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Dobrý den,
Váš malý zázrak se právě narodil. Možná už máte jiné děti a dobře zvládáte „povolání“ 
matky… Jenže každé dítě je jiné! Kromě toho máte pocit, že vaše ostatní děti nebyly nikdy 
tak maličké. Nebo je vaše děťátko prvorozené a uvědomujete si, že člověk nikdy není na ta-
kovou událost dokonale připraven. Na první pohled se vám všechno jeví tak složité! 
Máma, švagrová, kamarádky… Všechny jsou ochotné vás podržet a pomáhat vám radami, 
ale pravděpodobně vám nezodpoví všechny otázky. A potom, každé období je jiné, každá 
rodina je jiná. Toužíte se o tuto zkušenost podělit s tatínkem, prožívat ji ve dvojici. A právě 
pro vás oba byla napsána tato knížka, jako průvodce během prvního roku života vašeho 
děťátka. Je přehledná, dobře se čte a je plná různých „triků“ a rad. Seznamujte se s ní tedy 
společně! 
  Všech šest kapitol se zaobírá životem miminka od narození  

až po jeho první narozeniny.
  Rámečky zvýrazňují důležité informace.
  Tabulky vysvětlují jednotlivé etapy.
  Formát této příručky je tak praktický, že si ji můžete vzít  

s sebou všude, kam půjdete.

Jsme v tom s vámi v každém okamžiku na
www.happybaby.cz
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Milé maminky,

narozením dítěte počíná nová kapitola 
života celé rodiny. Je to doba radosti, 
štěstí, ale někdy i pláče a starostí. Kniha, 
kterou dostáváte do ruky, je průvodcem 
tímto novým obdobím. Jde o překlad fran-
couzského originálu, který bylo potřeba 
co nejvíce přizpůsobit našim podmín-
kám. To bylo mým nelehkým úkolem. Jak 
se ho podařilo splnit, posoudíte samy. 
Publikace s touto tématikou mají čím dál 
větší význam. Roste totiž obecná snaha 
pečovat o sebe a o své zdraví. Mladí ro-
diče jsou zvídavější, než byly starší ge-
nerace, a okolnosti je nutí k tomu, aby se 
aktivněji zapojili do péče o zdraví svých 
dětí. Je to moc dobře. Poučení rodiče ví, 
jak lze předcházet úrazům a nemocem. 
Díky radám, které najdou v knihách či 

na internetu, umí začít včas léčit běžné dětské neduhy a někdy ani nemusí dětem vyhledat 
lékařské ošetření. Jindy naopak díky svým znalostem správně rozpoznají rizika, nepodcení 
zdánlivě banální stonání a včas dítě odvezou do nemocnice. Sám se věnuji psaní knih pro 
rodiče (Čekáme děťátko, Vývoj dítěte do jednoho roku, Jídelníčky kojenců a malých dětí, 
Nová kniha o těhotenství a mateřství, Kuchařka pro rodiče malých dětí). 
Na pultech knihkupectví lze nalézt také řadu dalších publikací od českých autorů 
(MUDr. Anna Mydlilová, MUDr. Magdalena Paulová, CSc., MUDr. Antonín Pařízek, CSc., 
MUDr. Dagmar Schneiderová, CSc., Prof. MUDr. Josef Švejcar, DrSc., Dr.h.c. a další). 
Navíc každá maminka dostává v porodnici zdravotní a očkovací průkaz dítěte, ve kterém 
najde cenné rady, mimo jiné jak správně kojit, jak začít s příkrmy, jak posuzovat růst dětí 
atp. Přeložit odborné informace do laické řeči je úkol nelehký. O to větší mám radost, když 
do ambulance přicházejí rodiče, kteří vědí, jak se o dítě postarat. Úkolem knížky, kterou 
držíte v ruce, je poskytnout správnou radu ve správný čas. Měla by pomoci rodičům, aby se 
vyplnilo jejich přání mít krásné, zdravé a spokojené děti.

MUDr. Martin Gregora
primář dětského oddělení

Nemocnice Strakonice

Slovo lékaře



Clotrimazol AL 100 a 200
vaginální tablety

• Při poševním zánětu 
 způsobeném kvasinkovou 
 nebo plísňovou infekcí

• K dostání ve Vaší lékárně 
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Čtěte pozorně příbalovou informaci.
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Můj první týden života

Devět měsíců uběhlo jako voda, a světe, div se – vaše děťátko je tu! 
Představovala jste si to jistě všelijak, ale ta první chvíle, kdy ho přivítáte 
ve svém náručí, je naprosto jedinečný a neopakovatelný zážitek, který se 
vám navždy vryje do paměti. 

Vítej děťátko   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
První chvilky v novém světě  . . . . . . . 7
Zlatá hodinka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Každé děťátko je jedinečné  . . . . . . . 8 
První lékařská vyšetření miminka . . . 9
Předčasně narozené miminko . . . . . . 9

Novorozenec ze všech stran  .  .  .  .  .  .  . 10
Hmotnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Výška . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Hlavička . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Pokožka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Vlasy, oči  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ruce, nohy, zuby . . . . . . . . . . . . . . . 14
Pupík, chlapeček, holčička . . . . . . . 15

Péče o dětský nos   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
Náruč nadevše   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18

Vítej, děťátko!

První chvilky v novém světě
Nikdo z nás si nedokáže pořádně představit, jaký šok to asi musí pro to maličké stvoření 
být, ocitnout se zčistajasna v tak novém, cizím světě. Doposud žilo v konejšivém bříšku 
své matky, v měkkém teplém lůně, kde je tma, bezpečí a kde jsou všechny vjemy příjemně 
tlumené, a najednou ho život vrhne do tak neznámého prostředí s tolika podněty – zvuk, 
světlo, teplota, hlad – vše je pro to miminko tak nové a nepochopitelné! 
V tuto chvíli děťátko ze všeho nejvíce potřebuje vaši lásku, něhu, vaši náruč. Potřebuje cítit 
vaši vůni a slyšet váš hlas. Pro vás oba budou tyto chvíle zdrojem ohromného štěstí.
Ano, dítě je obrovská zodpovědnost. Ale neznepokojujte se – drobné chybičky nyní nejsou 
podstatné. Není důležité, zda hned zareagujete, abyste mu zkontrolovala plenu, když se 
rozpláče. Jste jeho matka, a i když hned nepochopíte, co vyžaduje, brzy se stanete člově-
kem, který mu rozumí nejlépe. Nejdůležitější je ho milovat a být mu vždy nablízku.
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Můj první týden života

Zlatá hodinka
Prvních devadesát minut života zdravého donošeného miminka na něm pozorujeme vskutku 
pozoruhodné schopnosti. Jeden z reflexů těchto raných chvil, který dítě nacvičuje již v dělo-
ze, dokonce připomíná „chůzi“. Skutečný význam tohoto pohybu, který se ale brzy ztratí, je 
účinné „doplazení se“ po matčině břiše k bradavce. Zároveň tento pohyb pomáhá k vypuzení 
placenty z dělohy. Pokud je dítěti dopřáno strávit první chvíle po porodu ve vašem náručí, má-
lokdy jej uslyšíte plakat. S očima doširoka otevřenýma setrvává totiž v jedinečném stavu klid-
né bdělosti a vyhledává oční kontakt s matkou. Tato chvíle je velmi důležitá jak pro dítě, které 
si díky tomu zafixuje váš obličej a brzy je schopno vás bez problému rozeznat, tak i pro vás, 
čerstvou matku. Pohled z očí do očí totiž vyvolává nezapomenutelný citový zážitek a pomůže 
v navázání vzájemného láskyplného vztahu, do jehož budování se může zapojit i tatínek. 

Každé děťátko je jedinečné
Možná jste si kdysi myslela, že všechna miminka jsou si podobná. Dnes se nad touto myšlenkou 
jen pousmějete. Každé dítě je přece zcela odlišné! Nejen, že byste své miminko poznala mezi 

Vaše děťátko čerpá z vaší důvěry a lásky, aby později 
získalo důvěru v sebe sama. Vy jste jeho zrcadlem, 

ve kterém brzy uvidí svoji vlastní hodnotu,  
a stejně tak to platí i naopak. 

www .happybaby .c
z

Důležité 
rady, informace, 

a tipy na
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Můj první týden života

tisíci, ono má už skutečně svou vlastní osobnost. Nepodobá se nikomu jinému. A postupně se 
ho naučíte poznávat ještě víc. Zapomeňte na všechny receptáře standardní výchovy! 
Jako každá komunikace, i tato se přizpůsobuje a nepřetržitě mění. Nechte se tedy inspiro-
vat osobností svého dítěte a moc nezkoumejte, zda děláte dobře, nebo špatně. Nejdůleži-
tější je, aby vaše děťátko mohlo být samo sebou.

První lékařská vyšetření miminka
V děloze je miminko jako malý potápěč ve vodním prostředí, takže, jakmile se vyplaví na svět, 
pediatr jej pečlivě vyšetří a zkontroluje, zda je dobře připraveno na svůj nový život, zda nemá 
nějakou vrozenou vadu a je-li v pořádku jeho nervový systém.
Během pobytu v porodnici se také provádí oční vyšetření k vyloučení vrozeného šedého zá-
kalu, vyšetření ledvin ultrazvukem a u některých novorozenců vyšetření sluchu.
Před propuštěním, zpravidla třetí či čtvrtý den, se pak provádějí některá všeobecná vyšet-
ření a odebírá se pár kapek krve z patičky miminka.

Předčasně narozené miminko
Vaše miminko přišlo na svět příliš brzy. Říká se, že je „nedonošené“. Možná ho museli 
dát do inkubátoru a vy se marně snažíte se utěšit – odloučení bolí. Problémy předčasně 
narozených dětí jsou různé v závislosti na stupni těhotenství, ve kterém se tyto děti naro-
dily. Mluvíme o gestačním stáří dítěte. Neváhejte však a ptejte se lékařů a dětských sester 
z novorozeneckého oddělení. Jsou tu proto, aby dávali pozor na vaše děťátko, ale i proto, 
aby vám zodpověděli otázky a dodali jisto-
tu. A kromě toho – jen co to bude možné, 
choďte se na své miminko dívat, pohlaďte 
ho, mluvte k němu, poznávejte ho! 

Dítě s nízkou porodní hmotností
Jsou děti, které váží méně, než by odpoví-
dalo termínu porodu. Mluvíme o hypotrofic-
kém novorozenci. Pro rozpoznání příčiny 
jeho nízké porodní hmotnosti bude možná 
třeba dítě od vás přechodně odloučit. Ať 
vám to ale v dnešní době určitě nebrání 
v tom, abyste šla vy k němu.

Spolehněte se na svou vlastní intuici a svůj cit, to 
jsou nejlepší poradci. Vztah rodič-dítě nikdy není 

jednosměrný.
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Každé dítě je jiné a uvedená čísla jsou průměrná, určená k orientačnímu 
pozorování. Některé děti jsou silnější, jiné drobnější, každé má svou stav-
bu těla. Nesrovnávejte tedy štíhlé dítě s baculatým dítětem nebo naopak.

Novorozenec  
ze všech stran

Vývoj dítěte a jeho 
hmotnostní přírůstky 
můžete podobně jako 
přírůstky jeho délky 

sledovat s pomocí 
grafů. 

Důležité je, aby byly váhové přírůstky 
miminka pravidelné a aby odpovídaly 
tvaru křivky jeho vývoje. Nebuďte tedy 
tabulkami vyděšené, nebo ještě hůř, 
nevažte dítě každé ráno. Je zbytečné 
pořizovat si dětskou váhu a dítě vážit 
denně; pokud není nemocné, na to, 
abyste zjistili, zda se dobře vyvíjí, po-
stačí pravidelné vážení v dětské po-
radně.

Hmotnost
Průměrná hmotnost novorozence bývá 
kolem 3300 g. Pokud vaše děťátko váží 
o něco více nebo méně, není třeba 
z toho dělat vědu. Fyziologická hmot-
nost je od 2500 g do 4000 g.
Během prvních dní života může 
děťátko také ztratit až 10 % ze své 
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hmotnosti, to je však úplně normální jev 
a není třeba se nad tím nijak znepokojo-
vat. Od narození do přibližně pěti měsí-
ců věku svou váhu ale opět zdvojnásobí, 
a než dosáhne jednoho roku, bude vážit 
až třikrát tolik.

Výška
Porodní výška zdravých miminek se průměrně udává kolem 50 cm, u dívek o něco méně. 
Růst dítěte je pak nejcitlivějším dlouhodobým ukazatelem zdraví. Každá vleklá zdravotní 
porucha nebo chronické onemocnění, které postihuje rostoucí organismus jako celek, může 
narušit přirozenou dynamiku růstu. 
Infantilní růstové období začíná během nitroděložního života a pokračuje první dva roky 
po narození. Rychlost růstu je v tomto období nejvyšší z celého lidského života.
Okamžik narození proto není pro růstovou dynamiku tak významným mezníkem. Rychlý 
růst pokračuje, a zdravé dítě si tak v prvním roce života polepší obvykle asi o 25 cm, ve dru-
hém roce přibližně o 12 cm. Během infantilního růstového období dítě získává přibližně 
50 % ze svojí celkové budoucí výšky – ve dvou letech tedy měří přibližně tolik, kolik bude 
činit polovina jeho výšky v dospělosti. Během tohoto období je vývoj ohromující a některé 
orgány, jako například mozek, se vyvíjejí přímo neuvěřitelnou rychlostí. Proto je pro dítě tak 
potřebná správná výživa – a tak by to mělo být během celého dětství!

Graf růstu je zrcadlem zdraví dítěte. Pokud jste však 
vy i váš partner malé postavy, nečekejte, že se vaše dítě 

ocitne v blízkosti nejvyšší křivky.

Hlavička
Hlavička vašeho miminka má zvláštní tvar a vás to znepokojuje. Nic si z toho nedělejte, 
brzy se to upraví. Dokonce i boulička na temeni, zvaná porodní nádor, není ničím jiným než 
otokem, jenž se vytvořil při průchodu hlavičky porodním kanálem a během několika hodin 
se zcela ztratí. Podobným mechanismem vzniká takzvaný kefalhematom, což je vlastně 
modřina pod kůží. Vstřebává se ale mnohem pomaleji, a tak můžete mít při propuštění z po-
rodnice pocit, že je naopak větší než v prvních dnech, rozhodně tvrdší a ohraničenější, to je 
však přirozený způsob hojení a vstřebávání, který může trvat i několik měsíců. Pokud vaše 
miminko přišlo na svět císařským řezem, pravděpodobně má pěknou kulatou hlavičku hned.
Protože nemá ještě zcela vyvinuté krční svaly, neumí novorozenec hlavu sám udržet. Proto 
když jej během prvních tří měsíců nosíte v náručí, musíte mu hlavičku podpírat. Nelekejte 
se však, když vidíte lékaře manipulovat s vaším dítětem, aniž by toto opatření respekto-

Denní váhové přírůstky

Věk průměrný denní 
příbytek váhy

0–3 měsíce 30 g 

3–6 měsíců 20 g

6–9 měsíců 15 g

9–12 měsíců 10 g
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Obvod hlavy
U novorozeněte nejsou ještě lebeční 
kosti srostlé a na vrcholu hlavičky lze 
nahmatat měkké místo ve tvaru ko-
sočtverce, takzvanou fontanelu. Ta 
zarůstá mezi 9. a 18. měsícem věku 
dítěte. Dítě se tedy rodí s pružnou 
lebkou, což umožňuje růst a vývoj 
mozku. 

val. Celé „cvičení“, kterému ho podrobuje, 
neznamená žádné nebezpečí, sleduje pouze 
konkrétní cíl: neurologické vyšetření dítěte. 
Všimnete-li si, že vaše dítě drží hlavičku vždy 
na jedné straně, upozorněte na to svého pe-
diatra. Je totiž možné, že má na některém 
svalu na krku vnitřní modřinu (hematom), 
která způsobuje fixaci hlavičky k jedné straně 
(tortikolis). Vyšetření dětským neurologem 
a rehabilitace je v tomto případě na místě. 

Při preventivních prohlídkách je dítěti pravidelně 
měřen obvod hlavy. Tyto hodnoty si můžete zanést 
do grafu. Percentilové grafy růstu, hmotnostních 

přírůstků a růstu obvodu hlavy jsou součástí 
zdravotního a očkovacího průkazu.

Pokožka
Při narození se vám může miminko zdát velmi zvláštní: je celé červené a pokryté bílým 
povlakem. Možná se jen těžce smiřujete s tím, že pod tou mírně mazlavou vrstvou je scho-
vané vaše dítě. 
Miminka se rodí s množstvím červených krvinek v krvi (v děloze je to nevyhnutelné), proto 
je jejich pokožka zbarvena do tmavorůžova až červena. 
Organismus novorozence poté odbourává nadbytek červených krvinek, které už nepotře-
buje. Obal červené krvinky se otevře a uvolní se červené barvivo, hemoglobin. Ten se 
přeměňuje na žlutý pigment, bilirubin. Aby se bilirubin vyloučil z těla, musí ho zpracovat 
játra. U většiny miminek, zejména u předčasně narozených, však játra nejsou schopna 
během prvních dnů tuto úlohu plnit. Proto se hladina bilirubinu v těle zvyšuje a způsobuje 
žluté zabarvení kůže, a tak se u některých miminek vyvine žloutenka. Intenzitu žloutenky 
lékař pečlivě sleduje. 
Intenzita žlutého zabarvení kůže se sleduje pomocí tzv. icterometru, případně odběrem 
několika kapek krve a změřením obsahu bilirubinu v krvi. Nadměrné nahromadění bilirubinu 
může být pro dítě nebezpečné. Proto překročí-li jeho obsah určitou hranici, je nutné započít 
léčbu modrým světlem, tj. léčit miminko fototerapií. 
Dále se mohou u miminka objevit červené skvrnky mezi obočím a na šíji. Tyto takzvané 
teleangiektázie jsou způsobené rozšířením podkožních cévek a průběhu prvních dvou let 
se téměř ztratí. Objeví se pak jen při pláči nebo při určité námaze.
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Vlasy
Když se vaše děťátko narodí holohlavé, musíte počkat někdy i rok, než 
zjistíte barvu jeho vlasů. 
Narodí-li se s vlásky, jde o takzvané fetální vlasy. Pravděpodobně 
budou černé a hedvábně jemné, ale většinou jsou pouze dočasné. 
Mohou vypadat zcela, nebo jen tam, kde se mu hlavička tře o polštář, 
také se však mohou vyměnit, aniž byste si něčeho všimli, pokud dítěti 
zůstane tmavá barva vlasů. Světlé vlasy jsou u miminek velmi vzácné.

Oči
Barva očí novorozence bývá břidlicově šedá. 
Definitivní barva se ukáže až později, přibliž-
ně po třech měsících. Novorozenci mohou 
mít dočasně podrážděné oči od očních ka-
pek, které jsou aplikovány po porodu, aby se 
zabránilo infekci z porodních cest. Určitě si 
všimnete, jak si vás děťátko prohlíží, když ho 
krmíte. Příroda je úžasná: hned od narození 
miminko dobře vidí do vzdálenosti 30 cm, což 
je právě tak akorát, aby vidělo vaši tvář – tvář 
své matky.
Jestliže máte pocit, že vaše miminko v prv-
ních týdnech života trochu zašilhá, nelekejte 
se, během prvních šesti měsíců je to velmi 
častý jev. Pokud v prvních měsících šilhání 
nemizí, je dobré upozornit na to lékaře.

www .happybaby .c
z

Důležité 
rady, informace, 

a tipy na

inzerce

KOSMETIKA LINTEO BABY – PÉČE O ZADEČEK

BIO měsíček lékařský, přírodní včelí vosk  
a oxid zinečnatý obsažený v ochranném 
krému Linteo Baby v kombinaci s vlhčenými 
ubrousky poskytnou vašemu miminku 
dokonalou ochranu a regeneraci zadečku. 
Český výrobek.

www.linteo.cz
Facebook: linteocz
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Ruce a nohy
Novorozenec má skrčené končetiny, a to až do té míry, že když v prvních dnech některou 
končetinu narovnáte, vrátí se hned jako pružina do původní polohy. Teprve se zráním ner-
vové soustavy dochází k vývoji cílených pohybů. Již v porodnici lékař ortoped prohlédne 
nožičky vašeho děťátka a zaměří se zvláště na kyčelní klouby. Po propuštění z porodnice je 
dítě do 3–4 měsíců ještě minimálně dvakrát ortopedem vyšetřeno, včetně ultrazvukového 
vyšetření. 

Zuby 
Děti se rodí bezzubé a na prořezávání prvních „mléčných“ zubů si musí počkat. Růst prv-
ních zubů může proběhnout zcela diskrétně a nepozorovaně, bez jakýchkoli problémů. 
Jindy však může být růst zubů hotové utrpení, dítě pak pláče a křičí a nářek ne a ne zasta-
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Chlapeček
Co se týče žaludu miminka, zatím je s ním předkožka pevně spojena. Proto se při umývání 
nepokoušejte o přetahování předkožky, ta se postupně uvolní až v průběhu následujících 
let. Lze ji pak při koupání jemně stáhnout, ale jen pokud to jde zcela volně a bez násilí. Po-
kud ne, nepřetahujte vůbec. Až váš syn vyroste, postará se o přetahování sám. 
Donošení chlapci by měli mít varlátka sestouplá v šourku, nemusí tomu ale tak být vždy. 
Zeptejte se lékaře, když vyšetřuje pohlaví vašeho dítěte, zda je to v pořádku, tato informace 
může být později užitečná. Kolem dvou let věku by měla být varlátka spolehlivě v šourku. 

Holčička
U malého děvčátka se může objevit hormonální reakce v podobě bělavého či krvavého 
poševního výtoku, zduření bradavek, někdy i s mírnou produkcí mléka. Souvisí to se změ-
nami hormonálních hladin v mateřském mléce a dílem i s vlastními hormony dítěte. Jde 
o přechodnou reakci, která sama odezní.

vit. V tu chvíli mu může pomoci nějaký předmět na kousání – například speciální 
kroužky. Pokud ani to nepomáhá, lze miminku aplikovat chladivý zubní gel.

Pupík
Dokud je miminko v děloze, pupečníkem neboli pupeční šňůrou se 
k němu dostává okysličená krev a všechny potřebné živiny. Přestři-
žení pupeční šňůry po porodu pak často vnímáme poněkud sym-
bolicky jako oddělení dítěte od matky a počátek jeho samostatné 
existence a památku na ni nosíme po celý život.
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Péče o dětský nos
Znečištění ovzduší, přetopené nebo klimatizované prostory, pobyt ve spo-
lečnosti nemocných dětí – to vše je pro dětský nosík pořádná zátěž a vý-
sledkem bývají častá onemocnění horních cest dýchacích.

V nose dochází k oteplování či ochlazování, zvlhčování a čištění vdechovaného vzduchu. 
Pro prevenci vzniku onemocnění je zásadní především funkce čistící, kdy se na povrchu 
sliznice zachytávají nečistoty, viry, bakterie nebo alergeny a jsou transportovány dále 
do polykacích cest. Správnému fungování nosní sliznice můžeme napomoci pravidelnou 
péčí o nosní sliznici.

Pravidelná péče o nosní sliznici
Péčí o nosní sliznici rozumíme nosní hygienu, která spočívá v každodenním očišťování 
a hydrataci sliznice nosu pomocí solných roztoků. Děti neumějí smrkat průměrně do 3 let, 
nedokáží se zbavit nečistot v nose samy, proto je důležité jim pomáhat a pravidelně nos 
čistit. Dlouholeté zkušenosti potvrzují, že použití odsávačky napomáhá procesu vyčišťování 
a uvolňování průchodu nosního.

Děti neumějí smrkat průměrně do 3 let.

