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Vigye magával! 

"Írjon" a gyerek! 

Járjanak társaságba! 

Használja a kezét! 

Olvasson neki még többet! 

Tanítsa a gyereket felismerni egyes dolgokat! 

Egy kis számtan! 

Növelje a figyeléssel eltöltött idő hosszát! 

Nem, most nem külföldi vagy tengerentúli utazásra 
gondolunk. Megteszi a bevásárlóközpont, a posta, a múzeum 
vagy az állatkert is. Később beszéljék meg, mit láttak, és 
tegyen fel a gyereknek kérdéseket.

A kicsik nagyon szeretnek firkálni. Adjon nekik papírt, 
ceruzát, zsírkrétát, festéket, filctollat. Az ujjal festés is igazi, 
színes élmény számukra.

Legyen akár egy nagy születésnapi parti vagy játék az 
ismerősök gyerekével, a kicsinek előnyére válik, ha sok 
beszédet hall különféle hangokon. A könyvtári mesedélután 
vagy egy bábelőadás különösen jó alkalom, hogy a gyerek új 
hangokat halljon, új dolgokat ismerjen meg.

A rajzolás, kivágás és ragasztás munkaigényes feladat, de 
ezek a tevékenységek elősegítik, hogy a gyerek majd szebben 
írjon, no és kedves emlék egy-egy, a gyerek készítette 
műalkotás.

Hadd "olvasson" a gyerek is, lapozgassa a könyvet, és 
beszéljen közben, köszönjük meg neki a felolvasást, és kérjük 
meg, mondjon el egy mesét a saját szavaival.

Adjunk alkalmat a gyereknek, hogy felismerje az olyanokat, 
mint például az élelmiszerek csomagolásán a logók, az e-mail 
címek, a stoptábla, a zöld jelzés, vagy a B betű. Ha sikerül, ne 
fukarkodjunk a dicsérettel.

Beszéljen a gyereknek a számokról, hangosan számoljon meg 
mindent. Hány szem szőlő van a tányérodon? Ha még egyet 
adok, mennyi lesz?

A kártya- és táblás játékok, az asztal megterítése, a fotók 
rendezgetése mind alkalmas erre. Összpontosítsanak egyetlen 
tevékenységre vagy feladatra, mielőtt aktívabb játékot 
játszanának.

… a nagyobb gyerek készségfejlesztéséhez

Gyereknevelés6

Hétköznapi tippek
 
Mindannyian azt szeretnénk, hogy gyermekeink egészségesek 
és boldogok legyenek. Nem is gondolnánk, sokszor milyen 
apró dolgokon múlik! 

 
Ezek a természetes vitamin- és ásványi anyag források 
megőrzik a gyerekek egészségét. Mindennapi fogyasztásuk 
megvédi gyermekeinket a fertőzésektől. 

 
Tegye a mindennapok részévé, tanítsa meg gyermekeinek a 
rendszeres kézmosást az étkezések előtt, mosdóhasználat, 
állatsimogatás és játék után.

 
Az alváshiány az immunrendszer gyengüléséhez vezethet. Egy 
mindennapi délutáni szunyókálás biztosítja a gyerekek 
számára a megfelelő alvásmennyiséget.

 
Sportoljon vagy játsszon közösen gyermekeivel a friss 
levegőn. Ez a tevékenység növeli a gyermekek állóképességét.

 
A dohányzás ártalmas az egészségre, de még ártalmasabb 
azokra, akik passzívan szívják a füstöt! Ha nem tud lemondani 
a füstölésről, tegye azt lakásán kívül és ez a szabály 
vonatkozzék minden dohányzó felnőttre!

 
Helyezkedjenek el kényelmesen, és olvasson fel egy mesét 
vagy történetet. A gyerekek nagyon szeretik az ismétléseket, 
nem lehet nekik túl sokat olvasni.

 
Énekeljen, mondjon versikéket, mondókákat, és kommentálja 
napi cselekvéseit is. Kérdezzen a gyerektől, kérje meg, hogy 
nevezze meg a tárgyakat, írja le, mit lát éppen. Este együtt 
ismételjék át a nap eseményeit.

… a gyerek jó közérzetéért

… a kisgyermek készségfejlesztéséhez

Zöldségek és gyümölcsök:

Higiénia:

Elegendő alvás:

Sport vagy játék a szabadban:

Mondjon nemet a cigarettára!

Olvasson a gyereknek!

Beszéljen hozzá!

Gyereknevelés
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Melyik kisgyerek ne kérdezte volna ezt, amikor a játékból, a 
mindennapokból kivált és a felnőttet kereste? És a felnőttnek 
van-e ideje, ereje és mindenekelőtt képessége a mesélésre? Ez 
esetben nem a gyerekek kedves időtöltéséről van szó, hiszen 
ezek az élmények nagyon fontosak a belső fejlődése számára. 
Annál a gyereknél, aki azt kérdezi: mesélsz nekem? - 
eredendően nem is a történet, még kevésbé egy bizonyos 
történet a fontos. A gyerekek a felnőtt közelségét és 
odafordulását keresik, azt szeretnék, hogy a felnőtt elfogadja 
és magához emelje őket. 

Hogy mit tanulnak a gyerekek a mesehallgatáskor? Soha 
életében nem tanul többet az ember, mint első életéveiben. A 
gyerek maga a tanulás, vagyis egész lényével veszi fel 
magába a világot, és formálja vele a szerveit és azokat a 
képességeit, amelyeket később maga, önállóan tud uralni, 
hogy életét alakítsa. Mozgásban, járásban, játszásban tanulja 
a kisgyerek magát a világ törvényeibe helyezni, egyensúlyt 
gyakorol, érzékeit működteti, ugyanakkor belső szerveit 
erősíti, differenciálja. 

Ha egy kisgyerek belemerül egy történetbe, vagy kedvesen 
elmondott versbe, egy dalba, ugyanolyan intenzitással mozog 
belső világában, mint azelőtt a játékban, és fejleszti azokat a 
szerveit, melyekre lelki életében van szüksége: bizalmát a jó 
erejében, bátorságot, szomorúságot, félelmet, csodálkozást, a 
gyönyörűség örömét, fantáziát és moralitást, emberek és 
dolgok mértékét, ítélő- és megfigyelőképességet. Ezek mellé 
az odaadás képessége nő ki az odafigyelni, hallgatni tudásból, 
és mindenekelőtt a képekben élni tudás, olyan képeken 
keresztül, amelyeket a nyelv hív elő. Ezért kell komolyan 
vennünk gyermekeink vágyát a mesék iránt. 

Fontos, hogy mesélés közben nem elijeszteni, megrettenteni 
kell a gyereket, hanem nekünk is gyermekké kell válnunk arra 
az időre, osztozni a csöppség örömében, aggódásában, 
feszültségében, nevetésében. A mesék képteremtő ereje 
nemcsak a gyerekek számára jelent izgalmat. 

Mesélsz nekem?
Mesevilág a gyermek életében 
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„A gyerek maga a tanulás, 
vagyis egész lényével veszi fel 
magába a világot, 
és formálja vele a szerveit és 
azokat a képességeit, 
amelyeket később maga, 
önállóan tud uralni, 
hogy életét 
alakítsa.”
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 hogy a gyerek egyszerű gondolkodási műveleteket már 
képes legyen alkalmazni.
 hogy a gyerek gondolatait és érzelmeit már ki tudja 
fejezni.

Az óvodának nagyon fontos társadalmi és szocializációs 
szerep jut a gyermek fejlődésében, hiszen itt találkozik először 
a társadalmi normák alapjaival, a csoporttal való sikeres 
együttműködés mikéntjével. 

Hogy mindez sikeres legyen, azt három tényező alakítja: 

Igen fontos tényező az óvónő személye. Hiszen vele lesz 
egész nap a gyermekünk, tőle fog szép beszédet, 
kultúrált viselkedést, gondolkodásmódot tanulni, és 
rengeteg apró dolgot ellesni csemeténk.

A tudatosan kialakított személyi és tárgyi környezet függ 
az óvoda lehetőségeitől (felszereltség, dolgozók 
képzettsége, fenntartó anyagi helyzete), amit a program 
erősen meghatároz, vagy alkalmazkodik hozzá. Erről 
egy egyszerű látogatással könnyen benyomást 
szerezhetünk. 

Vannak olyanok, amelyek más, komplex rendszer szerint 
nevelnek, ilyenek a Waldorf, Freinet, Montessori 
óvodák, de vannak speciális magyar programok is. 

Fontos, hogy ezekkel a családi nevelés harmonizáljon, 
negatív hatású ugyanis, ha a gyereknek kétféle 
követelményrendszernek, különböző normáknak kell 
megfelelnie.

Az óvodaválasztás szempontjából bő a választék, hiszen az 
állami létesítmények mellett egyre több magán-, alapítványi, 
képességfejlesztő óvoda található.

•

•

• az óvónő személye

• a tudatosan kialakított személyi és tárgyi 
környezet

• a nevelési program

Melyik ovit válasszuk?

A gyerekek körülbelül hároméves korukra válnak képessé 
arra, hogy néhány órát szüleik nélkül is el tudjanak tölteni. 
Ennek azonban vannak belső feltételei, ilyen például az 
éntudat, vagyis az, hogy tudja, lénye világosan elkülönül az őt 
körülvevő világtól.

Az óvodaérettség feltétele a nappali szobatisztaság, az esti 
pelenkába kakilás és az éjszakai pelenka használata ezt mit 
sem befolyásolja. A szobatisztaság kérdését erőltetni nem 
szabad, ám dícsérettel, állandó motiválással buzdítani a cél 
elérésében mindenképpen ajánlatos. A szobatisztaság mellett 
olykor a folyamatos beszéd és az, hogy képes legyen az önálló 
étkezésre (s a szülőkön kívül mástól is elfogadjon ételt), 
sokkal fontosabbak. Ha ugyanis ezek megvannak, biztosak 
lehetünk benne, hogy gyermekünk valóban felkészült az 
óvodai életre.

Amit mindenképpen tudni illik: a gyermeket nem KELL 
óvodába adni, bár a jogszabályok a nagycsoportos, 
úgynevezett iskola előkészítőt javasolják. Az, hogy mikor 
ajánlott az óvoda kezdése, függ a gyermek személyiségétől.  

