
MANUÁL NA URČENIE ZÁVAŽNOSTI ZDRAVOTNÉHO STAVU DIEŤAŤA

MLADŠIEHO AKO 3 MESIACE
PRE RODIČOV/OPATROVNÍKOV DETÍ (AJ V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID 19)

Podľa veku sú pripravené informácie o príznakoch, ktoré sa môžu vyskytnúť u dieťaťa a podI'a ich závažnosti je odporúčaný ďalší postup.
V žiadnom prípade však nenahrádzajú lekárske vyšetrenie a odporúčanie, preto ak mate obavy, vyhľadajte lekársku radu svojho 

primárneho pediatra alebo pohotovostných zdravotníckych zariadení.

AK MÁ VAŠE DIEŤA KTORÝKOĽVEK Z NASLEDUJÚCICH PRİZNAKOV:
•  Je strnulé, alebo sa minimálne pohybuje, alebo má zášklby ramien, rúk alebo 
•  nôh, ktoré neprestanú, keď’ ich chytíte rukami.
•  Je opakovane ťažké ho zobudiť, aj keď' je čas na kŕmenie.
•  Bledá, mramorová koža, ktorá je nezvyčajne chladná.
•  Teplota nad 38°C (neplatí, ak bolo dieťa očkované v predchádzajúcich 48 hodinách
•  a nemá iné červené alebo oranžové príznaky - vtedy kontaktovať telefonicky svojho 
•  primárneho pediatra). Suché plienky (dieťa nemočí) viac ako 8 hodín.
•  Výrazne sťažené dýchanie, ktoré sa prejavuje neschopnosťou piť, robí si prestávky 
•  v satí po niekoľkých hltoch, má nezvyčajne rýchle a plytké dýchanie, nevládze plakať, 
•  sú prítomné pauzy medzi nádychmi viac ako 10 sekúnd, má výrazné trvalé 
•  pískanie na hrudi pri dýchaní.
•  Modrasté sfarbenie okolo úst, alebo na končekoch prstov.
•  Na koži nové fialové fliačky, ktoré nemiznú, ak na kožu v mieste ich výskytu zatlačíte 
•  skleneným pohárom, alebo ktoré vyzerajú ako malé modriny.
•  Zvracanie zeleného obsahu.
•  Ak máte obavy, že je Vaše dieťa v ohrození života.

BEZODKLADNE
VYHĽADAJTE 

NAJBLIŽŠÍ URGENTNÝ
PRÍJEM ALEBO

VOLAJTE LINKU 155
ALEBO 112, PRETOŽE

VAŠE DIEŤA VYŽADUJE
NEODKLADNÚ

ZDRAVOTNÚ
STAROSTLIVOSŤ.

ČERVENÁ
ZÓNA

AK MÁ VAŠE DIEŤA KTORÝKOĽVEK Z NASLEDUJÚCICH PRİZNAKOV:
•  Ťažšie dýcha, čo sa prejavuje rozťahovaním nosových krídiel (bočné časti vchodu 
•  do  nosa), vťahovaním krčnej jamky alebo svalov pod rebrami pri dýchaní, 
•  má neutíchajúci dusivý kašeľ pripomínajúci štekanie. Nemá záujem o kŕmenie.
•  Je nezvyčajne spavé alebo predráždené (nepretržite plače a neviete ho utíšiť).
•  Známky dehydratácie - nedostatku tekutín (suché sliznice v ústach a suché pery, 
•  vpadnuté oči, neprítomnosť sĺz pri dlhšom plači, suché plienky posledných 6 hodín).
•  Rýchlo sa zhoršujúca dojčenská žltačka (žltá koža na tvári, hrudníku prípadne 
•  končatinách, žlté očné bielka). 
•  Triaška. 
•  Pretrvávajúce vracanie. 
•  Prítomnosť krvi v stolici alebo moči.
•  Ak máte obavy, že sa dieťaťu rýchlo zhoršuje zdravotný stav.

BEZODKLADNE KONTAKTUJTE 
PRIMÁRNEHO PEDIATRA VÁŠHO 
DIEŤAŤA, PODĽA MOŽNOSTÍ VÁS 

OBJEDNÁ NA VYŠETRENIE ČO 
NAJSKÔR. AK JE PO 

ORDINAČNŸCH HODINÁCH, 
VYHĽADAJTE AMBULANTNÚ 

POHOTOVOSTNÚ SLUŽBU
ALEBO URGENTNY PRÍJEM,
PRÍPADNE VOLAJTE LINKU

155 ALEBO 112.
Počas pandémie sa môže stať, že sa

ťažšie dovoláte primárnemu
pediatrovi za účelom konzultácie. 
Ak sa nedovoláte a vášmu dieťaťu

sa po viac ako 4 hodinách nezlepší
zdravotný stav, alebo sa zhoršuje,
vyžiadajte urgentný príjem alebo

zavolajte na linku 155 alebo 112.

ORANŽOVÁ
ZÓNA

AK VAŠE DIEŤA NEMÁ ŽIADNE ČERVENÉ ALEBO ORANŽOVÉ PRÍZNAKY, 
A NASTALA NIEKTORÁ Z NASLEDUJÚCICH SITUÁCIÍ:
•  Dieťa je mladšie ako 2 týždne (u dojčené dieťaťa mladšie ako 3 týždne), vyzerá žlté, 
•  hlavne na tvári — ide o novorodeneckú žltačku, veľmi pravdepodobne začne postupne 
•  ustupovať — otázky zodpovie Váš pediater v rámci poradenskej starostlivosti.
•  Dieťa má častú, rôzne sfarbenú stolicu - je primerané, keď ma dieťa 4-6 plných 
•  plienok denne, stolicu môže mať v každej plienke, alebo raz za 1-3 dni, v prípade 
•  dojčených detí aj za 1 týždeň, stolica môže mat rôzne sfarbenia od žltej cez oranžovú 
•  až po zelenkastú, ak sa dieťa pekne kŕmi a priberá, nie je nevyhnutné vyhľadať lekára.
•  Dieťa má zvýšenú teplotu medzi 37°C a 38°C - skontrolujte dieťatko, či nie je 
•  prehriate z neprimeranej teploty v miestnosti, alebo neprimerane veľa oblečené, 
•  alebo ak sa práve zobudilo po spánku: merajte (rozbalené z perinky) s odstupom 
•  15-20 minút. Ak nameriate zvýšenú teplotu od 37,2°C do 38°C opakovane počas 
•  niekoľkých hodín a dieťa nemá žiadne z červených alebo oranžových príznakov, 
•  dbajte na častejšie kŕmenie, sledujte močenie a kontaktujte svojho pediatra. 
•  Dieťa pekne pije obvyklé množstvo, budí sa na kŕmenie a plače pri hlade, viete 
•  ho utíšiť, ale máte otázky pre iné nezvyčajné prejavy, kontaktujte svojho pediatra 
•  v ordinačných hodinách.

UVEDENÉ PRÍZNAKY
NEVYŽADUJÚ

OKAMŽITÚ POMOC.
V PRÍPADE OTÁZOK

SA OBRÁŤTE
NA PRIMÁRNEHO

PEDIATRA
VÁŠHO DIEŤAŤA.

Pri iných príznakoch kontaktujte
svojho primárneho pediatra

za účelom konzultácie, určenia
domácej liečby a ďalšieho postupu.

ZELENÁ
ZÓNA


