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Vývoj dítěte
od narození do 3 let

Editorial
Milé maminky,
Před čtyřmi lety jsme vám poprvé přinesli náš speciál, který vás provede složitým obdobím vývoje
malého človíčka. Netušili jsme, jakou spustíme
lavinu. Míním tím lavinu vašich dopisů, ve kterých
si o něj píšete, protože zatímco vaší kamarádce
ho dal pediatr či gynekolog, na vás už nevyšel.
Protože nám to bylo líto, rozhodli jsme se přinést
nové – aktualizované vydání. Znamená to pro vás
ještě více informací, které se vám snad budou na
začátku cesty s malým človíčkem hodit.
Právě o zázraku nového života je samozřejmě opět
tato naše příloha. Provede vás prvními třemi roky
vývoje vašeho miminka. Poradí vám, jaké vybrat
oblečení, jakou volit autosedačku, jak by měl vypadat správný jídelníček. Popovídáme si i o tom,
jaké miminku vybrat hračky, jaké plínky a jaký
kočárek.
Přeji vám hodně štěstí a moc držím palce, aby
vám i vašemu človíčkovi vyšlo v životě všechno
tak, jak si přejete.
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Výbavička pro dítě
Máte doma miminko a nevíte, zda jste pro něj vše dobře připravila a nachystala?
Jestli vám nebude něco chybět, či zda jste naopak do něčeho neinvestovala
zbytečně?

Drobnosti, které pomohou…
Kojící polštář - považuji za super
pomocníka…
Lehátko pro mimi - dobrá věc,
nikoliv nepostradatelná, ale
užitečná, zvláště, máte-li větší
byt či dům a nechce se vám pořád k mimi běhat, přenesete do
kuchyně či kamkoliv a máte dítě
na očích. Můžete investovat pár
stovek nebo i tisíce, polohování
má výhody, když je dítě větší,
můžete jej v něm nakrmit apod.,
typy s vibrací, hudbou ap. vidím
jako zbytečné, ale pokud třeba
dostanete darem, tak odmítat
nemusíte …
KOUPÁNÍ, HYGIENA
Lehátko pro miminko do vany
– osobně považuji za nepostradatelnou věc, zvláště, je-li dítko živější (novorozence není problém
držet-podepírat rukou, několika
měsíční dítko už ano, navíc na
lehátku bude mít nehledě na
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bezpečnost jistě lepší pocit a lepší
rozhled).
Sedátko do vany – také myslím
velmi dobrý pomocník, hlavně
kvůli bezpečnosti u neposedných
dětí a výhodný pro mladší děti
při společném koupání se starším
sourozencem. Je mnoho typů,
důležité jsou pevné přísavky,
mne osobně zaujal typ s otevírací
přední částí - dítě se lépe vyndává.
Protiskluzová podložka do vany
– pro větší děti považuji za nutnost, i když u nich sedíte, když
uklouznou, nemusíte je zachytit
a mohou si ublížit.
Síťka na hračky – je-li vaše dítko
vodomil a ve vaně si vyhraje, asi
užitečná věc.
Stupínek k umyvadlu - dobrá věc
pro děti, které si začínají osvojovat hygienické návyky. Samozřejmostí by měl být vlastní ručníček.
Stupínek k WC + redukce na prkénko - ne každá redukce sedne

na každé wc, je třeba přeměřit.
Dětské prkénko koupíte i s držadly, vyvýšením přední části - vhodné pro chlapečky, koupíte i polstrované.
HRANÍ, ZÁBAVA
Hrazdička pro mimi – cca od
3. měsíce (spíše později) si s ní
miminko určitě vyhraje, zvláště,
jsou-li na ni hračky vydávající zvuky, světýlka, hudba.
Hrací deka – většinou bývá vyplněna vatelínem či něčím podobným, postačí i jakákoliv tlustá
deka, prostě cokoliv, aby dítě na
zemi bylo v teple a měkkém.
Chodítko – buďto dítě v chodítku
sedí a odráží se (tento typ známe
mnozí z dětství) nebo chodítko
sloužící jen jako opora, tzn. jakýsi
vozík, kterého se dítko drží (odborníky více doporučovaný typ).
Fajn věc, ale nutná není, mnohdy
dítko začne chodit dřív, než chodítko vůbec připravíte.

Odrážedlo – odborníky také dost
diskutované téma, zda je či není
vhodné, rozhodně vaše dítko ho
chtít asi bude, já jsem pro.
Houpačka – určitě nepatří k zá-

fajn, záleží na každé mamince,
čemu dává přednost. Klokanka je
využívána při cestě do obchodů,
kde není bezbariérový přístup, na
dovolené apod.

jdou připevnit na každý kočárek,
ale je to skvělá věc.
Návleky na kola kočárku – dobrá vychytávka, nebudete mít
ušpiněnou podlahu od kočárku,
kdo „neparkuje” v bytě, ten asi
nevyužije.
Kapsář do auta – připevní se
zezadu na přední sedadlo spolujezdce.
Zrcátko do auta – dobrá věc pro
bezpečnější řízení, coby řidič se
nemusíte na dítě vzadu otáčet,
vidíte ho ve speciálním zrcátku.
Jiné zrcátko lze zase umístit na
opěrku zadního sedadla, použijete, máte-li dítě ve vajíčku - proti
směru jízdy na zadním sedadle
a chcete na něj zepředu vidět.
Termohrnek do auta – hrníček,
který lze zapojit do zásuvky zapalovače v autě. Taky se obejdete,
ale pokud máte malé děti na
příkrmech a hodně cestujete, tak
je to dobrá věc a odpadnou vám
starosti, kde jídlo či pití ohřát.
Vybavujeme domácnost pro
miminko
Příchod nového človíčka do rodiny přináší potřebu pořízení mnoha nezbytných věcí, které v dosud
bezdětné domácnosti obvykle
nebývají. Tou prostorově největší
je dětská postýlka, dále pak přebalovací pult, vanička s lehátkem,
elektronická chůvička, případně
monitor dechu a jiné.

kladní výbavě , ale pokud ji máte
doma kde zavěsit, pořiďte si ji,
děti houpání milují…
CESTOVÁNÍ, PROCHÁZKY, VÝLETY
Klokanka, babywak, nosítko,
šátek – mít něco z toho je určitě

Krosna pro dítě – záleží na typu
rodiny, pokud máte rádi výlety,
bezva věc, doporučuji se stříškou a pláštěnkou, mrkněte i na
nosnost.
Stupátko – skate za kočárek –
existují různé typy, ne všechny

Pohodlné a zdravé ležení
Miminka v prvních měsících tráví
v postýlce většinu času, a proto
je třeba pořízení dětské postýlky
a vhodné matrace věnovat zvýšenou pozornost. V první řadě je
nutné při výběru postýlky a matrace zkontrolovat, zda nabízené
dětské zboží splňuje všechny
certifikáty bezpečnosti a hygieny

Komplet
do postýlky:
nebesa
mantinel
prostěradlo
povlečení

Rychlozavinovačky
s kapucí/deky 2v1

AESTHETIC výrobky
které se Vám přizpůsobí.
Vaše barevné kombinace
vyrobíme přímo na míru.

Prostěradla do kočárku

Fusaky
novorozenecké 0-9m
Fusaky UNI
3v1

Fusaky do autosedaček
nosítek

Deky oboustranné
letní, zimní verze

Již 10 let navrhujeme pro Vás
originální český design
doplňkového textilu Aesthetic.
:: ověřená kvalita
:: osobní přístup
Peřinky, výplně
bez povlékání

Jak rosteme my,
tak rostou i naše zkušenosti.

Tašky na kočárek
s přebalovací podložkou

Víceúčelové válce
kojící polštáře

Dudelníky/
usínáčky

Doporučená první
výbavička:
2x rychlozavinovačka
2x prostěradlo do kočárku
1x fusak novorozenecký
1x fusak uni 3v1
1x taška na kočárek
1x výplně povlečení
1x komplet do postýlky

Veškeré výrobky AESTHETIC objednáte přímo v naší vzorkovně
Praha 4 Braník, Ke Krči 39, otevírací doba: Po: 8:30-12:30, Út: 8:30-15:30, Čt: 9:30-15:30

nebo v našem internetovém obchodě www.aesthetic.cz
Poznejte sami kvalitu výrobků Aesthetic a vybírejte si z široké škály barev a ověřených materiálů.
info linka: 777

212 333, info@aesthetic.cz

Vše pro spokojený život
nastávající maminky
a Vašeho miminka.
PUNTANELA BABY NAJDETE V KAŽDÉ PRODEJNĚ PUNTANELA:
Praha - OC Europark Štěrboholy, OC Metropole Zličín, OC Letňany
Liberec - NC Géčko • Ostrava - Forum Nová Karolina
Brno - OC Olympia • Olomouc - OC Haná

kosmetika
kočárky
hračky
nábytek
autosedačky chodítka
NOVÝ SPECIALIZOVANÝ E-SHOP www.puntanela.cz

dobré ceny
široká nabídka
7 odběrných míst

a je opatřeno obchodním jménem
a adresou výrobce nebo dovozce. Tyto údaje je nutné znát při
případné reklamaci či stížnosti
na kvalitu výrobku. Postýlky se
nejčastěji vyrábějí v rozměrech
140x70 cm a nebo 120x60cm a je
pouze na rodičích, jak velkou
postýlku pro miminko zvolí.
Pro větší pohodlí
K usnadnění péče o dítě je vhodné vybrat postýlku, která má
možnost nastavení výšky roštu
od země - pouze ležící miminko
může ležet výše, větší, již plazící se děti musí mít rošt umístěn
bezpečněji níže. Některé postýlky mají též užitečnou možnost
bezpečného stahování postranice.
Tyčky, které tvoří strany postýlky,
by měly být od sebe vzdáleny cca
6 - 6,5cm, tak aby dítě z postýlky nemohlo vypadnout nebo si
jinak ublížit. Zajímavou možností
je snadné vyndávání jedné nebo
dvou tyček v postranici, aby větší
děti mohly postýlku samostatně
opustit.
Matraci raději novou
Postýlka by měla být bytelná
a postupně použitelná i pro další
děti, matraci by však mělo mít
každé dítě novou. Na trhu je
v současnosti velký výběr dětských
matrací - nejvhodnější jsou spíše
tvrdší typy, nejlépe vícevrstvé,
prodyšné, s kvalitním, snadno
snímatelným pracím potahem.
K postýlce bývá možnost přikoupit kolečka (nejlépe s brzdičkou)
pro lepší manipulaci, síťku proti
hmyzu nebo držák na látkové
dekorace (nebesa).
Monitory dechu a elektronická
chůvička
Do postýlky je také možné pořídit
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snímač pohybu miminka, tzv. monitor dechu, který hlídá, zda dítě
pravidelně dýchá.
Užitečnou pomůckou jsou také
tzv. elektronické chůvičky, které přenášejí zvuk od miminka
k rodičům (i opačně) a usnadňují
hlídání dítěte na větší vzdálenost.
Některé chůvičky dnes již umějí
přenášet i obraz, takže rodiče
mají svého potomka pod dozorem opravdu nepřetržitě.
Přebalovací pult
Pro prvních několik měsíců, než
se začne miminko samostatně
pohybovat a otáčet, může být pro
rodiče příjemnou pomůckou do
domácnosti přenosný košík nebo
kolébka, ve které dítě tráví čas
přes den a současně je v blízkosti
rodičů.
Vhodnou pomůckou ke každodenní péči o miminko bývá
přebalovací pult - místo, kde je
možné dítě přebalovat, převlékat, ošetřovat po koupeli apod.
Místo k přebalování by mělo být
pohodlné jak pro dítě, tak pro
rodiče, protože u něj budou trávit
hodně času. Přebalovací pult by
měl být zhotoven ze zdravotně
nezávadného materiálu a měl by
mít zvýšené postranice. Většina
pultů slouží zároveň jako skříňka
pro uložení všech dětských potřeb
a oblečení, aby rodiče měli vše
pohodlně při ruce a od miminka na přebalovacím pultě nikdy
neodcházeli.
Koupací propriety
Oblíbenou činností miminek bývá
koupání, a proto je důležité zvážit, jak a kde bude každodenní
hygiena v domácnosti prováděna.
Pokud se bude miminko koupat
ve vaničce, je dobré pořídit plastovou vaničku s možností vypuš-

tění vody ve dně nádoby a také
nejlépe klasické měkké látkové
lehátko, na které se dítě do vaničky položí.
Vyrážíme do lékárny…
Pokud myslíte, že už máte nakoupeno, opak je pravdou. Vyrážíme
do lékárny…
Mastička na popraskané bradavky
– Často zachrání prsa a tím i kojení.
Mastička na prdelku – Každá maminka si oblíbí jinou, ale chybět
určit nesmí nikde.
Olejíček nebo tělové mléko – Obzvláště pokud má miminko problém se suchou kůží, je to nutné.
Tyčinky a čištění nosíku a oušek
– Pozor, miminkům se tyčinkou
nezajíždí do ouška, čistí se jen
kraj a záhyby ušního lalůčku!
Papírové plenky – Na novorozeně
se kupuje velikost jedna, ale větší
miminka se do ní nevejdou. Novorozeně spotřebuje klidně i devět
plínek za den, větší děti jsou už
skromnější.
Vlhčené čistící ubrousky – Výborná věc.
Jednorázové přebalovací podložky – Jsou šikovné na cestování.
Rektální rourka – Pomáhá na
prdíky přímo zázračně.
Dudlík – Nejprve jen jeden, nekupujte víc, nevíte, jaký dudel bude
miminko ochotné přijmout, či zda
je vůbec bude ochotné přijmout...
Kojenecká láhev – Je dobré ji mít
doma jen pro vlastní klid.
Teploměr – Digitální - nebo rychloběžka a nejlépe ušní.
Líh nebo jodisol na pupík – Každá porodnice vám doporučí něco
jiného - takže se zeptejte…
Buničité čtverečky na čištění
pupíku – Totéž, každá porodnice

S Canpol babies
máte vše
Canpol babies pomáhá Vašemu dítěti objevovat svět od
první dnů jeho života. S myšlenkou na Vaše dítě již více
než 20 let tvoříme stále nové výrobky. Právě díky výrobkům Canpol babies je rodičovská péče nejen jednodušší,
ale přináší rodičům i dítěti radost a potěšení.

Značka doporučována matkami

více se dozvíte na

www.canpol.cz

to vidí jinak, někde doporučují
tyčinky…
Sirup proti teplotě a bolesti – Je
dobré mít ho doma v lékárničce,
většinou je potřeba po očkování.
Je lepší dát miminkům lék proti
bolesti, než ho nechat při silnější
reakci trápit…
Odsávačka hlenů – Na trhu je
mnoho modelů, některý by měl
určitě skončit u vás.
Miminkovské oblečky
A teď se konečně dostáváme k té
nejméně obsáhlé, ale nejdůležitější části miminkovské výbavičky
- k oblečení.
Normální, čerstvě narozené miminko má kolem 50 cm a tří až
čtyř kil, obvod hlavičky má kolem
34 cm. Ideální je pro něho velikost 56, ale jen nakrátko, protože miminka neuvěřitelně rychle
rostou a už kolem třech měsíců
nosí velikost 62, kolem půl roku
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velikost 68, kolem třičtvrtě roku
velikost 74 a konečně kolem roku
už jim začínáme dávat velikost 80
- a nyní následuje dobrá zpráva,
jejich růst se konečně zpomalí
a miminka rostou tak o jednu velikost za půl roku. Ano, velikosti se
odvozují od délky miminka a jdou
po šesti centimetrech - takže
50, 56, 62, 68, 74, 80, 86, 92, 98,
104... Občas se některý výrobce
rozhodne jít proti proudu a začne
dodávat na trh například velikost
64... To je o kousíček vetší, než
62 a o dost menší než 68, Další
specialita je číslování v měsících,
což by nebylo vůbec špatné, ale
jejich měsíce jsou takové zvláštní
- nikdy velikostně nesedí. Číslování v u větších velikostí v rocích
je o něco přesnější – ale počítá
s průměrným dítětem, ale to už
není problém odhadnout.
Body vel. 56 4x - Spíš méně, nejlépe ze 100% bavlny, určitě s dlou-

hým rukávem.
Body vel. 62 4x - Spíš více, taky
raději bavlněné, jsou prostě k nezaplacení.
Body vel. 68 - Začnou příkrmy
a bude jich potřeba hodně!
Dupačky nebo měkké kalhoty vel.
56 4x - Raději bych to s počtem
nepřeháněla, miminko z ní velmi
rychle odroste.
Dupačky nebo měkké kalhoty
vel. 62 4x - Laclové riflové nebo
manšestrové kalhoty jsou sice
ohromně roztomilé, ale pro ležící
miminko ne pravě nejpohodlnější,
takže pokud narazíte na nějaké
opravdu pěkné, kupte je, ale ne
menší než 80 - jsou ideální až pro
chodící mimčo. Naprosto skvělé
jsou zateplené bavlněné kalhoty,
pod ně ponožky a bačkůrky a nemusíte miminko trápit oblékáním
punčocháčků.
Ponožky nejmenší velikosti 5x
– Miminka mají často studené

nožičky, tak nosí ponožky i pod
dupačky. Nevyplatí se kupovat
levné ponožky, bohužel nedrží na
nožičkách...
Trika s dlouhým rukávem nebo
mikinky vel. 56 4x – Není třeba
přehánět počet, miminko může
hned nosit velikost 62 nebo svetřík.
Trika s dlouhým rukávem nebo
mikinky vel. 62 4x - K nezaplacení, vážně. Navíc miminko může
nosit i větší velikosti, takže bych
možná doporučila hned nakoupit
i pár kousků velikosti 68.
Bavlněná čepička obvod hlavičky
36-38 cm 2x – Nejlépe obyčejné
bavlněné, fleeceové čepky se
zdobením na temeni se vyplatí až
na chodící dítě, ležícím miminkům
docela překážejí.
Pletené bačkůrky, rukavičky a čepička - Stačí 2x – miminka je moc
neumažou.
Overaly - Někdo je má rád, někdo

ne, nahrazují vlastně dupačky
a mikinu.
Overal na spinkání vel. 62 3x - Pro
novorozeně se většinou nepoužívají, mění se to zhruba ve čtvrt
roce s příchodem režimu – takže
stačí je nakoupit od velikosti 62.
Bryndáček - Dobré jsou ty s igelitem na spodní straně, výborné
jsou taková obdélníková „ponča“
s otvorem s rantlem pro krk, ale
je to hodně individuální, na jedno
miminko je skoro nepotřebujete
a na druhé jich spotřebuje spoustu - je to dítě od dítěte jiné. Ale
až se batole začne učit jíst samo,
tak se budou ještě hodit.
Rychlozavinovačka – Některá
miminka zavinovačku používají
docela hodně, některá vůbec, ale
rychlozavinovačka je výborná věc.
Později se z ní dá odpárat suchý
zip a dá se používat jako podložku pod miminko na sedačku nebo
na zem.

A maminka nakonec
Kojící podprsenka 4x - Prvních
několik měsíců potřebují maminky i několik podprsenek na den.
Dělají se s odklápěcími košíčky.
Vložky do podprsenky 1x - Výborná věc, určitě je užijete. Zakoupit
můžete prací i jednorázové
Jednorázové kalhotky do porodnice - 5 ks - Určitě je oceníte.
Jemný čistící gel na intimní partie
- Určitě je lepší než obyčejné mýdlo, nedráždí a důkladně umyje…
Čaj pro kojící matky - Je bylinkový, docela chutný.
Fenyklový, anýzový nebo kmínový
čaj - Výborná věc na prdíky plně
kojeného miminka. Některým
dětem lépe zabírá, pokud pije
čaj maminka, než když se snaží
dostat čaj do miminka.
-ifFoto: SAMphoto.cz
Zdroj: redakce Mimi klub, tipypromamy.cz, emimino.cz
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Než mi bude

ROK

Tak konečně už je mezi námi. Naše miminko se narodilo a určitě je to to nejkrásnější
děťátko na světě. Leží před ním ale ještě dlouhá cesta, než z něj bude malý človíček...

Právě jsem přišlo na svět…
V prvních dnech po narození se
miminko snaží zůstat stulené, tak
jak tomu bylo v děloze. Je zvyklé
na uzavřený prostor a bude mu
zřejmě dobře dělat pobyt v košíku, kolébce, prostě tam, kde je
poměrně těsno. I oblíbená nebesa jistě ocení – uzavřou prostor
shora. Jeho pocit bezpečí zvýší
i pokud ho pevně zavinete. Já
vím, zavinovačky dneska nejsou
v módě, ale věřte, že byste je měli
svému miminku alespoň první
týdny dopřát.
Po narození má miminko pěstičky
zaťaté a bezmocně mává ručkama
i nohama – ani jedny zatím příliš

12
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neovládá. Novorozená miminka
nejprve trochu zhubnou, ale ve
2 až 3 týdnech se dostanou zpět
na svoji porodní váhu. V prvních
týdnech přibírají 100 až 200 g
týdně (ale buďte spokojená i s 50
g, jestliže děťátko dobře vypadá), potom 150 až 250 g až do
třetího měsíce. Spí průměrně 16
hodin. Na konci prvního měsíce
svého života má miminko ještě
všechny svaly slabé, včetně krčních svalů, a hlavička mu padá,
když mu ji nepodepřete. Ale položíte-li ho na bříško, dokáže na
okamžik zvednout bradičku. Když
je na zádech, kope nohama a otáčí hlavu ze strany na stranu. Na

hlavičce novorozence se objevují
hnědé odlupující se stroupky.
Nebuďte z nich vyděšená, i když
vypadají dost ošklivě, dítěti
nijak nevadí. Potřete je dětským
olejem, aby změkly. Nechte olej
působit půl dne až den, potom je
vyčešte a vlásky umyjte.
Několik dnů po narození umí dítě
obvykle:
• po položení na bříško zvednout na krátkou chvíli hlavičku
• pohybovat volně rukama
a nohama na obou stranách
těla
• rozeznávat světlo a tmu (před

•

silným světlem přivírá oči)
zaměřit pozornost na předmět ve vzdálenosti 20 až 40
cm od jeho obličeje

Dítě na konci 1. měsíce by mělo
umět:
• po položení na bříško zvednout na krátkou chvíli hlavičku
• zaměřit pozornost na obličej
• kopat nohama
• na zádech otáčet hlavu ze
strany na stranu
Už je mi šest týdnů...
Po šesti týdnech už máte doma
úplně jiné miminko: už se nechoulí a narovnalo se. Uvolnilo
pěstičky a když je položíte na
bříško, dokáže už zvednout
hlavičku výš, což znamená, že už
do určité míry ovládá krční svaly.
Má kulaté bříško a očima sleduje
pohyb kolem sebe. Nastal správný

čas na nákup chrastítka, závěsných hrazdiček prostě čehokoliv,
co vaše miminko může sledovat
očima. Možná se v této době
budete rozhodovat, zda miminku
dáte či nedáte dudlík. Některé
ho vyžaduje víc, jiné míň. Jisté
však je, že dudlík je vždy menší
zlo, než pokud si miminko cucá
paleček.
Ve tváři miminkai už najdete
celou škálu různých výrazů. Když
na ně mluvíte, vydává legrační
hrdelní zvuky. Všimla jste si: vaše
děťátko se na vás poprvé usmívá. Týden, co týden dělá další
pokroky.
Dítě na konci 2. měsíce by mělo
umět:
• reagovat úsměvem na váš
úsměv
• sledovat předmět, který držíte
ve vzdálenosti 15 cm nad jeho
obličejem

•

•

reagovat na hlasitý zvuk
(reakcí může být leknutí, pláč
nebo naopak jeho utišení)
vydávat i jiné zvuky než pláč
(např. broukat)

Pravděpodobně bude umět:
• po položení na bříško zvednout hlavičku alespoň v úhlu
45°
• na bříšku přetočit hlavu ze
strany na stranu
• ve vzpřímené poloze udržet
samo hlavičku
• po položení na bříško se vzepřít na rukou
• zvedat nohy nad podložku
• přetáčet se (jedním směrem)
• sát své ruce
• uchopit podávané chrastítko
• věnovat pozornost malým
předmětům
• sahat po předmětech
• žvatlat jednoduché slabiky
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Naše šátky a nosítka poskytují dětem pocit bezpečí v uklidňující blízkosti
maminky. Maminka či tatínek mají při nošení dítěte volné ruce pro jakoukoli
činnost v bytě nebo venku. Šátky a nosítka nikde netlačí a při správném vázání
přispějí ke zdravému vývoji dítěte
a uleví zádům nosiče.

HOUPÁNÍ

PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Kolébky usnadní nejmenším dětem usínání
– ať už podle vlastních potřeb vyberete
provedení cestovní, závěsné nebo s pevným
stojanem. Je prokázáno, že jemné houpání
uklidňuje a vede k rychlejšímu usínání.
Pro větší děti a dospělé jsou úžasným místem
pro lenošení sítě různých velikostí s nosnostmi
až 200 kg. Nemáte doma dost místa pro síť?
Nechejte se překvapit pohodlím závěsných křesel,
která nejsou tolik náročná na prostor.

JANA POSPÍŠILOVÁ – maloobchod a velkoobchod
Pekařská 870, 686 04 Kunovice

Tel./fax: 572547073, mobil: 776626550, 774626550
info@houpacisite.cz

www.houpacisite.cz

Zadejte při objednávce do poznámky heslo „MOJE RODINA A JÁ“
získáte 10% slevu na celý nákup! Zboží zasíláme na dobírku do 48 hodin.

