
 

Alergie na léky 

Otázky a úkoly pro mladšího žáka: 

1. Napiš, co udělala matka nesprávně: 

• Matka neměla po podání léku od dítěte odcházet. 
• Dítě by nemělo být v době nemoci samotné, rozhodně půl hodiny po podání léku 

musí být sledováno. 

2. Co uděláš, když budeš mít po požití léku vyrážku, svědění kůže nebo 
nepříjemné pálení očí a slzení? 

• Označ správné odpovědi: 
• Řeknu si, že mě to za chvíli přejde. 
• Ihned to ukážu rodičům. 
• Vezmu si další prášek, protože antibiotika se musí užívat pravidelně. 
• Antibiotika už jsem bral, vyrážka nevadí. 

3. Jak má rodič správně postupovat, když dítě bere antibiotika? 

Označ správné odpovědi: 
• Dá dítěti zapít prášek vhodnou tekutinou, např. vodou, čajem (ne mlékem). 
• Desetileté dítě už je dost velké, může si lék vzít samostatně. 
• Rodič dá dítěti lék zapít vhodnou tekutinou, nejméně půl hodiny se od dítěte 

nevzdaluje a sleduje, zda dítě nemá žádné alergické projevy.  
• Rodič dítě poučí, jak má lék užívat, a kontroluje, zda nemá nějaké alergické projevy. 



 

Otázky a úkoly pro staršího žáka: 

1. Napiš, jak se měl chlapec nebo jeho matka zachovat? 

• Počkat, až přijde matka domů ze zaměstnání. 
• Zatelefonovat matce a říci jí o svých problémech, ta bude chlapcovy problémy 

konzultovat s ošetřujícím lékařem a dále postupovat dle jeho instrukcí. 
• Matka rozhodne, že si chlapec vezme ještě další dávku antibiotik a uvidí se, jestli se 

stav zhorší.  
• Chlapec si řekne, že to přejde. Proč by měl alergii na antibiotika, když už je dříve 

užíval? 

2. Která z následujících tvrzení jsou pravdivá? 

• Léky jsou k tomu, aby léčily, nemohou mi nijak uškodit. 
• Na každý lék může být alergická reakce. 
• Alergická reakce nemusí být pouze kopřivka, pálení očí nebo rýma, ale může se 

projevit zhoršeným dýcháním, které se stupňuje. Může skončit i smrtí. 
• Léky můžu brát samostatně jen po důkladné instrukci od rodiče. 
• Když mě bude bolet v krku, matka mi dá antibiotika, která zbyla po minulé nemoci. 

Aspoň nemusím čekat v čekárně u lékaře.  
 


