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Srdečně blahopřejeme!
Dobrá zpráva je tady! Jste těhotná! Roste ve vás nový život. Nadcházející měsíce znamena-
jí začátek jednoho z nejkrásnějších životních období – mateřství. Nesete nyní dvojnásobnou 
odpovědnost – za sebe i za své dítě. Ráda byste o svém těhotenství věděla úplně všechno? 
To je naprosto normální, protože pronikáte do zcela nového, neznámého světa, v němž se 
někdy používá poněkud těžko srozumitelný slovník. 

Tento průvodce vám poskytne podrobné odpovědi na všechny otázky, které byste si mohla 
klást. Užijte si své těhotenství!

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

Maminky maminkám s láskou.

Úvod Happy Baby
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Úvod lékaře

Milé maminky,

těhotenství je nesporně zvláštním, zajímavým a ne-
opakovatelným obdobím v životě ženy. Je to období, 
které bývá radostí pro budoucí maminku i její okolí, ale 
často i velkou neznámou a časem plným překvapení 
ze změn, které nastávají. Zcela přirozené jsou občas-
né obavy o zdárný průběh celého těhotenství, porodu 
a o zdraví miminka, ale ty by neměly být bezdůvodně 
tak veliké, aby zastínily radost z očekávání nového čle-
na rodiny. 

Během těhotenství dochází u ženy k celé řadě změn 
– nejen těch fyzických, které jsou nejviditelnější a vr-

cholí rostoucím a zakulacujícím se bříškem, ale i ke změnám ve vnímání sama sebe i svého 
okolí, uvědomování si zodpovědnosti již nejen pouze za sebe, ale také za toho malého tvo-
rečka, který se vyvíjí a postupně roste. Těhotná žena bývá psychicky zranitelnější, a proto 
je velkou výhodou a pomocí, pokud má ve svém okolí blízké a chápající osoby, které jí 
dokáží pomoci před porodem i po něm.

Těhotenství je jedinečným obdobím, kdy je žena se svým dítětem neopakovatelně spjata 
a i když následné rodičovské a mateřské pouto je tím z nejsilnějších, v období vývoje plodu 
dochází k neopakovatelným kontaktům a komunikaci mezi matkou a děťátkem. Vnímání 
a sledování pohybů plodu v děloze je zřejmým důkazem vyvíjejícího se nového života.

Knížka, kterou právě držíte v ruce, je průvodcem vaším těhotenstvím a přináší informace 
o pochodech, k nimž během těchto devíti měsíců dochází, a o situacích, které patří k těm 
normálním – fyziologickým, ale i těm závažnějším, které vyžadují lékařskou péči. Popisuje 
vývoj plodu během těhotenství, vyšetření prováděná při kontrolách v těhotenské poradně 
i průběh porodu, aby vám pomohla se s nadcházejícími situacemi seznámit, a tím i snad 
ulehčit jejich prožívání. Obsahuje také rady a doporučení, která se týkají životního stylu 
těhotné a zvládání běžných těhotenských problémů.

Ať je toto vaše těhotenství tím prvním anebo již několikátým, snažte se ho prožívat s radostí 
a užít si z něj každý neopakovatelný den. Porodem vás bude minimálně o jednoho víc, 
a proto se snažte připravit tomu malému co nejpříjemnější prostředí plné lásky. 
Přeji vám, aby pro vás těhotenství bylo příjemným obdobím. 

MUDr. Marta Nováčková
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Těhotenství 
od A do Z
Devět měsíců – to je krátká a zároveň dlouhá doba . Zdá se vám, jako by čas 
vůbec neplynul, změny na vašem těle se projevují jen velmi pomalu . Mezitím 
se však dítě rychle vyvíjí, aby bylo připraveno na příchod blížícího se dne „D“ .

Všechno začíná kalendářem. Správný okamžik se nesmí zmeškat! Jednou za měsíc se 
vaše tělo „naladí“ ovulací na početí. Při každém cyklu se opakuje stejný scénář: od prvního 
až do čtrnáctého dne „dozrávají“ ve vaší zárodečné žláze, vaječníku, vajíčka. Pod vlivem 
estrogenů vyrůstají ve vaječníku folikuly, z nichž jeden svým rychlým růstem a velikostí 
předstihne ostatní. Když je tento folikul velký jako malá třešinka, klene se na povrchu vaječ-
níku a čeká na hormonální signál, aby mohl uvolnit vajíčko, které je uvnitř. Vaše „ženská“ 
buňka musí nyní čekat na „mužskou“ buňku, tj. spermii. 
Po mužském orgasmu se spermie dostanou do zadní klenby poševní, odsud jsou nasáty 
přes děložní hrdlo až k vejcovodu. Odtud sprintují k nejširší části vejcovodu, která je nejblíže 
vaječníku. Zde dojde k velkému setkání. Ve frontě může být až 20 miliónů spermií, ovšem 
jen jedna je ta pravá, nejsilnější a nejlepší a ta pronikne obalem a buněčnou blanou k sa-
motnému vajíčku. 
Pokud žena vyprodukuje dvě vajíčka, mohou být oplodněna dvěma spermiemi – tak vznik-
nou dvojvaječná dvojčata, která se vyvíjí samostatně a každé má svoji vlastní placentu. 
Jedno vajíčko oplodněné jednou spermií se může rozdělit a pak se jedná o dvojčata jedno-
vaječná, která mají jednu placentu a jsou geneticky naprosto identická. 



8

Vývoj  těhotenství

Oplodnění 
U žen s pravidelným 28denním cyklem by mělo dojít k vyslání signálu 
k uvolnění vajíčka obvykle patnáctý den . Vajíčko se okamžitě nasaje do vej-
covodu, dlouhého slizničního kanálku, který spojuje vaječník s dělohou . 
Tady se poté, co vaše vajíčko potká nejsilnější spermii, odehraje vše pod-
statné . Nyní jsou zde splněny všechny ideální předpoklady, protože děložní 
hrdlo je otevřeno a produkuje tekutý hlen, který navádí spermie ve směru 
vaječníku! 

Regulační hormony 
Folikul, který zůstává na povrchu vaječníku, není nečinný. Vylučuje progesteron, hormon, 
který má za úkol připravit budoucí kolébku pro dítě – děložní dutinu. Ta je vystlána sliznicí 
nazývanou „endometrium“, která se postupně mění.

Načasování správného okamžiku
Načasování má zásadní význam. Ovulace je totiž jediným okamžikem, kdy principiálně 
může dojít k oplodnění, konkrétně mezi desátým a čtrnáctým dnem u ženy s normálním 
cyklem 28 dní. Pokud si přejete přírůstek do rodiny, neměla byste tento okamžik promeškat!
Zcela klasickou metodou určování ovulace je dnes, stejně jako dříve, křivka teplot naměře-
ných v průběhu několika měsíců. Spočívá ve významném rozdílu teplot ke konci ovulace. 
V praxi na této metodě není nic složitého, ale než si zvyknete, může se vám jevit jako těžko 
zvládnutelný oříšek. Je totiž potřeba důsledně a vytrvale teploty sledovat a dávat dobrý 
pozor na příznaky během doby ovulace. 
Oplodněné vajíčko musí opustit vejcovod a zahájit putování k děloze. K tomu, aby dosáhlo 
svého cíle, potřebuje tři až čtyři dny. Musí cestovat tak dlouho, než se ponoří do měkké 
sliznice dělohy. Jakmile se v ní nachází, začíná se usazovat. Pevně se v děloze uchytí a až 
do okamžiku porodu se z tohoto místa nepohne. 

Známky otěhotnění: 
● vynechání menstruace ●  únava ● napětí v prsou ●  nevolnost  ●  zvýšené vylučování moči 

První těhotenský test 
Všechno je zpočátku tajemství. Přirozeně ale chcete znát pravdu. Těhotenské testy jsou 
jednoduše proveditelné doma a dávají rychlou odpověď od prvního dne po ztrátě menstru-
ace. Je to snadné – prostě podržíte testovací proužek ve vzorku ranní moči dle přiloženého 
návodu. Jsem těhotná? Nejsem těhotná? Výsledek zjistíte po 3 až 5 minutách. 



Správná volba probiotik 
v těhotenství

BioGaia® obsahuje  
patentovaný kmen bakterií  

Lactobacillus reuteri 
Protectis®

www.biogaia.cz

DOPLNĚK STRAVY. K DOSTÁNÍ V LÉKÁRNÁCH. PESTRÁ, VYVÁŽENÁ STRAVA JE DŮLEŽITÁ. 

Obchodní zastoupení v ČR:  
Ewopharma, spol. s r. o. Burzovní palác, Rybná 682/14, 110 05 Praha 1 
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B
G

 A
D

0
2 

0
3/

20
19

Probiotické tablety BioGaia® 
pomáhají dodávat a doplňovat vyváženou střevní mikroflóru budoucí  
maminky i miminka. Dětská střevní mikroflóra se totiž vyvíjí již od početí.

• osvědčená probiotika s unikátním složením
• patentovaný kmen L. reuteri Protectis® v ověřené denní dávce 100 milionů živých bakterií
• přirozené lidskému organizmu – pocházejí z mateřského mléka
• vhodné při a po antibiotické léčbě
• pro dospělé, těhotné, kojící a děti od 3 let



10

Vývoj  těhotenství

Význam probiotik  
v těhotenství 
V posledních letech došlo k dramatickému posunu v našem vnímání bak-
terií a roli, kterou mají z hlediska lidského zdraví . Jen malá část bakterií 
způsobuje infekční onemocnění . Dnes již víme, že velká část bakterií, které 
žijí v lidském organizmu, skutečně podporuje naše zdraví . 

Na našich sliznicích žije velké množství bakterií, mnoho druhů a velké počty. Pozitivní roli 
mají probiotické bakterie, které pomáhají udržet rovnováhu mezi bakteriemi, brání rozvoji 
patogenních bakterií a mají velmi příznivý vliv na fungování imunitního systému v celém 
těle. Významné jsou hlavně bakterie, které žijí ve střevě.  
Byla publikována řada odborných článků, které doložily důležitou úlohu probiotických střev-
ních bakterií. Studie poukazují na velmi důležitou roli bakteriálního osídlení u žen před poro-
dem. Složení bakterií na sliznicích je ovlivněno geneticky a správným příjmem stravy, která 
obsahuje probiotika. Negativní pro osídlení je stres, prodělání infekce a užívání antibiotik. 

Správné složení bakterií v našem těle má 
významnou roli pro průběh těhotenství a pro 
zdravotní stav novorozence. 
Bylo opakovaně prokázáno, že užívání potra-
vinových doplňků obsahujících probiotické 
bakterie je bezpečné, a to i v těhotenství. Pro 
budoucí matku snižuje příjem probiotik riziko 
střevních, močových a vaginálních infekcí, 
tím i riziko předčasného porodu. Správné 
osídlení matky v době porodu zabezpeču-
je, že matka během porodu přenese v po-
rodních cestách na novorozence správné 
složení bakterií. Později přenáší probiotické 
bakterie na novorozence ze své kůže a z ma-
teřského mléka. Správné osídlení sliznic, 
hlavně střeva má prokazatelný pozitivní vliv 
na prevenci alergií u dětí, hlavně atopického 
ekzému.

RNDr. Dana Nováková
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Vývoj plodu 
Trvá přibližně 40 týdnů, než se z jediného oplozeného vajíčka vyvine doko-
nalá bytost o hmotnosti asi 3,5 kg . 
Placenta se vyvíjí ve vaší děloze a je zodpovědná za látkovou výměnu mezi vaším tělem 
a tělem vašeho dítětem. To vše je zprostředkováno skrze obdivuhodné spojení – pupeční 
šňůru. Placenta zastává současně roli plic, žaludku, střev a umělé ledviny vašeho dítěte. 
Z vaší krve si placenta odebírá kyslík a živiny, které jsou nezbytné pro růst miminka, a ná-
sledně nepotřebné látky opět vrací. Placenta slouží také jako filtr. „Placentární bariéra“ je 
schopna zadržet četné bakterie a viry, které by mohly plod infikovat. S určitými látkami si ale 
poradit neumí, proto je doporučeno vyvarovat se alkoholu a cigaretám. 

Vývoj po měsících
10 dní: Maličké vajíčko se vší silou přidržuje dělohy a dokazuje už nyní svou organizační 
schopnost. Dělí totiž své buňky na tři různé zárodečné listy. To je startovním signálem pro 
tvorbu orgánů, kůže, nervového systému, chrupavek, kostí, svalů, zažívacího systému a žláz. 

3 týdny: Za jeden týden se hmotnost embrya zvětší asi 10 000×, ale embryo je stále ještě mi-
kroskopicky malé. Nervový systém tvoří jen prostý žlábek. Končetiny zatím nejsou vytvořeny. 

6 týdnů: Nyní má embryo tvar droboučké fazole, tvar těla tak začíná být o něco patrnější. 
Objevují se dokonce maličké pupeny končetin. Jedna trubice, vytvořená ze dvou krevních 
cév, slouží jako srdce. A opravdu bije! Na hlavičce se už rýsuje obličej a oči jsou zatím úplně 
kulaté a celé černé. Embryo nyní váží zhruba jeden gram a měří asi tři milimetry.

Na konci třetího měsíce měří děťátko  
kolem 6 cm a váží zhruba 15 g.

3 . lunární měsíc či 12 . týden: Děťátko už udělalo takový pokrok! Jsou založeny orgány, 
vyvíjejí se svaly, zpevňují se kosti, rýsuje se konečný tvar těla a mozek a reflexy se sehrá-
vají. Nyní může postoupit do třídy „plod“! Z tohoto důvodu teď pracuje na svých posledních 
úpravách. Zakládají se budoucí zuby, objevují se nehty a vlasy.

4 . lunární měsíc či 16 . týden: Děťátko nyní měří necelých 12 centimetrů. V mezidobí je tep 
srdíčka dítěte v průměru 140 za minutu. Imunitní systém začíná pomalu fungovat. Jeho hla-
vička je již vzhledem k tělíčku méně disproporční, vyrážejí vlásky a zpevňují se chrupavky. 
Pod jeho jemnou kůží se rýsují krevní cévy a na jeho tělíčku vyrůstá jemné chmýří. Stopy 
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tohoto chmýří, které nazýváme lanugo, jsou někdy přítomny ještě při porodu. O pohlaví 
vašeho dítěte rozhoduje genotyp spermie, která oplodnila vajíčko. 

5 . lunární měsíc či 20 . týden: Poprvé můžete cítit pohyby svého dítěte. A zároveň děťátko 
ve svém zámotku cítí vaše ruce, které je měkce hladí. Hmat je vůbec první smysl, který ob-
jevuje. Dítě je nyní uprostřed prenatálního vývoje. Měří nyní kolem 20–25 centimetrů a váží 
250–300 gramů. Měl váš maličký někdy škytavku? To je dobré znamení, protože už trénuje 
svůj hrudníček na pohyby při dýchání. 

6 . lunární měsíc či 24 . týden: Měsíc probuzení. Dítě se již pohybuje velmi často; o to více, když 
je podrážděno. Když zrovna výjimečně podřimuje, má ruce složeny křížem na prsou a kolínka 
přitažena k břichu. Dítě sice ještě není na světě, ale už je schopné se vyjadřovat. Může přijímat 
podněty ze svého okolí a reagovat na ně. Měří zhruba 30 cm a váží okolo 600 gramů.

7 . lunární měsíc či 28 . týden: Dítě otevírá oči. 
Děťátko může nyní nejasně rozpoznávat tma-
vé tvary a světýlka, která se zdají být červeně 
zbarvena tkáněmi vaší dělohy. Váží něco málo 
přes jeden kilogram a měří zhruba 40 cm. Dítě 
tuto dobu využívá, aby lépe koordinovalo své 
pohyby a dále rozvíjelo svůj nervový systém, 
takže si velmi rádo cucá palec a nacvičuje si 
tak pozdější sání z prsu. Jeho tělo je pokryto 
bělavou vrstvou, tzv. sýrovým mázkem (vernix caseosa). Tento mázek (který je někdy přítomen 
i na kůži novorozenců) chrání kůži plodu před účinkem solí obsažených v plodové vodě. 

8 . lunární měsíc či 32 . týden: Dítě má již plně vyvinuté chuťové buňky, rozezná tak chuť 
vašeho jídla. Pokud si dáváte jídlo s cukrem, pak dítě polyká rychleji, protože jemu sladké 
také chutná. Výsledek na sebe nenechá dlouho čekat – děťátko se zakulacuje. Jeho tukem 
naplněná kůže se vyhlazuje a získává pěknou růžovou barvu. Dítě rychle přibývá na váze, 
váží teď necelé dva kilogramy. Jeho nejdůležitější orgány dosahují téměř plného vývoje. 
Srdce se ještě musí trochu namáhat – spojení mezi pravou a levou srdeční komorou se uza-
vírá teprve po porodu. Vývoj plic ještě také pokračuje, děťátko si mezitím nacvičuje dýchání. 

9 . lunární měsíc či 36 . týden: Dítě, které je již dobře vyvinuté, se začíná s blížícím se po-
rodem dostávat do správné polohy, a to tak, že hlavičkou naléhá a tlačí dolů proti děložnímu 
hrdlu. Velkou část svého chmýří (lanuga) dítě v tuto chvíli již ztrácí. Momentálně měří zhruba 
47 cm a váží kolem 2,75 kg, ale využívá veškerý čas, aby nabralo síly, a denně tak přibírá 20 
až 30 g. Od 38. týdne je již připraveno na nadcházející dobrodružství.

Smysly dítěte se znatelně vyvíjejí. 
Jeho sluch už reaguje na hluk z okolí, 
ale zvuky jsou ještě výrazně zkresle-
ny. Nepronikají k němu totiž v původní 
verzi, ale zeslabují se průchodem přes 
děložní stěnu a vlivem zvuků z vašeho 
vnitřního prostředí, jako je bublání va-
šeho zažívacího systému, vaše dýcha-
cí šelesty a tep vašeho srdce. 
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Změny v těle matky 
Aby se stále přizpůsobovala růstu dítěte, prodělává vaše děloha výrazné 
změny . Její běžná velikost bývá kolem 8 cm a váha přibližně 50 g . Při porodu 
se však zvětšuje až na rekordních 30 cm a váží mnohdy i více než kilogram! 
Na ultrazvuku je možné ji dobře najít, na pohled je však viditelná teprve 
ve 3 . nebo 4 . měsíci . 

