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Så - nu er du forkølet igen, og det bliver du 100 gange i dit liv og i alt er der symptomer i ét år. 
Forkølelse er den hyppigste af alle sygdomme. Når man medregner dens følgesygdomme, bl.a.

mellemørebetæn-delse og bihulebetændelse, så er den årsag til 90% af al sygelighed hos børn og 50% hos
voksne.  

Men hvad véd vi egentlig om denne hyppige og vigtige sygdom? Hvordan smitter forkølelse? Kan man
undgå at blive smittet, og kan man undgå at smitte andre?  

Hvad skal du gøre, når du eller dit barn bliver forkølet? Hvornår skal du ringe til lægen? Skal du eller barnet
have behandling, og hvilken medicin virker bedst?  

Hvis du bruger én dag til at læse denne lille bog, så kan du få svar på nogle af ovennævnte spørgsmål, og
måske kan du så spare nogle sygedage.  

Bogen er skrevet i populær form hovedsageligt for forkølede mennesker og for forkølede børns forældre, men
også for fagfolk.
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