A možná dokonce bude umět:
• spontánně se smát
• dát k sobě obě ruce
• prohlížet si své ruce
• uvolnit sevření prstů v pěst
(nejprve se uvolňuje palec)
• po položení na bříško zvednout hlavičku v úhlu 90°
• smát se nahlas
• výskat radostí
• rozeznat známé tváře a věci
• sledovat ze strany na stranu předmět, který držíte ve
vzdálenosti 15 cm nad jeho
obličejem
Je mi čtvrt roku…
Ani nevíte, jak to uteklo a vaše
děťátko slaví první čtvrtrok na
světě. Vy i ono už jste zřejmě
překonali první těžkosti, společně
jste se sžili a každodenní povinosti už zřejmě celkem dobře zvládáte. Vaše batolátko vás už dokáže

uvítat hlasitým smíchem, vezme
si od vás chrastítko a možná se už
i přetočí. Pozor, v tomto období
bývá nejvíce pádů, když maminka
ploží miminko na podložku, otočí
se a ono se v nestřeženém okamžiku překulí!
Dítě na konci 3. měsíce by mělo
umět:
po položení na bříško zvednout
hlavičku alespoň v úhlu 45°
na bříšku přetočit hlavu ze strany
na stranu
zvedat nohy nad podložku
sledovat předmět, který držíte
ve vzdálenosti 15 cm nad jeho
obličejem
Pravděpodobně bude umět:
• smát se nahlas
• po položení na bříško zvednout hlavičku v úhlu 90°

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

výskat radostí
dát k sobě obě ruce
uvolnit sevření prstů v pěst
prohlížet si své ruce
spontánně se smát
sledovat ze strany na stranu předmět, který držíte ve
vzdálenosti 15 cm nad jeho
obličejem
ve vzpřímené poloze udržet
samo hlavičku
po položení na bříško se vzepřít na rukou
přetáčet se (jedním směrem)
uchopit podávané chrastítko
věnovat pozornost malým
předmětům

A možná dokonce bude umět:
• udržet na nohách částečně
váhu svého těla, když ho držíte vzpřímeně
• sahat po předmětech

bejbyboom.cz
•
•
•

Navštivte naši kamennou prodejnu, ale i e-shop.
Zde najdete opravdu kompletní vybavení od těhotenského
oblečení až po nezbytné věci do porodnice pro maminku,
ale i dítě.
U nás maminka nakoupí vše potřebné na jednom
místě a načerpá potřebné informace od nás, zkušených
maminek.

Kontakt: 234 313 225

•

•
•
•
•
•
•

udržet hlavičku vzpřímenou,
když ho za ruce přitahujete
do sedu
otáčet se za hlasem, zvláště
hlasem maminky
rozeznat známé tváře a věci
žvatlat jednoduché slabiky
(géé nebo káá)
napodobovat jednoduché
zvuky
hrát hru na schovávání a kuk
prskat sliny

Překulily se čtyři měsíce…
Pokud máte své první děťátko,
zřejmě jste u vytržení z toho, jak
je s ním každý den jiný a jak umí
čím dál více věcí…
Ve čtyřech měsících si už uvědomuje svoje vlastní tělo a pozoruje ručky a nohy. Dokáže udržet
chrastítko. Když ho opřete do
sedu, už mu skoro nepadá hlavič-
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ka. Živě s vámi rozpráví a používá
k tomu nejen nejrůznější zvuky,
ale i kopání nohama, mávání
rukama, grimasy, úsměvy. Samozřejmě i takhle malé miminko
můžete stimulovat, aby se správně
rozvíjelo. Mluvte na ně, usmívejte se na ně, laskejte ho a hlaďte.
Miminko potřebuje cítit, že ho
máte ráda. Nebojte se ho chovat,
tep vašeho srdce je pro děťátko
známým zvukem, vždyť ho slyšelo 9 měsíců a stále je uklidňuje.
Děťátko začíná rozumět tónu
vaší řeči a reaguje na něj: ztiší se,
když mluvíte konejšivě, a vystrašeně pláče, když se na ně mluví
moc hlasitě. Dopřejte mu i nějaké
pěkné hračky, nové podněty jsou
pro něj důležité. Nejvíce těď ocení
hračky, které se pohybuji, případně vydávají zvuky…

Dítě na konci 4. měsíce by mělo
umět:
• po položení na bříško zvednout hlavičku v úhlu 90°
• smát se nahlas
• sledovat ze strany na stranu předmět, který držíte ve
vzdálenosti 15 cm nad jeho
obličejem
• prohlížet si své ruce
Pravděpodobně bude umět:
• ve vzpřímené poloze udržet
samo hlavičku
• po položení na bříško se vzepřít na rukou
• přetáčet se (jedním směrem)
• uchopit podávané chrastítko
• věnovat pozornost malým
předmětům
• sahat po předmětech
• výskat radostí
• hrát hru na schovávání a kuk

•
•

•
•
•

rozeznat známé tváře a věci
udržet hlavičku vzpřímenou,
když ho za ruce přitahujete
do sedu
otáčet se za hlasem, zvláště
hlasem maminky
žvatlat jednoduché slabiky
(gé nebo ká)
prskat sliny

A možná dokonce bude umět:
• udržet na nohách částečně
váhu svého těla, když ho držíte vzpřímeně
• sedět bez opory
• smát se na svůj obraz v zrcadle
• rozeznat laskavý a přísný tón
řeči
• přetáčet se (oběma směry)
• upustit vědomě předmět,
který již nepotřebuje
• napodobovat jednoduché

•

zvuky
protestovat, pokud mu budete chtít vzít hračku

Je tady pátý měsíc…
Vaše miminko prožívá převratné změny! Už je 5 měsíců staré.
Umí se překulit z bříška na záda,
naučilo se sedět a vydrží sedět
i několik minut. Celkově zesílilo:
když ho postavíte, jeho nožičky
už dokáží udržet váhu těla. I ruce
mu výrazně zesílily. Nejen že se
o ně při lezení bezpečně opírá,
ale udrží v nich i kojeneckou láhev. Možná přišel ten správný čas
na nákup lahvičky s držátky, miminko už se pokouší samo napít.
Dítě na konci 5. měsíce by mělo
umět:
• ve vzpřímené poloze udržet
samo hlavičku

•
•
•
•
•
•
•
•

po položení na bříško se vzepřít na rukou
přetáčet se (jedním směrem)
věnovat pozornost malým
předmětům
výskat radostí
rozeznat známé tváře a věci
sahat po předmětech
spontánně se smát
uchopit podávané chrastítko

Pravděpodobně bude umět:
• udržet na nohách částečně
váhu svého těla, když ho držíte vzpřímeně
• udržet hlavičku vzpřímenou,
když ho za ruce přitahujete
do sedu
• žvatlat jednoduché slabiky
(gé nebo ká)
• přetáčet se (oběma směry)
• prskat sliny
• smát se na svůj obraz v zrca-
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•
•
•
•
•

dle
rozeznat laskavý a přísný tón
řeči
napodobovat jednoduché
zvuky
hrát hru na schovávání a kuk
sedět bez opory
otáčet se za hlasem

A možná dokonce bude umět:
• nechat se za ruce vytáhnout
ze sedu do stoje
• stát s přidržováním něčeho
nebo někoho
• upustit vědomě předmět,
který již nepotřebuje
• sníst samo nějaké jídlo z ruky
• protestovat, pokud mu budete chtít vzít hračku
• snažit se dostat k hračce, která je mimo jeho dosah
• přendávat věci z ruky do ruky
• bouchat kostkami o sebe
• prohlížet si nohy a hrát si
s nimi
• hledat upuštěný předmět
• reagovat na své jméno
• uchopit malý předmět do
dlaně (dlaňový úchop)

Už je mu půl roku!
Někdy se mezi 5. a 6. měsícem
se objeví první zoubek, většinou
řezák v horní nebo spodní dásni. Vaše děťátko už v noci vydrží
spát až 10 hodin. Holčičky váží
průměrně mezi 7 až 8 kilogramů
a kluci kolem 8 kilogramů. Od
broukání a výskání vaše miminko
přechází k napodobování zvuků.
Nejprve se obvykle naučí slabiku
„au“, a brzy přijde žvatlání typu
„ba“, „pa“, „va“ a podobně.
Používá zvuky záměrně k tomu,
aby přitáhlo pozornost a otáčí se
za řečí, hudbou i jinými zvuky. Je
to doba, kdy si s miminkem určitě
vyhrajete: jeho záliba v napodobování zvuků vám otevírá široké
pole působnosti, kdy můžete dávat miminku nejen nové
zvukové podněty, ale upevňovat
i váš vzájemný vztah. Je to ideální
příležitost i pro starší sourozence, jak obě děti zabavit a přitom
přirozenou cestou sbližovat. Ve
chvíli, kdy zrovna nikdo nemá
čas si s miminkem povídat, mu
zkuste pustit pohádku z desky

nebo z kazety. Vyberte dobře
namluvenou, aby vypravěčův hlas
byl uklidňující – pro dramatické
tympány a činely by vaše děťátko
ještě nemuselo mít pochopení.
Děťátko je v tomto období už velmi hravé a všechno strká do pusy,
cizí předměty i vlastní ruce. Při
koupání mu působí radost cákání
a s nadšením plácá pěstičkami do
vody. Využijte toho: ve hře děťátku oplácejte cákání, samozřejmě
jemně. Zvykne si na vodu, přijde
mu normální, když mu nějaká
ta kapka dopadne na hlavu a do
tváře, a budete ho později snáze
učit třeba plavat. Už se rozvinuly
i schopnosti děťátka v sociální
sféře. Ještě víc se rozvinula jeho
schopnost rozeznávat přísný nebo
laskavý tón řeči, rozlišuje známé
a neznámé osoby a dokonce se
začíná i stydět lidí, které nezná.
Dítě na konci 6. měsíce by mělo
umět:
• udržet hlavičku vzpřímenou,
když ho za ruce přitahujete
do sedu

•
•
•

žvatlat jednoduché slabiky
(gé nebo ká)
hrát hru na schovávání a kuk
přetáčet se (oběma směry)

Pravděpodobně bude umět:
• udržet na nohách částečně
váhu svého těla, když ho držíte vzpřímeně
• sedět bez opory
• stát s přidržováním něčeho
nebo někoho
• sníst samo nějaké jídlo z ruky
• protestovat, pokud mu budete chtít vzít hračku
• upustit vědomě předmět,
který již nepotřebuje
• snažit se dostat k hračce, která je mimo jeho dosah
• přendávat věci z ruky do ruky
• napodobovat jednoduché
zvuky
• hledat upuštěný předmět
• uchopit malý předmět do
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•
•
•

dlaně (dlaňový úchop)
otáčet se za hlasem
prskat sliny
žvatlat opakující se slabiky,
jako např. ma ma ma, ba ba
ba

A možná dokonce bude umět:
• nechat se za ruce vytáhnout
ze sedu do stoje
• dostat se z polohy na bříšku
do sedu
• reagovat na své jméno
• bouchat kostkami o sebe
• prohlížet si nohy a hrát si
s nimi
• soustředit se na jednu věc
delší dobu (několik minut)
• uchopit malý předmět palcem
a ukazováčkem
Už je mu sedm měsíců
Batolátko už se opravdu batolí.
Na přelomu 6. a 7. měsíce se dě-

ťátko snaží nohama odrážet, když
leží na bříšku a pokouší se lézt.
Když se může přidržet, zvláne už
samo sedět. Mezi dětmi tohoto
věku bývají velké rozdíly. Jedno
sedí bez opory, druhé leze, další
se plazí, třetí už stojí. Každé dítě
se prostě vyvíjí jinak rychle.
Dítě na konci 7. měsíce by mělo
umět:
• sníst samo nějaké jídlo
• přendávat věci z ruky do ruky
Pravděpodobně bude umět:
• udržet na nohách částečně
váhu svého těla, když ho držíte vzpřímeně
• sedět bez opory
• bouchat kostkami o sebe
• protestovat, pokud mu budete chtít vzít hračku
• snažit se dostat k hračce, která je mimo jeho dosah

•
•

•
•

soustředit se na jednu věc
delší dobu (několik minut)
uchopit malý předmět palcem a ukazováčkem (klešťový
úchop)
chodit kolem nábytku
říkat cíleně máma nebo táta

Když je mu osm měsíců…
Pokud jste měli ještě před měsícem pocit, že váš potomek třeba
v něčem zaostává, teď můžete
mít naopak dojem, že je v mnohém vpředu. Vývoj dítěte se děje
obvykle ve skocích a vy jste den
po dni překvapování, co zase umí
nového.

•
•
•
•
•
•
•

•

prohlížet si nohy a hrát si
s nimi
hledat upuštěný předmět
napodobovat jednoduché
zvuky
uchopit malý předmět do
dlaně (dlaňový úchop)
otáčet se za hlasem
reagovat na své jméno
žvatlat opakující se slabiky,
jako např. ma ma ma, ba ba
ba
stát s přidržováním něčeho
nebo někoho

A možná dokonce bude umět:
• nechat se za ruce vytáhnout
ze sedu do stoje
• stát s přidržováním něčeho
nebo někoho
• dostat se z polohy na bříšku
do sedu
• lézt po čtyřech
• dělat paci-paci nebo pá-pá

Dítě na konci 8. měsíce by mělo
umět:
• udržet na nohách částečně
váhu svého těla, když ho držíte vzpřímeně
• sedět bez opory
• napodobovat jednoduché
zvuky
• reagovat na své jméno
• uchopit malý předmět do
dlaně (dlaňový úchop)
• otáčet se za hlasem
• hledat upuštěný předmět
Pravděpodobně bude umět:
• stát s přidržováním něčeho
nebo někoho
• protestovat, pokud mu budete chtít vzít hračku
• snažit se dostat k hračce, která je mimo jeho dosah
• soustředit se na jednu věc
delší dobu (několik minut)
• hledat upuštěný předmět
• lézt po čtyřech
• dostat se z polohy na bříšku
do sedu
• nechat se za ruce vytáhnout
ze sedu do stoje
• uchopit malý předmět palcem a ukazováčkem (klešťový

•

úchop)
říkat cíleně máma nebo táta

A možná dokonce bude umět:
• dělat paci-paci nebo pá-pá
• chodit kolem nábytku
• stát chvíli bez opory
• ukazovat na věci ukazováčkem
• komunikovat gesty a zvuky
• říkat cíleně máma nebo táta
• rozumět slovu „ne“ (samozřejmě nemusí poslechnout)
Je mu právě tři čtvrtě roku!
Čím víc se blíží roční narozeniny,
tím větší pokroky dítě dělá. Pomalu se z nesoběstačného tvorečka mění v samostatnou osobnost.
Na přelomu 9. a 10. měsíce už
peláší po kolenou dopředu tak,
že se stáváte stíhačkou a musíte
zachraňovat dítě nebo předměty
v dosahu. Když sedí, umí natáčet
tělíčko do strany. Postýlku jste už
museli dát na nejnižší „patro“,
protože děťátko by mohlo vypadnout.
Tím ale výčet dovedností, které si
v tomto období osvojí, nekončí.
Miminko objevilo prsty a naučilo se s jejich pomocí brát různé
předměty. Takže od této doby
si už necpe kousky rohlíku nebo
piškot do pusy společně s celou
svojí pěstičkou, ale už jenom se
špičkami prstů. Tedy – někdy…
V 9 měsících má už novou dovednost tak vybroušenou, že pomocí
prstů a palce dokáže zvednout
i velmi malé předměty. Pod pojmem malé si představte velikost
hrášku, takže je jasné, co to
znamená: ostříží zrak všech členů
rodiny neustále v pohotovosti
a dávat pozor, aby se nic malého
nedostalo do blízkosti zvídavého
mrňouska. O něco méně nebezpečnou předností rozvíjející se ob-
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•
•

•
•
•
•
•
•

stát s přidržováním něčeho
nebo někoho
uchopit malý předmět palcem a ukazováčkem (klešťový
úchop)
říkat cíleně máma nebo táta
komunikovat gesty a zvuky
ukazovat na věci ukazováčkem
dělat paci-paci nebo pá-pá
chodit kolem nábytku
rozumět slovu „ne“ (samozřejmě nemusí poslechnout)

A možná dokonce bude umět:
• poslat vám balón zpět
• pít samostatně z hrnečku
• uchopit malý předmět špičkami palce a ukazováčku (pinzetový úchop)
• stát chvíli bez opory
• říkat cíleně máma nebo táta
• postavit věž ze dvou kostek
• udrží v ruce dva předměty
• říkat jedno jiné slovo než
máma nebo táta
• poslechnout jednoslovný pokyn doprovázený gestem

ratnosti děťátka je to, že si při pití
přidržuje samo hrníček. Možná
by stálo za to flaštičku vyměnit za
hrníček s oušky a pítkem. V tuto
chvíli je take nejvyšší čas instalovat všude zábrany – na schody, na
zásuvky s ostrými noži, na okna,
na rohy…
Děťátko už se také pěkně rozpovídalo. Můžete slyšet různé
ba-ba-ba a dokonce ta-ta-ta
a ma-ma-ma. Snaží se napodobovat zvuky, které kolem sebe
slyší – a také rádo zvuky vydává,
a nemusí to být jenom pusinkou:
s radostí totiž tříská do všeho,
co je nablízku, a s obzvláštním
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potěšením, pokud je výsledkem
rámus.
Dítě na konci 9. měsíce by mělo
umět:
• snažit se dostat k hračce, která je mimo jeho dosah
• hledat upuštěný předmět
• lézt po čtyřech
Pravděpodobně bude umět:
• nechat se za ruce vytáhnout
ze sedu do stoje
• dostat se z polohy na bříšku
do sedu
• protestovat, pokud mu budete chtít vzít hračku

Deset měsíců
V tomto období možná máte pocit, že se vám děťátko mění před
očima. Poporoste průměrně o jeden centimetr měsíčně a přibere
každý měsíc 400 až 500 gramů,
což jsou do začátku 10. měsíce
dva kilogramy – a ty už jsou na
drobkovi vidět!
Na přelomu 9. a 10. měsíce už
děťátko chápe význam slov ma-ma a ta-ta (určitě to platí i o ba-ba!), ví, komu patří, pokouší se je
říkat a reaguje, když se ho na tyto
osoby ptáte. Zkuste se ho zeptat
třeba „Kde je táta?“, když bude
váš partner nablízku, a uvidíte,
jak děťátko zareaguje. Měsíce
už mává na rozloučenou „pápá“
a snaží se pomáhat při oblékání.

www.lodger.com

Když hledá hračku, dokáže se
podívat i za roh.
Je možné, že už vaše dítě zvládá
své první kroky, možná za pomoci
kočárku, či chodítka, je ale možné
že i samo bez opory. První zoubek
a první krůček, to je samozřejmě
velký důvod k oslavě!

•

Dítě na konci 10. měsíce by mělo
umět:
• stát s přidržováním něčeho
nebo někoho,
• nechat se za ruce vytáhnout
ze sedu do stoje,
• protestovat, pokud mu budete chtít vzít hračku,
• komunikovat gesty a zvuky,
• říkat cíleně máma nebo táta,

A možná dokonce bude umět:
• dát najevo své přání jinak než
pláčem,
• poslat vám balón zpět,
• udrží v ruce dva předměty,
• pít samostatně z hrnečku,
• pomáhat s oblékáním nastavením nohy nebo ruky,
• shazovat věci a dívat se, jak
padají,
• uchopit malý předmět špičkami palce a ukazováčku (pinzetový úchop),
• postavit věž ze dvou kostek,
• stát dobře bez opory,

Pravděpodobně bude umět:
• dostat se z polohy na bříšku
do sedu,
• dělat paci-paci nebo pá-pá,
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•
•
•
•

uchopit malý předmět palcem a ukazováčkem (klešťový
úchop),
chodit kolem nábytku,
rozumět slovu „ne“ (samozřejmě nemusí poslechnout),
stát chvíli bez opory,
říkat cíleně máma nebo táta

•
•
•
•

říkat jedno jiné slovo než
máma nebo táta,
napodobovat při žvatlání
intonaci dospělých,
poslechnout jednoslovný pokyn doprovázený gestem,
dobře chodit.

Jedenáct měsíců
Než se nadějete, první rok bude
za vámi. V mnohém vás jistě
překvapil a zaskočil, spousta věcí
jistě byla jinak, než jste si představovali. Přesto věřím, že byste své
první měsíce s miminkem za nic
nevyměnili…
V této době už většina dětí zkouší
své první krůčky. Nastal čas koupit
první pevné botičky. Určitě byste
na nich neměli šetřit, na výběru
správně dětské botičky velmi
záleží.
Další věcí, po které byste se měli
poohlédnout je zubní kartá-

•
•
•
•
•
•

stát chvíli bez opory
udržet v ruce dva předměty
shazovat věci a dívat se, jak
padají
postavit věž ze dvou kostek
říkat cíleně máma nebo táta
říkat jedno jiné slovo než
máma nebo táta

A možná dokonce bude umět:
• stát dobře bez opory
• dát najevo své přání jinak než
pláčem
• poslat vám balón zpět
• pít samostatně z hrnečku
• napodobovat při žvatlání
intonaci dospělých
• říkat tři nebo více jiných slov
než máma nebo táta
• pomáhat s oblékáním nastavením nohy nebo ruky
• poslechnout jednoslovný pokyn doprovázený gestem
• dobře chodit
ček. Kdy vybrat ten první, v tom
s odborníci různí. Někdo navrhuje
vybrat ho ve chvíli, kdy se prořízne první zoubek jiný počkat právě
do období kolem jednoho roku.
Ať tak, či tak, v této chvíli už by
ve vaší domácnosti neměl chybět.
Dítě na konci 11. měsíce by mělo
umět:
• dostat se z polohy na bříšku
do sedu
• uchopit malý předmět palcem a ukazováčkem (klešťový
úchop)
• rozumět slovu „ne“ (samozřejmě nemusí poslechnout)
Pravděpodobně bude umět:
• dělat paci-paci nebo pá-pá
• chodit kolem nábytku
• uchopit malý předmět špičkami palce a ukazováčku (pinzetový úchop)

Za chvíli tu bude rok...
A vy se setkáte s prvními projevy individuality svého potomka,
kdy se pokouší „vybojovat si“
jistou nezávislost. Nejčastěji se to
projevuje snahami o samostatné
krmení. Pokud máte v kuchyni
snadno omyvatelnou podlahu,
tak mu jistě nebudete bránit ve
snaze naučit se ovládnout lžičku.
Pořiďte děťátku plastovou mističku, aby přežila případný pád
na zem, usaďte ho bezpečně do
dětké židličky a dejte mu šanci
něco nového dokázat. Uvědomte
si, že vaše děťátko
už přestává být miminkem, stává
se z něho „opravdický“ malý
človíček.
Této změně by mělo take odpovídat uspořádání v bytě a volba
vhodných doplňků. Již zmíněná kvalitní židlička by měla být
samozřejmostí, stejně jako to, že

dítě už zřejmě nebude chtít spát
v některé z malých modifikací
postýlek a ke slovu by měla přijít
postýlka, ve které bude mít dost
prostoru. Také hluboký kočátek
už vás zřejmě přestane uspokojovat a bude zapotřebí poohlédnout se po sporťáku. Pokud
už vaše děťátko zvládá krůčky
poměrně jistě, uděláte mu radost
i nějakým pěkným odstrkovadlem.
Dítě na konci 12. měsíce by mělo
umět:
• postavit věž ze dvou kostek
• chodit kolem nábytku
Pravděpodobně bude umět:
• dělat paci-paci nebo pá-pá
• uchopit malý předmět špičkami palce a ukazováčku (pinzetový úchop)
• pomáhat s oblékáním nastavením nohy nebo ruky
• stát chvíli bez opory
• říkat cíleně máma nebo táta
• říkat jedno jiné slovo než
máma nebo táta
• dát najevo své přání jinak než
pláčem
• poslat vám balón zpět
• napodobovat při žvatlání
intonaci dospělých
• dobře chodit
A možná dokonce bude umět:
• říkat tři nebo více jiných slov
než máma nebo táta
• nakrmit se samo lžičkou
• pít samostatně z hrnečku
• tužkou nakreslit čáru
• poslechnout jednoslovný pokyn nedoprovázený gestem
-ifFoto: SAMphoto.cz
Zdroj: www.mojedite.cz,
www.maminkam.cz
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Rok a nebo tři?
Máte doma človíčka, který už umí spoustu věcí. Ještě mnoho se toho ale musí naučit...
Vývoj už nebude probíhat tak rychle jako do jednoho roku, spíš po takových skocích – vždy
náhle jakoby ze dne na den bude umět zase o kousek víc...

