
Moji milí pacienti a rodiče, ráda bych Vám předala pár rad ohledně 
nachlazení dětí: 
 
▪ nachlazení je virový zánět horních cest dýchacích, ke zvýšenému výskytu dochází během 

studených a deštivých dní, malé děti mohou prodělat 8-10 atak nachlazení ročně, častější 
výskyt je u předškolních dětí, což je dáno nezralou imunitou, návštěvou kolektivu, 
nedostatečnými hygienickými opatřeními (používání kapesníku, hygiena rukou) 

▪ mezi nejčastější příznaky nemoci z nachlazení patří ucpaný nos pro otok sliznice a tvorbu 
hlenu, kýchání, sekrece z nosu, bolavý a odřený nos, kašel (většinou suchý, dráždivý), hrubý 
hlas, pocit celkové slabosti, zvýšená teplota až horečka, bolest hlavy 

▪ tyto příznaky jsou nejhorší první 2-3 dny onemocnění, mizí asi za 7 dní od začátku potíží 
▪ kašel může u dětí přetrvávat až 3 týdny po zmírnění či zmizení ostatních příznaků 
▪ žlutozelená barva rýmy je v určité fázi průběhu nachlazení zcela normální a nevyžaduje ATB léčbu 
 
Prevencí nachlazení je otužování, saunování, dostatečný přívod vitamínu C a D, přechodná izolace 
dítěte mimo kolektiv (pokud je to možné - např. pokud je matka doma s mladším sourozencem 
doma), nekuřáctví (virovými infekcemi trpí častěji děti, jejichž rodiče kouří). 
 
Léčba nemoci z nachlazení je symptomatická, tj. pouze zmírňujeme nepříjemné příznaky, většinu 
nemocných dětí zvládnou rodiče léčit doma pomocí léků dostupných bez lékařského předpisu, 
nachlazení zvláště u školních dětí nevyžaduje návštěvu lékaře. 
 
Léky snižující teplotu – paracetamol, ibuprofen v dávkách dle hmotnosti dítěte (tyto léky není 
třeba podávat při teplotě do 38stC). 
 
Úleva od ucpaného nosu: 
▪ vyplachování nosu fyziologickými roztoky (tzv. mořská voda) 
▪ u „ucpaného“ nosu používáme tzv. hypertonické roztoky 
▪ izotonické roztoky lze používat dlouhodobě k hygieně nosní sliznice na doléčení či preventivně 
▪ u starších dětí (cca od 5-6 let) k účinné hygieně nosní sliznice slouží proplach nosní dutiny 

pomocí konvičky se slanou vodou (konvička Rhino Horn)  
▪ kapky nebo spreje do nosu obsahující dekongescenční složku – odstraňují zduření nosní 

sliznice (př. Nasivin, Olynth) – jejich podávání by nemělo být delší než 5-7 dní pro riziko návyku 
▪ odsávání sekretu z nosu (odsávání je i ochranou před vznikem zánětu středního ucha či zánětu 

dutin); pokud dítě neumí smrkat, je důležité odsávat nos dítěte – pro tyto účely je výborná 
odsávačka hlenů na vysavač 

 
Vlhčit vzduch, větrat, zvýšená poloha na spaní u kojenců, dostatečný příjem tekutin 
 
Léky na kašel 
▪ podávání léků na kašel u běžného nachlazení není většinou nutné 
▪ kašel je totiž způsoben zatékáním sekretu z nosu do nosohltanu, proto je základem léčby 

zejména správná hygiena nosu 
▪ snažíme se docílit vlhkého (odkašlávacího) kašle dostatečným přívodem tekutin, vlhčením vzduchu, 

event. podáváním léků podporujících odkašlání (nedoporučuje se podávat tyto léky na noc) 
▪ příznivě může působit med či některé rostlinné preparáty (tzv. fytofarmaka)  
▪ u kojenců a batolat někdy využíváme sedativního účinku antihistaminik první generace, např. 

