Mamo, Tato

Jeśli jesteś młodym rodzicem ta inicjatywa skierowana
jest do Ciebie! Chcemy zwrócić Twoją uwagę na potencjalne nieprawidłowości w rozwoju Twojego dziecka, które
mogą ujawniać się już w pierwszych miesiącach jego życia.
Odpowiednio wcześnie udzielona pomoc pozwala uniknąć
wielu zaburzeniom w późniejszym rozwoju dziecka.
Gdy zauważysz u swojego dziecka opisane objawy, koniecznie zwróć się do lekarza pediatry. Poproś o skierowanie do specjalisty i skorzystaj z jego konsultacji.

PAMIĘTAJ – zawsze musi budzić Twój niepokój, gdy dziecko:
• jest bardzo niespokojne, źle śpi, ciągle płacze,
• jest zbyt spokojne i stale senne, nie daje znać, gdy jest
głodne lub mokre,
• nie patrzy na Ciebie i nie odpowiada na Twój uśmiech,
• nie ma apetytu, ma kłopoty z ssaniem i połykaniem
albo ma „wilczy apetyt”, krztusi się przy jedzeniu,
• nie przybywa na wadze,
• ciągle łapie infekcje,
• ma długotrwałe biegunki.
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POSŁUCHAJCIE MNIE!

W trosce o zdrowie najmłodszych mieszkańców
Katowic zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi nieprawidłowości mogących
występować u noworodków.
Pamiętaj, wczesna diagnoza jest bardzo ważna
i umożliwia hamowanie lub całkowite usunięcie
ewentualnych nieprawidłowości lub zaburzeń
rozwojowych u Twojego dziecka.

Jeśli:

Kiedy:

• bardzo często robię siusiu o dziwnej barwie i bardzo
brzydkim zapachu,
• gdy robię siusiu, jestem niespokojny,
• mam często podwyższoną temperaturę,
• wymiotuję i miewam biegunki,
• moja skóra jest sucha i blada

• przestałem być karmionym piersią, dostaję teraz krowie mleko z mąką i kaszą manną i zaczęły się kłopoty
z jedzeniem,
• wymiotuję, mam biegunki i przestałem przybierać
na wadze

– ZAPROWADŹCIE MNIE NA BADANIE UKŁADU
MOCZOWEGO!

– ZAPROWADŹCIE MNIE DO PORADNI ZABURZEŃ
W ODŻYWIANIU!

Jeżeli:
• nie budzi mnie i nie niepokoi nagły hałas,
• nie odwracam głowy, gdy ktoś zawoła,
• nie rozglądam się, gdy coś słychać i nie interesuję się
dźwiękami

Gdy:
• wyginam się do tyłu i prężę się,
• mam cały czas zaciśnięte piąstki,
• nie podnoszę głowy,
• jestem wiotki- „leję się przez ręce”,
• moje rączki i nóżki z lewej strony układają się trochę
inaczej niż z prawej

– SPRAWDŹCIE MÓJ SŁUCH!

Gdy:
• piję coraz więcej, ale i tak mam pragnienie,
• dużo siusiam, w dzień i w nocy,
• chudnę, chociaż mam apetyt,
• w moim oddechu czujesz zapach acetonu,
• Ty - mamo chorujesz na cukrzycę

– ZAPROWADŹCIE MNIE DO NEUROLOGA!

Kiedy pomimo zaspokojenia potrzeb fizycznych
jestem:
• niespokojny i płaczliwy,
• mam problemy z jedzeniem,
• mam problemy ze snem
– ZAPROWADŹCIE MNIE DO PSYCHOLOGA!

Kiedy:
• mój oddech jest przyspieszony, głęboki i zbyt ciężki,
• męczę się bardzo podczas karmienia,
• często, zwłaszcza gdy płaczę, moja buzia robi się sina,
• wiele razy nie mogę oddychać, a nawet tracę
przytomność,
• chorowałem już kilkakrotnie na zapalenie płuc
– ZAPROWADŹCIE MNIE DO KARDIOLOGA!

– ZAPROWADŹCIE MNIE DO DIABETOLOGA!

Gdy:
• moja skóra jest zaczerwieniona i obrzęknięta,
• pojawiają się na niej grudeczki i pęcherzyki, które pękają i wydzielają płyn,
• zmiany pojawiają się najpierw na policzkach, potem
na czole i koło uszu,
• skóra bardzo mnie swędzi,
• dodatkowo wymiotuję, ulewam, mam biegunki, nie
przybieram na wadze,
• często mój oddech jest „świszczący”
– ZAPROWADŹCIE MNIE DO ALERGOLOGA!

Kiedy:
• odblask mojej źrenicy jest szary,
• moje tęczówki drżą,
• oczy chwilami stają się żółte jak u kota,
• często zezuję,
• nie wodzę oczami za kolorowymi zabawkami
– ZAPROWADŹCIE MNIE DO OKULISTY I ZRÓBCIE MI
RÓWNIEŻ BADANIE DNA OKA!
Nie zaniedbujcie badania moich stawów biodrowych –
zaprowadźcie mnie do ortopedy!