Az óvodás korszak középpontjában a játék és a családias 
légkör áll, a legfontosabb, hogy a gyerek jól érezze magát, 
harmonikusan fejlődjön, komplex élmények érjék. Az ottani 
játék elősegíti a konfliktusok csökkentését, lehetőséget ad a 
gyerek helyzetéből adódó nehézségek kompenzációjára. A 
játék által lehet megismerni, megtanulni, megtapasztalni a 
gyermeket körülvevő világot.

 
 hogy az iskolai életre alaposan felkészítse a 
gyermekeket, mind testileg, mind lelkileg.
 hogy a gyerekek az érzelmi nevelés és a szocializáció 
terén elsajátítson egyfajta szokásrendszert.
 hogy kialakuljon a kicsikben az érzelmekre épülő olyan 
kapcsolatteremtő képesség, mint például a barátkozás és 
a figyelmesség.
 hogy a gyerek magatartását az óvónő elvárásai, a 
társaktól kapott visszajelzések, és a közös élmények 
pozitív irányban fejlesszék. 

Az óvodák célja:
•

•

•

•

Óvodaérettség

10
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6-12 év
Az iskolás korba 
probléma megszűnik. Az ilyen korú gyerekek könnyen és 
gyorsan elalszanak, alvásuk nyugodt, folyamatos.

Az örökmozgó kicsik még maguktól ébrednek, általában a 
család számára túl korán. Nagy energiával kezdik a napot, 
nem értve és nem véve tudomást az álmos családtagokról. 

Óvodás, iskolás korban megváltozik a helyzet, a gyerekek már 
többnyire nehezen ébrednek. Sok szülő hagyja a gyereket az 
utolsó pillanatig aludni, hogy többet pihenhessen. Ennek 
következményeként rövid idő marad a készülődésre, de az sem 
szerencsés, ha a napot feszültséggel, idegeskedve kezdi. Ha 
ugyanis a gyerek már a nap elején konfliktusba keveredik, 
nehéz lesz ezt helyrehoznia, ahogy a fáradtsága nő, egyre 
indulatosabb lesz. 

es korban
 lépve a legtöbb kisgyermekkori alvási 

Ébredés

12

Ha a gyermek nehezen ébred reggelente, nem tud 
koncentrálni az iskolában, egész nap fáradt, este pedig 
sokszor már a játékhoz sincs kedvük. A legtöbb szülő ilyenkor 
"nyüstölni" kezdi a gyermekét, és fogalma sincs róla, hogy a 
megoldás kulcsa az ő kezében van.

A gyermekek fejlődésben lévő szervezetének különösen sok 
energiára van szüksége a mindennapi tevékenységekhez. Ha 
nem kapják meg a szükséges tápanyagokat, a felnőttekhez 
hasonlóan rajtuk is jelentkeznek a fáradtság jelei: a levertség, 
a fáradékonyság és a figyelmetlenség. Az egész napos 
teljesítményt a reggeli étkezés nagyban befolyásolja. 
Tanulmányok igazolták, hogy a reggelit elmulasztóknál 
lényegesen kevesebb fehérje, telítetlen zsírsav, vitamin és 
ásványi anyag jut a szervezetbe, mint azoknál, akik 
rendszeresen reggeliznek. 

Minden szülő fontosnak tartja, hogy gyermeke éjszaka 
kipihenhesse magát. A megfelelő mennyiségű alvás minden 
életkorban fontos, és ha a gyerek vagy akár tinédzser nem 
alszik eleget, az meglátszik a családi, baráti kapcsolatain 
ugyanúgy, mint az iskolai vagy sport teljesítményén. A 
legújabb kutatások azt mutatják, hogy a megfelelő 
mennyiségű, pihentető alvást gyermekeink tévénézési 
szokásainak felülvizsgálatával is elősegíthetjük.

1-3 éves kor között az alvásigény naponta 10-12 óra.  Sajnos 
a tv-nézési szokások ezen sokat ronthatnak: már az egészen 
kicsi gyerekeknél is előfordul, hogy a délutáni alvás helyett 
inkább rajzfilmet akarnak nézni, s este is követelik a szülőkkel 
való egyenjogúságot.

Az óvodás korú gyermek (3-7 év) Számára különösen fontos 
az esti lefekvési ceremónia. A vacsora, fürdés, mesemondás a 
bejósolhatóság biztonságát adja, ami megkönnyíti az 
ébrenlétből az alvásba, a szülőkkel való együttlétből a 
magányba való átmenetet. 

A reggeli fontossága

Tévénézés, gyermekkori alvászavarok

A gyermek alvásigénye életkorától és 
temperamentumától függ:

Miért fáradt?
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Tavasziasan fáradt gyerek

•

•

•

•

Számítógép-fáradtság

Fontos:

Nemcsak a felnőtt, a gyermek is elfáradhat a tél végére, és a 
tavaszi fáradtságnak nevezett tünetegyüttes összes jelét, 
panaszát produkálhatja, könnyebben megbetegszik tavasszal, 
mint a nyári időszakban.

Okok: 

 napfényhiány, ennek hatására kevesebb D-vitamin 
képződik, amely elsősorban a csontok építéséhez 
szükséges, de közvetve az egész szervezet működését 
befolyásolja.

 friss levegő hiánya is problémát okozhat. Télen jóval 
hosszabb időre szorulunk be zárt (gyakran zsúfolt, 
levegőtlen) helyiségekbe, nem jutunk egészséges(ebb) 
levegőhöz. 

 vitaminhiány: Mivel a C-vitamint fôleg a friss 
gyümölcsökből, zöldségekből nyerjük, ez télre általában 
elfogy.

 pszichés stressz, amely abból következik, hogy télen a 
gyerekek mozgáslehetősége beszűkül, s mivel 
mozgásigényük hatalmas, ha nem elégítik ki őket, 
idegesek, frusztráltak lesznek.

Fejfájástól a tartáshibáig a gyereknek bizony megárthat a 
túlzásba vitt számítógépezés. Fontos tehát, hogy a szülő 
időben közbelépjen. A kevés mozgás nemcsak a csontoknak, 
izmoknak, izületeknek árt. A kórokozóknak is könnyebb a 
dolguk, a szervezet ugyanis oxigén- és napfényhiányban 
szenved. 

A legtöbb orvos azt tanácsolja, hogy a három év alatti gyerek 
semmiképp ne üljön a a számítógép előtt. A négy-hat éves 
legfeljebb napi húsz percig tartózkodhat ott (szülővel együtt), 
az alsó tagozatos fél órát. A felsősnek egy óra, a 
gimnáziumba járónak maximum kettő ajánlott. 

 ha a gyerek számítógépezett, utána már ne nézzen 
tévét, s  amikor a fáradtság jelei látszanak rajta 
(szemdörzsölés, fickándozás, a figyelem elkalandozása) 
inkább álljon fel a számítógép mellől.
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Sok szülő aggódva kérdezi meg magától, vajon engedheti-e 
már iskolába gyermekét?  

 megfelelő testi fejlettség elérése (kb. 110cm-es 
testmagasság, 18 kg-os testsúly),
 alakváltozás (eltűnik a kisgyermekekre jellemző pocak, a 
test megnyúlik, karcsúbb lesz),
 megkezdődik a fogváltás, az első tejfogak kihullanak, 
megjelennek a maradandó fogak,
 jó fizikai erőnlét, ami az iskolatáska cipelése és az 
egyhelyben ülés miatt fontos,
 jobb illetve balkezesség egyértelmű felismerhetősége

 a gyermek várja az iskolát, készüljön rá, ez játékaiban is 
jelenjen meg, 
 a gyermek a rábízott feladatokat végezze el, 
tevékenységeit ne hagyja félbe,
 tudjon kapcsolatokat kialakítani és fenntartani 
kortársaival,
 találja meg helyét a közösségben, tudjon beilleszkedni a 
csoportba,
 legyen képes felnőttekkel kapcsolat kialakítására, 
fenntartására

 tartósan (10-15) percig kösse le a rajzolás, a feladatlap 
kitöltés, a színezés,
 ne okozzon problémát a versek, rövid mesék megjegyzése 
és elmondása,
 ne legyen beszédhibája, tudja magát szóban - egyszerű 
összetett mondatokat használva - kifejezni,
 legyen "barátságban" a ceruzával, színezzen, rajzoljon (a 
rajzolás ténye a fontos, nem a minőség),
 igazodjon el az 1 - 10 számok között, ismerje és helyesen 
használja a több-kevesebb, nagyobb-kisebb fogalmát

Az iskolaérettség megítéléséhez a következő 
szempontokat érdemes mérlegelni:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

fizikai alkalmasság

pszichés alkalmasság

mit "tudjon" a gyerek

Iskolaérettség
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A gyermekek biztonságos közlekedésére való kiemelt odafigyelést két 
 tényező is indokolja. Az első, hogy a gyermekek a 

  legveszélyeztetettebb és legsérülékenyebb 
képviselői a közlekedésnek, másrészt pedig 

ők lesznek a jövő felnőtt közlekedői, 
 gépjárművezetői.

A gyermek számára a szülők az első számú 
„mintaadók”, ugyanakkor felelősségük a 
gyermekek közúti baleseti sérülései 
vonatkozásában is meghatározó. Az elmúlt 
évek adatai azt mutatják, hogy hazánkban a 
gyermekek a súlyos, ill. halálos sérülésüket 
többnyire gépjármű utasaként, s nem önálló 
közlekedésük során (gyalogosként, vagy 
kerékpárosként) szerzik. 

Szakértők és gyermek pszichológusok általános 
véleménye alapján a gyermekeknek legalább 10 
éves korukig szükségük van megfelelő támogatásra, 
és felügyeletre a közúti közlekedés során, hiszen a  
gyermekek
- könnyebben válnak zavarttá, s általában csak egy 

eseményre tudnak koncentrálni,
- alacsonyabb termetük miatt kevesebbet látnak, és 

a járművek vezetői is nehezebben észlelik őket,
- kevésbé kiszámíthatóak más gyalogosokhoz 

(kerékpárosokhoz) képest,
- nem képesek pontosan megítélni a mozgó 

járművek távolságát és sebességét (mikor érkezhet 
a jármű az áthaladásuk vonalához),

- nem tudják pontosan behatárolni, milyen irányból 
érkeznek a hangok,

- nem tudják feldolgozni a közlekedési környezetben 
végbemenő gyors változásokat,

- nem értik meg az olyan (számukra elvont) 
eszméket, mint például a közlekedésbiztonság,

- továbbá nem tudják azonosítani azokat a helyeket 
sem, amelyek legnagyobb biztonságot nyújtják az 
úton való átkeléskor.

