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KLINICKÁ PRAXE

Děti mají být v kolektivu, ale jen zdravé
Vloni na podzim pediatři u dětí vídali jen sporadicky onemocnění dýchacích cest, tedy respirační nákazy 
typické pro období podzimních měsíců. Letošní rok je ale odlišný, množství případů je enormní. Příčin je 
víc než jen epidemie covidu-19.

„Stávající nebývale vysoká nemocnost dětí 
respiračními nákazami je realita. Příchod 
určitých typů respiračních nákaz, způsobe-
ných například respiračními syncytiálními 
viry (RS viry) byl mnohem dřívější, než 
jsme očekávali. Epidemie obvykle vrcholí 
v  listopadu, letos plnou silou zasáhla už 
v září. Během letošního podzimu bohužel 
nebylo vzácné, že některá pediatrická od-
dělení nemocnic už po určitou dobu ani ne-
mohla přijímat vážně nemocné děti, nemě-
la už příslušné kapacity,“ říká MUDr. Hana 
Cabrnochová, MBA, praktická lékařka pro 
děti a dorost a místopředsedkyně Sdružení 
praktických lékařů pro děti a dorost. Pro-
blémy s hledáním vhodného pracoviště se 
týkaly většinou těžkých zánětů dýchacích 
cest u  nejmenších kojenců, které typicky 
vyvolávají i  RS viry. Těžké bronchiolitidy 
u  nich vyžadují intenzivnější péči včetně 
podávání kyslíku a  dalších léčebných me-
tod, možných jen za hospitalizace.

Nebezpečí především pro 
nejmenší děti

Hlavními důvody, proč v  loňské sezoně 
děti prakticky neměly infekce přenášené 
vzdušnou cestou, byly udržovaná distanč-
ní opatření, nošení roušek a v neposlední 
řadě uzávěry dětských kolektivů. Většina 
dětských lékařů si ale rozhodně nepřeje, 
aby se kvůli covidu-19 opět razantně zaví-

raly základní školy. „My velmi podporuje-
me, aby děti mohly být zpátky ve školách 
a mohly se v nich učit.  Infekcemi nejvíce 
zasažené dětské skupiny jsou přece pře-
devším v  předškolních zařízeních. Školky 
jsou tak zdrojem infekce i pro děti, které do 
nich samy nechodí, včetně kojenců a  ba-
tolat, s  nimiž jsou maminky na mateřské 
dovolené, ale starší sourozenec navštěvuje 
školku. Často musíme rodičům doporučit, 
aby z  důvodu vysoké nemocnosti v  dět-
ských kolektivech dítě raději do školky teď 
neposílali, pokud jsou doma na mateřské. 
Bylo by zdrojem nákazy pro miminko, je-
hož imunitní systém ještě není dostatečně 
vyzrálý a infekce mu může přinést i velmi 
vážnou komplikaci, která může skončit 
už zmíněnými těžkými bronchiolitidami 
a potřebou hospitalizací. Připomínat rodi-
čům je třeba i dostatečnou rekonvalescen-
ci, než se dítě po prodělaném onemocnění 
vrátí do školy,“ apeluje dr. Cabrnochová.

Jistý počet prodělaných 
infektů je normální

To, co praktické pediatry v současné době 
nejvíc trápí a s čím za nimi rodiče s dětmi 
velmi často  chodí, jsou opakované rýmy 
u dětí. Rýma sama o sobě není žádným zá-
važným stavem, ale ve stávající situaci šíří-
cí se epidemie onemocnění covid-19 může 
být také jeho příznakem. Tady je nezbytné 

důsledně využívat diagnostické metody 
k  určení přítomnosti tohoto, především 
pro okolí dítěte, mnohem nebezpečnějšího 
onemocnění. Ani za současné epidemiolo-
gické situace pediatři nezpochybňují po-
třebu podporovat u  dětského organismu 
určitou míru stimulace imunitního systé-
mu: je normální, že se dítě „promořuje“ 
právě v  dětských kolektivech. Vloni byly 
mateřské školy víc zavřené než otevřené, 
a  teď by rodiče nemělo překvapovat, že 
když do nich děti nastoupily zpět, jsou ne-
mocné. Ve skutečnosti ale šest až osm re-
spiračních infektů v průběhu roku, obvyk-
le v období sezonních respiračních nákaz, 
nejde-li o  závažný průběh a  nedochází 
k zánětům plic nebo třeba k opakovaným 
zánětům středního ucha, je bráno u před-
školních dětí ještě jako norma.

Co by v ordinacích za 
epidemií mohlo zůstat 
natrvalo 

„Potvrdilo se, co jsme už dříve veřejnosti 
říkali i  každou chřipkovou sezonu: Ne-
choďte s respiračními nákazami do kolekti-
vu, pacienti by se měli vyléčit doma, v práci 
nakazí všechny lidi kolem. Bývali jsme pře-
kvapeni, když jsme potkávali turisty z Dál-
ného východu s respirátory nebo rouškami. 
Kdo si na nošení ochrany nosu a úst a do-
držování zvýšených hygienických opatření 
nepochybně zvykne trvale, budou podle 
mého názoru zdravotníci. Že nestůně lékař 
a jeho personál a mohou dál léčit děti, to je 
velmi cenné zjištění. Najednou se také uka-
zuje, že dodržování distančních opatření je 
efektivní. Nejdramatičtější efekt sice má 
uzávěra kolektivů, ale tomu se budeme brá-
nit, co to půjde, protože děti potřebují cho-
dit do školy, potřebují se hýbat, potřebují 
se vzdělávat, potřebují navazovat kontakty 
mezi sebou. Není možné s  cílem bránění 
postupného promořování dětského organi-
smu z jiných důvodů chtít kolektivy uzaví-
rat. Ten důvod byl oprávněný – v tu chvíli, 
kdy jsme to udělali, jsme se báli závažného 
onemocnění. Teď hledáme všechny možné 
cesty, jak se bránit covidu-19, ale nezavírat 
znovu dětské kolektivy, “ dodává doktorka 
Cabrnochová.
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