
Kdy můžete zkusit léčit dítě sami, než kontaktujete lékaře 

1/ má-li teplotu v délce trvání do 5ti dnů a  jeho celkový stav se během této doby nehorší, dobře 
snáší podávání léků a daří se alespoň trochu teplotu snížit, pije a močí.  
2/ pokud dítě zvracelo, ale zvracení už ustalo a dítě se spontánně zotavuje, pije a močí  
3/pokud má kašel, jehož frekvence se výrazně nezvyšuje a není dušné nebo schvácené  
4/ pokud má rýmu  
5/pokud má vyrážku, která mizí po podání léků proti alergii a není spojena s teplotou 
6/ pokud má ekzem  
7/ pokud ho při horečce bolí kouby a svaly a bolest se zmírňuje po podání léků proti bolesti a 
teplotě 
8/pokud ho bolí ucho a přestane po podání ušních kapek a analgetik 
9) když dítě bolí v krku jen občas nebo bolest reaguje na kloktadlo a analgetika a nemá potíže s 
polykáním. 
  

Kdy vždy  vyhledat lékaře – praktického nebo LSPP: 

1/ Trvá-li teplota nad 5 dnů  
2/ Zhoršuje se kašel, je frekventnější  nebo bolestivý,  dítě obtížně nebo rychle dýchá 
3/ Pokud dítě velmi bolí hlava a je světloplaché , pokud nedá bradu na prsa  
4/ Pokud je schvácené, výrazně unavené a bledé,  
5/ pokud zvrací a zvracení se nedaří zastavit  
6//pokud má silný průjem, který se nedaří zastavit  
7) Když dítě bolí v krku, má teplotu, stav nereaguje na kloktadla a analgetika, má potíže s 
polykáním  
8/ pokud má na sobě větší počet náhle vzniklých krevních výronů či modřin  
9/ při  úrazu spojeném s bězvědomím nebo omezením pohyblivosti  
10/ jde-li o novorozence a kojence do 1 roku 

Kdykoli jindy, mění-li se stav dítěte a máte pochybnosti – tehdy konzultujte nejprve  mailem nebo 
telefonicky. 

Pokud máte podezření na infekci koronavirem, v žádném případě nechoďte k lékaři, volejte 112 a 
postupujte podle instrukcí. Navštívit můžete také specielně zřízenou ordinaci ve FN. 