Az előzőekben leírtak alapján a gyermekek közúti közlekedését az 
átlagosnál nagyobb kockázatok jellemzik, melyeknek minden 
közlekedőben tudatosulnia kell. A kapcsolódó ismereteknek pedig fontos 
(vagy inkább nélkülözhetetlen) helyük van a közlekedésre nevelésben, 
továbbá a gépjárművezetők képzésében.

Közúti közlekedés
A gyermekek közúti közlekedésének sajátosságai



A törvényi szabályozás szerint az iskolaköteles korú gyereket 
a lakóhely szerint területileg illetékes általános iskola első 
osztályába kell beíratni. Ennek adminisztratív okai vannak, 
ugyanis így minden gyermek nyomon követhető, nem marad ki 
senki a kötelező beiskolázásból. 

Gyakran előfordul azonban, hogy a területileg illetékes iskola 
valamilyen ok miatt nem a legmegfelelőbb, ekkor lehetőség 
van arra, hogy másik iskolába is beírassák a gyermeket. 
Addig, amíg a lakóhely szerint illetékes iskola nem határozhat 
meg felvételi követelményt, a "másik" iskolába gyakran 
felvételizni kell, vagyis válogatnak a gyerekek között. 
Mérlegelni kell, hogy milyen hatással lehet a megmérettetés 
és az esetleges kudarc a gyerekre.

Ebben az életkorban a gyerek még erősen kötődik a 
felnőttekhez, számára nagyon fontos a tanító nénivel 
kialakuló kapcsolat. Emiatt az iskolaválasztás inkább „tanító 
néni választás" legyen. Fontos, hogy a szülőnek és a 
gyereknek egyaránt szimpatikus legyen a pedagógus. Végül, 
ha lehetséges, kérdezzék meg más szülők véleményét is az 
iskoláról, az ott tanító pedagógusokról. Igazán jól mindezen 
tapasztalatok összevetésével lehet dönteni.

Másik szempont annak a módszernek az ismerete, amivel 
majd az első osztályban tanítani fognak. Nagyon sokféle 
módszer és még több kiváló és kevésbé jó könyv közül 
választhat a pedagógus. Még egy iskolán belül is lehetnek 
eltérések, más módszer szerint tanulhat az egyik osztály és 
más módszer szerint haladhat a másik osztály. A szülők 
próbáljanak meg informálódni a módszerről és arról, hogy 
milyen ütemben haladnak majd az anyaggal. Mikorra kell a 
gyereknek megtanulni folyékonyan olvasni, mikorra 
ismerkednek meg a számokkal, mikor, milyen ütemben 
haladnak az írás oktatásával. 

Végül próbáljanak meg tájékozódni a leendő osztály 
létszámáról. A kevesebb gyerek optimálisabb a pedagógus és 
a kis elsős számára is. 

Iskolaválasztás, 
avagy hol kezdjen tanulni a gyerek? 

19Gyereknevelés
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Utazás 
A gyerekeket tulajdonképpen bárhová magunkkal vihetjük. A 
kisgyerek számára az anya jelenléte nyújtja a biztonságot, 
minél kisebbek, annál kevésbé viselik meg őket a "túrák", a 
környezetváltozás. A szülőktől ilyenkor persze alapos 
előkészületeket igényel az utazás: a gyermek alapvető, 
etetéséhez, tisztálkodásához és egészségéhez szükséges 
holmiját be kell csomagolni, magunkkal kell vinni. A 
gépkocsiban utazó gyerekek "árnyékolásáról", 
folyadékfogyasztásáról, menet közbeni étkezéséről mindig 
gondoskodni kell, de a gyermek figyelmét lekötő 
játékszereknek is kéznél kell lenniük.
Az utazás során - ha tehetjük, rendszeres időközönként álljunk 
meg szellőzni, pihenni. Hasznos lehet például, ha az autóutat 
a gyerek alvó ritmusához igazítanunk, és akkor állunk meg, 
amikor felébred. Ha az autó nem légkondicionált, a 
huzatmentes szellőzésről is gondoskodni kell. Ha a kocsiban 
mesterséges klíma van, figyeljünk a hőmérsékletre, ne legyen 
az utastérből fridzsider, a külső és a belső hőmérséklet között 
ne legyen túl nagy a különbség. Ha autóval utazunk, 
legfontosabb a megfelelő gyerekülés. Igaz, ezt a hosszabb 
úttól függetlenül, a mindennapokra is mindenképp be kell 
szereznünk. 

 Kérjünk szaktanácsot a vásárláshoz!
 A gyermekülés feleljen meg a baba korának, termetének 

és súlyának
 Gyermekünk mindig üljön bele, próbálja ki, hogy 

későbbi növekedését is beszámítva elég széles-e az 
ülőrész, elég magas-e a háttámla (jó, ha fül fölé ér)

 a kiválasztott ülést próbáljuk bele az autóba is (némely 
autó öve nem elég hosszú a bekötéshez),

 mindig kérjük a magyar nyelvű kezelési utasítást

Hogyan válasszunk biztonsági gyermekülést?
•
•

•

•

•

www.villapark.hu


Úti patika
A nyár beköszöntével egyre többen töltik jól megérdemelt 
szabadságukat külföldön. A felhőtlen nyaralás érdekében 
más egyebek mellett érdemes célszerűen összeállított úti 
patikát magunkkal vinni. Az úti patika helyes 
összeállításában a gyógyszerészek útmutatást és tanácsokat 
adnak, sőt segítenek kiválasztani a legmegfelelőbb 
gyógyszereket.

Az úti patika csomag összetétele mindig függ az utazótól. Ha 
valaki rendszeresen gyógyszert szed, nem hagyhatja ki a 
nyaralás alatt sem ezeket. A határátkelő helyeken ezen 
gyógyszerek esetében szükség lehet olyan igazolásra, amely 
tartalmazza a kezelőorvos azonosítására alkalmas adatokat, a 
beteg személyi azonosítására alkalmas adatokat, a beteg által 
rendszeresen szedett gyógyszerek nevét, hatóanyagát, 
hatáserősségét és a kezelőorvos által megállapított napi 
adagolást. Az igazolást annál az orvosnál szerezhetjük be, aki 
a gyógyszert számunkra rendszeresen felírja.

Fontos, hogy ne csak a márkaneveket ismerjük, hanem a 
gyógyszerek hatóanyagait is, könnyen előfordulhat, hogy a 
nyaralás helyén azonos hatóanyagú, de más márkanéven 
forgalmazott szerrel kell pótolnunk a saját készletünket. Ha 
lehet, tartsuk magunknál a gyógyszerek eredeti 
betegtájékoztató leírásait.

Elsősorban a hamis gyógyszerek miatt (amelyek 
felbukkanására a fejlődő országokban akad példa) jobb 
magunkkal vinni mindazt, amiről úgy gondoljuk, hogy 
szükségünk lehet rá, mint abban bízni, hogy majd helyben 
beszerezzük. A krémeket és a kúpokat legjobb hűtőtáskában 
szállítani és a nyaralás alatt hűtőszekrényben tartani.

Az úti patika csomagot mindig a kézipoggyászba tegyük, így 
akkor sem kell aggódni, ha véletlenül elkeveredik a 
csomagunk. A reptéren az ollót és a csipeszt nem lehet átvinni, 
így azokat érdemes a bőröndbe csomagolni.

Az utazásra használt úti patika tartalma legyen alkalmas a 
kialakuló fontosabb tünetek, egyszerűbb sérülések kezelésére, 
amelyeket még mi magunk is el tudunk látni. 

23Vakáció
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Ezért az utazótáskába ne felejtsünk el betenni:

- sebfertőtlenítő oldat, sebtapasz, mull-lap, géz, olló, csipesz, 
- hőmérő, láz- és fájdalomcsillapító, torokfertőtlenítő
- hasmenés elleni és bélfertőtlenítő, hashajtó szer
- hányinger elleni készítmény, görcsoldók 
- szemcsepp kötőhártya-gyulladásra
- fényvédő kenőcsök
- csípés vagy napégés okozta bőrpír kezelésére szolgáló és 

bőrgomba elleni kenőcs
- orrszívó készülék (gyermekek számára)
- valamint mindazokat a gyógyszerek, amelyeket rendszeresen 

szedünk.

Lázcsillapítás: csecsemőknek, kisebb gyermekeknek kúp, 
nagyobb gyermekeknek és felnőtteknek tabletta.

Hasmenés: széntabletta. 

Rovarcsípés: viszketést csökkentő gélekkel enyhíthetjük a 
kínokat. Ha a csípés helye erősen megdagad, környéke erősen 
bevörösödik, célszerű Calcium-pezsgőtabletta adása is. 
Kullancscsípés esetén a kullancs mielőbbi eltávolítása fontos!

Napégés: a legfontosabb a prevenció, azaz a megfelelő 
napozókrém használata. A magas faktorszámú (25-50) 
változat csecsemőknek és kisgyermekeknek, 20 faktoros 
változatát nagyobb gyermekeknek és felnőtteknek ajánlják.

Napszúrás: sapka, kendő, napernyő használatával ugyancsak 
a prevenció a legfontosabb, ha lehet, a legmelegebb 
napszakban ne menjünk a napra! Napszúrás tünetei esetén 
(fejfájás, hányinger, hányás, láz) besötétített helyen való 
fektetéssel, fejre alkalmazott hideg vizes borogatással, 
hányás- és lázcsillapító adásával a panaszok csökkenthetők.

Sebek ellátása: a horzsolt, vágott sebeket a rárakódott 
szennyeződéstől meg kell tisztítani, bő folyó vizes lemosással, 
majd fertőtleníteni kell a sebet. Figyelem: elsősorban a 
fejlődő országokban (Afrika, Ázsia) a csapvíz is fertőzött!

Megfázás: elsősorban légkondicionált szállások esetén fordul 
elő, jól kezelhető aszpirinnel, torokfertőtlenítővel. 
Antibiotikumot ne vigyünk magunkkal, súlyosabb tünetek 
esetén úgyis orvoshoz kell fordulni.