na noc pro zklidnění kašle (Fenistil kapky) 
▪ na bolest v krku lze užít antiseptické pastilky, spreje (pro menší děti antiseptické lízátka) 



Rekonvalescence 
▪ je zcela zásadní po proběhlé infekci!! 
▪ bohužel zvláště u dětí předškolního věku, které navštěvují kolektivní zařízení, není možné 

dostatečně dlouhou dobu potřebné rekonvalescence dodržet → to bohužel vede 
k opakovaným potížím, které budí dojem, že dítě je nemocné vlastně pořád → tato situace 
následně vede ke hledání "všeléku" na řešení potíží 

 
Rodiče někdy žádají antibiotika, zvlášť jsou-li vysoké teploty a příznaky trvají déle jak 5 dní. Avšak 
nachlazení je v naprosté většině případů virového původu. Antibiotika při léčbě virové, 
nekomplikované infekce nejen nepomohou, ale mohou poškodit imunitu dítěte a vést k vzestupu 
bakteriální rezistence k antibiotikům. 
 
Kašel je užitečný reflex, který slouží k odstranění cizích částic a sekretů z dýchacích cest. Akutní 
kašel představuje potíže trvající méně než 3 týdny. 
 
Léčba suchého kašle 
▪ ke zmírnění suchého, dráždivého a bolestivého kašle, který vysiluje, ruší spánek dítěte, výrazně 

narušuje kvalitu života, lze užít léky tlumící kašel, tzv. antitusika. Od těchto léků lze však 
očekávat maximálně zmírnění, nikoliv odstranění kašle 

▪ jakmile dojde ke změně kašle na kašel vlhký (odkašlávací), je nutné podávání antitusik ukončit 
▪ k přechodu suchého kašle do tzv. vlhké fáze dochází cca po 3-4 dnech od začátku infekce, a to 

zcela přirozeně, i bez léků 
▪ antitusika – Sinecod, Stoptussin, Levopront, Robitussin  
▪ fytofarmaka (= rostlinné přípravky) – obsahují extrakty různých rostlin (břečťan, jitrocel, tymián, 

sléz, mateřídouška aj.), jsou bezpečné i u nejmladších dětí, většinou působí na oba typy kašle 
(zklidní dráždivý kašel a zároveň ředí hleny a usnadňují odkašlání), např. Prospan, Hedelix, Stop 
kašel, jitrocelový sirup, Bronchipret, Kaloba, u rýmy k uvolnění vedlejších nosních dutin Sinupret 

▪ glycerol – vytvoří zklidňující a zvlhčující ochranný film na sliznici nosohltanu, působí pouze 
místně (Petit Drill) 
 

 Léčba vlhkého kašle 
▪ účinek veškerých léků na vlhký, produktivní kašel (mukolytika, expektorancia – léky ředící hlen 

a usnadňující jeho odkašlání) je více než sporný a vůbec není prokázán jakýkoliv zásadní vliv 
těchto léků na přirozený průběh onemocnění 

▪ dokonce existují lékařské studie prokazující srovnatelný efekt těchto, leckdy drahých sirupů 
s obyčejným čajem s medem a citrónem 

▪ léky z této skupiny nepodáváme večer před spaním (poslední denní dávku volíme okolo 17. 
hodiny odpoledne) a neměli bychom je podávat po dobu delší než 5 dní, neboť dále dochází při 
jejich podávání spíše k neužitečnému zahlenění 

 

 
Závěrem bych vás chtěla poprosit, abyste naší ordinaci nenavštěvovali 
hned při prvních příznacích nachlazení a zkusili léčbu zahájit doma. 
Návštěva lékaře je nutná při déletrvajícím nezlepšujícím se kašli (týden a 
více), dušnosti, zelené rýmě trvající déle než 7-10 dní, při horečkách nad 
38stC trvající déle než 48-72h, při schvácenosti dítka.  
 


