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Léčba recidivující otitidy u dítěte

 

MUDr. Ivana Marková 
pediatr, Plzeň

3,5letý chlapec, narozený v dubnu 2011, přichází na první vy-
šetření v listopadu 2014 pro recidivující otitis po nástupu do MŠ. 

• NO: Matka udává, že do 3 let byl chlapec zdravý, měl maximálně 
rýmu. Ve 3 letech (09/2014) nastoupil do mateřské školy.  Bě-
hem září prodělal rýmu s kašlem a otitidu. Nejprve provedena 
paracentéza vlevo a za několik dní vpravo. Chlapec byl febrilní. 
Infekt léčen ATB, za 10 dní byl v pořádku. V říjnu opět febrilní 
(T 39,5), po 4 dnech bolest levého ucha, provedena paracen-
téza, na ORL doporučeny nosní kapky Aerius sirup. Po 4 dnech 
provedena paracentéza vpravo, doporučen Ospen, kontrola AV 
s odstupem.

• RA: sestra, nar. 2013, zdráva, rodiče zdrávi.
• OA: Z prvního těhotenství, pro vyšší TK, matka začala v 9. měsíci uží-

vat Dopegyt. Matka udává během těhotenství zvýšenou chuť k jídlu, 
preferovala kyselé věci, nesnášela některé pachy. 

Porod byl v termínu, za použití vakuumextraktoru. Chlapec nebyl kří-
šen, porodní hmotnost 3300g/52cm, poporodní adaptace v normě. Pro 
hyperbilirubinémii indikována fototerapie. BCG vakcinace neprovedena.

Chlapec byl kojen do 1. roku, dentice se objevila v 7. měsíci, chůze 
ve 13. měsíci, opožděný vývoj řeči. Očkování snášel dobře.

Chlapec je vybíravý v jídle, pije sladké nápoje, občas si stěžuje na nadý-
mání, stolice pravidelná, 1krát denně. Spí celou noc, odkopává se, ve spán-
ku se mu potí hlava. Má studené ruce, studené opocené nohy.

Při vyšetření hrdlo mírně prosáklé, akce srdeční pravidelná, ozvy jas-
né, dýchání pravidelné, čisté. Břicho měkké, prohmatné, játra, slezina ne-
zvětšená. Pedes plani. Sušší kůže. V červenci 2014 léčen dermatologem 
pro pityriázu.

Chlapci nasazuji Guna-Lympho 2krát 10 gtt., Citomix 5 gr.1krát týdně.
V lednu 2015 přichází matka s chlapcem na kontrolu. V prosinci 2014 

byl chlapec 2 dny subfebrilní, měl rýmu a pokašlával, do týdne byl bez 
obtíží. 29. prosince 2014 byl vyšetřen dermatologem, dg. pityriasis liche-
noides, doporučen lokálně tekutý pudr, bílá vazelína.

Chlapec je afebrilní, hrdlo klidné, srdce, plíce normální nález, bři-
cho měkké, prohmatné, na kůži plochá, okrouhlá ložiska světlé barvy 
po celém těle.

Předepisuji Guna-Matrix 2krát 10 gtt., Guna-Dermo 2krát 10 gtt., Gu-
na-Lympho 2krát 10 gtt., Citomix 5 gr.1krát týdně.

Po 14 dnech léčby nález na kůži zklidněn. V únoru měl chlapec 1krát 
rýmu s pobolíváním pravého ucha, léčeno symptomaticky. Poslední kon-
trola v červnu 2015 – chlapec zdráv, kůže čistá. Doporučeno od září 2015 
nasadit preventivně Citomix 5 gr. 1krát týdně.