A problémák gyors kezelése:

www.busobuvar.hu
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Például megteríthet, vagy megkenheti él nélküli késsel a 
kenyeret margarinnal. Ha tehetjük, vigyük magunkkal 1-1 
bevásárlásra, és közben megmutathatjuk neki, hogy melyik 
terméket hol találjuk a boltban, elmagyarázhatjuk, hogy miért 
azt a terméket vásároljuk. Otthon segíthet nekünk kipakolni, 
közben megbeszélhetjük velük, hogy mit hova teszünk, mit kell 
a hűtőbe tenni és miért.

Rászoktathatjuk arra is, hogy az édességet nem önálló 
ételként fogyasszuk, tehát nem reggeli, vagy vacsora helyett, 
hanem befejező fogásként például ebéd után. Meg fogják 
érteni azt is, hogy milyen termékből, mennyit és mikor szabad 
fogyasztani. 

Valóban nemcsak magunk miatt, hanem gyermekeink miatt is 
fontos figyelnünk táplálkozásunkra, ami rövid és hosszú távon 
egyaránt pozitív eredményeket hoz az egész családnak.

 Tegyünk mindenből keveset a gyerek tányérjába: ha még 
kér, akkor adjunk neki és magunknak is.

 Vonjuk be a főzésbe, hiszen ebben a korban nagyon 
szeretnek segíteni.

 Kóstoltassuk meg az alapanyagokat külön-külön is, 
hogy el tudja dönteni, mi a jó, mi a nem jó a számára. 
Ha nem muszáj, ne befolyásoljuk.

 Étkezéskor a légkör legyen mindig felszabadult.

 Ne mondjuk, gyerekünknek és gyerekünkről, hogy 
rosszevő, vékony, sápadt... A sikereket viszont többször 
is hangoztassuk.

 Ne vesztegessük meg: “ha megeszed, tied a csoki” 
alapon. Nem helyes taktika, rossz szokásokhoz vezethet. 

 Ne nézzünk közben tévét, mert ha elvonja valami a 
figyelmét az étkezésről, nem lesz képes értékelni az 
asztali örömöket.

Lássunk néhány gyakorlati tippet:

•

•

•

•

•

•

•
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Talán nem is gondolnánk, hogy táplálkozási szokásaink már 
kis gyermekkorban kialakulnak, tulajdonképpen csak 
felnőttként szembesülünk vele, hogy milyen nehezen is tudunk 
rajta változtatni. Annak idején mi magunk is sok mindent 
megtanultunk otthon, majd a közösségekben. Hatottak ránk 
társaink és a pedagógusok is. Ugyanígy vannak ezzel 
gyermekeink is. Nemcsak a szülők, hanem a nagyszülők, a 
gondozónők és az óvónők is befolyásolják a gyerekeket és 
egyúttal példát állítanak eléjük.
Éppen ezért nem mindegy, hogy milyen irányban indítjuk el 
őket. Nemcsak a táplálkozásuk, hanem az egész életmódjuk 
alapozódik meg. Ha megfelelő táplálkozási szokásokat sikerül 
elsajátítaniuk, akkor azt egész életükben kamatoztatni tudják. 
Jó tápláltsági állapotban nemcsak a közérzetük, hanem az 
egészségük is jó lesz, ami nagyban hozzájárul mind fizikai, 
mind lelki teherbíró-képességükhöz.
Ha már ebben a korban megszoknak egy napirendet és tőlünk 
is ezt látják, akkor a későbbiekben is természetes igényük lesz 
rá, hogy folytassák. 

 az ötszöri étkezésre, 
 a reggeli rendszeres fogyasztására, 
 a napi egyszeri főtt ételre és arra, hogy 
 változatosan étkezzenek. 

Ha mi magunk jó példát mutatunk, akkor nem jelent a 
gyerekeknek sem gondot, hogy megigyanak egy pohár tejet, 
megegyenek egy tányér főzeléket, vagy az, hogy minden nap 
egyenek friss gyümölcsöt.
Az étkezés a napirendünk része, ne büntessük vagy 
jutalmazzuk vele a gyerekeket. Jó, ha már kicsi korában 
megszokja, hogy nincsenek tiltott táplálékok, csak figyelnünk 
kell a mennyiségre és a minőségre. Ha kis lépésekkel 
bevonjuk a konyhai teendőkbe és a vásárlásba, akkor 
szívesebben fogja az ételeket is fogyasztani. Bízzunk rá olyan 
feladatokat, ami nem balesetveszélyes.

Ezért is fontos, hogy rászoktassuk őket 
•
•
•
•

Étkezési szokások
kialakítása gyermekkorban 
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Az American Medical Association nemrégiben közzé adott 
kutatási eredményei szerint a kamaszkori pattanásosság 
elsősorban hormonális alapú, nincs közvetlen összefüggésben 
az általunk bármely mértékben fogyasztott csokoládéval. 
Kiszámolták, hogy az allergiás megbetegedéseknek mindössze 
2 százaléka hozható kapcsolatba a csokoládé fogyasztásával. 
Megdőlni látszik az a régi tévhit, hogy a csokoládéfogyasztás 
pattanásokat okoz, és zsírossá teszi a bőrt.

Sőt, bebizonyosodott, hogy a kakaópor szuvasodás csökkentő 
hatású, amelyet három összetevőjének (tannin, fluor, foszfát) 
köszönhet. 

Mivel szervezetünk endorfint termel fogyasztásakor, ami az 
ún. boldogsághormon, tartalmaz teobromint, amely 
koncentráció- es reflexjavító, és xerotonint, ami kedélyjavító. 
A csokoládé szellemi teljesítőképességünket is javítja, azaz 
nem csupán babona, hogy fontos a vizsga előtt egy szelet 
csoki.

Nincs egy csepp koleszterin sem a kakaóban és az étcsokiban 
sem, 100 g tejcsoki is csak 16 milligrammot tartalmaz. Egy 
csésze forró csoki 8 milligrammot, azaz 100 gr sovány 
joghurtban fellelhető koleszterint juttat a szervezetbe. 
Ezenkívül több fontos fenolt tartalmaz, mint a vörösbor, ami 
azt jelenti, hogy csökkenti a koleszterinszintet, és megvéd a 
szív- és érrendszeri betegségektől. A csokoládéban lévő 
flavonoidok rugalmassá teszik a hajszálereket, és 
megkönnyítik a vér áramlását a legszűkebb érszakaszokon is.

Az étcsokoládéban annyi katechin van, mint egy egészséges 
teában. A vegyület erősíti az immunrendszert, leküzdi a 
veszélyes szabad gyököket, és megóv a ráktól.

Mivel nem “nehéz étel”, beilleszthető a gyerekek étrendjébe, 
minden túlzás nélkül persze, főleg a legkisebbeknél legyünk 
óvatosak. Mindenképp megjegyzendő, hogy válasszunk jó 
minőségű (nagy kakaótartalmú) csokikat, ezek ugyan 

A csokifogyasztás nem vezet automatikusan bőrzsírosodás 
kialakulásához

Nem igaz, hogy károsítja a fogakat

A kakaó természetes antidepresszáns

Nem igaz, hogy emelné a koleszterinszintet

Erősíti az immunrendszert, megóv a ráktól

A csokoládé nem okoz emésztési zavarokat

28

Csoki
vagy nem csoki
Rengeteg tévhit kering a csokoládé körül, a sok tudományos 
tézis ellenére, még mindig nem tudjuk, egészséges a 
fogyasztása vagy sem. Lássunk néhány adatot  szigorúan az 
igazi csokoládéról és nem a csokihelyettesítő bevonókról 
beszélve , amelynek fényében talán az olvasó tud majd 
dönteni.

Ma már nem ismerjük a csokoládéfogyasztás rituáléját, és 
csupán az élvezet kedvéért habzsoljuk a kockákat, miközben 
nem is tudjuk, hogy számos izgalmas hatóanyagot 
tartalmaznak:

 Feniletilamin: szerelemserkentő afrodiziákum, ami 
stimulálja az agy „kéjközpontját", és a legmagasabb 
szintjét orgazmus közben éri el.

  Szerotonin: fokozza a boldogságérzetet. 

 Triptofán: a csoki-extasy nevet is kiérdemelhetné, 
hangulatbefolyásoló szerepe által felszabadulttá válunk.

 Koffein: Sokan serkentőként használják a csokoládét, 
mivel a kávéhoz képest tíz százalékkal több koffeint 
tartalmaz.

 Flavonoid: egy szelet étcsokoládé annyi flavonoidot 
(egyfajta antioxidáns) tartalmaz, mint hat darab alma, 
négy csésze zöld tea, 28 pohár fehér- vagy két pohár 
vörösbor.      Ez a mikroanyag    

          gátolja az öregedést,
                és sejtmegújító 
                     szerepe van.

                 Életmódkísérletek   
               szerint a csoki-
             evőknek ezzel több 
           esélyük van arra is,
         hogy kivédik a 
      szívproblémákat és az 
    érelmeszesedést.

Orvosilag is javasolt

•

•

•

•

•
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Gyerekzsúrra
gyorsan, ízlésesen, finomat

  szeletelt toast kenyér, főtt tojás, kis üveg 
csemege uborka, konzerv mini csöves kukorica, pirosarany, 
lilahagyma, metélőhagyma, salátalevelek; a vajkrémhez: 25 
dkg margarin, 1 csokor metélőhagyma, őrölt koriander, őrölt 
fekete bors, só.

 A margarint finomra vágott metélőhagymával, 
korianderrel, borssal, sóval ízesítve jól elkeverjük. A pirítóst 
aranybarnára sütjük, és megkenjük metélőhagymás 
vajkrémmel. A boszorkány szeme karikákra vágott főtt tojás és 
csemege uborka, közepén egy csepp pirosarannyal.
Szempillát is készíthetünk rövidre vágott metélőhagymából. 
Az orra félbevágott mini kukoricából készül, szája pedig 
lilahagyma. A hajához a friss salátaleveleket vékony csíkokra 
vágjuk, és óvatosan belenyomkodjuk a metélőhagymás 
margarinkrémbe. 

 20-40 perc 

 300 g tejcsokoládé, 10 g vaj, 7 evőkanál tejszín, 
3 evőkanál rum, gyümölcsök vegyesen (banán, körte, füge, 
ananász, kivi, szőlő stb.), édes piskóta. 