Už je mu rok a půl...
Už pije z hrnečku, říká máma
a táta. Dokonce už leze bez cizí
pomoci po schodech, kope do
míče a hází s ním, vyleze i na
nízkou židličku. (Pokud jste to
ještě neudělali, tak právě nastala
správná chvíle proto přimontovat zábrany na schody, aby po
nich nemohlo lézt bez vašeho
dohledu, přidat zabezpečení
k zásuvkám, aby si je nevytáhlo na nožičku, případně se vám
nedostalo k věcem, které by mu
mohly ublížit.). Dokáže zvedat ze
země hračky a neupadne při tom.
Když ho posadíte na plastovou
motorku nebo kachničku, bude se
odstrkovat nohama. A nejen to:
udrží se a houpe se na houpacím
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koni. Určitě proto není od věci
obohatit jeho bednu s hračkami
o nové - jezdící. Ať už se jedná
o odstrkovadla, nebo právě různé
houpací koníky nebo kohouty. Na
dlouho se stanou jeho nejoblíbenější zábavou. Na druhou stranu,
nebuďte ale znepokojená, jestli
některou z těchto dovedností
děťátko ještě neumí nebo si není
jisté. Mezi takto starými dětmi
mohou být poměrně velké rozdíly, třeba zrovna v tom, jak stojí
(nebo nestojí) a jak se pokoušejí chodit. Některé děti už jsou
„pevné v kramflecích“, jiné se
pouze stavějí u nábytku a další už
se pouštějí do objevitelských cest
mezi skříní a křeslem. Každé dítě
je individualita nejen pokud jde

o duši, ale i ve fyzickém rozvoji.
Nenechte se strhnout k takové
nepředloženosti, abyste nutila své
dítě chodit jenom proto, že stejně
staré sousedovic už běhá. Děťátko si samo určuje, kdy je jeho
noha připravená udržet ho ve
vzpřímeném postoji. Jde o to, aby
byla dobře vyvinutá ploska nohy.
Jestliže nutíte dítě stát a chodit
dřív, než je k tomu ploska nohy
zralá, může se stát, že v budoucnu nedokáže správně zapojovat
drobné svaly nohy a naruší se
vývoj svalové souhry i v pletenci
pánevním. Každopádně v tomto
období, kdy už se dítě staví na
nohy je velmi důležitá správně
zvolená bota. Určitě byste neměli
šetřit, měla by být pevná, dosta-

tečně vysoká, nejlépe kožená. Na
výhodný nákup v bazaru v tomto
případě určitě zapomeňte, zatímco obnošené tričko není problém,
rozšlápnuté boty ano.
Pokud jde o pohyb, váš mrňousek si jistě osvojil i jednu legrační
dovednost: umí zdvihnout nožku,
když stojí. Některá dítka už mají
rozšířené i komunikační schopnosti: říkají několik slov a dobře
rozumí významu takových slov,
jako jsou zavři nebo otevři pusu,
sedni si, lež. Hledá podněty
a velmi se zajímá o knihy. Rádo si
v nich listuje. Tohle je období, kdy
je vaše knihovna nejvíc ohrožena:
dítě vytahuje knihy ze spodních
poliček a protože si v nich rádo
listuje, připravte se, že některé
vaše knihy mohou přijít k úhoně.
Dobrým řešením je umístit dolů
knížky děťátka. Zkuste mrňouskovi vysvětlit, že police vpravo je
mu k dispozici, ale police vlevo

už nikoliv – nebojte, časem to
pochopí, i když teď bude nejspíš
vytrvale otáčet hlavičkou do stran
na znamení nesouhlasu. To už
totiž umí taky. Pokud mu ovšem
vyberete knížky patřičně lákavé,
jistě ho snadno přesvědčíte.
Dítě na konci 18. měsíce by mělo
umět:
• používat tři slova
• vylézt na nízkou stoličku
• ukazovat na předmět svého
zájmu
Pravděpodobně bude umět:
• běhat
• používat lžíci nebo vidličku
(i když se zatím úplně samo
nenají)
• postavit věž ze čtyř kostek
• na požádání ukázat jednu
část svého těla
• ukázat prstem na obrázku
dva předměty

•
•
•
•
•
•
•

jezdit na odrážedle
chodit pozpátku
svléknout si některou část
oblečení
kopnout vám balón zpátky
„krmit“ panenku
chodit do schodů
poslechnout složitější pokyn
nedoprovázený gestem (něco
vezmi a zanes to někam)

A možná dokonce bude umět:
• mluvit srozumitelně v polovině případů
• pojmenovat jeden obrázek
• hodit balón horem
• stát na špičkách
• spojovat slova
• používat 50 a více jednotlivých slov
Dva roky
Říká se, že malé děti jsou nejlepší v období mezi rokem a půl
a třemi lety: v této době už toho

Zaregistrujte se na dm active beauty
terminalu nebo na www.dm-drogeriemarkt.cz.
dm babybonus nabízí spoustu výhod:
• slevové knížky pro výhodnější nákupy dětského sortimentu
• narozeninové dárečky pro Vaše děťátko až do 3 let věku
• informační brožury s užitečnými radami k péči o Vaše děťátko
• na dm active beauty terminalu poukazy za 0 bodů

Jak chránit v případě nemoci sebe i své miminko?
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Rýma či nachlazení na nás čekají

nabízí nejrůznější produkty jako je

vat děti již od narození. Tato hranice

téměř na každém kroku. Pokud je

nosní sprej, pastilky, sirup proti kašli

je zatím použita pouze kvůli mecha-

organismus silný a zdráv, nemusíme

či samotná minerální voda Vincentka,

nickému stříkátku, které může být

se lehčí nemoci až tak obávat. Horší

ale i jemnou přírodní kosmetiku.

pro některé nosíky trošku větší. Na

je to v případě, pokud je žena těhot-

Vincentka svým obsahem a vyváže-

trhu se ale brzy objeví verze s kapát-

ná nebo kojí. Zde musí velmi dobře

ností minerálních solí a prvků umož-

kem, které bude vhodné právě i pro

zvážit, jakou léčbu může nasadit, aby

ňuje rozpouštění hlenů v dýchacích

čerstvá novorozeňátka. Nosní spreje

neohrozila své děťátko. Většina léků

cestách, žaludku a střevech. Je do-

Vincentka navíc nejsou návykové,

v sobě totiž obsahuje látky, které

poručována při onemocnění dýcha-

proto je možné je používat neomeze-

mohou poškodit plod nebo se mateř-

cích cest nebo nachlazení. Pomáhá

ně nejen v případě potřeby, ale i jako

ským mlékem dostat do tělíčka malé-

udržovat přirozenou čisticí funkci sliz-

prevenci.

ho kojence a zde napáchat škody.

nice a podporuje její imunitu jako

Pokud přírodní pomocníci nezaberou,

Ať už onemocní maminka či její mi-

primární obranu před infekcí.

minko, pozor na správnou volbu pro-

Jako jeden z mála přípravků na

poraďte se svým lékařem, ale neza-

duktů, které mohou ulevit a pomoci.

trhu je Vincentka Nosní sprej

pomeňte, nestačí před nemocemi

Vhodné jsou přípravky na přírodní

Junior vhodný i pro miminka.

chránit pouze své děťátko, musíte

bázi, které neublíží ani vám, ani dě-

V současné době je doporu-

ťátku a s nachlazením v jeho počátku

čován od 6 měsíců, i když

či lehčími formami si snadno poradí.

svým složením

Můžete vyzkoušet například tradič-

ho, dle lékařů,

ní českou značku Vincentka, která

mohou použí-

určitě se před užitím dalších léčiv

chránit i sama sebe! Vy jste totiž
pro miminko to nejdůležitější!

spoustu umějí, jsou mnohem samostatnější, ale ještě ne příliš, dá
se s nimi už docela dobře mluvit
– a přitom zůstávají miminkovsky
mazlivé, takže si maminka ještě
do sytosti užívá něžností a laskání.
Děťátko mezi 21 a 24 měsíci
získává pohybovou virtuozitu: po
schodech chodí bez přidržování
(i když dokonalé to ještě není,
zatím nestřídá nožky a posunuje
se nahoru či dolů přísunem) a umí
dobře běhat i rychle zastavit.
Jeho řeč se rozvíjí. Už to nejsou
osamělé výkřiky, ale věty o dvou
třech slovech. Mrňousek si uvědomuje některé věci týkající se hygieny. Chápe, že mokré kalhotky
nejsou to pravé ořechové, dokáže
včas oznámit, že se mu chce na
záchod, a vyžádá si nočník. Když
to nestihne a počůrá se, dává
najevo lítost. Umí si říct o jídlo
i o pití.
S řečí a s komunikací to začíná být

vážné: dítko si s vámi promluví
o čemkoliv chce a k jeho nejoblíbenějším slovům patří „ne“,
„nechci“ a „nebudu“. Vaše umění
taktiky a diplomacie prochází
zkouškou ohněm, abyste všechno
zvládla v klidu a s nadhledem.
Dobrá průprava na pubertu…
Někdy v této době se také poprvé
objevuje na scéně otázka, která vás možná bude někdy svou
četností a neodbytností přivádět
k šílenství: „Proč?“ Snažte se
zachovat klid a trpělivost za všech
okolností. Uvědomte si, že období
„proč?“ trvá mnoho let, netrpělivostí si nepomůžete – a buďte
vděčná, že se dítě vyptává. Protože jak se to říká? Kdo se neptá,
nic se nedozví… během krátké
doby několika měsíců přibudou
k Proč? ještě Kde? Jak? a Co?
Dítě na konci 24. měsíce by mělo
umět:
• svléknout si některou část

•
•
•

oblečení
„krmit“ panenku
postavit věž ze čtyř kostek
pojmenovat dva obrázky

Pravděpodobně bude umět:
• postavit věž z šesti kostek
• hodit balón horem
• mluvit ve větách
• skloňovat a časovat
• vyskočit do vzduchu
• obléknout si některou část
oblečení
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A možná dokonce bude umět:
• namalovat podle vás svislou
čáru
• používat až 300 slov
• poznávat základní barvy
• postavit věž z osmi kostek
• souvisle vyslovit dvě nebo tři
věty
Citový vývoj
Ve dvou letech projevuje většina
dětí širokou škálu emocí a chová-

NAPLNO DÝCHAT,
NAPLNO VÍTĚZIT!

NOSNÍ SPREJ

NASIVIN SENSITIVE 0,025%
SKONCUJE S RÝMOU
A UCPANÝM NOSEM
Před použitím čtěte pečlivě příbalový leták. Nasivin Sensitive 0,025% je léčivý přípravek k nosnímu podání.
Obsahuje účinnou látku oxymetazolini hydrochloridum. Více na www.nasivin.cz nebo ve vaší lékárně.

ní, včetně lásky, potěšení, radosti
nebo zlosti. Děti se stávají průbojnějšími a mají tendenci hodně
protestovat. Rády mluví a hrají si
s rodiči i dalšími lidmi, mohou objevovat nové činnosti a rády dělají
věci samostatně.
Rozumový vývoj
Rozumový vývoj dětí ve druhém
roce je obrovský. Ve dvou letech
je dítě schopno si věci představovat, tvořit si úsudek, třídit věci
(kočky a psi jsou zvířata, hrnky
a talíře jsou nádobí) a řadit věci
podle kritérií (seřadit kostky
podle velikosti). Jejich paměť se
stále zlepšuje a začínají rozumět
i abstraktním pojmům, jako např.
„méně“ a „více“ (i když zatím
pravděpodobně nepoužívají čísla),
„později“ a „dříve“ (ale ještě ne
„příští týden), „stejný“ a „jiný“.
Jejich představivost začíná být
bujná, při hře nejen napodobují,
co vyděly nebo slyšely, ale vytvářejí i zcela nové situace a postavy
Dva a půl roku
Děťátko už je docela obratné, ve
2,5 letech si samo svlékne košilku
i kalhoty a až mu budou tři, bude
se umět samostatně obléknout
i svléknout včetně zapínání a rozepínání knoflíků. Dítě ju už velmi
hbité a nemá daleko od nápadu
k jeho realizaci. Dejte si na ně
pozor hlavně venku, kdy se dítko
rozhodne změnit razantně směr
a uhlídat ho dává dost práce. Při
chůzi po schodech už střídá nohy,
umí stát na jedné noze a některé
děti se dokonce naučí i jezdit na
kole.
Velkou roli v tomto období hraje
i správná hračka. Děťátko miluje
vše, co může nějakým způsobem
ovládat, mačkat, tisknout, otáčet… Staví své první stavby ze sta-
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vebnice, skládá puzzle. V obchodě
vás určitě potáhne do dětského
oddělení a bude se dožadovat
autíček, hracích koberců, nebo
naopak panenek, poníků a pokojíčků.
Dítě v tomto věku by mělo umět:
• ukázat a pojmenovat několik
obrázků
• obléknout si některou část
oblečení
• vyskočit do vzduchu
• pojmenovat šest částí svého
těla
Pravděpodobně bude umět:
• namalovat podle vás svislou
čáru
• souvisle vyslovit dvě nebo tři
věty
• umýt a osušit si ruce
• navlékat korálky
• mluvit srozumitelně v polovině případů
• používat předložky
• říkat jednu nebo dvě básničky
• chvíli stát na jedné noze
• hodit balón horem
• postavit věž z osmi kostek
• poznat jednu barvu
• popsat kamaráda jménem
A možná dokonce bude umět:
• stát na jedné noze delší dobu
• popsat k čemu slouží dva
předměty
• obléknout si tričko
• chodit ze schodů střídáním
nohou
• jezdit na trojkolce
• chytit míč, který mu hodíte
• poznávat základní barvy
• nakreslit rozpoznatelný obrázek
• používat dvě přídavná jména
• skloňovat a časovat
• skákat do dálky

Tři roky
Ani nevíte jak a první tři roky
vašeho potomka jsou za vámi. Na
dortu svítí tři svíčky, dítě je obratně sfoukne, poděkuje za dárky
a vy s konečnou platností vidíte,
že sladké miminečko, které vám
bylo zcela oddáno je definitivně
pryč…
Dítě v tomto věku by mělo umět:
• ukázat a pojmenovat několik
obrázků
• umýt a osušit si ruce
• popsat kamaráda jménem
• hodit balón horem
• mluvit srozumitelně v polovině případů
• souvisle vyslovit dvě nebo tři
věty
• používat předložky
Pravděpodobně bude umět:
• používat dvě přídavná jména
• obléknout si tričko
• poznávat čtyři barvy
• chytit míč, který mu hodíte
• počítat do tří
• skákat do dálky
• nakreslit rozpoznatelný obrázek
• skloňovat a časovat
• chodit ze schodů střídáním
nohou
• vyprávět krátký příběh (pohádku)
• stát na jedné noze delší dobu
• popsat k čemu slouží dva
předměty
A možná dokonce bude umět:
• namalovat podle vás kruh
• nasypat si jídlo z krabice do
misky
• samostatně se obleknout
Text: Iva Nováková
Foto: SAMphoto.cz
Zdroj: mojedite.cz, maminkam.cz

www.schutidotoho.cz
www.chocenskamlekarna.cz

Děti a plínky
Jedna moje kamarádka se rozhodla, že už jí ty plínky u miminka štvou a začala svou
sedmiměsíční holčičku vysazovat na nočník. Druhá se stala součástí jakéhosi experimentu, kdy se dítěti nedávají plínky vůbec a vysazují se již novorozenci. Třetí měla
holčičku, která si už v roce uměla říct, že chce čůrat. Obecně řečeno – pochopila jsem,
že to, kdy je dítě bez plín je u nás považováno za měřítko jeho zralosti a inteligence.

„To je teda ostuda, že ve dvou
letech ještě nosí plíny. Takové
šikovné děcko.”
„Za to můžou ty papírové plíny...
Kdyby jí dávali látkové, už by
dávno chodila bez nich.”
„Náš kluk uměl na nočník už
v osmi měsících. Tohle to dítě po
něm nemá.”
Také tyhle věty důvěrně znáte?
Učení na nočník
Kdy začít? Univerzální odpověď
neexistuje, vhodná doba záleží
na fyzickém a psychickém vývoji
dítěte a je u každého dítěte jiná.
Děti mladší 12 měsíců ještě neumí
ovládat vyměšování vůlí a tento stav u většiny dětí přetrvává
minimálně do 18 měsíců. Známky
připravenosti na učení na nočník
se objevují často mezi 18. a 24.
měsícem věku, ale některé děti
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nejsou připraveny ani ve 30 měsících i déle.
•
Jaké jsou známky připravenosti na
učení na nočník?
• Během dne zůstane dítě suché alespoň dvě hodiny nebo
má suchou plenku po denním
spánku.
• Vyměšování stolice je pravidelné a předvídatelné.
• Dítě dává najevo, že bude
močit či vyměšovat stolici –
výrazem tváře, držením těla,
ukrýváním se při vykonávání
potřeby, gesty nebo slovy.
• Dítě umí poslechnout jednoduché pokyny.
• Dítě umí dojít do koupeny
a pomáhá s oblékáním a svlékáním.
• Dítě se cítí nepohodlně s mok-

•

rými plenkami a říká si (jakkoli) o jejich výměnu.
Dítě si přeje používat záchod
nebo nočník.
Dítě si přeje nosit normální
spodní prádlo jako rodiče
nebo starší sourozenci.

Kdy s učením na nočník
nezačínat?
• Pokud dítě ještě nepozná,
že bude močit či vyměšovat
stolici.
• Pokud se dítě nočníku bojí.
• Pokud je dítě v nějaké stresové situaci – stěhování, příchod
nového sourozence, úmrtí
v rodině, nemoc apod.
Jak vybrat nočník?
Procesu učení na nočník prospěje,
pokud si dítě vybere nočník samo

a vytvoří si tak k němu předem
kladný vztah. Nočník by měl být
přiměřený velikosti dítěte. Dítě by
na něm mělo sedět stabilně s nohama opřenýma o zem. Některé
děti nočník odmítají a rovnou
chodí na dospělý záchod, v tomto
případě rozhodně používejte dětské sedátko a stoličku pod nohy,
aby se dítě mohlo nohama zapřít
při vyměšování stolice.
Učení na nočník
Napoprvé posaďte dítě na nočník
raději oblečené, aby se nebálo
a zvyklo si na něj. Pokud je dítě
vystrašené, nenuťte jej na nočníku sedět a zkuste to druhý den
nebo později znovu.

Pokud se dítě nočníku nebojí,
posaďte ho příště na nočník bez
plenek. Nyní mu také vysvětlete,
co po něm chcete. Na začátku
se dítěti povede vymočit spíše
náhodou. Je proto třeba dítě
posazovat na nočník často a spíše
na kratší dobu, aby se mu nočník
nezprotivil. Snažte se vysledovat
signály, kterými dítě dává najevo, že bude vykonávat potřebu,
a v té chvíli ho posaďte na nočník.
Odměnou za vykonanou potřebu
by mu měla být velká pochvala,
která bude motivací pro další
pokusy. Naproti tomu přebalování mokrých plenek by mělo být
rychlé a pro dítě nezajímavé, aby

dítě preferovalo vyměšování do
nočníku.
Povzbuzujte dítě k používání
nočníku kdykoli cítí potřebu. Dítě
si musí být jisté, že kdykoli dá
najevo, že potřebuje na nočník, budete mu v tom pomáhat.
Pokud je to možné, nechte ho
někdy běhat bez plenky s nočníkem připraveným po ruce. Řekněte mu, že ho může kdykoli použít,
a občas mu ještě připomeňte, že
pokud bude potřebovat, je tady
nočník pro něj.
U některých dětí se také osvědčily
tzv. učící kalhotky, které vzhledem připomínají běžné spodní
prádlo. Tyto kalhotky jsou vhodné
na přechodnou dobu, kdy dítě
ještě chození na nočník zcela nezvládá, protože v případě nehody
zadrží většinu tekutiny, ale dítě si
v nich připadá velmi mokré.
Snad každému dítěti se během
učení na nočník přihodí nějaké
nehody. Nezlobte se proto na dítě
a netrestejte ho. Prostě jen ukliďte a řekněte dítěti, ať se příště
pokusí použít nočník. Při každém
úspěchu naopak velmi výrazně
vyjadřujte svou radost a nešetřete
pochvalami.
I když už dítě vydrží suché celý
den, může trvat ještě celé měsíce
a někdy i roky než zvládne být
bez plenek i v noci. Ve věku dvou
let je nervová soustava většinou
ještě nezralá na to, aby se dítě
v případě potřeby spolehlivě
probudilo uprostřed noci. Pomoci
může nedávat dítěti hodně napít
těsně před spaním a nechat ho
před uložením do postýlky ještě
vymočit. Ujistěte dítě, že vás
může v noci kdykoli zavolat a vy
mu s nočníkem pomůžete. Větším dětem můžete nechat nočník
u postýlky, aby to v noci neměly
daleko a nebály se.
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Při přebalování svého miminka jistě oceníte praktické
dětské ubrousky, kterými rychle a šetrně očistíte zadeček

RM

od nečistot bez použití vody. Čisticí ubrousky se hodí mít stále po ruce, především na
cestách. Ty, které nabízí e-shop levnepleny.cz, jsou vyrobeny z velmi jemného klinicky
testovaného textilu, neobsahují alkohol, a proto se hodí i na hypoalergenní pokožku. Vybrat
si můžete z několika druhů balení, která mají uzavírání buď s klipem, anebo bez klipu. Náš
tip: BABY WIPES Tender 80 ks s klipem + aloe vera.

Potřeby nejen pro miminka

Na www.levnepleny.cz pamatují nejen na miminka, ale na také maminky, babičky a ostatní
členy rodiny. Součástí sortimentu jsou rovněž plenky pro dospělé, podložky na lůžko, anebo
intimní ubrousky. Holčičky si zde mohou pořídit plenky pro panenky pro malé maminky.
Vyberte si, co potřebujete. Přejeme Vám příjemný nákup.

Vyrážíte na dovolenou k vodě? Pak se sebou určitě
přibalte plenky do vody, které ochrání vodu v bazénu
před znečištěním a Vás před zbytečným faux pas. Při
oblékání oceníte, že plenky a plavky v jednom mají
elastické boky. Děti zase potěší hezké obrázky. Na
rozdíl od obyčejných plenek při namočení nezvětšují
svůj objem, ale přitom dobře absorbují a nepropouštějí
tekutinu. Vodotěsná vrstva nepropouští ani okolo
nožiček, takže případná nehoda nezanechá ve vodě
žádné pozůstatky. Díky tomu představují Nappy plenky
a plavky v jednom naprosto ideální řešení nejen do
bazénu. Také plenky pro malé plavce jsou k dostání
v několika velikostech.

Praktické čisticí ubrousky

DA

Pleny na letní radovánky
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Jednorázové plenkové kalhotky usnadňují dnešním maminkám práci. Jedna z jejich nevýhod
však spočívá v pořizovací ceně. Kvalitnější plenky nepředstavují zrovna levnou záležitost. My
Vám však přinášíme tip, jak své děti na kvalitě plenek neošidit, a zároveň ušetřit spoustu
peněz. Internetový obchod www.levnepleny.cz nabízí kvalitní a prodyšné plenky
s dobrou savostí za velmi příznivé ceny. Nejvýhodnější jsou samozřejmě větší ekonomická
balení. Na výběr máte z několika tipů plenek Nappy a Nancy se suchými zipy. Velmi šikovné
jsou i tréninkové kalhotky, které pomohou Vašemu dítěti, aby se postupně zbavilo
plenek. Také odvykací kalhotky jsou vyrobeny z kvalitního materiálu s dobrou absorpční
schopností. Běžné i tréninkové plenky pochopitelně koupíte v několika velikostech.

vn

Kvalitní plenky za dobrou cenu

PR

Chcete, aby Vaše děťátko mělo zadeček pěkně v suchu a pohodě, a zároveň jste neutráceli za
jednorázové plenky příliš mnoho peněz? Nakupujte plenky po internetu. Víme, kde pořídíte také
plenky a plavky v jednom, které budete v létě určitě potřebovat!
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Plenkové kalhotky do sucha i do vody

www.levnepleny.cz

Pokud se vaše dítě i přes vaši
snahu pomočuje přes den ještě
ve věku 3 let nebo v noci ještě ve
věku 4 let, poraďte se o problému s vaším pediatrem. Ve většině
případů jde o určitou nevyzrálost
organizmu, která časem pomine
(často se tento problém v rodinách dědí). Pomočování však
může být způsobeno i závažným
onemocněním (vrozené vady
močového měchýře, infekční onemocnění, cukrovka a další) a porada s lékařem je proto na místě.
Jaké pleny vybrat?
Ať už je dítě sebešikovnější, období s plínkami bude trvat minimálně dva roky, většinou déle. Jaké
ale vybrat, aby byl jeho život co
nejpříjemnější? Nabídka je velmi
pestrá. Ať už se rozhodnete pro

jakékkoliv plínky, vždy by mělo
být pravidlem, že pravidelně pečujete o pokožku zadečku. Použít
můžete různé ochranné masti,
Například Bepanthen.

•

Látkové pleny
lze rozdělit do několika kategorií,
jsou jimi:
• Klasické čtvercové pleny
• Čtvercové froté pleny – jakoby
malé ručníčky
• Vázací pleny – z nebělené úpletoviny, šňůrkami se zavazují
v pase
• Vícevrstvé pleny – obdélníkové
plenky, které jsou kvůli lepší
savosti vyrobeny z více vrstev
• Tvarované plenky – vícevrstvé
plenky anatomicky tvarované
(vykrojení v oblasti nožiček),
plenku lze založením vpředu

•

a vzadu přizpůsobit velikosti
dítěte
Kalhotkové plenky – plenky,
které svým vzhledem připomínají jednorázovou plenku, dají
se však prát.
Všechny výše uvedené plenky
vyžadují, aby se přes ně navlékly svrchní kalhotky – tím se
zabrání prostupování vlhka na
oblečení apod. Nejoblíbenější jsou kalhotky z polyesteru
s polyuretanovým zátěrem,
z čisté ovčí vlny, nově lze koupit
kalhotky z fleecu.

Plenka All-in-One (vše v jednom) – kalhotková plenka,
která je nejjednodušší na
používání, protože svrchní
kalhotky jsou její součástí.
Nejčastější materiálem pro
výrobu plen je bavlna, v mnoha případech i nebělená, či
dokonce biobavlna (bavlna
z šetrného a kontrolovaného
zemědělství vypěstovaná bez
použití herbicidů a jiných
látek), nově se k nám dostaly
pleny z bambusu. Pro lepší
absorpci mohou být savá
jádra vyrobena z polyesteru či
viskózy.
Počet plen doporučený pro
celé přebalovací období se liší
u každého typu. U klasických
čtvercových se např. doporučuje 40 - 60 ks, jelikož se používají průměrně dvě na jedno
přebalení. U vícevrstvých je
doporučen počet 18 - 24 ve
dvou velikostech. A kalhotkových plen, u kterých lze nastavit velikost podle velikosti
dítěte, postačí 18 - 24 na celý
přebalovací věk.

Nevýhody
• Vyžadují práci s praním a sušením, avšak moderní látkové

JEMNÁ

PÉČE

•

•

pleny jsou čím dál tím méně
náročné na čas péči.
Při nevhodném výběru pracího
prášku a nešetrném praní se
mohou podílet na znečištění
vod.
Na některých novorozencích
mohou látkové pleny (zejména ty jednovelikostní) působit
příliš objemně. Tomu lze předejít výběrem plen pro malé
děti.

Výhody
• I přes výše uvedený zápor spotřebovávají celkově (i s praním) méně energie a vody
než jednorázovky (při jejichž
výrobě celulózy a dalších
materiálů, které obsahují, se
používá velké množství vody
a tato výroba je energeticky
velmi náročná).
• Na výrobu je spotřeba surovin také menší (bavlna, vlna,

42

www.rodinaaja.cz

•
•

•

hedvábí apod.).
Nevytvářejí žádný tuhý domovní odpad.
Není riziko přestupu chemických látek z pleny do kůže dítěte, minimalizována jsou též
další zdravotní rizika – např.
spojená s přehříváním pohlavních orgánů (vliv na plodnost,
zvláště u chlapců, nesprávný
vývoj kyčlí atd.).
Látkové plenky v kombinaci
s moderními svrchními kalhotkami velmi dobře těsní na
zádech i okolo nožiček a chrání tak ostatní oblečení od
znečištění.