Etapy vývoje dělohy představují opěrné body, pomocí nichž je možné sledovat vývoj těho-
tenství jako takového: 
●  2. měsíc: děloha má velikost pomeranče 
●  3. měsíc: děloha dosahuje nad stydkou kost 
●  4. měsíc: děloha je na poloviční cestě mezi stydkou kostí a pupkem
●  5. měsíc: děloha dosahuje výše pupku 
●  6. a 7. měsíc: děloha stále více roste ve směru břicha a hrudní kosti 
●  8. měsíc: děloha dosahuje hrotu hrudní kosti 
●  9. měsíc: děloha má výšku 32–33 cm a objem min. 4,5 l

Krevní oběh
Vaše nejdůležitější vnitřní mechanismy pracují rychleji. Proč? Protože vaše tělo prostě potřebu-
je více energie. Hlavně proto, aby se vytvořila nová prsní tkáň a tkáň dělohy, ale i kvůli tomu, aby 
správně fungovala látková výměna mezi vámi a vaším dítětem. Vaše tělo proto vytváří až o 40 % 

krve více a ono stejné množství musí vaše srd-
ce také vypumpovat – bije proto rychleji, a to až 
o 15 tepů za minutu. Dýchání se zrychluje – i to 
je zcela normální; vaše plíce jednoduše spotře-
bují více kyslíku. Při každém nádechu musíte 
vdechnout o 10–15 % více vzduchu. 

Ledviny
Vaše ledviny se přizpůsobují nové situaci, 
musí filtrovat větší množství krve, a jsou tak 
více zatěžovány.

Zažívání
Vaše zažívání se zpomaluje. Proto vás může 
trápit zácpa, za což nesou zodpovědnost  
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– specialista na krásnou pleť

Řešení pro vrásky, dehydrataci, ztrátu 
pružnosti pokožky, strie, celulitidu, jizvy.
Na tělo i obličej.
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těhotenské hormony. Toto trápení však není vůbec nahodilé, naopak – těhotenské hormo-
ny totiž zabraňují předčasným stahům dělohy. Vedlejším neblahým efektem je ovšem vliv 
na váš žaludek a střeva. 

Pánev
Vaše pánev se poněkud rozšiřuje, uvolňují se klouby, aby umožnily průchod dítěte. Již ně-
kolik milimetrů znamená velký rozdíl.

Děloha
Vaše děloha se stává elastičtější, aby se mohla lépe kontrahovat. Její vlákna jsou širší  
a 15–20× delší než na začátku těhotenství. 
Děložní hrdlo je měkčí a může se bez problémů otevírat. Stále je však ještě uzavřeno hle-
novou zátkou, která chrání dítě před bakteriemi.

Ženské orgány
Vaše pochva se prodlužuje, rozšiřuje a řasí se jako akordeon. Je přichystána na průchod 
vašeho dítěte. Dochází k zesílenému vyměšování vaginálních sekretů, aby vaše dítě bylo 
chráněno před bakteriemi zvenku.

Hormony
Hormony mají dosti nabitý pracovní program, neboť stimulují vývoj tkání vaší dělohy, mo-
bilizují vaše energetické rezervy, aktivizují činnost vašich ledvin a organizují výměnu látek 
mezi matkou a plodem. Ovládají všechny centrály vydávající povely a vyvolávají také porod 
či vystřikování mléka. 
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Čistíte si zuby za dva?
Nejlepší tipy pro péči o vaše ústa v průběhu těhotenství
Když čekáte miminko, prochází vaše tělo mnoha změnami, částečně je to dáno hormony 
a částečně tím, že nosíte extra zátěž. Zasloužíte si tedy speciální péči. Masáže oteklých no-
hou, dostatek odpočinku, vyvážená strava, to jsou všechno známé věci. Možná ale někoho 
překvapí, že hormonální změny mají vliv i na dásně. 

Vaše dásně mohou být v průběhu těhotenství přecitlivělé
Kvůli hormonálním změnám mohou dásně otékat a může také dojít k narušení přirozené 
rovnováhy mezi bakteriemi v ústech. Zubní plak a bakterie se hromadí podél linie dásní 
a mohou vyvolat zánět dásní a s tím i spojené krvácení. Pokud trpíte citlivými, oteklými nebo 
dokonce krvácejícími dásněmi, raději navštivte svého stomatologa. Podle statistik se různé 
problémy s dásněmi týkají 50–70 % těhotných žen, není to tedy nic zvláštního, ale raději 
nezapomínejte na důkladnou prevenci. 
Navštěvujte pravidelně lékaře, pijte dostatek vody, aby vaše dásně nebyly vysušené, použí-
vejte mezizubní pomůcky a dvakrát denně šetrně čistěte zuby podél linie dásní. Zaměřte se 
na zubní pasty, které obsahují přírodní enzymy a proteiny a dokáží tak přirozeně ochránit 
vaše ústa. Tyto zubní pasty podporují růst prospěšných bakterií, které pečují o dásně a zá-
roveň dokáží bojovat proti těm škodlivým, jenž způsobují problémy.

Mohou se vám změnit chutě
Za změny ve vašich chutích mohou 
také hormony. Může se stát, že 
výrazná jídla pro vás budou příliš. 
Z milované česnekové pomazánky 
se může stát největší nepřítel a na-
opak tvarůžky, které jste nemohla 
ani cítit, budou vaše oblíbené. Pod-
le studie se chutě změní až u 93 % 
žen v průběhu prvního trimestru, 
především pokud trpí ranní nevol-
ností.  Jestli je to i váš případ, dá-
vejte si pozor na výrazné chutě, a to 
nejen u jídla, ale například i u zubní 
pasty a vyhledávejte zubní pasty 
s jemnou příchutí. 
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Hned při první návštěvě lékaře vám bude odebrána krev . V medicínské 
laboratoři bude potom stanovena vaše krevní skupina . K tomu se váží 
určitá rizika, je proto nutné toto vyšetření podstoupit co nejdříve . Krevní 
testy umožňují také stanovení hladin protilátek proti zarděnkám a toxo-
plazmóze . 

Proč se má člověk nechat vyšetřovat, když není nemocný? Těhotenství je čas velkých pře-
vratů. Vaše tělo se neustále mění a hledá novou rovnováhu. Cílem lékařské kontroly je 
odhalit a korigovat eventuální slabá místa této rovnováhy.
Zajděte k lékaři co nejdříve. Opožděné pravidelné krvácení či pozitivní těhotenský test? Rych-
le vyhledejte svého lékaře, protože jedině tak se můžete s jistotou dozvědět, zda jste opravdu 
těhotná. Brzké vyšetření vám umožní rychle přizpůsobit vaši životosprávu novým okolnostem 
a učinit potřebná opatření pro hladký průběh vašeho těhotenství. Vyšetření jsou hrazena 
zdravotní pojišťovnou. Pokud jste těhotná, při prvním – velmi důležitém – vyšetření vám lékař 
či vaše porodní asistentka vysvětlí, jak bude kontrola vašeho těhotenství probíhat.

Je úplně normální, že vám bude klást řadu otázek o vaší rodinné anamnéze, prodělaných 
chorobách, vašich životních zvyklostech, pracovní situaci atd. Poradí vám, co dělat, když 
kouříte, máte namáhavé povolání, konáte dlouhé cesty atd. Během těhotenství jsou na pro-
gramu různá vyšetření, měření a analýzy, jejichž cílem je kontrolovat vaše zdraví i zdraví 
vašeho dítěte a zhodnotit podmínky porodu, až se přiblíží jeho termín. Cílem všech těchto 
sezení je vás uklidnit, odhalit případnou nepozorovanou chorobu a včas ji léčit, a také zjistit, 
zda vám nehrozí nějaké rizikové faktory.

Vyšetření během těhotenství



Lékařská péče o maminku

20

Od 8. měsíce se pak tyto návštěvy stávají častějšími. Každé lékařské vyšetření by mělo 
být pevným bodem ve vašem kalendáři. Nevynechejte žádné vyšetření. Využijte je ve svůj 
prospěch – máte při něm příležitost vyslovit své obavy, dostat užitečné rady a klást otázky, 
o kterých přemýšlíte. Tak pro své děťátko uděláte vše, co je ve vašich silách. 

Rh-faktor
Všem nastávajícím matkám s negativním Rh-faktorem se také pravidelně odebírá krev, 
aby se včas zjistila případná přítomnost protilátek proti Rh-faktoru plodu. Hladinu protilátek 
je proto nutné během celého těhotenství pečlivě kontrolovat. Časy, v nichž byl Rh-faktor 
„strašákem“ mnoha nastávajících maminek, již však minuly. Dnes jsou problémy a kompli-
kace, které jsou s ním spojeny, velmi dobře známy a včas ošetřeny. 

Cukr v moči neznamená vždy cukrovku.

Jeho jméno je Rhesus – Rh-faktor je znakem krevní skupiny. U většiny mužů a žen je Rh-fak-
tor pozitivní, zkráceně Rh+. V takovém případě není žádný důvod k obavám: vaše krev je kom-
patibilní a vaše děti přicházejí na svět rovněž s Rh+. V rámci těhotenského vyšetření se vždy 
stanovuje vaše krevní skupina. Pokud máte Rh−, budete stále sledována. U žen s Rh− se při 
riziku kontaktu mateřské krve a krve plodu (potrat, porod, odběr plodové vody) aplikuje injekce 
imunoglobulinu. Také ihned po porodu, pokud je vaše dítě Rh+, dostanete takovouto injekci. 
Díky tomu nebude u budoucích těhotenství existovat vyšší riziko než u prvního těhotenství.

HIV a hepatitida B
Kromě toho všeho vám bude také proveden test na hepatitidu B a HIV. Obě tyto choroby 
mohou být přeneseny na kojence. Pokud se u dítěte vyskytne hepatitida B, bude léčeno 
bezprostředně po porodu. Očkovací látka a injekce s protilátkami proti hepatitidě B chrání 
dítě proti jejímu vzniku. 

Železo
Vzhledem k tomu, že živíte své dítě, hrozí vám nedostatek železa, a tím i anémie (chudo-
krevnost). V prvním a třetím trimestru se tak provede vyšetření krevního obrazu, aby se 
eventuální nedostatek železa diagnostikoval. Pokud je to váš případ, budete muset denně 
užívat preparáty obsahující železo.

Měření krevního tlaku 
Příliš vysoký krevní tlak může být velmi nebezpečný. Často však bývá naopak nižší než 
před vaším těhotenstvím. Pokud příliš stoupne, je třeba jej snížit a řídit se speciálním pro-
gramem pro výživu (dieta bez soli). Pokuste se proto vést spíše klidnější způsob života 
a vyhněte se zbytečným stresům.
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Obecná vyšetření
Lékař vám prohmatá břicho, poslechne si činnost vašeho srdce, provede vyšetření moči 
a zváží vás. Vaše počáteční hmotnost umožňuje sledovat váhový přírůstek potřebný pro 
zdraví vašeho dítěte. Zatímco v prvních třech měsících je hmotnostní přírůstek nepatrný, 
během posledních měsíců se stupňuje rychlostí blesku. Nastávající maminka obvykle při-
bere 8 až 12 kg. 

Odběr moči
Při každé návštěvě lékař také vyšetří vaši moč na přítomnost cukru a bílkovin a také zkon-
troluje, zda moč nevykazuje stopy nepozorované infekce močových cest. Cukr v moči ne-
znamená vždy cukrovku. 
Hlavní riziko spočívá v tom, že na svět přijde příliš velké dítě. Od 4 kg hmotnosti dítěte je již 
porod obtížnější a zakulacené dítě je mnohdy více ohroženo možným poraněním během 
porodu. 
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Gynekologická vyšetření 
I když se rytmus návštěv u lékaře může u jednotlivých těhotných lišit v zá-
vislosti na množství rizikových faktorů, je program při každém vyšetření ví-
ceméně stejný . Všechna vyšetření jsou prováděna obvodním gynekologem . 
Poslední vyšetření před porodem se většinou provádějí na klinice, kterou 
si zvolíte pro porod .
 
Gynekolog provede vaginální vyšetření a pomocí poševních zrcadel vyšetří vzhled po-
chvy a děložního hrdla. Při tomto vyšetření lékař posoudí, zda je krček (čípek, děložní 
hrdlo) vaší dělohy dobře uzavřený a dostatečně dlouhý. Sliznice pochvy a děložního 
čípku vykazuje v těhotenství často silnější modravě červené zbarvení, hlen děložního 
hrdla je hustší a děložní hrdlo je měkčí a delší. Pokud je vše v pořádku, naznačuje to, 
že riziko potratu nebo předčasného porodu je minimální. Lékař také zkontroluje, zda 
nedochází ke krevním ztrátám a zda není přítomna infekce. Váš gynekolog také sta-
noví přesnou polohu dítěte a množství plodové vody. Od 6. měsíce lokalizuje hlavičku 
a ostatní části těla dítěte. Kolem 8. měsíce zkontroluje, zda hlavička dítěte skutečně 
směřuje správně dolů. 

Vyšetření v 8. měsíci – pokud se vývoj vašeho dítěte opožďuje, učiní váš lékař opatření, aby 
se „opožďování nitroděložního růstu“ zabránilo, a bude plod častěji sledovat. V 8. měsíci 
mohou eventuálně nastat „velké potíže“ spojené s koncem těhotenství: riziko předčasného 
porodu, výskyt vysokého krevního tlaku, diabetes… Váš lékař učiní odpovídající opatření, 
přičemž lepší je samozřejmě prevence než léčení.

Péče v 9. měsíci – den „D“ se blíží! Lékařské kontroly mohou být častější, aby se lékař lépe se-
známil s podmínkami vašeho porodu a mohl lépe kontrolovat vaše zdraví i zdraví vašeho dítěte. 

Zcela snadno se dá termín vypočítat takto: 1. den 
posledních měsíčků + 7 dní – 3 měsíce = datum porodu.

Dávejte pozor na kontrakce 
Děti přicházejí na svět pomocí děložních kontrakcí. Pokud se kontrakce vyskytují příliš čas-
to, zavolejte svého lékaře. Děložní kontrakce poznáte podle toho, že se vaše břicho stává 
tvrdým a necitlivým. Doprovodnými jevy mohou být lehké bolesti v podbřišku a bolesti zad.
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Kdy přijde vaše dítě na svět? 
Abyste zjistila teoretické datum porodu, připočtěte 40–41 týdnů k datu svého posledního 
pravidelného krvácení. Těhotenství trvá v průměru 40 týdnů, ale délka trvání v rozmezí 
38–42 týdnů je v normě. První ultrazvukové vyšetření umožňuje lékaři přesněji odhadnout 
datum porodu vašeho děťátka. 

Vyšetření ultrazvukem
Lékař nebo porodní asistentka nechají po vašem břiše klouzat sondu, která vysílá ultra-
zvukové vlny. Tato sonda je připojena k přístroji a přenáší „překážky“, na které narazily 
ultrazvukové vlny, na obrazovku – a vy tak vidíte tělíčko svého dítěte! Tímto nezbytným 
vyšetřením se kontroluje vývoj vašeho dítěte od 2. do 9. měsíce. V raném těhotenství se 
ultrazvukové vyšetření provádí vaginální cestou. Standardní plán pro kontrolu průběhu tě-
hotenství předpokládá tři vyšetření ultrazvukem, která hradí zdravotní pojišťovna. Pokud 
byste potřebovala intenzivnější péči, provede váš lékař další ultrazvuková vyšetření. 

1 . vyšetření ultrazvukem od 7 . do 12 . týdne 
Je to vzrušující okamžik – vidíte své děťátko a jeho tlukoucí srdce. První vyšetření ultrazvu-
kem umožňuje přesně stanovit začátek těhotenství, vypočítat datum porodu, zjistit vitalitu 
plodu a poznat vývoj dítěte a většinu anomálií s tím spojených. Dozvíte se také, zda nemáte 
počítat s více než jedním přírůstkem do rodiny – dvojčata, trojčata a čtyřčata vyžadují přiro-
zeně takovou kontrolu, která tomu bude odpovídat.

2 . vyšetření ultrazvukem od 18 . do 22 . týdne
Toto vyšetření je vůbec nejdůležitější. Stanoví se při něm kompletní zdravotní bilance vašeho 
dítěte: změří se končetiny, zkontrolují se funkce orgánů a vývoj skeletu. Kromě toho se vyšetří 
množství plodové vody a placenta. Při 2. vyšetření ultrazvukem je také možné dozvědět se 
pohlaví dítěte, pokud si to budete přát. 

www.eucerin.cz

Vynikající opalovací krém na obličej pro všechny typy pleti. 
Pomáhá bránit fotostárnutí pleti a viditelně redukuje vrásky.
Technologie Advanced Spectral Technology poskytuje 
vysoký ochranný faktor před UVA/UVB zářením i ochranu 
před vysokoenergetickým viditelným světlem (HEVIS). 
Tento opalovací přípravek také podporuje kůži vlastní 
mechanizmy reparace DNA, zatímco kyselina hyaluronová 
redukuje známky stárnutí pleti.

EucErin EmulzE na opalování na obličEj 
proti vráskám photoaging control spF 50

ECN_Sun_Photoaging_115x57.indd   1 22.2.19   9:57
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3 . vyšetření ultrazvukem  
od 30 . do 34 . týdne
Jedná se o poslední kontrolu, při které se 
ještě jednou kontroluje růst, pohyby, dýchá-
ní atd. Kromě toho se zkontroluje, zda jsou 
v pořádku podmínky pro blížící se porod: po-
loha a velikost dítěte a poloha placenty.
Kombinovaný test je možné provádět mezi 
11. a 14. týdnem těhotenství a v současné 
době se považuje za nejmodernější a nej-
bezpečnější metodu pro hodnocení rizika 
Downova syndromu. Tímto testem lze také 

rozeznat vývojové anomálie orgánů. Test se skládá z měření projasnění šíje plodu pomocí 
ultrazvuku a hormonální analýzy po odběru krve. Tento test může často nahrazovat odběr 
plodové vody a je prakticky bez rizika potratu. Samotný test však nelze považovat za dia-
gnózu a při těhotenství s více plody pozbývá jakoukoli výpovědní hodnotu. 

Několik rad:
Dávejte pozor na příznaky únavy – nejlepším barometrem vašeho těhotenství je vaše 
únava. Jen vy sama víte, kdy potřebujete klid.. 
Vyhněte se stresu – chraňte se před stresem a žijte normálně. Nejste žádná křehká by-
tost, kterou je nutné nadměrně chránit, ale ani žádná neúnavná, přehnaně silná žena. 
Sledujte své kontrakce – od 6. měsíce se vaše děloha již každý den trochu stahuje. Sta-
nou-li se tyto kontrakce příliš rušivými, vyšle vaše tělo poplašný signál. Dopřejte si klid 
a všechno bude zase v pořádku. V opačném případě navštivte těhotenskou poradnu dříve 
než v domluveném termínu. 
Počítejte kotrmelce svého dítěte – dítě se pohybuje už od 4. měsíce. To je důkaz, že vše 
probíhá dobře! Sledujte jeho akrobatické kousky. Abyste je mohla lehčeji počítat, natáhněte se 
na půl hodiny na levý bok. Tuto malou zotavovací přestávku byste si měla dopřát každý den! 
Važte  se  každý  týden – nechoďte kolem váhy bez zvážení. Zjistíte tak, zda je váhový 
přírůstek přiměřený. 

