
1 
Večer, před večerkou: dítě bolí břicho a je mu na zvracení. Zatím nezvracel, ale asi 

brzy bude. 

Teplota: 36,7 

Bolest mírná, tupá, nad pupíkem 

Pocit na zvracení akutní… spěchej  

Dg: přejedl se gumových medvídků 

2 
Po večeři: nejedl večeři, nemá chuť k jídlu. Zvracel po svačině (radši to nikomu 

neřekl) a před chvílí znovu. Mírná bolest břicha. 

Teplota: 38,1 

Bolest tupá,v okolí pupku, zesiluje při poskočení, chůzi, zakašlání. 

Dg: začínající zánět slepého střeva 

3 
Večer, u večeře: dítě svědí oči a hodně si je mne 

Teplota: 36,7 

Předchozí aktivita: to, co ostatní, nebyl v prašném prostředí 

Oči jsou zarudlé, slzí, řezavá bolest 

Dg: zánět spojivek 

3 
Večer, před večerkou, dítě pozvracelo stan. Kromě toho pociťuje bolest hlavy. 

Teplota: 37,8 

Bolest břicha není, jen pocit na zvracení 

Dg: úžeh 

2 
Ráno u snídaně: dítě bolí v krku, bolest popisuje jako škrábání, hlavně při polykání 

Teplota: 36,8 

Při pohledu do krku začervenání, ale jinak nic. Jíst a pít může. 

4 
Večer, před večerkou: dítě přijde, že má silný průjem, je bledé 

Teplota: 37,2 

Bolest břicha není 

Stolice světlá, hlenovitá 

Řešení: pil vodu ze studánky na výletě, nepřizná to hned 

1 
Ráno, po snídani. Dítě bolí hlava. 

Teplota: 36,8 

Bolest vpředu za čelem, zesiluje při pohybu hlavou, když skáče, nebo při předklonu 

Spal málo, v noci brečel, stýská se mu a na pokoji mu schovali plyšáka. 



5 
Ráno, po snídani, bolest břicha, svíjí se. 

Teplota: 36,8 

Bolest pod pupíkem, silné křeče přicházející bez ohledu na to, co dělá. 

Trochu lépe mu je, když chodí. 

Dg: od příjezdu na tábor (3 dny) nebyla stolice, štítí se jít na latrínu 

4 
Během programu: kamarádi přivedou potácející se dítě. Je mu na zvracení. 

Teplota: 36,7 

Po úrazu hlavy, bolí ho hlava, zdvojené vidění 

Spadl při slaňování a hlavou bouchl do skály, na chvíli o sobě nevěděl 

Dg: otřes mozku 

5 
Večer, před večerkou: dítě bolí břicho, mírně, je bledé 

Teplota: 36,7 

Bolest lokalizovaná vlevo pod žebry, tupá, nikterak dramatická, při vyšetření břicha 

vystřeluje do levého ramene. Dítě se cítí unavené 

Před 2 hodinami spadl z koně, dopad na zadek, ale normálně vstal a jezdil dál 

Dg: natržená slezina 

6 
Ráno u snídaně: dítě si našlo na hrudníku několik červených pupínků 

Teplota: 38,2 

Pupínky jsou kromě toho i na zádech, je jich asi 30 

Dg: neštovice 

6 
U večeře, silný suchý, dráždivý kašel. Pokašlává nebo kašle během celého vyšetření 

Teplota: 36,8 

V krku začervenání 

Dg: vařili na ohýnku guláš, rozfoukával to, je nadýchaný kouře 

7 
Ráno při budíčku, dítě nevstalo z postele. Zpocené, bledé, unavené. 

Teplota: 39,5 

Bolest hlavy, únava, pocit žízně, nemá chuť k jídlu, mírně na zvracení 

Dg: chřipka 

 

7 
V noci (po půlnoci) štěkavý kašel z pokoje. Dítě zpocené, těžce dýchá 

Teplota: 37,6 

Sípavé zvuky při nádechu, silný štěkavý kašel, oteklý krk, špatně se polyká. 

Řešení: laryngitida 



8 
Během programu: dítě oteklé v obličeji, přivedli ho ostatní. 

Teplota: 37,2 

Pobodaný vosami, obličej rychle otéká, dítěti se zhoršuje dýchání, začíná mluvit 

chraplavě. 

Alergický na vosí bodnutí, má u sebe Epipen 

Řešení: alergická reakce na vosy 

8 
Ráno po budíčku, holčička, 8 let. Bolest hlavy, únava, malátnost a problémy 

s viděním. 

Teplota: 36,5 

Problémy mají i další děti. A to ty holčičky, které s ní spaly na horním patře. Je to nad 

koupelnou a celou noc je rušila ta plynová karma dole v koupelně. Problémy začaly 

hned po probuzení. Mírný pocit na zvracení. 

Řešení: otrava oxidem uhelnatým 

 


