
Pozor na to, co děti strkají do úst 
 
Můžeme si myslet, že doma jsou děti v bezpečí. Možná se zde nesetkávají s cizími osobami, 
nemohou spadnout do výkopu, ale zcela bezpečné místo domov není. Však také podle statistik 
se nejvíce úrazů stane právě v domácím prostředí. Platí to převážně pro malé děti, které zde 
tráví většinu času, učí se pohybovat, jsou zvídavé a vše chtějí prozkoumat. Pro rodiče nastává 
období, kdy je potřeba mít dítě neustále na očích, kdy musí vědět o každém jeho kroku či 
pohybu. 
Aby s hlídáním dítěte bylo co nejméně starostí, je vhodné přizpůsobit byt či dům tak, aby bylo 
toto místo co nejbezpečnější. Znamená to také odstranit z blízkosti dítěte všechny nebezpečné 
předměty, o které by se mohlo pořezat, popíchat, poškrábat, nebo které by mohlo strčit do úst, 
ucha nebo nosu. 
Se spolknutými předměty by nemusel být vážnější problém, pokud by se nejednalo o ostré 
předměty nebo látky, které mohou způsobit poranění trávicího traktu nebo například 
knoflíkové baterie, které mohou „rozežrat“ sliznice i svalovinu. Patří sem také různé 
chemické látky, které může dítě požít v čisticích prostředcích. V bytě by se neměly pěstovat 
žádné jedovaté rostliny ani chovat nebezpečná zvířata. Nezapomínejme také, že by se dítěti 
do rukou neměly dostat žádné léky, zejména barevné tabletky, podobné lentilkám, mohou být 
velkým lákadlem. V případě, že dítě „něco“ nebezpečného spolkne, je nutné ihned navštívit 
lékaře a vzít s sebou zbytek léků, chemické látky nebo alespoň obaly od nich. Pokud si rodiče 
nejsou jisti, zda hrozí otrava nebo potřebují prostě poradit či uklidnit, můžou také zavolat 
do Toxikologického informačního střediska na tel. č. 224919293 nebo 224915402 nebo se 
podívat ne jejich internetové stránky www.tis-cz.cz. 
Ještě vážnější problém nastane, pokud se dítěti do ruky dostanou drobné předměty a dítě je 
vdechne. Zde se může jednat o život a je nutné co nejrychleji zareagovat. Velké dítě 
podporujeme v kašli, můžeme použít údery mezi lopatky či tzv. Heimlichův manévr, kdy 
přistoupíme k dítěti zezadu, obejmeme ho tak, abychom si ruce spojili na jeho nadbřišku a 
prudce stlačíme dovnitř a nahoru, abychom vytvořili tlak uvnitř hrudníku a pomohli těleso 
vypudit. Malé dítě si můžeme položit na předloktí ústy dolů a následně provést údery mezi 
lopatky. Pokud se dítě dostane do bezvědomí, musí se okamžitě zavolat záchranka a do jejího 
příjezdu provádět resuscitaci. 
A na závěr důležitá poznámka pro dospělé – naučte děti, že při hrách, kdy poskakují, pobíhají, 
lehají na záda, kočkují se, nesmějí mít nic v puse, a to platí i pro bonbón a žvýkačku! Stejné 
pravidlo platí venku na trampolíně, na kole nebo při jakémkoli sportu. 
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