Kontroly doma – bude-li váš lékař od vás požadovat častější kontrolu 
moči, proveďte si doma dodatečné testy. Velmi vám doporučujeme 

testovací rukavici (k dostání v každé lékárně), pomocí níž si můžete 
sama jednoduše a rychle změřit hodnotu pH v pochvě.
Nebojte se mluvit – informujte svého gynekologa o příznacích, 
které pozorujete. Důvěřujte mu a ptejte se ho na věci, které vás 

zajímají. Je to jako při nákupu: napište si seznam, abyste své dota-
zy u lékaře nezapomněla.



PRVNÍCH 1000 DNÍ* 
VAŠEHO MIMINKA 
ZAČÍNÁ UŽ 
TĚHOTENSTVÍM

Pregna+

Doplněk stravy

• Expertní probiotika pro těhotné ženy
• Podpora správného vývoje miminka1

* 1000 dní je období od početí dítěte (začátku těhotenství) 
   do doby přibližně dvou let dítěte. V tomto období dochází 
   k růstu a nastavení rovnováhy střevního mikrobiomu. 
1  Kyselina listová přispívá k růstu zárodečných tkání během těhotenství.
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Je nezbytně nutné brát vážně únavu a vyčerpání! Vyhněte se zbytečnému 
rozrušení, nenechte na sebe doléhat obavy druhých . To vše vám bere ener-
gii . Pokud se ve vás stupňuje pocit stresu, pokuste se o okamžité uvolnění 
cvičením či meditací, lhostejno v kterou denní dobu . 

Okamžité uvolnění 
●  Vyhledejte si klidné místo, pokud možno v polostínu. 
●  Natáhněte se na záda na zem a podložte si hlavu.
●  Zvedněte nohy do vyšší polohy. 
●  Dýchejte klidně. 
●  Uvolněte postupně všechny svaly.
●  Vyžeňte z hlavy všechny myšlenky a pokuste se nemyslet na povinnosti,  

které vás čekají.

Tak směle do toho, jste těhotná, ne nemocná.

Potřeba kyslíku 
Máte dojem, že vám chybí vzduch? To není jen dojem! Když jste těhotná, spotřebujete totiž 
kyslík za dva. 
●  Místnosti, v nichž se nacházíte, častěji větrejte.
●  Spěte při otevřeném nebo pootevřeném okně. 
●  Co nejčastěji se procházejte na čerstvém vzduchu.

Správně zvolená forma těhotenského cvičení s lehkou fyzickou zátěží vám pomůže vydat 
přebytečnou energii a správně se uvolnit. Díky pohybovým aktivitám se budete cítit lépe, 
budete lépe spát, zlepšíte cirkulaci krve a tím snížíte riziko otoků dolních končetin. 

Tělo v rovnováze
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Správná výživa 
v těhotenství
Těhotné ženy by měly jíst pravidelně, tři hlavní jídla by měla být doplněna 
o alespoň dvě svačiny . Ve stravě by měly být každý den zastoupeny všech-
ny základní druhy potravin . Příjem sladkostí, slazených nápojů a tučných 
jídel by měl být v těhotenství omezen, protože tyto potraviny mají při ob-
vykle vysokém kalorickém obsahu jen malý obsah živin . Nadměrný nebo 
nedostatečný kalorický příjem v těhotenství může mít vliv na úspěšnost tě-
hotenství, např . na riziko předčasného porodu nebo některých onemocnění 
v těhotenství .

Zdravé ženy s normální váhou mají zvýšit energetický příjem v 1. trimestru těhotenství o 85 
kcal (355 kJ) denně, ve 2. trimestru o 285 kcal (1195 kJ) denně a ve 3. trimestru o 475 kcal 
(1990 kJ) denně. Doporučený denní příjem energie pro netěhotné ženy v produktivním věku 
s normální váhou je přitom 2 000 kcal (8400 kJ). Tyto hodnoty vycházejí z potřeb zdravých 
žen s normální váhou před otěhotněním a s přírůstkem na váze v těhotenství zhruba 12 kg. 



Nakupte přes 
www.mamadha.cz 
a získáte akční cenu 
a dopravu zdarma!!!
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Pro ženy v jiné situaci (např. ženy s nadváhou nebo podvýživou před otěhotněním nebo 
ženy s nějakým zdravotním problémem) mohou být energetické nároky jiné.
Během těhotenství stoupají nároky těla také na přísun vitamínů a minerálů. I při pestré 
a vyvážené stravě je v těhotenství obtížné dosáhnout doporučené denní dávky některých 
vitamínů a minerálů, zejména kyseliny listové. Mícha a mozek se u dítěte vytváří v prvních 
týdnech těhotenství, ženy by proto měly užívat kyselinu listovou již několik měsíců před 
otěhotněním. Z tohoto důvodu je vhodné se již při plánování těhotenství poradit s lékařem 
o užívání vitamínového doplňku stravy.           
Kyselina listová je jedním z vitamínů skupiny B. V lidském těle je nezbytná především pro 
tvorbu zárodečných buněk. Doporučená denní dávka je 400 μg před otěhotněním a 600 
μg v těhotenství. Dlouhodobými výzkumy bylo zjištěno, že je výhodnější podávání kyse-
liny listové v podobě vitamínového doplňku. Důvodem je lepší vstřebatelnost syntetické 
formy kyseliny listové do organizmu (až 100%). Vstřebatelnost kyseliny listové přijímané 
v potravinách je zhruba 50 %, přičemž část kyseliny listové se navíc ničí tepelnou úpravou 
a skladováním (podle některých pramenů až 95 %). 
Doplňky stravy pro těhotné a kojící nenahrazují pestrou stravu, tzn. že i při jejich užívání je 
nutné stále myslet na vyváženou a pestrou stravu s dostatkem masa, mléčných výrobků, 
obilovin, ovoce, zeleniny a dalších druhů potravin. Vitamíny a minerály (s výjimkou kyseliny 
listové) jsou v těle lépe vstřebávány ze své přirozené podoby v potravinách než ze syntetic-
ké formy v doplňcích stravy. 
O užívání doplňků stravy se poraďte se svým lékařem. Neužívejte více multivitamínových 
přípravků zároveň, ani nezdvojujte denní dávku. Dlouhodobé užívání nadměrných dávek 
některých vitamínů nebo minerálů může být nebezpečné 
pro vás i pro dítě.
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Stravování 
O tom, že jídelníček ženy v těhotenství je důležitější 
než cokoliv jiného, snad dnes už nikdo nepochy-
buje . Během těhotenství je také vhodné přemýš-
let o kvalitě produktů, které konzumujete . Na-
učte se ocenit vlastní chuť potravin a těšte se 
z vyvážených, chutných a výživných pokrmů . 
Buďte kreativní a nechte se inspirovat „pestrou 
kuchyní“ .

Neznamená to však, že budete jíst za dva. Vhodné je jíst 
častěji po menších dávkách. Snídani, oběd a večeři tedy do-
plňte o dvě malé svačinky. Tímto způsobem se vyhnete nevolnosti, 
pocitu těžkosti po jídle, nadýmání a tlaku.

Snídaně je obecně zásadní – slýcháte to ze všech stran a pro těhotné ženy to platí dvoj-
násob. Bez snídaně je totiž organismus ochuzen o patřičné „nakopnutí“ metabolismu. Ten 
v noci zpomalí svůj chod a rozběhne se až s prvním jídlem. Když se tedy nenasnídáte, vaše 
výkonnost bude nižší až do té doby, než se poprvé najíte. A to v období těhotenství může 
být klíčem k problémům, jako jsou zažívací obtíže, zácpa nebo snížená pozornost.
Abyste učinila zadost zvyšujícím se nárokům svého organismu, v němž vyrůstá nový život, 
potřebujete vyváženou, pestrou a kaloricky plnohodnotnou stravu. Vaše tělo tak získá energii, 
kterou potřebuje pro všechny nastávající změny. Placentou vašemu dítěti zajistíte všechny 
potřebné vitamíny a stopové a minerální prvky a zároveň zůstanete ve formě. Se správnou 
stravou se zjednoduší také porod a následné formování postavy do původní podoby.

Bez snídaně je organismus ochuzen o patřičné 
„nakopnutí“ metabolismu.

Váha
Nenechte se sledováním váhy příliš pohltit, ale veďte ji v patrnosti. Během prvních tří měsíců 
se hmotnost příliš nemění, maminky obvykle nabývají na váze až později, a to přibližně 1,5 kg 
za měsíc. Doporučený přísun kalorií je oproti běžnému příjmu navýšen o 250 kcal/den. 
Pokud váha ukazuje na konci těhotenství 8 až 12 kg váhového přírůstku, je to perfektní. 
V průběhu těhotenství je rozhodně důležité předcházet infekčním onemocněním (ať již vi-
rového, či bakteriálního původu), která mohou mít negativní vliv na zdraví nastávající ma-
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minky i plodu. Proto je vhodné posilovat přirozený obranný systém. 70 % našeho imunitní-
ho systému sídlí ve střevech. Střevo funguje jako vnitřní bariéra proti špatným bakteriím 
a škodlivým látkám, proto je důležité tento přirozený obranný mechanismus udržovat v dob-
ré kondici. Je tedy vhodné zařadit do svého jídelníčku výrobky s probiotickými bakteriemi, 
které pomáhají ochránit organismus a podporují přirozený obranný systém.

Strava těhotných maminek
Pokud vaše chutě neodporují vyvážené výživě a nevyvolávají žádné zažívací problémy, ne-
musíte se trápit provinilými pocity a můžete uspokojit své choutky, aniž byste měly špatné 
svědomí. Váš organismus vám často sám dává vědět, co potřebuje. 

Bioprodukty – s bioprodukty je spojena celá řada výhod. Ovoce se češe teprve po dozrání 
a zelenina je chuťově bohatší, protože byla vypěstována bez hnojiv a chemických přípravků 
proti škůdcům a plevelům. Biologické potraviny neobsahují umělé přísady, antibiotika ani 
barviva. Jsou bohatší na „živé“ mikroživiny a mají větší obsah energie. Proto se vždy snažte 
nakupovat ty nejkvalitnější potraviny.

Bílkoviny – vyšší potřeba bílkovin neboli proteinů reálně nastává až v druhém trimestru, hraje 
pak ale velmi důležitou roli při tvorbě tkání. Bílkoviny můžeme hojně nalézt v různých druzích 
masa, mléčných výrobcích a vejcích, ale také v luštěninách, sojových produktech a oříškách.

Vápník – v těhotenství se vaše potřeba vápníku zvyšuje v důsledku tvorby skeletu a zubů 
vašeho dítěte. Proto je vhodné sníst denně více porcí bohatých na vápník. Zdrojem může 
být mléko a mléčné výrobky, vyhněte se však fermentovanému sýru a sýru ze syrového 
mléka. Bohatá na vápník je ale také zelená zelenina, jako například brokolice, kapusta či 
fenykl. Vápník se též nachází v sojových výrobcích, semínkách a oříškách. Velice vhodná je 
i kysaná zelenina, která pomáhá správnému nasměrování vápníku.

Vitamín C – vitamín C podporuje imunitní systém, ale také napomáhá vstřebávání železa. 
Obsažen je hlavně v ovoci a zelenině, proto je jezte denně. Vytvoříte si tak zásobu vitamínů, 
která je velmi prospěšná pro první roky života vašeho dítěte. 

Vitamín D – tento vitamín si tělo samo vytváří, jakmile je v kontaktu se slunečním světlem. 
Ale opatrně – není moc vhodné se vystavovat silnému slunečnímu záření přespříliš. V zim-
ních měsících je pak vhodné vitamín D doplňovat.

Vitamín B12 – doplňování vitamínu B12 je rovněž hodně důležité. Nalezneme jej například 
v droždí, ale velmi pravděpodobně bude nutné jej zároveň doplňovat ve formě tablet.
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Omega-3 mastné kyseliny – ty jsou obsaženy v olejích a semínkách. Například len, vlaš-
ské ořechy, chia semínka, ale dokonce i mořské řasy jsou velmi bohaté na spoustu esen-
ciálních kyselin. Ty jsou nezbytné pro vývoj mozku a zraku dítěte.

Jód – ohledně doplňování jódu se poraďte se svým lékařem; při neuváženém užívání může 
totiž snadno dojít k předávkování. Přirozenými zdroji jsou však obohacená kuchyňská sůl, 
mořské řasy či ryby, ale ani jedno není vhodné přehánět.

Tuky – k hodnotné výživě patří tuky, ale nesmí jich být příliš mnoho, jinak mohou vzniknout 
problémy s hmotností! Vyhněte se proto pokud možno nasyceným tukům, vepřovému sádlu 
a tučnému masu, přepáleným olejům a tučným uzenářským výrobkům a raději tyto tuky 
nahraďte lehčeji stravitelnými, ideálně čistými rostlinnými oleji z oliv, podzemnice olejné, 
slunečnic či kukuřice.

Několik rad:
●   Nevynechávejte žádné jídlo – pokud trpíte zažívacími problémy, jezte častěji menší porce.
●   Dbejte na to, abyste měla vždy po ruce lehkou svačinku.
●   Vyhněte se zbytečnému mlsání, eventuální vlčí hlad ukojte potravinami s nižším obsa-

hem kalorií.
●   Zvolte lehčeji stravitelné tuky, vyhněte se ale zároveň produktům „light“ – obsahují někdy 

sice méně cukru, ale zato hodně tuku, nebo naopak. Na celkovém počtu kalorií se proto 
nic nemění!

●   Jídlo si okořeňte čerstvými bylinkami, petrželkou, česnekem a bazalkou, což vaše „labuž-
nické patro“ potěší zcela přirozeným způsobem.

●   Pociťujete-li na konci těhotenství pálení žaludku, sdělte to svému lékaři.

Potraviny s vysokým rizikem
Vyhněte se potravinám, které by mohly vést k otravám. Ovoce a zeleninu vždy důkladně 
omyjte. Vyhněte se také syrovému nebo nedostatečně uvařenému masu. Omezte konzu-
maci vnitřností. Nevhodná je i přehnaná konzumace mořských ryb; často obsahují těž-
ké kovy, které mohou být při zvýšeném příjmu nebezpečné. Živočichové ve skořápkách 
a měkkýši v sobě skrývají riziko hepatitidy. Vynechte také umělá sladidla a zbytečná adi-
tiva, alkohol a cigarety a ideálně i kávu. Soli se vzdávat nemusíte, kromě výjimečných 
případů. Prostě se vyhněte tomu, abyste jídla příliš solila a abyste jedla vydatně osolené 
potraviny, jako jsou hranolky, solené arašídy, polévkové kostky, polévky v prášku, uzené 
ryby a konzervy.

Zdroj: PharmDr. Margit Slimáková a Tereza Vandrovcová, Ph.D.
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Doplňte železné zásoby
Těhotenství patří pro řadu žen k nejkrásnějším, ale i nejnáročnějším obdo-
bím v životě . Tělo procházející v té době řadou změn si zaslouží důkladnou 
péči lékaře i vaši . Hýčkejte namáhanou pleť, vlasy či nehty, odpočívejte, ale 
hlavně si dopřávejte dostatek živin, k nimž patří i železo . 

Jde o stopový prvek, který přispívá k normální tvorbě červených krvinek a hemoglobinu 
a také k přenosu kyslíku v těle. Podporuje rovněž správnou funkci imunitního systému i sní-
žení míry únavy a vyčerpání, což ocení asi všechny maminky.

Jíst za dva? Železo určitě!
Náš organismus má však jen omezené možnosti, jak železo v těle skladovat a zpracová-
vat. Proto jej potřebuje přijímat soustavně, ve správném množství a vhodné formě. Navíc 
právě v období spojeném s narozením miminka nároky na množství železa výrazně rostou. 
Jestliže u žen v produktivním věku mluvíme přibližně o 15 mg železa denně, pak v období 
těhotenství stoupá denní potřeba přibližně na dvojnásobných 30 mg. U kojících žen jde 
zhruba o 20 mg železa denně.
A jak tedy železo doplnit? Ideálním zdrojem je pestrá a vyvážená strava, ve které by nemě-
lo chybět mimo jiné maso. Bohatá na železo jsou například játra, ale i tzv. červené maso 
(třeba libové hovězí). Cenné zdroje železa jsou i mezi potravinami rostlinného původu. Jme-

nujme třeba luštěniny, olejnatá semena (k nimž patří dýně, 
mák nebo slunečnice), listovou zeleninu 
nebo sušené ovoce a sušené hřiby. K lepší 
vstřebatelnosti železa z rostlinné stravy při-

spívá, když spolu s potravinami boha-
tými na tento stopový prvek zároveň 

konzumujete zdroj vitamínu C. 
V praxi to může znamenat, že 
si dáte k jídlu sklenku pomeran-
čového džusu nebo zvolíte jako 
přílohu zeleninu s obsahem 

tohoto vitamínu. V náročnějším 
období, k nimž těhotenství i kojení 

patří, můžete sáhnout také po vhodném do-
plňku stravy s obsahem železa.



Salus
Floradix® Železo+ 
250 ml

V době těhotenství a kojení
dochází k přirozenému úbytku železa, které je třeba doplňovat. Vhodný je doplněk stravy 

Salus Floradix® Železo+ 250 ml, který je na rostlinné bázi a díky obsahu vitamínu C 
a extraktům z bylin má vysokou vstřebatelnost. 

Vyzkoušejte náš nový e-shop: www.liftea.cz

Doplněk stravy nenahrazuje pestrou a vyváženou stravu. 
www.floradix-zelezo.cz
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Tekutiny
Nezapomínejte pít – a zaměřujte se i na kvalitu! Existují nejen nápoje pro 
kojící matky, ale i nápoje pro těhotné . Při nedostatku tekutin se v těle hro-
madí škodlivé látky, zpomaluje se látková výměna, lymfa se zahušťuje, tká-
ně nejsou dostatečně zásobované kyslíkem – a člověk je hned malátnější 
a špatně se soustředí . 

Myslete na pitný režim
Ať už se na mateřství teprve připravujete a miminko máte ještě hezky v bříšku, nebo už je s vámi 
na světě, je dobré neustále myslet na dostatečný pitný režim. Během těhotenství i ve chvíli, 
kdy se miminko narodí, se kolem vás toho děje tolik, že je jednoduché zapomínat i na mnohem 
důležitější věci. Mějte ale na paměti, že správný pitný režim je opravdu zásadní, a to nejen pro 
vás. Ideální volbou je pak pro vás v těchto obdobích kojenecká voda. Má nízký obsah dusičnanů 
a díky nízkému obsahu minerálních látek navíc nezatěžuje ledviny. Až do dvou let věku dítěte se 
vyvíjí funkce ledvinových klubíček i kanálků, tudíž malý organismus neumí hospodařit se solemi 
a minerály. To, co dospělý organismus ani nepocítí, může dítěti způsobit vážné problémy. Výroba 
kojeneckých vod je také velmi přísně nastavena a kontrolována tak, aby byla zvláště pro miminka 
naprosto bezpečná. Některé kojenecké vody ani nemusíte převařovat. V těchto případech je 
dobré se řídit doporučením výrobců na etiketách vod. Voda má zkrátka na naše tělo pozitiv-
ní účinky. Proto je potřeba pít průběžně a během celého dne vypít alespoň 1,5 až 2 l tekutin. 
Množství přijatých tekutin je však nutné přizpůsobit individuálním potřebám každého jedince. 
Přijímáním tekutin také předcházíte infekci močových cest, která se v těhotenství často objevuje. 