Jednorázové pleny
- můžeme je taktéž rozdělit do
dvou kategorií (dle vlivu na životní prostředí), jsou jimi:
A) ekopleny
- někdy též nesprávně nazývané

kompostovatelné pleny. Jejich jednorázové užití (spotřeba) je řadí
mezi jednorázovky, avšak způsob
výroby a u mnohých i následná
recyklace (biologický rozklad) je
však k životnímu prostředí nesrovnatelně šetrnější než klasické
jednorázovky.
Nevýhody
• Na výrobu pleny je třeba stále
velké množství surovin.
• Dítě si hůře a později zvyká
na udržování čistoty (platí
u všech typů jednorázových
plen).
Výhody
• Mnohé z nich jsou dobře
a rychle rozložitelné. Některé
se dají plně nebo částečně vermikompostovat. (Vermikompostování je kompostování
pomocí žížal). Proces rozkladu
trvá při dobře zřízeném vermi-

•

•
•
•

•

kompostu 8 týdnů.
Přebalování je jednoduché
(stejný princip jako u klasických jednorázovek).
Odpadá práce s praním a sušením.
Mnohé z nich neobsahují žádný chlór ani jiná bělidla.
Nejsou zbytečně parfémovány, některé naopak mohou
navíc obsahovat přírodní výtažek z čajovníku (Tea-tree).
Některé druhy se prodávají
v kompostovatelném obalu.
Obecně lze tedy říci, že ekopleny jsou vhodnou náhradou
zvláště pro maminky, které
používají pratelné pleny
a které zároveň chtějí být
šetrné k životnímu prostředí
i při obtížných situacích, kdy
by jinak použili problematicky
rozložitelnou a bělenou jednorázovku (např. při cestování).

B) plenky na jedno použití
- tzv. jednorázovky jsou složené z propustné fólie (většinou
polypropylén), nasákavé vložky
(většinou buničina, která je pro
zvýšení nasákavosti doplněna
gelovým absorbérem na bázi
polyakrylátů), nepropustnou folií
k ochraně prádla (polyethylen),
lepících pásků a gumiček.
Nevýhody
• Na výrobu pleny je třeba
velké množství surovin (dřevo
a voda na buničinu, ropa na
umělé hmoty, paliva na transport) – cca 250 kg na jedno
dítě, pokud počítáme, že děti
nosí plenky asi 2 roky.
• Kromě energetické náročnosti
při výrobě mají dále negativní
ekologický dopad - doprava
(včetně nákupů) a spalování
plen po jejich použití, jež
zatěžují ovzduší.

•
•

Při bělení buničiny se zatěžují
odpadní vody.
Odpad z plen je vzhledem
k velké nasákavosti ještě
objemnější a hmotnější – až
jedna tuna na dítě. Odpad je
nerecyklovatelný, sládkuje se
nebo pálí, pleny se rozpadají
za 200 – 400 let.

Výhody
• Přebalování je jednoduché,
odpadá práce s praním a sušením.
• Jsou běžně dostupné v každém obchodě, není zapotřebí
je vozit na dovolenou apod.
• Pro maminku znamenají určitý komfort – už tak má kolem
miminka hodně běhání, odpadá práce s plínkami
Zdroj:maminkam.cz, branakdetem.cz
Foto: SAMphoto.cz
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Očkovací kalendář
Očkování je důležitou součástí zdravotní prevence, jehož základním významem je
předcházení některým infekčním nemocem. Je jedním ze způsobů ochrany před
vážnými infekčními nemocemi, z nichž některé mohou být i dnes smrtelné či mohou
zanechat na dítěti trvalé zdravotní následky.

Očkování spočívá v povzbuzení
lidského imunitního systému a vytvoření obranných látek (protilátek) v těle očkovaného jedince.
Očkovací látka obsahuje složku
(antigen), která pochází z původního infekčního
mikroorganizmu (viru či bakterie). Antigen lze podat ústy nebo
injekčně. Podání antigenu vyvolá
v těle imunitní odpověď, vytvoří
se obranné protilátky, stejné jako
při skutečném onemocnění, ale
ve skutečnosti dítě neonemocní.
Při následném setkání těla dítěte
s infekcí, způsobenou týmiž viry
nebo bakteriemi, dokáží tyto
protilátky viry a bakterie rozeznat
a ve spolupráci s dalšími složkami
imunitního systému je i zničit.
Proč je nutné v očkování stále
pokračovat?
Z výše zmíněného vyplývá, že
očkováním bráníme šíření infekčních onemocnění v populaci. To,
že některá onemocnění končící
těžkými následky, mnohdy smrtí, se již v populaci nevyskytují,
vděčíme právě očkování. To však
neznamená, že s ním můžeme
přestat. Pokud se ohlédneme do
historie, přerušení očkování proti
některé z nemocí z různých důvo-
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dů, mělo za následek větší počet
nemocných touto chorobou.
Očkováním chráníme tedy nejen
sebe, ale i celou naši populaci.
Cílem očkování je úplně vymýtit
dané onemocnění. Teprve po
nezaznamenání žádného případu nemoci po dobu několika let,
můžeme s očkováním skončit. To
se zatím stalo pouze v případu
pravých neštovic.
Výhoda očkování mnohonásobně
převažuje jeho rizika, která jsou
navíc zanedbatelná v porovnání
s riziky při prodělání infekčního
onemocnění u neočkovaného
jedince.
Proti čemu se děti očkují?
K očkování dětí se dnes používá především hexavakcína. Ta
zahrnuje očkovací látky proti šesti
nemocem – záškrtu, tetanu, dávivému černému kašli, invazivnímu
onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b,
přenosné dětské obrně a virové
hepatitidě typu B. Vakcína se má
podávat v doporučeném časovém rozmezí, ale jistá variabilita
schématu podávání je možná.
V případě jeho nedodržení je
doporučené co nejčasnější dokončení započatého schématu.

Všechny zmíněné nemoci jsou
velmi nakažlivé, s těžkým průběhem, při nedostatečné lékařské
pomoci mohou být i smrtelné.
Bakterie černého kašle napadá sliznice prakticky všech částí
horních cest dýchacích. Nemoc se
přenáší kapénkovou infekcí, má
rychlý spád a zejména pro malé
děti může být smrtelná. Typickým
projevem jsou série pěti až deseti
mohutných zakašlání, v průběhu
kterých se nakažený dusí, a po
kterých vždy následuje mohutný
hýkavý nádech. Po záchvatech se
dostavuje zvracení, nemoc provází vysoké teploty.
Záškrt je mikrobiálního původu
a přenáší se vzduchem. Prvními
příznaky jsou bolesti v krku, zduření mandlí i podčelistních mízních uzlin. Při včasném nezaléčení
se nemoc změní v tzv. zhoubný
záškrt – krk zduřením dosahuje stejného obvodu jako hlava,
propuká zánět srdečního svalu
a obrna měkkého patra případně
dalších částí těla, vedoucí až k celkové nehybnosti.
Infekce vyvolaná bakterií Haemophilus influenzae b způsobuje
záněty mozku a jeho obalů nebo
flegmónu příklopky hrtanové,
která vede k udušení dítěte.

Tetanus je nebezpečné bakteriální onemocnění, které se projevuje
křečemi a ztrátou koordinace
v důsledku hromadění toxinů ve
svalech. Bakterie tetanu se běžně
nachází v půdě. Očkování proti
tetanu je možné provést i mimořádně v případě rizikového úrazu.
Inkubační doba tetanu se pohybuje mezi 3 a 21 dny, přičemž čím
je kratší, tím vyšší je riziko úmrtí.
Očkování proti tetanu je jedním

z nejvýznamnějších povinných
očkování.
Dětská obrna je virového původu,
viry se vylučují stolicí nemocného člověka a dál se přenáší při
nedostatečné hygieně, kontaminovanou vodou či potravinami.
Existuje ale i přenos kapénkovou
infekcí. Inkubační doba je sedm
až čtrnáct dní. Prvními příznaky
jsou zvýšená teplota, bolest hlavy
a břicha, ztuhlost zad a nohou.

Pokud viry napadnou i centrální
nervový systém, může vzniknout
paralytická obrna s následným
ochrnutím nejčastěji dolních
končetin a trvalými následky do
konce života.
Očkovací kalendář platný od
1.4.2012
Vzhledem k tomu, že bylo zrušeno celoplošně povinné očkování
proti TBC, lze zahájit pravidelné

Očkovací kalendář u dětí a dospívajících
VĚK DÍTĚTE

PROHLÍDKA

V porodnici

1. prohlídka novorozence

2-3 týdny

Preventivní prohlídka

6 týdnů

Preventivní prohlídka

3 měsíce
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Stanovení indikace k očkování
proti TBC

Po příchodu domů

2 měsíce (od 9. týdne)

OČKOVÁNÍ

Preventivní prohlídka

Preventivní prohlídka

rozbor rodinné a osobní
anamnézy

1.dávka nepovinné doporučené
očkování proti rotavirům
hexavakcína 1.dávka - /očkování
proti tetanu, záškrtu, dávivému
kašli, dětské přenosné obrně,
žloutence typu B, Hemofilové
infekci/
1.dávka - /nepovinné doporučené očkování proti pneumokokovým infekcím/
hexavakcína 2.dávka - /očkování
proti tetanu, záškrtu, dávivému
kašli, dětské přenosné obrně,
žloutence typu B, Hemofilové
infekci/
2.dávka - /nepovinné doporučené očkování proti pneumokokovým infekcím a rotavirům/

INZERÁT
Abelsonfoto

umělecké fotografie těhotných žen,
novorozenců, miminek a batolat, koláže,
fotoalba, kalendáře, elektronické prezentace
a dárkové knihy z vašich fotografií
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tel: 603 425 605
e-mail: abelsonstudio@volny.cz
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hexavakcína 3.dávka - /očkování
proti tetanu, záškrtu, dávivému
kašli, dětské přenosné obrně,
žloutence typu B, Hemofilové
infekci
3.dávka - /nepovinné doporučené očkování proti pneumokokovým infekcím/

Preventivní prohlídka

1. dávka /nepovinné doporučené
očkování proti meningokovým
infekcím/

8 měsíců

Preventivní prohlídka

2. dávka /nepovinné doporučené
očkování proti meningokovým
infekcím/

10 měsíců

Preventivní prohlídka

6 měsíců

7 měsíců

12 měsíců

Preventivní prohlídka

4.dávka - /nepovinné doporučené očkování proti pneumokokovým infekcím/

15 měsíců

Priorix 1.dávka - očkování proti
spalničkám, zarděnkám a příušnicím
Nepovinné očkování jednou
dávkou meningokokové konjugované tetravakcíny A, C, W-135
aY

18 měsíců

hexavakcína 4.dávka - /očkování
proti tetanu, záškrtu, dávivému
kašli, dětské přenosné obrně,
žloutence typu B, Hemofilové
infekci/
1 dávka konjugované vakcíny
proti séroskupinám A,C,W-135
a Y - nepovinné doporučené očkování - možno podat kdykoliv
po dovršení 1 roku věku, přeočkování každých 5 let

21 měsíců

Preventivní prohlídka

Priorix 2.dávka - očkování proti
spalničkám, zarděnkám a příušnicím

3 roky

Preventivní prohlídka

5 let

Preventivní prohlídka

7 let

Preventivní prohlídka

9 let

Preventivní prohlídka

Infanrix - přeočkování proti tetanu, záškrtu a dávivému kašli
Přeočkování jednou dávkou
meningokokové konjugované
tetravakcíny A, C, W-135 a Y
přeočkování 1 dávka konjugované vakcíny proti séroskupinám A,C,W-135 a Y - nepovinné
doporučené očkování - před
vstupem do školy

Boostrix polio - očkování proti
tetanu, záškrtu, dávivému kašli,
dětské přenosné obrně, další
přeočkování až v 25 letech

10 let

11 let

vakcína proti žloutence typu
A - 1. dávka, 2. dávka za 6 až 12
měsíců po první dávce - nepovinné očkování

Preventivní prohlídka

13let

Preventivní prohlídka

15 let

Preventivní prohlídka

17 let

Preventivní prohlídka

19 let

Preventivní prohlídka

Očkování proti HPV infekci,
přeočkování po dvou a šesti
měsících
přeočkování 1 dávka konjugované vakcíny proti séroskupinám
A,C,W-135 a Y
Imovax polio - očkování proti
dětské přenosné obrně /u dětí,
které nedostaly 5.dávku mezi
10. a 11. rokem/
Očkování proti HPV infekci ,
přeočkování po dvou a šesti měsících. Třináctileté dívky mají od
dubna 2012 vakcínu zdarma
Tetavax - očkování proti tetanu
/u dětí, které nedostaly 5.dávku,
přeočkování po 10-15 letech/

očkování hexavakcínou již od 9.
týdne věku, samozřejmě po posouzení zdravotního stavu dítěte
ošetřujícím dětským lékařem.
Nepovinná očkování dětí
Jistě jste si v našem kalendáři
všimli, že kromě povinných očkování zmiňujeme i některá nepovinná. Jsou to ta, která si hradíme
sami, mohou ale mnohdy našim
dětem zachránit život. Rozhodnout se zodpovědně, které další
očkování nad rámec povinného
je pro naše dítě vhodné, vyžaduje
dostatek informací. Tady jsou:
Nepovinná očkování jsou očkování proti dalším nemocem většinou
se závažným průběhem, která lze
z hlediska epidemiologické situace doporučit různě velkému okruhu dětí v závislosti na jejich věku
a dalších okolnostech. Některá
doporučená očkování se mohou
stát v odstupu času součástí pravidelného očkování. Závisí to mimo
jiné i na ekonomické situaci dané
země.
Klíšťová encefalitida a očkování
proti jejímu původci
Klíšťová encefalitida (klíšťový
zánět mozku) je nakažlivé virové
onemocnění. Virus se přenáší klíšťaty na lesní hlodavce, na divoce
žijící a domácí volně se pasoucí
zvířata, která se stávají přirozeným zdrojem nákazy. Přenos
viru se děje prostřednictvím slin
nakaženého klíštěte. Na člověka
se klíště přisaje na různé části těla,
nejčastěji na ruce, nohy, hlavu, ale
i oblast uší. Sliny klíštěte, které se
uvolní do rány, když propíchne
kusadly pokožku, mají znecitlivující účinek, a tak člověk necítí
žádnou bolest a často si rány ani
nevšimne. Mimo jiné i proto si
někteří nemocní klíšťovou encefalitidou vůbec nevybavují, že by
měli na těle přisáté klíště. Nákaza
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člověka je ale možná nejen po
přisátí klíštěte. Určité riziko představuje i surové, tepelně nezpracované mléko nakažených koz,
krav a ovcí. Může obsahovat virus
klíšťové encefalitidy. A tak dochází k nákaze výjimečně i požitím
tepelně nezpracovaného mléka
nebo mléčných výrobků (např. sýr
z tepelně neupraveného ovčího
mléka) nakaženého zvířete.
Mezi oblasti s nejvyšším množstvím nakažených klíšťat v naší
republice patří oblasti jižních a západních Čech, okolí Vranovské
přehrady, okolí Brna a severních
částí okresů Bruntál a Opava, ale
také Povltaví, Posázaví a rekreační
oblast kolem Berounky.
Výskyt onemocnění souvisí s aktivitou klíšťat. Nejvíce nemocných
je zpravidla od začátku léta do
pozdního podzimu.
Onemocnění má obvykle dvoufázový průběh. Doba od nákazy do
začátku prvních příznaků nemoci
bývá 1-4 týdny. Nemocné dítě je
unavené, bolí ho v krku, hlava,
svaly, má zvýšenou teplotu nebo
horečku. U některých pacientů
může nemoc touto fází skončit
a dojít k úplnému uzdravení.
U jiných se po několikadenním
zlepšení znovu objeví teploty, silná bolest hlavy, zvracení, spavost
a poruchy spánku, světloplachost.
To jsou již známky zánětlivého
postižení mozku a mozkomíšních plen. Kromě výše uvedených
příznaků se mohou objevit chabé
obrny některých nervů. Velice
důležitou součástí léčby je klid na
lůžku alespoň 3 týdny. Ještě mnoho měsíců po prodělané klíšťové
encefalitidě se mohou u více než
50 % pacientů objevovat bolesti
hlavy, únavnost, zvláště na slunci. Zatímco u dospělých probíhá
toto onemocnění relativně často komplikovaně s výraznějším

postižením mozku a s častějšími
pozdními následky, jako jsou
trvalé obrny, poruchy koncentrace
a paměti, atrofie svalů, je průběh nemoci u dětí většinou lehčí
a komplikací je podstatně méně.
Od jakého věku je možné dítě
očkovat?
Vakcínou proti klíšťové encefalitidě se mohou očkovat děti starší
jednoho roku. V případě zvýšeného rizika přenosu infekce je
možné očkovat i děti mladší.
V kterém ročním období očkovat
a podle jakého schématu?
• Očkuje se třemi dávkami do
ramene nebo do hýžďového
svalu.
• Nejvhodnější je tzv. pomalé
schéma očkování: začíná se
koncem podzimu nebo v zimě
a mezi první a druhou dávkou očkování je interval 1-3
měsíce, třetí dávka se podává
za 9-12 měsíců po druhém
očkování.
V případě potřeby dosažení rychlé
ochrany před klíšťovou encefalitidou existují modifikované způsoby očkování podle tzv. zrychleného schématu.
Přeočkování obranyschopnost
posilující dávkou se provádí po 3-5
letech.
Tři dávky nestačí?
Paměť imunitních buněk je třeba
v pravidelných intervalech posilovat. Přirozenou cestou posílení
imunity by byl náhodný kontakt
s nákazou, ale ten není tak častý
a nezbývá než osvěžit imunitní
systém přeočkováním, a to v intervalu 3-5 let.
Nežádoucí účinky očkování proti
klíšťové encefalitidě
Nežádoucí účinky se objevují zřídka a jsou podobné jako po jiných

U nás se mámy
i miminka mají líp
• příspěvek na prevenci až 2 000 Kč
• úrazové pojištění vašeho miminka
na první rok zdarma a druhý rok s 50% slevou
• široká nabídka preventivních programů
• 24hodinová asistenční služba,
která vám pomůže najít nejen lékaře
• on-line služby a zdravotní
dokumentace v PC i v mobilu
• výhodné cestovní pojištění do zahraničí

Více na www.ozp.cz
infolince 261 105 555
a v klientských centrech OZP

očkováních:
• přechodné zarudnutí, otok
a bolestivost v místě vpichu,
teplota přesahující 38°C, která
dobře reaguje na antipyretické léky;
• potíže většinou zmizí do druhého dne;
• od druhé dávky očkování
jsou horečnaté reakce velmi
vzácné.
Meningokokové nákazy a očkování proti meningokoku (skupiny C,
nebo A+C, A,C,W-135 a Y)
Meningokokové nákazy se šíří
vzdušnou cestou v drobných kapénkách, v hlenech nebo slinách
bacilonosičů nebo nakažených pacientů. Zdrojem nákazy je člověk.
Nejčastěji onemocní děti do 4 let,
dospívající a mladiství. Jedním
z rizikových předpokladů pro
meningokokovou infekci je pobyt
ve velkém kolektivu v uzavřeném
prostoru, kde jsou příznivé podmínky pro možné šíření nákazy
(vojenská služba, internáty, diskotéky, letní tábory).
Onemocnění se ve svém začátku
projeví vysokou teplotou, zchváceností, bolestmi hlavy, kloubů,
svalů. Na kůži se tvoří drobné
červené skvrnky a malé modřinky,
které neustále přibývají. Během
krátké doby se může rozvinout
hnisavý zánět mozkových blan
s poruchou vědomí. Nejtěžší
formou onemocnění je rychle se
rozvíjející kritický šokový stav se
selháním životně důležitých orgánů. Až 10% nemocných umírá
a 20% přeživších si odnáší trvalé
následky.
V současné době je možné očkovat konjugovanou vakcínou proti
meningokokům séroskupiny C
očkovat již od 2 měsíců. Podat se
musí 2 dávky s odstupem 2 měsíců a 3. dávky v průběhu 2. roku
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života. Je registrovaná i konjugovaná vakcína proti 4 séroskupinám (A,c,W-135 a Y), kterou je
možné použít již od dovršeného
12. měsíce věku. Přeočkování
této vakcíny není stanoveno, ale
má se řídit lokálními doporučeními. Aktuální doporučení České
vakcinologické společnosti hovoří
o doporučeném intervalu přeočkování touto vakcínou každých 5
let. Usilovně se pracuje na vakcíně
proti meningoku skupiny B, která
se vyskytuje v převážné většině
u dětí do 1 roku věku. Bohužel,
zatím žádná z dostupných vakcín
neumí poskytnout ochranu proti
meningokoku skupiny B.
Vzhledem k proměnlivému
výskytu meningokoků v okolních zemích je ochrana proti
A,C,W-135 a Y v současné době
nejširší možná a pokud se rodiče
chytají s dětmi cestovat, pak by
toto očkování mělo patřit k výbavě cestovatelů.
Kdy se má dítě očkovat?
Konjugovanou vakcínou proti
menigokoku C se mohou očkovat
již kojenci a děti mladší jednoho roku. U dětí starších jednoho
roku a u dospělých se očkování
provádí jen jednou dávkou. Zatím
není stanoveno, kdy bude nutné
dítě přeočkovat, ale předpokládá
se, že tato vakcína bude chránit
před meningokoky skupiny C
a A,C,W-135 a Y dlouhodobě.
Určitým problémem u malých dětí
je přeplněný očkovací kalendář,
do něhož je mnohdy obtížné
přidat další vakcinaci při dodržení intervalů mezi jednotlivými
očkováními. Navíc malé děti často
stůňou a v době nemoci se nemohou očkovat. Očkování u malých
dětí také chrání před meningokokem kratší dobu než u dospělých.

Jaké jsou nežádoucí reakce po
očkování proti meningokoku
skupiny C a A,C,W-135 a Y?
Tyto očkovací látky jsou, jak již
bylo zmíněno, velmi účinné, ale
i bezpečné. Nežádoucí účinky
jsou obvykle jen místní: bolest,
otok a zarudnutí v místě vpichu,
nebo celkové: jako je bolest hlavy,
svalů, zvýšená teplota, únava, podrážděnost, nechutenství, průjem.
U malých dětí se může objevit
dlouhotrvající (i několik hodin)
neutišitelný pláč a nespavost. To
jsou ale nežádoucí reakce, se kterými se můžeme setkat prakticky
po každém očkování.
Mám své dítě nechat očkovat
proti meningokoku?
O tom, zda by mělo očkování
vašeho dítěte proti meningokoku význam, se poraďte s lékařem
nebo přímo s epidemiologem na
příslušném hygienickém oddělení. Podle posledních hodnocení
vývoje nemocnosti se ukazuje,
že je vhodné naočkovat dítě již
před vstupem do školky nebo
školy. Velmi prospěšné je, když do
období dospívání dítě vstupuje
naočkované konjugovanou tetra
vakcínou.
Dále se doporučuje očkovat osoby,
které jsou v kontaktu s meningokokovým onemocněním (po uplynutí jednoho týdne od posledního
kontaktu), některé pracovníky ve
zdravotnictví, cestovatele, osoby
s poruchou obranyschopnosti.
Chrání vakcína před nosičstvím
meningokoka?
Občas se mohou rodiče setkat se
skutečností, že při běžně provedeném výtěru z krku vykultivují
v laboratoři zdravému dítěti N.
meningitidis. Nosičství této baktérie není neobvyklé. Zkušenosti ze
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Konjugovaná vakcína proti meningokokům skupin A, C, W135 a Y

Nová možnost ochrany
proti meningokokům
již od 12 měsíců věku

NimenrixTM pomáhá chránit
proti invazivním meningokokovým
onemocněním způsobeným
séroskupinami A, C, W135 a Y
Poraďte se se svým lékařem o očkování proti meningokokům. Vakcína NimenrixTM je vázána na lékařský předpis a není hrazena
z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před aplikací si pečlivě prostudujte příbalovou informaci.
Případné nežádoucí účinky nám prosím nahlaste na cz.safety@gsk.com.

