здоровим!
Ведучий рубрики
Євген Комаровський, лікар-педіатр

Проблема дитячого садка — добре це або погано, віддавати дитину
або ні — рано чи пізно виникає у кожній родині. Актуальність проблеми майже не залежить від рівня добробуту родини та від зайнятості
батьків, кожний з яких має свій власний досвід і свою особисту думку
про переваги та недоліки дитячих дошкільних закладів — саме так офіційно називаються різноманітні ясла та дитячі садки.

итячий садок

Поза всяким сумнівом, прийняття батьківського рішення багато в чому визначається згаданим вище особистим досвідом. Проте, у відвідуванні дитячого садка
існують конкретно визначені плюси й мінуси — визначені не з точки зору конкретних тата й мами, а з точки зору науки, точніше наук — педагогіки, медицини, психології, соціології.
Відразу зауважимо, що з точки зору науки у цілому,
дитячий садок — однозначно позитивний фактор, що
є абсолютно необхідним для повноцінного виховання.
Людина здавна потребує колективу. Мистецтво спілкування з іншими членами співтовариства багато в чому
визначає все людське життя — починаючи від знайомства з особами протилежної статі з наступним створенням родини та завершуючи виробничими стосунками
(працевлаштування, кар’єра, контакти з керівництвом
тощо). Мистецтва спілкування безсумнівно доречно
вчитися з дитинства — жодна родина, жодні нянькигувернантки та непрацюючі бабусі не здатні замінити
дитячий садок.
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Педагогічні та психологічні аспекти відвідування дитячих дошкільних закладів навіть перелічити
складно. Адаптація дитини, контакти з іншими дітьми та вихователями, навчання навичок гри, заняття, режим, підготовка свят — ось тільки швидкий перелік
можливих тем для дискусії. Ми обмежимо коло розглянутих питань медичними проблемами — ця тема, мабуть, найбільш хвилююча.
Отже, найголовніший мінус відвідування дитячого садка — дитина частіше
хворіє. Це безперечно, підтверджують і батьки, і медичні працівники — цей факт є очевидним. Більшість хвороб — це
гострі інфекції, найчастіше
респіраторні (тобто такі, що
вражають дихальні шляхи).

Імовірність захворіти на інфекційну хворобу найтісніше
пов’язана з колом спілкування — чим воно ширше, тим
легше занедужати. Зрозуміло, що «хатня» дитина менше
спілкується з іншими людьми.
Очевидний факт збільшення частоти хвороб зовсім
не є абсолютно негативним, як може видатися на перший погляд. Почнемо з того, що ціла низка інфекційних хвороб, на які легше хворіють у дитячому віці (вітрянка, краснуха), становлять реальну загрозу для
здоров’я та навіть життя дорослої людини. На ці хвороби обов’язково варто захворіти вчасно. «Знайти»
краснуху або вітрянку поза дитячим колективом дуже
складно. Що ж стосується застуд і ГРЗ, то частота хвороб не має визначального значення. Справа в тому,
що кількість циркулюючих вірусів, а саме з вірусами
пов’язані 99 % респіраторних інфекцій, не є нескінченною. Кожне перенесене ГРЗ сприяє формуванню
противірусного імунітету, тим самим зменшуючи ймовірність наступного захворювання. Епідемії грипу, наприклад, та імовірність занедужати не дуже пов’язані
із самим поняттям «дитячий садок» — не «підхопимо»
хворобу від дітей, отже, тато «принесе» грип із роботи.
Вірусні інфекції, на які дитина «недохворіє» у дитячому садку, обов’язково даються взнаки у школі. Важко
сперечатися з тим, що не відвідувати тиждень дитячий
садок — це зовсім не те саме, що пропустити тиждень
шкільних занять.
Принциповим є зовсім інше — не частота, з якою дитина хворіє на вірусні інфекції, а те, як вони протікають.
Якщо плин ГРЗ постійно супроводжується виникненням
ускладнень, то дитячий садок тут зовсім ні до чого. Імунітет самої дитини, побутові умови, тактика лікування —
це важливо, але ймовірність того, виникне або не виникне запалення легенів під час застуди, абсолютно не
пов’язана з тим, відвідує дитина дитячий садок чи ні.
Резюмуючи тему «підвищеної захворюваності у дитячому садочку», визнаємо таке. Багато батьків схиляються до думки, що хвороби власних дітей виникають через те, що в дитячому садочку порушуються «найважливіші» правила догляду за дітьми — не так одягли, дитина
сиділа на холодній підлозі, у кімнаті були протяги тощо. З цієї точки
зору, дитячий садок дуже зручна річ — на нього завжди можна списати власну неспроможність, як вихователя. Створення
дитині тепличних умов — норма, що підтримується численними інструкціями про те, як правильно одягати, купати, годувати
й гуляти. У результаті — протяг, ходіння босоніж, холодна вода, відсутність шапочки та ін. — «неприпустимі явища». Але невже ви,
батьки, сподівалися, що з усім
цим дитина в житті ніколи не
матиме справи? Висновки