Voda
Všeobecně můžeme říci, že v Čechách je voda z vodovodu vhodná k pití. Může však obsa-
hovat dusičnany, zbytky antibiotik a různé minerální látky, které na organismus – zejména 
těhotných žen – nepůsobí příliš pozitivně. Právě v období těhotenství je potřeba klást důraz 
na kvalitu přijímaných tekutin. Sáhněte raději po osvědčených a garantovaných značkách. 
Upřednostňujte kojenecké vody, u nichž máte záruku kvality. Jejich složení musí být totiž 
zdravotně a mikrobiologicky garantované, a právě tyto vody mají vyvážený poměr minerál-
ních látek. Neperlivé nebo mírně perlivé vody neobsahují CO2 (nebo jen malé množství), 
takže nezpůsobují nadýmání.
Pokud jste dosud holdovala minerálkám, během těhotenství jejich příjem omezte. Ve větším 
množství by vám mohly – zejména z důvodu obsahu minerálních látek – způsobit různé 
zdravotní komplikace. Dávejte si pozor zejména na správný poměr minerálů a vyhýbejte se 
minerálkám se zvýšeným obsahem sodíku.
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Káva, černý čaj a bylinkové čaje
Káva a čaj účinkují povzbudivě a organismus 
dříve dehydratují. Nepijte jich příliš mnoho. 
Přidejte do svého jídelníčku raději kávu bez 
kofeinu nebo z ječmene. Mnohé bylinkové 
čaje určené pro těhotné a kojící ženy jsou 
vhodné pro své účinky, ale neměly by se při-
slazovat. I na přípravu těchto nápojů můžete 
použít pramenitou či kojeneckou vodu.

Mléko
Kdysi se doporučovalo pro svůj obsah vápní-
ku. Je to však potravina, kterou naše tělo po-
měrně dlouho tráví a určitě neslouží k uhaše-
ní žízně. Dostatečný přísun vápníku si raději 
zajistěte konzumací zakysaných potravin – 
acidofilního mléka, jogurtových nápojů a mů-
žete jej také najít v máku, sezamu, mandlích 
i jiných potravinách.

Ostatní nápoje
Žízeň určitě neuhasíte sladkými nápoji, přesto-
že jsou chuťově lákavé. I když obsahují vodu, 
jsou pro běžný pitný režim nevhodné, protože 
zatěžují žaludek. Navíc obsahují umělé kon-
zervační látky a různá barviva. Zaměřujte se 
na málo doslazované a ochucované šťávy bez 
konzervačních látek, které mohou být vhodným 
doplňkem vašeho pitného režimu. Upřednost-
ňujte čerstvé, neslazené ovocné a zeleninové 
šťávy s množstvím vitamínu C a dalšími vitamí-
ny či minerálními látkami. Také nezapomeňte, 
že i své děti byste měli už od malička vést ke 
zdravému pitnému režimu. Optimální je neučit 
děti pít slazené a přislazované nápoje, ale na-
opak – snažit se v nich vypěstovat návyk sáh-
nout raději po čistých, nesycených nebo jemně 
sycených nápojích s nízkým obsahem minerá-
lů, samozřejmě vždy v dostatečném množství.

in
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Péče o sebe 
Skládají vám lidé komplimenty, že jste ještě nikdy nebyla tak krásná a září-
cí? To je jedna z pozitivních stránek těhotenství . Jste totiž „nadopovaná“ 
hormony! Vaše tělo se kompletně přeměňuje: to je těhotenské napínání . 
Rozhodně je možné se zakulatit a přitom zůstat krásná .

Těhotenství obecně propůjčuje pleti zářivý vzhled. K tomu přispívají hormony, ale také zdra-
vější životní styl. Dopřejte své pleti pravidelnou péči, aby zůstala krásná. 

Pleť
Ráno a večer umyjte obličej a dekolt jemným mýdlem nebo pleťovým mlékem, i když se ne-
líčíte. Poté opláchněte a pečlivě osušte. Tento denní rituál zabraňuje vysychání pleti. Použí-
vejte výrobky, které odpovídají momentálnímu stavu vaší pleti. Během těhotenství může pleť 
reagovat citlivěji na některé látky, sáhněte proto raději po hypoalergenních a bio výrobcích.
Suchá pleť – pleť těhotných žen bývá často sušší. Pečujte o ni ráno a večer zvlhčovacím 
krémem. V zimě může být vysoušení pleti ještě intenzivnější v důsledku suchého vzduchu 
a topení. 
Mastná kůže – stav vaší pleti se během těhotenství často zlepší. Nanášejte si každý večer 
krém určený pro tento typ pleti. Ve výjimečných případech se až do porodu objevuje akné. 
V tomto případě se obraťte na dermatologa. 
„Těhotenská maska“ – od 4. až 6. měsíce mohou být na vašem obličeji rozesety malé hně-
dé skvrny (tváře, spánky, čelo). To je reakce pleti na slunce. Chraňte se před ultrafialovým 
zářením, které výrazně přispívá ke vzniku „těhotenské masky“. 
Make-up – můžete se líčit, ale používejte kvalitní kosmetiku. Sázejte raději na přirozenou 
a prozářenou barvu pleti. Zdůrazněte svou přirozenost. Přizpůsobte svůj make-up stavu své 
pleti, a to především tehdy, pokud se změnil.

Tělo
Hruď – vaše prsy jsou každý měsíc o něco těžší. To je jedna z prvních viditelných známek na-
stávajícího mateřství. Věnujte svým prsům hodně pozornosti, aby zůstaly pevně napjaté. Vaše 
prsy už mohou také vylučovat tzv. kolostrum, což někdy vede k tvorbě stroupků na bradavkách. 
Proto je myjte jemným mýdlem a natírejte mandlovým olejem nebo zvlhčujícím krémem.

Několik rad:
●   Noste dobře padnoucí podprsenku bez kostic a vycpávek. Jsou-li vaše prsy velmi plné, 

mějte ji na sobě i v noci. Model bez hrudního popruhu by vůbec neměl omezovat vaše 
dýchání.
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●   Pokuste se stáhnout ramena od sebe a držte se zpříma. Tato poloha prsy vysunuje a při-
náší úlevu unaveným zádům. 

●  Sprchujte své prsy chladnou vodou. Tento „zpevňovací“ trik funguje! 
●  Používejte vyživující kosmetické přípravky.
●  Poněvadž mohou být prsy napjaté a citlivější, masírujte je velmi jemně. Do masáže za-

hrňte také dekolt, krk a ramena. Masírujte i prsní dvorce, aby zesílily a zároveň změkly. 

Břicho – jste pyšná na své kulaté bříško. Po porodu byste však chtěla mít břicho zase 
ploché a pevné. K tomu vám pomůže tento trojstupňový program: 
●  Dávejte pozor na to, abyste příliš nepřibrala.
●  Držte se zpříma a myslete na to, abyste podsadila pánev. To omezuje nadměrné vyklenu-

tí a zabraňuje tomu, aby se břicho vysunulo příliš dopředu. Vaše břišní svaly a vaše kůže 
jsou tímto způsobem méně namáhány. 

●  Pravidelně provádějte cvičení k posilování svalů, které je součástí programu gymnastiky 
pro těhotné.

Nehty – jsou lámavé a drobivé? K tomu dochází během těhotenství často. Nehty si stříhejte 
nakrátko a opilujte je – tímto způsobem se stanou odolnějšími. 

inzerce
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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 ta-
kových, které jsou mimořádně vhodné pro citlivou pokožku. Tyto prostředky obsahují speci-
álně 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 ostružiny, maliny, 
jahody, řepa, artyčoky, brokolice, paprika či bílé fazole.

Relaxujte
Věnujte se sami sobě, hoďte stres za hlavu. Nadměrný stres dokáže totiž negativně ovlivňo-
vat pokožku, oslabit ji a zhoršit její vlastnosti: pod stresem se může pokožka stát ještě sušší. 
Věnujte se pohybu nebo si příležitostně dopřejte masáž s esenciálními oleji.
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Těhotenství a intimní hygiena
Prostředí ženských intimních partií patří k těm nejcitlivějším oblastem lid-
ského těla . Jeho rovnováha ovlivňuje nejen zdraví ženy v jakémkoliv věku 
a vývoji, ale má vliv i na pohodový průběh těhotenství . Intimní péče je však 
často přehlížena, tedy až do okamžiku, dokud se něco nepokazí . Bakteriální 
a kvasinkové infekce jsou velmi často vyskytujícím se problémem, a nevy-
hýbají se ženám ani v období těhotenství .

Důležitost pH
Kyselé prostředí pochvy je regulováno kyselinou mléčnou, kterou produkují laktobacily, jež 
jsou součástí normální zdravé poševní mikroflóry. Tento proces je řízen ženským hormo-
nem estrogenem. V pochvě se přirozeně vyskytují různé bakterie, některé „dobré“ (napří-
klad laktobacily) a některé „špatné“. Dobré bakterie pomáhají regulovat množení škodlivých 
druhů. Změna kyselosti (vyvolaná např. změnou hladiny hormonů, která je pro těhotenství 
obvyklá) může vést k jejich nerovnováze a způsobit tak bujení nežádoucích bakterií.
Tato přirozená rovnováha pH je křehká a lze ji snadno narušit řadou faktorů, jakými jsou 
například: hormonální výkyvy (zejména v těhotenství), sprchové gely a krémy s mýdlovým 
základem, těsné spodní prádlo nebo prádlo ze syntetických materiálů, agresivní aviváže, 
sport, stres a únava či některé léky. Dojde-li k narušení přirozené rovnováhy intimních partií 
a odchýlení pH od přirozeně zdravé hladiny, některé druhy kvasinek (například Candida al-
bicans), či patogenních bakterií (například Gardnerella vaginalis), které způsobují vaginální 
infekce, se mohou začít množit. 

Desatero intimní hygieny v těhotenství
●  Vyhraďte si zvláštní ručník na intimní hygienu.
●  Noste pohodlné spodní prádlo z přírodních materiálů (bavlna).
●  Ručníky i spodní prádlo perte na vysokou teplotu.
●  Žehlení spodních kalhotek pomáhá ničit bakterie.
●  Používejte přípravky určené výhradně na intimní hygienu s obsahem kyseliny mléčné 

a antibakteriální složkou.
●  Preferujte sprchování před vanou plnou bublinek.
●  Nezapomínejte na časté vyprazdňování močového měchýře.
●  Pro pocit čistoty a ochrany kdekoliv a kdykoliv si přibalte do kabelky vlhčené ubrousky 

na intimní hygienu.
●  Po návštěvě bazénu nebo koupaliště nezůstávejte v mokrých plavkách a převlečte se co 

nejdříve do suchého oblečení.



Moje ochrana a péče 
během těhotenství  
a šestinedělí

Intimní péče  
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  Posiluje přirozenou obranyschopnost intimních partií.
  S antibakteriálním výtažkem z tymiánu.
  Pro každodenní použití.
  Gynekologicky testováno.
  Klinicky prokázané účinky.
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Těhotenství je JINÝ stav
Už naše babičky a prababičky říkávaly, že když je žena v očekávání, tedy 
těhotná, je v jiném stavu . Tyto dámy neměly k dispozici žádné speciální pří-
ručky ani neznaly vědecké poučky . Vycházely z lidové moudrosti a z toho, 
co měly vypozorované, léty vyzkoušené . Nebyly to teoretičky, ale byly to 
ženy praktické .

V těhotenství se žena, budoucí máma, mění nejen fyzicky, díky tomu jak miminko roste, 
ale i psychicky. Tak jako plod prochází zázračným průběhem, kdy ze dvou malých buněk 
vzniká člověk, tak se z ženy stává máma. Je to proces. Vytváří si vztah ke svému miminku, 
mění se její vztahy s okolím. Partnerský vztah se posunuje na jinou úroveň. Přichází hlubší 
souznění duší, nabírání zodpovědnosti za bezpečí, péči a výchovu nově vznikajícího života. 
Musí zvládat a zároveň odolávat tlaku okolí: někdy přehnané péči babiček, dobrých rad od 
tchyně nebo netaktních otázek svých kolegyň v práci. 

První trimestr
V prvních třech měsících vás mohou trápit nevolnosti. Bývají vyčerpávající, úmorné a velmi 
nepříjemné. Přidá se k nim napětí v prsou a velká únava. Jak přijmout tuto realitu? Není 
potřeba v tom hledat něco „nenormálního“. Je to zcela přirozené.  

K těhotenství patří radosti, obavy i pocity smutku.

Máte obavy před ultrazvukovým vyšetřením a zároveň je ve vás velká touha a radost, 
že svého drobka poprvé uvidíte? Obava, smutek i strach jsou normální reakce. Je to 
vyjádření lidskosti, úcty k životu i vnitřní pokory. Ukápnou vám slzičky? Tak si prostě 
sedněte, vezměte do ruky kapesníky a nechte vše vyplavit. Přijde vám, že se to k tě-
hotenství nehodí? Vadí vám, že jste tak přecitlivělé? Nenechte se nikam tlačit, jednejte 
intuitivně. Díky plnému prožití všech svých pocitů se krásně naladíte na své miminko 
a na jeho potřeby. 
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Když vám někdo říká, že těhotenství 
je úžasná procházka růžovou zahra-
dou, kde je vše zalité sluncem, nemusí 
to být pravda. Na těhotenství neexistu-
je univerzální vzorec.

Druhý trimestr
Toto období už bývá pro většinu maminek pohodovější. Bříško se vám zvětšuje, nevolnos-
ti ustupují, začínáte vnímat pohyby miminka. Zpočátku vám pohyby miminka nemusí být 
úplně příjemné. Je to zvláštní nový pocit a určitá nejistota. I miminko si vytváří svůj vlastní 
prostor a dává o sobě vědět okolí. Cítíte se krásná. 

Třetí trimestr
V tomto období se začíná projevovat větší váha miminka. Jste omezená v pohybových ak-
tivitách. Už vám to tak rychle nechodí. Jak miminko tlačí na bránici, častěji se zadýcháváte. 
Připadáte si neohrabaná, velká, nehezká. Pomaličku se připravujete na porod. Sníte o tom, 
jak vypadá vaše miminko.

Univerzální vzorec na prožití těhotenství 
neexistuje
Každé těhotenství je jiné. Ať už jste těhotná 
poprvé nebo potřetí, pokaždé to budete pro-
žívat jinak. Nežijeme ve sterilním prostředí. 
Jsme lidské bytosti, které se pohybují v ur-
čitém společenství. Naše životní zkušenosti 

vytváří i prožitky z těhotenství. A ty mohou být různé. Od dobrých až po ty špatné. Je 
potřeba si uvědomit, že k těhotenství patří veškeré emoce. Chce se vám smát, smějte se; 
chce se vám plakat, plačte; chce se vám křičet, křičte – nenechte se znejistět zažitými 
normami. 
Většina žen má představu, kterou navíc posiluje okolí i média, že těhotenství má být tím 
nejšťastnějším obdobím. Přivádíme dítě na svět – co by mohlo být víc? Ano, ale není to tak 
jednoduché, jak se na první pohled zdá. Za devět měsíců se vám může život obrátit naru-
by. Ne každé těhotenství je navíc plánované, je potřeba postarat se o změnu financování 
rodiny, zařizování bydlení, plánování práce a osobních věcí… A u toho není potřeba být ne-
ustále šťastná jen proto, že se to předpokládá. Vždyť tolik změn by člověk nelehko zvládal 
i v normálním stavu, natož v jiném.

Média vám nepomohou
Nenechte se vyvést z rovnováhy krásnými fotografiemi dokonalých těhotných maminek 
na titulních stránkách. Úžasné, usmívající se, štíhlé maminky s perfektním make-upem, 
dokonalou postavou a kůží bez známek celulitidy… Photoshop zvládne spoustu kosme-
tických úprav. Buďte k sobě a svému tělu milé a mějte se rády takové, jaké jste. Hýčkejte 
se jako maminky. Celulitida se záhy vyřeší patřičným cvičením, strie vám ošetří speciál-
ní krém a kulatější boky…? Ty jsou přece známkou ženství a navíc jsou prostě sexy!

MarkétaX Křížková, DiS.
Porodní asistentka, specializovaná dětská sestra



Clotrimazol AL 100 a 200
vaginální tablety

• Při poševním zánětu 
 způsobeném kvasinkovou 
 nebo plísňovou infekcí

• K dostání ve Vaší lékárně 
 bez lékařského předpisu

• Snadné zavedení 
 pomocí aplikátoru

Volně prodejný léčivý přípravek k vaginálnímu podání.
Obsahuje clotrimazolum 100 resp. 200 mg.
Čtěte pozorně příbalovou informaci.

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

clotrimazol_inzerce_139x200.indd   1 28.8.18   12:58
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Nevolnost a závratě 
Těhotenství je často doprovázeno drobnými nepříjemnými poruchami zdra-
votního stavu . Tyto drobné problémy však většinou nebývají nebezpečné 
a po porodu přejdou . V případě pochyb však neváhejte a požádejte svého 
lékaře o radu . Pokud budete dbát na správnou výživu, denně cvičit a dodr-
žovat režim klidu a spánku, žádné nepříjemnosti by vás trápit neměly .

Už tolik jsme slyšeli o pověstné těhotenské nevolnosti a o tom, jak sklesle a špatně se ženy 
cítí! Nedělejte si s tím však žádné starosti – všechny ženy tím netrpí! Nevolnost je vedlejším 
efektem zvýšení hladiny estrogenů a nemá žádný účinek na plod. Často se objevuje ráno 
a zmizí většinou po 3. měsíci. Může se také vyskytnout v případě, že jsou intervaly mezi 
jednotlivými jídly dlouhé a vy máte hlad, občas také kvůli nepříjemným zápachům. Pokud 
se nevolnost vyskytuje příliš často nebo pokud příliš silně zvracíte, informujte o tom svého 
lékaře. Důležité je také dodržovat pitný režim, aby nedošlo k dehydrataci! 

Nadměrné slinění – nutí vás nadměrné slinění neustále polykat? Zde bohužel neexistuje 
žádná zázračná pomoc, takže musíte mít trpělivost. Problém obecně přestává v 5. měsíci. 