Typy solných roztoků
Solné roztoky se aplikují ve formě kapek nebo sprejů. Pro děti od prvního dne života jsou nej-
vhodnější kapky, které se pomocí kapátka snadno aplikují a jsou šetrné pro dětský nos. Pro děti 
od 6 měsíců věku jsou vhodnější spreje s mechanickým rozprašovačem, protože zajistí lepší roz-
ptýlení roztoku na nosní sliznici a neobsahují aerosolové součásti, které mohou někdy vyvolávat 

nežádoucí dráždění. K pravidelné péči o nos-
ní sliznici se používá sprej izotonický, který 
očišťuje nosní sliznici, odstraňuje z jejího po-
vrchu toxické látky nebo alergeny a zlepšuje  
její regenerační schopnosti. 
Dostupné jsou i nosní spreje obohacené 
o další látky, jako je například aloe vera, 
která podporuje zvlhčení nosní sliznice a její 
regeneraci.

Kromě zavedení pravidelné nosní hy-
gieny můžeme omezit negativní vlivy 
prostředí na sliznici dětského nosu 
úpravou podmínek v bytě (optimální 
teplota a vlhkost vzduchu, bezprašné 
a nekuřácké prostředí) a správnou 
životosprávou s důrazem na pestrou 
vyváženou stravu a dostatek pohybu 
na čerstvém vzduchu.
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Náruč nadevše
Poloha klubíčka se dítěti nabízí především k utišení a zklidnění. Miminko bylo 
dlouhou dobu schoulené v bříšku, takže se v náručí v poloze klubíčka bude 
cítit bezpečně.

Správná poloha
Dítě držíme na předloktí jedné ruky tak, aby byla jeho hlavička uložena v naší loketní jamce 
a byla fixována. Dlaní téže ruky držíme dítě za pánev a celé tělíčko dítěte leží v náručí v po-
loze klubíčka se zakulacenými zády. Důležité je dbát na to, aby byly všechny končetiny před 
tělem a hlavička v ose s tělíčkem. Při nošení miminka pravidelně střídáme ruce, abychom mu 
nezpůsobili asymetrii. 

Nevhodné polohy klubíčka
Nejčastější chybou při držení dítěte v klubíčku je nezajištění všech čtyř končetin před tělem 
dítěte, tedy vychýlení jedné nožičky nebo ručičky do strany. Kvůli zátěži padající paže nebo 
nohy dojde k asymetrii tělíčka. Pánev půjde jedním směrem, trup dítěte druhým směrem. 
Pokud dítě chováme v náruči v klubíčku převážně na jedné straně, navíc tímto způsobem, 
kdy jedna z končetin padá miminku dolů, může dojít k asymetrickému vývoji. Pro miminko je 
v prvních měsících života nejdůležitější být v ose, tedy vyvíjet se symetricky.
Další častá chyba se stává v takzvaném bočním klubíčku. Pokud maminky drží již třímě-
síční miminko v této poloze jednou rukou, dostane se kvůli váze miminka boční klubíčko do 
nevhodné polohy. Maminka nechtěně miminko přitiskne ke svému tělu tak, že tvar klubíčka 
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se ztrácí a dítě se dostává do polohy, kdy je 
jeho pánev ve velké rotaci jedním směrem 
a trup druhým směrem. Velmi často je ještě 
hlavička dítěte skoro ve svislé poloze, tak-
že tíha hlavičky tlačí na páteř, která je celá 
v rotaci.
Přední klubíčko je správná poloha, pokud 
maminka udrží miminko opravdu v poloze 
klubíčka. Velmi často se bohužel stává, 
že – opět kvůli váze miminka – si maminka 
dítě opře o svůj trup a pánev dítěte doslo-
va skřípne tím, jak jej přitiskne k sobě. Mi-
minko se tak z polohy klubíčka vysune do 
svislé polohy, kde je hlavička na vrcholu. 
Pokud dítě není v přiměřeném věku (což je 
až kolem osmého měsíce), pak ještě nejsou 
jeho záda na svislou polohu a tlak hlavičky 
připravená. 
Nejdůležitější je v každé poloze často střídat 
ruce, tedy nabízet miminku pravou i levou 
stranu náruče. Každý má jednu ruku domi-

Miminkům do 3 měsíců nabízíme v po-
loze klubíčka co největší obejmutí a za-
jištění celého tělíčka. Pokud je mimin-
ko neklidné, pláče a potřebuje zklidnit, 
obejměte v náručí jeho ručičky svou 
volnou rukou a přitiskněte mu je na 
hrudník. Celé miminko tak doslova 
schoulíte ve své náruči do klubíčka. Je 
to napodobení jemu tak dobře známé 
prenatální polohy. Takto se miminko 
cítí v bezpečí a může se úplně uvolnit.

nantní a to může svádět k držení miminka 
častěji na jedné straně. To je však velmi 
nevhodné, protože trup dítěte v tu chvíli ko-
píruje trup dospělého a bude se stáčet do 
písmene C stále na jednu stranu, později 
může docházet i k jednostrannému vytáčení 
hlavičky. 
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Vaše tělo má dozajista mnoho důvodů, 
proč je unavené. Nejenže dokázalo po-
dat obrovský výkon a úspěšně absolvo-
valo porod, ale kromě toho se musí vrá-
tit do své původní formy a přizpůsobit se 
novému životu s miminkem a hektickému 
tempu dnešního světa. Vytoužený spánek 
vás bude míjet, kdykoli se hladové mimin-
ko opět rozpláče. Vydržte! A nebojte se, 
toto tempo se dříve či později zklidní.

Tělo
V prvních týdnech po porodu vás možná 
trápí vaše tělo. S hrdostí jste nosila své 
krásné bříško těhotné ženy a najednou 
tento symbol mateřství vystřídalo ochab-
lé tělo s pigmentovými skvrnami a pruhy 
od strií. Navíc se stále nevejdete do svých 
oblíbených kalhot. Možná máte dokonce 
na tváři tmavé skvrny, tzv. „těhotenskou 

Máte teď plnou hlavu nových vjemů, ale při všem tom kolotoči je také dů-
ležité věnovat pozornost péči o sebe a svoje tělo, abyste byla v pořádku 
a cítila se dobře, a to jak fyzicky, tak psychicky. 

Maminka po porodu
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masku“ a nádavkem vám možná vypadávají vlasy, které byly tak nádherné během 
celého období gravidity. Jizva po epiziotomii (nástřihu hráze) nebo císařském řezu vás 
bolí, jak se vaše děloha dostává do původní formy. A vrchol všeho: více se potíte. Co 
s tím? Bolesti přestanou, rány se zahojí. Jedním slovem, nezneklidňujte se. Vaše tělo je 
zatím tělo maminky po porodu, ale současně je to i tělo ženy. Ani tento stav není stavem, 
který by vás měl provázet navěky.

Forma
Ať už se rozhodnete cvičit doma či dochá-
zet na hodiny skupinového poporodního 
tělocviku, hlavně nespěchejte, vše hezky 
pomalu! Skupinové hodiny pak mohou mít 
určité výhody. Odpočinete si, sejdete s ji-
nými maminkami, se kterými můžete sdílet 
své dojmy a zkušenosti. Vliv skupiny vás 
bude také motivovat v „modelování“ svého 
těla do původní formy.
Existuje také spousta relaxačních i zpev-
ňujících cviků, které můžete provádět 

i doma. Tato svalová rehabilitace je důležitá. Nejenže podporuje harmonický sexuální 
život, ale zabraňuje i pozdějším problémům s inkontinencí a „poklesnutím orgánů“.
Pokud bude mít ještě po 6 týdnech kašel nebo náhlý záchvat smíchu za následek „únik“, 
nestyďte se a povězte to svému gynekologovi, který vám doporučí jednoduchou rehabilitaci 
vhodnou pro vaši situaci. Inkontinence je pozdější a relativně častý důsledek porodu.

Spokojená maminka rovná se spokojené miminko.
Menstruace
První menstruace nastoupí pravděpodobně 6 až 8 týdnů po narození dítěte. Dávejte však 
pozor: před „návratem cyklu“ (tedy před první menstruací), má žena ovulaci! Bez použití 
antikoncepce by se rodina mohla znovu rozrůst o dalšího člena. Nevystavujte se tomuto 
riziku, pokud to není vaším výslovným přáním. 

Šestinedělí
Šestinedělím se označuje období, které nastává po porodu, kdy se žena z porodu 
zotavuje. Dochází k vymizení anatomických a fyziologických změn způsobených tě-
hotenstvím (zavinování dělohy, změny v místě uložení placenty, uzavírání děložního 
krčku, zmenšení prokrvení vnějších rodidel, pokles dělohy zpět do pánve) a organis-
mus se postupně vrací do stavu před otěhotněním. 

Cvičení „proti únikům“
Připravte si příjemné stáří bez úni-
ku moči tím, že nebudete zapomínat 
na dva malé cviky.

•  Během močení několikrát po sobě 
zastavte proud moči.

•  Po močení můžete také stáhnout 
pánevní dno, vydýchněte a potom se 
uvolněte.



Feminella Hereditum obsahuje Lactobacillus 
fermentum Lc40 izolovaný přímo z mateřské-
ho mléka. Mateřské mléko obsahuje řadu zdraví 
prospěšných mikroorganismů podporujících 
správný vývoj a činnost imunitního systé-
mu dítěte i matky. Za normálních podmínek 
jsou mikroorganismy ve vzájemné rovnováze, 
prostupují do mateřského mléka a následně 
osídlují střeva kojence.

zdravá střevní mikrofl óra podporuje správný 
vývoj imunitního systému a je důležitá pro 
zdraví kojenců

správně fungující imunitní systém tvoří 
bariéru rozvoji alergií a autoimunitních 
onemocnění

Lactobacilus fermentum Lc40 může přispět 
ke zdravému kojení

Najdete nás na 
facebook.com/feminellahereditum

www.feminella-hereditum.cz

Prožít kojení, 
být matkou.

Prožít kojení, 
být matkou.

Působí proti škodlivým 
bakteriím a kvasinkám

Odstraní pocity bolesti a pálení

Zlepšuje hojení poporodních poranění

V tradiční formě sáčků nebo ve formě 
předplněného roztoku k okamžitému 

použití např. v porodnici

PRO INTIMNÍ HYGIENU PO PORODU 
A BĚHEM ŠESTINEDĚLÍ

www.zenskezanety.cz

Léčivou látkou přípravku Rosalgin Easy 140 mg vaginální roztok je benzydamin hydrochlorid. 
Roztok k intimním oplachům a výplachům. Čtěte pečlivě příbalový leták.

VAŠE ZDRAVÍ 
V DOBRÝCH 

RUKOU

Angelini Pharma Česká republika s.r.o., Páteřní 7, 635 00 Brno, tel.: 546 123 111, www.angelini.cz

Rosalgin Easy_Feminella Hereditum_inz_tehotenske publikace_139x200.indd   1 07.02.18   16:17
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Šestinedělí se dělí do dvou fází. Rané šestinedělí trvá od porodu do 10. dne po poro-
du. Jeho první část strávíte zpravidla v porodnici. V tomto období se hojí porodní rány, 
začíná tvorba mateřského mléka, která se postupně stabilizuje. Pozdní šestinedělí 
(druhá fáze) končí přibližně po šesti až osmi týdnech po porodu. Odtud pochází název 
„šestinedělí“.

Pokožka
Ani po porodu o sebe nezapomínejte pečovat. Abyste svou pokožku zachovala zdravou 
a čistou, věnujte jí denně trochu ze svého času: čistěte ji vhodným způsobem, masírujte 
ji a dbejte na maximální hydrataci. V důsledku hormonálních změn po porodu je pokožka 
velmi vysušená. 
Zvýšenou péči věnujte také striím, které se i přes veškerou péči během těhotenství mo-
hou objevit. Dobrá zpráva: zcela nepochybně se budou zmírňovat. Na trhu existuje celá 
škála „reparačních“ přípravků sloužících k omezení těchto lokálních škod. 
Mějte ale stále na vědomí, že zázraky se nekonají: jen dlouhé a vytrvalé ošetřování může 
být účinné.
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Péče o tělo po porodu
A je to tady! V náručí držíte svoje vytoužené miminko, na které jste se tolik 
těšila. Váš svět se s příchodem vašeho potomka nenávratně změní a většina 
pozornosti se bude soustředit na nového člena vaší rodiny, který zejména 
v prvních měsících svého života, je odkázaný výhradně na vaši péči. 

Toto období je plné radosti a nových zážitků. Na druhou stranu při všem tom kolotoči je dů-
ležité věnovat pozornost také péči o svoje tělo, abyste byla v pořádku a cítila se dobře, jak 
fyzicky, tak psychicky. Spokojená maminka se totiž rovná spokojené miminko.

Jak jsme si již řekli dříve, šestinedělím se označuje období, které nastává po porodu, kdy se 
žena z porodu zotavuje. Začíná se odlučovat sliznice dělohy v podobě tzv. očistků. Očistky 
mají charakteristický zápach. Mohou se snadno stát živnou půdou pro bakterie. 
Z tohoto důvodu je nutné dbát na důkladnou intimní hygienu, aby nedošlo k propuknutí 
infekce. 

Desatero intimní hygieny po porodu
 1.  Intimní hygienu provádějte po každém 

močení, stolici a kojení (pozn. zejména 
po kojení dochází k vylučování očistků 
ven z těla).

 2.  Intimní partie omývejte vždy vlažnou vo-
dou odshora směrem dolů přes hráz. 

 3. Sprchujte se.
 4. Koupel není v šestinedělí vhodná.
 5.  Používejte speciální péči na intimní hy-

gienu.
 6.  Vyhraďte si zvláštní ručník na intimní hy-

gienu.
 7. Nezapomínejte na časté vyprazdňování močového měchýře.
 8. Používejte speciální prodyšné intimní vložky bez fólie, které pravidelně a často měňte.
 9.   Pokud ležíte, je možné používat hygienické podložky namísto vložek a nechat tak intim-

ní partie „větrat“.
 10.  Pro pocit čistoty a ochrany kdekoliv a kdykoliv si přibalte do tašky také intimní antibak-

teriální ubrousky.



Moje ochrana a péče 
během těhotenství 
a šestinedělí

Intimní péče 
s ANTIBAKTERIÁLNÍ přísadou
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www.lactacyd.cz

 Posiluje přirozenou obranyschopnost intimních partií.
 S antibakteriálním výtažkem z tymiánu.
 Pro každodenní použití.
 Gynekologicky testováno.
 Hypoalergenní.
  Klinicky prokázané účinky.

Intimní péče
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Rozestup břišních svalů 
neboli DIASTÁZA 
Je neuvěřitelné, jak velké množství maminek neví, co to je diastáza, a ni-
kdo jim to nemůže zazlívat. Často je na to totiž nikdo z lékařů neupozorní 
a někdy až několik let po porodu se diastázou začnou zabývat a zjišťovat 
informace, bohužel třeba právě proto, že je začnou trápit zdravotní potíže 
s ní související. Dle našich osobních zkušeností ale musíme bohužel říct, že 
diastázu mívají téměř všechny maminky po porodu. Některé mají to štěstí, 
že se jim v průběhu šestinedělí zatáhne, a tak o ní ani netuší. Jiné si však 
nevědomostí a snahou rychle získat zpět svou postavu zbytečně ubližují. 
Pojďme se tedy blíže s touto problematikou seznámit.

Co to je diastáza? Jak vzniká?
Diastáza je rozestup břišních svalů. Přední stěnu bříška tvoří tzv. přímé břišní svaly. Ty jsou 
spojeny vazivovou tkání linea alba. V důsledku vnitřního tlaku během těhotenství – tím, 
jak se zvětšuje miminko – se bříško roztahuje do stran a vzniká mezera právě v oblasti 
pružného vaziva (linea alba). Těhotenství ale nemusí být nutně jedinou příčinou. Diastázu 
mají i děti a muži. Bývá často způsobena právě vytvářením extrémního tlaku v břiše, např. 
nevhodným zvedáním těžkých břemen nebo nevhodným sportovním zatížením. Diastázu 
mívají také novorozenci, u kterých ale postupným vývojem zaniká.

Co s diastázou hrozí?
Oslabené a málo elastické vazivo nedokáže udržet vnitřní orgány a ty se vzniklou mezerou 
mezi přímými břišními svaly vydouvají. To může způsobit estetické problémy, jako je povislé 
či vyklenuté bříško, ale také zdravotní problémy, jako je kýla, bolesti zad v oblasti hrudní 
páteře nebo nefunkční hluboký stabilizační systém.

Jak „diagnostikovat“ rozestup břišních svalů?
Lehněte si na záda, pokrčte nohy, chodidla nechte opřená o zem. Zvedněte mírně rame-
na a hlavu nad zem směrem ke kolenům. Tím se aktivují přímé břišní svaly. Rukou si teď 
prohmatejte celou linku od hrudní kosti až po sponu stydkou (tedy právě tu pojivovou tkáň 
linea alba). Měla byste cítit dvě tvrdé části na pravé a levé straně, to jsou přímé břišní svaly. 
A pokud je mezi nimi mezera, tak se jedná o rozestup. Změřte si, kolik prstů se vám do této 
mezery vejde. Udává se, že rozestup na 1-2 prsty je fyziologicky normální, ale záleží také 
na pevnosti vaziva. Pokud je to více než 2 prsty, tak tady už opravdu pozor!
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Co s tím?
Je dobré vědět, že pokud máte diastázu, měla byste se některých věcí vyvarovat. Je třeba 
nezvětšovat vnitrobřišní tlak a nezatěžovat přímé břišní svaly. Takže nezvedat se z postele 
tím, že se rovně posadíte, ale překulit se na bok, nohy spustit z postele a pak se opřít o ruku 
a zvednout se přes bok do sedu. Dále necvičit klasické sedy-lehy, zkracovačky, nezvedat 
těžká břemena a pokud zvedáte větší dítě, pak si pomoct nohama a zvedat přes podřep. 
Nevhodným cvičením diastázu fixujete, a nebo ji dokonce zvětšujete. Vhodné jsou naopak 
dechové cviky. Tedy ty, při kterých zapojíte hlubší vrstvu břišních svalů, hlavně pak příčný 
břišní sval, který vám pomůže rozestup zmenšit.

Doporučené cviky 
Jedním ze základních cviků je BRÁNIČNÍ DECH.
Základem je dechové cvičení, kdy při nádechu 
roztahujeme bříško (nádech do spodních žeber, 
do spodního bříška, do pánve) a s výdechem 
stahujeme žebra k sobě a směrem dolů k pánvi, 
pupík k páteři (můžeme i stáhnout pánevní dno). 
Dlaněmi celý pohyb bříška kontrolujeme. Možno 
využít i tzv. ciferníku, kdy střed je pupík, č. 12 na spodním konci hrudní kosti, č. 6 na sponě 
stydké, atd. S výdechem přibližujeme k sobě 6+12, 3+9, 10+4, 8+2. Při výdechu vyslovujeme 
sykavky ŠŠŠ/SSS, tím automaticky aktivujeme příčné břišní svaly (hlouběji uložené).

Dalším cvikem je TLAK DLANĚMI.  
Hlava a záda leží na podložce, nohy jsou zved-
nuté, stehna a hrudník svírají pravý úhel, stej-
ně jako stehna a holeně. Dlaně jsou položené 
na stehnech. S výdechem tlačíme dlaně do ste-
hen a stehna do dlaní = vzájemný tlak. Pozor – nezvedáme ramena, nezakláníme hlavu, 
žádná křeč v oblasti krku!

Tip na vhodnou fyzickou aktivitu po porodu
Přejete si, abyste se po těhotenství a porodu dostaly zpět do kondice, zpevnily a vytva-
rovaly své tělo a správně posilovaly břišní svaly, které mohou být rozestoupené? Jedním 
z řešení je outdoorové cvičení s kočárky neboli Strollering. Jedná se o cvičení na čerstvém 
vzduchu, jehož základem je sportovní dynamická chůze s kočárkem, která je odborníky 
považována za nejpřirozenější a nejefektivnější druh pohybu, a o to více právě pro maminky 
po porodu. Správně provedená sportovní chůze dokáže opravdu zázraky.

Ing. Sandra Jandová
školitelka a instruktorka programu Strollering
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Teď jsme jedna rodina! 
Během devíti měsíců čekání jste si o svém miminku vytvořila určitou 
představu. Představovala jste si, jak asi bude vypadat, jaké asi bude mít 
vlasy, možná jste si dokonce nechala zatajit pohlaví svého dítěte, a nyní 
je to pro vás všechno velké překvapení.

Stát se matkou
Čekala jste baculaté, růžovoučké, klidné miminko, a najednou vám dají do náručí pokrčené-
ho, schouleného, nadměrně červeného, nebo naopak podivně bledého plačícího drobeč-
ka? V hlavě jste měla určitý obraz děťátka, a nyní vám připadá, jako by vám dali do náruče 
nějaké jiné dítě a žádali vás, abyste si ho hned zamilovala, i když ho ještě vůbec nezná-
te. Hlavně se neděste svých pocitů, nemáte se za co stydět. Láska nemusí nevyhnutelně 
vzniknout ve chvíli, kdy dítě opustí lůno své matky. 
Láska totiž vyvěrá ze vzájemného kontaktu. Milovat znamená stejně dávat jako dostávat. 
Abyste mohla někoho milovat, musíte se poznat a jistý čas spolu komunikovat. Mezi ním 
a vámi nyní vše začíná, všechno je třeba jen postupně vybudovat. City potřebují čas, a pro-
to si přestaňte dělat výčitky a naučte se své miminko poznávat. 



Máte vše připraveno  
pro první dny s miminkem?

Úspěšný start
mateřství

instagram.com/canpolbabies_czhttps://www.facebook.com/CanpolbabiesCR
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Máte strach? 
Porod provází celá řada změn tělesných, duševních i hormonálních. Možná se cítíte v plné 
formě, nebo máte naopak depresi. Vaše okolí si vás v tuto chvíli pravděpodobně představu-
je na vrcholu blaha, ale vy možná pociťujete úzkost, která vás mate. Očekávala jste velkou 
lásku, ale vaše city jsou o mnoho komplikovanější. Jste střídavě hrdá, podrážděná, něžná 
nebo plná obav při pomyšlení, že jste s tímto drobečkem svázaná na celý život. Vaše děťát-
ko ve vás vyvolává něhu a zároveň úzkost. 

Láska je něco, co se buduje postupně. 
Dát život dítěti znamená bouřlivý hormonální převrat. Porod vám obrátil naruby nejen tělo, 
ale i mysl. Budete si muset uspořádat život v souladu s novým človíčkem, a to si žádá čas. 
Matkou se nestanete mávnutím kouzelného proutku, je třeba se to učit, ale ono učení je už 
samo o sobě provázeno pocitem štěstí. Jakmile se vaše hormony trochu uklidní a najdete si 
své záchytné body, všechno se dá opět do pořádku! 

Stát se otcem
Vaše rodina se změnila: do vašeho intimního partnerského světa vplulo děťátko. Pro vás 
oba je to možná něco zcela nového. Pro partnerku je porod i následné zotavování velmi 
zátěžová etapa a chvíli trvá, než si na svoji novou úlohu zvykne. 
Právě jste se stal otcem! Znamená to pro vás velké změny a velkou zodpovědnost. Možná, 
že si to ještě pořádně neuvědomujete a zdá se vám, že všechno přišlo tak nějak naráz. Ne-
jen vztah dítěte a matky, ale i ten váš je třeba vybudovat. Nebojte se, když se po vás chce, 
abyste vzal miminko do náručí, vyměnil mu plínku, šel s ním na procházku. Naopak, směle 
do toho. Vytvořte si vazby, i když je to první miminko, kterého se dotýkáte, a cítíte se přitom 
nešikovný. Tyto dotyky a vzájemný kontakt jsou stejně důležité jak pro miminko, tak i pro 
vás. Možná, že sníte o tom, jak si spolu později budete hrát a jak ho budete učit poznávat 
svět, a zatím jen držíte v rukou plačící uzlíček a nevíte si s ním rady. Vyprávějte mu, co 
všechno spolu vy dva podniknete. Vaše dítě vás bude poslouchat velmi pozorně a naučí 
se rozeznávat váš hlas mezi tisíci jinými. Porod u žen provází celá řada změn tělesných, 
duševních i hormonálních. Neděste se proto případných výkyvů nálad své partnerky, buďte 
tu pro ni. Mluvte spolu a povídejte si o tom, co se s vámi děje, jak se cítíte. Podporujte ji 
v sebepoznávání její nové role. Mateřství je hlavně zpočátku velmi vyčerpávající, alespoň 
do té chvíle, než si žena na tuto roli zvykne. 

