
37,50C en hoer
Koorsig

36,50C-37°C
Normale liggaamstemperatuur

35°C en laer
Hipotermie begin - een van
die laagste gedokumenteerde
liggaamstemperature waarvan
herstel is, was 13°C in 'n sewe-
jarige meisie in Swede in 2010
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Dr Bruwer verkies 'n oor-koorspen maar se dat iemand
se twee ore verskillende temperature kan aandui, veral
as daar 'n infeksie in een oor is. Net so kan verskillende
temperature registreer as die hoek waarteen die koorspen
vasgehou word, verander. Orale koorspenne word
normaalweg slegs gebruik vir kinders van vier jaar
en ouer, om praktiese redes soos die risiko dat jonger
kinders die koorspen sal byt.

BEGIN BY STAP EEN
Voor jy medikasie oorweeg, verwyder 'n
laag van die kind se klere om hulle te help
afkoel. As hulle warm voel, skuif hulle na 'n

koel omgewing en gee hulle iets koud om te drink.
'Moet hulle nie in 'n koue bad sit nie,' se Dr Bruwer.
'Hulle liggaame sal perifeer afsluit en dan eerder
hitte behou. Gebruik altyd louwarm water.'

Babas jonger as drie maande wat koors het,
moet onmiddellik dokter toe geneem word. As
jou kind koorsig is maar steeds eet en drink, is
dit waarskynlik minder ernstig.

Dr Bruwer beklemtoon dat ouers nie
paniekerig moet raak nie. Indien koors
egter vir langer as 48 uur duur, moet dit

ondersoek word. Onmiddellike mediese aandag word
f: vereis as die kind opgooi of ernstige diarree het, 'n
~ toeval of stuipe kry, moeilik asemhaal of nie reageer
~ nie, as die sagte plekkie op die skedel bult, of as koors
:r saam met 'n uitslag, kopseer of stywe nek, of blou lippe
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of vel voorkom. Wees ook bedag op tekens van
ontwatering, soos 'n ingeduikte sagte plekkie, gehuil
sonder trane, droe mond, of geen nat doeke nie. (Hou
in gedagte dat toevalle en stuipe as gevolg van koors
gewoonlik nie tot breinskade lei nie.)

KOORSBEHANDELING
Koors hoef gewoonlik nie behandel te

_I word as jou kind gemaklik is, en genoeg
vloeistof inneem en rus kry nie.

Aangesien koors meestal op 'n virale of bakteriele
infeksie dui, is dit die infeksie wat behandeling vereis.
Bakteriele infeksies 5005 oor- of mangelontsteking
word gou behandel met parasetamol, anti-inflamma-
toriese middels en antibiotika, terwyl virale infeksies
soos griep, boonste lugweg-infeksies en maagvirusse
soms wel hospitalisering vereis om jou kind gemaklik
en gehidreerd te hou.

Medikasie word meestal as setpille toegedien en die
dosis hang af van jou kind se gewig. Dr Bruwer se hy is
nie ten gunste van die oormatige gebruik van steroiede
om infeksie te behandel nie, 'want dit vernietig die
liggaam se vegvermoe en die negatiewe impak kan
lei tot vertraagde groei, bras bene en diabetes'. Hy se
steroiede is vir ernstige kwale soos akute allerqiee en
slang byte, nie vir eenvoudige hoes of loopneus nie.

Hoewel kinderkoors vir ouers traumaties kan
wees, dui dit gewoonlik op 'n infeksie wat ondersoek
en behandel moet word. As jy bekommerd is, neem
jou kind dokter toe - maar probeer om nie onnodig
angstig te raak nie. _

SWANGERSKAP-
BEWUSTHEIDS-
MAAND
Februarie is
Swangerskap-
bewustheids-
maand en, ter
ondersteuning van
hierdie inisiatief,
beplan die Mediclinc
Baby-program
'n fantastiese reeks
insiggewende en
opvoedkundige
geleenthede vir
verwagtende ouers.
Besoek www.
mediciinic.co.za/
mediciinicbaby
vir meer inligting.
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