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Kiedy zbijać
gorączkę podczas

infekcji?
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Gorączka jest częstym
i powszechnym objawem
będącym reakcją obronną organizmu.

Mówimy o niej, gdy temperatura ciała przekracza 38°C.
Istnieje teoria, że podwyższenie temperatury
sprawia, iż enzymy organizmu działają
szybciej i reakcja obronna układu
immunologicznego może być
bardziej efektywna. Stwierdzenie
to poddaje pod wątpliwość
zasadność stosowania leków
przeciwgorączkowych.

Kiedy więc sięgać po takie środki?

Tak naprawdę wszystko zależy od wieku i
indywidualnego stanu pacjenta.

Ogólna zasada mówi, że nie zaleca się rutynowego
podawania leków przeciwgorączkowych w przebiegu
przeziębienia i zakażeń górnych dróg oddechowych,
chyba, że gorączce towarzyszy wyraźny dyskomfort
i złe samopoczucie.

W takich przypadkach można zdecydować się na
podanie odpowiedniego preparatu, ponieważ poprawi
to nasze samopoczucie oraz spowoduje zmniejszenie
utraty wody co może zapobiec odwodnieniu.
Leki te działają również
przeciwbólowo, co pozwali
jednocześnie na zniesienie
bólu głowy, bólu mięśni i stawów.

1 Kiedy zbijać gorączkę
podczas infekcji?

Czym jest gorączka?



U osób dorosłych zastosowanie leków
przeciwgorączkowych można rozważyć przy
temperaturze ciała powyżej 38°C,

Są jednak grupy, które wymagają szczególnego
podejścia.

U osób w podeszłym wieku
wysoka gorączka może być
niebezpieczna ze względu
na możliwe nasilenie
objawów niewydolności lub
niedokrwienia serca. Osoby
starsze obciążone chorobami
układu oddechowego i układu
krążenia mogą więc rozważyć
wcześniejsze zastosowanie 
leku przeciwgorączkowego
niż nieobciążona takimi
chorobami dorosła osoba.

ale dopiero przy wzroście temperatury
ciała do 39°C ich podanie zazwyczaj
jest zalecane.

ZAPAMIĘTAJ ! 

1 Kiedy zbijać gorączkę
podczas infekcji?

Leki
przeciwgorączkowe
nie leczą właściwej
przyczyny gorączki.

 



Jeżeli chodzi o dzieci to nawet jeśli gorączka nie
osiągnęła u nich 38 - 38,5°C, a widać bardzo duże
zmęczenie i nasilone objawy gorączki, to można
rozważyć podanie leku.

W początkowym stadium kluczową rolę odgrywa
obserwacja i monitorowanie temperatury, dopiero
później należy włączyć leki.

Pamiętaj również, że takie objawy jak zaburzenia
oddychania lub drgawki wymagają interwencji
i konsultacji lekarskiej.
Gorączka początkowo
ma wspomóc organizm
w walce z patogenami,
ale znaczne podwyższenie
temperatury ciała jest
zagrożeniem życia!

Czy wiesz, że... stan
podgorączkowy
i gorączka u dziecka
nie są zjawiskami, które
od razu powinny budzić
nasz strach? Jednak zawsze jesteśmy
zobowiązani do zachowania czujności.

1 Kiedy zbijać gorączkę
podczas infekcji?

Zapisz się na wizytę u lekarza w przypadku
gorączki trwającej kilka dni!



Kiedy powinniśmy się
udać z gorączkującym
dzieckiem do lekarza?
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2 Kiedy powinniśmy się
udać z gorączkującym
dzieckiem
do lekarza?

gorączka powyżej 38°C występuje u dziecka poniżej
3 miesiąca życia (nawet jeśli dziecko czuje się
dobrze i nie ma żadnych innych objawów);

 gorączka przekroczy 39°C u dzieci od 3 do 36
miesiąca życia;

 gorączka przekracza 40°C u dzieci niezależnie od
wieku dziecka;

gdy gorączce towarzyszą też inne niepokojące
objawy takie jak: zmiana sposobu oddychania,
zachowania się czy wyglądu, drgawki gorączkowe;

gdy temperatura ciała nie ulega obniżeniu pomimo
podawania leków przeciwgorączkowych.