Přivítat malého sourozence
Role matky pro vás možná není docela nová, role sourozence však může být. Možná máte 
obavy, jak se vaše starší dítě k příchodu nového děťátka postaví. Tak jako vy potřebujete čas 



na to, abyste se stali rodiči děťátka, které se 
právě narodilo, i vaše děti potřebují čas, aby 
se stali sourozenci. Bratrská či sesterská lás-
ka není na povel. Možná má teď starší souro-
zenec pocit, že už není tak výjimečný, že mají 
všichni oči jen pro miminko, a stíhají ho tak 
pocity žárlivosti a vzteku. Nekárejte ho, když 
se bude snažit různými způsoby upoutat vaši 
pozornost. A že jsou v tomto směru děti velmi 
vynalézavé: mohou se znovu začít počurávat, 
budou mít špatné sny, nebudou chtít jíst... Vy-
zbrojte se trpělivostí, empatií a pochopením. 
Ujistěte ho, že přírůstkem do rodiny se vaše 
láska k němu nemění. Vysvětlete mu, že 
srdce rodičů roste s počtem dětí a že v něm 
všechny mají své místo. Pro vás je to možná 
samozřejmé, ale pro ně ne.

Zapojte je
I když je miminko křehké, není nedotknutel-
né. Nechte tedy ostatní svoje děti, aby se 
s ním seznámily! Budou se cítit důležité. Ja-
kou radostí je pro ně, že ho mohou pohladit! 
Jak jsou hrdé, že ho mohou vzít do náručí, 
pomazlit se s ním. Zvědavost dětem brzy 
nedá, a tak budou miminko detailně prohlí-
žet, zkoumat a zkoušet, jak reaguje na růz-
né podněty. Ve snaze je poznávat budou 
možná i maličko nešikovné. Budou jím třást, 
štípat ho, kousat, vysypou koš s hračkami 
do kolíbky a vy i miminko z toho budete mít 
pramálo radosti. I když je toto chování svým 
způsobem pochopitelné, nezbývá vám 
než rázně zasáhnout a dětem vysvětlit, že 
děťátko je zranitelné a že posláním rodičů 
je chránit je stejně, jako jste chránila je. Dítě 
potřebuje pozornost, ale i vysvětlení, aby 
chápalo svět, který je obklopuje.

Výživa
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Jak ulevit miminku při 
prořezávání zoubků?
Prořezávání zoubků bývá často prvním zásadnějším „problémem“, s nímž 
se rodiče miminka setkají. Často ve svém okolí slýchávám, že miminko 
krásně spí, nepláče a až na malé neduhy se zdají být první měsíce idylic-
ké. Jenže pak se o slovo přihlásí zoubky a je tady první zkouška. 

První zoubky se obvykle začnou prořezávat mezi 4. a 7. měsícem věku. Řada miminek růst 
zoubků špatně snáší. Dáseň v místě prořezávání oteče a bolí. Prvním příznakem, že „už 
to začalo“, bývá nadměrné slinění, dítě může být plačtivé, podrážděné, hůř spí, vyžaduje 
časté kojení nebo naopak nechce jíst, někdy se objeví průjem a teplota. V tomto období 
miminko potřebuje ulevit více než kdykoli předtím.

Jak miminko uklidnit?
Využít se dá toho, že miminko má nesmírnou chuť do všeho kousat. Můžeme mu pořídit 
speciální kousátko, například gelové, které lze navíc ještě před použitím zchladit v ledničce. 
Úlevu miminku od bolesti při prořezávání zoubků může přinést také jemná masáž tváří 
a dásní. 
Lékaři u malých dětí dávají přednost co nejšetrnějším způsobům, jak miminku pomoci, proto 
často doporučují přírodní prostředky nebo homeopatické léky, např. Chamomilla 15 C. Ho-
meopatické léčivé přípravky nemají žádné nežádoucí účinky a mohou být proto podávány 

i těm nejmenším. Jsou velmi šetrné k lidské-
mu organismu a nezatěžují ho. 
Na běžné a nepříliš závažné potíže může 
zkušenější maminka vybrat lék sama, při 
větších nebo neobvyklých problémech je 
však vždy vhodné kontaktovat lékaře ho-
meopata. V případě potřeby lze klasickou 
a homeopatickou léčbu kombinovat.

Lucie Nestrašilová, 
šéfredaktorka svethomeopatie.cz
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Ať se leskne a voní!
Úklid vás nemusí děsit ani v těhotenství nebo po porodu, pokud tedy máte 
ty správné pomocníky. Smiřte se zkrátka s tím, že si určitě nevystačíte se 
starým smetákem nebo s žehlicím prknem po tchyni. V šiku už stojí výkonní 
pomocníci, kteří jsou připraveni porvat se se špínou a hromadou prádla 
s vámi. 

Aby se leskla
Je konec ohýbání nad kýblem, konec ždímání rukama, chytré mopy vám práci ulehčí. Na 
místnosti s rohy a výklenky nebo spoustou nábytku (a taky na schody) se hodí třásňové 
mopy. K němu patří i kbelík se ždímacím košíkem. 
Ploché rotační mopy jsou vhodné zase na parkety a plovoucí podlahy, jelikož je možné 
vyždímat návlek mopu téměř do sucha právě díky rotačnímu mechanismu. Je možné je 
zakoupit přímo v setu obsahujícím mop a vědro se ždímacím mechanismem. Jeho výhodou 
je to, že nepřijdete do styku se špinavou vodou a nemusíte se ohýbat. Návleky je možné 
prát na 60°, takže je zachována perfektní hygiena. 
Pokud obýváte prostorný byt, jsou tu modely se širším záběrem (od 33 cm) a popřemýšlejte 
i o mopu s rotačním systémem a ždímací komorou. 
Pokud jste majitelkou velkorysého bytu, kde nemusíte mopem neustále kličkovat mezi kusy 
nábytku, jsou tu mopy se širokým záběrem (42 cm). Vědro je opatřené nášlapným ždímacím 
mechanismem.

A sušíme a žehlíme
Když přijde miminko, pračka si neoddechne a sušák je pořád plný. Který je nejlepší? 
Na stojanových usušíte spoustu prádla a jsou vhodné jak dovnitř, tak i na balkon nebo 
na zahradu, jsou totiž odolné vůči UV záření i korozi. Kdo bojuje s místem, pro toho 
je tu sušák připomínající věž. Některé se vejdou i do sprchového koutu. Nejvíce mís-
ta vám ušetří nástěnné sušáky, mohou se připevnit na zeď v koupelně, případně na 
balkoně. 
Usušeno máme a je před námi nezbytné žehlení. Určitě sáhněte po moderních žehli-
cích prknech. Jsou lehká, snadno nastavíte výšku a k dispozici máte i odkládací rošty. 
Také jsou speciálně tvarovaná pro žehlení košil a mají speciálně vykrojené nohy pro 
žehlení vsedě. Samotná deska prkna odráží páru a díky vodicí anténě se vám nikde 
nezasekne šňůra. 
Jsou věci, na kterých se šetřit nemá, čím méně času vám vezme péče o domácnost, tím 
více ho můžete věnovat vašemu miminku. I tak se může váš byt lesknout a prádlo vonět. 
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Chraňte svůj domov 
Příchod miminka do rodiny je velkou událostí, na kterou se všichni rodiče 
starostlivě připravují. Jediná ochrana novorozenců proti infekcím pochází 
z krátkodobé imunity získané z období, kdy bylo ještě v bříšku u mámy. 

Další imunitní faktor získává drobeček po narození také z mateřského mléka. Když imunitní 
systém novorozenců není plně rozvinutý, miminka jsou náchylnější k nakažení infekcí než 
dospělí. V tomto krásném, ale náročném období je třeba věnovat zvýšenou pozornost čis-
totě a hygieně domácího prostředí.

Kuchyně
Kuchyně je jednou z nedůležitějších místnos-
tí co do hygieny v domácnosti s novorozeně-
tem. Maminka zde připravuje výživu, mléko, 
ale také jídlo pro další členy domácnosti, 
v lednici uskladňuje zásoby. Uvědomme si, 
že v kuchyni pracujeme například se syrovým 
masem, zeleninou, či ovocem. 

Pokojíček či ložnice
Na počátku svého života zde děťátko tráví 
většinu času. Tady se tvoří jeho budoucnost. 
Zajištění přirozeného prostředí bez špíny, pra-
chu a mikrobů mu umožňuje se lépe vyvíjet. 

Dezin fekční univerzální čistič ve spreji snadno zbaví místa nevítaných mikrobů, prachu i špí-
ny. Vybírejte takový, který neobsahuje chlór, a proto je šetrný k povrchům. Je vhodný pro 
ošetření poliček, regálů, pracovních desek stolů, ale i klik a různých drobnějších předmětů. 

Prostředí, ve kterém maminka žije, co dýchá, čím se 
stravuje, to vše ovlivňuje rozvoj děťátka.

Antialergenní
Alergeny jsou stále častějším problémem. Na našem trhu ovšem existují výrobky, které 
dokážou i v tomto případě pomoci. Zbavují plochy mikroorganismů, a navíc neutralizují aler-
geny z roztočů, domácích zvířat, zejména koček a pylu. 

Pravidelná hygiena rukou je tou nejlep-
ší prevencí proti šíření bakterií. Ruce 
byste si měli mýt vždy, když: vypadají 
špinavé, před přípravou jídla a po ní, 
po návštěvě nemocných osob, po kon-
taktu s penězi, dokonce i po každém 
zakašlání, kýchnutí či smrkání, po po-
užití toalety, po kontaktu s domácím 
mazlíčkem, po přebalování miminka či 
manipulaci s nočníkem, po dotyku s ja-
kýmkoli potenciálně kontaminovaným 
povrchem, po kontaktu s krví nebo ji-
nými tělesnými tekutinami, před ošetře-
ním rány či poranění a po něm. 



Hygienická čistota 
pro celou domácnost

Příjemná vůně

Biocidní přípravek používejte bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Čistí a dezinfi kuje
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Bezpečné cestování 
Dětí v autě
Používání auta se v dnešní době stalo každodenní záležitostí. Mějme na pa-
měti, že přepravované dítě je stále nejzranitelnějším účastníkem provozu.

Autosedačka je pro dítě nezbytná!
Dítě v autě přepravujte vždy v odpovídající autosedačce! Bez autosedačky bude dítě 
v případě nárazu katapultováno směrem na palubní desku, může dokonce vyletět z vozu 
a cestou může vážně či smrtelně poranit osoby sedící vpředu. I dítě připoutané pouze 
bezpečnostním pásem se s největší pravděpodobností při bočním nárazu udeří do hlavy 
o konstrukci dveří. Takový náraz je smrtelný už při rychlosti okolo 30 km/h!!! Domnívat se, 
že dítě při nárazu nebo i prudkém brzdění udržíme v náručí, je osudovým omylem.

Ukotvení autosedačky
Bezpečná je ta sedačka, která se dá pevně připoutat. Se správně upevněnou autosedačkou 
se nedá téměř pohnout. Pásy nesmějí být volné, ani by neměly dítě škrtit. Málo zafixované 
sedátko se může uvolnit a představuje pro dítě ještě větší nebezpečí. Před každou jízdou 
musíme zkontrolovat nastavení a vedení pásů tak, aby dítě bylo vždy zafixováno ve správné 
pozici. Pásy nesmějí vést dítěti přes krk, ale přes klíční kost. Jinak hrozí při nehodě ne-
bezpečí udušení. Pásy by neměly být však ani příliš nízko; pak by dítě mohlo vyklouznout.
Zadní stěna sedačky má být tak vysoká, aby její okraj byl výš než hlava dítěte. Je-li sedačka 
nižší, hrozí zranění týlu. Ideální jsou sedačky s boční ochranou hlavy pro případ bočního 
nárazu. Nevozte dítě v malé autosedačce. Pokud dítěti přesahuje hlavička sedačku, při 
nehodě si může srazit vaz.

Druhy autosedaček
Rozhodujícím kritériem pro volbu dětského zádržného systému je věk a hmotnost dítěte. 
Podle hmotnosti dětí, pro které jsou určeny, rozdělujeme dětské zádržné systémy do pěti 
základních skupin:

 skupina skupina skupina skupina
 0 a 0+ I II III

skupina 0 > 10 kg
skupina 0+ > 13 kg
skupina I = 9 – 18 kg
skupina II = 15 – 25 kg
skupina III = 22 – 36 kg
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Nyní se zaměříme na první 3 skupiny autosedaček pro nejmenší děti:

Skupina 0
Je určena pro děti do hmotnosti 10 kg, tj. do věku cca jed-
noho roku. Takové dítě ještě samo nesedí, jeho kosti 
jsou měkké, dítě neudrží samo hlavičku. Většinou 
leží. Dětské autosedačky této skupiny jsou tvoře-
ny vypolstrovanou vaničkou s popruhy, které dítě 
ve vaničce drží. Popruh bývá tříbodový ve tvaru 
Y. Dítě se umisťuje do této sedačky čelem pro-
ti směru jízdy, sedačku samotnou připevňujeme 
bezpečnostními pásy pro dospělé. V případě nára-
zu je dítě do sedačky vtlačováno celou plochou těla. 
Místo, na kterém je sedačky umístěna, nesmí být vyba-
veno air bagem, případně musí být airbag odpojen.

Skupina 0+
Je určena pro děti do hmotnosti 13 kg 
a jedná se funkčně o stejný typ jako 
pro Skupinu 0.

Skupina I
Je určena pro děti o hmotnosti od 9 
do 18 kg, tedy zhruba pro děti do 4 
let věku. Dítě do dětské sedačky této 
skupiny se připevňuje pětibodovými 
bezpečnostními pásy (pás drží ra-
mena dítěte dvěma kotevními body, 
boky dítěte dvěma kotevními body 
a rozkrok jedním kotevním bodem).  

Sedačka sama je umístěna tak, aby dítě v ní sedělo čelem po směru jízdy, a je připevněna 
k sedadlu automobilu bezpečnostními pásy pro dospělé.
Každý zádržný systém musí být označen homologační značkou, z které je zřejmé, kdo 
systém vyrobil, v jakém provedení a pro jakou hmotnostní třídu je určen. 
Při koupi sedačky z druhé ruky je dobré zjistit si její historii. Pokud už s ní někdo havaro-
val, je lepší ji nekupovat. V případě autonehody je vhodné zádržné systémy přezkoušet 
odborníkem a případné poškozené části vyměnit. Jen funkční sedačka je totiž opravdu 
bezpečná.

Zdroj: BESIP, Ministerstvo dopravy ČR
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Kojení
Jedním z nejdůležitějších aspektů ve vývoji dítěte je jistojistě jeho správ-
ná výživa, což v prvních měsících jeho života znamená výhradně kojení. 
Tento akt však neznamená pouze zajištění živin, ale je také důležitým pro-
středkem komunikace mezi matkou a dítětem, a to jak ve smyslu citového 
pouta, tak v podobě mostu k přenosu informací imunologické povahy či 
bakterií osídlujících dětský organizmus.
 
První přiložení zdravého novorozence po normálním průběhu porodu k prsu by mělo pro-
běhnout po narození ještě na porodním sále, nejlépe do 30 minut. Touha dítěte sát je v té 
době velká a hormonální odpověď organismu matky na sání dítěte je také největší. Přisátí 
dítěte k prsu matky je důkazem jeho zdraví a správného průběhu poporodní adaptace. Je 
odměnou všem, kteří se podíleli na péči o matku a plod v těhotenství a při porodu. 

Nejste na to sama
Kojení vám může někdy připadat složité a úmorné. Možná máte pocit, že máte málo mléka, 
a nejste si jistá, zda vaše dítě netrpí jeho nedostatkem. Přijměte pomoc svých blízkých 
a rady zkušených a nevzdávejte to. Každý začátek je těžký a role matky s sebou vždy při-
náší obětování. 
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Jak zvládnout co nejlépe kojení?
Období časného šestinedělí s sebou přináší zaslouženou radost a potěšení z příchodu 
děťátka. Maminky se včas často zbytečně trápí s kojením, bolestí prsů, ztíženým vyprazd-
ňováním prsů, nedostatkem mateřského mléka, záněty či poraněními bradavek. Kojení je 
pro děťátko velkým benefitem pro celý život...
Usilujte o včasné první přiložení dítěte k prsu (asi do 2 hodin po porodu), v optimálním přípa-
dě je dítě ponecháno u matky a zajištěn přímý kontakt nahého dítěte s matkou (samozřejmě 
je nutné zabránit prochlazení dítka), tzv. bonding. Kvalitní porodnice má ve svých standar-
dech podporu laktace časným přiložením k prsu, podporu bondingu.
Žena, která nemůže dostat dítě k prsu po porodu ani během prvního dne (např. nedonošené 
dítě), by měla začít stimulovat prsy sama nebo pomocí odsávačky v intervalech 2–3 hodiny, 
nejlépe i v noci (hladina hormonu prolaktinu je v noci nejvyšší, tudíž v tuto dobu je podpora 
kojení největší). Nástup laktace je složitější bez děťátka – opatřete si jeho fotografii k posteli 
a při stimulaci se na ni dívejte, myslete na děťátko při stimulaci. 
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Skvěle se osvědčila homeopatická podpora laktace v tomto schématu:
Ricinus communis 5 C – v rytmu odsávání, tedy každé 2-3 hodiny 5 granulí prvních 24 hodin 
●  dále od 2. dne užívání 5 granulí 5x denně
●  od 3. dne užívání 5 granulí 3x denně, postupně při dobrém efektu vysadit a kdykoli zo-

pakovat

Přistupte na myšlenku, že kojení je otevřený proces, který se vyvíjí. Zpočátku každý den při-
cházejí nové podněty pro rychlejší nástup laktace ze strany pečujícího personálu – většinou 
se nejedná o rozpor v informacích. 

Mateřské mléko je „potrava na zakázku”  
– mění své složení podle aktuálních nároků děťátka, 

je potravou i imunitní podporou. Fyzický kontakt 
děťátka a matky při kojení ovlivňuje zásadně 

psychosomatický vývoj děťátka. 

V prvních dnech požádejte vždy porodní asistentku, aby zkontrolovala, zda je dítě dobře přilo-
ženo k prsu, nechejte si vysvětlit polohy při kojení, nestyďte se zeptat. Přikládejte dítě každé 
2–3 hodiny, nezapomínejte kojit i v noci (první i druhý den z obou prsů při každém kojení). 
Ke správné technice kojení patří i to, že dítě přikládáte k prsu zcela bdělé a aktivní. To zna-
mená, dítě hledá prs, otevírá ústa. U prsu zůstává přiložené, pokud aktivně saje – maximálně 
10–15 minut u jednoho prsu. 
Jestliže dítě nesaje – opatrně, šetrně, pomocí malíčku vloženého do koutku úst mu bradavku 
vyjměte. Nešetrná manipulace, dlouhé neproduktivní sání nebo nesprávná poloha, to vše 
může způsobit poranění bradavek a narušení jejich pokožky.
Bradavky vždy před kojením i po něm otřete mateřským mlékem (obsahuje mnoho protilá-
tek) – po kojení nezapomeňte alespoň 5 mi-
nut pokožku prsních dvorců větrat. Opatře-
te si kvalitní přípravek na ošetření prsních 
dvorců – tyto nanášejte pravidelně jen 
v tenké vrstvě. Kvalitní podprsenka pro kojí-
cí ženy poskytne prsům oporu, a tím mimo 
jiné zajistí rovnoměrné „nalévání“ prsů.

V období 3.–4. dne laktace se prsy ma-
sivně nalijí a bolestivě, citlivě zduří (je to 
zcela fyziologický jev), který brzy odezní. 

Po kojení prsy vyprázdněte – požádej-
te o kontrolu porodní asistentku (zejmé-
na v prvních dnech) – pokuste se naučit 
ruční odstříkávání a masáž, to je pro 
bradavky šetrnější. Kojení je otázkou 
nabídky a poptávky – vyprázdněním 
prsu se vyhnete bolestivému zánětu 
a zajistíte dostatečnou tvorbu mateř-
ského mléka k dalšímu kojení. Čím více 
prsy vyprázdníte, tím více se na příště 
vytvoří mléka.
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Prsům můžete ulevit Priessnitzovým obkladem (obklad namočený v nepříliš chladné 
vodě + igelitový kryt + suchý ručník na prsy) ponechat zhruba na 1 hodinu. Úlevu mohou 
přinést i aromatické oleje. Ke zlepšení odtoku mléka a vyprazdňování prsů je možno 
použít homeopatickou podporu ve formě Phytolacca 9C 5x denně 5 granulí při velmi 
oteklých prsech. Je možno přidat Apis mellifica 15C 5x denně 5 granulí.

V období intenzivního nástupu laktace (3., 4., 5. den) – prsy před kojením jemně rozmasí-
rovat (možno nahřát ve sprše), poté uvolnit prsní dvorec odstříkáním – je to velmi důležité, 
aby dítě mohlo správně uchopit co největší část prsního dvorce a sát dostatečně intenzivně.
Jakmile je mléka dostatek (zjistíte vážením dítěte před kojením a po něm), okamžitě začněte 
střídat při kojení prsy – tzn. jeden prs – jedno kojení, dítě se tak dostane k mléku přednímu 
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(na žízeň) i mléku zadnímu (na hlad) a velmi dobře prospívá. Při jednom kojení vystřídejte 
na jednom prsu vždy polohu přední (brada a nožky dítěte směřují ke druhému prsu) a polo-
hu zadní (tzv. fotbalové držení) – to zajistí rovnoměrné vyprazdňování prsu.

Pro klid a rozvahu v případě nesnází s kojením často pomůže Rescue Remedy. Pomáhá zvlá-
dat krizové situace, náhlé obavy a úzkosti, zvyšuje schopnost soustředit se a zmírňuje únavu 
v šestinedělí. Jedná se o přípravek z rady Bachových květových esencí, je zcela bezpečný 
pro kojící ženu i dítě. Pastilky Rescue Remedy užívejte denně 2 až 4  ks nebo můžete zvolit 
kapky, v tom případě bude dávkování 2x až 4x denně 4 kapky.

Nezapomínejte na dostatečný pitný režim, kvalitní stravu – dostatečný přísun vápníku a vi-
tamínů a odpočinek – aby bylo vaše děťátko klidné a spokojené, musí být především zajiš-
těn klid a pohoda pro jeho maminku.

Nebojte se kojení, je zcela normální, že v jeho úvodu 
mohou někdy přijít menší potíže!

Věřte si – nesnáze pominou a vy se budete těšit z kojení svého miminka. O kojení se dá bez 
nadsázky říci, že není jen potravou pro tělo, ale i pro duši vašeho děťátka. 

Bc. Romana Gogelová, 
porodní asistentka

(Světhomeopatie.cz)

Chyby a omyly na začátku kojení
Dokrmováním umělou výživou, podáváním čaje nebo nabíze-
ním dudlíku namísto přiložení dítěte k prsu v prvních hodinách 
po narození se snižuje potřeba dítěte sát. Nepříznivě se tím 
zasahuje do řízení příjmu potravy dítěte a do jemné regulace 
tvorby a uvolňování mléka u matky. 