CZ/NIM/0008/12

zemí, ve kterých se plošně očkuje
proti meningokoku skupiny C,
ukazují, že konjugovaná vakcína
snižuje procento nosičů N. meningitidis skupiny C ve zdravé populaci. Nosičství ostatních skupin
meningokoků ale neovlivní.
Mám nechat dítě očkovat před
cestou do ciziny?
Doporučuje se očkovat při výjezdu
do zemí, kde se meningokokové
onemocnění vyskytuje epidemicky (některé africké země, Indie,
Nepál, Saúdská Arábie). O tom, jakou vakcínou očkovat, se poraďte
na příslušném epidemiologickém
oddělení.
Od dubna 2012 je v Evropě regist-
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rována meningokoková konjugovaná tetravakcína A, C, W-135 a Y
pro použití od 12
měsíců věku a starších a byla rozšířena registrace meningokokové
konjugované tetravakcíny pro použití od 2 let věku. Konjugovaná
tetravakcína je nejvhodnější z dostupných vakcín pro zajištění co
nejširší dostupné ochrany zejména
při častém cestování mladých
osob. Složka Y obsažená v tetravakcíně navíc zajišťuje ochranu
proti meningokoku séroskupiny
Y, která i v České republice způsobuje nejvyšší úmrtnost ze všech
séroskupin.
Očkování proti virovému zánětu
jater typu A (hepatitida A)

Toto očkování bývá součástí doporučených vakcinací do některých
exotických krajin. I když hepatitida A, nazývaná také nemocí
špinavých rukou nebo „žloutenka
A”, nepatří u nás k častým infekcím, není její výskyt vázán jen na
exotické krajiny. Občas dochází
i u nás k menším epidemiím (rychlému rozšíření nákazy). K tomu
může dojít na letních táborech,
v kempech, na dovolené nebo za
mimořádných okolností (záplavy,
které postihly v minulých letech
naši zemi), kdy se poruší základní
hygienická pravidla a návyky. Následkem bývá rychlé šíření nákazy
například zamořenou vodou.
Virový zánět jater typu A je akutní

dlouhá a trvá 15 dnů až 2 měsíce.
Nemocný má pocit nechutenství,
nucení na zvracení, zvýšenou
teplotu, někdy i horečku. Kůže
zežloutne, ale zejména u dětí to
není pravidlem. Moč ztmavne
a stolice je světlá. Léčba je zdlouhavá a pro pacienta znamená
dodržování diety a izolaci od
kolektivu. Očkování nepatří do
plánu pravidelných vakcinací a počet onemocnění u nás má klesající
tendenci. Pokud ale dítě často
navštěvuje různé kempy a tábory,
pobývá v podmínkách s improvizovaným hygienickým zázemím
a pravidly, nebo odjíždí-li na cestu
do exotických zemí, vyplatí se nechat ho po poradě s lékařem proti
žloutence typu A naočkovat.

zánětlivé onemocnění, způsobené
virem. Postihuje nejen děti, ale
i dospělé. Původce nemoci, virus
žloutenky, se vylučuje stolicí nemocných 1-2 týdny před objevením se prvních příznaků choroby.
Při nedokonalé hygieně dochází
k přenosu prostřednictvím nemytých rukou nebo kontaminovaných předmětů, potravin
a tekutin. Šíření viru lze zastavit
dodržováním pravidel osobní
i obecné hygieny, zajištěním zásobování nezávadnou pitnou vodou
a ochranou potravin před jejich
zamořením virem. Nedostatečné
hygienické podmínky napomáhají
šíření žloutenky. Doba od nákazy
k prvním příznakům nemoci je

Kdy se má dítě očkovat?
Očkování se doporučuje 14 dnů až
1 měsíc před cestou do zahraničí
nebo pobytem v přírodě. Očkovat
je možné děti starší jednoho roku.
Očkuje se pouze jednou dávkou.
Po roce až roce a půl od první
vakcinace se podává ještě další,
posilující dávka, která zajistí dlouhodobou, nikoli však celoživotní
ochranu před tímto onemocněním. Další přeočkování se doporučuje po 10 letech.
Jakou očkovací látkou?
Všechny u nás dostupné očkovací
látky proti žloutence typu A jsou
kvalitní, velmi účinné a bezpečné.
Existuje také kombinovaná očkovací látka proti žloutence typu
A i B.
Očkování proti pneumokokovým
infekcím
Je vhodné u některých dětí s vrozenou nebo získanou poruchou
obranyschopnosti a u dětí trpících
některými závažnými chorobami
nebo u dětí umístěných v ústavech
a léčebnách.

U těchto pacientů lze předpokládat těžký, komplikovaný průběh
onemocnění. Proto se u nás rizikové skupiny dětí a dospělých proti
pneumokoku očkují. O vhodnosti
očkování rozhoduje většinou odborný lékař (např. alergolog). Některé evropské země (např. Itálie)
začínají očkovat proti pneumokokovým nákazám v rámci pravidelného očkování všechny děti.
Pneumokokové infekce se přenáší
kapénkovou cestou z nemocného
člověka nebo bacilonosiče. Nejrizikovější, co do průběhu nemoci
a komplikací, jsou právě malé děti
a starší osoby. Nejčastějším projevem nákazy je horečnatý zápal
plic. Bývá provázen vykašláváním
rezavého hlenu a bolestí na hrudi,
někdy dušností a poruchami
srdečního rytmu. Infekce ale může
způsobit i zánět mozkových blan.
Pneumokok bývá někdy vůči antibiotikům odolný a houževnatý,
a proto je léčba složitá.
Očkování proti pneumokoku
úspěšně chrání před zápalem plic
a zánětem mozkových blan z více
než 80%.
Kdo by měl být proti
pneumokokové infekci očkován?
Především rizikové skupiny dětí
a dospělých. Vakcína je určena
pro děti od 2 let. Existuje také tzv.
konjugovaná vakcína (speciální
vakcína vytvořená genetickým
inženýrstvím), kterou lze očkovat
i děti mladší. Doporučuje se očkovat osoby trpící těmito nemocemi
nebo potížemi:
• dlouhodobým onemocněním srdce a cév, chronickým
plicním onemocněním, cukrovkou, chronickým onemocněním jater, ledvin;
• leukémií a některými dalšími
nádorovými onemocněními;
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nefunkčností sleziny z nejrůznějších důvodů;
léčení medikamenty potlačujícími obranyschopnost organizmu (imunosupresiva a kortikosteroidy);
příprava na transplantaci orgánu nebo kostní dřeně;
děti starší dvou let a starší
osoby žijící v léčebnách a ústavech pro dlouhodobě nemocné, v domovech důchodců
a penziónech pro důchodce,
včetně zdravotníků a personálu v těchto zařízeních.

Jakou vakcínou dítě naočkovat?
Běžně užívaná polysacharidová
vakcína je určena pro děti od 2 let
a dospělé. Základní očkování se
provádí jednou dávkou. Posilující
očkovací dávka se podává obvykle
jen tehdy, přetrvává-li riziko infekce, a to po 5 letech po prvním
očkování.
Pro děti mladší dvou let existuje výše zmíněná konjugovaná
vakcína, která se může podávat
i kojencům mladším 6 měsíců.
Podle věku dítěte se aplikuje ve
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2-4 dávkách.
Jaké jsou nežádoucí reakce po
očkování?
Očkovací látka je bezpečná a nežádoucí reakce se vyskytují zřídka.
Samozřejmě musí být dodržena
podmínka, že dítě je v době očkování zdravé, a pokud prodělalo
horečnaté onemocnění, musí být
dodržen minimální interval 14
dnů od jeho skončení. To je pravidlo v zásadě stejné pro všechna
očkování.
Přechodně můžeme pozorovat
zarudnutí, otok a bolestivost
v místě vpichu. Tato reakce trvá
maximálně do dvou dnů. Vzácně
se může v prvních 24 hodinách po
očkování objevit horečka, případně i s křečovým stavem. Horečku
zmírníme podáním Paracetamolu.
Velmi vzácně jsou po očkování pozorovány bolesti hlavy, únava, nevolnost, malátnost, nechutenství,
zvracení. Nechutenství, zvracení
a také průjem jsou častější u malých dětí po očkování konjugovanou vakcínou. U této vakcíny je
častější i krátkodobá místní reakce

se zarudnutím, otokem a bolestivostí v místě vpichu. Relativně
častější může být i zvýšená teplota
až horečka.
Očkování proti planým neštovicím
Proti planým neštovicím se v evropských zemích zatím běžně
neočkuje. Některé země uvažují
o zavedení očkování proti tomuto
onemocnění do schématu pravidelných vakcinací malých dětí.
Současná vakcína je určena pro
očkování dětí starších 1 roku a dospělých osob, které jsou vnímavé
vůči planým neštovicím a u nichž
je vysoké riziko nákazy. Očkování
chrání dlouhodobě a u některých
chronicky nemocných dětí může
vést ke snížení výskytu pásového
oparu.
Nežádoucí reakce po očkování
proti planým neštovicím
Nežádoucí reakce jsou obdobné
jako u jiných očkování. Může dojít
k přechodnému otoku a bolestivosti v místě vpichu, k vyrážce, svědění, zatvrdnutí, občas
i k zduření mízních uzlin. Reakce

V Evropě jsou rotaviry
příčinou každé druhé
hospitalizace dětí do 5 let věku
s infekční gastroenteritidou 1
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NÁZEV PŘÍPRAVKU: Rotarix. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ: Živá rotavirová vakcína. Perorální suspenze v předplněném perorálním aplikátoru. 1 dávka (1,5 ml) obsahuje: Rotavirus RIX4414 humanum
vivum attenuatum – ne méně než 106,0 CCID50. KLINICKÉ ÚDAJE: Terapeutické indikace: Rotarix je určen k aktivní imunizaci dětí ve věku 6 až 24 týdnů za účelem prevence gastroenteritidy způsobené rotavirovou
infekcí (viz protektivní účinnost). Dávkování a způsob podání: Očkovací schéma se skládá ze dvou dávek. První dávku možno podat od 6 týdnů věku. Minimální interval mezi dávkami by měl být nejméně 4 týdny. Obě dávky
očkování by se měly aplikovat pokud možno před dosažením věku 16 týdnů, očkovací schéma musí být dokončeno do 24. týdne věku. Doporučuje se, aby děti, které dostaly jako první dávku Rotarix, dokončily 2dávkové schéma
vakcínou Rotarix. Rotarix je určen pouze k perorálnímu podání. Rotarix se za žádných okolností nesmí podat injekčně. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli z pomocných látek.
Hypersenzitivita po předchozím podání rotavirových vakcín, intususcepce v anamnéze, nekorigovaná vrozená malformace gastrointestinálního traktu s možnou predispozicí ke vzniku intususcepce. Subjekty s těžkou kombinovanou
imunodeﬁciencí (SCID). Aplikace vakcíny Rotarix musí být odložena u osob trpících akutním vážným horečnatým onemocněním, průjmem a zvracením. Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Nejsou k dispozici údaje
o bezpečnosti a účinnosti Rotarixu u dětí trpících gastrointestinálními nemocemi nebo poruchou růstu. V klinických studiích nebylo pozorováno zvýšené riziko intususcepce při podání vakcíny Rotarix
v porovnání s placebem. Avšak, na základě postmarketingových bezpečnostních studií nelze vyloučit malé zvýšení rizika intususcepce během 31 dní, většinou během 7 dní po podání
první dávky vakcíny Rotarix. Proto, jako preventivní opatření by měli zdravotničtí pracovníci sledovat jakékoliv příznaky svědčící pro intususcepci (závažné bolesti břicha, úporné zvracení, krvavé stolice, nadmutí břicha
a/nebo vysoká horečka). Při výskytu těchto příznaků by rodiče/opatrovníci měli být požádáni o okamžité hlášení takových příznaků. Byly pozorovány případy přenosu vyloučeného viru z vakcíny na séronegativní osoby
v kontaktu s očkovanými jedinci bez vyvolání klinických symptomů. Osoby v kontaktu s čerstvě očkovanými jedinci by měly dodržovat osobní hygienu. V klinické studii s omezeným počtem kojenců s asymptomatickou
nebo HIV infekcí s mírnými příznaky nebyly prokázané žádné zjevné problémy s bezpečností vakcíny. U předčasně narozených dětí od 27 do 36 týdnů věku (gestačních) byl prokázán stejný bezpečnostní proﬁl jako
u dětí, které obdržely placebo. Aplikace vakcíny Rotarix dětem se známým nebo suspektním deﬁcitem imunity musí být založena na pečlivém zvážení potenciálních přínosů a rizik. Rozsah ochrany, kterou by Rotarix
mohl poskytnout vůči ostatním rotavirovým kmenům, které necirkulovaly v klinických studiích, není v současnosti znám. Klinické studie, z nichž byly získány údaje o účinnosti, byly prováděny
v Evropě, ve Střední a v Jižní Americe, Africe a Asii. Interakce s jinými léčivými přípravky: Rotarix lze podat současně s kteroukoliv z následujících monovalentních nebo kombinovaných vakcín
[včetně hexavalentních vakcín (DTPa-HBVIPV/ Hib)]: vakcína proti difterii, tetanu, pertusi (celobuněčná) (DTPw), vakcína proti difterii, tetanu, pertusi (acelulární) (DTPa), vakcína proti Haemophilus inﬂuenzae typu b
(Hib), inaktivovaná vakcína proti poliomyelitidě (IPV), vakcína proti hepatitidě B (HBV), konjugovaná pneumokoková vakcína a konjugovaná meningokoková vakcína séroskupiny C. Současné podání Rotarixu a perorální
vakcíny proti poliomyelitidě (OPV) neovlivňuje imunitní odpověď na polio antigeny. Současné podání OPV může lehce snížit imunitní odpověď na rotavirovou vakcínu. Těhotenství a kojení: Rotarix není určen
k očkování dospělých. V době očkování je tedy možné pokračovat v kojení. Nežádoucí účinky: Celkem bylo ve dvaceti třech klinických studiích podáno přibližně 51000 kojencům zhruba 106000 dávek Rotarixu
(lyoﬁlizované nebo tekuté formy). Nežádoucí účinky seřazeny podle frekvence výskytu. Frekvence jsou hlášeny jako: Velmi časté (≥ 1/10). Časté (≥ 1/100, < 1/10): průjem, podrážděnost. Méně časté (≥ 1/1000,
< 1/100): bolesti břicha, nadýmání, dermatitida. Vzácné (≥ 1/10000, < 1/1000). Riziko vzniku intususcepce bylo hodnoceno v bezpečnostní studii, do níž bylo zahrnuto 63225 subjektů. Ve skupině dostávající Rotarix nebylo
oproti skupině dostávající placebo zvýšené riziko vzniku intususcepce. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI: Protektivní účinnost: V klinických zkouškách byla prokázána účinnost proti gastroenteritidě
způsobené nejběžnějšími rotavirovými genotypy G1P8, G2P4, G3P8, G4P8 a G9P8. Navíc byla prokázána účinnost proti vzácným rotavirovým genotypům G8P4 (závažná
gastroenteritida) a G12P6 (jakákoliv gastroenteridita). Tyto kmeny cirkulují po celém světě. V klinické studii byl hodnocen Rotarix podávaný podle různých schémat (2, 3 měsíce; 2, 4 měsíce; 3, 4 měsíce;
3, 5 měsíců) na 4000 subjektech. Po dvou dávkách Rotarixu byla protektivní účinnost vakcíny proti jakékoliv rotavirové gastroenteritidě 87,1 % (95 % IS: 79,6; 92,1), proti závažné rotavirové gastroenteritidě 95,8 % (95 % IS: 89,6;
98,7), proti rotavirové gastroenteritidě vyžadující lékařskou péči 91,8 % (95 % IS: 84; 96,3) a proti rotavirové gastroenteritidě vyžadující hospitalizaci 100 % (95 % IS: 81,8; 100). FARMACEUTICKÉ ÚDAJE: Inkompatibility:
Rotarix nesmí být mísen s žádnými dalšími léčivými přípravky. Doba použitelnosti: 3 roky. Vakcína se má použít ihned po otevření. Zvláštní opatření pro uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Chraňte před
mrazem. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Nepodávejte injekčně. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI: GlaxoSmithKline Biologicals s.a., Rue de l’Institut 89, B-1330 Rixensart, Belgie.
REGISTRAČNÍ ČÍSLO (A): EU/1/05/330/001; EU/1/05/330/002; EU/1/05/330/003; EU/1/05/330/004. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE: 21. 2. 2006. DATUM REVIZE
TEXTU: 16. 11. 2012. Přípravek je vázán na lékařský předpis a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Úplnou informaci pro předepisování najdete v Souhrnu údajů o přípravku nebo se obraťte na adresu společnosti:
GlaxoSmithKline s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, tel.: 222 001 111, fax: 222 001 444, www.gsk.cz.
Verze SPC platná ke dni 11. 1. 2013. Případné nežádoucí účinky nám prosím nahlaste na cz.safety@gsk.com.
Reference: 1. FORSTER, Johannes, et al. Pediatrics. 2009, 123, s. 393-400. 2. SPC Rotarix, listopad 2012.
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odeznívá do 2 dnů a je častější
u dospělých než u dětí. Výjimečně
po očkování dochází k vzestupu teploty a horečce, vzácněji
s křečemi. Léčebně se podává
Paracetamol nebo Ibuprofen na
zmírnění horečky. Velmi vzácně
se může objevit místně vyrážka
podobná planým neštovicím.
Očkování proti chřipce
Chřipka je vysoce nakažlivé onemocnění postihující pravidelně
milióny lidí na naší planetě. Je to
onemocnění sezónní. Nejčastěji se
vyskytuje v zimních a jarních měsících. Původcem nemoci jsou viry.
Typy A a B vedou k onemocnění
lidí. V pravidelných intervalech
po 20-30 letech dochází k zásadním změnám antigenní povahy
virových částic, a to vede k velkým
epidemiím až pandemiím (tedy
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k onemocnění mnoha miliónů
lidí na celém světě), protože proti
změněnému viru nemívá lidský
organizmus dostatečnou ochranu.
(Antigen je látka schopná vyvolat
v těle tvorbu protilátek. Organizmus si tvorbu protilátek proti určitému antigenu zapamatuje a při
dalším setkání s ním umí jeho
systém obranyschopnosti rychle
zareagovat a zlikvidovat nákazu.
Pokud však virová částice změní
svou antigenní povahu, systém
obranyschopnosti ji rozpozná jako
novou a nemůže plně využít svou
paměť.)
Nákaza se šíří od nakaženého
jedince. Pro chřipku je typická
vysoká horečka, třesavka, silné
bolesti kloubů, svalů, které se
dostavují do dvou dnů od nákazy.
Zchvácenost, únavnost a bolesti

hlavy mohou vyvolat podezření
na zánět mozkových blan. Nemoc
může provázet zvracení, zvláště
u dětí, a zejména pak nepříjemný
dráždivý kašel. Komplikací chřipky
bývá zápal plic, zánět vedlejších
nosních dutin, zánět středního
ucha. Nejzávažnější komplikací je
zánět mozkových blan nebo zánět
srdečního svalu. Chřipkou jsou
nejvíce ohroženy malé děti v dětských domovech a ústavech, ale
i staří lidé v domovech důchodců
a léčebnách, pacienti se závažným
dlouhodobým onemocněním plicním (cystická fibróza), s cukrovkou, s chronickým onemocněním
ledvin a samozřejmě lidé s vrozenou nebo získanou poruchou systému obranyschopnosti. U těchto
skupin obyvatel se doporučuje
očkování proti chřipce. Je to jedi-

ný účinný prostředek, jak zabránit
rychlému šíření nákazy v kolektivních zařízeních.
Očkování zdravých dětí, mimo
ohrožené vybrané skupiny, je třeba pečlivě zvážit a prodiskutovat
s ošetřujícím lékařem. Nelze ho
plošně doporučit.
Kdy a jak se proti chřipce očkuje?
Očkuje se většinou subjednotkovou vakcínou nebo tzv. splitovou
vakcínou. (Subjednotkové vakcíny
neobsahují celý mikroorganizmus,
ale jen tu jeho část, která je zodpovědná za reakci systému obranyschopnosti organizmu, neboli
vyvolá imunitní odpověď a má
imunizační vlastnosti. Splitové
vakcíny tvoří obvykle rozštěpené
viry chřipky.)
Očkuje se do ramenního svalu

nebo u malých dětí do hýžďového
svalu, zpravidla v podzimních měsících. Lze však naočkovat i v době
výskytu nemoci, ale očkovaná
osoba musí být alespoň 14 dnů
chráněna před možným kontaktem s nákazou. To je nejkratší
doba pro vytvoření dostatečného
množství obranných protilátek.
Vakcíny jsou připraveny ze 3
kmenů virů chřipky (2 typů kmenu
A a 1 typu kmenu B). Šířením viru
dochází ke změnám jeho struktury, ke genetické mutaci. Mutace
jsou každoročně sledovány a zaznamenávány a výrobci připravují
očkovací látky z kmenů virů chřipky geneticky podobných nebo
shodných s kmeny, které světová
zdravotnická organizace ohlásí.
Ty se odlišují geograficky, tedy
nejsou stejné ve všech zemích, ve
všech oblastech. Díky celosvětovému sledování výskytu chřipky
lze s velkou pravděpodobností
předpovědět, jaký vakcinační
kmen bude v dané oblasti vhodný
a účinný v prevenci.
Proti chřipce se očkuje každoročně, protože kmeny virů se rychle
geneticky mění. Vakcína může být
podána i dětem starším 6 měsíců.
Děti od 6 měsíců do 9 let, které
dosud proti chřipce nebyly očkovány proti chřipce, by měly dostat
dvě dávky s odstupem minimálně
4 týdnů. Již očkovaným dětem
pak na ochranu stačí jedna dávka
vakcíny proti sezónní chřipce. Dospělí se očkují jednou dávkou.
Očkování proti HPV infekci
– rakovině děložního čípku
Očkují se děvčata od cca 11 do 15
let a mladé ženy do 26 let, pokud
nebyly očkovány dříve. Vakcina
je chrání proti dvěma až čtyřem
nejčastějším serotypům lidských
papilomavirů (podle typu vakci-

ny), které způsobují ve vysokém
procentu rakovinu děložního
hrdla, závažné dysplastické změny
děložního hrdla, vulvy a pochvy
aj.
Vakcina nejúčinněji chrání dívky
a mladé ženy, pokud se aplikuje
před začátkem aktivního pohlavního života, je však možné očkovat i mladé dívky a ženy, které již
měly pohlavní styk. V některých
zemích se očkují i chlapci, protože právě muži tuto nebezpečnou
infekci přenášejí. Základní schéma
očkování 3 dávkami je obdobné
jako u vakciny proti žloutence
typu A a B.
Rotaviry
Rotavirová gastroenteritida je
vysoce nakažlivé, opakující se
onemocnění, které nejčastěji
postihuje děti mezi 6. – 24. měsícem věku. Může být provázena
těžkými průjmy, opakovaným
zvracením, bolestí břicha a dalšími
příznaky, které se mohou projevovat po dobu 2 – 7 dní. V akutních
případech může docházet až ke
dvaceti epizodám průjmů a zvracení denně, což může vést k velmi
těžké ztrátě tekutin a následné
hospitalizaci dítěte.
Doporučuje se očkovat zejména
kojence a děti mladší 6 měsíců.
Základní očkování je vhodné
zahájit již v 6. týdnu věku tak, aby
dítě bylo řádně očkováno do 3.
měsíce věku. Neočkování starších
dětí zvyšuje riziko vzniku zvýšené
teploty nebo horečky, která se
může objevit po 3 až 5 dnech po
očkování první dávkou.
-ifFoto: SAMphoto.cz
Zdroj: babyonline.cz, MUDr. Květoslava Ludvíkovská, rodina.cz,
sanare.cz
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Chcete ochránit miminko

před černým kašlem?
Černý kašel je onemocnění považované za vymýcené díky povinnému očkování v dětském věku.
Jeho výskyt však v ČR i celosvětově stoupá. Jedním z důvodů je to,
že ochrana po očkování ani po
prodělání onemocnění není celoživotní. Nejohroženější skupinou
jsou novorozenci a malí kojenci,
kteří ještě nemohou být očkováni
a u nichž mívá onemocnění těžký
průběh. V posledních letech byla
v ČR popsána 4 úmrtí malých
kojenců.
Jednou z možností, jak miminka
před tímto závažným onemocněním chránit je tzv. ochranná
strategie - „cocoon strategy”.
Spočívá v tom, že se naočkují ti,
kteří se o novorozence a malé
kojence starají. (rodiče, prarodiče, zdravotničtí pracovníci, chůvy
atd.) Význam této strategie ještě
zesiluje fakt, že černý kašel u dospělých může probíhat i bezpříznakově.
Takové očkování nově nabízejí
některé porodnice v ČR, takže
rodiče kvůli očkování nemusejí
nikam chodit a mohou ho absolvovat ještě před odchodem
maminky z porodnice domů.
Očkování se provádí kombinovanou vakcínou proti černému kašli,
tetanu a záškrtu. Přeočkováním
se proto prodlouží ochrana i proti
těmto nemocem a lze ho použít
místo pravidelného přeočkování
proti tetanu. Očkování kombinovanou vakcínou je k dispozici
pouze na lékařský předpis, není
hrazeno z veřejného zdravotního pojištění a může se provádět

nejdříve za 1 rok od posledního
přeočkování proti tetanu.

Nejčastější otázky kolem černého kašle
1. Proč se v současné době zvýšil
výskyt černého kašle v populaci u nás i celosvětově?
Přestože se proti černému
kašli v dětském věku povinně
očkuje, ukazuje se, že tato
ochrana není celoživotní.
Důvodem je pravděpodobně
jednak adaptace původce
onemocnění (baktérie Bordetella pertussis) na očkovací
látku a změny v samotných
bakteriích kolujících v populaci. Ukazuje se, že ochrana po
očkování je cca 3-12 let. Velký
nárůst ve výskytu černého
kašle u dospívajících proto
také vedl od r. 2009 k zavedení přeočkování proti černému
kašli pro děti ve věku od 10
do 11 let.
2. Kdo je neohroženější skupinou?
Nejohroženější jsou novorozenci a kojenci, kteří ještě
nemohou být očkováni.
Nejčastějším zdrojem nákazy
u těchto dětí je matka (32 %
až 40 %), otec (15 %), sourozenci (20 %), prarodiče (8 %).
Čtvrtina dětí se však nakazí
mimo rodinu – od zdravotníků, ostatních příbuzných nebo
od osob, které o ně pečují
(chůvy atd.).
3. Jak se černý kašel projevuje?
Černý kašel má odlišný průběh u malých dětí, které ještě
nejsou chráněny očkováním

a u kterých onemocnění
může probíhat nejzávažněji.
U těchto dětí dochází k vyčerpávajícím častým záchvatům
dávivého kašle, zajíkávání
při nadechnutí, může dojít
k promodrání nebo k zástavě
dechu. Vyvolavatel černého
kašle produkuje toxin, který
může způsobit horečku, křeče
až s poruchou vědomí nebo
krvácení do kůže, spojivek
nebo mozku.U dospívajících
a dospělých pacientů může
být průběh mírnější a může
probíhat pod obrazem lehké
virozy, na kterou nasedne
přetrvávající kašel. I když i zde
mohou přetrvávat záchvaty
dráždivého kašle až 100 dní
a značně omezit pracovní
i soukromý život nemocného.
Průběh nemoci může probíhat i zcela bez příznaků a tito
zdánlivě zcela zdraví lidé
mohou nakazit další osoby ve
svém okolí.
4. Jak se černý kašel léčí?
Černý kašel se léčí antibiotiky,
nutné je zahájení terapie už
v počátečním stadiu. Pozdější
nasazení antibiotik už průběh onemocnění neovlivní,
zabrání však jejímu dalšímu
šíření. U malých dětí by měla
léčba probíhat vždy v nemocnici. Doba léčby antibiotiky
je 2 týdny. Součástí terapie je
samozřejmě i podpůrná léčba.
Vzhledem k vysoké nakažlivosti by se měly antibiotiky
přeléčit i blízké kontakty
nemocného.

Obklopte své miminko láskou, bezpečím
a ochranou proti černému kašli

Kombinovaná vakcína proti
černému kašli, tetanu a záškrtu.

