
parenting.co.id   november  2012    27

F
O

T
O

: 
D

E
N

N
IE

 R
A

M
O

N
 P

E
N

G
A

R
A

H
 G

A
Y

A
: 

C
E

S
A

R
IA

 H
A

P
S

A
R

I

oleh Gita Chandra R.

kesehatan   anak

Menurut Joel Brenner, M.D., 
kepala bagian olahraga dan 
kesehatan dari American 
Academy of Pediatrics, “Anak 
sekarang sudah dilibatkan 
olahraga sejak dini, namun 
biasanya hanya fokus pada 
satu macam olahraga saja.”  
Padahal, gerakan olahraga 
yang itu-itu saja ditakutkan 
bisa membuat tulang, sendi, 
dan otot si kecil yang belum 
matang menjadi tegang. 
Bila cedera atau luka akibat 
olahraga berlanjut sampai 
meja operasi, dikhawatirkan 
akan mengakibatkan arthritis 
(peradangan pada sendi) saat 
anak besar atau mengganggu 
pertumbuhannya. Apa 
solusinya?
Lakukan pemanasan 
dan pendinginan. Sendi 
tubuh akan kaget bila ia 
tidak melakukan pemanasan 
sebelum berolahraga. 
Misalnya, jogging di tempat 

atau stretching seluruh 
anggota tubuhnya. 
Kenali aturan olahraga 
yang benar. Jadi, si kecil 
bisa terhindar dari cedera 
atau mencederai teman 
olahraganya. Bila perlu, anak 
mengenakan alat pengaman 
olahraga, seperti pelindung 
siku, lutut, atau kepala. 
Ajarkan juga padanya nilai 
penting dalam olahraga, yaitu 
bersikap sportif.  
Ajak si kecil mencoba 
berbagai olahraga. Tiap 
olahraga bisa melatih bagian 
tubuh yang berbeda. Dengan 
begitu, perkembangan otot 
dan sendinya lebih optimal.
Jangan berolahraga 
saat cedera. Jika belum 
sembuh benar, cedera atau 
luka si kecil bisa bertambah 
parah atau membuat proses 
penyembuhan semakin 
lama. Ajaklah dia melakukan 
aktivitas yang lebih aman.

Jika si Kecil 
Berolahraga…

parenting.co.id   desember  2012    27

PAR1212 KESEHATAN ANAK.indd   27PAR1212 KESEHATAN ANAK.indd   27 11/21/12   8:07:43 PM11/21/12   8:07:43 PM



28  parenting.co.id  desember  2012

F
O

T
O

: 
D

O
K

. 
IS

T
IM

E
W

A
 I

K
A

D
R

Y
L

 D
O

K
. 

P
A

R
E

N
T

IN
G

 I
N

D
O

N
E

S
IA

news
2 Hal yang 

Perlu Anda 
Ketahui Sekarang

Televisi membuat 
pola makan anak tidak 
benar. Studi yang melibatkan 
160 anak di AS dalam satu tahun 
menunjukkan, anak yang makan 
sambil menonton televisi tidak 
tahu apakah mereka sudah 
kenyang atau belum. Akibatnya, 
mereka bisa mengonsumsi lebih 
banyak porsi makan dari yang 
seharusnya, dan kurang akan 
asupan makanan yang sehat.

Anak-anak 
menganggap pola 
makan sehat itu keren. 
Penelitian terhadap pola makan 
anak memang lebih sering 
dilakukan pada orang tua. 
Nyatanya, 80% anak usia 5 – 
11 tahun yang diteliti oleh The 
Marketing Store Worldwide, AS, 
pada tahun 2012 menyatakan 
bahwa makanan sehat itu benar-
benar keren untuk dimakan. Hal 
ini berbanding jauh dengan 
penelitian tahun 2004, di mana 
hanya 59% anak usia serupa yang 
memilih makanan sehat. Anak-
anak ini memang masih suka 
bingung dalam menentukan 
makanan manakah yang 
sebenarnya termasuk sehat. Jadi, 
mulai kenalkan si kecil berbagai 
makanan yang sebaiknya 
dikonsumsi ya, Ma!

Tetap Nyaman saat Flu Datang 
Sebagai mama, Anda pasti berusaha memberi yang terbaik bagi si kecil. 
Namun, ada kalanya fl u datang tanpa diundang. Coba, deh, tip berikut:

Mandikan atau cukup basuh badan si kecil dengan air hangat. 
Kenakan pakaian tipis (piyama atau jaket tipis) yang mudah dilepas dan 
pakaikan saat anak kedinginan atau demam. Bisa juga, siapkan selimut tipis.

Minta anak masuk ke kamar mandi yang sudah beruap karena air 
panas. Uap dan udara lembap akan membuat lendir di hidung menjadi 
encer dan mudah dikeluarkan.

Karena fl u umumnya membuat tenggorokan si 
kecil sakit, coba berikan ia smoothie buah dan 
semangkuk sup ayam hangat. Pada saat seperti ini, anak 
membutuhkan makanan sehat, namun mudah ditelan.

Pilihlah obat yang tidak hanya bisa meredakan fl u 
dan demam, tapi juga mengencerkan dahak. Selain 
itu, pastikan anak cukup beristirahat setelah minum 
obat, agar fl u cepat teratasi. Agar ia merasa terhibur, 
letakkan buku cerita atau boneka kesayangan di sisi 
tempat tidur atau minta kerabat untuk meneleponnya. 

Belum 
Berhenti 
Mengompol

mendengkur, merasa lemah hingga mati rasa 
pada kaki, atau ia masih mengompol di atas 
usia 6 tahun. Kadang anak mulai mengompol 
bila merasa tegang dengan hal baru dalam 
hidupnya. Misalnya, kematian, perceraian, 
atau pindah rumah. Ceritakan hal ini pada 
dokter anak, ya. 

Jadi? Bersabarlah. Ajaklah anak ke 
kamar mandi berulang kali sebelum tidur. 
Kurangi juga asupan air (soda dan kafein) 
dan makanan berserat setelah makan malam. 
Temani anak bangun di malam hari untuk 
pergi ke kamar mandi. Tak perlu memarahi 
atau menghukum si kecil ya, Ma. 

TSi 5 tahun saya masih mengompol. 
Apa yang harus dilakukan?

JAnak usia ini masih belajar mengontrol 
kandung kemih. Bahkan, 15% di 

antaranya masih suka mengompol. 
Biasanya, ini lebih sering terjadi pada anak 
laki-laki yang orang tuanya juga punya 
sejarah mengompol.  

Bawalah ke dokter anak bila si kecil 
yang tadinya sudah berhenti mengompol 
dan mulai mengompol lagi, frekuensi 
mengompolnya lebih sering dari biasanya, 
atau sering mengompol di tengah hari. 
Bisa jadi, terdapat gangguan medis, seperti 
infeksi saluran pipis, gangguan saraf di otak 
yang mengontrol kerja kandung kemih, atau 
malah diabetes. Pergilah juga ke dokter, 
bila ada gejala lain yang menyertai masalah 
mengompolnya, seperti demam, sakit perut, 

kesehatan   anak
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