Umělá výživa podaná před rozvojem tvorby mléka je u na-
prosté většiny dětí zbytečná a škodlivá. Pokud je nutné z lé-
kařských důvodů dítě dokrmit, mělo by to být mateřským mlékem 
z banky mateřského mléka. Pití z láhve a používání dudlíků k „uklid-
nění“ dítěte místo přiložení k prsu vyžaduje zcela jiný způsob sání. Dítě je často zmatené, 
nemusí se již naučit pít správně a efektivně.

www .happybaby .c
z

Více 
informací

na 
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Technika kojení
Kojení nesmí matku bolet. Bolest při kojení znamená, že poloha dítěte není správná a je tře-
ba ji upravit. Příčinou poranění a bolestivosti bradavek není frekvence či délka kojení nebo 
zvýšená citlivost kůže bradavek, ale pouze nesprávná poloha při kojení. Souhrn zásad, 
které je třeba dodržovat od prvního přiložení, se nazývá technikou kojení. 

Pro efektivní a nebolestivé kojení je zejména důležité:
Vzájemná poloha matky a dítěte
●  volba pohodlné a uvolněné pozice pro matku i dítě je rozhodující
●  použití různých poloh při kojení umožňuje zohlednit stav matky a zvláštnosti ve tvaru 

a velikosti prsu a obličeje dítěte a ve vyprazdňování prsu
●  dítě přikládáme k tělu matky, matka nepřizpůsobuje nepřirozeně svoji polohu dítěti
●  základem je poloha dítěte na boku, obličej, hrudník, bříško i nožky směřují k matce
●  mezi matkou a dítětem nesmí být žádná překážka (spodní ruka dítěte, uzel na zavino-

vačce) 
●  ucho, rameno a kyčle dítěte jsou v jedné linii
●  matka přitahuje rukou tělo dítěte k sobě za ramena, krk a záda, nikoli za hlavičku
●  pokud se matka dotýká hlavy, prsty nepřesahují myšlenou spojnici mezi oušky dítěte
●  brada, tvář a nos dítěte se dotýkají prsu
●  kojení nesmí matku bolet

Jak se správně drží prs a jak se nabízí dítěti?
●  matka nesmí mít prsty položeny na dvorci
●  prs je podpírán zespodu všemi prsty kromě palce
●  palec je položen vysoko nad dvorcem
●  tlak palce na prsní tkáň působí napřímení bradavky
●  prs musí být dítěti nabízen tak, aby uchopilo nejen bradavku, ale co možná největší část 

dvorce, zvláště zespodu
●  brada dítěte je v prsu hluboce zabořená 
●  tvář a nos se musí po celou dobu kojení dotýkat kůže prsu
●  nos dítěte správně přiloženého k prsu musí zůstat volný, aniž od něj matka odtahuje prs prstem
●  dítě nesmí při přikládání k prsu křičet

Jak se pozná správně přisáté dítě?
●  má široce rozevřená ústa jako při zívání
●  jeho dolní ret je ohrnut ven
●  v koutku úst je dítěti vidět jazyk, stočený do žlábku
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●  dítěti při pití nevpadávají tváře dovnitř 
●  není slyšet srkavý zvuk přisávání vzduchu
●  tkáň prsu se před ústy nenapíná
●  matku sání nebolí 

Jak vypadá správně pijící dítě?
●  zpočátku dítě saje rychlými krátkými tahy 
●  po několika minutách se sací pohyby zpomalí
●  po každém sacím pohybu je slyšet jemný zvuk polknutí
●  dítěti se pohybují uši, nevpadávají tváře
●  dítě saje klidně, pravidelně a není slyšet dýchání ucpaným nosem
●  hlasité zvuky polykání, které provází polykání vzduchu, nejsou projevem dobrého sání
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Čím častěji a s větší chutí dítě saje, tím více mléka se vytvoří. Toho je možné využít i později, po-
kud z nějakého důvodu tvorba mléka poklesne. Stačí dítě opět častěji přikládat k prsu a do 2–3 
dnů se produkce mléka zvýší. Žádná vnucená omezení nejsou v prvních dnech na místě a dítěti 
neprospívají. Jeho přirozený instinkt je základním pravidlem, podle kterého se musí počet i dél-
ka jednotlivých kojení řídit.

Prospívající kojenec
Každé dítě po narození ubývá na váze, protože se mění obsah a rozložení vody v jeho 
těle. Váhová křivka kojeného dítěte nemusí mít strmě stoupající trend a váhový přírůstek 
nesmí být jediným ukazatelem prospívání dítěte. 
Stejně tak jedno „kontrolní“ kojení neinformuje spolehlivě o dostatku či nedostatku 
mléka, protože množství a složení vypitého mléka se dávku od dávky a dítě od dítěte 
liší. Častým, ale rovněž zcela nevhodným testem ke zjištění, zda má dítě dostatek 
mléka, je nabídnutí láhve s mlékem či čajem po nakojení. Většina dětí totiž vypije 
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trochu nabízeného mléka či čaje, i když 
nejsou hladové. 
Ani zelená barva stolice dítěte není sama 
o sobě známkou nedostatku mléka. Stolička 
kojeného dítěte může totiž na pleně po něja-
ké době zezelenat, zvláště u dítěte se zbytky 
novorozenecké žloutenky. Od konce prvního 
týdne do konce prvního měsíce má dítě ně-
kolikrát denně řídkou, žlutou stoličku. Později je stoliček méně, stolička nemusí být i několik 
dní, a přesto to neznamená ani nedostatek mléka, ani zácpu. Znamená to, že dítě mléko 
úplně využije. 
Stále platí, že 6–8 pomočených plen za den je důkazem, že dítě má dostatečný přísun 
mléka. 
O nedostatku mléka svědčí málo pomočených plen, hnědá, páchnoucí stolice s hlenem, 
plochá váhová křivka a neklid dítěte. Naprosto nesprávným postupem při řešení nedostatku 
mateřského mléka je podání umělé výživy jako první opatření. 

Kdy je dítě pravděpodobně kojené nedostatečně?
●  když nedosáhlo do 3 týdnů porodní hmotnosti
●  je dlouho spavé a jeho pokožka má žlutou barvu
●  hlásí se ke kojení méně než 6-krát denně v prvních dnech a týdnech
●  má málo pomočených plen (norma je 6–8 za den)
●  stolice je páchnoucí, nahnědlá, ale ne zelená, je jí na pleně málo
●  má v průběhu prvních 4 týdnů méně než 3–4 stoličky denně (po prvním měsíci již může 

být stoliček méně, i jednou za několik dní, dítě však prospívá)
●  dítě zaostává v percentilových růstových grafech (délkový a hmotnostně-výškový)

Problémy při kojení
Problémy s bradavkami jsou asi nejčastější nepříjemnou okolností a určité zkušenosti 
s nimi zažije téměř každá matka. Bolestivá bradavka a trhlinky jsou výsledkem nesprávné 
techniky kojení, chybného přiložení nebo nesprávného sání.

Co je možné udělat pro zlepšení stavu? 
●  upravit techniku kojení
●  upravit polohu dítěte při kojení tak, aby ragáda byla v koutku úst
●  měnit polohy při kojení, aby se do úst dítěte dostala bradavka poněkud jiným způsobem
●  povzbudit uvolnění mléka před kojením přiložením teplého obkladu
●  nabídnout jako první méně bolestivý prs
●  neomezovat frekvenci a délku kojení

Novorozenec má malý obsah žaludku, 
pije často a po malých dávkách. Měl by 
mít možnost pít kdykoli a zůstat u prsu 
libovolně dlouho. Při pití nerozlišuje 
den a noc, stejně jako je nerozlišoval 
v těle matky. 
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●  přerušovat kojení tak, že zasunete malíček 
do koutku úst dítěte, které se pak samo 
pustí

●  na bradavce ponechat po každém kojení 
zaschnout pár kapek mléka

●  bradavky ponechat co nejčastěji volně 
na vzduchu

„Zatvrdnutí mléka” v prsu
Pocítí-li matka po kojení v některé části prsu nepříjemné napětí, bývá obvykle důvodem ztíže-
ný odtok mléka z určité části žlázy (retence – „zatvrdlé mléko“). Kůže nad postiženým místem 
začne být zarudlá a bolí. Úlevu zpočátku přináší studený až ledový obklad, dobré zkušenosti 
jsou s obkladem z tvarohu. Zatuhlé místo je třeba včas uvolnit masáží s následným odstří-
káním, třeba po nahřátí ve vaně s teplou vodou až k ramenům. Napomoci lze v této fázi také 
přikládáním teplých, vlhkých obkladů, použitím teplé sprchy, a hlavně častějším nabízením 
prsu dítěti. Pokud se retence do několika hodin uvolní, není další léčba nutná. 
Může se však stát, že napětí v prsu a bolest, pocit celkové únavy, vysoká teplota, zimnice, 
bolesti hlavy a kloubů neustupují ani po 24–48 hodinách. Kůže nad zatuhlým místem je 
výrazně zarudlá a napjatá a bolí celý prs i uzliny v podpaží. V postiženém prsu pravdě-
podobně vznikl zánět. Poměrně často předchází zánětu prsu – mastitidě – poranění, ne-
hojící se nebo chronická trhlinka, která je vstupní branou pro infekci žlázové tkáně a oko-
lí. V případě neustupujících obtíží rozhodne lékař o dalším postupu. V postiženém prsu 
může přechodně poklesnout tvorba mléka, ale bude-li matka dítě dál přikládat k prsu, je 
tato situace dočasná.

Co je to „laktační krize”?
V období kojení může tvorba mléka náhle poklesnout. Tato situace se nazývá „laktační 
krize“. Trvá zpravidla několik hodin až dnů a pak, jak vznikla, tak mizí. Je třeba zachovat 
klid, věřit svému tělu a pokračovat v přikládání dítěte k prsu. Jen občas je třeba podat zvlášť 
neklidnému dítěti odstříkané mléko. 

Co když matka v průběhu kojení onemocní?
I v době, kdy matka kojí, může onemocnět. Při běžné infekci horních cest dýchacích není 
nutné nosit roušku ani přerušovat kojení z obavy, že se dítě nakazí. V průběhu onemocnění 
naopak kojení představuje pro dítě významný zdroj vznikajících protilátek. 
Výjimkou je onemocnění provázené tvorbou oparů, zvláště objeví-li se poprvé. V takovém 
případě byste měla nosit roušku až do zaschnutí oparu v obličeji. Mytí rukou chrání dítě 
před řadou onemocnění přenášených rukama, zvláště před průjmovými onemocněními. 
Péče o čistotu rukou se týká i ostatních členů rodiny.

U většiny plně kojících matek se men-
struace objevuje obvykle až po něko-
lika měsících. Během menstruace se 
může přechodně snížit tvorba mléka, 
změnit jeho chuť a dítě může přechod-
ně mléko odmítat. 
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Jak se uchovává mateřské mléko?
Každá matka by si měla v době nadbytku mléka udělat malou zásobu odstříkaného mléka 
pro případ, že se dostane do situace, kdy dočasně nebude moci kojit. Přebytky mateřského 
mléka lze odstříkat pečlivě umytýma rukama do vyvařené kojenecké lahvičky a uzavřené 
skladovat v chladničce po dobu 24 hodin, v mrazicím boxu až 3 měsíce. V případě nutnosti 
pak stačí mléko ohřát na vzduchu nebo ve vodní lázni. Tímto mlékem může dítě dokrmit 
kdokoli i v době nepřítomnosti matky, a to lžičkou nebo stříkačkou vhodné velikosti. Mikro-
vlnná trouba je pro ohřívání mléka nevhodná. Prohřátí mléka v láhvi je nerovnoměrné a část 
důležitých složek z mléka se tímto ohřevem zničí. Jednou rozmražené mléko je třeba spotře-
bovat nejdéle do 24 hodin a nelze je znovu zmrazit. 

Lze zvýšit tvorbu mléka?
Je normální, že kolem šesti týdnů a kolem třetího měsíce života má dítě větší potřebu mlé-
ka, protože rychleji roste. Nabídka dočasně nemusí uspokojit poptávku. Tento stav je tře-
ba upravit. Podstatou je zachovat klid, věřit svému tělu, mít dostatek kvalitního odpočinku 



a dítě se zdravou chutí k jídlu. Co nejvíce odpočívejte. Je-li to nutné, přizpůsobte se režimu 
svého miminka: když odpočívá, odpočívejte také. Pokud vám lékař doporučí pití bylinného 
čaje pro kojící matky, který tvorbu mléka skutečně podporuje, proč ne? Tyto čaje obsahují 
mimo jiné anýz a kmín. Nabízejte dítěti prs co nejčastěji, kdykoli se dožaduje kojení. Nabíd-
ka pak odpovídá poptávce: nezapomeňte, že čím více dítě pije, tím více mléka se vytvoří 
– s malým zpožděním, asi 1–3 dny. 

Výlučné kojení do značné míry chrání  
před otěhotněním, ale nelze je používat  

jako jediný a naprosto spolehlivý  
antikoncepční prostředek. 

Jaké doplňky kojenec potřebuje v průběhu kojení?
Nejdůležitější je podání vitamínu K. Ten chrání dítě před vnitřním krvácením, hlavně do za-
žívacího traktu, ale i do mozku. První dávka se podá injekčně do svalu hned po narození, 
alternativně ve formě kapek do úst jedenkrát týdně do 3 měsíců. Od 14 dnů věku bude 
dostávat dítě jednu kapku vitamínu D do úst.
Pokud těhotenství není žádoucí, je třeba ochranu před početím doplnit jiným způsobem. 
Kojení v průběhu dalšího těhotenství nepoškozuje kojence ani plod. Pokud si těhotná matka 
přeje dál kojit, může v kojení pokračovat do narození dalšího dítěte.

Zaměstnaná matka a kojení – je to možné?
Návrat matky do zaměstnání nemusí být překážkou kojení. Existuje mnoho možností, jak 
alespoň částečně zachovat pro dítě i matku výhody mateřského mléka a kojení (úprava 
pracovní doby, práce doma, časté noční kojení, odstříkávání mléka pro dobu nepřítom-
nosti matky). Kojení při zaměstnání umožňují i legislativní opatření, vymezující práva ko-
jící ženy vůči zaměstnavateli. 
Při odstavování dítěte z těchto příčin je vždy třeba zvážit individuální situaci dítěte, matky 
i rodiny a pokusit se najít nejvhodnější řešení pro všechny.

Kojení nebylo úspěšné?
Ne vždy se podaří kojit dítě bez obtíží a dlouhodobě. Každý den, kdy se kojení podařilo, 
je cenný. I malé množství mateřského mléka bylo pro dítě přínosem. Pokud bylo nutné 
překonávat tak velké obtíže, jako například kojit nemocné, předčasně narozené dítě, 
zasluhuje to ocenění. Uvědomte si, že jste pro úspěch kojení udělala vše, čeho jste 
schopna, vyrovnejte se s tím a věnujte dítěti stejnou péči a lásku, když je krmíte umělou 
výživou. 

Výživa
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Strollering® je outdoorové cvičení 
na čerstvém vzduchu, jehož základem 
je sportovní  dynamická chůze s ko-
čárkem, která je odborníky považo-
vána za nejpřirozenější a nejefektiv-
nější druh pohybu a o to více právě 
po porodu . 
Naše MISE: „Podporujeme maminky 
k prožití MD aktivně a s úsměvem. In-
spirujeme a rozdmýcháváme motivaci 
k pohybu a k akci. Nabízíme jedinečnou 
šanci seberealizace a seberozvoje.” 

Milé maminky, 
rádi bychom vám představili spolupracující firmy a osoby, odborníky na slovo vzaté, kteří nám 

přispívají odbornými radami a články. Na www.happybaby.cz vedou poradny, ve kterých se 
dělí o své zkušenosti s vámi, novopečenými maminkami. 

HNUTÍ ZA AKTIVNÍ MATEŘSTVÍ 
podporuje od roku 1999 normální 
porod a zprostředkovává informace 
o těhotenství a porodu dle nejnověj-
ších vědeckých poznatků a doporu-
čení Světové zdravotnické organiza-
ce (WHO). 

www.iham.cz

Předporodní kurzy kompletní před-
porodní přípravy s Hypnoporodem 
– Kurzy Jemného Zrození podporu-
jí spojení mysli a těla a ukáží vám, 
jak pracovat na uvolnění cyklu bo-
lesti a strachu ještě před porodem. 
Na našich kurzech projdete relaxa-
cemi, vizualizacemi a afirmace-
mi, které vám pomohou k pohodl-
nějšímu porodu vašeho miminka. 

www.jemnezrozeni.cz

JITKA RUBEŠOVÁ – poradenství psy-
chomotorického vývoje dětí a kurzy ma-
nipulace. S miminkem pracuje formou 
dětských her a maminky učí správnou 
manipulaci tak, aby byly děti stimulová-
ny ke správnému pohybu v daném ob-
dobí jejich vývoje. 

www.vyvojdeti.cz

MARKÉTAX KŘÍŽKOVÁ, DIS. je autorka, specializovaná 
dětská sestra, porodní asistentka a lektorka. 
Na www.wellnessdrobci.cz najdete workshopy na různá 

témata týkající se těhoten-
ství, porodu a mateřství. 
Věnuje se také těhotným ženám s psy-
chickými problémy po traumatických 
zážitcích. Je zároveň autorkou Těhoten-
ských omalovánek a knihy Baby motýlí 
masáže, která je určená sestřičkám a ro-
dičům pečujícím o nedonošená miminka. 

Webový portál Svět homeopatie je určen všem zá-
jemcům o homeopatii, zdravý životní styl, laikům i od-
borníkům. 

www.svethomeopatie.cz
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www.strollering.cz

BESIP oslovuje svým projektem ŽENY V BEZPEČÍ maminky – řidičky. Je to zejména proto, že většina 
z nich s sebou často vozí své malé děti a přepravované dítě je stále nejzranitelnějším účastníkem 
provozu. Poradíme vám, jak cestovat s malými dětmi autem co nejbezpečněji.

www.ibesip.cz, www.zenavaute.cz
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Jak se stravovat 
v průběhu kojení
Kojení je pro miminko to nejlepší, co mu maminka může dát. Je potřeba 
však také zmínit, že je zároveň pro organismus maminky velmi energetic-
ky náročné. Z tohoto důvodu je třeba v období kojení věnovat zvýšenou 
pozornost stravě matky.

Průměrný denní kalorický příjem by měl být během kojení o 700 kilokalorií denně vyšší oproti 
běžnému příjmu. I při takto zvýšeném přísunu energie kojící maminka ztrácí na váze zpočátku 
průměrně 0,5 kg/týden. V období kojení není vhodné držet dietu za účelem snížení tělesné 
hmotnosti. Je mylné se domnívat, že se mateřské mléko v dostatečném množství a v potřebné 
kvalitě vytvoří z rezervních tukových zásob, které se vytvořily během těhotenství. 

Tvorba mateřského mléka je z větší míry závislá 
na množství a kvalitě matčiny stravy. Pestrá a zdravá 
strava vám pomůže dostat se zpět do kondice a shodit 

přebytečná kila. 

Kvalita a množství výživy jsou důležité nejen pro vaše zdraví, ale zároveň pro zdraví vašeho 
dítěte, zvláště pokud je kojíte. Pokud jde o základní živiny (vápník, bílkoviny, vitamíny, mine-
rální látky), zůstává vaše mléko dostatečně kvalitní i v podmínkách ne zcela ideální výživy.

Základy pestré stravy
Hlavním zdrojem energie jsou tuky, které jsou mimo jiné významné pro vstřebávání řady vi-
tamínů. Velmi důležité je, aby strava kojící ženy obsahovala dostatek LCP mastných kyselin 
(například DHA). Proto by měla její výživa zahrnovat 2–3x týdně ryby a kvalitní rostlinné oleje 
(například olivový, slunečnicový, kukuřičný). Příjem bílkovin by se měl během kojení zvýšit 
o 12–15 g/den. Nejčistším zdrojem bílkovin jsou luštěniny. Ideální způsob je nechat si je vy-
klíčit a přidávat na pečivo, do pomazánek či salátů. Neobsahují totiž cholesterol, hormony ani 
antibiotika. Neméně důležitým zdrojem energie jsou i sacharidy. Dávejte přednost prokaza-
telně celozrnným výrobkům, nezapomeňte na rýži a brambory. Denně také snězte 3–5 porcí 
čerstvého ovoce a zeleniny. Vybírejte raději ty druhy, které historicky rostou v naší zeměpisné 
oblasti. Při kojení je třeba dbát i na dostatečný příjem vitamínů a minerálů, především vápní-



ku, hořčíku, železa, jódu a vitamínu C. Důležité je udělat si čas na pravidelné jídlo. Zapomeňte 
na hladovění a jezte v průběhu dne vícekrát (ideálně 5–6x) menší porce.

Je důležité umět si správně vybrat
Na kvalitě potravin velmi záleží. Sledujte nutriční hodnoty výrobku a také jeho složení. Platí 
základní princip, že čím méně ingrediencí výrobek obsahuje, tím lépe. Výrobek je tak lépe 
stravitelný a tělo dokáže lépe využít důležité látky, které výrobek obsahuje. Navíc nezatěžuje 
vaše tělo přidanými látkami, jako jsou konzervanty a stabilizátory. Pečlivě vybírejte čerstvé 
a lokální výrobky a dopřávejte sobě a také svému miminku to nejlepší. 

Pitný režim
Vypijte 1,5 – 2 litry vody denně.
Voda je vynikající, je ale pravda, že tekutiny můžete doplnit i jinými nápoji. 
Nepijte slazené a ochucované nápoje. Představují kalorickou zátěž a do správné výživy 
je zařadit nelze. Sycené vody s „bublinkami“ se odedávna považují za příčinu plynatosti 
kojenců – nevěřte tomu, ale snažte se pít jiné, zdravější nápoje. Zvykněte si pít před koje-
ním nebo krmením dítěte a také v jeho průběhu. To, co vydáte, si doplňte. Pravidelné vypití 
sklenice teplého nápoje před kojením pomáhá uvolnění mléka. 

inzerce
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Příkrmy
Jak napovídá sám název, nejedná se o náhradu mateřského mléka, příkr-
my jsou pouze jeho doplňkem. Pokud je však vaše miminko krmeno mlé-
kem umělým, je žádoucí jeho nahrazení pestrou stravou.

Optimální doba k podávání prvních příkrmů je 17.–26. týden. Je to období, kdy dítě nové 
potraviny dobře toleruje. Příkrmy jsou pro dítě nejšetrnější, je-li současně kojeno. Vyčkávat 
s jejich zavedením po 27. týdnu se nedoporučuje. S příkrmy nikdy nezačínejte před dokon-
čeným 4. měsícem. Opožděné podání potenciálně alergenních potravin nezmenší riziko 
alergie u dětí s alergickou rodinnou zátěží. 

Přehled po měsících
Kolem 4. měsíce
Nejlepší výživou je výlučné kojení. Kojené děti dostávají mléko, které odpovídá jejich věku, 
a tato strava je pro ně většinou dostačující. Když je po nakojení dítě hladové, můžete mu 
od 17. týdne podat první příkrm, zeleninové pyré. I dítě živené náhradou mateřského mlé-
ka, mlékem umělým, může po čtvrtém měsíci začít ochutnávat příkrmy, zvláště pokud má 
hlad i po vypití většího množství mléka (900–1000 ml). Mléko, ať už mateřské nebo umělé, 
zůstává dále základní potravinou. Podávání příkrmů by nemělo být na úkor kojení. Dítě jí 
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zpravidla pětkrát až šestkrát denně a množství vypitého mléka, ale i příkrmu se postupně 
zvyšuje. 