Twoje dziecko gorączkuje,
a Ty nie wiesz czy to już
moment, aby skonsultować
się z lekarzem?

Pamiętaj o kilku regułach
mówiących o tym kiedy
wizyta u lekarza jest
konieczna:



Ibuprofen czy
paracetamol?
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3 Ibuprofen czy
paracetamol?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, gdyż
każdy z nich ma swoje plusy i minusy, ale zanim
podejmiemy decyzję, przyjrzyjmy się tym dwóm
substancjom.

Ibuprofen
jest lekiem zaliczanym do grupy niesteroidowych leków
przeciwzapalnych (NLPZ), a więc będzie działać

Ibuprofen przyniesie ulgę w czasie bólu zęba, mięśni,
głowy, a dzięki działaniu przeciwzapalnemu pomoże
również w przypadku choroby zwyrodnieniowej
stawów, RZS, po urazach i w stanach zapalnych tkanek
miękkich.

przeciwbólowo, przeciwgorączkowo
oraz przeciwzapalnie.

Paracetamol
inaczej acetaminofen to substancja o działaniu
przeciwbólowym i przeciwgorączkowym, należąca do
grupy nieopioidowych leków przeciwbólowych.
Paracetamol można stosować w przypadku

bólu stawów, głowy, mięśni, zębów,
nerwobólach, bólach menstruacyjnych,
po zabiegach stomatologicznych lub
chirurgicznych.
Paracetamol dobrze wchłania się z układu
pokarmowego, a jego działanie zauważalne jest po
ok. 30-60 minutach. Efekt przeciwbólowy utrzymuje się
od 4-6 godzin, działanie przeciwgorączkowe natomiast
utrzymuje się przez 6-8 godzin.



3 Ibuprofen czy
paracetamol?

Paracetamol w porównaniu do ibuprofenu jest
pozbawiony działania przeciwzapalnego. Jego

Wykazano, że ibuprofen szybciej obniża gorączkę
niż paracetamol. Ponadto jego działanie

Paracetamol to lek na gorączkę

Paracetamolu nie należy stosować przy ciężkich
zaburzeniach pracy wątroby, a ibuprofen

mechanizm działania przeciwbólowego 
i przeciwgorączkowego jest również inny.

przeciwgorączkowe jest silniejsze, a efekt utrzymuje się
dłużej.

i ból dla dzieci od pierwszych dni życia.
Ibuprofen może być stosowany
dopiero od 3-ego miesiąca. Ze
względu na to, że paracetamol
uznawany jest za bezpieczniejszy
środek, zaleca się, aby był pierwszym 
wyborem w przypadku bólu i gorączki
u dzieci. Dopiero przy jego niewystarczającej
skuteczności, można sięgnąć po ibuprofen.

jest przeciwwskazany w trakcie choroby wrzodowej,
u osób z nadciśnieniem,
zaburzeniami krzepnięcia,
niewydolnością nerek i serca,
a także może wywoływać
napady astmy aspirynowej.

Co odróżnia te dwie
substancje?
Oto kilka wskazówek, które powinny pomóc przy
wyborze odpowiedniego dla nas produktu
leczniczego:



3 Ibuprofen czy
paracetamol?

Paracetamol jest lekiem z wyboru dla osób z
problemami z krzepliwością oraz nadciśnieniem.

