                                    Чому дитина часто хворіє?
Вважається, що дитина часто хворіє, якщо:
- у віці до 1 року дитя хворіє на гострі респіраторні захворювання (ГРЗ) 4 і більше разів на рік;
- у віці від 1 до 3 років - 6 і більше ГРЗ на рік;
- у віці від 3 до 5 років - 5 і більше ГРЗ на рік;
- у віці старше 5 років - 4 і більше ГРЗ на рік.
   Інколи дитина хворіє не лише часто, але й тривалий час - 10-14 днів, а інколи понад два тижні.
    Гострі респіраторні захворювання проявляються нежитем, кашлем, почервонінням горла, загальною слабкістю, підвищенням температури.
Діти, які часто хворіють, зазвичай, постійно підкашлюють, наявні виділення з носа, а температура може бути нормальною.
    Якщо ж у дитини за відсутності симптомів гострого респіраторного захворювання постійно тримається підвищена температура - це може бути ознакою хронічного зараження, дитину обов'язково треба обстежити.
    Якщо дитина часто або тривалий час хворіє, це означає, що в неї ослаблений імунітет. 
       Імунітет послаблюється через різні чинники:
	ще до народження дитини;

у грудному віці;
дисбактеріоз кишківника, гіповітаміноз, рахіт;
важкі захворювання;
тривалий прийом ліків;
хронічні захворювання;
глисти;
вроджені імунодефічитні стани;
незбалансоване харчування;
застійне, забруднене повітря.
   До ослаблення імунітету дитини може призвести, якщо вона рідко перебуватиме на свіжому повітрі; тривалий час перебуватиме у приміщенні, яке погано провітрюється; вестиме малорухомий спосіб життя; дихатиме повітрям, забрудненим тютюновим димом (якщо палять батьки чи інші дорослі у родині).
Якщо дитина часто хворіє, потрібно починати загальнозміцнювальні профілактичні заходи. Необхідно вилікувати хронічні захворювання, особливо патологію лор-органів: хронічні тонзиліти, синусити (гайморит, фронтит), аденоїди. Батькам дітей, які часто хворіють, потрібно звернутися до лікаря- педіатра, гастроентеролога, імунолога.
   Загальнозміцнювальною дією на організм є загартовування.  Загартовування потрібно робити постійно, і якщо з якихось причин процедури були перервані, відновлювати їх потрібно із самого початку. Тільки якщо дотримуватися усіх цих правил, матимемо позитивний результат, а саме - підвищиться імунітет організму.
   Дитя може часто і тривалий час хворіти, якщо в харчовому раціоні дитини не вистачає вітамінів або харчування - незбалансоване (наприклад, їжа містить велику кількість вуглеводів, але мало білків та жирів). Важливо налагодити збалансоване харчування. Для нормальної роботи імунної системи необхідно, щоб у харчуванні дитини були присутні білки й жири тваринного походження (молочні й кисломолочні продукти, м'ясо, риба), вітаміни, основним джерелом яких є овочі й фрукти. Влітку дітям старше 5 місяців дуже корисні свіжі, термічно не оброблені фрукти, ягоди, соки. Вони містять велику кількість вітамінів, а після термічної обробки або консервування кількість вітамінів набагато менша. За літо організм дитини нагромадить вітаміни, що зміцнять її імунну систему.
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