Kolem 5. až 6. měsíce
Nastává nejpříhodnější doba k zavádění příkrmů. Nové potraviny dětský organismus dobře 
toleruje a také dovednosti dítěte jsou větší. První pokusy s podáváním husté zeleninové 
kaše mají naději na úspěch. Začněte jedním druhem zeleniny (brambor, mrkev). Po 2–4 
dnech přidejte další jeden druh (cuketa, dýně, fenykl, špenát, kedluben, pastinák, řepa, pó-
rek, květák atd.). Optimální je, když zároveň pokračujete v kojení podle chuti dítěte. Ovoce 
zatím dítěti nepodávejte. Jeho sladká chuť by mohla zapříčinit odmítání zeleniny.
Důležité: 
●  buďte trpělivá při krmení lžičkou: začněte velmi malou porcí
●  lžičku vložte na střed jazyka a lehce zatlačte, dítě posune horním rtem sousto ze lžičky 

do pusinky
●  nabízejte příkrm tak, aby na něj dítě vidělo
●  1–2 lžičky příkrmu jsou na začátku výhrou a nevadí, že část jídla dítě vyplivlo. Nevzdávej-

te se a pokračujte znovu další den 
●  pokud dítě potravinu odmítá, můžete ji ochutit mateřským, u nekojených dětí umělým, 

mlékem

Kolem 6.–7. měsíce
Ne vždy se vše hned daří. Někdy zvláště kojené děti příkrmy zpočátku houževnatě odmítají. 
Nevadí, každá lžička je úspěch. Po podání příkrmu dítě dokojte nebo mu podejte umělé 
mléko. Příkrm můžete podat i po kojení. Podle chuti dítěte. Začněte jednodruhovou zeleni-
nou. Další druh potraviny zkuste za 2–4 dny, abyste rozpoznali případné projevy nesnášen-
livosti potraviny (vyrážka atd.).
Podle posledních doporučení gastroenterologů se ale nemusíte obávat ani obilné kaše. 
Lepek může být zaveden do stravy kojence již v průběhu 5.–6. měsíce. Oddálení podání 
potravin s lepkem po 8. měsíci se ukázalo z hlediska možné nesnášenlivosti lepku jako 
rizikovější než jeho včasné zavedení do stravy. Kaše s lepkem je nejvhodnější zařazovat 
v době, kdy je dítě ještě stále kojeno. Vhodnou formou jsou 24 hodin namočené a poté 
uvařené a rozmixované vločky. Můžete začít s obilovinami s nejnižším obsahem lepku, což 
je oves, poté ječmen a žito a nakonec pšenice.
Důležité: 
●  vaječný bílek nepodávejte před prvním rokem života dítěte: velmi často způsobuje alergie.

Kolem 8. až 10. měsíce
Nezapomínejte na ovocné pyré či kaše. Ideální je vyrobit si kaši doma. Můžete mimin-
ku podávat kaši z uvařených a rozmixovaných jáhel anebo rýže. Důležité je začít dávat 
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Ve stravě malého dítěte by neměly mít 
místo margaríny (používejte žluté más-
lo od volně se pasoucích krav), sladi-
dla, příchutě, barviva ani konzervanty. 
Pokud volíte tuky, sáhněte po kvalit-
ních, za studena lisovaných rostlinných 
olejích (olivový, kokosový, konopný, 
dýňový). Není zde místo ani pro žádné 
nízkotučné potraviny. 

lžičku do ruky dítěti. Obrňte se trpělivostí, 
vybavte se utěrkami a pozorujte svého brouč-
ka, jak zkoumá každé sousto a snaží se trefit 
do pusinky. Jsou to krásné chvíle objevování. 
Postupně do stravy přidávejte tužší sousta, aby 
si dítě procvičovalo kousání a žvýkání. Vhodné 
jsou i kousky vařené zeleniny. Jak se mění kon-
zistence příkrmů a ubývá v nich voda, vzniká 
obvykle po 9. měsíci potřeba přidávat k mateř-

skému mléku další tekutiny. Postačí jedna sklenička kojenecké vody. Ovocné šťávy podávejte 
jen v malém množství. Podobné je to se sladkým čajem. Větší množství sladkých tekutin není 
vhodné a vede k odmítání jiné stravy bohaté na živiny, což může vyústit až v nechutenství. 

Kolem 12. měsíce
Dítě začíná ochutnávat stravu dospělých. Samozřejmě nesolenou, nekořeněnou a zdravou, ra-
cionální. I to je ale pro dítě velká zábava a motivace. Předpokladem je pestrý jídelníček, bohatý 
na bílkoviny, zeleninu a ovoce. Dítě se zkouší samo krmit lžičkou. Podporujte je v tom! Nechte je, 
ať bere potraviny přímo do ruky. Pro dítě je to vítaná a naučná hra. Strava vašeho dítěte začíná 
být opravdu pestrá! Oproti starším doporučením nemusíte vyčkávat do pozdějšího věku s podá-
ním ryb. Jsou hodnotným zdrojem mastných kyselin, jódu, vitamínu D a dalších mikronutrientů 
potřebných pro zdravý vývoj dětí. Rybí maso je však také častým alergenem. Jeho preventivní 
podání až po 2 roce věku ale nic neřeší. Případné alergii stejně nezabrání. Snažte se podávat 
ryby z lokálních oblastí. Mořské ryby obsahují velké množství těžkých kovů. 

Příprava zeleninově-masitých jídel závisí na věku 
dítěte. Půlročnímu dítěti jídlo podávejte rozmixované, 

9měsíčnímu je rozmačkejte, ročnímu dítěti je stačí 
nakrájet na malé kousky. 

Kupované příkrmy – tak trochu jiné konzervy
Věčné dilema maminek – krmit své dítě ze skleniček, či mu začít vařit domácí stravu? Boj o to, 
co je lepší, svádějí nejrůznější firmy a odborníci už léta. Zastánci a výrobci hotových dětských 
příkrmů tvrdí, že by matky měly používat výhradně konzervované příkrmy proto, že není možné 
například u kupované zeleniny určit obsah dusičnanů, pesticidů a ostatních látek, které se pou-
žívají běžně v zemědělství. Ti druzí tvrdí, že i mrkev vypěstovaná obvyklým způsobem dá dítěti 
tolik vitamínů a zdraví prospěšných látek, že stopové množství těch nežádoucích látek vlastně 
vyruší. A také, že dnes je již mnoho způsobů, jak zajistit svému miminku kvalitní či bio produkty. 
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Zde je každá rada drahá. Je na každé ma-
mince, aby si určila svou cestu. A jako všude, 
zde platí snad nejvíce pořekadlo: zlatá střední 
cesta. Kupované příkrmy jsou vhodné a prak-
tické při cestování či v situacích, kdy nemáte 
čas nebo možnost vařit. 

Dusičnany v pokrmech
Kojenci do šesti měsíců věku nemají řádně 
vyvinutý trávicí systém, a proto nedokážou 
dusičnany odbourat. Je to způsobeno bakterií 
v jejich trávicím systému, která přeměňuje du-
sičnany na jedovaté dusitany, a která po šesti 
měsících věku úplně vymizí. S dusičnany si 
pak tělo poradí tak, že je absorbuje a vyloučí 
ve formě kyseliny močové či močoviny. Vyso-
ký obsah dusičnanů má hlavně zelenina pěs-
tovaná při nadbytku dusíkatých živin v půdě 
a při nedostatku slunečního záření, tzv. rych-
lá zelenina a zelenina pěstovaná ve sklení-
cích. Následné tepelné zpracování zeleniny 
vede ke snížení obsahu dusičnanů. Ten je 
možné snížit pomalým vařením či blanšírová-
ním (spařením zeleniny horkou vodou či pá-
rou) o 70 %, oloupáním nebo očištěním od že-
ber a košťálů o 30–50 %. Proto volte kvalitní 
či bio zeleninu nebo produkty od ověřených 
farmářů. Abychom jim mohli tyto přírodní 
a kvalitní potraviny poskytnout, vzniklo ekolo-
gické zemědělství. Na rozdíl od konvenčního 
zemědělství je v ekologickém zemědělství 
zakázáno používání chemických hnojiv a far-
maceutik v chovu zvířat, což znamená, že 
zvířatům se nesmí podávat antibiotika, látky 
na stimulaci růstu nebo hormony. Zvířata 
musí žít v dobrých podmínkách a krmivo pro 
ně pochází z ekologických farem. Produkty 
z ekofarem bývají označené slovem „ekolo-
gické“ nebo zkratkami jako „eko“ či „bio“.
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Trávení

●  Odříhnutí
Při pití mléka miminko nevyhnutelně spolyká také vzduch, který následně musí opět vy-
pustit. Jedinou možností je odříhnutí. Pomozte mu tím, že si ho opřete čelem k sobě o své 
rameno. Každá poloha, při které se mu nezalamuje bříško, je k odříhnutí dobrá.

●  Škytavka
U miminek častý, nicméně neškodný jev. Možná si vzpomenete na škubání ve svém bříšku, 
když jste byla těhotná – i tehdy miminko škytalo. 

●  Ublinkávání
Během jídla nebo krátce po něm může miminko ublinknout malé množství mléka. Nepani-
kařte, nejde o zvracení a nijak mu to nebrání v přibírání na váze.

●  Zvracení
Naopak zvracení následuje po jídle a miminko zvrací kyselé mléko. Pokud se jedná o ojedi-
nělý případ, není to nic vážného. Je-li zvracení doprovázeno dalšími symptomy a opakuje-li 
se, vyhledejte lékaře. 

●  Stolice 
První stolice je stejná u všech novorozenců a nazývá se „mekonium“ (smolka). Nahromadí 
se ještě před narozením, je černá, lepkavá a mazlavá. Smolka by se měla objevit do 24 
hodin po narození. Postupně se vyloučí v průběhu prvních pěti dní. V závislosti na množství 
vypitého mléka se po porodu mění četnost a charakter stoličky. Miminka krmená umělou 
výživou mají stolici obvykle tužší, jednou až dvakrát denně. Kojená miminka mívají v prv-
ních 4 týdnech četnější stoličky – několikrát denně – zlatožluté barvy, měkké až tekuté kon-
zistence. Stolička může být i nazelenalá. Přestože je řidší, zůstávají po ní na pleně zbytky. 
U staršího, dvou- až tříměsíčního kojeného dítěte nemusí být stolička několik dnů. Výjimkou 
není ani 14denní interval. Přesto nejde o zácpu. Dítě téměř beze zbytku spotřebuje všechny 
látky a živiny z mateřského mléka. 

●  Koliky
Neutišitelný pláč v pravidelnou dobu ve věku mezi 14 dny až 3 měsíci je typickým přízna-
kem kojenecké koliky. Dítě po jídle svíjí bolestí, divoce mává ručičkama... Některá miminka 
se uklidní po odříhnutí nebo ublinknutí, ale není tomu tak vždy. Příčin toho, proč ke kolice 
dochází, je mnoho. Pokud dítě prospívá a stav vzniká z plného zdraví, jak náhle začal, tak 
také skončí, nejde o nemoc. V opačném případě konzultujte lékaře. Chování a nošení při 
kolice pomáhá. 



Recepty na trávicí potíže
Má-li vaše dítě průjem nebo zácpu, nepodléhejte panice. Upravte jeho stravovací 
režim a s největší pravděpodobností se vše zase vrátí do normálu. Nabízíme vám ně-
kolik osvědčených receptů našich babiček. Pokud potíže přetrvávají, navštivte lékaře.

Průjem
Proti průjmu je dobré podávat mrkev 
a rýži.
Mrkvová polévka (od 3. měsíce):
Očistěte, nakrájejte a vařte 500 g mrkve 
v 1 litru vody. Vodu slejte, protože může 
obsahovat mnoho dusičnanů. Mrkev 
rozmixujte a přidejte tolik vody, abyste 
získali 1 litr polévky. Polévku můžete 
podávat i v láhvi. Je-li polévka příliš hus-
tá, zvětšete otvor v dudlíku. Spotřebujte 
do 24 hodin, skladujte v chladničce. 
Rýžový odvar (od 1. měsíce):
V 1 litru vody uvařte do měkka 20 g rýže. 
Vodu slejte a dejte ji dítěti vypít v lahvič-
ce. V případě těžkého průjmu navštivte 
lékaře. Dbejte na pitný režim. Miminko 
rychle ztrácí tekutiny a dehydrataci je 
lépe předcházet než s ní bojovat! 

Zácpa
Některé potraviny jsou známé svým 
projímavým účinkem. 
Švestkový kompot (od 5. měsíce):
Omyjte a vypeckujte 100 g švestek. Vař-
te je na mírném ohni v malém množství 
vody. Když je ovoce měkké, rozmixujte je. 
Ovocné šťávy (od 2,5. měsíce):
Začněte nejjemnějším sezónním ovo-
cem a zpočátku dejte dítěti jen jednu 
kávovou lžičku. Postupně množství zvy-
šujte.

●  Průjem 
Stolice kojených dětí je tekutá a barvou připomíná míchaná vajíčka. 
U dětí krmených umělou výživou to však není běžné. Jejich stolice není úplně pevná, ale 
ani vodnatá.

●  Zácpa 
Kojené dítě nemusí mít stolici i několik dnů po sobě. Nicméně je třeba poradit se s lékařem, 
pokud dítě nemělo stolici déle než týden nebo pokud má potíže. V takovém případě mu 
zajistěte vhodnější polohu než vleže na zádech. Dítě krmené umělou výživou mívá stoličky 
častější, minimálně jednou za 4 dny. Pokud tomu tak není nebo má-li miminko potíže při 
vyprazdňování, poraďte se s lékařem. 
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Zdravá mikroflóra  
– vklad do života  
vašeho miminka
Střevní mikroflórou nazýváme organismy žijící v trávicím ústrojí člověka. 
Ty správné, žádoucí mikroorganismy ovlivňují imunitní systém, regulují 
činnost střeva a zamezují v růstu patogenním druhům organismů.

Do doby porodu je ve střevě miminka sterilní prostředí. Během průchodu porodními cestami 
se do novorozence dostávají první mikroby z porodních cest matky. U dětí narozených cí-
sařským řezem, je tudíž osídlení střevní sliznice těmi správnými bakteriemi nižší než u dětí, 
které se narodily přirozenou cestou.

Strážce imunity
Jak jsme již zmínili, kvalita obranyschopnosti organismu úzce souvisí se stavem, v jakém se 
nachází střeva a jejich mikroflóra. Užitečné střevní bakterie během svého života produkují 
mnoho prospěšných látek, mimo jiné také přírodní antibiotikum, které umí následně zlikvi-

dovat vznikající zánět či určité druhy plísní. 
Zdravá střevní mikroflóra je také schopna 
významně bránit vzniku průjmových one-
mocnění, zkrátit dobu rekonvalescence po 
nachlazeních, virózách či po užívání antibio-
tik. U novorozenců a kojenců je velmi důleži-
tá také z důvodu správného trávení, aby ne-
vznikaly problémy s nadýmáním a následně, 
všem maminkám velice známé, dětské koliky. 

Kdy k lékaři
Při nástupu obtíží u novorozenců a kojenců (problémy s nadýmáním, při průjmech, zácpě, po-
dezřelé barvě či konzistenci stolice) by měl v každém případě miminko vyšetřit pediatr a roz-
hodnout o vhodném řešení problému. Ten v podobných případech doporučí užívání probiotic-
kých přípravků. Probiotika pro malé děti jsou na trhu buď ve formě kapek, případně tobolek, 
jejichž obsah lze snadno smíchat s mateřským či umělým mlékem nebo jej přidat do dětské 
stravy. Kvalitní probiotické přípravky jsou upraveny tak, že není nutno je uchovávat v lednici.

PROBIOTIKA A PREBIOTIKA
Probiotika jsou živé organismy, které 
mají za cíl příznivě ovlivnit střevní mik-
roflóru a tím navodit zdravé prostředí ve 
střevech.
Prebiotika jsou části potravy, které sice 
lidské tělo neumí trávit, ale jsou pro naše 
střevo neméně významné, slouží totiž 
jako potrava pro probiotické bakterie.



DOPLŇKY STRAVY

ŠPIČKOVÉ SLOŽENÍ 
PRO NOVOROZENCE 
A KOJENCE

PRÉMIOVÁ 
PROBIOTIKA
PRO DĚTI 
JIŽ OD NAROZENÍ

Pohodlné podávání ve formě kapek

PROBIOTICKÉ KAPKY VYSYPÁVACÍ TOBOLKY

Vhodné i při dlouhodobém 
podávání

Vhodné při a po užívání antibiotik

Snadné dávkování díky 
vysypávacím tobolkám

Složení přizpůsobené dětské 
střevní mikrofl óře

Vhodné při a po užívání antibiotik

Doplněk stravy

VYSYPÁVACÍ TOBOLKY

Biopron/6/2018/18CZ

Doplněk stravy

Od léta 2018 v inovovaném složení 
a obalu Od jara 2018 v novém obalu
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LACTACYD ZKLIDŇUJÍCÍ
Je obohacený o výtažek 
z modré sedmikrásky 
a heřmánku lékařského, 
které jsou známé pro své 
zklidňující a protizánět-
livé účinky. Vhodné při 
vaginálním diskomfortu 
pro zklidnění citlivé či 
zanícené sliznice. Pro 
každodenní použití. 
Kosmetika.

www.facebook.com/lactacyd.cz/sk

Šikovný pomocník,  
který navaří pro vás  
i vaše děťátko.  
Polévky, zdravé kašičky 
i mixovanou stravu 
zvládne rychle. Stačí 
jen zmáčknout jeden 
knoflík a je to.

www.mujmiomat.cz

ŠÁTKY 
A NOSÍTKA

Slovenské LENKA šátky a nosítka 
na nošení dětí už od narození.  

Nejkvalitnejší bavlna šetrná k jemné kůži 
miminka pro maximální pohodlí a bezpečí.

www.belenka.cz

PĚNOVÉ KOSTKY 

6 kostek přináší vašemu 
dítěti hodiny zábavy  

a dobrodružství, 
při kterých poznává 

nové věci ze 
všedního života.

www.galt.cz

POMOCNÍK MAMINEK

Jste bezradná?
Zeptejte se v našich poradnách na

www.happybaby.cz

BABY SEBAMED 
DĚTSKÁ MYCÍ 
EMULZE EXTRA 
JEMNÁ
Dětská mycí emulze
zajišťuje tu nejjemnější
péči již od prvního dne.  
Díky svému pH 5,5 
podporuje vývoj a obnovu
přirozeného ochranného
pláště. Je 100% bez mýdla 
a alkalických složek.

www.sebamed.cz
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CHLADIVÝ GEL PSILO-BALSAM®

Zklidní svědění a pálení kůže při:
• planých neštovicích
• štípnutí hmyzem
• podráždění a alergii
• nadměrném slunění

Volně prodejný lék 
k vnějšímu užití. Čtěte pozorně příbalovou informaci.

GUMOVÉ PASTILKY  
NA PODRÁŽDĚNÝ KRK
Doplněk stravy Tantum Natura 
Lemon&Honey s propolisem, vit. C  
a zinkem pro normální funkci 
imunitního 
systému. 
Vhodné 
pro děti 
od 3 let, 
těhotné 
a kojící 
ženy.

www.tantumnatura.cz

PRDÍKY?
Nabízíme jemné 
a účinné řešení 
problémů způsobených 
kolikami a nadýmáním 
u miminek.

www.prdiky-balonix.cz

roPharma_Balonix_inzerce_55x55_TISK.indd   1 7.8.2017   14:29:22

MAM DUDLÍK  
PERFECT NIGHT
Dudlík se 
svítícím 
knoflíkem 
snižuje 
nebezpečí 
křivého růstu 
zoubků. 
Díky jedinečné sametové savičce je krček 
dudlíku o 60 % tenčí a 4krát měkčí, a tak 
zoubky získají větší prostor pro svůj růst.

www.mambaby.com/cz

www.plnitelnekapsicky.cz

PLNITELNÉ 
KAPSIČKY 

DOMKY

Kapsičky 
Domky 

můžete naplnit 
jogurtem, pyré, 
polévkou, kaší 

nebo příkrmem a vzít 
je s sebou na procházku, na písek či výlet 

na kolo. Opakovaně použitelné klasické 
kapsičky s českým designem. 

KOMPLETNÍ PÉČE O ZADEČEK VAŠEHO MIMINKA

DĚTSKÁ MAST K PÉČI 
O POKOŽKU SE SKLONEM 
K OPRUZENINÁM

Žádejte 
ve své LÉKÁRNĚ

DĚTSKÉ JEMNÉ 
VLHČENÉ UBROUSKY

www.rybilkaneo.cz
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Etapy a milníky
Pro dítě je každý pokrok jakýmsi milníkem ve vývoji jeho dovedností. Rych-
lost, s jakou dané období zvládne, záleží na mnoha okolnostech. Některé děti 
jsou opatrné, jiné pádí vpřed. Pokrok závisí na vývoji nervového systému 
dítěte a rychlost, s jakou dítě zvládne jednotlivé vývojové etapy, není neome-
zená. K tomu, aby se dobře vyvíjelo, musí mít dostatek podnětů. Každodenně 
těží z toho, co mu poskytne okolí.

1. měsíc
V prvním měsíci miminko většinu času prospí a v bdělém stavu zatím dokáže navázat jen 
krátký oční kontakt. Přesto je důležité denně s dítětem komunikovat, mluvit, usmívat se na 
něj. Děťátko dokáže sledovat předměty i vaši tvář zatím ze vzdálenosti 15 – 25 cm. Sluch 
má ale dobře vyvinutý, hlas své matky si dítě pamatuje už z prenatálního období, a tak na 
svoje miminko mluvte a denně mu zpívejte.  

Poloha novorozence
Jeho ručičky a nožičky jsou skrčené u těla a měsíc bude trvat, než se rozvolní. Bude je 
mít skrčené i na bříšku (tuto polohu trénujte). Schoulené bude i na zádech, proto dbejte, 
aby miminko leželo rovně. V prvním měsíci je také důležité polohování miminka, abychom 
zabránili takzvanému sležení hlavičky, tedy deformaci, která je způsobena vinou ještě 
měkkých kostí. Děťátko také chraňte před ostrým světlem a dopřejte mu klid a nerušený 
spánek.

Pamatujte, že novorozeně nikdy nepláče bez příčiny. 
Nenechávejte své děti vyplakat

2. měsíc
Miminko dokáže navázat delší oční kontakt, sleduje pohybující se hračku – a díky tomu 
otáčí hlavičku ze strany na stranu. Tomuto „tréninku“ věnujte chvilku denně, procvičují se 



70

Vývoj  dí těte

tak okohybné svaly a i svaly šíje a hrudníku. Hračkou ale pohybujte velmi pomalu a nad 
hrudníkem dítěte. Nemělo by se zaklánět. 
Dítko už reaguje na ostré zvuky, které ho lekají nebo vytrhávají ze spánku. Naopak hlas 
maminky ho zklidní. 
Dítě by mělo mít dostatek možností, aby mohlo zvedat ruce a nohy nad tělíčko, a tím správ-
ně začít posilovat svaly trupu. Trénujeme i polohu na bříšku a zvedání hlavičky. Miminko si 
také začíná hrát s prstíky a bedlivě je zkoumá. 

3 . měsíc
Dítě by se mělo naučit zaujmout stabilní polohu na bříšku (takzvané pasení koníčků) a sta-
bilní polohu na zádech. Umí se ručkou trefit do hračky nebo ji dokáže sevřít. Už se také dívá 
všemi směry a krásně otáčí hlavičku.
Miminko dobře rozezná rodinné příslušníky a reaguje na ně úsměvem, vyhledává komuni-
kaci a brouká si.

