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Bronkitis hos børn
HVOR SIDDER SYGDOMMEN?

... eller vælg et emne
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I de store luftveje.
EMBED
HVAD ER ÅRSAGEN TIL SYGDOMMEN?
Et virus. Bronkitis hos børn er en helt anden sygdom end kronisk
bronkitis hos voksne. Barnets luftveje er små og kan let blive
forsnævret. Når barnet får bronkitis, bliver dets slimhinder i
luftvejene tykkere, og barnet får svært ved at komme af med slimet.

HVORDAN MÆRKER DU SYGDOMMEN?
Sygdommen forekommer mest om foråret og om efteråret.
Den er mere almindelig hos vuggestuebørn end hos børn, som
passes hjemme.
Barnet hoster meget, især når det ligger ned. Derfor hoster barnet
mest om natten.
Når bronkitis forekommer sammen med forkølelse, er der ofte høj
feber. Bronkitis ses undertiden uden forkølelse, og da er der ingen
eller kun let feber.

HVORDAN BEHANDLES SYGDOMMEN?
Der er i de fleste tilfælde tale om en småbørnssygdom, som
forsvinder af sig selv ved 3års alderen.
Du kan få medicin (Bricanyl), som har en meget god virkning og
tåles godt af barnet. Hvis der er feber i mere end ca. 3 dage, kan
det skyldes en bakteriebetændelse oveni, som så skal behandles
med penicillin.
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HVAD KAN DU SELV GØRE?
Tag barnet op, så det ikke ligger ned. Derved bliver hosten mindre
voldsom. Barnet har godt af lidt kølig luft.
Barnet må endelig ikke udsættes for tobaksrøg. Tobaksrøg generer
barnets slimhinder, som jo i forvejen er irriterede. Det giver mere
hoste og igen mere irritation.
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Besøg på landshospitalet og
sundhedscentre

Fortsat ingen pårørende på Det
Grønlandske Patienthjem

For at beskytte vores syge og sårbare patienter mod
coronavirus er det kun i særlige tilfælde tilladt for pårørende
at ledsage eller besøge patienter.

Da Det grønlandske Patienthjem huser særligt sårbare
patienter gælder retningslinjerne om besøg ligesom i resten
af Sundhedsvæsenet.
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