CHRAŇTE SVÉ MIMINKO PROTI ČERNÉMU KAŠLI OČKOVÁNÍM OSOB V JEHO BLÍZKOSTI
Černý kašel je vysoce infekční onemocnění, které může v krajním případě vaše miminko i ohrozit na životě.
Kojenci dosud nechránění očkováním se černým kašlem často nakazí od rodičů, sourozenců nebo
prarodičů, kteří již nejsou chráněni očkováním z dětství a kteří ani nemusí vědět, že černý kašel mají.
Maminky se mohou očkovat proti černému kašli krátce po porodu ještě před odchodem z porodnice,
ostatní rodinní příslušníci ideálně ještě před narozením miminka.
Vakcína Boostrix je vázána na lékařský předpis a není hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Před aplikací si pečlivě prostudujte příbalovou informaci. O očkování se poraďte se svým lékařem.
Doporučený minimální odstup od posledního přeočkování proti tetanu je 1 rok.
GlaxoSmithKline s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, tel. 222 001 111, www.gsk.cz.
CZ/BOO/0020/12

Atopický ekzém
Tomu, kdo s ním má zkušenost ho není potřeba představovat. Jedná se o onemocnění,
které obvykle sice život neohrožuje, každopádně ho ale hodně znepříjemňuje.

Co znamenají slova atopický
a ekzém
Atopický - pochází z řeckého
slova atopos (zvláštní, cizí), tedy
něco, co není na svém místě, není
typické.
Ekzém - pochází z řeckého slova
„ekzeo“, které označuje něco, co
vyvěrá nebo vybublává na povrch.
Co je to ekzém
Ekzém je onemocnění kůže, které
může postihnout děti i dospělé.
Je obvykle červený a svědí, kůže
může být velmi suchá, rozpraskaná, mokvající a zanícená. Je
několik různých typů ekzému
např.: atopický, seborhoický
a kontaktní.
Projevy ekzému
zčervenání a zduření kůže
výsev drobných svědivých pupínků a puchýřků
zhrubělá, rozpraskaná a olupující
se kůže
Příčiny ekzému
různé látky, přítomné v našem
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životním prostředí, se kterými
člověk přichází denně do styku.
Některé vyvolávají ekzém přímým
kontaktem s kůží, jiné po vdechnutí nebo po požití. Při vzniku
některých ekzémů hraje významnou úlohu dědičnost. Mezi takové
patří i ekzém atopický. Možné
příčiny tohoto onemocnění jsou
někdy vysvětlovány častějším stěhováním lidí do měst nebo větším
znečištěním životního prostředí.
Atopický ekzém neboli atopická
dermatitida
Pro svůj vznik v prvních měsících
života také nazývaný dětský ekzém, je silně svědivé, obvykle léta
trvající zánětlivé kožní onemocnění, spojené s častým rodinným
výskytem průduškové záduchy
(astmatu) nebo senné rýmy.
U lidí trpících atopickým ekzémem je také snížen práh pro svědění, což znamená, že již lehké
podráždění kůže vyvolá svědění,
které nutí ke škrábání a vede
k podráždění kůže a ke zhoršení
ekzému s ještě silnějším svědě-

ním. Uzavírá se tak kruh svědění – škrábání – ekzém – svědění
a nemoc se může udržovat řadu
měsíců. Svědění se také výrazně
zhoršuje při změnách teploty, nošením vlněných nebo umělohmotných oděvů nebo při zapocení.
Z uvedených informací vyplývá,
že příčina vzniku atopického
ekzému, i když není dosud zcela
objasněna, závisí na složité souhře četných vrozených, obranných
(imunologických), biochemických,
psychologických a klimatických
mechanismů. Atopický ekzém se
vyskytuje ve třech rozdílných
formách.
Kojenecká forma je nejčastější a lidově se jí říká „ouročky“.
Začíná mezi 2. a 6. měsícem po
narození na tvářích a čele, odkud
se může ekzém rozšířit na celou
hlavu, tělíčko, ruce a nohy. Kůže
v postižených místech nejdříve
zčervená, na povrchu se vysévají drobné pupínky a puchýřky,
dochází k mokvání a povrch se
pokrývá stroupky a šupinami.
Vyrážka je provázena úporným

svěděním, děti se musejí škrábat,
jsou neklidné a špatně spí. V závažných případech se škrábání
stává jediným výrazovým prostředkem pocitů dítěte.
Vyvolávajícími nebo zhoršujícími faktory v tomto období jsou
především potravinové alergeny,
nejčastěji kravské mléko, vejce
a citrusové plody. Zhoršení může
vyvolat i prořezávání zoubků,
zapocení, infekční onemocnění,
očkování aj.
Průběh kojeneckého ekzému je
nepředpověditelný a zcela nepravidelný. Ekzém se může během
druhého roku života zcela zhojit
anebo může plynule přejít do
další vývojové fáze.
Dětská forma atopického ekzému
spadá do období předškolního
a školního věku dítěte. Vyrážka se
z obličeje přesouvá do loketních
a podkolenních jamek, na krk,
zápěstí a hřbety rukou. Kůže již

nemokvá, je hrubá, drsná, s oděrkami po škrábání, protože silné
svědění trvá i v tomto období.
Svědivé drobné pupínky se čas
od času mohou objevit na trupu
a končetinách a škrábáním se do
kůže může zanést hnisavá infekce.
Kůže obličeje bývá ve srovnání
s kůží ostatního těla velmi bledá,
což spolu s tmavší a zhrubělou
kůží očních víček a zdvojením
záhybu pod očima dává obličeji
charakteristický výraz. Ten bývá
doplněn chyběním zevní třetiny
obočí a někdy i řas. Nehty rukou
mohou být vyhlazené a lesklé
z opakovaného tření a škrábání
svědící kůže.
Rozhodující obrat může nastat
ve věku dvou až sedmi let nebo
v pubertě. Nejhorší období bývá
v posledních třech měsících prvního roku života, kdy je ekzém
nejúpornější a postižení kůže

nejrozsáhlejší. V následujících
letech intenzita projevů onemocnění slábne a postupně dochází
ke zhojení.
Během prvních školních let se
zhojí okolo 75 % nemocných dětí.
U zbývajících se může choroba zhoršit nebo znovu projevit
v pubertě. Zkušenosti ukazují, že
s přibývajícími léty se závažnost
a rozsah kožních změn snižuje
a do 20 let postupně mizí. Přetrvávání ekzému ve středním a dospělém věku je málo časté, i když
jsou takové případy známé.
Dospělá forma atopického ekzému se někdy může vyskytnout
jako první projev onemocnění
i u pacientů, kteří dříve ekzémem
netrpěli. Obvykle však předchází
kojenecká i dětská forma choroby
nebo astma. Postižena jsou stejná
místa na těle jako u dětské formy,
kůže však více svědí, je silně zhrubělá a rozpraskaná. Ke zhoršo-

Už tisíce let matky
používají pro své děti
konopí na ekzémy
a kožní problémy.
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Víme, proč léčíme konopím!
CARUN výrobky zakoupíte ve vaší lékárně nebo na

vání vedou nejčastěji psychické
stresy. V průběhu této formy atopického ekzému je patrný výrazný
sklon ke zhojení po 40. nebo 50.
roce života.
Atopický ekzém se však nemusí
rozvinout do plného, výše uvedeného rozsahu. Často se projeví
jen ohraničenými kožními změnami na různých částech těla,
které jsou od typických změn
dosti odlišné (tzv. malé formy
atopického ekzému) – např. jako
bělavá, drsná a lehce se olupující
okrouhlá ložiska na obličeji nebo
končetinách, jako skupiny zrohovatělých papulek v okolí vlasových
míšků různě na těle, jako zhrubění, ztmavnutí a olupování kůže
očních víček nebo okolí úst, jako
šupící se plosky nohou nebo jako
olupující se a praskající bříška prstů nohou a rukou. Odlišně reagují
i krevní cévy v kůži na mechanická
podráždění.
Průběh atopického ekzému bývá
často komplikován hnisavou infekcí, která bývá do kůže zanesena škrábáním. Častěji a ve větším
množství než u zdravých dětí se
u atopiků vyskytují virové infekce
– bradavice nebo moluska. Všechny tyto komplikace se dají dobře
léčit, ale rády se vracejí. K velmi
vážné komplikaci, která může
ohrozit i život nemocného, může
dojít po zanesení viru oparu (herpes simplex) do ložiska ekzému.
Matky, které mají opar na rtu, by
měly být proto velmi opatrné při
ošetřování atopického dítěte.
Po zhojení ekzému vždy zůstává
suchá kůže jako výraz pozůstatku
zánětlivých kožních změn a porušené obranné bariéry v pokožce.
Její rohové vrstvě schází schopnost zadržovat vodu a snadno se
v ní tvoří jemné trhliny. Dochází
i ke snížení tvorby potu a mazu.
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To vysvětluje celoživotní sklon
atopiků k obnovování ekzému
po styku kůže s mechanickými
nebo chemickými dráždícími vlivy,
při pobytu v suchém nebo chladném prostředí. U atopiků se také
častěji vyskytuje kopřivka, migréna a ložiskové vypadávání vlasů
(alopecia areata).
Kdy se zhoršuje atopický ekzém?
• v podzimních a jarních měsících
• při chřipkových onemocněních
• při zánětech horních dýchacích cest
• při angíně
• při zánětu středního ucha
• při běžné rýmě
• při prořezávání zoubků
• při zvýšené teplotě různého
původu
• při zažívacích potížích
• při střevních parazitech
• při konzumaci některých nevhodných potravin (čokoláda,
plísňové sýry, vlašské ořechy,
konzervované potraviny,
kořeněné nebo kyselé pokrmy,
aromatické ovoce)
Které vlivy působí nepříznivě na
atopický ekzém?
• časté mytí mýdlem
• kontakt se saponáty
• nadměrné a příliš časté mytí
i jen běžnou vodou
• používání pěny do koupele
• návštěvy plaveckých bazénů
s upravovanou chlorovanou
vodou
• vlněné tkaniny, kožešiny, látky
s vlasem (flanel, plyš, samet
apod.), oděvy z umělých vláken
• dráždivé chemikálie (vyvolávání fotografií, práce v chemické laboratoři, barvy, ředidla,
modelování s hlínou)

•
•

prašné prostředí (hřiště, prach,
cement)
hlína (zahrada, chata, chalupa)

Co způsobuje silné svědění kůže
u pacientů s ekzémem?
Látky, na které je pacient alergický:
pyl, prach, roztoči, některé druhy
potravin (např. příliš ostrá a kyselá
jídla, mléko, vejce, ryby, čokoláda,
někdy ořechy, aromatické ovoce),
nespecifické provokační faktory
změny v teplotě a vlhkosti ovzduší, zapocení a psychický stres.
Svědění je často kruté a úporné,
proto jsou malé děti postižené
ekzémem často plačtivé a mrzuté.
Stav je navíc zhoršován i dlouhodobým nedostatkem odpočinku
a nočního spánku, který je znemožňován mučivým svěděním.
Komplikace atopického ekzému
• druhotná bakteriální infekce
(způsobená většinou zlatým
stafylokokem)
• infekce virem oparu (virus
herpes simplex)
• bradavice (většinou na prstech
rukou, na chodidlech)
• moluska (virová infekce)
Je ekzém vyléčitelný?
Atopický ekzém je onemocnění
s vrozenou dispozicí, není proto
v možnostech současné medicíny se tohoto onemocnění zcela
zbavit. Je však možné, při pečlivém dodržování všech léčebných
a preventivních opatření, „dostat ekzém pod kontrolu“. Příznaky ekzému slábnou s postupujícím
věkem. Většinou vymizí do dvacátého roku věku a jen ve zcela ojedinělých případech, u nejtěžších
pacientů, s nejúpornější formou

Eubos dětská péče - mycí gel - 125 ml

Mycí gel pro suchou dětskou pokožku i vlásky. Pro děti i
kojence. Chrání epitel pokožky. S gelem z aloe vera,
hydratačními lipidy a mořskými minerály. Bez parfémů.
S přírodním levandulovým olejem. Také pro dospělé.

DĚTSKÁ
PÉČE
EUBOS DĚTSKÁ PÉČE

Základní péče o citlivou dětskou pokožku

Kosmetika EUBOS konečně v České republice

www.eubos.cz
V Německu, odkud EUBOS pochází, je EUBOS jednou z nejznámějších
značek, které se na úrovni medicínské kosmetiky nachází, a to jak na
úrovni čištění pleti, tak i v běžné péči o pleť. Svojí výjimečností, svým
duchem je proto kosmetika EUBOS prezentována široké veřejnosti jen a
pouze skrze lékaře a lékárníky, kteří jsou garantem zachování kvality na
cestě od výzkumu, výroby až k samotnému spotřebiteli.
Přípravky byly speciálně vyvinuty ve spolupráci s dermatology k péči o
suchou dětskou pokožku. Díky používání přípravku EUBOS Dětská péče
se obsah vlhkosti v suché kůži zvýší a narušená ochranná bariéra kůže
(např. při atopickém ekzému) se prokazatelně zlepší. Podráždění a
svědění se zmírní a kůže je opět jemná a hebká. Dermatologické zkoušky
a klinický výzkum prokázaly, že suchá i velmi suchá (atopický ekzém)
dětská pokožka snáší přípravky EUBOS velmi dobře a výborně na ni
působí.
Na základě velmi dobré kvality produktů, atraktivních cen a vysoké míry
doporučení od dermatologů a dětských lékařů, bychom chtěli tuto řadu
jako medicínsky jemné řešení pro suchou dětskou pleť (a doprovázející i
léčbu neurodermitis) dovést k úspěchu.

Eubos dětská péče - olej do koupele - 125 ml

Jemná péče pro citlivou a suchou pokožku. Léčba atopického
ekzému. Pro děti i kojence. S kvalitním máslem z oříšků
Capuacu, panenským olivovým olejem a olejem ze sladkých
mandlí. S přírodním levandulovým olejem.
Dermatologicky testováno. Také pro dospělé.

Eubos dětská péče - krém - 50 ml

Intenzivní péče pro velmi suchou a hrubou pokožku. Pro
jemnou pokožku dětí a kojenců. Krém pokožku zklidňuje a
zmírňuje podráždění.
S 10% olejem z pupalky dvouleté, vitamínovým komplexem
a panthenolem a výtažky z třezalky. Také pro dospělé.

Eubos dětská péče - pleťové mléko - 125 ml

Základní péče o suchou a citlivou pokožku.
Pro děti, kojence i dospělé. Zklidňuje pokožku. Bez parfémů.
S 6% olejem z pupalky dvouleté, mandlí, jojoby
a výtažku z třezalky. Také pro dospělé.

Dovozce:
mp-pharma s.r.o., Františkánské náměstí 34, 350 02 Cheb
www.mp-pharma.cz
K dostání v nejlepších lékárnách a TOP on-line lékárnách

Která vyšetření jsou důležitá
u pacienta s atopickým ekzémem?
Základem je celkové vyšetření:
• rozbor všech údajů o rodině,
sourozencích a prostředí,
v němž pacient žije
• zhodnocení stavu výživy,
růstu, hmotnosti, zažívání,
pravidelnosti stolic, jejich
kvality,délky kojení, reakcí na
změny ve výživě se zaměřením
zejména na kravské mléko,
vejce
• podrobný rozbor vzniku a vývoje ekzému
• pomocná laboratorní vyšetření: krevní obraz, stopové
prvky – železo, zinek, hořčík

vyšetření koncentrace alergických protilátek, posoudit, zda
se jedná o atopika, tj. jedince
s dědičně založeným sklonem
k alergii,
• vyšetření specifi ckých „alergických“ protilátek proti
bílkovinám kravského mléka,
vaječného bílku, obilným
bílkovinám, alergenům roztočovým, zvířecím, pylovým
a plísňovým,
• kožní testy jsou u ekzematika
často obtížně proveditelné,
může je nahradit vyšetření
krve.
Každý ekzém nemusí být projevem alergie, proto je toto vyšetření pro stanovení preventivních
opatření a léčby důležité.

Alergologické a imunologické
vyšetření:
• vyšetření základních ukazatelů imunity (vyloučit imunologickou nedostatečnost),

Léky při léčbě ekzému
Úlevové léky – přináší úlevu
v podobě snížení svědění, silného
zarudnutí. Preventivní s protizánětlivým účinkem - tyto léky brání

exému sužuje postiženého i déle.
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•

rozvoji alergické reakce, o jejich
užitečnosti a vhodnosti rozhoduje
vždy lékař – alergolog s kožním
odborníkem.
K čemu slouží předepsané
promašťovací krémy a masti a jak
s nimi zacházet?
Péče o suchou kůži je nejdůležitější. Pravidelným promašťováním
kůže zlepšíme její funkce. Podaří-li se stav kůže zlepšit pomocí tzv.
promašťovacích krémů a mastí,
obyčejně se podstatně zlepší
i ekzém. Spotřeba promašťovacích
krémů a mastí při správné léčbě je
poměrně velká. Promašťovací krémy vtíráme několikrát denně do
zdravé i postižené kůže, ale vždy
jen tolik, kolik se vstřebá. Na kůži
nesmějí výrazně zůstat přebytečné
nánosy. Pod silnou vrstvou krému
nebo masti se kůže přehřívá, špatně dýchá a stupňuje se svědění.
Důležitá zásada je: čím méně
krému a čím častěji, tím lépe.

Jak správně zacházet se zevními
hormonálními léky-tzv. lokálními
kortikoidy
Využíváme jejich rychlý protizánětlivý a protisvědivý účinek.
Neléčí onemocnění, ale pouze ho
zklidňují a to jen po dobu, kdy
je pacient používá. Používáme je
jen v době největšího zhoršení ekzému a k překonání kritických
obtíží. Jakmile se ekzém zlepší,
ihned hormonální lék vysazujeme a vracíme se k osvědčeným
udržovacím lékům a zvláčňujícím
mastem. Této léčbě říkáme intervalová, protože hormonální léčbu
vždy na několik dnů přerušujeme
a používáme jiný, nekortikoidní
lék. Pauza v hormonální léčbě by
měla být nejméně tak dlouhá,
jak dlouho jsme hormonální lék
používali. Jsme mnohem raději,
když je dvojnásobná. Je vhodné si
přesně značit do kalendáře, kdy
používáte kortikoidní krém nebo
mast. V praxi to například zname-

ná, že 3 dny použiji hormonální
lék a 6 dnů ošetřuji jiným způsobem. Kortikoidní preparát aplikujeme 1-2x denně, přesně jen na
místa akutního zánětu, která jsou
zarudlá a zduřelá. Ošetřujeme
především na noc, ale až po vstřebání zvláčňujícího krému (asi za
půl hodiny po promaštění). Volbu
konkrétního léku je nutné ponechat na kožním lékaři, který při
doporučení musí vzít v úvahu věk
pacienta, rozsah a lokalitu ošetřované plochy, typ a stádium ekzému, eventuální druhotnou infekci
a typ kůže pacienta.
Jsou lokální hormonální léky
bezpečné?
Pokud se budete řídit zásadami
bezpečné léčby hormonálními
léky a radami vašeho kožního
lékaře, nemusíte se jich bát.
Některé maminky mají tendenci dítěti hormonální lék raději
vůbec nedávat. Tím dítě ohrožují,

protože jsou situace, kdy se bez
několikadenní hormonální léčby
neobejdeme. Kortikoidní mastí je
navíc někdy třeba kůži připravit
na další stupeň léčby (dehtovými
preparáty apod.). Hlavní zásadou
bezpečné léčby hormonálními
přípravky je krátkodobé použití hormonálního preparátu jen
k překlenutí nejhorších projevů.
Při dlouhodobém používání si
totiž kůže na kortikoidy zvykne
a jejich účinek slábne. Při náhlém
zhoršení už tak rychle „nezaberou“ a na ošetřovaných místech se
kůže začne ztenčovat. Po letech
vtírání mohou hormonální léky
způsobit nežádoucí změny nejen
na kůži, ale i v celém organismu.
Intervalová léčba hormonálními
léky, výrazně snižuje riziko vzniku
nežádoucích účinků.

Zdroj: atopickyekzem.cz
Foto: SAMphoto.cz
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Péče o pokožku
novorozence a kojence
Tak konečně už je mezi námi. Naše miminko se narodilo a určitě je to to nejkrásnější
děťátko na světě. Leží před ním ale ještě dlouhá cesta, než z něj bude malý človíček...

Koupání a péče po koupeli
Miminka většinou milují teplou
vodu, připomíná jim důvěrně
známé prostředí – plodovou
vodu v mateřském břiše. Děťátko nemusíme koupat denně, ale
většině kojenců se pobyt ve vodě
líbí a cítí se v ní dobře, takže se
koupel obvykle stává důležitým
denním rituálem.
Příprava koupele:
• Teplota v místnosti má být
22–26 °C.
• Ve vaničce by mělo být 10–15
cm vody.
• Vhodnější je nalít do vaničky
nejprve studenou vodu a postupně přidávat teplou.
• Voda by měla mít teplotu
těla, tj. okolo 37 °C. Teplotu
zkontrolujte teploměrem.
• Před koupáním omyjte miminku genitálie a zadeček
od nečistot. Zadeček umyjte
dětským mýdlem.
Jak správně koupat:
• Děťátku podložte jednou ru-
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kou hlavičku a druhou tělíčko.
Opatrně ho položte do vaničky, ruku zpod tělíčka vytáhněte, hlavička miminka musí být
vždy podepřená. Měla byste
se stále opírat o předloktí své
ruky. Prsty přidržujte ramínko
a horní část paže děťátka. Pokud máte koupací kyblík, pak
v něm děťátko držíte v jedné
ruce přes hrudníček – miminko v kyblíku sedí ponořené po
ramínka, druhou ruku můžete
použít na přidržení zezadu
a mytí.
Koupel by měla trvat 3–7
minut.
Novorozenec potřebuje koupel hlavně pro pocit osvěžení
a čistoty, proto ho nemydlete
od hlavy po paty. Používejte
mýdlo výhradně určené pro
dětskou pokožku. Dbejte na
důkladnou očistu zadečku –
zde se do kůže dostávají látky
obsažené v moči a stolici. Řádně umyjte i všechny záhyby
čili podpaždí a krk, nezapomeňte na místo za oušky

•

a po mytí je pečlivě vysušte.
Dětské vlásky se nemastí, stačí
je umývat jednou za týden
a nepotřebují šampón. Pěny
do koupele nepoužívejte,
zbytečně vysušují pokožku
a jsou častou příčinou alergií.
Pro děti, které mají suchou
pokožku, je vhodné používat oleje do koupele, ale jen
osvědčených dětských značek,
neparfémované.
U starších dětí lze používat
dětská mýdla, šampóny či jinou kvalitní dětskou kosmetiku určenou pro koupání dětí.

Přenášení, sušení a ošetření po
koupeli:
• Podsuňte děťátku ruku pod
zadeček (druhá ruka je stále
pod hlavičkou) a opatrně ho
přeneste na připravenou osušku. Pevně ho držte, protože
jeho tělíčko je mokré a mohlo
by vám vyklouznout. Pokud
vytahujete děťátko z koupacího kyblíku, dobře ho držte
jednou rukou přes hrudníček

•

•

•

•

a druhou rukou mu přidržujte
hlavičku (nebo podsuňte obě
své ruce do podpaždí miminka, palce pak máte na jeho
na hrudníčku a zbývající prsty
na zádíčkách, čímž částečně
jistíte i hlavičku – bude se vám
takto lépe z kyblíku vytahovat).
Jemně děťátko osušte. Používejte vhodnou měkkou
osušku, do které miminko
jen lehce zabalíte. Dbejte na
dokonalé vysušení oblasti
v okolí genitálií, v záhybech
pod krkem a v podpaží.
Po koupeli (nebo před ní – to
záleží na vás) můžete děťátku
dopřát masáž.
Zdravou dětskou pokožku
není třeba natírat krémem ani
olejovat.
Pokud má dítě suchou pokožku, můžete ji promazávat
kvalitním dětským mlékem,
krémem, miminka do cca 6

•

týdnů i olejíčkem.
U dětí, které trpí kožním
onemocněním, se řiďte doporučením lékaře.

Ošetření zadečku po stolici
Při každé výměně pleny pečlivě
očistěte pokožku děťátka od
zbytků stolice a moči. Po stolici je
nejlepší děťátku zadeček opláchnout pod tekoucí vodou a dočistit
vlhkou gázou. Pokud nejste v dosahu tekoucí vody, můžete použít
čistou bavlněnou plenku, vlhkou
gázu, papírový ubrousek nebo
trochu dětského olejíčku.
Utírejte vždy směrem zepředu dozadu – jedním tahem od genitálií
ke konečníku, aby se do genitálií
nedostaly bakterie z konečníku.
Dodržovat tento postup je důležité hlavně u děvčátek. Pokud
zadeček a genitálie čistíte opakovaně, vždy použijte čistý ubrousek
či gázu. Chlapečkům opatrně
očistěte penis a šourek, pokožku

nepřetahujte. Na závěr zadeček
potřete tence krémem proti opruzeninám.
Péče o pupek novorozence
Pupek miminka je nutné důkladně ošetřovat, aby nedošlo
k infekci. Už v porodnici by vám
měla sestra ukázat, jak to nejlépe
provádět. K ošetření potřebujete
sterilní gázu – čtverečky a lékařský 40% líh (v některých porodnicích radí místo něj používat pár
kapek mateřského mléka).
Ze začátku je třeba při každém
přebalování namočit gázu do
lihu, opatrně vytřít pupek pod
svorkou či okolo pahýlku a z vrchu přiložit na pupek čistou gázu.
Než se jizva zahojí, ránu při koupání příliš nenamáčejte. Pokud se
do oblasti pupku dostane voda,
opatrně ho vysušte.
Po seschnutí a odpadnutí pahýlku
bývá pupek většinou zahojený.
Nelekejte se, pokud se na něm

Posezení bez bolesti... ?
FAKTU vám uleví od potíží s hemoroidy
účinný proti bolesti
zbavuje pálení a svědění
zastavuje krvácení
hojí zanícené a krvácivé hemoroidy
dy
vhodné pro léčbu ran
po proktologické operaci

FAKT
F
AKT uleví
uleví!í!