 A gyümölcsöket mossuk meg, vágjuk kisebb 
darabokra, szépen rendezzük el egy nagy üvegtálon. A banánt 
és a körtét csorgassuk meg pár csepp citromlével, hogy ne 
barnuljon meg. A csokoládét törjük kisebb darabokra, tegyük 
a fondütálba, vagy akinek nincs, az használjon kis üvegtálkát. 
Adjuk hozzá a vajat és a tejszínt, közepes hőmérsékleten vagy 
vízgőz felett állandó kevergetés mellett olvasszuk fel. Ízesítsük 
rum- vagy bármilyen finom likőraromával. A gyümölcsöket 
szúrjuk fel a fondüvillára, mártsuk bele csokoládéba. Az 
olvasztott csokoládéba keverhetünk még mazsolát, pirított 
összetört mandulát vagy grillázst is. Mártogathatunk még 
bele babapiskótát, pillecukrot vagy ostyát is. 

 10-20 perc 

Boszorkányfej 

Csokoládéfondü 

Hozzávalók:

Elkészítés:

Elkészítési idő:

Hozzávalók:

Elkészítés:

 

Elkészítési idő:
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keserűbbek, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a gyerekek 
ne szeretnék. A tejcsoki ugyanakkor nagyobb A vitamin- és 
kalciumtartalma révén, amelyet a tej jelenlétének köszönhet, 
szintén lehet ésszerű étrend-kiegészítő.

  
A magas kakaótartalmú csokoládéval hatásosan csökkenthető 
az érelmeszesedés kifejlődése, az infarktus- és a szélütés 
veszélye, de védi a bőrünket és kiváló köhögéscsillapító - áll 
abban a tanulmányban melyet Dr. Matos Lajos szívgyógyász 
a Szent János Kórház főorvosa készített. Számítások szerint 
napi 100 gramm sötét csokoládé a vérnyomást olyan 
mértékben csökkenti, hogy ennek eredményeképpen a 
szívinfarktus vagy a szélütés kockázata kb. 21 százalékkal lesz 
alacsonyabb.

Finn tudósok arra a következtetésre jutottak, hogy azok a nők, 
akik terhességük alatt rendszeresen fogyasztottak csokoládét, 
úgy találták, gyermekük sokat nevet és kifejezetten aktív. 
Eltérést tapasztaltak ezen kívül azok között a gyermekek 
között, akiknek édesanyja a terhesség alatt bár stresszes volt, 
de fogyasztott csokoládét, és azok között, akiknek leendő 
anyukája nem kezelte csokival stresszes tüneteit. A csoki-
kedvelő kismamák ugyanis állították, hogy gyermekük kevésbé 
fél az új szituációktól. 

Gyógyszer a csokoládé?    

Sok csoki, bátor gyerek

Összegzésként megállapítható, hogy a csokoládéfogyasztás 
egy egészséges ember étrendjébe 
beilleszthető, ésszerű 
határok között történő 
fogyasztása 
nem 
befolyásolja 
károsan az 
egészséget, 
sőt egyes 
esetekben 
még 
kedvező 
hatással 
is bír.
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 szeletelt toast kenyér, 1 db főtt répa, konzerv 
mini csöves kukorica, kígyóuborka, 2-3 mini paradicsom, 
néhány szál ropi, salátalevelek; a tojásos krémhez: 4 db főtt 
tojás, 10 dkg margarin, 1 dl tejföl, 1-2 szál aprított újhagyma, 
mustár, só, fehér bors.

A főtt tojások sárgáját összetörjük, a fehérjét apró 
kockákra vágjuk. A margarint kihabosítjuk, hozzáadjuk a 
tejfölt, az áttört sárgáját, a felkockázott fehéjét és az apróra 
vágott újhagymát, jól összekeverjük, mustárral, sóval, borssal 
ízesítjük.A kenyérszeleteket aranybarnára sütjük, és 
megkenjük tojásos margarinkrémmel. Szeletelt főtt répát 
teszünk a szemének, pupillának pedig egy-egy szelet mini 
kukoricát. A macska orra egy félbevágott mini paradicsom, 
szája pedig fél kígyóuborka szelet. A haját szintén 
salátalevélből készíthetjük el, salátaleveleket vékony csíkokra 
vágjuk, és belenyomkodjuk a tojásos margarinkrémbe. A 
macska bajsza 2-2 szál ropi.

 20-40 perc 

szeletelt toast kenyér, 1 csokor retek, 1 kis üveg 
fekete olivabogyó, 1 kaliforniai paprika, salátalevelek; a 
húsos krémhez: 10 dkg főtt sonka, 10 dkg párizsi, 10 dkg főtt 
tarja, 4 db főtt tojás, 10 dkg margarin, reszelt sajt, só, mustár, 
bors.

A húsos krémhez a sonkát, a párizsit, a tarját és a 
főtt tojásokat ledaráljuk. A margarint kihabosítjuk, 
összekeverjük a ledarált masszával és a reszelt sajttal. Sóval, 
borssal, mustárral ízesítjük. A kenyérszeleteket aranybarnára 
sütjük, majd megkenjük a húskrémmel. A medve szemét retek 
szeletekből, pupilláját és orrát félbevágott olivabogyóból 
rakjuk ki. Szája vékony csíkra vágott piros kaliforniai 
paprika. A hajához a friss salátaleveleket vékony csíkokra 
vágjuk, és óvatosan belenyomkodjuk a krémbe. 

 20-40 perc 

Macskaarc 

Medvefej 

Hozzávalók:

Elkészítés: 

Elkészítési idő:

Hozzávalók: 

Elkészítés: 

Elkészítési idő:

www.biopont.hu
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B5-vitamin (pantoténsav)

B6-vitamin (piridoxin)

B12-vitamin (cianokobalamin, hidroxikobalamin)

H-vitamin (biotin)

C-vitamin (aszkorbinsav)

 

 

 

 

 

hiánya fáradékonyságot, fejfájást, 
émelygést, alvászavart, súlyosabb esetben a végtagok 
zsibbadását, izomgörcsöket okoz. Megfelelően vegyes 
táplálkozás mellett emberben klinikai hiányállapot ritkán 
alakul ki. Megerőltető fizikai aktivitás, tartós stresszhelyzet 
azonban ehhez vezethet. A táplálkozásban jó pantoténsav-
források a hüvelyesek, a húsok, a máj, a gabonafélék. 

számos anyagcsere-folyamat 
szabályozásában vesz részt, nélkülözhetetlen az idegrendszer 
működéséhez, a bőr anyagcseréjéhez és a vérképzéshez. 
Hiánya leggyakrabban táplálkozási eredetű, bőr- és 
nyelvgyulladást, vérszegénységet és  különösen csecsemőkben 
és kisgyermekekben  görcsöket okozhat. A táplálkozásban jó 
piridoxin-források a húsok, a máj. 

nélkülözhetetlen a sejtek növekedéséhez, a sejtosztódáshoz és 
a vérképzéshez. A bélcsatorna baktériumai termelik. Hiánya  
amely leggyakrabban táplálkozási elégtelenségben (pl. 
szigorúan vegetáriánus anyák kizárólag szoptatott 
csecsemőinél), felszívódási zavarban léphet fel  úgynevezett 
vészes vérszegénységhez vezet.  A táplálkozásban jó B12-
vitamin-források az állati eredetű táplálékok (pl. kefír, 
joghurt, sajtok, húsok, tojás). A növények nem tartalmaznak 
B12 -vitamint. 

a zsírok és a szénhidrátok anyagcseréjéhez 
nélkülözhetetlen enzimalkotó, amelyet a bélbaktériumok 
állítanak elő. Tünetei nem jellegzetesek: fáradékonyság, 
izomfájdalmak, étvágytalanság, esetleg vérszegénység. A 
táplálkozásban jó biotinforrások a máj, a paradicsom, az 
élesztő, a tojássárgája. 

 nélkülözhetetlen a kötőszövetek, a 
csontszövet, a fogak képződéséhez, a sebgyógyuláshoz, és 
számos más anyagcsere-folyamathoz. Hiánybetegsége a 
skorbut. Fokozott C-vitamin-igénnyel jár a szellemi és fizikai 
igénybevétel, a lázas állapot, a stressz, a betegségek, műtétek 
utáni lábadozási időszak.  Bár az aszkorbinsav nagy dózisban 
sem toxikus, tartósan 1000 mg-ot meghaladó napi bevitel 
azonban mégsem ajánlható. A táplálkozásban jó C-vitamin-
források a zöldpaprika, a saláta, a brokkoli, a kelbimbó, a 
burgonya, a friss gyümölcsök.
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A vitaminok az életfolyamatok szabályozásában vesznek részt, 
így hatással vannak a szervezet teljes működésére. A gyermek 
megfelelő vitaminellátottságát alapvetően az teszi 
különlegesen fontossá, hogy az esetleges hiányállapot végső 
soron a gyermek növekedését, fejlődését érinti károsan. 

A legfontosabb, amit a vízben oldódó vitaminokról tudnunk 
kell, az, hogy a szervezetben csak korlátozott mértékben 
raktározódnak, ezért rendszeres fogyasztásuk elengedhetetlen 
a megfelelő működések fenntartásához. 

részt vesz a szénhidrát-anyagcsere 
szabályozásában és az idegrendszer energiaellátásában. 
Hiánya enyhébb formában fáradtságot, memóriaromlást, 
alvászavart, nyugtalanságot okoz, súlyos esetben a beriberi 
nevű betegség fejlődik ki, ami manapság a fejlett országokban 
ritka, de sajnálatos módon a fejlődő országokban számos 
gyermeket érint. A táplálkozásban jó tiaminforrások a 
hüvelyesek, a barna kenyér, a máj és az élesztő.

különböző anyagcsere-folyamatok 
szabályozásában vesz részt és nélkülözhetetlen a 
sejtlégzéshez. Hiánya  amelyet leggyakrabban elégtelen 
táplálkozás okoz  a szájzug nyálkahártyájának berepedéséhez, 
bőrelváltozásokhoz vezet. A táplálkozásban jó riboflavin-
források a tej és a tejtermékek, a máj, a hús, a zöldségfélék és 
a teljes kiőrlésű lisztből készüli pékáruk.

nélkülözhetetlen a sejtlégzésben 
résztvevő enzimek működéséhez. Hiánya a szájnyálkahártya-, 
nyelv- és bőrgyulladással, hasmenéssel, zavartsággal és 
memóriazavarral járó betegséget okozza. A táplálkozásban jó 
niacinforrások a húsok, a máj, a tej, az élesztő, a zöldség- és 
gabonafélék (kivétel a kukorica). 

