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Koors in kinders - veral jong kinders - kan vir ouers angswekkend
wees. Wanneer liggaamshitte styg, is dit dikwels om 'n infeksie
wat behandel moet word, te bestry. Slegs in uitsonderlike
gevalle dui koors op iets meer onheilspeliend.

K
inders tree gewoonlik vreemd op
as hulle koors het. Hulle wil nie eet,
slaap of speel n.ie, en is bloot eenvoudig
mistroostig. Dit is egter nie altyd die
geval nie, en sommige kinders speel
voort selfs al is hulle vuurwarm. Omdat

elke kind anders op koors reageer, is dit noodsaaklik
om jou kind te ken en te weet wat om te doen.

Ons weet dat die antieke Romeinse gebruik om
'n koorsige kind se vingernaels te knip en met was aan
die bure se deur vas te heg nie veel sou kon help nie.
Om die oorsaak vas te stel en dit te behandel is die
enigste ware geneesmiddel vir koors.

KOORS IS NIE 'N SYFER NIE
'Syfers is nie belangrik nie, en kinders
presenteer verskillend. Sommige kleingoed
het 'n koors van 40'C en hardloop rond

asof hulle niks makeer nie, terwyl ander teen 37,5'C
platgetrek word,' se Dr Etienne Bruwer, 'n pediater
by Mediclinic Durbanville. 'n Liggaamstemperatuur
van 36,6°C word as normaal beskou, en enigiets
vanaf 37,SoC tot 42°C as koors. 'As jou kind rooi
in die gesig is en 'n vinnige hartklop het, het hulle
koors - 56 eenvoudig is dit.
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'Die kind waaroor jy meer bekommerd moet wees
is die een wat nie soseer koors het nie maar tog katswink
is, opgooi, nie eet of drink nie en net daar le.' Hy se
kinders wat te warm aangetrek is kan ook 'n styging in
liggaamstemperatuur ervaar, en waarsku dat ou batterye
in 'n koorspen daartoe kan lei dat laer temperature
aangedui word as wat dit werklik is. 'Nogtans sal
sommige kinders makliker koorsig word as ander. Dit
is dus belangrik om die geheelbeeld in ag te neem.'

DIE REDE AGTER KOORS
Koors is gewoonlik 'n simptoom van
'n bakteriele of virale infeksie, en kan
dui op enigiets van 'n urienweg-infeksie

tot meningitis. In rare gevalle kan koors ook outo-
immuunsiekte of kwaadaardigheid aantoon. 'As 'n kind
tweeweekliks of maandeliks onverklaarbare koors het,
moet daar ondersoek ingestel word. Dit is egter dikwels
as gevolg van 'n urienweg-infeksie, want hy of sy is
kronies hardlywig en kan dus nie behoorlik urineer nie.
Ernstige hardlywigheid kan ook met koors presenteer.'

AKKURATE LESINGS
Dit is makliker om babas se koors te neem
met:n rektale, onderarm of oor-koorspen.