W przypadku zachorowania na

Kobiety ciężarne w pierwszej

ospę również zaleca się, aby lekiem
pierwszego wyboru był paracetamol

kolejności powinny sięgać także
po lek z paracetamolem. Ibuprofen
jest przeciwwskazany głównie w I i III
trymestrze. W okresie karmienia
piersią, można stosować zarówno
paracetamol jak i ibuprofen. Należy
jednak ściśle przestrzegać zaleconego
dawkowania i stosować lek przez
możliwie jak najkrótszy czas.

Ostatnią kwestią, jakiej nie wolno pominąć są pacjenci
powyżej 65 roku życia. Rozwiązuje ją Lista Beer’s, dzięki
której możemy dowiedzieć się, jakich leków lepiej
unikać.

Wśród nich znalazł się niestety ibuprofen, jako
uzasadnienie jego szkodliwości podano wzrost ryzyka
krwawień z przewodu pokarmowego, gdy stosowany
jest przewlekle , a podczas terapii nie są włączone
inhibitory pompy protonowej.



3 Ibuprofen czy
paracetamol?

Co ciekawe, w aptece możemy znaleźć preparaty
łączone ibuprofenu z paracetamolem, których działanie
jest silniejsze niż zastosowanie tych leków osobno,
a dodatkowo zmniejsza się ryzyko wystąpienia zdarzeń
niepożądanych co zostało potwierdzone w przeglądzie
badań naukowych.

Podsumowując, warto
podkreślić, że dobierając
lek, należy uwzględnić
wiek, stan pacjenta,
ewentualne choroby
towarzyszące oraz potencjalne
działania niepożądane, które mogą
znacznie wpływać na bezpieczeństwo terapii.

Ponadto jeśli tak zaleci  lekarz,
ibuprofen wraz z paracetamolem
może być stosowany
naprzemiennie w trakcie obniżania
gorączki u dzieci, co pozwoli
ograniczyć działania niepożądane
obu leków.

 



Dlaczego do
antybiotykoterapii warto

dołączyć stosowanie
probiotyków?
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4 Dlaczego do
antybiotykoterapii warto
dołączyć stosowanie
probiotyków?

Dlaczego probiotyki są tak ważne podczas
antybiotykoterapii? Dlaczego nie powinniśmy
wierzyć w teorie spiskowe mówiące, że nie są one
potrzebne, a ich szeroka rekomendacja to efekt chęci
wzbogacenia się firm farmaceutycznych?

Tytułem wstępu, probiotyki to żywe
drobnoustroje, które podawane
w odpowiednich ilościach
wywierają korzystny
efekt zdrowotny.
Do takich drobnoustrojów
zalicza się przede wszystkim
bakterie produkujące kwas
mlekowy z rodzaju Lactobacillus
(L. acidophilus, L. casei, L. reuteri,
L. rhamnosus) i Bifidobacterium
(B. animalis, B. breve). Do szczepów
probiotycznych należą również drożdże
Saccharomyces boulardii.

Wyjaśnienie jest proste: antybiotyki to leki o działaniu
przeciwbakteryjnym.
Mechanizm ich działania
jest różny, ale w uproszczeniu
powodują one zabicie bakterii
lub zahamowanie ich namnażania.
Jak wiemy, w naszych jelitach
również obecne są bakterie.
Należą one do tzw. fizjologicznej
flory bakteryjnej.

Gdy dochodzi do jej zaburzenia właśnie w wyniku
działania antybiotyków pojawia się z pozoru błahe lecz
często niebezpieczne działanie niepożądane – biegunki.
Mogą wystąpić nawet u 5 – 40 % osób stosujących
antybiotykoterapię.



4 Dlaczego do
antybiotykoterapii warto
dołączyć stosowanie
probiotyków?

Najcięższą postacią biegunki poantybiotykowej jest
rzekomobłoniaste zapalenie jelit. Chory może oddawać
nawet do 30 luźnych stolców na dobę, co prowadzi do
ciężkiego odwodnienia.

Biegunce towarzyszy
kurczowy ból zlokalizowany
w podbrzuszu oraz gorączka.

