
Spoštovani starši! 

 
 

Kdaj je potrebno pripeljati otoka čimprej na pregled k specialistu pediatru (oziroma k 

izbranemu osebnemu zdravniku) ali NMP (nujno med. pomoč)? 

 

Nujen pregled pri pediatru je potreben? 

- če povišana telesna temperatura traja več kot 3 dni ali po obdobju brez temperature le-  

   ta    ponovno poraste in je otrok slabši 

- če je star pod 3 mesece in ima temperaturo 38° C ali > kot 38° C 

- če je star od 3- 6 mesecev in ima temperaturo 39° ali >kot 39° C  

- pri temperaturi > kot 40° C ne glede na starost 

- pri nenadno nastali povišani temperaturi brez jasnega vzroka z mrzlico ali brez nje 

- če dojenček odklanja dojenje oziroma slabo pije in če malček odklanja tekočino 

- če je prizadet, bled, pepelnato moder, se ne odziva ali več spi 

- če ob bruhanju in /ali driski odklanja tekočino ali če izbruha tudi majhne količine dane tekočine 

- če ima ob bruhanju ali driski znake izsušitve ( je brezvoljen, več spi, poležuje, ima suh   jezik,  

   vdrte oči, odvaja manj ali nič urina, dojenček ima vdrto mečavo) 

- če stoka, težko ali pospešeno diha - število dihov  več kot 60 / minuto 

- ima krče po celem telesu ali delu telesa ( brez ali s povišano temperaturo) 

- ima koprivko in oteklino obraza 

- se duši in/ali lajajoče kašlja in ima glasen in podaljšan vdih 

- ima nestisljiv izpuščaj, modrice po telesu 

- če dojenček šibko, cvileče joka ali ves čas joka, stoka odklanja dojko oziroma tekočino. 

 

 

Starši, ki skrbijo za otroka doma naj PONOVNO obiščejo zdravnika: 

- če se staršem zdi slabši kot takrat, ko so ga pripeljali na pregled 

- če povišana temperatura traja več kot 5 dni 

- če so starši zaskrbljeni bolj kot takrat, ko so ga pripeljali na pregled 

- če se starši ne čutijo sposobni skrbeti za otroka 

 

Otrok z znaki virusne okužbe dihal (nahod, kašelj, povišana telesna temperatura, vnetje očesne 

veznice) in je ob tem neprizadet, dobro pije, naj obišče zdravnika po 3 dneh. Tako bo imel 

možnost hitrejši dostop do zdravnika huje bolan in ogrožen otrok. 

 

 

                                                                    Alenka Schweiger- Pavlakovič, dr. med.  

                                                                                       spec. pediater 

 



 

 

 

 

 