Vízben oldódó vitaminok 

B1-vitamin (tiamin)

B2-vitamin (riboflavin)

E-vitamin (alfa-tokoferol)

 

 

 

Vitaminok
a gyermek szervezetében
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A zsírban oldódó vitaminok 
a szervezetben el tudnak raktározódni, ezért figyeljünk oda, 
kerüljük el a túlzott bevitelt.

számos funkciója közül a legismertebb a látáshoz 
kötődik. Mint a szem ideghártyája (retina) fényérzékeny 
pigmentjének alkotója, központi szerepe van a nappali, az 
éjszakai és a színlátásban is. Hiánya  amely elsősorban 
étrendi eredetű  szürkületi vakságot, szemszárazságot és 
egyéb szembetegségeket okoz, valamint lassítja a gyermek 
növekedését. A táplálkozásban jó A-vitamin-források a máj, a 
tojássárgája, a tej, a tejtermékek.

 legfontosabb funkciója az, hogy egyensúlyban 
tartja a kalciumháztartást: segíti a kalcium felszívódását és 
gátolja annak kiválasztását, így biztosítja a gyermek 
csontképzéséhez nélkülözhetetlen kalcium mindenkori 
megfelelő mennyiségű jelenlétét. A bőrben is keletkezhet a 
napfény ibolyántúli sugarainak hatására. Hiánya  amelyet 
leggyakrabban a nem kielégítő bevitel és a napoztatás 
mellőzése okoz  gyermekekben angolkórhoz vezet. Ennek 
megelőzéseképpen kapják a gyermekek a D-vitamin-
cseppeket. A táplálkozásban jó D-vitamin-források a tej és a 
tejtermékek, a tojás, a máj.

 a tokoferolok  melyek közül a legaktívabb az alfa-
tokoferol  úgynevezett antioxidáns hatású anyagok, azaz 
semlegesítik a káros hatású szabad gyököket és védik a 
sejthártya épségét. Hiányuk többek között idegrendszeri 
zavarokat és a nemi érés után terméketlenséget okozhat. E-
vitamin-hiány elsősorban újszülött korban fordul elő, de 
felléphet rosszul táplált gyermekeknél is későbbi életkorban. 
A táplálkozásban jó E-vitaminforrások a növényi olajok, a 
zöld növények, a gabonafélék csírája.

 nélkülözhetetlenek egyes véralvadási 
faktorok képzéséhez és a csontszövet kalciumkötéséhez, 
hiányukban véralvadási és csontképzési zavarok lépnek fel. 
Különösen veszélyeztetettek a K-vitamin-hiányra az anyatejjel 
táplált újszülöttek, mert ennek alacsony a K-vitamin-tartalma, 
és ekkor a vitamint előállító baktériumflóra még hiányzik a 
bélből. A táplálkozásban jó K-vitamin-források a tejtermékek, 
a káposzta, a saláta, a paraj, a brokkoli és a máj.

A-vitamin 

D3-vitamin

E-vitamin

K1 és K2-vitaminok



Vágott, metszett sérülés

Horzsolás

Rándulás

Ficam

A baleset súlyossága a vágás mélységétől, nagyságától függ. 
A vérzés igen jelentős is lehet. A sérült részt tisztítsuk meg, a 
sebszéleket jódozzuk és a vérzés jellegének megfelelő steril 
kötéssel fedjük (fedőkötés, nyomókötés). Amennyiben mély 
vagy nagy kiterjedésű a seb és erősen vérzik, sok gézlapból 
álló nyomókötést tegyünk a megtisztított sebre és késedelem 
nélkül szállítsuk a gyermeket baleseti ambulanciára. 
Amennyiben nincs otthon gézlap remekül használható egy 
tiszta, vasalt párnahuzat több rétegűen összehajtogatva.

Veszélytelennek tűnő balesetnek hihetjük, de veszélye abban 
rejlik, hogy komolyabb sérülést fedhet, illetve ahhoz társulhat, 
valamint a hám sérülése miatt megnyílik az út a fertőzések 
előtt. A horzsolt sebet folyó vízzel alaposan tisztítsuk meg, a 
sérült terület széleit jódozzuk, fedő kötéssel lássuk el. 
Forduljunk orvoshoz, ha a gyermek erős fájdalmat jelez, ha a 
seb 24 óra múlva erősen váladékozni kezd, környéke duzzadt, 
piros lesz.

Erős fájdalommal, duzzanattal járó sérülés, amely során az 
izületi mozgás beszűkül. Leggyakrabban a boka, térd, könyök 
és a csuklóizület rándulhat. A szülő teendője, hogy a sérült 
végtagot rögzítse, felpolcolt állapotban hideg vizes ruhával 
borogassa, a gyermeket megnyugtassa, esetleg  fájdalom-
csillapítót adhat. A gyermeket ezután baleseti ambulanciára 
kell szállítani, az esetleges törés, illetve izületi szalagsérülés 
kizárása céljából.

A rándulástól az különíti el, hogy mindig az izületi tok, illetve 
az izületi szalagok sérülésével jár. Igen heves fájdalommal, 
duzzanattal, az izület eldeformálásával és „rugalmas 
rögzítettségével” jár. A gyermeket nyugtassuk meg, rögzítsük 
a végtagot olyan helyzetben ahogy találtuk, adhatunk  
fájdalomcsillapítót is, és szállítsuk a gyermeket 
traumatológiai háttérrel rendelkező sebészeti ambulanciára.

Végtagsérülések
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Ha már megtörtént 
 A leggyakoribb gyermekkori balesetek

Bármennyire is óvjuk, féltjük csemeténket, egy-két baleset a 
fejlődésük velejárója, és leggyakrabban pont a 
kikapcsolódásra szánt időt árnyékolják be, hiszen ilyenkor 
találkoznak a legtöbb kipróbálni való újdonsággal.

Az összeállítás olyan elsősegély-nyújtási ismereteket 
tartalmaz, amely a laikus, kevés ismerettel rendelkezőknek is 
biztos segítséget jelent veszélyhelyzet esetén. 

Bár a gyermekbalesetek minden életkorban előfordulnak, és 
szinte nincs is olyan gyermek, aki ne szenvedne valamikor 
valamilyen sérülést, a tapasztalat szerint mégis elsősorban a 
3-6 és a 10-14 éves korosztály a leginkább veszélyeztetett, 
ezen belül is elsősorban a fiúk. A balesetek okai nagyban 
összefüggnek a gyermekkor lélektani sajátosságaival, ezért a 
megelőzéshez nem árt ezeket legalább nagy vonalakban 
ismerni. Általános receptet nem lehet adni a baleset 
megelőzésre, de azt hangsúlyozni kell, hogy a tiltás 
önmagában soha sem vezet eredményre. Tiltásra persze 
szükség van, de mindig kell valami más lehetőséget adni a 
megtiltott helyett. A balesetek megelőzése a szülők számára 
hosszú távú és a gyermekneveléstől igazából nem is 
különválasztható feladat. 

A gyermek kezébe, lábába gyakran kerülnek tüskék, szálkák. 
Jellegzetes, hogy a kézbe fúródott szálkák nagyobb fájdalmat 
okoznak, míg a lábba fúródottat gyakran észre sem veszik. 
Amennyiben a szálka hegye kilóg csipesszel húzzuk ki, majd 
szappanos vízzel alaposan mossuk meg a helyét, és kenjük be 
fertőtlenítő hatású szerrel. Ha nem lóg ki a szálka, de jól 
látható, lángon sterilizált tűvel felszakíthatjuk a bőrt, és így 
már csipesszel eltávolítható lesz a tüske, szálka. Ezzel a 
módszerrel csak nagyobb gyermeknél kísérletezzünk, kisebb, 
nyugtalanabb gyermeket vigyünk inkább orvoshoz. Orvoshoz 
kell fordulnunk, ha a gyermekben üveg, vagy fémszilánk 
fúródott.

Mindennapi sérülések
Tüskék és szálkák
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Idegentest lenyelése

Mérgezések

Forduljunk azonnal orvoshoz, mert a lenyelt tárgy bekerülhet 
a légutakba vagy méretüknél, alakjuknál fogva elakadhatnak 
a tápcsatornában. A lenyelt tárgyat semmiképpen se 
próbáljuk hánytatással kihozni, mert a visszaerőltetett 
idegentest életveszélyes nyelőcsősérülést okozhat. Ha jó 
okunk van feltételezni, hogy a lenyelt idegen tárgy a légcsőbe 
került (a gyermek köhög, szája, arca kékesen elszíneződik, 
fulladásos tünetei vannak), akkor életmentő lehet a Hemlich -
féle műfogás alkalmazása.
Amennyiben az orvosi vizsgálat is megnyugtató eredménnyel 
zárul, a lenyelt tárgy néhány nap alatt természetes módon 
kiürül a szervezetből. Ilyenkor ajánlatos a pelenka/bili 
tartalmát figyelemmel kísérni. Ha 3 nap alatt nem kerül elő a 
lenyelt tárgy ismételten forduljunk a gyermek háziorvosához.

A csecsemők és kisgyermekek a tárgyakat a szájukkal is meg 
szeretnék ismerni. A kellemetlen íz nem riasztja vissza őket. 
Minden család otthonában számos mérgezés előidézésére 
alkalmas anyag található, ezeket úgy kell tárolni, hogy a 
kisgyermekek ne férjenek hozzá. A leggyakrabban mérgezést 
okozó szer: a gyógyszer, a háztartási tisztítószer, rovar és 
patkányirtó szerek, festékek, hígítók, kozmetikai szerek. Akkor 
is hívjunk mentőt, ha a gyerek jól van. A mentő értesítésekor 
közöljük a diszpécserrel, hogy a gyermek milyen gyógyszert, 
vegyszert, mérget nyelt le, mert ilyen esetben már a kiérkező 
mentőszemélyzet is beadhatja az életmentő ellenanyagot. 
Amennyiben nem tudjuk biztosan, hogy mit nyelt le a gyermek 
a gyanús gyógyszerekből, vegyszerekből vagy méregből 
vigyünk magunkkal mintát és próbáljuk megbecsülni, 
mekkora adag hiányozhat. Az eszméletlen beteget nem szabad 
sem felültetni, sem hanyatt fekve magára hagyni, mert egy 
esetleges hányás fulladást okozhat. Ehelyett felhúzott 
lábakkal stabil oldalfekvésbe kell elhelyezni, amíg a segítség 
megérkezik.
Amennyiben a segítség megérkezik, próbáljuk 
megakadályozni a méreganyag felszívódását. A legegyszerűbb 
a hánytatás: garat izgatása ujjal, vagy alkalmi eszközzel. 
TILOS A HÁNYTATÁS: eszméletlen gyermeknél, illetve maró 
mérgezések esetén. Amennyiben a bőrre került a méregből, azt 
bő, folyóvízzel távolítsuk el.
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Végtagtörés

Kulcscsonttörés

Fejsérülés

Harapás

Mivel erős fájdalommal jár, a síró gyermek hamar orvosi 
segítséget kap. Törésre kell gyanakodnunk, ha a fájdalmas 
duzzanatot, alakváltást, funkció kiesést tapasztalunk. 
Iránymutató lehet az is, hogy a törési pont felett a bőr rövid 
időn belül megkékül. A szülő teendője ilyen esetben, a végtag 
rögzítése (a legjobb, ha talált helyzetben rögzítjük a végtagot) 
és a gyermek sebészeti ambulanciára való juttatása minél 
előbb. Fontos, hogy a kéz sérülése esetén a gyermek ujjáról 
távolítsuk el a gyűrűket, egyéb ékszereket.