4. měsíc
Čtyřměsíční dítě už udrží hračku v ruce. Pořiďte mu rozmanité hračky, ale zatím by měly být 
menší a lehčí. Na bříšku se za nimi umí krásně natáhnout, a dokonce si sáhne pro hračku, 
i když leží na zádíčkách. Díky tomu se dítě začíná naklánět na boky, a tím správně posilovat 
šikmé břišní svaly.
Miminko začíná reagovat na cizí tváře, a tak, než se rozkouká, mu v přítomnosti návštěvy 
dopřejte čas ve své náruči. 

6. měsíc
Děťátko se už umí přetočit až na bříško, udrží hračku a předává si ji z ruky do ruky. Zdoko-
naluje se i jeho řeč a miminko umí vydávat slabiky „grrr, ba“ nebo „egu, aga“ a začíná být 
také silně fixované na maminku. 
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Vývoj člověka nezažije už nikdy tak 
bujný pokrok, jako během prvních 
dvanácti měsíců života. I proto je 
důležité vědět, jaké dovednosti by 
mělo dítě v průběhu roku zvládnout, 
jaká by měla být jejich posloupnost 
a v neposlední řadě i technika pro-
vedení.

7. měsíc
Dítě dospělo to fáze, že umí držet hračky 
v obou rukách, a dokonce s nimi bouchat 
o sebe. Trénuje další „kousky“, a to obrat 
z bříška na záda. Obraty patří k nejdůležitěj-
ším pohybům, díky nim si dítě zpevní svaly 
trupu před tím, než se poprvé postaví. 
Dalším pohybem sedmého měsíce je pivota-
ce, tedy pohyb, kdy je dítě v poloze na bříšku 
a na celých rukou natažených do strany. Pře-
kládá jednu ruku přes druhou, což je důležitá 
příprava na lezení. 

8. měsíc
Dítě si sedne do šikmého sedu a začne se houpat na kolínkách. Houpání může trvat i celý 
měsíc, než začne lézt. V osmém měsíci také přichází separační úzkost, když ale miminko 
ubezpečíte, že jste tu jen pro něj, úzkost brzy odezní. 

9. měsíc
Konečně na čtyřech! Lezení je jeden z nejzdravějších 
pohybů. A přichází i rovný sed. Velká část dětí volí sed 
mezi patami, což není zrovna nejzdravější – důvodem 
je nižší svalové napětí. Proto je důležité i sed cvičit. 
Právě v tomto období se zrak dítka zaměřuje na drobné 
předměty, které se snaží uchopit i palcem.
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10. měsíc
Díky tréninku sbírání malých předmětů se prstíky staví do špetkového úchopu. A pozor, jsou 
tu první pokusy o stoj. Správný pohyb do stoje by měl být přes takzvaného rytíře, kdy dítě 
z kleku vysune jednu nohu a druhou se opírá o podložku kolínkem i nártem. Řeč se zdoko-
naluje a dítě zdvojnásobuje slabiky a dokáže napodobovat zvuky zvířat. 

11. měsíc
Dítě se staví u nábytku a obchází ho. Na samostatnou chůzi netřeba spěchat; jak už jsme 
zmínili, lezení je zdravé. Hlavně nepořizujte chodítko!  
Dítě se už dobře orientuje v místnosti, na výzvu dokáže ukázat konkrétní předměty a umí 
říct i pár smysluplných slov. 

12. měsíc
Dítě právě završilo období svého kojeneckého života. Umí se již postavit samo v prostoru 
a slézat z postele vždy zadečkem napřed. Pokud ještě nechodí, buďte stále v klidu, často 
se dítě k chůzi „rozhoupá“ až v 15 měsících. 
Dítě umí klešťový úchop a dokáže na sebe postavit kostky. V roce umí reagovat na jednodu-
ché pokyny a plnit drobné úkoly. Užívejte si s vaším děťátkem každý šťastný den. 

Text: Jitka Rubešová, lektorka psychomotorického vývoje dětí



Kdo si hraje, nezlobí
Aniž byste mu ukazovali jak, novorozenec si instinktivně „hraje“. Hra pro 
něj není jen učením, ale také zdrojem zábavy, radosti ze života a nepostra-
datelným cvičením. 

Ve skutečnosti to znamená, že bere do rukou různé předměty, čímž se zdokonalují jeho 
pohyby. Také se dívá kolem sebe, naslouchá, dotýká se věcí a dává si je do pusy, a tak 
každým dnem získává čím dál více informací. Stejně tak tím, že staví kostky, dává předměty 
do krabice či do koše nebo si hraje ve vaně, učí se přemýšlet, rozvíjí svou inteligenci, po-
rovnává velikosti, materiály, množství. I díky těmto hrám se později lépe přizpůsobí soužití 
ve společnosti. A i díky hrám dítě citově dozrává a ovládá své úzkosti. Proto je od nejútlejší-
ho věku obklopujte hračkami a předměty odpovídajícími jeho schopnostem.

Výběr hraček
Radost, cvičení a vztahy – hra vyžaduje určité ovládání podle složitosti. Vyvíjí se souběžně 
s věkem a schopnostmi dítěte. Nevolte tu nejhezčí, ale tu, která vaše dítě pravděpodobně 
nejvíc zaujme. Hračky pro miminko musí být nejen bezpečné, ale měly by mu také pomáhat 
v rozvoji jeho osobnosti. Ty, které splňují obojí, jsou tou nejlepší volbou pro vaše děťátko. To 
se musí v prvním roce života naučit spoustu věcí. Vývojové hračky mu pomůžou překonat 
nástrahy a zvládnout všechno na jedničku!

Nejvhodnější hračky
Děti berou do ruky předměty pomocí palce a ukazováčku. Motorické dovednosti se stále 
zdokonalují. V tomto období bude dítě spokojené, pokud bude mít kolem sebe hodně hraček, 
se kterými může dovádět. Hra se stává důležitou součástí jejich života. Děti chtějí všechno 
prozkoumat, mají velkou představivost a touhu po napodobování. Jako hračky jsou vhodné 
předměty, které se dají snadno třídit nebo sestavovat. Dítě bude mít radost z obrázkové kníž-
ky. Oblíbenou hračkou je zrcadlo, do kterého se bude na sebe dívat a povídat si se sebou.

Nebuďte netrpěliví 
Nedívejte se závistivě na pokroky malého souseda. Být v něčem napřed vždy neznamená 
totéž, co být nadaný. Mnoho dětí – „skokanů“ – se nechá dohonit, nebo dokonce předběh-
nout pomalými „želvami“. Respektujte vývojové etapy a nesnažte se dítě dostat na úroveň, 
která mu ještě nepřísluší. Ušetříte mu do budoucna problémy, jako jsou vadné držení těla 
a mnohé další. Určité rozdíly ve schopnostech a umu mezi dětmi stejného věku jsou běžné. 
Máte-li podezření na opoždění vývoje dítěte, poraďte se o tom se svým lékařem.

Vývoj  dí těte
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Správné ošetření 
drobných poranění
Trávíte-li volný čas aktivním způsobem, vystavujete se zvýšenému 
riziku úrazů. Především děti pohyb milují a jejich nadšení spojené 
s nedostatkem pozornosti často vyústí ve více či méně závažná 
poranění. 

Odřeniny a řezné rány se ovšem nevyhnou ani dospělým. Z jizev nebo zdlouhavého hojení 
ovšem nemusíme mít strach. Díky správnému ošetření budou rány brzy zacelené a aktivní 
odpočinek může pokračovat.
Pohyb na vzduchu je pro tělo i pro psychiku člověka velmi příznivý, ale mnohdy se neobejde 
bez odřenin, ran různého původu, puchýřů, nebo dokonce popálenin způsobených ostrým 
sluncem. Náhlé poranění zkrátka dokáže naše nadšení pořádně zkrotit. Pokud se navíc 
špatně hojí, snadno pokazí i dobrou náladu z volných chvil strávených v rodinném kruhu. 
Těmto nepříjemnostem se však můžeme vyhnout správným ošetřením rány.

Moderní versus klasické postupy
První pomocí by za každých okolností mělo být důkladné omytí rány čistou vodou. V dalších 
krocích se už ale moderní postupy s těmi klasickými rozcházejí. Zatímco většina z nás by 
říznutí a odřeniny zalepila suchou náplastí nebo převázala obvazem, odborníci doporučují 
ránu nevysušovat a naopak jí dodávat vlhkost. To nás kromě lepšího hojení ušetří i od bo-
lestivého převazování a sníží riziko vzniku jizev. 

„Každé poranění vylučuje tekutinu, která 
obsahuje řadu výživových látek a růstových 
činitelů. To přispívá ke správnému a rychlej-
šímu hojení. Moderní postupy se proto snaží 
vlhké prostředí v ráně spíše udržet než ji vy-
sušit,“ vysvětluje PharmDr. Irma Miklášová. 
Po vyčištění rány by tak měla následovat 
aplikace speciálního hydrogelu, který vytvoří 
v ráně ideální prostředí pro efektivní hojení. 
Bude ji navíc chránit proti škodlivým bakte-
riím z okolí. Menší poranění poté zalepíme 
náplastí, větší zakryjeme nesavým materiá-
lem a převážeme.

Metoda vlhkého hojení přitom není 
žádnou novinkou. První záznamy o je-
jím používání pocházejí již ze staro-
věké Mezopotámie, další zmínky se 
objevují ve starém Egyptě a známá 
byla i Řekům a Římanům. Všechny tyto 
civilizace přidávaly do hojivých směsí 
med, který měl mimo jiné za úkol právě 
zachování vlhkého prostředí. Zavedení 
této metody do běžné praxe se nicmé-
ně podařilo až v druhé polovině dvacá-
tého století.



HemaGel
■ zabraňuje vysušování a tvorbě strupů
■ snižuje bolestivost při ošetření
■ urychluje proces hojení
■ zlepšuje vzhled jizvy
■ používá se pouze 1× denně

Krycí fólie
■ průhledné a voděodolné
■ nepřilnou k ráně, snadný převaz

Komplexní balícek

a krycích fólií na:
HemaGelu

 drobné rány

 odřeniny

 popáleniny

 řezné rány

Jak s
nadno

a rychle

ošetrit ránu
u detí ?

Zdravotnický prostředek
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Masírování miminka 
Už před narozením přijímá miminko nepřímo pohlazení přes maminčino 
bříško. Po narození se ho opět dožaduje, a to velice důrazně. Masáž slou-
ží jako pohlazení, k uvolnění, pro potěšení, pro pomazlení. S masážemi 
je možné začít po příchodu z porodnice, ráno nebo večer, před koupáním 
nebo po něm, ale nikdy ne tehdy, když je miminko ospalé nebo když se prá-
vě najedlo – mohlo by blinkat.

Víte, kolik minimálně potřebuje 
dítě času za den, aby nabylo 
pocitu, že je milováno? Pou-
hých 20 minut soustředěné po-
zornosti.
Základ zdravého rozvoje dítěte 
je důvěra v něj a bezpodmíneč-
ná láska. A tak součástí oněch 
kouzelných 20 minut soustře-
děné, nepodmíněné pozornosti 
může být i masáž. Masáž bříš-
ka miminka milují a opravdu si ji 

užívají. Přináší jim totiž velkou úlevu. Už samotný maminčin dotek v oblasti bříška je blahodár-
ný a zlepšuje trávení dítěte. Co se děje v bříšku pod jemnými doteky maminky? Střeva mohou 
mnohem lépe pracovat, a ma-
sáží bříška tak pomůžete mi-
minkům ulevit od kolik a dalších 
bolestí, ale také lépe aktivovat 
břišní svaly. V kůži jsou jemně 
rozvětvená volná zakončení 
senzitivních nervových vláken. 
Jde o čidla hmatu, chladu, tepla 
a bolesti. Obzvláště jsou citlivá 
na hmatový vjem. Jakékoli do-
týkání a kontakt léčí do hloub-
ky, a to nejen tělo, ale i duši 
a aktivuje energie v těle. Proto 
také masáž dokáže vyvolat hlu-



77

Vývoj  dí těte

boké pozitivní fyzické i psychic-
ké změny. My se ale zaměříme 
na masáž bříška. Skládá se ze 
7 tahů, které na sebe navazují.
Před masáží je nutné po-
řádně si zahřát ruce, aby byl 
váš dotek pro miminko ještě 
příjemnější. Nanesme si tedy 
na ně olej a chviličku je třeme 
o sebe.

První tah – kroužky
Dlaněmi vytvářejme kolem pu-
píku krouživé pohyby po směru 
hodinových ručiček. Podporuje-
me tak peristaltiku střev a har-
monizujeme tok energie. Opa-
kujeme 3x až 4x.

Vodní mlýnek
Ruce položíme nad sebe, dlaní 
na bříško. Pak střídavě sjíždí-
me od hrudní kosti dlaní dolů 
až k podbřišku. Pohyb připomí-
ná lopatky vodního mlýnu. Tato 
masáž vyrovnává napětí v hor-
ní a dolní části krajiny břišní.

Rozevření bříška
Palci hladíme bříško od středu 
směrem do stran. Představte 
si, jako byste bříško otevřeli 
a poslali dovnitř pozitivní energii 
a lásku.

Slunce a měsíc
Oběma rukama kroužíme 
po bříšku kolem pupíku. Jedna 
ruka opisuje celý kruh a druhá 
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v jedné části přejede přes dru-
hou ruku, takže na bříško kreslí 
pouze půlkruh. Napomáháme 
energetickému toku pro vnitřní 
orgány a harmonizujeme také 
tenké a tlusté střevo. Tato ma-
sáž miminko uklidňuje a její ryt-
mus jej naladí na odpočinek. 

Procházka prsty
Projdeme se prsty levé ruky 
od pravé strany bříška na le-
vou. Tahle „procházka“ by měla 
vést těsně pod hrudním košem 
dítěte. U miminek můžete cítit, jak před prsty hrnete vzduchové bubliny.

Mám tě ráda
Tak se jmenuje poslední hmat 
masáže bříška. Je to masáž 
lásky, kterou děťátku předá-
váte přímo do bříška. Pra-
vou rukou píšeme obrácené 
U na bříško dítěte. Dlaň levé 
ruky položíme nad levé tříslo 
miminka. Poté tahem jedeme 
nahoru pod žebra, pak dopra-
va a opět dolu k tříslům. Tah 
probíhá přes vzestupný trač-
ník, příčný tračník a sestupný 
tračník. To samé dělá poté 

ve stejném rytmu pravá ruka. Zavřete oči, soustřeďte se a opa-
kujte třikrát. 

Po masáži je důležité miminku podat tekutiny a dopřát mu zklidnění 
v mateřském náručí.

Jitka Rubešová, 
lektorka psychomotorického vývoje dětí 

www .happybaby .c
z

Důležité 
rady, informace, 

a tipy na



79

Vývoj  dí těte

Předverbální komunikace
– znakování
To, že miminka neumí mluvit, ještě neznamená, že nám nemají co říct. Chtějí se s námi podělit 
o to, co je těší, co je trápí, co chtějí a co je ve světě kolem zaujalo. Problémem ale je, že schop-
nost mluvit se vyvíjí pomaleji než jejich touha komunikovat.  Naštěstí batolata dokáží ovládat 
ruce a další části těla dřív než hlasivky a jiné „nástroje“ nutné k verbální komunikaci. To dává 
dětem příležitost komunikovat neverbálně a překlenout tak období, kdy to nedokáží pomocí 
slov. Někdy jde až o celý rok.
 
Místo slov gesta nebo znaky 
Je to zcela přirozený vývoj. V podstatě každé dítě používá nějaké znaky – jako například za-
mávání „pápá“ nebo kývání hlavou na souhlas. Rodič má možnost dítě ve znakování podpořit 
a jeho znakovou zásobu dále rozšiřovat až na desítky znaků. Říká se tomu „znakování“ nebo 
„znaková řeč pro miminka“. Dítě, které dokáže vyjádřit své potřeby a pocity pomocí znaků, po-
ciťuje větší porozumění u svých nejbližších a cítí se šťastnější. Pozná, že znakování je mnohem 
lepší způsob komunikace než slzičky a vztek, a buduje si tak sebevědomí vždy, když se mu po-
daří něco správně znakem vyjádřit a jeho nejbližší mu rozumí. Rodiče, kteří se svými dětmi zna-
kují, jsou často překvapeni tím, kolik toho už jejich malé nemluvně vnímá a čemu všemu rozumí.
 
Znakující děti dříve hovoří 
Častou obavou rodičů je, zda znakování nezbrzdí přirozený vývoj řeči. Výzkum i praxe ale 
prokázaly pravý opak. Znakující děti během dne mnohem častěji zahajují komunikaci s ro-
dičem a rodič s nimi tedy častěji hovoří o věcech, které je v tom okamžiku zajímají. Dítě se 
tak učí komunikovat a má zájem komunikaci 
zlepšovat, k čemuž přirozeně dochází pomo-
cí slov. Znakující děti v průměru začínají dří-
ve hovořit a mají větší slovní zásobu. Výzkum 
ukázal, že ve 3 letech byly dokonce v průmě-
ru o celý rok před svými vrstevníky. Dlouho-
letý výzkum v USA, který konkrétně zkoumal 
metodu Baby Signs, prokázal, že znakování 
nejen zlepšuje komunikační dovednosti, ale 
navíc pomáhá s emočním a kognitivním roz-
vojem. Děti, které v dětství znakovaly, měly 
v průměru o 12 bodů vyšší IQ.

komerční prezentace

 Online semináře
  Kurzy pro děti  

a rodiče
 Knihy DVD CD

www.babysigns.cz
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Komunikace 
Myslíte si, že vaše děťátko je ještě příliš malé na to, aby chá-

palo, co říkáte? Mýlíte se! I když děti nemluví, rozumí dale-
ko více věcem, než si vůbec dovedete představit! Mluvte 
tedy na své dítě co nejčastěji. Tím, že vás neustále poslou-
chá, se pně naučí chápat smysl toho, co mu říkáte. Hro-

madí slova a bude mít chuť mluvit. A když vás navíc uslyší 
zpívat, dostaví se radost ze zpěvu i u něj. 

Ještě před dosažením prvního roku malé dítě objevuje svoje tělo, své ruce, svá chodidla 
a experimentuje s nimi, stejně jako se vším okolo. Věnuje těmto činnostem veškerou ener-
gii, veškerou pozornost, ale ještě neví, co je dovolené, zakázané, nebezpečné... Několikrát 
se musí uhodit, než pochopí smysl slov: „Pozor, uděláš si bolest.“ 
O něco později takhle pochopí výrazy „dobře“ a „špatně“. V této chvíli jsou to ještě cizí poj-
my, a proto je zbytečné dítko trestat. Lekce chování ještě nejsou nutné. 

Obrňte se trpělivostí: v tomto věku se zákazy ještě 
zapomínají a je potřeba je často opakovat. 

Pláč 
Dítě nemá jiný komunikační prostředek, jak se vyjádřit, než pláč. Dá tak 
najevo své nepohodlí či potřeby: pláče, když má žízeň nebo hlad, je 
unavené, když je mokré, když chce nějakou věc, když je tlačí záhyb 
pyžamka nebo když se chce jenom pomazlit. Vám nezbývá nic jiného 
než se naučit vyložit si, co tím chce vyjádřit, a to nebývá snadný úkol. 
Jistě, jak budete své dítě poznávat, naučíte se rozlišovat jeho nářky, 
rozumět jim a adekvátně reagovat. 
Je pravda, že někdy bývá těžké zachovat klid, když vaše děťátko bez ustání naříká a odmítá 
veškeré vaše snahy mu pomoci. Buďte ale trpěliví: postupem času pláče ubývá. Přibližně 
během tří měsíců se dítě začne více zajímat o okolní svět, bude se usmívat, chichotat, pro-
hlížet si ručičky, hračky... a bude tak zaměstnané, tak ponořené do objevování světa, který 
ho obklopuje, že bude mít menší potřebu plakat. 

Hlad – dítě jako by mělo v žaludku hodiny; naléhavě vám pláčem připomene, že je čas jídla. 
Únava – dítě se kroutí a tře si oči a tvář. Spíše kňourá než pláče. 
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Bolest – křik způsobený bolestí bývá vždy silnější než obvyklý pláč. 
Může přijít zcela náhle. Dítě, které bylo dosud zcela klidné, teď pláče 
a pláče, a vůbec nic jej neutiší: ani vaše náruč, ani dobré jídlo nebo 
jeho oblíbená hra. V těchto případech se poraďte s lékařem, abyste 
zjistili, co je trápí. 
Nepohodlí nebo strach – mokré lůžko, nepohodlná poloha, příliš 
ostré světlo, studené ruce, náhlé změny polohy, hluk, hořká chuť, příliš 
prudké objetí – to vše jsou důvody si postěžovat. 
Svlékání – některé děti při svlékání pravidelně pláčou a jsou velice nespokojené. I když 
je v místnosti teplo, i když jste na ně jemní, nic naplat, prostě to nesnesou. Ve skutečnosti 
se cítí nejisté a zranitelné, když přijdou o utěšující látku či další vrstvu na své kůži; jako by 
ztrácely svou ochranu. Je-li tohle případ vašeho dítěte, nedělejte si výčitky; 
Zima – křik je jeden ze způsobů, jak se dítě může zahřát nebo jak dát najevo, že má málo 
tepla. Zkontrolujte, zda teplota v pokoji neklesla pod 20°C. 
Mazlivé dítě – často se stává, že dítě má zdánlivě vše, co je pro něj dobré. Je nakrmené, 
přebalené, není nemocné... A přesto nepřestává plakat a zahazuje hračky, které mu nabízí-
te. To, co chce, je mnohem jednodušší, než si představujete: nejspíš má prostě jen chuť se 
pomazlit. Že je v náručí rádo, je přirozená a instinktivní reakce. 
Buzení – většinu dětí v polospánku vyruší jejich vlastní pohyby. Rozpláčou se, pak znovu 
usnou, náhle se probudí a pláčou znovu. Ale tyhle nářky nikdy netrvají příliš dlouho – spá-
nek je totiž silnější. 
Nuda – pomysleli byste na to, že by se takhle malé dítě mohlo nudit? Ne? Přesto je tomu 
tak. Děti, které jsou mimořádně aktivní, mohou plakat i proto, že se nudí. Copak vy byste 
se nenudili úplně sami na lehátku, aniž byste měli co dělat, co číst nebo na co se dívat? No 
vidíte i dítě přece potřebuje zábavu. 
Uvolnění – často se stává, že se děti bez zřejmé příčiny rozpláčou na sklonku dne, a vydrží 
to dlouhé hodiny, aniž by se nechaly utěšit. Neklesejte na mysli, pomocí tohohle druhu plá-
če vyprchá z vašeho maličkého potomka napětí nastřádané za celý den. Je to jen náhoda, 
že nářek vypukne ve chvíli, kdy se rodina chystá jít spát. Pokud se tohle stává i vašemu 
dítěti, jemně jej houpejte. 
Uklidňování – sání je u dítěte přirozený instinkt. Kromě toho mu to připomíná sladké chvíle 
jídla, vůni jeho matky. To všechno je uklidňující, tak proč neuklidnit dítě přiložením k prsu? 
Je to přirozené a účinné. Dítě má při těsném kontaktu s matkou pocit bezpečí. 
Šátek – šátek na dítě, který se nosí na břichu, nebo nosič jsou na utišení dítěte výborný trik. 
Nejenže máte větší pohodlí, co se týče přemísťování, ale i dítěti bude báječně – kolébané 
teplem a vašimi pohyby, uklidňované tlukotem vašeho srdce bude cítit, že je v bezpečí. 
Správné uvázání šátku sice vyžaduje určitou zručnost, ale máte motivaci, proč se úvazy 
naučit. 
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Spánek
Spát – co to znamená? Odpočinout si a načerpat sílu? Ano, ale nejenom 
to! I spánek je ve skutečnosti aktivita sama o sobě. Nejde totiž jen o „dobi-
tí baterií“. Ve spánku si přebíráme a třídíme události a napětí nahromaděné 
během předchozího dne, přičemž jedny uchováváme, jiné vytěsňujeme. 