Bolí?

Pálí?

Při hemoroidech Fakt uleví

FAKT
uleví!

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Mast a čípky Faktu jsou léky určené k vnějšímu užití.
Účinné látky: Policresulenum, Cinchocaini hydrochloridum

www.FAKTU.cz

FA_11_19

Svědí?

občas vyskytne pár kapek krve – je
to běžné a neznamená to, že je
něco v nepořádku. Jestliže však
okolí pupku zčervená nebo začne
mokvat, navštivte ihned dětského
lékaře.
Plenková dermatitida
Speciální péči je třeba věnovat
plenkové oblasti. Pod plenami
vzniká specifické prostředí, ve
kterém často dochází k tzv. plenkové dermatitidě. Jako základní
faktor se zde uplatňuje vlhkost
a tření, proto k postižení dochází
hlavně u kojenců ve věku 9 až 12
měsíců, kdy už se více pohybují.
Chemický vliv látek obsažených
v moči a stolici má spíše druhotný
význam. Enzymatickým štěpením
močoviny vzniká čpavek, který
zvyšuje kyselost kožního povrchu.
V takovém prostředí se ve zvýšené
míře uplatňují lipázy a proteázy
(enzymy) ze stolice, které pak kůži
dráždí. Stolice kojených dětí má
více zásadité (opak kyselého) pH,
proto mají menší sklon ke vzniku plenkové dermatitidy. V podrážděné kůži dochází snadněji
k pomnožení kvasinek a bakterií,
a tím ke zhoršování kožní nemoci.
V současné době jsou výhodou

jednorázové pleny s velmi dobrým
sacím efektem. Rovněž navlhčené
hygienické utěrky umožňují udržet pokožku nepodrážděnou, bez
kvasinkové a bakteriální infekce.
Kupodivu jsou používané kosmetické a syntetické materiály velmi
dobře tolerovány, podráždění či
dokonce alergie jsou spíše vzácností. I při používání kvalitních
jednorázových plen se musí dítě
přebalovat často a alespoň 1x
i během noci. K omezení tření je
nutné vybrat odpovídající velikost plenkových kalhotek. Jako
ochranný krém zůstává nejvhodnější dětská mast s rybím tukem,
která svou konzistencí vytváří na
povrchu kůže jemný film, který
minimalizuje kontakt kůže s močí
a stolicí a rovněž omezuje tření.
Vzhledem k riziku vdechnutí se
upouští od používání zásypů.
Pokud nedochází při pečlivém
ošetřování ke zlepšení, může jít
o infekci nebo jiné kožní onemocnění a je třeba konzultovat
lékaře.

Před procházkou se musejí na obličej aplikovat masti nebo krémy
na bázi voda v oleji. Při teplotách
pod minus 5°C by kojenci neměli
chodit ven.
O pokožku dětí je potřeba pečovat i v létě, důležitá je ochrana
před slunečním zářením (fotoprotekce). Obecně platí, že kojence
nevystavujeme přímému slunci
z několika důvodů: spáleniny, přehřívání organismu, prevence rakoviny kůže v dospělosti (basaliom,
melanom), prevence předčasného
stárnutí pokožky. Ochrannou
„opalovací“ kosmetiku, tzv.
sunscreeny doporučujeme používat až u dětí od 6 měsíců věku.
Do té doby se kůže chrání před
sluncem lehkým oděvem. Děti do
3 let věku by měly používat tzv.
fyzikální sunscreeny. Ty obsahují
pigmentové částice (např. oxid
titaničitý nebo oxid zinečnatý),
které blokují průchod slunečního
světla. I u vodostálých krémů se
musí jejich aplikace během dne
několikrát opakovat.

Ochrana proti venkovním
vlivům
V zimním období je nutné myslet
na ochranu obličeje proti mrazu.

Zdroj: MUDr. Radek Klubal, MUDr.
Jana Šimková (Děti a my),
mamaaja.cz
Foto: SAMphoto.cz

Jak vybrat

autosedačku
To, že chceme, aby naše děti byly bezpečí, je samozřejmé. Protože většina z nás denně
jezdí autem, měli bychom především dát pozor na to, aby jízda představovala pro děti
co nejmenší riziko. Není proto od věci vědět, že nejvíce dětí umírá při autonehodách
a autosedačka může toto riziko snížit až 7krát. Používání autosedaček je od 1. května
2008 nařízeno zákonem. Pojďme s podívat, jak takovou, pro vaše dítě ideální, vybrat.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...
- je používání dětských autosedaček povinné na veškerých komunikacích; používání autosedaček
je povinné až do 36 kg nebo 150
cm bez omezení věku!
- náraz při rychlosti 50 km/h bez
dětské sedačky odpovídá pádu
z výšky 10 metrů, je to tedy stejný
hazard, jako když necháte dítě
na parapetu otevřeného okna ve
třetím patře
- je nutno poutat dítě i při krátké
jízdě po městě - i náraz v rychlosti
15 km/h bez dětské sedačky může
být pro dítě smrtelný
- nejvíce dětí při nehodách umírá
v autě, a ne jako chodci či cyklisté
- nezajištěné děti v autě umírají
při nehodě 7x častěji, než děti
zabezpečené v autosedačce
- v minulém roce zemřelo při au-
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tomobilových nehodách 39 dětí,
z toho 22 dětí jako nepřipoutaní
spolujezdci!
- havárii často zabránit nemůžete,
smrti svého dítěte ovšem ANO!
Co je nejdůležitější vědět při
výběru autosedačky…
Autosedačku byste v první řadě
měli vybírat podle váhy a výšky
dítěte. K tomu vám pomůže tzv.
zkušební značka, která obsahuje informace o výrobci, jméno
produktu, váhový rozsah, rozsah
použití, kód země výroby (např. E
v kroužku s číslem 8 pro ČR) a číslo zkušební značky (první dvojčíslí
udává současnou verzi normy,
zastaralá jsou čísla 01 a 02). Autosedačky s označením „universal“
jsou použitelné téměř v každém
autě. Autosedačky ISOFIX se po-

užívají do speciálně vybavených
aut. Připojují se pomocí zámků
pevně spojených přímo s konstrukcí vozu.
Jak postupovat při nákupu
autosedačky
Než půjdete koupit autosedačku,
získejte si co možná nejvíce informací o jednotlivých výrobcích
a jejich produktech. Autosedačku
kupujte, pokud je to možné, za
přítomnosti dítěte. Vyzkoušejte ji
s ním, abyste ověřili, zda je pro ně
pohodlná a je-li dostatečně velká.
Nechte si poradit od personálu,
má své zkušenosti. Požádejte
o ukázku správné manipulace
s autosedačkou. Máte-li s sebou
auto, můžete v něm sedačku
zkusit umístit. Při koupi si zkontrolujte, zda je přiložen český

návod a nechte si ho pro případ
potřeby v autě. Pokud budete
autosedačku nakupovat přes internet, postupujte podobně jako
při nákupu v obchodě, nejdříve si
ji vyzkoušejte! Při nákupu autosedačky z druhé ruky je důležité vědět, zda nebyla umístěna
v autě, které bouralo, nebo zda
nebyla vystavena vlivům, které by
její bezpečnost negativně ovlivnily. Proto doporučujeme použité
autosedačky kupovat jen od lidí,
které znáte a důvěřujete jim.
Jaké jsou základní druhy
autosedaček
• Skupina O- O+ je určena pro
novorozence a kojence do
9 kg. Této autosedačce se
říká skořepina nebo vajíčko
a připevňuje se v autě tak, že
dítě sedí proti směru jízdy. Na
předním sedadle nesmí být
tato autosedačka umístěna,
je-li sedadlo vybaveno air-bagem. Jakmile dítě dosáhne

váhy 9 kg nebo mu začíná
hlavička přesahovat přes okraj
autosedačky, je nutné přejít
na větší typ.
Dítě je poutáno 3-bodovými,
výškově nastavitelnými, polstrovanými pásy s centrálním
utahováním.
Některé mají ve výbavě:
• snímatelný prací potah - nutnost
• adaptér, díky němuž lze
autosedačku připevnit na
kočárkové podvozky - velmi
praktické pro jízdy do města,
kde budete muset s dítětem
v autosedačce urazit kus cesty
pěšky
• pevnou základnu pro snadnější a rychlejší připevnění ve
vozidle
• podhlavník - velmi výhodné
pro pevnější polohu hlavičky
dítěte
• sluneční stříšku - rovněž praktické

•
•
•
•

•

•

•

nastavitelný úhel sezení
Rovněž je možno si dokoupit:
síťku proti hmyzu
pláštěnku na autosedačku
nánožník nebo fusak - využijete spíše u na podzim
a v zimě narozených miminek,
u těch ostatních, máte-li kojeneckou zimní kombinézu, je
zbytečností si jej pořizovat
Skořepina je úžasný vynález!
Zvláště v prvních měsících neskutečný maminčin pomocník.
spící miminko v něm můžete
bez probuzení zcela komfortně přenášet (budete-li dělat
často, je vhodné zakoupit kočárek již s možností připevnění autosedačky na podvozek)
má i jiné využití, než pro jízdu
autem: dětem, které v prvních
měsících trpí kolikovitými bolestmi břicha, se v ní evidentně uleví…
Skupina I je určena pro děti
od 9 do 18 kg, což obvyk-

Když rostu,
ty rosteš se mnou.

Nová autosedačka od Chicco.
Vaše dítě poroste v bezpečném objetí.

Výšku a šířku autosedačky lze nastavit nezávisle
na sobě podle růstu dítěte ve věku od 3 do 12 let.
Opěrka zad a sedátko lze nastavit do 4 pozic pro
ještě větší pohodlí během cesty.
Autosedačka Oasys 2/3 je homologovaná podle ECE R44/04
pro převoz dětí o hmotnosti od 15 do 36 kg (Skupina 2-3).
Autosedačka je dostupná také se systémem FixPlus.

Štěstí je cesta,
která začíná od dětství.

tam, kde je dítě

www.chicco.cz | www.kasparek-shop.cz

Navštivte naše baby prodejny s širokou nabídkou mnoha značek
KašpáreK - ChiCCo ČerNý MosT
Chlumecká 1532, Praha 9
(vedle ElectroWorld)
Kontakt: tel.: 281 911 900
otevřeno denně 9.00 - 20.00 hodin

KašpáreK - ChiCCo sMíChoV
OC Nový Smíchov
Plzeňská 8, Praha 5
Kontakt: tel.: 257 328 171
otevřeno denně 9.00 - 21.00 hodin

www.rodinaaja.cz
Těšíme se na Vás! www.kasparek-shop.cz
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•

•

le odpovídá zhruba věku 9
měsíců až 4 roky. Upevňuje se
na zadní sedadlo obvykle po
směru jízdy. Dítě je zajištěno
pětibodovými pásy a je chráněno především při čelních
a bočních srážkách. Autosedačku je možné polohovat.
Skupina II je určena pro děti
od 15 do 25 kg, přibližně od
3 do 6 let a je kombinovaná
se zádovou nebo spánkovou
opěrkou. Děti jsou v ní upevňovány klasickým tříbodovým
pásovým systémem auta,
poloha pásu bývá vhodně přizpůsobena postavě dítěte.
Skupina III je určena pro
největší děti od 22 do 36 kg,
tedy od 6 do 12 let, případně
do dosažení tělesné výšky 150
cm. Jedná se o tzv. zvýšené
sedadlo a dítě se připoutá
tříbodovým bezpečnostním
pásem vozidla.

Spojení kategorií
Protože lze s výhodou koupit

autosedačku spojující několik
kategorií dohromady, nebudete
v celkovém součtu potřebovat
sedačky 4, ale např. 2 nebo 3,
z nichž poslední bude sedák bez
vlastních popruhů.
Možností je několik:
•

•
•

•

první, i cenově výhodná je ta,
kdy kupujete během vývoje
dítěte pouze 2 autosedačky:
0-13 kg (klasická skořepina)
9-36 kg (i když jsou kupovány
poměrně často, ne každému
dítěti od 1 roku je takto „pokročilá” sedačka příjemná), od
25 kg (cca 6ti let) již dítě může
sedět na sedáku
druhá možnost: pokud je dítěti
nepříjemná pokročilá sedačka
9-36, můžete mezi tyto typy
vložit ještě o mezistupeň pro
váhovou kategorii 9-18 kg, po
ní je již zbytečná autosedačka
9-36 kg, stačí pouze 15-36 kg,
ale: POZOR! U této kategorie
je již sedačka, příp. sedák bez
popruhů, dítě je připnuto pásy

•

•

•

auta. Osobně se do 25 kg kloním k upevnění dítěte pomocí
popruhů autosedačky, nikoliv
pásů vozidla.
třetí možnost: po skořepině autosedačka 9-25 kg - nakonec
sedák
máte-li 2 děti v odstupu přibližně 3-4 roky a vozíte je dvěma
auty, můžete při dosažení 25 kg
staršího koupit navíc 2 sedáky,
které s původními 2 autosedačkami se zádovou
opěrkou rozdělíte do obou aut
a nemusíte každé ráno či večer
přemísťovat autosedačky
ač někteří výrobci doporučují
již od 15 kg podsedák, nepřipadá mi pro dítě do 25 kg sezení
na podsedáku s připoutáním
pomocí pásů automobilu příliš
bezpečné, a už vůbec
ne pro dítě pohodlné

-ifFoto: SAMphoto.cz
Zdroj: Fitporod.cz, anicka.cz

Na Rybníčku 876, Liberec

Vše pro vás i vaše děťátko
naleznete v prodejně BABYRENKA

v centru Liberce

Český výrobce s tradicí
www.dopostylky.cz
Distributor německých kočárků Teutonia
www.teutonia.cz

Jak vybrat kočárek?
S příchodem prvního miminka do rodiny čeká na každého z nás řada milých povinností
a záležitostí materiálního i nemateriálního charakteru, které je třeba vyřešit. Podívejme
se proto nyní na součást vybavení, bez níž se stoprocentně s malým miminkem v prvních 2
až 3 letech jen tak neobejdete. Řeč je o kočárku, speciálním „dopravním prostředku“ pro
miminka, jehož výběr může být bezesporu věc zábavná, avšak je dobré předem vědět, jaké
parametry by kočárek měl splňovat a na co si při výběru dát největší pozor.

Není kočárek, jako kočárek!
První věc, kterou by si nastávající
maminky měly rozmyslet, je typ
kočárku, který budou pořizovat.
Na začátku se rozhodně neobejdete bez hluboké korby, kde
může miminko pohodlně a zdravě
spát a odpočívat. Máte možnost
pořídit si buď samostatný a prostorný hluboký kočárek, který vám
bude sloužit prvních 6 – 12 měsíců, nebo můžete zvolit kočárek
kombinovaný, který upotřebíte
celé 2 - 3 roky, než dítě začne
zcela samostatně chodit. Výhoda
kombinovaných kočárků spočívá
především ve „funkci“ 3v1, kromě
hluboké korby či vložené tašky
s pevným dnem je součástí kombinace také sportovní verze, kterou
oceníte cca od prvního půlroku,
kdy děti začínají samy sedět,
přestává je bavit ležet v hluboké korbě a kdy chtějí pozorovat
dění kolem sebe. Další výhodou
kombinovaných kočárků je jejich
kompatibilita s prvními dětskými autosedačkami, tzv. vajíčky,
a to buď s použitím speciálních
adaptérů, nebo i bez nich. Navazujícím kočárkem na klasickou
a samostatnou hlubokou variantu
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je pak kočárek sportovní, který
lze začít používat, jak jsme se již
zmínili, v době, kdy dítě začíná
samo hačat, tedy kolem 6 měsíců
věku, a vydrží vám minimálně
další 2 roky. Sportovní kočárky
jsou snadno ovladatelné, prostorné, pohodlné a nabízejí řadu
užitečných funkcí, např. polohovatelnou nožní a zádovou opěrku
a další. V rámci sportovních kočárků bychom určitě neměli opomenout představit věrně sloužící
golfové hole, neboli golfky, které
jsou díky své skladnosti, lehké
manipulovatelnosti a lehkosti
ideálním doplňkovým kočárkem
do městského prostředí a na
kratší vzdálenosti po zpevněném
terénu. Samozřejmostí v sortimentu dětských kočárků jsou pak
i kočárky pro dvojčata.
Nafukovací, nebo plastová
kolečka?
Další kritérium, které by při výběru mělo být zohledněno, představuje počet a typ koleček kočárku.
Tříkolky, které jsou v současné
době módní záležitostí, jsou
vhodné spíše do městského
prostředí, v terénu a na nezpev-

něných cestách za městem mohou
být méně stabilní až nespolehlivé.
Maminky, které pobývají spíše
v přírodě a rády vyjíždějí na delší
procházky do lesa, by proto určitě
měly raději volit klasické a ověřené čtyřkolky. Od prostředí, ve kterém se rodina s kočárkem pohybuje nejčastěji, se odvíjí i správná
volba typu koleček. Malá, tvrdá
a umělohmotná kolečka se hodí
na zpevněné a udržované cesty,
se kterými se setkáme nejčastěji
ve městech. Do terénu a vesnického prostředí jsou lepší kolečka
větší anebo alespoň kombinovaná
(menší vepředu a větší vzadu).
Pokud zvolíte kolečka nafukovací
či dokonce pěnová (jsou pružná
a lehká zároveň), určitě uděláte
dobře. Většina kočárků dnes nabízí přední otočná kola, vždy však
dejte pozor, umožňují-li aretaci,
tedy zablokování samovolného
otáčení.
Rozměry, hmotnost, skladnost…
Mezi další charakteristiky, dle
nichž můžete ovlivnit budoucí
spokojenost s používáním kočárku, patří rozměry a skladnost. Jezdíte-li často autem, výtahem, či

pokud doma máte užší vchodové
dveře, důkladně si ověřte, zda-li vámi vybraný kočárek těmto
prostorům vyhovuje a umožňuje-li rychlé a jednoduché složení
do skladného tvaru a následně
i rychlé rozložení. Rozměr kočárku máte možnost ovlivnit,
rozměr výtahu však nikoliv. Spolu
s rozměry souvisí také hmotnost
kočárku. V prvních měsících po
porodu a i v průběhu nadcházejícího každodenního používání
zcela jistě oceníte odlehčené
varianty, s nimiž se tolik nenadřete. Tím spíše, jste-li při cestování
odkázány na městskou hromadnou dopravu. Kočárek by měl
být stabilní a bezpečný, chybět
nesmějí ideálně pětibodové
bezpečnostní pásy pro připoutání
ratolesti. Pozornost byste měli
věnovat i samotným brzdám, ideální je, máte-li možnost si kočárek
sami vyzkoušet. Ruční brzdy oceníte především u takových verzí
kočárků, s nimiž lze realizovat

i vybrané druhy sportů, nejčastěji
tedy běh či jízdu na kolečkových
bruslích. Ovladatelnost kočárku
jsme zmínili již u výběru koleček,
nyní bychom ještě měli upozornit na vhodnou volbu rukojeti.
Ta by měla být výškově nastavitelná. Některé kočárky nabízejí
i možnost překlápění rukojeti na
druhou stranu, což oceníte ze
slunného počasí či pokud fouká
silný vítr, kdy máte možnost vaše
děťátko od působení těchto klimatických vlivů ochránit. Některé
varianty umožňují i přetočení celé
korby. Pro dobrou ovladatelnost
kočárku je nejlepší klasická spojená rukojeť, se kterou kočárek
dokážete relativně dobře ovládat
i s jednou rukou.
Praktické doplňky
Na závěr ještě zmiňme materiál,
z něhož je vyroben potah kočárku. U těch nejmenších miminek
potah vydrží krásně čistý, jakmile
však dětičky povyrostou a začnou

v kočárku více řádit, ušpinění potahu od piškotů či přesnídávky se
neubráníte. Snímatelnému a pratelnému potahu proto zcela jistě
dávejte přednost. S praktičností
souvisí i jeho barva, připravte se
na to, že světlejší odstíny budou
trpět více, než tmavší varianty.
Opomenout bychom neměli ani
upozornění na úložný prostor,
který by měl být dostatečně
prostorný a hlavně také snadno
přístupný, minimálně taška se
základním nákupem by se vám
pod kočárek měla podařit umístit.
Mezi další praktické doplňky patří
závěsná přebalovací taška, držák
na lahve, slunečník, zimní fusak
či nánožník, moskytiéra anebo
v dešti nepostradatelná pláštěnka. U prodejce se vždy ujistěte,
jsou-li tyto doplňky součástí ceny
kočárku, či nikoliv.
Zpracováno ve spolupráci se společností Babypoint,
www.babypoint.eu
Foto: SAMphoto.cz

Na co máš chuť,

drobečku?

V žádném jiném věkovém období se výživa nemění tak významně jako během prvních letech života. Od mlíčka přecházíme k zelenině a ovoci, až se koncem prvního
roku dostáváme ke standardnímu dětskému jídelníčku, který naše děťátko bude poté
konzumovat několik let.

Přirozenou výživou novorozenců
a kojenců je mateřské mléko, které je jako jediná výživa doporučováno až do konce 6. měsíce věku.
Mateřské mléko pro toto období
zabezpečuje optimální vyváženou
stravu a navíc chrání dítě před
možnými infekcemi a alergiemi.
Dítě je kojené tak často, jak chce
a dostane přesně to, co potřebuje. Dítěti není potřeba nic jiného
dávat, snad jen za hodně parných
dnů, při horečce nebo průjmu
přidávejte po lžičkách kojeneckou
vodu.
Pokud své dítě z nějakého důvodu kojit nemůžete, přichází ke
slovu umělá výživa. Rozhodně
se nemusíte obávat, že by kvůli
tomu vaše miminko hůř prospívalo, nabídka na trhu je velmi
pestrá a lékař vám jistě doporučí
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takové „mlíčko“ které bude pro
vše miminko co nejlépe suplovat
to mateřské.
Ke slovu přichází lžička
V druhé polovině prvního roku
věku dítěte začíná rychle růst, pomalu ztrácí sací reflex a má snahu
se více pohybovat. Proto začínáme robátko přikrmovat. V tomto
věku si dítě ještě nevymýšlí a na
potravu reaguje čistě instinktivně. Obvykle ví, co mu dělá dobře
a co ne, a proto určitou potravu
odmítá a naopak jinou doslova živelně vítá. To samozřejmě neplatí
u sladkostí, protože sladká chuť
přitahuje všechny děti. Nenuťme
tedy dítěti něco, co kategoricky
odmítá. Jednak se jeho chuť může
časem změnit a pokud mu jídlo
nabídneme později znovu, bude

ho konzumovat již bez pláče, jednak pokud zrovna dítěti „nejede“ mrkvička, není přece problém
mu nabídnout jinou zeleninu.
Nejlépe je tedy začít s dušenou
zeleninou, kterou podusíme ve
trošce vody do měkka a potom
přidáme kapku panenského
olivového oleje nebo dýňového
oleje. Později můžeme přidat
i ovocné přesnídávky a samozřejmě oblíbené instantní kaše. Je
jich na trhu velký výběr, rychle se
připravují a dětem obvykle velmi
chutnají. Na noc je navíc dobře
zasytí, takže nemívají tendenci se
po třech hodinách spánku znovu
hlásit o jídlo.
Pokrmy, ať už se jedná o ovoce
či kaše, zásadně nepřislazujeme
cukrem ani medem. Bílý rafinovaný cukr dramaticky snižuje obsah
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vápníku a hořčíku v těle i dalších
živin, které jsou pro vývoj dítěte
velmi důležité! Rada generace
našich maminek a babiček, že
cukr posiluje kosti je holý nesmysl! Podobné kategorické ne
patří i k soli. Solit pokrmy bychom
neměli dětem do 2,5 roku. Maso
dítěti dáváme tak 2x týdně a jednotlivé druhy střídáme, přednost
by vždy měly dostat ryby a drůbeží maso.
Důležitý je i pitný režim dítěte.
Vhodné jsou kojenecké vody,
případně dětské čaje. Obzvláště
u vod věnujte výběru zvýšenou
péči, ne každá voda je vhodná
pro kojence a mnohá by mu mohla způsobit i zažívací problémy.
Tím jsme si řekli tedy kdy a s čím
začít, měli bychom si ale i vysvětlit jak... Co byste řekli na pár rad
zkušené maminky?
Jak začít?
- Před, po nebo i během poledního kojení nabídnout lžičku

zeleninového pyré.
- Postupně zvyšovat dávku (první
den jedna lžička, druhý den dvě…
Nakonec děťátko spapá tolik
zeleniny, že už kojení odmítne
a nahradí tak svou dávku mléka
zeleninou.
Po zavedení zeleninového oběda
(většinou po 4 týdnech, ale rozptyl je skutečně značný), můžete
odpoledne nabídnout ovocnou
svačinku – ovocné pyré. A cca za
další měsíc, jako třetí krok zaveďte do výživy večerní kaše.
Veškeré potraviny zaváděné do
jídelníčku předložte dítěti nejprve
tepelně upravené (lépe stravitelné) a až když je dobře snáší, můžete je později podat i v syrovém
stavu (cca od 9. měsíce).
Čím zapíjet?
Mlékem, nebo kojeneckou vodou.
Pokud chcete dát dítěti šťávičku,
použijte ji jen tehdy, jestliže dítě
snáší celé ovoce ze kterého je
připravena.