A leggyakoribb törések egyike. Általában ütés, vagy 
állvédővel ellátott bukósisak okozza. Fájdalommal, a törött 
csont jellegzetes recsegésével, helyi duzzanattal, a bőr 
megkékülésével, nyílt törés esetén (a törött csont szélek 
átbökve a bőrt a felszínre kerülnek) vérzéssel jár. Az érintett 
oldali felkart a mellkashoz rögzítjük (nagyon jó egy széles 
kendő, vagy hosszabb sál), hogy az idegi sérülést megelőzzük 
és a gyermeket a legközelebbi sebészeti ambulanciára 
szállítjuk. 

Feltétlenül orvoshoz kell fordulni, ha a baleset után - akár 
azonnal, akár órákon belül - a gyerek elveszíti az eszméletét 
vagy sápadt, szédül, fejfájásra, hányingerre panaszkodik, 
esetleg hány. Az ilyen tünetek mögött nem csak agyrázódás, 
hanem életveszélyes koponyaűri bevérzés is lehet. Fejsérült 
gyermeket fekve, lehetőleg mentővel kell a kórházba 
szállítani. Akkor is orvoshoz kell fordulni, ha a baleset után a 
fejen széles duzzanat alakul ki, vagy a fülből vér szivárog, 
esetleg a szem körül alakul ki lila bevérzés, mert ezek a 
tünetek koponyatörésre utalhatnak.

Ajánlatos háziorvossal konzultálni, még akkor is, ha maga a 
seb jelentéktelennek látszik, mert fennállhat a veszettség 
lehetősége. Ez ugyanis nem gyógyítható, halálos betegség, 
azonban gyanús körülmények között védőoltással 
biztonsággal megelőzhető.
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Gyermekkori allergia

évre nő. Jelentőségük manapság a egészség megromlásában 
csaknem ugyanolyan nagy, mint a fertőzéseké.

A szervezetbe különböző módon juthatnak be allergének: a 
légutakon, a bőrön és a tápcsatornán keresztül. Ez utóbbiak 
felelősek a táplálékallergiák létrejöttéért. Táplálékallergia 
kialakulhat egyféle táplálékra (egyes gyerekek pl. csak a 
földieperre érzékenyek), vagy egyféle táplálék egyik 
alkotórészére (pl. a tojásból a tojásfehérjére), vagy 
egyidejűleg többféle élelmiszerre, élelmiszercsoportra is. 

Mi a teendő, ha ételallergia gyanúja merül fel? Mivel számos 
táplálék okozhat allergiát, fontos, hogy megfigyeljük a tünetek 
és az étrend összefüggését. Néhány esetben, ha az allergén 
elfogyasztása után gyorsan kialakulnak a tünetek, könnyű a 
dolgunk. Máskor azonban csak több órával az étkezés után 
jelentkezik a tünet és ilyenkor már csak bonyolult 
detektívmunkával lehet kideríteni, hogy melyik táplálék 
váltotta ki a reakciót. 

A gyermekkori allergiás megbetegedések száma sajnos évről 
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Napszúrás és hőguta

Fulladás

Égési sérülés

Áramütés

Előbbi oka a sugárzó hő, amely a fejet éri. A gátolt hőleadás 
végett (időjárás, helyi tényezők, célszerűtlen ruházat) 
jellegzetes tünetek lépnek fel. Utóbbi esetében a hőleadás 
nincs egyensúlyban a hőfelvétellel (nem megfelelő ruházat, 
magas hőmérséklet és/vagy páratartalom). 

Mindkét esetben a következőt kell tenni: vigyük hűvösebb 
helyre a gyermeket és vegyünk le róla egy réteg ruhát. A testre 
állott vizes ruhát borítunk, vagy langyos vízben lemossuk a 
gyermeket. Gondoskodjunk folyadék- és só pótlásról. Mérjük 
meg a testhőmérsékletet. 

A csecsemők és a kisgyermekek fürdőkádban is 
megfulladhatnak, ezért sohasem szabad olyan kisgyermeket 
magára hagyni, akinek közelében nyitott, vízzel telt tartály 
van a közelében. Serdülőkorban a leggyakoribb az úszás 
következtében bekövetkezett baleset. Ennek elkerülésére már 
igen fiatal korban meg kell tanítani a gyermekeket úszni, a 
vízben való biztonságos tartózkodás feltételeire. 
Elsősegélynyújtáskor első feladat a légutak szabaddá tétele, 
majd szükség esetén mesterséges lélegeztetés és szívmasszázs.  

Az első teendő az égett bőrfelület azonnali, és legalább húsz-
huszonöt percen át tartó hűtése folyóvízzel vagy vizes 
borogatással. Ezen kívül semmit sem szabad a sérült 
testrészre tenni. A hűtés után bugyoláljuk tiszta, vasalt 
lepedőbe a gyermeket és itassuk bőven folyadékkal, amíg a 
mentő megérkezik.

Legelőször kapcsoljuk ki az áramot, és szabadítsuk ki a 
gyermeket az áramkörből. Ellenőrizzük, hogy eszméletén van 
a gyermek és van-e rajta égési sérülés. Eszméletlen 
gyermeknél ellenőrizni kell az életjeleket (légzés, szívverés), 
szükség esetén azonnal meg kell kezdeni az újraélesztést. Ha 
életjeleket találunk tegyük a gyermeket stabil oldalfekvésbe és 
értesítsük a mentőket.
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Megnevezés Latin név Veszélyesség Mérgező része

Akác (Robina) Mérgező kéreg, mag
Alkörmös (Phytolacca) Mérgező a növény minden része
Aranyesők (Laburnum fajok) Halálosan mérgező a növény minden része
Angyaltrombita (Datura) Halálosan mérgező minden része
Alkörmös (Phytolacca) Mérgező termés
Babérmeggy (Prunus laurocerasus) Gyengén mérgező a növény minden része
Beléndek (Hyoscyamus niger) Nagyon mérgező a növény minden része
Boglárka (Ranunculus fajok) Mérgező a növény minden része
Bókoló aranyfa (Forsithia x intermedia) Mérgező mag
Borostyán (Hedera) Mérgező bogyó, levél
Borsófa (Caragana arborescens) Mérgező levél, termés
Boroszlánok (Daphne fajok) Halálosan mérgező a növény minden része
Bürök (Conium maculatum) Halálosan mérgező a növény minden része
Csíkos kecskerágó (Euonymus europeus) Nagyon mérgező a növény minden része
Csillagfürt (Lupinus fajok) Mérgező hajtás, levél, termés
Csucsor (Solanum) Mérgező termés
Díszpipacs (Papaver orientale) Mérgező minden része
Dohány, díszdohány (Nicotiana fajok) Mérgező a növény minden része
Dudafürt (Colutea arborescens) Mérgező levél, mag
Ebszőlő (Solanum fajok) Mérgező föld alatti részek
Életfa (Thuja) Nagyon mérgező hajtás, toboz
Erdei pajzsika (Dryopteris) Mérgező minden része
Ernyős madártej (Ornithogallum umbel.) Gyengén mérgező a növény minden része
Fagyal (Ligustrum fajok) Mérgező bogyó, levél, kéreg
Farkasalma (Aristoloch. clematitis L.) Nagyon mérgező a növény minden része
Fekete hunyor (Helleborus niger) Halálosan mérgező minden része
Fürtös gyöngyike (Muscari neglectum) Mérgező a növény minden része
Gyöngyvirág (Convallaria) Halálosan mérgező a növény minden része
Gyűszűvirág (Digitalis) Halálosan mérgező a növény minden része
Havasszépe (Rhododendron) Mérgező levél, virág
Hérics (Adonis fajok) Nagyon mérgező a növény minden része
Hunyor ( Helleborus fajok) Nagyon mérgező a növény minden része
Kalapácscserje (Cestrum elegans) Mérgező a növény minden része
Kecskerágó (Euoriymus) Erősen mérgező termés
Keleti szarkaláb (Consolida orientalis) Mérgező a növény minden része
Kerti ruta (Ruta graveolens) Mérgező zöld részek
Kikerics (Colchicum) Halálosan mérgező a növény minden része
Kontyvirág (Arum maculatum) Nagyon mérgező a növény minden része
Kökörcsin (Pulsatilla) Nagyon mérgező a növény minden része
Kutyatej (Euphorbia fajok) Mérgező tejnedv
Leander (Nerium oleander) Halálosan mérgező a növény minden része
Lilaakác (Wisteria) Mérgező termés, ág, gyökér
Loncok (Lonicera fajok) Mérgező bogyó
Magyal (Ilex) Nagyon mérgező bogyó
Mák (Papaver somniferum) Nagyon mérgező a növény minden része
Maszlag (Datura) Halálosan mérgező a növény minden része
Mocsári kockásliliom (Fritillaria meleagris) Mérgező a növény minden része
Nadragulya (Atropa belladonna) Halálosan mérgező a növény minden része
Nehézszagú boróka (Juniperus sabina) Nagyon mérgező a növény minden része
Ördögcérna (Lycium halimifolium) Halálosan mérgező a növény minden része
Pajzsika (Dryopteris) Mérgező a növény minden része
Puszpáng (Buxus sempervirens) Nagyon mérgező a növény minden része
Pünkösdirózsa (Paeonia officinalis) Mérgező virág, mag, gyökér
Rekettye (Genista fajok) Mérgező a növény minden része
Repkény (Glechoma hederacea) Gyengén mérgező a növény minden része
Rhododendronok (Rhododendron fajok) Nagyon mérgező levél, virág
Ricinus (Ricinus communis) Halálosan mérgező a növény minden része
Salamonpecsét (Polygonatum) Mérgező a növény minden része
Seprűzanót ( Sarothamn. scop.) Mérgező minden része
Sisakvirág (Aconitum) Halálosan mérgező minden része
Szarkaláb (Delphinium cultorum) Mérgező a növény minden része
Szellőrózsa (Anemone fajok) Mérgező a növény minden része
Tiszafa (Taxus baccata) Nagyon mérgező a növény minden része
Tőzegrozmaring (Andromeda) Nagyon mérgező levél, virág
Tűztövis (Pyracantha) Mérgező bogyó
Vörösgyűrűs som (Cornus sanguinea) Mérgező különösen a bogyó
Zanót (Cytisus) Mérgező minden része
Zászpa (Veratrum fajok) Mérgező gyöktörzs
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Ahogy gyermekünk elkezd önállóan mászni/menni, a szabadban 
játszani, fokozott figyelmet kell fordítanunk a környezetünkben 
lévő növényekre. 
A kicsik figyelmét minden újdonság felkelti. Fejlődésüknek 
elkerülhetetlen velejárója, hogy a világgal való ismerkedésük 
kapcsán veszélyes dolgokkal is találkoznak – ők is ki akarják 
próbálni az ollót, a kést, vagy kezükbe akarják venni a forró 
vasalót, vagy akár meg akarják kóstolni a növények szép színes 
virágát, termését. Tudnunk kell azonban, hogy egyes növények 
nagyon veszélyesek lehetnek gyermekeink környezetében, ezért 
fontos, hogy minden szülő, nagyszülő tisztában legyen a mérgező 
növényekkel.

