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n apad e n í PSEM
Děti mají ke zvířatům
aktivní přístup, rády
je zkoumají, a proto
je pokousání zvířetem
častou příčinou jejich
poranění.
Nejčastější je napadení psem. Psi jsou pro děti

PREVENCE
Nehladit bez dovolení
• Nikdy nehladit cizího psa bez
dovolení majitele.
• Nikdy nehladit uvázaného psa.
Nestrkat ruce za plot
• Nikdy nestrkat ruce za plot,
ohradu, do klece apod. Zvířata
vždy brání svoje místo.
Nedráždit
• Nezkoušet, co vydrží, netestovat.
• Netahat za uši, ocas.
• Nepíchat klacíkem.
• Neházet na ně předměty,
nestříkat vodu.

výkřiky dětí mohou psa polekat či vybídnout
k agresivní reakci. Agresivita je v jisté míře pro psy
naprosto přirozená. Zodpovědný majitel má své
zvíře zvládnuté a rozumí mu. Dokáže tedy
odhadnout, jak se bude v různých situacích
chovat.
Zabránit náhodnému napadení dítěte volně
pobíhajícím a nevychovaným psem nelze.
Riziko pokousání můžete snížít tak, že dítě naučíte
několik jednoduchých pravidel, jak se ke psům
(a zvířatům obecně) chovat. Děti nestrašte, zvíře
strach dítěte vycítí.

Právní minimum
Majitel je povinen zajistit, podle § 4 písm. a) zákona
č. 166/1999 Sb., aby jeho pes, který poranil člověka (případně
přišel do přímého kontaktu s poraněným člověkem
za okolností, které mohou vyvolávat podezření z onemocnění
vzteklinou), byl neprodleně vyšetřen veterinárním lékařem.
Další vyšetření psa je nutné po 5 dnech. Pokud tak majitel
neučiní, je nutné informovat Policii ČR nebo příslušnou
veterinární správu, která je kompetentní tyto problémy řešit.

první pomo

• V
 případě (i drobnějšího)
pokousání je nutné VŽDY vyhledat
lékaře. Nejen kvůli nebezpečí
nákazy vzteklinou, ale také proto,
že ve většině případů bývá rána
infikovaná a špatně se hojí. Proto
i malou ranku pečlivě vydezinfikujte
a zakryjte buď gázovým čtvercem
nebo čistým kusem látky.
• J e dobré zjistit v očkovacím
průkazu dítěte platnost očkování
proti tetanu; v případě, že je prošlé,
informujte o tom lékaře,
který by měl dítě přeočkovat.

Nebrat
• Nic psovi nebrat. Ani jeho hračky,
ani tu, kterou pes sebral dítěti.

• Z
 jistěte původ psa, který zranění
způsobil. Zapište si jméno, adresu
a telefon majitele. Zjistěte,
zda bylo zvíře očkováno
proti vzteklině, ideálně s sebou
k lékaři vezměte očkovací průkaz
psa.

Nechat v klidu nažrat
• Nepřibližovat se ke psovi (zvířeti),
když žere.
• Nechat psí či kočičí misku
na pokoji.

• P
 okud majitel odmítá
spolupracovat nebo je pes
agresivní a bez dozoru, zavolejte
Městskou policii 156 nebo Policii
ČR 158.

neobyčejně přitažliví. Chování dětí je ale pro psy
špatně předvídatelné. Prudké pohyby a náhlé

www.jezkovyvoci.info

Setkání s volně pobíhajícím
psem
• Neutíkat, nekřičet, držet ruce
u těla, postavit se k psovi bokem.
• Nedívat se psovi do očí.
Jak postupovat při napadení
psem
• N
 ež se rozhodnete zasáhnout
vlastním tělem, pokuste se psa
odlákat. Pokud se vám to nepovede,
sevřete pevně psa v jeho slabinách
mezi svoje kolena (nohy). Rukou
mu pevně zmáčkněte ohryzek
(hrdlo). Nikdy se nesnažte páčit
od sebe psovy čelisti, pouze zesílí
svůj stisk.
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první pomoc
• D
 ítě posaďte nebo položte,
pokuste se ho uklidnit. Zjistěte
rozsah poranění.
• A
 bychom zamezili rozvinutí šoku,
pomůže dítě zabalit do deky
či bundy.
• D
 robnější zranění můžete nejdříve
vypláchnout vodou, mýdlovou
vodou nebo ideálně dezinfekcí.
• P
 okud je zranění rozsáhlejší,
je dobré přiložit tlakový obvaz
a ihned volat záchrannou službu
- 155.
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