Závratě – pokud vstanete příliš rychle nebo je vám horko, jste jakoby omámená a všechno 
se vám začne míhat před očima. Tyto potíže jsou způsobeny poruchami krevního oběhu. 
Pokud se necítíte dobře, natáhněte se, dejte nohy nahoru a nadýchejte se čerstvého vzdu-
chu venku nebo u okna.

Triky proti zažívacím problémům a závratím 
●  Odpočiňte si ještě pár minut před tím, než vstanete z postele.
●  Před spaním si na noční stolek můžete připravit něco malého na ranní zakousnutí, aby se 

vám hned ráno zvýšila hladina cukru v krvi.
●  Nezůstávejte ráno nalačno. Snídejte vydatně, a to klidně i v posteli. Vhodné jsou snídaně, 

které jsou bohaté na proteiny. 
●  Vyhraďte si na jídlo dostatek času a jezte pomalu.
●  Vyhněte se těžce stravitelným tukům.
●  Jezte málo, ale častěji, abyste neměla prázdný žaludek. 
●  Nezapomínejte pít. Vhodné jsou některé bylinkové čaje, například heřmánkový, meduň-

kový či fenyklový.
●  Pokud je to možné, odpočívejte a po každém jídle se natáhněte. Svou pozici neměňte 

příliš rychle.
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●  Nedávejte si příliš horké koupele a dávejte pozor, když vystupujete z vany!
●  Pohybujte pravidelně nohama a prsty, pokud stojíte příliš dlouho.
●  Vyhněte se přehřátým a špatně větraným prostorům. 
●  Vyzkoušejte pod dohledem svého lékaře homeopatickou léčbu. 
●  Nikdy si neberte lék proti nevolnosti bez lékařského předpisu.
●  Vyhněte se příliš těžkým a příliš kyselým jídlům a jídlům, která způsobují nadýmání.
●  Před smažením dejte přednost grilování či dušené zelenině.  
●  Po jídle se nenaklánějte dopředu a ani se příliš neprotahujte, abyste zabránila kyselému 

říhání a pálení žáhy. Pomoci vám mohou i některé sirupy, které jsou k dostání v lékárně, 
pokud ale neobsahují bikarbonát sodný.

●  Dejte si do postele jeden polštář pod hlavu navíc, abyste mohla spát téměř vsedě.
●  Bojujte proti pálení žáhy pokud možno bez medikamentů, protože mohou zvýšit tvorbu 

kyselin. 

inzerce

PŘÍRODNÍ SÍLA ZÁZVORU PRO KLIDNÝ ŽALUDEK

www.antimetil.cz

Těhotenské nevolnosti 

Cestovní nevolnosti 

Rozbouřený žaludek

  10 × KONCENTROVANĚJŠÍ NEŽ 
TRADIČNÍ  ZÁZVOROVÝ PRÁŠEK

  MALÉ POTAHOVANÉ TABLETY 
PRO SNADNÉ POLYKÁNÍ

OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ V ČR: 
Ewopharma, spol. s r. o. Burzovní palác, Rybná 682/14, 110 05 Praha 1
+420 267 311 613 info@ewopharma.cz www.ewopharma.cz

DOPLNĚK STRAVY. K DOSTÁNÍ V LÉKÁRNÁCH. 
PESTRÁ, VYVÁŽENÁ STRAVA JE DŮLEŽITÁ. 
ČTĚTE PŘÍBALOVÝ LETÁK.    ANT AS 01 02/2019

Rozbouřený žaludek

10 × KONCENTROVANĚJŠÍ NEŽ 
TRADIČNÍ  ZÁZVOROVÝ PRÁŠEK

MALÉ POTAHOVANÉ TABLETY 
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Nadýmání v těhotenství 
Těhotenství je jedním z nejkrásnějších období v životě každé ženy . V důsledku 
velkých hormonálních i tělesných změn je ale třeba počítat i s některými zdra-
votními obtížemi . Mezi běžné těhotenské problémy patří například nadýmání . 

Zvýšený výskyt nadýmání v těhotenství má dvě hlavní příčiny – hormonální a mechanickou. 
V těhotenství totiž dochází ke zpomalení trávicích procesů vlivem zvýšené hladiny ženské-
ho pohlavního hormonu progesteronu. Dochází k ochabnutí hladké svaloviny ve střevě, což 
brání snadnému odchodu plynů. Druhým důvodem je, že zvětšující se děloha tlačí na stře-
va, a tím dochází k mechanickému zpomalení postupu potravy a plynů. 
Z režimových opatření je velmi důležitá úprava stravovacích návyků. Dostatek času na jídlo 
vede ke snížení množství spolykaného vzduchu. Potíže zásadně zmírní vhodná skladba 
potravin. Je třeba omezit cukry, vyhnout se nadýmavým potravinám a syceným nápojům. 
Také přiměřený pohyb přispívá ke zvýšení pohyblivosti střev. Pomoci mohou i bylinné čaje 
(máta, fenykl, anýz), aplikace tepla na břicho (termofor) nebo masáž břicha (krouživé pohy-
by od pravého podbřišku ve směru hodinových ručiček). 
V lékárně při výběru přípravku dbejte na to, aby se jednalo skutečně o registrovaný lék, 
nikoliv pouze o potravinový doplněk či potravinu pro zvláštní výživu. Pouze u léků schvá-
lených Státním ústavem pro kontrolu léčiv je na základě klinických studií ověřeno, že jsou 
účinné a bezpečné – a to je v období těhotenství skutečně důležité. 

Zažívací problémy 
Máte zpomalené zažívání? Kdo za to může? Těhotenské hormony ovlivňují vaše vnitřní 
funkce a zvětšující se děloha tlačí na žaludek. Pocit těžkosti po jídle, nadmutost a kyselé 
říhání jsou nepříjemnými, ale jen přechodnými důsledky.

Devět tipů, jak se vypořádat se zácpou
1. Pravidelně se hýbejte, nejlepší pro podporu činnosti střev je pohyb.
2. Konzumujte více vlákniny, například obiloviny, ovoce nebo zeleninu.
3. Zařaďte do svého jídelníčku mléčné výrobky, například kefíry, jogurty, tvaroh.
4. Dbejte na pitný režim. Vhodné jsou zejména neslazené nápoje, bylinkové a ovocné čaje.
5. Zkuste každý den ráno vypít nalačno sklenici teplé vody s citronem.
6. Pokud je to možné, vyhněte se celodennímu sezení.
7. Stanovte si pravidelný režim v jídle. Snažte se jíst vždy ve stejnou hodinu.
8. Každé ráno si najděte dostatek času zajít si na toaletu.
9. Stres trávení neprospívá, proto nezapomínejte na pravidelný odpočinek.



● 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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Ostatní problémy 

Kašlete, kýcháte, smějete se a přitom vám unikne troška moči? Nemusíte se 
stydět, během těhotenství je to velmi častý jev . 

Zpočátku je váš močový měchýř ovlivněn těhotenskými hormony a uvolňují se svaly vaší 
hráze. Později je pak měchýř stlačen hlavičkou vašeho dítěte. Rozhodně však nepodléhejte 
pokušení pít méně, abyste měla klid. Vaše tělo vyžaduje alespoň jeden a půl litru vody 
za den, čímž zároveň zabráníte propuknutí infekce močových cest. 

Otoky 
Jsou vaše ruce, obličej nebo kotníky oteklé? Žádnou paniku – na konci těhotenství se prak-
ticky vždy vyskytují lehčí otoky. Způsobeny mohou být vyšší hmotností, výkyvy hormonál-
ních hladin či zpomalenou funkcí ledvin a žil. Váš lékař stanoví rozdíl mezi „normálními“ 
otoky a skutečným alarmujícím signálem, který by mohl ukazovat na vysoký krevní tlak. 
Máte-li oteklé prsty na rukou, sundejte si z nich prsteny.
 
Nohy 
Těhotenství mimo jiné zatěžuje také dolní končetiny. Vaše nohy teď musí unést o 10 až 20kg 
hmotnosti navíc, a to pociťujete všemi možnými způsoby – křečové žíly, těžké nohy, otoky 
i další drobné potíže. Pozorujete na svých nohách narůžovělé nebo modravě červené žilky 
jemné jako vlas? Nemějte strach, po porodu často vyblednou. Vznikají rozšířením malých 
kapilárních cév. 

Křečové žíly 
Těžké, oteklé nohy, bolestivé napětí a mravenčení: to jsou nepříliš povzbudivé příznaky kře- 
čových žil. Zvýšené množství krve v těhotenství vede k rozšíření žil. Křečové žíly se mohou 
vyskytovat od druhé poloviny těhotenství a většinou po porodu zmizí.
 
Jak snížit riziko vzniku křečových žil. 
● Choďte denně alespoň 30 minut pěšky. Pravidelně choďte plavat. 
● Provozujte často těhotenskou gymnastiku. Pohyby zrychlují prokrvení.
● Během dne si často lehejte.  
● Stůjte co nejméně. I na pracovišti máte nárok na pravidelné přestávky na sezení. 
● Doma  můžete také vsedě žehlit nebo připravovat jídlo.  
●  Vyhněte se těm částem oděvu, které se zařezávají, jako jsou příliš těsné ponožky, 

boty  a elastické podkolenky a punčochy.  
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● Spěte s podloženýma nohama. Dobré služby poskytne polštář pod matrací.  
●  Natahujte si punčochy nebo punčocháče vleže, kdy jsou vaše žíly méně roztaženy.  
● Vyhněte se horku, které rozšiřuje žíly – topná tělesa, teplá koupel.  
●  Noste podpůrné punčocháče nebo punčochy, které v případech ztěžklých nohou přiná- 

šejí úlevu.  

Vulvární varixy  
Vulva je další místo, na kterém snadno vznikají křečové žíly. I když jsou vzácné, jsou bo-
lestivé jak při chůzi, tak při pohlavním styku. Úlevu přináší speciální prostředky pro lokální 
aplikaci. Po porodu varixy  obvykle ustoupí.  

Hemoroidy  
Mohou vznikat při zvýšení tlaku v žilách a projevují se ve formě malých hladkých uzlíků 
okolo konečníku. Pokud máte stolici, mohou otéci, svědit i krvácet. Máte-li bolesti, pak vám 
váš lékař předepíše jednoduchý účinný prostředek. Po porodu se pak občas hemoroidy 
přechodně zhorší. 
 
Vaginální mykóza 
Jedním z dalších častých problémů, který dokáže v těhotenství pořádně potrápit, je  
vaginální mykóza. Ženské tělo prochází v těhotenství řadou hormonálních změn, zvy-
šuje se hladina estrogenů a cukru a tělo je náchylnější k zánětům a gynekologickým 
potížím. 

inzerce

PRO INTIMNÍ HYGIENU PO PORODU  
A BĚHEM ŠESTINEDĚLÍ

Léčivou látkou přípravku Rosalgin Easy 140 mg vaginální 
roztok je benzydamin hydrochlorid. Roztok k intimním 
oplachům a výplachům. Čtěte pečlivě příbalový leták. 
K dostání v lékárnách bez lékařského předpisu.

Angelini Pharma Česká republika s.r.o., Páteřní 7, 635 00 Brno, www.angelini.cz www. zenskezanety.cz

Rosalgin Easy_strip1/6_115x57.indd   1 30/01/2019   09:08
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Křeče 
Křeče se vyskytují především v noci, postihují zejména nohy a chodidla a jsou někdy oprav- 
du bolestivé. Úlevu vám může přinést to, když si budete nohy pomalu přitahovat rukou 
k sobě. Pokud křeče nepřestanou, masírujte si nohy a udělejte několik kroků. Budou-li se 
křeče vyskytovat často, lékař vám předepíše vápník, vitamín B a hořčík.
 
Cvičení proti křečím 
Nechte také nastávajícího tatínka, aby pro vás něco udělal, a poproste ho, aby: 
● vám zdvihl nohy nahoru, 
● tlačil vaše nohy co nejvíce proti vám, 
● pevně držel vaše nohy, zatímco vy se pokoušíte natahovat je v opačném směru. 

Těžké ruce 
Také vaše páteř se mění a tlačí na některé nervové body, což mohou pociťovat vaše paže. 
Tento pocit tíže je přechodný. Někdy se u vás také objeví mravenčení v rukách, což je další 
důsledek stlačených nervů. Pokud vás tyto potíže příliš obtěžují, obraťte se svého lékaře.
 
Bolesti v zádech 
Hmotnost dítěte se už projevuje – vaše záda se ohýbají do oblouku a bolí. Bolesti v zádech 
jsou ostatně nejčastějšími obtížemi, snažte se dodržovat tato doporučení: 
●  Podsazujte často pánev dozadu, abyste zabránila tomu, že by se záda ohýbala do ob-

louku. Tímto pohybem se stahují břišní svaly a záda jsou méně kulatá. Dělejte toto cviče-
ní,  když si sedáte, shýbáte se, zdviháte nějaký předmět atd.  

● Vyhněte se tomu, že byste dlouho stála, nenoste boty s vysokými podpatky.  
● Držte se zpříma! Pozorujte se v zrcadle, abyste si zkontrolovala své držení těla.  
● Spěte na tvrdší matraci.  
● Provozujte plavání na zádech, nebo gymnastiku pro těhotné.  

Nespavost  
Stává se vám, že probdíte několik nocí za sebou? Během posledních měsíců těhotenství je 
často obtížné spát, poněvadž bříško už je veliké a dítě se v něm pohybuje. Navíc máte stále 
větší strach z nadcházejícího porodu. 
Dodržujte tedy tyto rady: 
● Dejte si večer nějaké lehké jídlo.
● Vyhněte se povzbuzujícím nápojům, jako je černý čaj nebo káva s kofeinem.
● Než půjdete spát, dejte si teplý čaj.
● Uvolněte se ve vlažné koupeli. 
● Najděte si pohodlnou polohu ke spánku a podepřete si břicho polštářem. 
● Před tím, než půjdete spát, si udělejte malou procházku. 
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inzerce

Těhotenské strie
Pro mnoho žen představují strie nejen kosmetický, ale také psychologický problém. Tyto změny 
na kůži vypadají zpočátku jako červenofialové jizvičky různé velikosti a objevují se nejčastěji v těho-
tenství, zejména na bříšku, prsou, stehnech a bocích. Postupem času zesvětlí do porcelánově bílé 
barvy, nicméně zůstávají i nadále na první pohled patrné. 
„Strie vznikají ze dvou příčin,“ vysvětluje MUDr. Kerstin Bohnsack. Za prvé je to z důvodu mechanického 
napětí vznikající v důsledku trvalého, stále se zvyšujícího napínání pokožky při rychlém růstu nebo při-
bývání na váze. Druhou příčinou jsou náhlé a výrazné hormonální změny. Zvýšená hladina steroidních 
hormonů omezuje produkci kolagenu a elastinu a dochází tak ke snížení pružnosti pojivové tkáně.“ 
Jako velice účinné se ukazují tělové oleje, složené pouze z přírodních olejů. Obsahují např. mandlový, 
jojobový a slunečnicový olej té nejvyšší kvality. Ve srovnání se syntetickými oleji proniká tato kom-
binace bohatých přírodních olejů velmi hluboko do pokožky, a povzbuzuje mikrocirkulaci a zvyšuje 
pružnost a pevnost pokožky. Tělové oleje proti striím nejen účinně předchází vzniku strií, ale také 
významně redukují již vzniklé strie. Tyto speciální oleje jsou bohaté na nenasycené mastné kyseliny, 
zejména kyselinu linolovou, kterou lidský organismus sám nedokáže vytvářet. Kyselina linolová vý-
znamně přispívá k posílení ochranné funkce pokožky. Důležitou složkou olejů je známý antioxidant 
vitamín E, který chrání pokožku před nepříznivým vlivem volných radikálů.
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Rýma v těhotenství
Těhotenství je krásným, ale také výjimečným stavem v životě ženy – devět 
měsíců probíhají ve vašem těle velké změny, na které musíte jako nastávají-
cí maminka brát ohled a řídit podle nich svůj každodenní život .

Zvláště to platí v období nemoci a při užívání léků, protože ne všechny léky jsou pro vaše 
nenarozené miminko bezpečné. I při běžné rýmě je třeba přistupovat k léčbě opatrně. Kro-
mě infekční rýmy se v těhotenství často objevuje nosní neprůchodnost a rýma související 
s hormonálními změnami. 
„Obecně se při léčbě rýmy a nosní neprůchodnosti v těhotenství vyvarujeme léků, které 
působí celkově, tedy těch, které se podávají ústy. Volíme pouze léčbu lokální, nejčastěji 
ve formě nosních sprejů nebo kapek. Velmi vhodná je aplikace solných roztoků,“ říká prim. 
MUDr. Michal Jurovčík z oddělení ORL FN Motol v Praze. 

Čtěte příbalové letáky
K použití chemických nosních sprejů, které odstraňují otok nosní sliznice, je třeba během 
těhotenství přistupovat velmi obezřetně. Studie, které by zcela vyloučily jejich negativní 
účinek na děťátko, totiž nejsou dostupné, a proto použití chemických nosních sprejů vždy 
konzultujte s lékařem. U tohoto typu nosních sprejů je důležité nepřekračovat doporučené 
dávkování a nezkracovat intervaly mezi aplikacemi. Lze je používat maximálně týden, pro-
tože jinak hrozí vznik závislosti a potřeba stále většího množství léku k dosažení účinku. 
Výsledkem pak bývá obtížně léčitelná medikamentózní rýma.
Bezpečnou možností, jak v těhotenství vyřešit problém ucpaného nosu, jsou přírodní nosní 
spreje s mořskou vodou. Tyto přípravky zvládnou nos uvolnit a zároveň čistí a zvlhčují nosní 
sliznici, čímž podporují její přirozenou obranyschopnost. 
Mořské vody existují v mnoha variantách – pro účinné uvolnění nosu je třeba si pořídit sprej 
hypertonický s vyšším obsahem soli. Během těhotenství je ideální léky neužívat, a proto 
dodržujte základní preventivní opatření. 

V období chřipkových epidemií se vyhýbejte místům 
s vysokou koncentrací lidí a často si myjte ruce. 

Také dbejte na správnou výživu a vyhněte se všem rizikovým faktorům, které by mohly mít 
vliv na vývoj vašeho miminka. Období těhotenství trvá poměrně dlouhou dobu, a proto je 
možné, že se s rýmou i přes veškerou opatrnost setkáte. Při správně zvolené léčbě ale 
onemocnění většinou bez komplikací odezní, aniž by mělo vliv na zdraví vašeho miminka.
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Když maminku bolí v krku
Bolest v krku způsobuje celá řada patogenů . Nejčastější příčinou bolesti 
v krku bývá běžné virové onemocnění – pouze někdy ji způsobují bakterie 
a je tedy namístě ji léčit antibiotiky . Mezi příznaky bakteriální infekce řa-
díme horečku nad 38 °C (zejména pokud trvá déle než tři dny) a úpornou 
bolest, která je lokalizovaná (to znamená, že ji pociťujeme v jednom kon-
krétním místě) a znesnadňuje polykání a mluvení .