Sajnos minden körültekintésünk ellenére előfordulhat, hogy bár a 
kertünkből kiírtjuk az összes mérgező növényt, gyermekünk a 
játszótéren, az utcán hazafelé, vagy a hétvégi kiránduláson mégis 
meg tud kaparintani valami nagyon érdekes formájú, színű 
virágot és mielőtt észrevennénk, már meg is kóstolta.

Amilyen változatosak maguk a növények, olyan sokfélék lehetnek 
a mérgezés tünetei, és természetesen az sem mindegy, hogy 
kisebb vagy nagyobb mennyiséghez jutott hozzá gyermekünk. 
Mindenesetre akár ismeretlen növény rágcsálásán kapjuk 
csemeténket, akár jól ismert mérgező növény közelében találjuk, 
nagyon figyeljük az esetleges mérgezési tünetekre, amelyek 
lehetnek: verejtékezés, rosszullét, hányás, hasmenés, görcsök, 
légzési zavarok, nyelési nehézség, vagy súlyosabb esetben 
eszméletvesztés, bénulás. 
Amennyiben azt tapasztalja, hogy gyermeke valamelyik mérgező 
növényt, vagy annak termését, virágát megette, illetve ezt nem 
látta, de a gyermeken a tünetek bármelyikét tapasztalja, az első 
és legfontosabb feladat a hánytatás, majd azonnal orvoshoz kell 
fordulni.

Ha már megtörtént a baj

Mérgezési tünetek:

Mindennél fontosabb azonban, hogy lehetőleg 
elkerüljük a bajt. Ehhez szeretnénk segítséget nyújtani 
az alábbi táblázattal is – a teljesség igénye nélkül.

kertben és lakásban 
 

Mérgező növényeink
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Borogatás és fürdő

Gyógynövények a fogápolásban

A gyógynövényeket külsőleg elsősorban borogatás és fürdő 
formájában használjuk. Mindkettőre igaz, hogy több 
gyógynövényt kell használni hozzájuk, mint a teákhoz, 
ugyanakkor a gyerekek adagja itt is jóval kisebb a felnőtt 
adagoknál. Gyógyfürdőhöz éppen úgy, mint a gyógyteákhoz, 
orvos véleményét kell kérni. Az alapanyag úgy készül, hogy 
fél, legfeljebb egy evőkanálnyi növényből főzetet készítünk, 
majd leszűrjük. Ha a növénynek az illóolaja a hatóanyag, pl. 
kakukkfű, akkor a növényt inkább langyos vízben és hosszabb 
ideig áztatjuk. Először mindig csak keveset öntsünk a 
fürdővízhez az esetleges bőrirritáció miatt.  

 kicsit erősebb hideg főzete (2 kiskanál virág 2 dl 
vízben, 30  percig állni hagyni) borogatásként, vagy 
fürdővízhez öntve használható gyulladt, kiütéses, viszkető 
bőrre. Először az adag felével, kis bőrfelületen kell 
próbálkozni, mert az arra hajlamosaknál allergiás reakciókat 
is kiválthat. 

 fürdő általánosan erősítő és idegerősítő hatású, 
betegségből lábadozó, vérszegény, gyenge, nyugtalan 
gyerekeknek való. 

 bőrnyugtató és gyógyító hatású. Házi készítésű 
olajhoz 3 evőkanál jojobaolajból és egy evőkanál 
körömvirágból kell macerátumot készíteni. A virág főzetét 
fürdővízhez is önthetjük.

 (mezei árvácska) szerény kis virágaiból készült 
főzet viszkető, nedvedző bőrkiütések gyógyszere. A belőle 
készült borogatás jó eredménnyel használható az arcon és a 
fülön lévő ekcémás foltok kezelésére. 

 igen jó gyulladáscsökkentő, így használhatjuk 
ínygyulladás, szájsebek, afták esetén, de remek sebgyógyító 
foghúzás után. 

 rendkívül jó fertőtlenítő, gyulladáscsökkentő és 
gombaölő hatása van.

 rendkívül sok C-vitamint és ásványi anyagot 
tartalmaz. Mindez nélkülözhetetlen az erős fogíny 
megtartásához, ápolásához. 

Kamilla

Kakukkfű

Körömvirág

Vadárvácska

A kamilla

A kerti zsálya

A csipkebogyó
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A kisgyerekek sokkal gyorsabban és gyakran máshogy 
reagálnak a gyógynövényekre mint a felnőttek, éppen ezért a 
gyakran használt növényekkel is érdemes óvatosabban bánni. 

A gyerekek adagja (ha nincs a gyógynövény, vagy készítmény 
csomagolásán külön is feltüntetve) kétféle módon is 
kiszámolható: 

A gyerek életkorát (év) elosztjuk az életkor + 12-vel. 
Vagyis egy 3 éves gyereknél az adag 3:15 - a felnőtt 
adag egyötöde. 

 A gyerek súlyát (kg) elosztjuk 70-nel. Ennek alapján 
egy 14 kg-s gyerek adagja 12:70, vagyis szintén a 
felnőtt adag egyötöde. 

Ha a tea magától nem édes és másképp nem fogadják el, 
tehető hozzá kevés kandiscukor, pár szem édeskömény vagy 
ánizsmag. 

 a felfúvódás és a gázok miatti hasfájásra jó 
elsősorban

 a székrekedésre és az ilyen eredetű bélgörcsökre 
adható eredményesen. 

 álmatlan, izgága, "túlpörgött" kisgyereknek való 
az esti kamillatea. Jó hatása és népszerűsége ellenére is 
inkább csak kis adagokban hasznos, részben fitoösztrogén 
tartalma miatt, részben, mert hányingert, hányást okozhat. 

megfázáskor, illetve influenzajárványok 
idején megelőzésképpen tesz jó szolgálatot a csipkebogyótea. 

 köhögésre, rekedtségre, torokfájásra, 
meghűlésre jó a bodzavirág főzete. A tea izzasztó hatású, csak 
akkor adjuk, ha a gyerek éppen nem lázas. 

A klasszikus lázcsillapító gyógynövények - fehér fűz kéreg, 
legyezőfű - szalicilt tartalmaznak, ezért a Reye szindróma 
veszélye miatt egyáltalán nem adhatóak 16 évesnél fiatalabb 
gyerekeknek.

Gyógyteák adagolása és ízesítése

• 

•

Édesköménytea

Ánizstea

Kamillatea

Csipkebogyótea 

Bodzavirág-tea

Gyógynövények
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Homeopátia
Amit a homeopatáról tudni kell...

Módozat – Modalitás

Alkat

Krónikus reakciótipus

A homeopátia a “hasonlót a hasonlóval gyógyítani” elv 
alapján működik. Alkalmazásának elve abból indul ki, hogy a 
beteg azt a gyógyszeradagot kapja homeopatás hígításban, 
amely hígítatlanul az egészséges emberben olyan tüneteket 
vált ki, mint amelyek leginkább hasonlítanak a beteg 
panaszaihoz. Ez a hasonlósági elv, melyet Dr. Christian 
Friedrich Samuel foglalt össze. (XVIII.sz.)

A homeopátiás szerek természetes anyagokból speciális 
módon készülnek. Természetesen döntő mértékben növényi 
eredetűek (kb. 65%), második csoportját az ásványi anyagok 
alkotják (kb. 28%), melyek valódi ásványok, fémek és egyéb 
anorganikus anyagok. Az állati eredetű szerek száma sem 
elhanyagolható (kb. 5%).

Alapfogalom a homeopátiában. A módozat nem a tünetet 
jelenti , hanem a tünet minősitésére szolgál: módosítja, 
alakítja a tünetet a javulás, súlyosbodás irányába.

Az alkat hatással van az egészségre és a betegségre egyaránt. 
Betegségek megnyilvánulásai az egyéntől, vagyis alkatától 
függenek. Az akut betegségek, melyek mindenkinél 
előfordulhatnak, inkább a betegség klinikai képétől függenek, 
mintsem az alkatától. Azonban a krónikus betegségek 
esetében a klinikai képet a beteg sajátos megnyilvánulásai 
jellemzik. A homeopátia lehetőségeit ismerve és a beteg alkati 
szerét megtalálva, rövidebb-hosszabb időn belül enyhíteni, 
illetve gyógyítani lehet a krónikus betegséget. 

A krónikus reakciós mód az egymást követő vagy változó 
patológiai megnyilvánulások, melyek látszólag nem függnek 
össze egymással.

Homeopátiás gyógyszerek eredete

Alapfogalmak a homeopátiában
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