U dítěte je to podobné. Navíc během hodin spánku buď uvolňuje, nebo naopak vštěpuje 
do mozku zkušenosti, které nabylo, když bylo vzhůru. Vzpomínky se zaznamenávají v jeho 
nervovém systému – tím se formuje paměť. Ve spánku se střídají fáze klidu (hluboký spá-
nek) a aktivní (snová) fáze. Během aktivní fáze se dítěti zdají sny. Znovu prožívá své objevy 
a svůj pokrok; tím se upevňuje vše, co se naučilo. 

●  V prvním období života dítě hodně spí. Budí se, jen aby se mu dostalo jeho dávky mléka 
a pohlazení. Doba spánku je krátká, zpravidla trvá tři až čtyři hodiny. Jak dítě roste, spí 
déle, ale ne tak často – tím se také prodlužuje čas, kdy je vzhůru.

●  Před dosažením šesti týdnů, a zvlášť pokud se podvolíte přirozenému rytmu dítěte, mů-
žete hovořit o libovolném spánku, „jak padne karta“. Denní hodinový rozvrh jeho spánku 
ani v nejmenším nedává tušit, jaký bude ten zítřejší.

●  Po šesti nedělích, když děti dosáhnou hmotnosti zhruba 5 kg, lépe rozlišují den a noc, 
a nakonec nechají rodiče vyspat o něco déle.

Dítě se v noci budí
Dítě dosud zvládalo noci výtečně; spávalo dobře a dlouho. Najednou se však ten krásný 
sen rozplynul: vaše děťátko se v noci dává do pláče. Ale proč? Přerývaný spánek často 
provází nové události v životě dítěte: začíná jíst lžičkou, bolestivě se mu prořezávají zoub-
ky, začíná si samo sedat, bojí se odloučení od maminky... To jsou pro něj tak významné 
události, že často zažívá stavy úzkosti (což je normální) a jeho sny bývají tak intenzivní, že 
se budí. Některé děti si uprostřed noci jen tiše brebentí nebo před usnutím zkoušejí, co se 
naučily, jiné se dávají do pláče. 
Naučte jej přitulit se k jeho oblíbené hračce nebo kousku látky. Před odchodem z místnosti 
mu dejte medvídka nebo některý z vašich šátků prodchnutý vaší vůní. Tenhle dárek mu po-
může překlenout přechod mezi chvílí, kdy je obklopeno svými blízkými, a momentem, kdy je 
samo. Dejte mu jej i ve chvíli, kdy jej potřebujete utišit přes den. Totéž udělejte, jestliže pláče 
v noci. Naučí se tak obejít se bez vašeho zásahu. Medvídka mu dávejte do náručí noc co 
noc, jakmile se probudí. Potom používejte svůj hlas: „Vezmi si méďu do náručí“ a opakujte 
mu, co má udělat, aby usnulo.
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Plenkové opruzeniny  
Kůže je největší orgán lidského těla. Po celý život je vystavena mnoha vlivům. Zvláš-
tě u miminek a kojenců je péče o pokožku velmi důležitá. Přesto, že se spousta ma-
minek snaží a dodržuje veškeré zásady hygieny a správného přebalování, jejich rato-
lesti trpí na vznik opruzenin, odborně nazývaných jako plenkový zánět kůže.

Jak vzniknou opruzeniny
Zánět na dětské pokožce vzniká hlavně tam, kde se dotýkají a třou dvě plochy kůže a kam 
je navíc zamezeno přístupu vzduchu. Když si představíme, že zadeček kojence je v mnoha 
případech uzavřený 24 hodin denně v plence, ve které navíc na pokožku působí moč, stoli-
ce a pot, je na problém zaděláno. Na začátku jsou na pokožce viditelná zarudlá místa, nej-
častěji v oblasti genitálií a zadečku. Mohou se objevit i malé puchýřky nebo praskliny v po-
kožce. V začátku je tento problém celkem dobře zvládnutelný pomocí dodržování správných 
zásad hygieny, přebalovaní a vhodné kosmetiky. Pokud se postižená místa nehojí, naopak 
se rozšiřují, navštivte se svou ratolestí dětského lékaře. V dalších stadiích může totiž dojít 
k zanesení bakteriální nebo plísňové infekce do již poškozené pokožky. 

Opruzeniny umí potrápit
Kdo zažil, ví své. Opruzeniny se projevují pálením až silnou bolestivostí. Miminko je uplaka-
né, protože při každém pohybu cítí bolest. Předejít tomuto problému s jistotou nemůžeme ni-

kdy. Opruzeniny trápí až třetinu kojenců ve věku 
do jednoho roku, ovšem nejsou neobvyklé ani 
u dvouletého batolete. Jakmile zjistíte, že vaše 
děťátko má zarudlou pokožku, musíte zinten-
zivnit hygienu postiženého místa. V tuto chvíli 
se nedoporučuje používat žádnou dráždivou 
a parfemovanou kosmetiku, a dokonce ani vlh-
čené dětské ubrousky, pouze čistou teplou vodu. 
Pokud nebudete mít jinou možnost než děťátko 
po přebalení otřít právě vlhkými ubrousky, zade-
ček a genitálie vždy vysušte do sucha ideálně 
měkkým ručníkem. Postižená místa by se nemě-
la třít. Nakonec zadeček ošetřete krémem, který 
je speciálně určen pro péči o pokožku při opruze-
ninách. Krém je dobré nanášet na pokožku ihned 
po jejím osušení, aby se dostatečně vstřebal. 

Co je dobré vědět: 
•  Očistu je potřeba provádět zepředu 

dozadu a to zejména u holčiček, aby 
se na genitálie nezanesly zbytky 
moči a stolice.

•  Každý záhyb na kůži je potřeba 
důkladně omýt, osušit a ošetřit 
speciál ním krémem na opruzeniny.

•  Nechávejte miminko bez plenek, 
aby pokožka mohla „dýchat“.

•  Miminko nemluví, a proto je pro něj 
těžké jasně vyjádřit své bolístky. Bolí 
ho bříško, bolí ho zoubky, hlavička? 
Těžko říci, co ho trápí! Někdy se cítí-
te bezmocná.



Uklidňující dotek Sudocremu
při opruzeninách

Kosmetický přípravek.

Distributor pro ČR: TEVA Pharmaceuticals CR, s.r.o. 
Sokolovská 651/136A, 180 00 Praha 8, Česká republika 

www.teva.cz, CZ/SUD/18/0001

www.sudocrem.cz

 ZKLIDŇUJE začervenalou a podrážděnou dětskou pokožku.

 Podporuje její REGENERACI a navrací jí jemnost.

 Vytváří na pokožce ochranný fi lm, který ji CHRÁNÍ před 
dráždivými účinky moči a stolice.

Více než 85 let zkušeností v péči o citlivou dětskou pokožku.
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Hygiena
Když se miminko narodí, není jeho vývoj ještě ukončený: nervová sou-
stava a imunitní systém se zdokonalují. Imunitní systém šikuje naši obra-
nu proti celé armádě útočníků, jako jsou například mikroby, viry, paraziti 
nebo plísně. 

Abyste své děťátko vyzbrojila, nevědomky mu během těhotenství dáváte celou sérii protilá-
tek. Další mu ještě doplňujete při kojení. Tyto dary jsou mimořádně cenné! Na začátku své-
ho života totiž dítě není schopné zabezpečit si samo svou obranu. Během prvních měsíců 
používá protilátky, které dostalo od své matky, a přitom si začíná samo vyrábět své vlastní. 
Přesto ale zůstává zranitelné a relativně vnímavé vůči infekci. Proto je důležité chránit ho, 
mimo jiné, zajištěním přiměřené hygieny!
Umývat děťátko znamená:
●  Omýt mu zadeček při každém přebalování.
●  Pravidelně ho koupat.

Koupání novorozence
Podle posledních doporučení není nutné koupat novorozence každý den. Postačí koupel 1x 
až 3x týdně. Tento přístup je mnohem šetrnější pro citlivou pokožku miminka. První koupání 
vám ukáže dětská sestra již na novorozeneckém oddělení. Prvorodičkám a maminkám, 
které se na to necítí, předvede správný úchop miminka a manipulaci s ním. Ač se to někdy 
zdá složité, nebojte se ničeho, zvládnete to stejně dobře, jako tisíce maminek před vámi. 
Před koupelí je vhodné miminku očistit zadeček. Teplota v místnosti by měla být okolo 24 °C, 
teplota vody 37 °C. Ze začátku koupeme miminko v malé vaničce nebo v koupacím kyblíku. 
Je to z toho důvodu, aby voda chladla pomaleji. Proto by také měla koupel trvat maximálně 
5 minut.
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Čistota miminka 
od hlavy k patě
Uši a nos
Uši a nos není potřeba nijak usilovně drhnout! Nečistěte je tedy více, než je nutné: je to 
nepříjemné, a ani to není potřebné. Vy si „ve velkém“ čistíte uši každý den? Podobné je to 
i u vašeho miminka! Nos čistěte jen tehdy, pokud vidíte soplík (to byste se vysmrkala i vy). 
Pokud je nos ucpaný, použijte fyziologický roztok. Z uší odstraňte jen ušní maz, který se 
objeví na výstupu zvukovodu. Dovnitř zvukovodu platí „zákaz vstupu“: nebudete-li jej re-
spektovat, můžete vytvořit „zátky“.

Vlasy
Dítě se potí a výměšky mají za následek tvorbu stroupků. Proto je dobré mýt mu vlásky 
mýdlem nebo speciálním jemným dětským šamponem, který nedráždí oči. Nebojte se masí-
rovat hlavičku, když nahmatáte fontanelu: pokožka, která ji pokrývá, je velice pevná. Hlavu 
opláchněte jemným proudem vody, nebo můžete jednoduše použít žínku. 

Pupík
Během prvního období i po odpadnutí pupeční šňůry je velice důležité pokračovat v čištění 
pupíku 60% lihem nebo jiným antiseptickým prostředkem, který doporučí pediatr, a to dokud 
se jizva nezahojí. Do té doby by se pupík při koupání neměl příliš namáčet.

Nehty
Stříhejte je jen, je-li to nezbytné, a to velice opatrně, malými nůžtičkami se zaoblenými špič-
kami. V prvních dnech po návratu z porodnice to obvykle vůbec není potřeba. Na tento úkon 
si vyberte chvíli, kdy je děťátko uvolněné. Pokud taková chvíle nenastane, udělejte to, když 
spí. Pokud ostříháte nehty příliš nakrátko, což se může stát lehce, bude to vaše miminko 
bolet. Raději tedy stříhejte méně, ale zato častěji!

Genitálie
Přirození a kůži kolem je potřeba umývat v každém záhybu vodou a mýdlem nebo kouskem 
vaty namočeným v toaletním mléce, případně navlhčenou hygienickou utěrkou. Pamatujte: 
nestahujte svému malému chlapečkovi předkožku, dělejte to jen tehdy, pokud to jde zcela 
volně, a přestaňte ve chvíli, kdy ucítíte odpor. U holčičky mírné oddálení malých pysků při 
umývání zabrání možným srůstům se sliznicí vchodu poševního. 
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Přebalování miminka
Na začátku života můžete miminko přebalovat prakticky pár minut po jídle: kojené mi-
minko se na konci krmení rádo vyprázdní. Samozřejmě pokud po krmení vaše děťátko 
blinká, jen co se ho dotknete, najděte si na přebalování vhodnější dobu: v takovém 
případě chvíli počkejte, aby proces trávení pokročil dále. Později, když už bude přijímat 
pestřejší stravu a když bude méně spát, budete ho přebalovat podle toho, jak bude na-
vyknuté nebo když bude mít nepříjemné pocity. Nakonec můžete se spolehnout, že až 
bude potřebovat přebalit, dá vám to vaše děťátko velice jasně najevo!

Plenkové kalhotky
To je vymoženost, kterou by byly bezpochyby ocenily i naše babičky! Lehká manipulace, 
praktičnost, přiměřená velikost, pohodlný tvar. Pro správný vývoj kyčlí používejte kvalitní 
prodyšné plenkové kalhotky takové velikosti, která dítěti co nejvíce vyhovuje a neomezuje 
mu pohyb v kyčelním a kolenním kloubu. Moderní kvalitní plenkové kalhotky děti obvykle 
dobře snášejí. Nenechávejte miminko ve vlhké pleně. Časté přebalování je prevencí vzniku 
opruzenin.

Pokud je zadeček trochu podrážděný, je dobré nechat ho nahatý. Bohužel tuto radu je těžké 
uplatňovat v praxi každý den, snad jen pokud byste měla dovolenou a venku bylo 25 °C! 
Nebuďte příliš horlivá a nesnažte se šetřit na nesprávném místě: nesnažte se naučit své 
dítě, aby bylo čistotné dříve, než na to bude psychicky připravené! 

Z neurologického hlediska je dítě připravené 
naučit se zadržovat moč a stolici až ve věku 
kolem 21 měsíců, a to jen během dne. Není 
tedy žádný důvod k tomu, abyste zrušila plen-
ky před dosažením tohoto věku. Každé dítě 
se naučí čistotě svým vlastním tempem... 
Učení čistotě v noci trvá ještě déle! Uložte 
své „velké dítě“ bez plenek až tehdy, když 
se mu podařilo absolvovat několik nocí 

po sobě se suchou plenkou. Většina dětí se do 3 let dokáže plen zbavit. Přesto zůstává 
nemalé procento těch, kterým se to nepodaří, hlavně pro noční „nehody“. Nic si z toho 
nedělejte, noční pomočování i po 3. roce není nemoc.

Co je dobré vědět 
● Očistu je potřeba vykonávat smě-
rem zepředu dozadu, aby se mikroby 
z anální oblasti nepřenesly na pohlaví.
● Nevynechejte žádný záhyb: každý je 
potřeba očistit, opláchnout a osušit.

Nesnažte se naučit své miminko čistotě dříve, než na to 
bude psychicky připravené! 



● Vhodné v těhotenství  
 a při kojení
● Dvě velikosti balení:  
 30 a 60 tablet

● Snadná aplikace do  
 kojenecké lahve nebo na lžičku
● Malinovo-vanilková příchuť
● Pro kojence
● Velikost balení: 50 ml

VÍTR NAHOŘE
BEZ VĚTRU DOLE

POHODLÍČKO
V BŘÍŠKU

Simetistad 80 mg Simetistad 66,6 mg/ml 
mentolové žvýkací tablety emulze v kapkách

Rychle a účinně pomáhá při nadýmání  
a pocitu plných střev

Dlouhodobé užívání,  
kdykoli je zapotřebí

Zdravotnické prostředky. STADA PHARMA CZ s.r.o., Siemensova 2717 / 4, 155 00 Praha 5, Česká republika

Simetistad_inzerce_139x200.indd   1 28.8.18   13:15
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Zbavte své miminko prdíků 
Vaše miminko zničehonic začne plakat, kroutí se, je zarudlé v obličeji, 
nožičky přitahuje k bříšku. Křičí a není k utišení. 

U miminek se problémy s bolavým bříškem vyskytují především v prvních třech měsících 
života. Jejich výskyt obvykle souvisí s nezralostí trávicího systému. K tomu někdy bohužel 
patří i bolestivý a hodně uplakaný stav, označovaný také jako kojenecká nebo tříměsíční 
kolika. 

Jak kojenecké kolice předcházet?
●  Dbejte na správnou techniku kojení tak, aby bylo omezeno polykání vzduchu. 
●  Vždy nechte miminko po jídle odříhnout.
●  Pokud kojíte, omezte příjem silně nadýmavých potravin.

Jak zklidnit miminko?
Mezi nejúčinnější patří samozřejmě chování, nošení v šátku, kolébání nebo houpání v ko-
čárku doprovázené zpíváním, broukáním nebo tichým mluvením. Účinné bývá také těsné 
zabalení do zavinovačky, které miminku připomíná stav, kdy bylo ještě u vás v bříšku. Vy-
zkoušet můžete také tzv. úlevové polohy:
●  na bříšku na vašem předloktí, tzv. na „tygříka“
●  v klubíčku – záda miminka máte přitisknutá k břichu, rukama držíte miminko pod kolínky
●  na bříšku na vašich kolenou nebo na lůžku, hladíte miminko po zádech, jemně poplácá-

váte po zadečku.

Jednou z látek, které mohou pomoci zmírnit či odstranit nadýmání je simeticon, který přímo 
ovlivňuje povrchové napětí bublinek ve střevech, jež způsobují bolesti. Působí také dalšími 
mechanismy, které dokáží narušit bublinky plynu tím, že ztenčí stěny bublinek a tím dojde 
k jejich prasknutí. Uvolněný plyn se z organismu vyloučí díky střevní peristaltice nebo se 
absorbuje střevní stěnou a tím se miminku uleví od bolesti. 

Bezpečné působení
Působení simeticonu je čistě fyzikální, což znamená, že se nevstřebává do krevního oběhu 
ze zažívacího traktu a pouze jím prochází. Z těla se vyloučí stolicí. Nemá také vliv na vstře-
bávání živin, pH a neutralitu žaludeční šťávy. Nemusíte mít proto obavy, že by jeho podání 
bylo pro vaše miminko zbytečnou zátěží. Navíc působí také preventivně, a to proti vzniku 
dalších bublinek plynu ve střevech. 



Klidné miminko,

klidná maminka!

Lék Espumisan® kapky 100 mg/ml obsahuje simetikon. Pečlivě si pročtěte příbalový leták. 
K vnitřnímu užití. Materiál vyroben: listopad 2016, materiál platný do: listopad 2018

Berlin-Chemie/A. Menarini Ceska republika s. r. o., Budějovická 778/3, 140 00 Praha 4 – Michle
tel.: 267 199 333, fax: 267 199 336, e-mail: offi  ce@berlin-chemie.cz

Vaše miminko je napapané, přebalené, ale přesto pláče 
a pláče. Často za to můžou prdíky a nafouklé bříško. 

A právě tehdy můžete použít kapky Espumisan®.
*dávkování pro kojence: 5–10 kapek se nakape do lahvičky s kojeneckou výživou nebo se podá kojenci malou lžičkou před každým kojením.

Na lžičku nebo
do lahvičky*

5–10 kapek*
před kojením

Banánové
aroma

neobsahuje estragol 

kapky 100 mg/ml, simetikon
Pro úlevu 

od nadýmání

CZ-ESP-082-2016.12.22

CZ-ESP-082-2016.12.22_2162113_BCH_ESP_kapky_inz139x200_v04.indd   1 1.3.2017   13:34:06



Problém zvaný  
citlivá pokožka
 
V dnešní době je mnoho rodin, které mají nejméně jednoho člena s vel-
mi citlivou pokožkou. Tento problém dokáže potrápit zejména děti, osoby 
s alergickými predispozicemi a starší osoby.

Citlivá pokožka se může snadno podráždit nebo zanítit, což způsobuje zarudnutí, svědění či 
vyrážku. Pokud patříte do skupiny lidí, kteří bojují s podobnými potížemi, měli byste se mít 
na pozoru. K eliminování problému pomůže několik následujících triků.

Vybírejte vhodné prací prostředky
Vybrat si správný prací prostředek není jednoduché. Při problémech s kůží sáhněte po 
takových, které jsou mimořádně vhodné pro citlivou pokožku. Tyto prostředky obsahují spe-
ciálně vyvinuté vůně a zároveň neobsahují žádná barviva.

Dostatečná hydratace těla
Celková hydratace těla je klíčová i pro správnou hydrataci pokožky. Minimální denní příjem 
by se měl pohybovat kolem 1,5 litru vody.

Jezte zdravé tuky
Suchá pokožka neobsahuje dostatek lipidů, a proto není schopna udržovat svou hydrataci 
přirozeným způsobem, a chybí tak její ochrana. Příjem tuků je důležitý pro rychlejší obnovu 
pokožky a zamezení podráždění a svědění. Ujistěte se, že máte ve svém jídelníčku potravi-
ny s dostatkem zdravých tuků, jako je losos, sardinky, makrela nebo sleď.

Pryč se špatnými zlozvyky
Pozor na cigaretový kouř, nadměrnou konzumaci alkoholu, přehnané vystavování se slu-
nečním paprskům a znečištění, které vytvářejí volné radikály. Pro neutralizaci takových 
negativních vlivů je doporučeno jíst potraviny obsahující antioxidanty, jako jsou ostružiny, 
maliny, jahody, řepa, artyčoky, brokolice, paprika či bílé fazole.

Relaxujte
Věnujte se sami sobě, hoďte stres za hlavu. Nadměrný stres dokáže totiž negativně ovliv-
ňovat pokožku, oslabit ji a zhoršit její vlastnosti.
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Bolístky a nemoci
Miminko nemluví, a proto je pro něj těžké jasně vyjádřit své bolístky tak, 
jako to můžeme udělat my svými slovy. Bolí je bříško, bolí je zoubky, hla-
vička? Těžko říci, co ho trápí! Někdy se cítíte bezmocná.

Zde je každá rada drahá. Postupujte vylučovací metodou. Pokud se vám nepodaří odhalit 
příčinu trápení vašeho dítěte, požádejte o pomoc při vaší návštěvě lékaře.

Varovné signály
U malého dítěte může každá změna chování znamenat poplach a může být důvodem k ná-
vštěvě lékaře:
●  Jiný spánek: neobvykle prodloužený nebo naopak neklidný, přerušovaný častým buze-

ním.
● Neutichající pronikavý, ostrý pláč.
● Horečka (teplota v zadečku nad 38°C).
● Nechuť k jídlu.
● Opakované zvracení.
● Opakovaná tekutá stolice.
● Skvrny na pokožce, vyrážka.
●  Bledost, cyanóza (modré rty, namodralá kůže okolo rtů nebo modré konečky prstů na ru-

kou a na nohou). 
● Nadměrné pocení ve spánku.

Jak se zachovat
Pokud má vaše miminko jeden ze zmíněných příznaků nebo pokud vy sama cítíte, že něco 
není v pořádku, a jste tím znepokojena, je lepší, když se poradíte s lékařem. 

Co je dobré vědět: 
  ●  Lékař vás může naučit rozpoznat příznaky nemoci.
●  Zeptejte se svého lékaře, co přesně vašemu děťátku je a jak se o ně doma starat.

Horečka
Není nic horšího než pohled na vaše bezmocné dítě paralyzované horečkou. Horečka 
však není nemoc, ale je pouze jejím příznakem. Může signalizovat pouhé prořezávání 
mléčných zoubků, stejně tak může být signálem virové či bakteriální infekce nebo být 
doprovodem při různých zánětlivých onemocněních. 



JDE O MINUTY. MĚJTE NÁSKOK.

CHRAŇTE SVOJE NEJMILEJŠÍ 
VAKCÍNOU BEXSERO.

V PŘÍPADĚ 

NEČEKEJTE!  OBJEDNEJTE SE NA OČKOVÁNÍ JIŽ DNES!

Využijte  
příspěvku pojišťovny  

až 2 500 Kč!
Výše příspěvku 

a podmínky pojišťoven 
se liší.*

CZ/BEX/0047/18            Schváleno: 8/2018

Podobně jako ostatní vakcíny ani přípravek Bexsero nemusí chránit 100 % očkovaných osob. 
Bexsero je vakcína proti invazivnímu meningokokovému onemocnění způsobenému meningokokem skupiny B. Vakcína 
Bexsero je registrovaný léčivý přípravek a je vázána na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného 
zdravotního pojištění (s výjimkou rizikových skupin). Očkování provádí lékař, vakcína se aplikuje do svalu formou injekce 
(obvykle do stehna nebo horní části paže). Před použitím si předem pečlivě prostudujte příbalovou informaci, dostupnou 
též na www.gskkompendium.cz. Aplikace vakcíny může být spojena s nežádoucími účinky, které jsou popsány v příbalovém 
letáku přípravku. O očkování se poraďte s lékařem. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. 
Vakcinační akce č. j.: 59391/2017-11/OVZ je schválena Ministerstvem zdravotnictví ČR.