є очевидними — по-перше, «немає чого на дзеркало нарікати...», і по-друге, готувати дитину до дитячого садка
необхідно заздалегідь — адекватним вихованням із моменту народження.
Уже сам факт того, що дитина відвідуватиме дитячий
садок, робить обов’язковим проведення всього комплексу необхідних профілактичних щеплень — без цього
малюка до дитячого садочка просто не візьмуть. Надалі,
контроль за термінами проведення щеплень здійснює
медсестра дитячого садка, дітей регулярно оглядають
лікарі-фахівці, що, безсумнівно, добре, адже батьки, за
рідкісним винятком, не звертаються до дитячої поліклініки до того, як дитина занедужає.
Вік, в якому дитина вперше починає відвідувати дитячий садок, — особливе питання. Облишимо суперечки на тему, коли це доречніше зробити (коли виповниться 1 рік або 3 роки) педагогам. Лікаря в цій ситуації
більше хвилює питання — де перебуватиме мама в той
час, коли дитина піде до дитячого садка? Абсолютно типовою є така ситуація: 1-го вересня дитина вперше йде
до дитячого садка, у той же день мама виходить на роботу після декретної відпустки. Через тиждень, що цілком закономірно, малюк хворіє на своє перше ГРЗ, яке
він отримав у дитячому садочку, а мама отримує першу
відпустку по догляду за хворою дитиною. У результаті мама має неприємності на роботі.
Дуже важливо зрозуміти таке: яким би чудовим не
був дитячий садок, яким би відмінним не було здоров’я
дитини, малюк від початку однаково частіше хворітиме.
Уточнити це поняття «від початку» дуже важко — можливо, 3–4 місяці, а можливо, і рік. Бажано, щоб, улаштовуючи дитину до дитячого садка, мама при цьому залишалася вдома. Дуже важливо мати можливість при
Зростаємо разом / № 4 (4) / 2009
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найменшому нездужанні (невеликій нежиті, кашлі) залишити дитину вдома, не очікуючи на прогресування
хвороби й не піддаючи ризику зараження решту дітей.
І як добре при цьому не думати про лікарняний листок
і майбутні бесіди із керівництвом.
Також істотний момент — пора року, коли передбачається розпочинати відвідувати дитячий садок. Вочевидь, що з жовтня до квітня цього краще не робити —
активна циркуляція респіраторних вірусів помітно збільшує ризик захворювань і, відповідно,
подовжує час адаптації.
Низка медичних питань
має безпосередній зв’язок
із співробітниками дитячих дошкільних закладів.
Виховательки мають свої
думки з приводу того, як дітей необхідно годувати, одягати й гартувати. Ці думки здебільшого відповідають уявленням
нашого суспільства
про те, що для дітей
добре — обов’язково нагодувати й, головне, не дати змерзнути. Не можна забувати й про
те, що оплата праці співробітників дитячих садків не сприяє особливому
ентузіазму, роблячи абсолютно небажаними конфлікти з батьками через різницю у поглядах на принципи харчування та вдягання. Якщо
ви, батьки, усвідомлюєте, що дитину не можна змушувати їсти,
якщо ви розумієте, що перегрів
і пітливість швидше призведуть
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до застуди, ніж переохолодження, — спробуйте повідомити про
це вихователя. Дуже
важливо, щоб Марія
Іванівна не почувалася винною через те, що
Петрик відмовився їсти
суп.
Від травм та раптових захворювань ніхто не застрахований. Зважаючи на це,
співробітники дитячого садка обов’язково повинні володіти інформацією про те,
на що дитина хворіла, про всі
випадки лікарської та харчової алергії. Бажано мати можливість екстрено зв’язатися
з батьками.
Будинок, в якому розташований дитячий садок, якість та
своєчасність ремонтних робіт, спальня та їдальня, місце
для прогулянок, кількість дітей
у групі, професіоналізм і сумлінність співробітників — усе це є дуже
важливим і впливає на захворюваність. Вплив батьків
на ці фактори безпосередньо пов’язаний із можливістю вибору, що визначається матеріальним благополуччям і місцем проживання родини — поради лікаря навряд чи допоможуть.

Залишається тільки сподіватися на те, що вам і вашим дітям пощастило і з місцем проживання, і з матеріальним благополуччям.