Přírodní přípravky proti bolesti v krku
I sama příroda nám poskytuje cenné produkty, které zklidňují podrážděnou sliznici v krku. Jed-

ním z nejvíce a nejdéle používa-
ných je propolis. 
Jedná se o přírodní látku, kte-
rou vytvářejí včely jako stavební 
a ochranný materiál proti bakteriím 
a vnějším agresorům. Propolis se 
využívá při boji s nepříjemnými po-
city v krku, které jsou často způso-
bené změnami okolní teploty, vy-
tápěním, klimatizací, znečištěním 
životního prostředí či nadměrným 
zatížením hlasivek. 

Co dělat při bolesti v krku
●   udržujte čistotu v krku a duti-

ně ústní důkladnou hygienou 
po každém jídle; sáhnout může-
te i po ústní vodě nebo kloktadlu

●   věnujte pozornost i prvním pří-
znakům, čímž můžete předejít 
zbytečnému zhoršení stavu

●   zvyšte příjem tekutin
●   omezte pobyt ve znečištěném 

ovzduší
●   omezte čokoládu, cukrovinky 

a slazené nápoje
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Pohodlí, hygiena a bezpečnost jsou nejdůležitější požadavky, které je třeba 
u dětského pokoje dodržovat . Vaše děťátko se bude cítit nejlépe v prosto-
ru, který je dobře větratelný a zároveň slunný . Pokud však nechcete, aby 
jej vzbudily už první sluneční paprsky, zvolte dvojité závěsy . Vaše děťátko 
nemá rádo příliš intenzivní a přímé osvětlení – ocení měkké světlo nástěn-
ných svítidel, stolních lamp a přestavitelných nočních lamp . 

Rozhodněte se pro podlahu, která se snadno udržuje, abyste se vyhnula náročnému čiš-
tění. Pokud se rozhodnete postýlku umístit k sobě do pokoje, zabijete dvě mouchy jednou 
ranou – budete mít kontrolu nad jeho spánkem a můžete jej bleskurychle nakrmit, když se 
probudí a začne plakat. Zařiďte mu ale malý koutek jen pro sebe. Nezapomeňte si v blízkos-
ti jeho postýlky udělat místo pro přebalování a uschování plenek.

Nákupní seznam 
Připravte se včas na příchod vašeho děťátka a nezapomeňte koupit veškeré potřebné věci: 
kočárek, autosedačku, kojenecké potřeby, oblečení a samozřejmě tolik nezbytné hračky.
Mějte však vždy na paměti, že je nutné zaručit děťátku maximální bezpečnost takovými 
prvky, jako jsou nátěry bez obsahu toxických látek, zaoblené hrany, vhodné rozestupy mezi 
mřížkovými hůlkami u postýlky a upevňovací systémy, které jsou pro malé zvědavé prstíky 
dítěte nedosažitelné. 

Postýlka
Děťátko spí hodně a rádo! Většina dětských postýlek odpovídá bezpečnostním normám, je-
jich ceny však bývají velmi rozdílné. Klasikou zůstává dětská postýlka s dřevěnými tyčkami. 
Je velmi pevná a můžeme ji doporučit, zvlášť pokud chcete mít více dětí. Díky nastavitelné 

Nový člen domácnosti
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podlážce postýlky je možné sladit výšku matrace s výškou dítěte, aby se necítilo v postýlce 
úplně ztraceno. Nastavíte-li podlážku postýlky na maximální výšku, stane se vlastně stolem 
pro přebalování. Když si vyberete postýlku s boční posuvnou stěnou, mnohé si usnadníte: 
můžete velmi snadno vzít děťátko do náručí, nemusíte se stále shýbat a kromě toho můžete 
snáze vyměnit lůžkoviny. Navíc, například v období, kdy je děťátko nemocné, nebo kojíte 
v noci každé dvě hodiny, jde bočnice sundat pod úroveň matrace a vy si můžete postýlku 
přirazit ke své posteli a miminko si jednoduše přisunout – nemusíte vůbec vstávat.

Stůl na přebalování
Tento kus nábytku je velmi praktický. Skládá se z integrované matrace, zásuvek, přihrádek 
a koupací vaničky. Pokud se vám jej však nechce pořizovat, postačí vám jednoduchá mat-
race, kterou položíte na komodu. Matrace by měla být dobře polštářovaná a nepropustná. 
V obchodech najdete také velmi praktické stoly na přebalování, které lze později, když je 
dítě větší, jednoduše změnit na komodu. 

Vaše děťátko nemá rádo příliš intenzivní  
a přímé osvětlení.

Úložné prostory
Nezapomínejte na odkládací plochy a ohrazený prostor, aby se v dětském pokoji zamezilo 
nepořádku a zmatku. Vyberte si nábytek se zásuvkami, komodami a otevřenými regály pro 
ukládání předmětů, které denně potřebujete. Oblečení dítěte můžete věšet na stálé místo 
na stěnu nebo do šatníku. Bedna na hračky pro všechny poklady dítěte, kterou lze snadno 
otevírat, perfektně doplní zařízení pokoje!

Chůvičky
Mít miminko dnes neznamená sedět u kolébky 24 hodin denně, a proto se chůvičky staly 
oblíbeným pomocníkem, díky kterému můžete své dítě poslouchat i při práci v jiném pokoji 
a mít miminko stále pod dohledem.

Teploměry
Pryč jsou doby, kdy jste teplotu vašeho miminka musela měřit přes konečník. Dnes jsou na trhu 
digitální teploměry, které spolehlivě změří teplotu v uchu nebo na čele, a navíc umí monitorovat 
teplotu v pokoji. Pro velice rychlé změření teploty můžete také použít dudlíkové teploměry. 

Váhy
Zejména v období kojení ocení maminky digitální váhy, pomocí kterých se v pohodlí do-
mova ujistí, že dítě správně prospívá. Která z nás si při kojení občas nepoloží otázku, kolik 
toho miminko vlastně vypilo? Pomocí digitálních vah to lehce zjistíte zvážením před a těsně 
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MAM Logo in 1c-Cyan
Pantone:  Process Cyan C
CMYK:  100-000-000-000
RGB:  000-158-244
Hexadecimal value:  #009ee0

MAM Logo in 1c-Black
Pantone:  Process Cyan C
CMYK:  000-000-000-100
RGB:  000-000-000
Hexadecimal value:  #000000

MAM Logo in 1c-embossed-stroke > 7 mm
Pantone:  Process Cyan C
CMYK:  000-000-000-100
RGB:  000-000-000
Hexadecimal value:  #000000

≤ 7 mm

inzerce

po kojení. Pro tyto účely jsou vhodné digitální váhy s co nejnižším rozlišením. Skutečně 
dobré váhy mají rozlišení již od 5 g. 

Domácí ultrazvuk
Na trhu se také objevil ruční ultrazvukový přístroj, pomocí kterého může nastávající ma-
minka poslouchat tep svého miminka v bříšku již 4 až 5 měsíců před porodem. Zvláště 
na konci těhotenství v 8. či 9. měsíci si maminky občas stěžují na nejistotu způsobenou 
sníženou pohybovou aktivitou miminka v bříšku. Dítě se občas i na půl dne „odmlčí“ s po-
hyby a maminka si pak pomocí tohoto přístroje může poslechnout jeho tep a ujistit se, že 
je vše v pořádku. 

První hračky
Ač je to k nevíře, všechny smysly miminka začínají 
fungovat již od první minuty života – potřebuje 
jen čas a trénink, aby je mohlo podle potřeby 
používat. Ideální hračka je pro dítě gejzír pod-
nětů, a to nejlépe pro všechny smysly. Na ta-
kové hračce může dítě objevovat celé dny 
něco nového. O důvod víc zúžit výběr na ty 
správné hračky, které citlivě podporují rozvoj dí-
těte v jednotlivých vývojových etapách a které jsou 
pro něj zároveň bezpečné. Jsou to přeci jen první před-
měty, kterých se bude dotýkat, žmoulat je, olizovat a radovat se z nich.
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Čistota od A do Z 
Alespoň ze začátku musíte prakticky po každém jídle dítě přebalit . Později 
se řídí přebalování podle zvyků děťátka a podle toho, jak odhadnete jeho 
potřeby . Děťátko by mělo mít vždy suchou plenku .

Ale můžete být klidná – vždy si najde způsob vám ukázat, že by potřebovalo přebalit. Uvi-
díte, že potřebnou techniku zvládnete velmi rychle. Neváhejte zapojit do přebalování také 
tatínka. V průměru budete děťátko přebalovat 6–8× denně. 

Hygiena 
Čistota je u vašeho dítěte právě tak důležitá jako výživa. Je třeba myslet na to, že mokré 
plenky dráždí pokožku, že se dítě při ležení potí a že má velmi jemnou kůži. Není však 
bezpodmínečně nutné, abyste je koupala každý den – dokonce se každodenní koupel ne-
doporučuje, protože může narušit přirozenou vrstvu na povrchu kůže. 
Aby se novorozenec při koupání cítil dobře, potřebuje pokojovou teplotu 24 °C. Zkontrolujte 
teplotu vody teploměrem – měla by mít 37 °C. Budete-li teplotu kontrolovat bez teploměru, 
ponořte do vody loket, a nikoliv ruku. Dbejte také na to, aby nevznikl průvan. Mluvte s ním, 
můžete mu i něco zazpívat. Dodejte mu pocit jistoty! Dítě si má koupání užívat, protože 
přitom znovu ožívají pocity a vzpomínky na pobyt v matčině těle.

Vanička
Používejte přednostně dětskou vaničku. Existuje samozřejmě mnoho modelů, ze kterých si 
můžete vybrat, ale obyčejná plastová vanička či koupací sedátko většinou postačí. Pro vás 
je to jednodušší a praktičtější a děťátko se nebude cítit ztraceno ve velké vaně. Nikdy své 
děťátko nespusťte z očí, i když máte dojem, že je ve vaně málo vody.

Mýdlo
Nejpříjemnější pro miminko je, když jej umýváte rukama. Zvolte raději mýdlo s jemnými mycí-
mi substancemi a neutrálním pH. Šetrné substance 
jsou pro citlivou pokožku a jemné vlásky vašeho 
děťátka ideální. V prvních měsících je pro vlásky 
a tělo dítěte velmi praktický mycí gel. 

Šampon
Vlásky dítěte by se měly mýt speciálním dětským 
šamponem, který nezpůsobuje pálení v očích.
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Dětská pokožka  
potřebuje speciální péči
Zkuste se dotknout svého děťátka – je jemňoučké, hebké, voňavé… Dětská 
pokožka se velmi liší od té naší, dospělácké . A vyžaduje speciální péči .

Dětská pokožka je pokrytá vrstvou tuku s větším obsahem vody a jen minimálně vylučuje 
kožní maz, který tvoří ochrannou vrstvu pokožky v dospělosti. I proto je náchylnější na aler-
gické reakce, podráždění a záněty. Narušit ji mohou i nevhodně zvolené produkty dětské 
kosmetiky. Určitě pro ni nejsou vhodná klasická mýdla nebo sprchové gely.

Speciálně pro dětskou a citlivou pokožku byly vyvinuty jemné čisticí prostředky s vlhký-
mi a mastnějšími látkami, tzv. syndety. Nejsou to tekutá mýdla ani sprchové gely, jsou to 
mycí prostředky 100% bez mýdla, takže na pokožce po použití syndetů nezůstávají rezidua 
z mýdla. Vyznačují se neutrálním nebo slabě kyselým pH, jsou proto na pokožce dobře 
snášeny. Při nanesení na pokožku se vytváří pěna, která po odstranění zanechává na po-
kožce pouze zvlhčující složku. Hloubkově a šetrně čistí, zpětně pokožku promašťují a obsa-
hují přirozené faktory, které udržují vlhkost pokožky.

inzerce
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Nastávající maminky  
za volantem

V průběhu těhotenství čelí většina nastávajících maminek řadě pochybnos-
tí . Jednou z často kladených otázek mezi těhotnými je bezpochyby to, jak 
dlouho a do jaké doby mohou bezpečně řídit a jak je to s používáním bez-
pečnostního pásu, zda jejich očekávanému dítěti nemůže ublížit .

Právě správné připoutání a vedení pásu pod rostoucím bříškem je pro zajištění ochrany zdraví 
nastávající maminky i samotného plodu velmi důležité. Bezpečnostní pásy jsou i pro těhot-
né ženy, které se mohou pohodlně připoutat. Ramenní pás je veden přes hrudník, mezi prsy 
a spodní pás se posune co nejníže pod břicho. V tomto okamžiku je chráněna matka i plod.
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Kdy přestat řídit?
Když je vzdálenost mezi volantem 
a bříškem menší než 10 – 15 centi-
metrů. Nastávajícím maminkám se 
rovněž nedoporučuje řídit od 8. mě-
síce těhotenství. Důvodem jsou pří-
padné náhlé pohyby dětátka, které 
může prudkým pohybem nebo kop-
nutím do bránice silně ovlivnit aktuál-
ní pozornost řidičky.

Dalším pomocníkem pro bezpečné a především také pohodlné připoutání těhotných žen 
bezpečnostními pásy v automobilu je těhotenský pás. Těhotenský pás vede spodní auto-
mobilový pás pod břichem těhotné maminky. Tento pás stačí položit na sedačku automobilu 
a pomocí pásku s přezkou ho připevnit kolem opěradla. Následně se nastávající maminka 
na sedačku s pásem posadí a připoutá klasickým způsobem tříbodovými bezpečnostními 
pásy. Dolní automobilový pás pak už jen stačí stáhnout pod bříško, zacvaknout ho do úchy-
tu a zkontrolovat polohu ramenního automobilového bezpečnostního pásu.
Oba způsoby chrání nenarozené dítě již v prvních fázích těhotenství a nastávající matce 
přináší klid a pohodlí při jízdě autem, ať už jako řidičce, nebo spolujezdkyni.

Poutejte se vždy a správně
Podmínkou správné funkce bezpečnostních pásů je vždy jejich správné použití. Proto je potřeba 
dávat pozor na to, aby pás byl upevněn přes rameno a hruď, rozhodně ne přes krk. Správné 
zapnutí bezpečnostních pásů trvá pouhé 2 sekundy, které mohou rohodnout o vašem životě. Ni-
kdy si neumísťujte pás za záda nebo pod 
paží – může vás to stát život.
Účinnost bezpečnostního pásu na před-
ním sedadle se při kolizi snižuje, pokud 
spolujezdec na zadním sedadle není při-
poután – může smrtelně zranit cestující 
na předních sedadlech.
Pod pásy nepatří tvrdé a ostré předmě-
ty, při kolizi by mohly způsobit velmi váž-
ná zranění. Nedoporučuje se například 
ani culík nebo skřipec ve vlasech, který 
by se při nehodě a nárazu mohl stát do-
slova smrtící zbraní.
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Obě ruce vždy na volantu a ve správné pozici

Volant je nutno držet v poloze tři 
čtvrtě na tři. Jiná poloha je dnes 
nepřípustná. Při vystřelení airba-
gu v této poloze rukou na volantu 
dochází k jejich přirozenému roze-
vření. V případě jakékoliv jiné po-
lohy rukou na volantu vám airbag 
vystřelí ruce proti obličeji nebo je 
zláme, máte-li je prostrčené věn-
cem volantu. Poloha ve tři čtvrtě 
na tři je klíčová i z dalšího hledis-
ka. Jedině v této poloze držení vo-
lantu má řidička v případě nutnosti 

možnost maximálního otáčení volantem bez přehmatávání v případě řešení kritické situace. 
Pokrčené ruce také snižují v případě nárazu riziko kompresních zlomenin.

Co nikdy nedělejte
Nedávejte si nohy na palubní desku . 
I při pomalém popojíždění v koloně a nehodě v nízké rychlosti okolo 30 km/h se může 
aktivovat airbag. Ten vyletí rychlostí 300 km/h směrem k hlavě z místa, kde jsou nohy polo-
žené. Důsledkem toho jsou komplikované zlomeniny nohou, těžká poranění lebky, zranění 
mnohdy neslučitelná se životem.
Při jízdě si nesklápějte extrémně sedadlo . 
Poloha „vleže“ je nebezpečná, protože hrozí, že při nehodě, ale také už při prudkém krizo-
vém brzdění se tělo pod pásy prosmýkne. Anebo pás nezachytí tělo tak, jak má, tedy na 
hrudníku a za boky. Pak hrozí další zranění.
Nespěte při cestování autem .
Ani při delších cestách nespěte vleže na zadních sedadlech. Už při krizovém brzdění poletí 
nepřipoutaný člověk vpřed. I malé dítě o váze 10 kilogramů má při nárazu v rychlosti 50 
km/h váhu 140 kg a působí na něj přetížení 14 G! Žena vážící 60 kg pak bude mít hypotetic-
kou váhu 850 kg! Nepřipoutané tělo zajede v takovém případě pod přední sedadla, přičemž 
si doslova rozláme nohy na kousky, nebo poletí přes přední sedadla a svojí vahou těžce 
zraní cestující vpředu.
Neřiďte v sandálech .
U sandálů nebo bot bez pevné paty hrozí riziko, že se vám v nevhodnou chvíli sesmeknou, 
mohou se dostat dokonce pod pedál nebo jakkoli jinak znemožnit řízení. Do auta doporuču-
jeme lehčí sportovní obuv vždy s pevnou patou.



Doporuèeno 
lékaøi
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Maminkám pomůže 
Fred & Flo
Rodičovství přináší kromě množství pěkných, milých a pamětních fotek 
zejména odpovědnost, kdy každá maminka chce pro své miminka jen to 
nejlepší . A platí to i o výbavě a dětských či kojeneckých produktech, které 
během krásných prvních měsíců a let dítě potřebuje .