GlaxoSmithKline s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, Česká republika
tel.: 222 001 111, fax: 222 001 444, e-mail: cz.info@gsk.com, www.gsk.cz.

*Např. VZP přispívá dětem 
do 18 let na očkování proti 

meningokokovým nákazám 
až 2 500 Kč.

www.meningokoky.cz

MENINGOKOKOVÉ ONEMOCNĚNÍ: 

MŮŽE POSTUPOVAT 
VELMI RYCHLE

MŮŽE MÍT 
VÁŽNÉ 
NÁSLEDKY

ONEMOCNĚNÍ SE NA POČÁTKU 
ŠPATNĚ DIAGNOSTIKUJE

OČKOVÁNÍ SE DOPORUČUJE ZEJMÉNA  
U MALÝCH DĚTÍ, DOSPÍVAJÍCÍCH  
A U OSOB S OSLABENOU IMUNITOU

INVAZIVNÍHO MENINGOKOKOVÉHO ONEMOCNĚNÍ

88xx_Bexsero_inzerce_verejnost_139x200_K3.indd   1 30. 8. 2018   8:41:16
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V dětském věku je horečkou označován stav, kdy dochází k vzestupu tělesné teploty nad 
38 °C měřeno v konečníku; nad 37,8 °C, pokud je teplota měřena teploměrem v ústech a nad 
37,5 °C, pokud je měřena v podpaží. Teplota nad 41 °C je většinou součástí rozvíjejícího se 
septického šoku a představuje pro dítě vysoký stupeň rizika, k těmto případům ale u běžných 
nemocí dochází výjimečně. Jakmile je tělo vystavované infekci, začne se bránit zvýšenou 
teplotou, a tím si samo dokáže vytvořit obranné látky. Zvýšením tělesné teploty se urychlují 
všechny procesy látkové výměny a tělo účinně bojuje proti nájezdníkům (virům, bakteriím). 

Na horečky platí zábaly
Zde platí jedno pravidlo – zábaly můžete dítěti poskytnout pouze v případě, že má teplé ruce 
i nohy. Pokud má končetiny při horečce ledové, zábaly nepraktikujte. Celkové zábaly do ledo-
vých prostěradel, jak je zná starší generace, se už téměř nepoužívají. U dětí stačí ke srážení 
vysoké horečky sprcha s teplotou okolo 35-36 °C. Uvědomte si, že dítě má horečku 39 °C a vy 
ho dáte do vody o 4 stupně chladnější – to samo o sobě stačí. Jako zábaly můžete použít 
mokré „ponožky“. Do plenek namočených do chladné vody s trochou vymačkaného citronu 
nebo octa, zabalíme dítěti lýtka (od kotníků až po kolínka) a překryjeme suchým ručníkem. 
Necháme působit zhruba 10-15 minut a třikrát opakujeme. Při těchto procedurách kontrolu-
jeme teplotu rukou a nohou, pokud jsou končetiny studené, zabalíme děťátko do teplé deky.

Horečka není nemoc, ale příznak. 
Horečka je nejúčinnější prostředek, 

 který dítě má k potírání nemoci. 

Pitný režim
Dodávat tekutiny tělu, které bojuje s horečkou, je to nejdůležitější. Pokud pít odmítá, 
doplňujte tekutiny jakýmkoli způsobem, třeba každých pět, deset minut po lžičkách. 
Při naprostém odmítání tekutin je čas navštívit dětského lékaře, protože miminka se 
velice rychle dehydratují. Pokud vaše dítě nemá hlad, nenuťte ho jíst – jakmile se 
mu chuť k jídlu vrátí sama, jeho organismus je na nejlepší cestě k uzdravení. Nene-
chávejte nemocné dítě samotné, pravidelně ho kontrolujte a dostatečně větrejte v místnosti.
Dítě, které překonalo pomocí horečky nemoc, potřebuje ještě několik dní klidového režimu 
na zotavenou.

Bolest
Je opravdu potřebné navštívit lékaře, pokud vaše dítě pláče bolestí? Možná jsou to zoubky nebo 
zánět ouška (otitida), ale bolest může být i signálem vážnějšího problému. Horečka, kašel, zvra-
cení, průjem, bolest – to jsou nejběžnější symptomy, které vás přinutí jít se poradit s lékařem.



IBUPROFEN Apotex
100 mg / 5 ml perorální suspenze

BENEFITY

PRO PACIENTA

● Balení 150 ml  

v ceně obvyklé pro 100 ml

● Nejžádanější jahodová příchuť

● Praktický aplikátor

INDIKACE
Léčba mírné až středně silné bolesti, jako je bolest  
hlavy či zubů, a horečky.

DÁVKOVÁNÍ
Od 2,5 ml pro děti od pěti kilogramů hmotnosti 
až po 10 ml pro děti o hmotnosti 39 kilogramů.

Od 6 měsíců 
věku

Od hmotnosti 
5 kg 

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.  
Lék k vnitřnímu užití. Účinnou látkou je ibuprofenum. Správné použití konzultujte se svým lékařem či lékárníkem.
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Kašel
Říká se, že kašel je „strážný pes plic“. Kašlání je totiž reflex, který nám slouží k odstra-
nění toho špatného, co překáží: jakmile jsou stěny dýchacích cest, které vedou od špičky 
nosu až na konec průdušek, podrážděné nebo zanesené, objeví se kašel. Je současně 
příznakem i obranným prostředkem: pokud je miminko prochladlé, může kašlat, aby se 
mu uvolnily hleny. 
Pozorujte kašel, abyste ho uměla správně popsat lékaři:
●  kašel se objevuje spíše v noci, nebo ráno?
●  je to suchý kašel, vlhký, nebo připomíná štěkání?
●  objevuje se v záchvatech, nebo je spíše pravidelný?
●  objevuje se, když dítě pije?

Je-li dítě zahleněné, pomozte mu se hlenů zbavit:
●  dejte mu napít,
●  dbejte, aby vzduch v místnosti nebyl příliš suchý,
●  vypláchněte mu nos malým množstvím fyziologického roztoku nebo nosními kapkami 

s obsahem mořské vody.

Průjem
Vyloučí-li dítě alespoň tři tekuté stolice za den, mluvíme o průjmu. Ztrácí při tom velké 
množství vody a často k tomu i zvrací. Velice rychle se může odvodnit, dehydrovat, mno-
hem rychleji než dospělý člověk. Situace se může v průběhu několika hodin velice rychle 
zhoršit. Navštivte lékaře ihned, jak se to stane. 
Mezitím:
●  Je-li dítě kojeno, pokračujte v kojení.
●  U nekojeného dítěte podávejte v prvních 4 hodinách rehydratační roztok v množství ale-

spoň 30–50  ml na 1 kg hmotnosti dítěte a poté pokračujte v podávání mléka, které dítě 
pilo před onemocněním. 

●  Ztráty tekutin doplňte rehydratačním roztokem v menším množství: 10 ml na 1 kg hmot-
nosti dítěte po každé průjmové stoličce. Umělé mléko můžete místo ve vodě připravit 
v rýžovém roztoku.

Zvracení
Stává se, že miminko zvrací, aniž by to byl nějaký alarmující příznak. Může zvracet, když je 
neklidné nebo když se mu prořezávají zoubky. Pokud je to ojedinělý případ, není třeba se 
více znepokojovat. Ale pokud jde o opakované zvracení, je nezbytné jít s dítětem k lékaři. 

Je potřeba navštívit pediatra, pokud zvracení:
●  je provázené průjmem, protože se miminko může velice rychle odvodnit



Pro děti od narození

■  Pohodlné dávkování pro 

kojence do 1 roku

■  Stačí 1× denně 2,5 ml

Tradiční rostlinný lék při kašli pro Vás i Vaše miminko

         ve formě sirupu, který obsahuje hustý extrakt z břečťanového listu

         podpůrná léčba při kašli provázejícím nachlazení

         ve formě sirupu, který obsahuje hustý extrakt z břečťanového listu

podpůrná léčba při kašli provázejícím nachlazení

PR
OVERENO

Z
K

U Š E N O S T M
I

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Lék k vnitřnímu užití. Hedelix sirup 
obsahuje hustý extrakt z břečťanového listu. Správné použití konzultujte se 
svým lékařem či lékárníkem. Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého 
přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

sirup
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●  je provázené vysokou horečkou a celkově špatným stavem
●  nastane ve velice útlém věku dítěte: u 2 – 3týdenního dítěte, je čím dál tím silnější, až 

obloukem – může to být signálem zúžení vratníku (výstup ze žaludku se zablokuje), což 
vyžaduje chirurgický zákrok.

Ostatní běžné problémy
Mléčné stroupky
Jde o bílé mastné krusty, které se objevují na hlavičce dítěte. Pokud se neošetří, mohou 
se rozšířit na kůži pod vlasy. Před koupáním je změkčete jemným olejem a poté vyčesejte 
odloupané šupinky.

Ekzém
Jde o alergické onemocnění, které často mívá původ v rodině (bývá dědičné). Může začít 
okolo třech měsíců červenými skvrnami a velmi malými vyrážkami – vezikulami (puchýřky) 
– na líčkách, na čele a na bradě. Miminko trápí svrbění. Někdy jsou ekzémové skvrny pří-
znakem jiného typu lehčí či těžší alergie.

Mateřské znaménko nebo hnědé skvrny
Mateřská znaménka jsou u kojenců častá a většinou se v průběhu batolecího a pozdějšího 
věku zmenšují, až ztrácejí. Pokud tomu tak není, specialista – kožní lékař – je sleduje a roz-
hodne o další léčbě.

Impetigo (kožní strupy)
Tuto infekci kůže musí ošetřit lékař. Vzniká okolo úst a nosu. Tekutina v malých vřídcích 
rychle hnisá a vytváří se žluté strupy. Tato infekce je velice nakažlivá, takže zvyšte opatr-
nost a hygienu.

Hemangiomy neboli červené skvrny
Jsou nahromaděním podkožních cévek a mohou se v kojeneckém věku přechodně zvětšit, 
ale většina se jich pak následně zmenšuje, bledne a mizí. O dalším postupu léčby vždy 
rozhodne lékař - specialista.

Pupečníková a tříselná kýla (hernie)
Pupečníková kýla se obvykle sama ztrácí, když zesílí svalstvo břišní stěny. Pokud je pu-
pečníková kýla (hrbolek na pupíku) zvlášť velká, operuje se. O zákroku rozhoduje chirurg. 
Není to nic nebezpečného. Tříselné kýly (hernie inguinale) se vyskytují častěji u chlapců 
než u dívek. Operují se proto, aby nedošlo k zaškrcení hernie – tedy k situaci, kdy se v ní 
zachytí kousek střeva.
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Oči
Zánět očních spojivek
Pokud má vaše dítě červené oči a pokud má ráno zalepená víčka, pravděpodobně bude 
mít zánět očních spojivek. První ošetření je jednoduché a často účinné: vyčistěte dítěti oči 
fyziologickým roztokem v jednorázovém balení. 
Pokud však vašemu děťátku slzí oko od narození a končí-li to infekcí, možná má ucpaný 
slzný kanálek. V tom případě, pokud se problém nevyřeší sám, vám váš pediatr doporučí 
očního lékaře.

Šilhání (strabismus)
Není nenormální, když kojenec do 4 měsíců šilhá. Pokud zjistíte, že tento stav přetrvává 
i nadále, nemeškejte a poraďte se s lékařem: s léčbou (rehabilitací) se začíná brzo. A jde 
o hodně: pokud se nepoužívané oko nebude léčit, nakonec na ně dítě přestane vidět.

Ústa
Moučnivka
U dětí se vyskytuje často a projevuje se malými bílými skvrnami v ústech. Moučnivka může 
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ATOPIANCE ZKLIDŇUJÍCÍ 
TĚLOVÉ MLÉKO A MYCÍ OLEJ

Baby & Adult řada Atopiance  

pro citlivou pokožku s tendencí  

ke svědění a nepohodlí. 

Pro miminka, děti i dospělé 

se sklony k atopii.

http://www.mixafrancie.cz

být velice bolestivá a může bránit vašemu miminku v pití. Jednorázové vytření úst dítěte roz-
tokem genciánové violeti obvykle na určitou dobu potíže vyřeší. Dále se poraďte s lékařem. 

Uši
Zánět ucha (otitida)
Zánět ucha je infekce, které se jen málo dětí v útlém věku vyhne. Pamatujte tedy na tuto 
diagnózu: má-li vaše dítě vysokou nebo přetrvávající horečku, pokud je mrzuté, má-li prů-
jem, pokud kývá hlavičkou ze strany na stranu a přitom pláče, poraďte se co nejrychleji 
s lékařem, aby mohl přistoupit k léčení a předejít vážnějšímu problému.

Co je dobré vědět: 
Pokud ouško vašeho dítěte teče, znamená to, že se množství hnisu, které se vytvořilo 
za bubínkem (což způsobilo, že vaše děťátko křičelo bolestí), uvolnilo. I když to často vypa-
dá, že už máte zánět ucha za sebou, raději se poraďte s lékařem.

Sluch
Máte-li podezření, že miminko nereaguje na zvuk, poraďte se s lékařem. Pokud vaše dítě 
prodělalo vícero zánětů ucha, specialista ORL jeho sluch zkontroluje.



Připravte pro své dítě bezpečné prostředí!
10minutový návod

Jako rodiče moderní doby toho musíme najednou zvládat více než kdy jindy – práci, domácnost 
i péči o děti. Pro ochranu svých potomků bychom udělali cokoliv, ale jsme velmi zaneprázdnění 
a potřebujeme rychlá a účinná řešení, která naše děti doma spolehlivě ochrání. Z běžných věcí 
se mohou stát v rukou dětí během pár okamžiků věci nebezpečné. Použijte tento 10minutový 
seznam jako návod, který zaručí, že budou vaše děti doma v bezpečí. Můžete pak svůj vzácný 

čas trávit společnými zážitky.

10 MINUTOVÝ 
BEZPEČNOSTNÍ SEZNAM 

Jsou zajištěna rizika vzniku požáru? Odstraňte 

z dosahu zápalky, zapalovače, svíčky i kamínka. 

Uložte je bezpečně mimo dosah dětí. Pokud zapálíte 

oheň v krbu, nezapomeňte před něj umístit zábranu 

a nenechávejte dítě ve stejné místnosti samotné.

Máte bezpečně uložené kapsle na praní prádla? Jako 

všechny ostatní prostředky na úklid domácnosti mohou 

být kapsle na praní prádla v rukou dětí nebezpečné. 

Balení vždy bezpečně uzavřete a skladujte je vysoko a 

mimo dosah dětí.

Máte zabezpečené elektrické zdroje? Elektrické zá-

suvky zakryjte a zajistěte volné dráty tak, aby byly 

rozhodně mimo dosah dětí.

Máte zajištěný televizor? Ploché televizory upevněte 

na zeď, aby odolaly zvědavým ručkám a nepřevrátily se.

Skladujete ostré předměty mimo dosah dětí? 

Ostré předměty, jako jsou různé nástroje 

v domácnosti, nože a nůžky, uchovávejte 

vysoko a mimo dosah dětí.

Máte v koupelně podložku? 

Dejte si do koupelny protiskluzovou 

podložku, která zabrání, aby děti na 

mokré podlaze uklouzly.

45 % rodičů neúmyslně skladuje kapsle na praní prádla v dosahu dětí.* Proto se Ariel a organizace Safe Kids Worldwide v rámci své spolupráce neustále snaží zvyšovat povědomí o tom, jak doma používat kapsle na praní prádla bezpečně. Balení vždy bezpečně uzavřete a uchovávejte ho vysoko a mimo dosah dětí.
Pro větší bezpečnost vašich dětí přichází Ariel s NOVÝM rodinným balením, které má vylepšený systém zavírání s dětskou pojistkou. Mechanismus vyžaduje k otevření koordinovaný pohyb – je nutné stlačit plošky na víku a zároveň ve stejnou dobu víko otočit. Tento systém byl speciálně navržen tak, aby byl opravdu složitý pro děti mladší pěti let ale jednoduchý pro rodiče. Ariel a organizace Safe Kids Worldwide rodičům připomínají, že pro kapsle na praní prádla platí pravidlo:

Uchovávejte je vysoko, uchovávejte je uzavřené, uchovávejte je v bezpečí.

Vždy uchovávejte mimo dosah dětí.
©A.I.S.E. Více na:  www.keepcapsfromkids.eu

*Spotřebitelská data shromážděna v průzkumu mezi 1 946 rodiči 
dětí mladších 5 let, který probíhal ve Velké Británii, Francii, Německu, 
Itálii, Nizozemsku a České republice od 9. do 17. června 2016.

VYSOKO UZAVŘENÉ V BEZPEČÍ

Ariel Safety Advertorial - 10 Minute Safety_139x200_CZ_SK update v2.indd   1 14/09/2018   17:07



UCHOVÁVEJTE 
MIMO DOSAH DĚTÍ.

Děti objevují svět svými ústy…
Kapsle na praní prádla vždy 

uchovávejte mimo dosah dětí. 

© A.I.S.E. Více na: 
www.keepcapsfromkids.eu
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Připravili jste pro své 
dítě bezpečný domov? 
Víte, co je pneumokok?
Pneumokok je bakterie, která vyvolává celou řadu závažných onemocnění. Je součástí 
běžné flóry na sliznici dýchacích cest přibližně u poloviny dětí. Invazivní infekce vznikají 
průnikem pneumokoků do normálně sterilních částí těla: např. do krve či mozkomíšního 
moku. Infekce pneumokokem se šíří kapénkami z dýchacích cest při kašlání, kýchání 
nebo mluvení. 

Jaké nemoci pneumokoky způsobují?
Pneumokokové infekce mohou způsobit těžké formy zápalu plic, zánět mozkových blan 
nebo otravu krve. Může docházet i k méně nebezpečným, zato velmi častým onemoc-
něním jako jsou záněty středního ucha, záněty dutin, záněty průdušek nebo zápaly plic. 

Existuje několik desítek typů pneumokoků, skutečně závažná onemocnění však způso-
bují jen některé z nich. 
Nejtěžší formou pneumokokového onemocnění je bezesporu zánět mozkových blan ne-
boli meningitida. Ta bohužel může zanechat na zdraví dítěte trvalé následky, nejčastěji 
se jedná o hluchotu s celkovým narušením psychomotorického vývoje. 
Závažných případů těchto onemocnění ale naštěstí díky očkování v posledních letech 
výrazně ubylo. 

Kdo je v ohrožení?
Pneumokok se v populaci vyskytuje poměrně běžně. Jednu z nejohroženějších skupin 
tvoří malé děti do 2 let. Onemocnění je pro ně velmi nepříjemné, děti jsou často plačtivé, 
neklidné a většinou odmítají jídlo i pití. Zároveň se jedná i o náročnou situaci pro rodiče, 
které péče o děti v tomto období psychicky i fyzicky vyčerpává. Účinnou ochranu proti 
nejzávažnějším formám onemocnění představuje očkování. Vakcinace proti pneumoko-
ku jsou nepovinná, záleží pouze na rodičích, zda nechají své děti očkovat, a který typ 
vakcíny zvolí.

CZ/SYN/0017/16
Tento článek vznikl za finanční podpory společnosti GlaxoSmithKline
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Jak se vyhnout nákaze?
Dodržování základních hygienických návyků, bránících přenosu infekce, ať 
už virové nebo bakteriální, je standardem. K přenosu nemocí dochází pře-
devším, pokud je organismus dítěte oslabený. 

Jako nejdůležitější se tudíž jeví dodržování zdravého životního stylu – vyvážená a pestrá 
strava s dostatkem vitamínů a minerálů, pohyb na čerstvém vzduchu a celkové posilování 
imunity. Pokud bude imunita pracovat, tak jak má, poradí si s celou řadou běžných dětských 
nemocí a navíc vytvoří protilátky. 
 
Vakcinace
Další z možností představuje očkování. U těch nepovinných záleží pouze na rodičích, zda 
nechají své děti očkovat a proti čemu. Pokud se po zjištění veškerých informací rozhodnete 
nechat své miminko naočkovat, dodržujte důležitá pravidla před i po vakcinaci.
Před očkováním
●  Ještě před rozhodnutím si u svého pediatra vyžádejte příbalový leták a velice pozorně si 

jej přečtěte.
●  Pokud se u vás či některého z vašich dětí projevila v minulosti reakce na očkování, infor-

mujte o této skutečnosti svého pediatra. 
●  Vaše dítě musí být naprosto zdravé minimálně 14 dní před vakcinací. 
●  Vakcinaci u svého dítěte nenechávejte provádět v období chřipkových či jiných epi-

demií.

Po očkování
●  Alespoň 14 dní nejezděte s miminkem v MHD, nenavštěvujte s ním nákupní cen tra, vyhýbejte 

se prostorám s velkou kumulací osob.
●  V době po očkování se vyhýbejte návště-

vám u nemocných osob, ač by se jednalo 
o banalitu, například rýmu.

Po očkování je totiž imunita vašeho dro-
bečka v plné pohotovosti, je zaneprázdně-
na bojem s očkovací látkou a pilně vyrábí 
v tělíčku protilátky. 
Proto není vhodné vystavovat dítě jiným 
možným nákazám.
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Očkovací kalendář platný v ČR od 1. 1. 2018

Zdroj: Česká vakcinologická společnost

Termín očkování 
(věk dítěte) Povinné očkování Nepovinné očkování

od 4. dne 
do 6. týdne

Tuberkulóza (pouze  
u rizikových dětí s indikací)

od 6. týdne

Rotavirové nákazy  
(podle typu vakcíny 2 nebo 
3 dávky s odstupem min.  
1 měsíce, poslední dávka 
nejpozději v 6. – 8. měsíci 
podle typu vakcíny)

od 9. týdne  
(2. – 3. měsíc)

Záškrt, tetanus, černý kašel, * 
dětská obrna, žloutenka typu B, 
Haemophilus influenzae typu B 
(schéma 2 + 1 dávka,  
u nedonošených 3 + 1 dávka)

Pneumokoková onemocnění 
(schéma 2 + 1, případně 3 + 1)

4.– 5. měsíc
Záškrt, tetanus, černý kašel, 
dětská obrna, žloutenka typu B, 
Haemophilus influenzae typu B

Pneumokoková onemocnění

11. – 13. měsíc
Záškrt, tetanus, černý kašel, 
dětská obrna, žloutenka typu B, 
Haemophilus influenzae typu B 

Pneumokoková onemocnění

13. – 18. měsíc Spalničky, zarděnky, příušnice, 
1. dávka

Plané neštovice, spalničky, 
zarděnky, příušnice, 1. dávka 
(oproti povinnému očkování 
vakcína se složkou proti  
planým neštovicím)

*  Vakcína proti záškrtu, tetanu, černému kašli, dětské přenosné obrně, žloutence typu B a haemophilo-
vým nákazám se u zdravých donošených dětí podává ve schématu 2 + 1 s intervalem 2 měsíce mezi 
1. a 2. dávkou a minimálně 6měsíčním intervalem mezi 2. a 3. dávkou. U nezralých dětí se podávají  
3 dávky s minimálně 4týdenním intervalem a 4. dávka nejdříve za 6 měsíců od 3. dávky.
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Jsme s vámi více než 26 let
... nyní v nové podobě

Registrujte se na www.happybaby.cz

3. trimestr – 
Moje mateřství 

dárkový kufřík

Po porodu –
Já a moje miminko 
dárkový kufřík a publikace – 
průvodce prvním rokem života

Dárkové 
balíčky 

ZDARMA

1. trimestr – Moje těhotenství 
těhotenské desky, těhotenská průkazka 
a publikace – průvodce těhotenstvím 

Naše rodina
dárkový balíček –
v mateřské školce
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