, спробуйте розчини-
ти у воді перемелену яєчну шкаралупу. Про лимонну кислоту годі й казати — 
нею можна серйозно ушкодити слизову.

І взагалі — я не розумію, навіщо такі складнощі. Щоб бути оригінальним? 
Аби задовольнити потребу дитячого організму в кальції, достатньо пропити 
курс препаратів. Зокрема, звичайного глюконату кальції, карбонату кальцію 
чи інших — корисних і ефективних. Про це я написав у своїй книзі «Ліки» і за-
писав кілька відеороликів про засвоєння кальцію і його особливості. Читайте, 
дивіться, аналізуйте!

За якої температури повітря потрібно надівати дитині шапку?

Аби надіти шапку дитині, вона має цього потребувати. Це правило має 
поширюватися на всі ваші дії. Неприємно ходити босоніж — взувайте її. До-
щить — одягайте їй плащ. Некомфортно голові, зокрема мокро, холодно, 
дме, — шапку. Якщо дитина скаржиться на дискомфорт, надівайте шапку, 
не скаржиться — навіть не згадуйте про неї.

До того ж спеціальних медичних «шапкових» показань не існує. Так, є «по-
казання» соціальні. Це коли ми змушені реагувати на громадську думку, аби не 
бути білою вороною. У такому разі простіше надіти на дитину шапку, аніж по 
100 разів на день виправдовуватися і щось пояснювати. Але ця проблема поза 
педіатрією — це традиції, здоровий глузд, середній рівень інтелекту, контроль 
інстинктів розумом.
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Чи може в дитини виникати кашель через те, що користуємося зволожу-
вачем повітря?

Коли ви користуєтеся зволожувачем повітря, на меблях може осідати бі-
лий наліт — солі кальцію, що є у воді. Звісно, цими солями ви також дихаєте. 
Відтак білий наліт осідає на слизових оболонках, що може подразнювати ди-
хальні шляхи і спричиняти кашель. Саме тому виробники зволожувачів пові-
тря й експерти з експлуатації цих пристроїв рекомендують заливати в них дис-
тильовану чи кип’ячену воду. Робитимете так — вирішите проблему з кашлем 
дитини. Тільки не експериментуйте з водою! Скажімо, заливати в зволожувач 
повітря мінеральну — неправильно.

Чоловік забороняє давати дитині антигельмінтні препарати через їхню 
токсичність. Як бути?

Якщо це вас заспокоїть, наразі асортимент антигельмінтних препаратів 
доволі широкий. Зверніться до лікаря-педіатра з цим питанням. Він підбере 
для вашої дитини менш токсичні і розроблені спеціально для її віку. 
Звісно, можете скористатися народними методами. Наприклад, щовечора 
прикладайте дитині до заднього проходу вату, змочену соняшниковою олією. 
Дитина спатиме, а «бідні» гострики не зможуть вийти й відкласти яйця. Але 
такі методи лікування в ХХІ ст., м’яко кажучи, дивні.

Можу порадити вам два варіанти, як бути в цій ситуації. Перший — 
народний метод лікування. Другий — все ж таки ще раз спробувати вмовити 
чоловіка. Насамперед рекомендую вам разом подивитися телепрограму про 
ентеробіоз. Одразу спойлер — лише ліками ентеробіоз не вилікувати. До того 
ж, якщо це захворювання є в дитини, то і у вас, і в чоловіка — також. Тому 
лікуватися доведеться усій вашій родині. Зокрема, чоловік також муситиме 
приймати ті ж «страшні» токсичні ліки, які забороняє дитині.

Чи можна класти грілку дитині на живіт?

Класти грілку дитині на живіт можна лише за рекомендаціями лікаря 
після огляду. Тому що, наприклад, за гнійно-запальних станів у кишківнику, 
гострого апендициту грілка може спричинити розрив запаленого апендикса 
і перитоніт. Тому запам’ятайте — грілка на живіт дитині та мама протипоказані 
одне одному. Забудьте слово «грілка», поки його не вимовив лікар!