W najcięższych przypadkach, w wyniku znacznego
odwodnienia, u pacjenta może rozwinąć się
wstrząs - stan zagrożenia życia, w którym na skutek
utraty dużej ilości płynów (z powodu biegunki)
dochodzi do niewydolności wielu narządów.

Groźnym powikłaniem rzekomobłoniastego zapalenia
jelit, rozwijającym się u kilku procent chorych, jest ostre
rozdęcie okrężnicy (groźny dla życia stan, w wyniku
którego dochodzi do poszerzenia i masywnego
rozdęcia pętli jelita grubego).

...w zapobieganiu biegunce poantybiotykowej
skuteczne są tylko niektóre szczepy probiotyczne,

dlatego zgłoś się do farmaceuty w celu doboru
odpowiedniego preparatu. Tak zwaną

„osłonę” powinniśmy stosować również
nie tylko podczas, ale również po leczeniu

antybiotykiem.
 

Tutaj znowu powinniśmy się zgłosić
o poradę farmaceutyczną, ponieważ
czas stosowania probiotyków będzie
zależał od użytego antybiotyku, albo
seriiantybiotyków oraz indywidualnego
stanu pacjenta.

Uwaga!

Zapamiętaj, że...



Jak stosować probiotyki
przy antybiotykoterapii?
Które probiotyki można

stosować razem
z antybiotykiem?
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5 Jak stosować probiotyki przy
antybiotykoterapii?
Które probiotyki można
stosować razem
z antybiotykiem?

Dlaczego? Otóż to zagwarantuje
przeżycie szczepów bakterii zawartych
w probiotykach i skuteczność probiotykoterapii.
Przyjmowanie antybiotyku i probiotyku w tym
samym czasie jest z punktu widzenia wielu osób
bardzo wygodnym rozwiązaniem. W ten sposób
zmniejsza się ryzyko pominięcia dawki przez
zapomnienie przyjęcia preparatu, które może
zdarzyć się każdemu.

Jeżeli nie jesteś pewien czy probiotyk,
który kupiłeś można stosować łącznie
z antybiotykiem, zażyj probiotyk
w odstępie minimum 2 godzin
po zażyciu antybiotyku.

min. 2 h

Czy wiesz, że ...



5 Jak stosować probiotyki przy
antybiotykoterapii?
Które probiotyki można
stosować razem
z antybiotykiem?

Można je stosować 
równocześnie
z antybiotykami,
ponieważ antybiotyki
nie działają na drożdżaki
i przy jednoczesnym podaniu
nie spowodują śmierci szczepów probiotycznych.

Wówczas drożdżaki będą mogły spełnić swoją rolę
zasiedlając nasze jelita. Jeżeli chcemy skorzystać z tego
wygodnego rozwiązania w aptekach powinniśmy pytać
o produkty z wyżej wspomnianymi probiotycznymi
szczepami drożdżaków o nazwie
Saccharomyces boulardii.

W idealnej wersji powinien
to być produkt leczniczy
o potwierdzonej skuteczności
i bezpieczeństwie
w badaniach klinicznych.
Jeżeli nie mamy ochoty
zaprzątać sobie głowy
trudnymi nazwami, po
prostu poprośmy farmaceutę
o probiotyk, który możemy
stosować w połączeniu
z antybiotykiem i wszystko będzie jasne.

W skład takich produktów wchodzą
najczęściej probiotyczne szczepy
drożdżaków.

Probiotyków tych nie
należy przyjmować z lekami
przeciwgrzybiczymi stosowanymi
doustnie bądź dożylnie, gdyż zawarte
w nim drożdżaki zostaną zabite.

Uwaga!



zapisz się na
newsletter i pobierz
darmowe e-booki

Jeżeli chcesz 
dowiedzieć się więcej:

 
 Zarezerwuj 

termin
 
 

odwiedź nasz serwis
 1.

umów się na
konsultację online     
 do naszego dietetyka       
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