Pro tyto milé starosti je připravená nová vhod-
ná značka dětské hygieny a kosmetiky Fred & 
Flo. Tato značka, kterou maminky lehce najdou 
v každé prodejně Tesco, nabízí plejádu pes-
trých a kvalitních produktů pro různé účely, je 
plná barev a fantazie, ale zejména spokojených 
dětí.
Fred & Flo se postará o většinu každodenních 
potřeb maminek a jejich mrňousů a to od hlavy 
až k patě. I proto v nabídce Fred & Flo najdou 

pleny, toaletní potřeby, vlhčené ubrousky a užitečné příslušenství pro každý den a každé děťátko.
Víme, že pro každou maminku je právě v začátcích mateřství nejdůležitější kvalita a jed-
noduchost, na kterou se může každý den spolehnout. Fred & Flo splňuje tyto atributy a to 
nejen ve svém nejširším produktu – plenkách.
Samozřejmostí této sady jsou nejnovější technologie, jako speciální tříkanálová technologie 
k udržení komfortního sucha v plence, která odstraňuje vlhkost a zabraňuje jejímu hromadění 
na jednom místě. Navíc plenky Premium poskytnou až 12 hodinovou absorpční ochranu.
Jsou totiž vybaveny i indikátorem vlhkosti a na dotek hedvábným materiálem. Všechny naše 
vlhčené ubrousky a toaletní potřeby obsahují přírodní výtažky buď z aloe vera, heřmánku nebo 
mandlového oleje. Najdete mezi nimi také výrobky určené pro mimořádně citlivou pokožku.
Kromě plen se Fred & Flo specializuje i na nabídku jedinečných vlhčených ubrousků, bez 
kterých si den neumí představit žádná maminka. Proto musí odpovídat nejvyšším nárokům. 
Ty od Fred & Flo jsou ultra sensitive pro velmi jemnou pokožku miminka, vyrobené ze 100% 
přírodních vláken bavlny a viskózy. Speciální látky v nich obsahují olivový olej a vitamin E. 
Ve stejné kvalitě najdou maminky v nabídce Fred & Flo i hypoalergenní tampony, dětskou 
kosmetiku, přebalovací podložky, pleny i kosmetiku pro maminky. I proto je Fred & Flo tou 
nejlepší pomocí pro vaše nové velké dobrodružství.

Komerční text



Exkluzivně v

S péčí o nejmenší vám pomáháme s novou, 
ještě kvalitnější značkou dětských produktů Fred & Flo. 

Protože vaše miminko si zaslouží to nejlepší.

... Fred & Flo budete milovat.

Jak zůstat v suchu se dozvíte 
na itesco.cz/fred-a-fl o.

00109_Tesco_Fred-and-Flo_INZ_Tesco-MAGAZIN_136x200-CZ_v03.indd   1 26.02.19   9:45
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Porod

Jste v cílové rovince! Směsice štěstí a strachu vám svírá hrdlo . To je na-
prosto normální . Strach z nastávajících hodin se mísí s radostí, že již brzy 
budete držet své dítě v náručí . Rozeznat začátek porodních bolestí není 
vždy snadné . Neztrácejte čas obavami a zavolejte svému gynekologovi 
nebo rovnou vyrazte do porodnice .

Vaše tělo je chytré – na porod se připravuje mnohem delší dobu, než tušíte. Dávno před tím, 
než pocítíte první kontrakci. Cítíte se jako nafouknutý balón? To je způsobeno zvýšeným 
množstvím cirkulující krve, přičemž se tělo připravuje na její ztrátu při porodu. 

Není kontrakce jako kontrakce
Tréninkové kontrakce, nazvané Braxton-Hicksovy jsou vlastně takové tréninkové stahy, ně-
kdy mírně či více bolestivé, při kterých vaše děložní svalstvo posiluje před výkonem, který 
ho čeká. Tento trénink probíhá v nepravidelných intervalech a může trvat i několik hodin 
v kuse. Některé maminky pociťují tyto kontrakce tak silně, že je to donutí odjet do porodni-
ce, ale v tomto případě se jedná o falešný porod. 

Příznaky:
●  Výtok z vagíny složený z hustého hlenu smíchaného s krví. To odchází hlenová zátka. 

Děložní stahy jsou sice blízko, pokud však jiné známky chybějí, nemusí k porodu ještě 
bezprostředně dojít.

●  Vaše břicho tvrdne a opět se uvolňuje – ano, jedná se o známé děložní stahy! Jsou-li 
bolestivější, častější a především opakují-li se pravidelně v 5minutových intervalech, je 
to již okamžik, kdy je zapotřebí vyrazit do porodnice. 

●  Protržení vaku blan. Najednou jste zaplavena čirou a teplou tekutinou? Neváhejte: vezměte 
si dobře sající vložku a vyražte.

Miminko chce na svět
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Porod
Je před vámi poprvé a vy máte obavy, protože tak úplně nevíte, do čeho 
jdete, a historky z porodních sálů z úst vašich kamarádek vás příliš ne-
uklidnily? Uvědomte si, že strach je špatný rádce a aby vás tedy zbytečně 
neovládal, je zapotřebí dobrá příprava .

Mějte na paměti, že:
●    Porod je fyziologický děj a jakýkoliv zásah do jeho průběhu by měl být proveden jen 

z opodstatněného důvodu. 
●  Aby mohly porodní hormony dobře fungovat, potřebuje žena pocit bezpečí, teplo, přítmí 

a láskyplnou podporu. Porod je totiž součástí sexuálního života ženy a jako k takovému je 
třeba k němu přistupovat.

●  Porodní asistentka je odbornice na péči při fyziologickém porodu a porodník je specialista 
na řešení komplikací. Podle zahraničních výzkumů jsou u zdravé rodičky porodní výsledky 
nejlepší, pokud o ni při porodu pečuje porodní asistentka vyškolená pro podporu normálního 
porodu (méně zásahů, komplikací a císařských řezů, lepší zdravotní stav matky a dítěte).
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●  Císařský řez může zachránit život, ale jde o závažnou břišní operaci, náročnou pro ženu 
i dítě, která by se měla provádět jen v nezbytném případě.

● Medikace, kterou dostane matka, přechází k dítěti a může negativně ovlivňovat kojení.
●  Přítomnost duly u porodu snižuje pravděpodobnost císařského řezu, užití oxytocinu a dal-

ších úkonů a zvyšuje spokojenost rodiček s porodem.
●  Porod můžete prožít jako posilující a radostnou událost.

Víte, jakou roli u porodu může plnit otec dítěte/váš partner či partnerka? Mnozí rodiče si přejí 
jedinečnou událost příchodu dítěte na svět prožít spolu. Chcete, aby vám partner aktivně 
pomáhal, nebo si přejete jen jeho klidnou přítomnost? Některé ženy dávají přednost ženské 
podpoře nebo chtějí porod prožít samy a s partnerem se dohodnou, že přijde ihned po naro-
zení miminka. Neexistuje jen jedno jediné správné řešení. 
Víte, co je porodní plán či porodní přání? Jak ho sestavit a kdo vám s ním může pomoci? Znáte 
své právo na informované rozhodnutí? Zodpovědnost za své dítě a za vše, co se s ním od první-
ho okamžiku bude dít, nesete vy – rodiče. 
Zdravotníků se můžete ptát na vše, co vás zajímá, a dávat jim najevo svá přání. Máte právo 
na kvalifikované a úplné odpovědi. 
Pokud se chcete dopředu seznámit s porodem jakožto fyziologickým dějem, můžete s partnerem 
absolvovat předporodní kurz, nejlépe takový, který vede komunitní porodní asistentka a máte 
na něj dobré reference.

Petra Sovová, matka 7 dětí 
Předsedkyně H. A. M. (Hnutí za aktivní mateřství)

inzerce

Hojení a zvlhčení 
vaginální sliznice  
po porodu

Zdravotnický prostředek.  
K dostání v lékárnách bez lékařského předpisu.

www.zenskezanety.cz
Angelini Pharma Česká republika s.r.o.  
Páteřní 7, 635 00 Brno
www.angelini.cz

Fem_hyalosoft_strip1/6_115x57.indd   1 30/01/2019   09:13
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Přivést dítě na svět  
beze strachu 
Porod je velmi vzácný okamžik v životě žen i rodin, je to zcela neopakova-
telný prožitek . Nás, ženy, takový prožitek celý život buď „nosí“, nebo na-
opak „sráží na kolena“ . Ženy rády otvírají svoje porodní příběhy s potřebou 
sdělit, jak skvěle své porody zvládly, nebo naopak, jak nerady a bolestně 
na příchod svých dětí na svět vzpomínají . 

Ženy chtějí své děti porodit bez potíží a komplikací a to je vskutku velmi důležité – na konci 
každého porodu by měla být zdravá matka a dítě. Je tu však ještě jedna nadstavbová sku-
tečnost, a sice jak se žena u jakéhokoliv porodu cítí. Má klid, zázemí, pocit důvěry, bezpečí, 
podporu, může se soustředit na vlastní práci při porodu, může udělat maximum pro klidný 
průběh? Po letech zůstávají v ženách jen a jen pocity, a právě ony mohou negativně vstou-
pit trvale do našich životů a dlouhou dobu je velmi negativně ovlivňovat.

Žádná žena si nezaslouží mít na tak výjimečnou 
chvilku špatnou vzpomínku.

Mnoho žen se mylně domnívá, že před vlastním porodem je nezbytně nutné shromáždit 
opravdu obsáhlé penzum informací o způsobech vedení porodů, o zásazích a medikacích 
při porodu, o komplikacích atd. Tento přístup ženě způsobí pochopitelně jen strach a obavy.
Pojďme se zaměřit na skutečnost, že těhotná maminka má otevřenou jakousi pomyslnou 
skulinku do vlastního nitra, je zvýšeně vnímavá a přeje si své děťátko ochraňovat. Pojďme 
při porodu nejdříve čerpat z opravdu vlastních zdrojů, které povzbudíme nebo – chcete-li 
– probudíme! Naučte se již v těhotenství vnímat vaše tělo a v něm rostoucí děťátko, komu-
nikujte s děťátkem přes bříško, zdokonalte se v dechových a relaxačních metodách, které 
mohou velmi pozitivně ovlivnit jak těhotenství, tak i průběh vlastního porodu. 

Citlivému vnímaní vlastního těla a jeho zklidnění mohou velmi účinně napomoci i aromate-
rapie a homeopatie. 

Aromaterapie v období těhotenství a při porodu
Aromaterapie působí na lidské tělo především přes čichové vjemy, na porodním sále ji mů-
žeme využívat také ve formě teplých lázní pro rodící ženy, nebo olejíčky potíráme části těla 
(podbřišek, kříže, nohy, záda). Možnost využití terapie teplou vodou ve sprše nebo vaně či 
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Ke zklidnění ve vypjatých situacích, 
tedy i při porodu, pomáhají rovněž tyto 
oleje: mandarinka, pomeranč, neroli, 
grapefruit, limetka, litsea cubeba (směs 
citrusů) – použité v aromalampě.

aromaterapie vždy o daném pracovišti napovídá, že má zájem podpořit ženy v přirozeném 
porodu. Není však v silách daných zdravotnických zařízení poskytovat ženám aromaterapii 
ze zdravotního pojištění, proto je lépe, když si ji maminky opatří a přinesou samy. Aromate-
rapie by měla být vždy produktem kvalitní kosmetiky renomovaných firem.

Nejčastěji je využívaná levandule, která působí úžasně jak na psychiku – tu zklidňuje, tak 
i na tělo – to uvolňuje. Používání levandule by se měly vyhnout jen ženy se sklonem k níz-
kému tlaku a ty, kterým je tato vůně extrémně nepříjemná. Šíře jejího uplatnění je široká. 
V předporodním období je doporučená lázeň s levandulovým olejem v období „poslíčků“ 
(od 38.–42. týdne gravidity), aby matky dokázaly rozpoznat skutečný začátek porodu. Lá-
zeň se připraví jednoduše použitím 10 kapek oleje v 1 lžíci hydrofilního oleje nebo obyčejné-
ho mléka do obsahu ne příliš horké vody. Olej 
rozpuštěný v těchto nosičích se dostane rov-
noměrně do celého obsahu lázně, kde kromě 
čichu působí na náš největší tělesný orgán – 
kůži. Lázeň nesmí být horká; jste-li v ní delší 
dobu, raději vodu vypouštějte a připouštějte, 
horká voda způsobuje bušení srdíčka děťát-
ka a nedobrou látkovou výměnu. Tutéž lázeň 
může maminka použít při porodu v I. době 
porodní, kdy dochází k otevírání porodních cest. Rodící ženu zklidní a porodním cestám 
napomáhá v otevírání. Levandulový olej v aromalampě se uplatní při potížích se spánkem. 
Olejíček se dá natírat i přímo na podbřišek v průběhu porodu (bříško poté zabalit do deky).

K aktivizaci a zintenzivnění práce dělohy i fyzických rezerv ženy je skvělý rozmarýn (lázeň 
připravíme stejným způsobem jako v případě levandule) – pozor, tuto lázeň nemají využívat 
ženy s vysokým krevním tlakem.

Homeopatie v období těhotenství a při porodu
Podobně a velmi pozitivně působí homeopatie. Dává ženám možnost pomoci v oblastech, 
ve kterých (právě kvůli nedotknutelnosti a křehkosti tohoto období) je medicína často bez-
radná. Homeopatika působí velmi pozitivně nejen na fyzické, ale především na psychické 
úrovni. Strach z nepoznaného, obavy o dítě, o vlastní zdraví i život, stres, tréma, jak jen to 
všechno zvládnu – to všechno jsou tíživé pocity nastávajících maminek.

Velkým zaklínadlem na strachy těhulek je homeopatikum Gelsemium sempervirens 15C 
nebo 30C. Uplatní se, kdykoliv má žena velkou obavu, a jeho účinek se dá srovnat s po-
citem „teplé polévky“ v žaludku. Ženy jej mohou užívat buď dlouhodoběji (v případě trva-
lých psychických potíží) nebo i nárazově, např. při porodu a šestinedělí. Gelsemium působí 
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na těhotné ženy opravdu velmi blahodárně i při velkých obavách těsně před porodem a při 
něm. Při vlastním porodu je velmi vhodné užití homeopatika Actea racemosa 9C nebo 15C, 
které má kromě zklidnění psychiky skvělý vliv i na koordinaci děložní činnosti. 

Klid a pohodu při porodu skvěle podporují i Resque remedy kapky – Bachovy květové ho-
meopatie esence. Dávkování je vždy dobré probrat s odborníkem v lékárně, homeopatem 
či porodní asistentkou.

Klidná mysl a pohoda rodící maminky uklidní i rodící se dítě (při porodu jsou žena a dítě 
rovnocennými partnery). Mimo „paniku“ je prostor pro dobrou práci těla a zejména dělohy 
– pro váš klidný porod.

Bc. Romana Gogelová, porodní asistentka
Světhomeopatie.cz



Buďte bez starostí,
s péčí o miminko vám pomůžeme

www.happybaby.cz
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Etapy porodu 
Porod probíhá ve třech fázích

1) Rozšíření děložního hrdla/branky dělohy  
To je nejdůležitější část porodu. Při prvním dítěti trvá rozšíření děložního hrdla průměrně 
7-8 hodin. Děloha je uzavřená děložním hrdlem. Pokud jsou kontrakce pravidelné, děložní 
hrdlo se zkracuje, až úplně zanikne. V další fázi tedy nehovoříme o děložním hrdle, nýbrž 
o děložní brance, která se působením kontrakcí roztahuje do šířky, aby byl umožněn prů-
chod dítěte. Roztahování na prvních 5 centimetrů je nejpomalejší. Cílem je, aby se bran-
ka roztáhla na 10 centimetrů. V tomto okamžiku je už cesta volná a vaše dítě může přijít 
na svět! Během této etapy kontrakce sílí a stávají se stále bolestivějšími a hlavně účinněj-
šími. Zaujměte tedy co nejpohodlnější polohu a vykonávejte dechová cvičení, která jste se 
naučila v přípravném kurzu. Soustřeďte se na každou novou kontrakci. Pauzu mezi kon-
trakcemi využijte na to, abyste se uvolnila, než bude následovat další. 

2) Průchod dítěte  
Ve chvíli, kdy vznikne v brance deseticentimetrový otvor, může dítě posunovat svou hlavičku 
porodními cestami dolů. Měkce klouže a otáčí se. To mu umožňuje dostat se do nejlepší po-
lohy. I vy můžete v tento okamžik zaujmout co nejpohodlnější pozici, která vám pomůže silné 
kontrakce a bolesti s nimi spojené co nejlépe zvládnout. 
K tomuto účelu slouží porodní stoličky, ribstol, pezziball anebo čtyřnožka. Zeptejte se v porod-
nici, kterou jste si vybrala, jaké polohy vám při porodu umožní. A pak to začne! Máte nekon-
trolovatelnou potřebu tlačit. Porodní asistentka vám vysvětlí, jak byste měla s tímto pocitem 
naložit, jak jej využít. To je okamžik, kdy už porodní asistentka anebo váš porodník vidí vlásky 
vašeho dítěte. Teď už půjde všechno rychle! V této fázi může porodník provést epizotomii (na-
střihnutí hráze), pokud s tím budete souhlasit. Teď je hlavička venku a vy už za chviličku usly-
šíte první křik vašeho dítěte. Porodní asistentka anebo otec dítěte přestřihne pupeční šňůru 
a položí vám dítě na hruď. To je okamžik nejintenzivnějších pocitů – přijde smích i pláč radosti. 

3) Odloučení placenty 
Tím ale porod ještě nekončí. Porodní asistentka nebo pediatr zkontrolují novorozence – po-
zorují jeho dýchání a srdeční rytmus. Vy mezitím čekáte na „vyloučení placenty“, ke které-
mu dojde s posledními kontrakcemi. Pokud ale oddělení lůžka od děložní stěny a následné 
odloučení nenastane ani po delší době, nebo pokud začnete silně krvácet, musí lůžko od-
stranit porodník. Předtím vám ale poskytne krátkou anestezii. Pak porodní asistentka zkon-
troluje, jestli se plodové lůžko odloučilo celé, a vy se už můžete naplno radovat z vašeho 
dítěte, které jste právě přivedla na svět.



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, specializova-
ná 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 trauma-
tických zážitcích. Je zároveň 
autorkou Těhotenských omalovánek a knihy Baby 
motýlí masáže, která je určená sestřičkám a rodičům 

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

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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Nulová separace a prvních 
1000 minut po porodu
V současné době je péče o matku a novorozence ve značné míře založená na jejich rutin-
ním separování – platí to zejména pro naši západní civilizaci. Proti tomu stojí souhrn nových 
vědeckých poznatků, které podporují tzv. „nulovou separaci“ matky a dítěte. Tělo matky 
a kontakt „skin-to-skin“ (kůže na kůži) jsou nejlepším způsobem péče o dítě, který přináší 
lepší výsledky nejen pro normální, zdravé děti, ale i pro ty nejmenší, předčasně narozené 
děti. Prvních 1000 minut je pro miminko i pro matku po porodu klíčových. To vše je odkaz 
švédského neurologa dr. Nilse Bergmana.