Jak připravit zeleninové pyré?
Do hrnce dáme nakrájenou zeleninu a podlijeme trochou vody,
vaříme na mírném ohni do měkka
(vlastně spíše v páře). Vše potom
rozmixujeme, propasírujeme,
anebo jen rozmačkáme vidličkou.
Ani vodu na vaření ani zeleninu

cí, jsou sacharidy. Pokud se
vám právě vybavila čokoláda
a barvené přeslazené nápoje, pak ty na mysli nemáme.
V mateřském mléce i v mléce,
které je vyráběno průmyslově
je sacharidů dostatek (v mateřském mléce je jich o něco
více). Dále jsou sacharidy obsaženy především v potravinách
rostlinného původu: v řepném
cukru, chlebu, pečivu a výrobcích z mouky.
Tuky - Třetí základní složkou
každé potraviny je tuk. Sice
kolem sebe neustále slyšíme,
že tuky se mají omezit, že jsou
nezdravé a to co považujeme
za nezdravé pro sebe, přece
nebudeme podávat našemu
miminku. Uvědomte si ale,

že tuky jsou v naší potravě
nezbytné pro přijímání některých vitamínů v tucích rozpustných. Pokud spolu se stravou
obsahující tyto vitamíny není
podán v nějaké formě tuk vitamíny jsou bez užitku vyloučeny z organismu. Pro dobrý
růst a regeneraci jsou důležité
mastné kyseliny. V mateřském
mléce jsou tuky o něco stravitelnější. Jinak mají přednost
tuky rostlinné (díky vysokému
obsahu mastných kyselin).
Minerály a vitamíny - Mezi
další nezbytné součásti potravy, které sice nepřinášejí
organismu žádnou energii, ale
jsou pro naše zdraví nepostradatelné jsou vitamíny, minerální látky a stopové prvky.

Co by dětem nemělo chybět
•

•

Bílkoviny - Nejdůležitější
součástí potravy, jsou stavební látky - bílkoviny. Zajišťují
zdravý růst dítěte. Proto je
v prvním roce života potřeba
bílkovin u dítěte třikrát větší
než u dospělého. Plnohodnotné bílkoviny jsou obsaženy
především v mléce a mléčných
výrobcích. Pokud se mléko
dává dítěti v přiměřených
dávkách pokryje dostatečně
jeho potřebu. Dále jsou plnohodnotné bílkoviny obsaženy
v mase jatečných zvířat, rybách
a sóje.
Sacharidy - Zdrojem energie,
kterou dítě potřebuje k zajištění všech tělesných funk-

Co když miminko odmítá?
- Odmítá-li novou chuť, zkuste to
smíchat s něčím, co se u vás už
osvědčilo.
- Vyzkoušejte různé druhy lžiček,
anebo mu dejte ochutnat i z ruky.
- Pro první pokus vyberte den
a čas, kdy má prcek dobrou náladu.
- Můžete ochutit pyré trochou
odstříkaného mlíčka.
- Někdy pomůže,když miminku
nabídne novou chuť třeba tatínek.
- Tvrdošíjně odmítá? Vše vyplivne
a dá si ručičku do pusinky? NENALÉHEJTE, pokračujte v kojení
a zkuste to o pár dní později!

•

•

Doplněk stravy

  

Zkusíte to
s přírodou?

Med grulich
Své zdraví můžete podporovat
přírodními produkty.

API produkty
bylinné výtažky s medem
API-RESPIRO – černý rybíz, bez černý, habr,
divizna, modřín
Api neuro, Api man a jiné medy s bylinnými
výtažky pro celý organizmus.
Vhodné jsou i bylinné kúry, speciální výluhy
z bylin, bylinné koupele i masti.

Příroda nabízí pomoc každému
člověku.
Mgr. Jarmila Podhorná - NADĚJE
objednávky na
tel./fax: 582 391 207, GSM: 737 525 301
poradna: 582 391 254
798 46 Brodek u Konice 3
e-mail: objednavky@nadeje-byliny.eu

www.nadeje-byliny.eu

nesolíme.
Do hotové zeleniny přidáváme,
pro lepší vstřebatelnost vitamínů rozpustných v tucích, několik
kapek rostlinného oleje (např.
panenský olivový či slunečnicový
– je dobré ho skladovat v chladu).
Doporučuje se ale i jiskřička másla
(sporné v případě vynechání mléčných výrobků). Dokud se miminko
po jídle dopíjí od maminky, není
třeba olej přidávat, mateřské mléko tuky obsahuje…
Dětský jídelníček
V době, kdy dítě překročí první
rok života, jeho jídelníček už je
jeho jídelníček velmi rozmanitý.
Měl by zahrnovat minimálně pět
jídel – snídani, přesnídávku, oběd,
svačinua večeři, přičemž se obvykle dopručuje, aby jedna ze svačinek byla mléčná (jogurt, tvaroh,
mléko, sýr apod.), druhá ovocná
čí zeleninová.
K snídani můžeme dítěti dopřát

například cerealie, případně pečivo s plátkem šunky, či sýra. K obědu můžete volit zeleninovou, či
masovou polévku, maso s různými
přílohami, ale i dětmi oblíbená
sladká jídla, jako je třeba krupicová kaše. Určitě by to ale neměly
být polotovary - hranolky, hamburgery apod. do zdravého jídleníčku rozhodně nepatří. Vyhýbat
byste se měli i stánkům s rychlým
občerstvením, které nabízejí různé pikantní pokrmy – ostrá koření
v dětském jídelníčku také nemají
co dělat. (Ostatně, ani pro vás
nejsou příliš zdravá)
Z tepelných úprav se doporučuje
vaření a dušení, před smažením.
Při výběru masa byste měli spíše
sáhnout k masu rybímu (to by
měly mít děti v jídelníčku dvakrát až třikrát týdně), vhodné je
i maso drůbeží a králičí, vepřové
a hovězí maso postačí jednou
týdně. V dětském jídelníčku by
se měly jen minimálně objevo-

vat uzeniny, naopak, můžete
postupně začít zařazovart luštěniny, které by se měly v dětkém
jídelníčku objevovat minimálně
jednou týdně.
Samozřejmostí je pravidelný pitný
režim. Starší děti někdy na pití
zapomínají, během hry “nemají
čas” se napít. Měli byste proto
pozorně sledovat kolik tekutiny
vypijí a děti by měly mít pití stále
někde poblíž k dispozici. K pití je
nejvhodnější neslazená voda, kterou můžete dítěti doplnit některým z jeho oblínených ovocných
nápojů.
Určitě stojí za to se nad dětským
jídelníčekm zamyslet a plánovat
ho pečlivě, nezapomínejte, že
jaké návyky dětem utvoříte v dětsví, takové si ponesou celý život.
Zdroj: Lenka Hanzlová, Simona
Grygárková - hero.cz, miminka.cz,
prodamy.cz, mojetehotenstvi.cz
Foto: SAMphoto.cz

Darujte svému
dítěti zdraví
Nejlepším a nejpřirozenějším zdrojem většiny vitamínů je ovoce a zelenina. Vylisované šťávy obsahují
stejné množství potřebných látek, jen
v koncentrovanější a příjemněji stravitelné podobě než konzumace samotného plodu. Stále více domácností si
uvědomuje, že nedílnou součástí kuchyňského vybavení je odšťavňovač.
Čerstvě vylisované šťávy podporují
trávení a dodávají tělu energii.

Co všechno odšťavňovač
dokáže?

V současné době je na trhu široká nabídka odšťavňovačů a najít mezi nimi
přístroj, který by vyhovoval Vašim
potřebám, může být problém. Všechny odšťavňovače umožňují získávání šťáv z ovoce či zeleniny. Výsledná šťáva se však liší obsahem vitamínů a enzymů.
Nízkootáčkové odšťavňovače získávají maximum nutričních hodnot a šťáva je tak na první pohled hustější a krémovější. V dnešní době je součástí
příslušenství těchto odšťavňovačů homogenizační pouzdro, které umožňuje přípravu kojenecké stravy pro děti, zmrzliny, sorbetu, ořechového másla
nebo různých druhů těstovin.

Více informací naleznete na webových stránkách www.eujuicers.com
nebo se dozvíte na telefonním čísle +420 386 351 961

Vyzkoušejte Kysané výrobky
z Mlékárny Valašské Meziříčí

www.rodinaaja.cz

www.mlekarna-valmez.cz
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Kojení je fajn,
ale co když to nejde?
Mateřské mléko je v současné době považováno za nejlepší stravu pro dítě. Všude je
tento způsob krmení doporučován a v porodnicích se považuje za samozřejmé, že bude
maminka kojit. Proč je ale kojení považováno za tak dobré? A co dělat, když to nejde?

Výhody kojení
Je jisté, že kojení má mnoho
výhod, a to nejen pro miminko,
ale také pro maminku. V případě
dítěte se jedná zejména o zdravotní. Mateřské mléko je totiž
lépe stravitelné a obsahuje vše,
co miminko potřebuje. Navíc se
mění podle jeho potřeb. Dítě je
lépe chráněno před infekcemi.
Kojení je považováno za prevenci
vzniku alergií, prospívá imunitě
a podobně.
A jaký přínos má pro maminku?
Opět jsou zde pozitiva z pohledu
zdravotního - při kojení dochází
k rychlejšímu zavinování dělohy a tělo se dostává rychleji do
normálu. Také se uvádí, že chrání
ženy před rakovinou prsu a vaječníků.
Příjemné je ale i to, že dnes se dá
kojit víceméně kdekoliv, takže
pokud to pro ženu není problém,
může své dítě nakrmit kdykoliv
(a nemusí k tomu v podstatě
s sebou nic mít). Zmínit je nutné
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i finanční přínos – není nutné
kupovat umělou výživu.
Přínosem pro oba je samozřejmě
to, že maminka a miminko tráví
poměrně dost času spolu, v těsné
blízkosti. Vytváří se tak mezi nimi
citová vazba.
Problémy při kojení
Zpočátku může dojít k některým
obtížím, k jejichž překonání je
třeba hodně trpělivosti, dostatek
informací a někdy i pomoc odborníků. Pokud se ale žena rozhodne, že chce kojit, pak určitě stojí
za to, pokusit se tyto problémy
překonat.
A o jaké potíže se může jednat?
Patří sem:
• bolavé bradavky - je důležité
kontrolovat, že je dítě správně přisáto a také o bradavky
správně pečovat (osobní hygiena, přístup vzduchu, správná podprsenka,…). Dobrým
tipem je mazání postiženého

•

•

místa mastí a také používat
prsní chrániče (kloboučky)
únik mléka – stačí si pořídit
vložky do podprsenky (existují
jednorázové a prací), nutno
často měnit
nalitá prsa – několik dní po
porodu bývají prsa nalitá
a bolestivá (než se upraví
tvorba mléka). Doporučují se
obklady, časté kojení, popřípadě odstříkávání mléka,…
V tomto případě lze doporučit odsávačky mléka, se kterými se problém snáze řeší.

Dále zmíněné obtíže se mohou
objevit kdykoliv během kojení:
• ucpaný mlékovod – v prsu se
objeví boule, prso je citlivé.
Vhodné jsou horké obklady,
nahřátí prsu pod sprchou
a následná masáž, pokusit se
uvolnit „zatuhlinu“ během
kojení. Zajímavým tipem je
přikládání studeného tvarohu
a další.

•

mastitida – zánět prsu, který
je způsoben infekcí. Je doprovázen horečkou, únavou,
nevolností. Nutná je léčba
antibiotiky (lze kojit).

Když maminka nechce/nemůže
kojit
Některé maminky nechtějí nebo
nemohou kojit. V prvním případě by mělo být její rozhodnutí
respektováno. Zaměřme se teď
ale na druhý případ, tedy na
ženy, které nemohou. Některé
již dopředu ví, že nemohou své
novorozeně kojit (zdravotní a jiné
důvody). Někdy se ale stane,
že si přejí kojit, ale nepodaří se
to nebo po nějaké době dojde
k ukončení, aniž by si to maminka přála. Důvodů může být více,
například to, že miminko dostatečně neprospívá a musí být přikrmováno, nedostatečná tvorba
mléka třeba z únavy či vyčerpání,
nemoc, při které to není možné
a podobně. Pro mnoho žen je
poměrně těžké se s tím vyrovnat –
přály si své miminko kojit a nepodařilo se to. Je třeba si ale uvědomit, že kojení je sice fajn, na
druhou stranu zase není nutné se
zbytečně trápit, pokud to nevyšlo.
Nemá cenu se obviňovat či snad
dokonce podceňovat. Některé
ženy mají dokonce pocit, že jako
matky zklamaly, což je samozřejmě naprostý nesmysl. Je pravda,
že okolí (obzvláště některé maminky) občas koukají divně, když
žena své miminko krmí z lahvičky,
popřípadě si dokonce vyslechne,
co ještě měla zkusit a podobně.
To k její pohodě rozhodně nepřispěje. Podstatné ale je, aby žena
přijala situaci takovou jaká je,
viděla to z té lepší stránky a nenechala si kazit náladu lidmi, kteří
vůbec neznají okolnosti. Vždyť to

hlavní je, aby bylo dítko spokojené a prospívalo, k čemuž určitě
přispěje skutečnost, že je dobře
napapané (a v podstatě je mu
asi jedno, zda je to mateřské či
umělé mléko) a jeho maminka je
spokojená a v pohodě.
Výhody umělé výživy
I umělá výživa má své výhody:
miminko může krmit v podstatě
kdokoliv (velká výhoda pro tatínky, protože se mohou do této
činnosti zapojit). Maminka tak má
šanci si odpočinout a vyspat se,
popřípadě si udělat čas sama na
sebe. Pozitivní je i to, že při krmení tímto způsobem rodič přesně
ví, kolik dítě vypilo. A nezanedbatelná není ani skutečnost, že žena
může jíst a pít dle svých chutí
a nemusí se trápit tím, že bude
syna či dceru kvůli ní bolet bříško.
Na trhu se dnes nabízí velký výběr
kvalitní stravy, takže není třeba se
obávat, že by miminko nedostávalo vše, co potřebuje. Naleznete
mléko pro nedonošené děti, pro
novorozence i starší miminka,
v úvahu se berou i možné alergie
a podobně. Také můžete zakoupit
množství „vychytávek“, které vám
přípravu a vše, co s tím souvisí,
výrazně ulehčí.
V dnešní době už není žádný
problém připravit stravu mimo
domov. Jen je vždy třeba důsledně dodržovat hygienu.
Pitný režim miminka
V kojeneckém období má mimino největší přísun tekutiny na kg
hmotnosti z celého období života.
Pro miminka v kojeneckém věku
se kromě mateřského mléka
doporučuje pít kojenecká voda,
která se hodí nejen k zajištění
pitného režimu, ale i pro přípravu
dětské výživy a příkrmů. Balená

kojenecká voda splňuje nadstandardní normy vysoké kvality, limity jsou u ní stanoveny mnohem
přísněji než u běžné pitné vody.
Pitný režim kojence podle jeho
stáří
Množství tekutiny, kterou by měl
kojenec vypít se liší podle váhy
a věku. Protože si ještě kojenec
neumí sám říct o vodu, když má
žízeň, musí na dodržování pitného režimu dávat pozor především
rodič. Zvláště je důležité dbát na
dodržování pitného režimu v horkých letních měsících.
Kojenec by měl vypít přibližně
150 ml tekutin na 1 kg hmotnosti. Důkazem, že je přísun tekutin
dostatečný je 6 – 8 plen za den.
Do 10. měsíce se zdravé kojené
dítě nepotřebuje žádné přídavky
tekutiny, stačí pouze mateřské
mléko. Nekojené děti starší 6 měsíců potřebují každý den přídavek
minimálně 400-600 tekutin. Od
10. měsíce se u kojence doporučuje doplňovat kojenci tekutiny
v množství asi 200 ml kojenecké
vody. Kromě kojenecké vody se
pro kojence nabízejí i dětské čaje,
šťávičky džusy. Záleží jen na vás,
čemu dáte přednost.
Jak u kojence poznáme dehydrataci
Pokud zjistíte, že miminko nechce nebo nepotřebuje pít je to
pro vás první signál, že něco není
v pořádku. Kojenec trpící dehydratací rychle ztrácí na váze.
Dehydratace hrozí, když má
miminko vysokou teplotu, má
průjem, zvrací nebo se více potí,
ale i když hodně teple oblečeny
a jsou krmeny příliš koncentrovanou mléčnou výživou.

Zdroj:jarodic.cz, bonella.cz
Foto: SMphoto.cz

Bylinný sirup LAKTOFYT
Klášterní officina pro Vás připravila

bylinný sirup LAKTOFYT

dle originální receptury, který
obsahuje extrakty speciální směsi
bylin na podporu tvorby mateřského
mléka a kojení. Účinné látky obsažené
v Laktofytu zlepšují konverzi živin
příjatých potravou, podporují laktaci
a současně nepřímo působí přes
mateřské mléko na trávení miminka
jako prevence kolik.
Na tento sirup jsou ze strany
maminek velice dobré ohlasy.
Příprava je rychlá a jednoduchá.
Sirup lze užívat přímo po lžičkách
nebo ředěný, jako studený či teplý
nápoj (max. 45°C)
Jde o schválený doplněk stravy.
Sirup je navíc slazený fruktozou,
takže je vhodný i pro diabetiky.
Vyrábí se ve dvou baleních 250 ml či 500 ml.

Více informací na:

Produkt se prodává po celé ČR v prodejnách
Zdravé výživy a ve vybraných lékárnách.

www.klasterofficina.cz
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Kmenové buňky
z pupečníkové krve
a tkáně pupečníku

„naděje zdravé
budoucnosti“
Pupečníková krev dosud pomohla více
než 25 000 pacientů na světě překonat
jejich závažná onemocnění. Odborníci
z oblasti lékařského výzkumu se shodují, že je cenným zdrojem krvetvorných
kmenových buněk pro léčbu hematologických, onkologických a autoimunitních
onemocnění. Z tohoto důvodu by měla
být uskladněna pro budoucí použití. Některým pacientům pomohla jejich vlastní
pupečníková krev, jiným krev od sourozence anebo neznámého dárce.
Použití vlastní pupečníkové krve významně zvyšuje šanci na vyléčení, protože buňky, které obsahuje, jsou mladé a zdravé,
na rozdíl od buněk kostní dřeně, která se
odebírá až v průběhu onemocnění.
Specialisté se stále častěji rozhodují pro
léčbu pomocí vlastní pupečníkové krve
dítěte. Svědčí o tom publikované případy
standardní léčby u hematologických a onkologických onemocnění anebo v rámci
experimentální léčby v regenerativní medicíně.
Tuto jedinečnost pupečníkové krve si
uvědomují i přední evropští odborníci.
V roce 2012 Evropský parlament přijal
usnesení o zvýšení rezerv kmenových
buněk z pupečníkové krve. V usnesení je
mimo jiné zdůrazněn významný vědecký
pokrok dosáhnutý v oblasti pupečníkové
krve, která představuje slibnou alternativu
v léčbě různých nemocí, včetně dětských
onemocnění. Zároveň však upozorňuje
na nedostatečné zásoby kmenových buněk z pupečníkové krve. V usnesení se
navrhuje, aby každý stát EU zřídil alespoň
jednu veřejnou banku pupečníkové krve.

Výslovně je v něm také uvedená potřeba
úzké spolupráce mezi veřejnými a soukromými (rodinnými) bankami pupečníkové
krve. Tento model úspěšně funguje na
Slovensku mezi veřejnou bankou Eurocord – Slovakia a rodinnou bankou Cord
Blood Center SK. V České republice je podobně navázána spolupráce mezi veřejnou Bankou pupečníkové krve a rodinnou
bankou Cord Blood Center CZ na tzv. indikovaných odběrech.
AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE
KRVETVORNÝCH KMENOVÝCH BUNĚK
Transplantace krvetvorných kmenových
buněk s použitím vlastních buněk pacienta z kostní dřeně, tzv. autologní transplantace, se používá již více než 50 let na
léčbu dětí i dospělých při závažných onemocnění jako jsou např. lymfomy, nádorová i autoimunitní onemocnění. Použití
vlastních buněk má svoje opodstatnění,
jestliže choroba není genetického původu. V opačném případě se musí na léčbu
použít kmenové buňky od zdravého dárce a hovoříme o alogenní transplantaci.
Vlastní krvetvorné kmenové buňky se
dnes využívají na transplantaci častěji než
buňky dárce.
POUŽITÍ PUPEČNÍKOVÉ KRVE
NA AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACI
Pupečníková krev je zdrojem krvetvorných kmenových buněk podobně jako
kostní dřeň a periferní krev. Jestliže má
dítě uskladněnou pupečníkovou krev
a má diagnostikované onemocnění léčitelné autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk, může se tato
krev na základě rozhodnutí lékaře použít
na léčbu. U dětí jsou přesně stanovená
onemocnění, kdy je možné vykonat autologní transplantaci. Jsou to zejména
neuroblastomy, lymfomy a jiné nádory
typické pro dětský věk. S věkem přibývá
počet i frekvence onemocnění léčitelných
autologní transplantací krvetvorných
kmenových buněk. Odborníci uvádějí,
že jeden člověk ze 400 v průběhu svého
života onemocní nemocí léčitelnou transplantací krvetvorných kmenových buněk.
Vlastní pupečníková krev se použila
u takových transplantací, u kterých se
pacientovi podávají krvetvorné kmenové buňky na obnovu zničené krvetvorby,
jako například myelodysplastický syndrom, získaná aplastická anémie, meduloblastom, neuroblastom, retinoblastom
a jiná nádorová onemocnění.

NEJENOM PUPEČNÍKOVÁ KREV
Kromě pupečníkové krve je však cenným zdrojem kmenových buněk i tkáň
pupečníku.
Tkáň pupečníku je želatinová hmota,
která obaluje pupečníkové cévy a společně s nimi tvoří pupečníkovou šňůru.
Obsahuje kmenové buňky s unikátními
vlastnostmi, které pocházejí z raného vývoje dítěte - mezenchymální kmenové
buňky. Mezenchymální kmenové buňky z pupečníkové tkáně jsou schopné se
přeměnit na specializované buňky nebo
na různé tkáně v lidském organismu, jako
jsou např. kosti, chrupavka, šlachy, svaly,
nervy, srdeční tkáň, kůže či jaterní buňky. Použití buněk z tkáně pupečníku není
pouhou vědeckou vizí. Již dnes se aplikují
v klinických studiích u pacientů trpících
na selhání jater, cukrovkou, sklerózou
multiplex, poškozením srdečního svalu,
myelodysplastickým syndromem a jinými
onemocněními.

Tyto buňky „opravářky“ představují obrovský potenciál pro poměrně nový obor
medicíny – regenerativní medicínu, která
se zabývá právě touto obnovou (regenerací) poškozených orgánů.
Většina klinických aplikací je v současné
době experimentální, v rámci klinických
studií, které již prokázaly, že použití mezenchymálních kmenových buněk z pupečníku je prakticky možné a pro pacienty
bezpečné.
Kmenové buňky z pupečníkové tkáně
se také mohou použít jako podpora při
standardní transplantaci krvetvorných
kmenových buněk s cílem zlepšit výsledky léčby. Imunosupresívní a imunomodulační schopnosti mezenchymálních
kmenových buněk dokáží pomoct při
chronických zánětlivých a autoimunitních
procesech.
Mezenchymální kmenové buňky představují alternativu pro buněčnou terapii při
regeneraci poškozených tkání organismu.

rodinná banka
pupečníkové krve

Bližší informace o kmenových buňkách z pupečníkové krve a tkáně pupečníku získáte

800 900 138

na bezplatné informační lince
nebo webových stránkách www.cordbloodcenter.cz.

Zdraví je to nejcennější co
máme, a proto je důležité
věnovat mu náležitou
pozornost. Pití ovocných
a zeleninových šťáv
napomáhá k prevenci
a udržení pevného zdraví.
Více informací naleznete na
webových stránkách
www.eujuicers.com nebo se
dozvíte na telefonním čísle
+420 386 351 961.

Česká firma, která prostřednictvím e-shopu
nabízí jen vlastní produkty, které sami navrhují.
Soustřeďují se na výrobu doplňků do kočárků,
dětských pokojíčků a nově i na čepičky, šátky
a taštičky. A to vždy jen z příjemných,
kvalitních materiálů.

w w w. p i n k i e . c z

Hamánek Goody
Tvarohový dezert Goody je skvělou kombina-

Bílý jogurt z Valašska
S nižším obsahem tuku, je vyroben

cí toho nejlepšího ovoce a lahodného tvarohu.
Vybrat si můžete ze dvou příchutí - malina
s tvarohem nebo banán s tvarohem.

z nejkvalitnějšího mléka z Valašska.

Hamánek Goody je určen jak

Výrobek jemné chuti je vhodný pro

dětem od jednoho roku věku, tak

přímou

i starším dětem, které zaujme nejen atraktivní

konzumaci i pro studenou kuchyni.

„cool“ obal, ale také lehkost a praktičnost

www.mlekarna-valmez.cz

balení.

www.hamanek.cz

Zdraví z bylin z Klášterní ofﬁcíny
Speciálně pro děti od 1 roku připravila
Klášterní officína bylinné sirupy - doplňky stravy - schválené i Státním zdravotním úřadem a Českou pediatrickou
komorou. Bylinky šetrně pomáhají při
nachlazení, bolení bříška, nespavosti,
… nebo i při podpoře imunity. Nyní si
můžete vybrat z 8 druhů sirupů s Echinaceu, Fenyklem, Herřmánkem, Jitrocelem, Lípou, Meduňkou, Řepíkem
či Šípkem. Všechny sirupy jsou navíc
slazeny ovocným cukrem – fruktózou, proto jsou vhodné i pro diabetiky.
Více informací na www.klasterniofﬁcina.cz

Dětská kosmetika Bupi přináší více než 20 let
celou řadu produktů se složením na přírodní
bázi. Obsahuje přírodní aktivní látky, parfém
bez alergenů a je dermatologicky testována.
Pro každodenní mytí vyzkoušejte Bupi pěnu
na vlásky i tělíčko, Bupi šampon nebo oblíbená tuhá mýdla s lanolinem, heřmánkem a olivovým olejem.

www.bupibaby.eu

Skinanim – pomoc při léčbě ekzému, atopie a narušené pokožky
Vývoj Skinanimu vychází z tradičních receptur, výběru osvědčených účinných
látek, které jsou propojeny s nejmodernější technologií. Při vývoji byly pečlivě
vybrány unikátní osvědčené látky nejčistší kvality a byly použity v optimálním poměru. Díky tomu Skinanim nabízí nový kosmetický trend – denní a noční balzám
– který zklidňuje podrážděnou kůži a redukuje nežádoucí bakterie. Strukturu kůže
viditelně zlepšuje.
Koloidní stříbro – esenciální oleje – přírodní rostlinné výtažky
Žádejte v lékárně nebo na www.skinanim.cz
Výhradní dovozce: AMC Ratio s.r.o., Řevnice, e-mail: skinanim@amcratio.cz