Kontakt kůže na kůži vyvolává pocit bezpečí.
Proč je ale prvních tisíc minut klíčových pro matku i dítě? Během nich se vytváří důležitá 
vazba mezi matkou a dítětem. Kontakt kůže na kůži můžeme vnímat jako dokonalý přechod 
do mimoděložního života. Je to obrovská změna. Během prvních tisíc minut po porodu se 
dítě rozhodne, zda je svět bezpečné, nebo nebezpečné místo. Kontakt kůže na kůži vyvo-
lává pocit bezpečí. 
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Dalším důležitým aspektem kontaktu kůže na kůži je kojení. Bezprostřední kontakt posky-
tuje podmínky pro to, aby mohlo kojení začít. Po porodu ovlivňuje výsledek kojení hormon 
oxytocin, a jak říká MUDr. Michel Odent, francouzský chirurg a porodník: „Oxytocin je pla-
chý hormon.“ Proto je důležité jej po porodu ochraňovat a podpořit jeho přirozenou aktivaci. 
Problémem je však separace, protože tehdy úřaduje hormon kortizol. Běžně vidíme novo-
rozence ležet v postýlce, v níž buď pláče, nebo spí. Pláč jako „posilování plic“ je ale dávný 
přežitek. Moderní neurověda tento názor vůbec nepodporuje. Dítě zažívá stres a zvýšenou 
tvorbu hormonu kortizolu, následkem čehož spotřebovává energii. Když však matka po-
skytuje děťátku regulaci tělesné teploty prostřednictvím svého těla, všechna jeho energie 
zůstává k dispozici pro vlastní rozvoj. Tyto hodnoty jsou potom určující na celý život a mají 
přímý dopad na oblast zdraví.
Kontakt kůže na kůži s nulovou separací představuje biologickou normu (standard) a je 
nejpodstatnější ze všech výše uvedených zásahů, které mohou ovlivnit kvalitu přežití. 
I porody jsou v našich podmínkách řízené. Často se udržuje přístup, že celý porod „kontro-
lují“ a „řídí“ jiné osoby, místo toho, aby porod byl záležitostí samotné rodičky. Maminka je 
dokonce po porodu nabádána, aby si „odpočinula po porodu o samotě“, protože je to bez-
pečné jak pro ni, tak pro miminko, které zůstává v péči cizích lidí. Ale přitom jsme zapomněli 
na význam kůže na kůži, kdy všechny stimulace mezi matkou a dítětem (oční kontakt, stimu-
lace bradavek, zvuky atd.) spolupracují a harmonizují. Je to prostor pro mnoho jedinečných 
procesů, které se už nikdy nezopakují.
Matka a dítě jsou v tomto procesu připravení na to, aby se vytvořila optimální a hluboká 
vztahová vazba. Nils Bergman zdůrazňuje, že čím je více kontaktu kůže na kůži, tím je vaz-
ba bezpečnější. Kontakt kůže na kůži také snižuje poporodní deprese. Matky, které stráví 
se svými dětmi prvních tisíc minut života, už potom své dítě ani nedovolí odnést. „Dobrá 
savčí matka vykazuje dravost při obraně mláďat,“ říká Nils Bergman. 
Dr. Nils Bergman dále zdůraznil, že i na vytvoření vztahové vazby mezi otcem a dítětem je 
důležité ono kritické období prvních tisíc minut. Na prožívání otcovství v úplně jiné kvalitě 
prý stačí 30 minut kontaktu kůže na kůži. Když se o toto propojení pokusíme o dva tři dny 
později, nedosáhneme už zcela stejného účinku. 

Zdroje:
Bergman, N.J., 2014, ‘The neuroscience of birth – and the case for Zero Separation’, 
Curationis 37(2), Art. #1440, 4 page. http://dx.doi. org/10.4102/curationis. V37i2.1440
Konference v Žilině – leden 2017

Mgr. Adriana Kráľová
Certifikovaná laktační poradkyně a poradkyně pro nošení dětí v šátcích a ergonosičích. 
Ve své práci dodržuje Mezinárodní kodex WHO o marketingu náhrad mateřského mléka, 
publikuje a podporuje kojení bez nároku na honorář. V průmyslu dětské umělé výživy není 
nijak zainteresovaná.





Závěsná textilní kolébka 
Hojdavak Baby usnadní 

denní uspávání miminka, 
prodlouží jeho spánek 
a dopřeje mamince 
potřebný odpočinek. 
Český výrobek 
z certifikované 100% 
bavlny nebo z bio 
bavlny vhodný  
od 0 do 9 m (max. 
nosnost 15 kg).

www .hojdavak .cz

Happy Baby doporučuje

Jedinečné pečující 
výrobky, zvláště 
vhodné pro  
každodenní mytí  
i péči o ty nejmenší 
děti – od koupele až 
po přebalování. 
15% sleva na výrobky  
Trudi Baby při  
registraci do klubu 
www.happybaby.cz

www .trudi-baby .cz

TRUDI  BABY

GlobiFer ® forte 
– železo ideální pro těhotné i kojící ženy   

www .globifer .cz

Doplněk stravy

Přírodní  
a snadno  
vstřebatelné  
hemové  
železo bez  
trávicích 
obtíží.  
Lze jej užít 
kdykoli během 
dne, s jídlem, 
pitím i léky.

PĚNOVÉ KOSTKY 

6 kostek přináší 
vašemu dítěti  

hodiny zábavy  
a dobrodružství, 

při kterých 
poznává nové 

věci ze 
všedního 
života.

www .galt .cz

NOVÝ PŘÍSTUP  
V PÉČI O ZADEČEK  
VAŠEHO MIMINKA

Čistící a ochranný olej na 
zadeček pro každodenní 
hygienu intimních partií. Vzácné 
přírodní oleje (BIO šípkový, 
bavlníkový, mandlový, z jojoby 
kalifornské) doplňují vitamíny A, 
E, F a zabraňují tak vysoušení 
pokožky. Přírodní SQUALAN 
zachovává pokožku vláčnou.

www .oncle .cz

www .feedo .cz

Na Feedo .cz 
si vyberete! 
Kočárky, 
autose-
dačky, 
pleny, 
dudlíky  
a mnoho 
dalšího. 
Rychlé 

doručení  
až domů. 

Přes 500 odběrných míst. Akce a slevy. 
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Kojení – největší dar
Mateřské mléko je unikátní, jedinečná tekutina, jejíž složení odpovídá indi-
viduálním proměnlivým potřebám dítěte . Nelze jí ničím plně nahradit . Umě-
lá mléka se svým složením mléku mateřskému snaží přiblížit a z výživového 
hlediska jsou schopna dítěti vyhovět . 

Složení a obsah bílkoviny, minerály, některé mastné kyseliny a nukleotidy, to vše dnes umíme 
po vzoru mateřského mléka do umělé výživy přidat. Kojení má však nejen aspekt výživový, ale 
je také důležitým prostředkem 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. 
Mateřské mléko není sterilní tekutina, jak se původně předpokládalo. Obsahuje celou řadu 
bakterií, které spoluvytváří střevní mikroflóru kojeného dítěte. Poměr bakterií na střevní 
sliznici pak do značné míry určuje, jakým směrem se bude vyvíjet nezralý imunitní systém 
kojence, jak funkční bude střevní bariéra, čili co organizmus vstřebá a co z těla vyloučí. 
Důležitou roli zde hrají laktobacily, probiotické bakterie, které jsou obsaženy v mateřském 
mléce. Do mléčné žlázy putují lymfatickou a krevní cestou ze střevní sliznice matky. Mají 
mimo jiné protizánětlivé vlastnosti, díky kterým mohou matku chránit před zánětem prsu. 
Díky obsahu specifických mastných kyselin, obsažených v mléce působí kojení příznivě 
na rozvoj centrálního nervového systému a smyslových orgánů dítěte.

 
Výhody kojení pro dítě
●  Ochrana před infekcemi (zánět středního 

ucha, zánět hrtanu, zánět průdušek, střev-
ní infekce – průjmy). 

●  Ochrana před vznikem potravinových alergií 
a před alergickými projevy v budoucnosti. 

● Optimální vývoj duševních schopností dítěte 
●   Menší riziko vzniku obezity, cukrovky, chu-

dokrevnosti.
●   Správný vývoj kostí a v budoucnu menší 

riziko osteoporózy.

MUDr. Martin Gregora, 
primář dětského oddělení 

Nemocnice Strakonice
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Technika kojení
Kojení vám může někdy připadat složité a úmor-
né . Možná budete mít pocit, že máte málo mlé-
ka, a nejste si jistá, zda vaše dítě netrpí jeho 
nedostatkem . Přijměte pomoc svých blízkých 
a rady zkušených a nevzdávejte to . Každý za-
čátek je těžký a role matky s sebou vždy přináší 
obětování . 

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. 
Skvěle se osvědčila homeopatická podpora laktace v tomto schématu: 
● Ricinus communis 5C – 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 
přicházejí nové podněty pro rychlejší nástup 
laktace ze strany pečujícího personálu – vět-
šinou se nejedná o rozpor v informacích. 
V prvních dnech požádejte vždy porodní asi-
stentku, aby zkontrolovala, zda je dítě dobře 
přiloženo k prsu, nechejte si vysvětlit polohy 
při kojení, nestyďte se zeptat. Přikládejte 
dítě každé 2–3 hodiny, nezapomínejte ko-
jit 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 

Kojení je přirozený děj, předpokláda-
ný a připravovaný organismem mat-
ky v průběhu celého jejího života, 
a zvláště během těhotenství. Nezáleží 
příliš na velikosti a tvaru prsů. Jediné, 
na čem záleží, je to, jak časně, často 
a jak správně bude dítě už od počátku 
přikládáno k prsu. 
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a aktivní. To znamená, dítě hledá prs, otevírá 
ústa. U prsu zůstává přiložené, pokud aktiv-
ně 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 bra-
davek a narušení jejich pokožky.

Péče o prsa
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. Opatřete si kvalitní přípravek na ošetření prsních dvorců 
– tyto nanášejte pravidelně jen v tenké vrstvě. Kvalitní podprsenka pro kojící ženy poskytne 
prsům oporu, a tím mimo jiné zajistí rovnoměrné „nalévání“ prsů.
V období 3.– 4. dne laktace se prsy masivně nalijí a bolestivě, citlivě zduří (je to zcela fyziolo-
gický jev), který brzy odezní. 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 rozmasíro-

vat (možno nahřát ve sprše), 
poté uvolnit prsní dvorec od-
stříkáním – je to velmi důle-
žité, aby dítě mohlo správně 
uchopit co největší část prs-
ního dvorce a sát dostateč-
ně intenzivně.
Jakmile je mléka dosta-
tek (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 
(na žízeň) i mléku zadnímu 

Po kojení prsy vyprázdněte – požá-
dejte o kontrolu porodní asistentku 
(zejména v prvních dnech) – pokuste 
se naučit ruční odstříkávání a masáž, 
to je pro bradavky šetrnější. Kojení 
je otázkou nabídky a poptávky – vy-
prázdněním prsu se vyhnete bolesti-
vému zánětu a zajistíte dostatečnou 
tvorbu mateřského mléka k dalšímu 
kojení. Čím více prsy vyprázdníte, tím 
více se na příště vytvoří mléka.
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(na hlad) a velmi dobře prospívá. Při jednom 
kojení vystřídejte na jednom prsu vždy polohu 
přední (brada a nožky dítěte směřují ke druhé-
mu prsu) a polohu 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, zvy-
šuje schopnost soustředit se a zmírňuje únavu 
v šestinedělí. Jedná se o přípravek z řady 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)

Mateřské mléko je „potrava na zakáz-
ku“ – mění své složení podle aktuálních 
nároků děťátka, je potravou i imunitní 
podporou. Fyzický kontakt děťátka 
a matky při kojení ovlivňuje zásadně 
psychosomatický vývoj děťátka. 

inzerce



90

Očkování

Jak se vyhnout nákaze?
Dodržování základních hygienických návyků bránících přenosu infekce, ať 
už virové, nebo bakteriální, je už dnes standardem . K přenosu nemocí do-
chází především tehdy, když je organismus dítěte oslabený . 

Jako nejdůležitější se tudíž jeví dodržovat zdravý životní styl – jíst vyváženou a pestrou 
stravu s dostatkem vitamínů a minerálů, mít pohyb na čerstvém vzduchu a celkově posilovat 
imunitu. 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. V České republice jsou některá očkování povinná, 
některá nepovinná, ale přesto hrazená z veřejného zdravotního pojištění a některá nepo-
vinná hrazená rodiči. První povinné očkování je očkování hexavakcínou. Dítě dostane dvě 
dávky v prvním půlroce života a přeočkování nejčastěji v jednom roce věku. Hexavakcína 
chrání proti záškrtu, tetanu, černému kašli, hemofilu typu B, žloutence typu B a dětské 
obrně. Další povinné očkování dostává dítě až ve druhém roce života a jedná se o kombino-
vanou očkovací látku proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím. Toto očkování lze doplnit 
o nepovinné očkování proti planým neštovicím. Ze zdravotního pojištění je vzhledem ke své 
závažnosti plně hrazeno očkování proti pneumokokovým nákazám. Toto očkování je nepo-
vinné. Rodiče mohou v prvním roce života uhradit svému dítěti také nepovinné očkování 
proti rotavirovým průjmům. Jedná se o vakcínu podávanou ústy už od 6 týdnů věku. Některé 
zdravotní pojišťovny na toto očkování přispívají. 
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, dodr-
žujte důležitá pravidla před vakcinací i po ní. 

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 tom 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 .  
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Po očkování 
Alespoň 14 dní nejezděte s miminkem v MHD, nenavštěvujte s ním nákupní centra a vyhý-
bejte se prostorám s velkou kumulací osob .  
V době po očkování se vyhýbejte návštěvám u nemocných osob, i kdyby se jedna-
lo  o banální onemocnění, například rýmu.  

Po očkování je totiž imunita vašeho drobečka v plné pohotovosti, je zaneprázdněná 
bojem s očkovací látkou a pilně vyrábí v tělíčku protilátky . Proto není vhodné vysta-
vovat dítě jiným možným nákazám .  

Nežádoucí účinky očkování
Rozdělují se na místní a celkové. Místní reakce se objeví v místě vpichu a jedná se přede-
vším o zarudnutí, zatvrdnutí, otok nebo bolestivost.
Celkovou reakcí je nejčastěji podrážděnost, pláč, únava nebo horečka. Kromě těchto běž-
ných reakcí může občas dojít i k vážnějším reakcím, a proto je důležité dítě neustále sledo-
vat a pořádně si přečíst příbalový leták, kde jsou zmíněny.
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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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Mateřská 2019: kolik činí 
a jak dlouho ji lze čerpat
Má se vám v roce 2019 narodit potomek a nevíte, zda budete mít nárok na pe-
něžitou pomoc v mateřství, respektive jakou částku budete moci čerpat? Pře-
čtěte si odpovědi na nejčastější otázky, které se mateřské dovolené týkají .

Základní podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství (dále jen „PPM“) je účast 
na pojištění (tj. např. trvání pojištěného zaměstnání) v době nástupu na PPM.
Na zhruba půlroční peněžitou pomoc v mateřství mají nárok ženy, které byly po dobu 270 
dnů před nástupem na mateřskou nemocensky pojištěné.

Mateřská a její výpočet 
Vyplácená částka peněžité pomoci v mateřství činí 70 procent z denního vyměřovacího 
základu. Ten si zjistíte tak, že si hrubý příjem za uplynulých 12 měsíců vydělíte počtem 
kalendářních dní v tomto období. Pro výpočet denního vyměřovacího základu jsou ale dů-
ležité také redukční hranice, které se odvozují od průměrné mzdy. U mateřské se denní 
vyměřovací základ do 1. redukční hranice započítává celý, z částky mezi první a druhý 
redukční hranicí se započítává 60 procent a z částky mezi druhou a třetí redukční hranicí se 
započítává už jen 30 procent. K příjmu nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.  

Redukční hranice pro rok 2019
● redukční hranice ze 100 procent vyměřovacího základu –  1090 korun 
● redukční hranice ze 60 procent vyměřovacího základu –  1635 korun 
● redukční hranice ze 30 procent vyměřovacího základu –  3270 korun

Mateřská dovolená a její čerpání 
Peněžitá pomoc v mateřství začíná dnem nástupu na PPM. Podpůrčí doba činí 28 týdnů 
u matky, která porodila. Pokud se matce narodila dvojčata či vícerčata, bude její mateřská 
trvat po dobu 37 týdnů.  
Peněžitá pomoc v mateřství je vyplácena Správou sociálního zabezpečení. Předtím je ale 
potřeba splnit několik formálních úkonů. Žadatelka o příspěvek si musí od gynekologa ne-
chat vyplnit žádost o mateřskou a následně ji předat svému zaměstnavateli. V případě, 
že zaměstnavatele nemá nebo podniká, může ji zanést přímo na příslušnou OSSZ. 

Mohlo by vás zaj ímat



Nástup na mateřskou
Nástupem na PPM se rozumí den, jenž si žena sama určí v období od počátku 8. týdne do po-
čátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu, popř. se jím rozumí den porodu, ke kterému 
došlo před nástupem na PPM. Pokud si matka den nástupu na PPM v tomto období neurčí, 
rozumí se dnem nástupu na PPM počátek 6. týdne před očekávaným dnem porodu.

Ochranná lhůta
Nárok na dávku má i žena, která nastoupí na PPM po skončení pojištění v ochranné lhůtě. 
Ochranná lhůta pro případy uplatnění nároku na peněžitou pomoci mateřství u žen, jejichž 
pojištění skončilo v době těhotenství, činí 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; 
pokud však pojištění trvalo kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik kalendářních dnů, kolik 
dnů pojištění trvalo. Pokud pojištění zaniklo mimo dobu těhotenství, činí ochranná lhůta  
7 kalendářních dnů ode dne zániku nemocenského pojištění (pokud pojištění trvalo alespoň 
po tuto dobu). Ochranná lhůta však neplyne z některých pojištěných činností (např. z dohod 
o provedení práce, ze zaměstnání malého rozsahu). Do doby účasti na nemocenském po-
jištění se pro nárok na PPM započítává např. i doba studia na střední, vyšší odborné nebo 
vysoké škole, jestliže toto studium bylo úspěšně ukončeno.

Mateřská i pro otce 
Na mateřskou samozřejmě může i muž, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která 

dítě porodila. Ale až od věku sedmi týdnů dítěte, 
a to na dobu alespoň sedmi kalendářních dnů 
po sobě jdoucích. K tomuto kroku musí mít sou-
hlas matky, respektive s ní uzavřít písemnou do-
hodu. Potřebné tiskopisy je možno vyzvednout 
na příslušné OSSZ nebo nalézt na stránkách 
ČSSZ. Dále pro otce platí stejné podmínky jako 
pro matky, účast na nemocenském pojištění ale-
spoň po dobu 270 kalendářních dnů v posled-
ních dvou letech přede dnem nástupu na PPM. 

Přivýdělek na mateřské 
V šestinedělí matka pracovat nesmí. Od sed-
mého týdne věku dítěte už to možné je. Pokud 
ale chce pracovat u stávajícího zaměstnavatele, 
nesmí vykonávat stejnou činnost, jako před ma-
teřskou. Jestliže je činnost jiná, je to v pořádku.

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
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