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Co je nového
Druhý měsíc Viktorčina života nebyl ve znamení nějakých velkých změn. Tou pro rodiče
nejradostnější novinkou byl první hlasitý
smích jejich dcerky a hrdelní zvuky, kterými
se snaží reagovat na hovor. Takové okamžiky
se jistě pevně otisknou do paměti každého tatínka a maminky. Viktorka je celkově docela
pohodové miminko. Přes den si o kojení říká
ve dvouhodinových intervalech a svou
„dávku“ mlíčka si vypije za 10 minut. V noci
maminka malou musí na kojení i budit, protože Viki by spala i 6 hodin v kuse. Stoličku už
nemá po každém kojení, jako tomu bylo před
měsícem, ale asi 3–4x denně. Větříky ani opruzeniny holčičku zatím netrápily. Drobná vyrážka, která se jí v prvním měsíci objevila
skoro na celém tělíčku, už zmizela, a tak má
malá slečna krásně jemnou a sametovou pokožku. Seboreu – drobné šupinky ve vlasech –
se mamince daří vyčesávat pomocí olejíčku
a dětského kartáčku. Někdy mívá Viki po ránu
zalepené očičko, a tak jí ho maminka otírá
jemnou buničinou pokapanou očními kapkami. Na levém ramínku se Viktorce vytvořila
chránička po očkování proti TBC. Jde o puchýřek překrytý stroupkem asi 6 mm velký.
Není potřeba s ním nic dělat, jen ho rodiče sledují. Viktorka je čím dál víc společenská. Se zaujetím sleduje hrazdičku s hračkami nad sebou
nebo hrající kolotoč. Velmi ráda se nosí u maminky nebo tatínka v náručí tak, aby si mohla
prohlížet své okolí. Položená na bříšku udrží
hlavičku v jedné rovině s tělem a zajímá se
o hračky před sebou. Moc dobře jí dělá dotyk
s teplou pokožkou maminčina těla při kojení,
mazlení nebo při masáži.

Kojenecká masáž
...jak, kdy, proč
Odpověď je jednoduchá: protože masáž je
dotyk, kterým každá maminka či tatínek vyjádří svou přítomnost, lásku k dítěti. Masáží
probouzíme nejen příjemné pocity, ale
přinášíme i úlevu, obnovujeme životní sílu,
prožívání radosti a štěstí.
Dříve, než začne maminka nebo tatínek masírovat své děťátko, je velmi důležité uvolnění.
Nemasírujte dítě s pocitem, že máte splnit jen
nějaký úkol. Pokud jste unavení, nervózní,
raději masáž vynechejte! Dítě totiž vnímá
všechno, co se okolo něj nebo s ním děje.
Masáž dětí a kojenců je soustavou jemného
a citlivého masírování dětského těla. Začít se
může už od prvního dne života dítěte.

Jak postupovat
při masáži
Ze začátku můžete (ale není to nutné)
masírovat děťátko tak, že ho položíte
na své nohy, aby cítilo teplo vašeho

těla. Později můžete použít podložku. Pokud
mělo dítě náročný den nebo je neklidné, ale
nemá teplotu, zkuste ho uvolnit masáží.
Masáž však můžete dělat i kdykoli jindy,
pokud cítíte, že je děťátko naladěné. Doba masáže by měla být zpočátku okolo pěti minut,
později se může prodlužovat až na 20 minut.
Velmi dobré je dělat masáže večer před koupáním. Koupelí se účinek masáže prodlouží.
Pokud ale dítěti vyhovuje masáž spíše po koupeli, neděláte chybu, když ji praktikujete
v tomto pořadí. Při masáži můžete pustit příjemnou hudbu nebo zpívat. Používejte olejíček pro děti.

přecházejte po chodidle. Od prstíčků přejděte
k nártu, jemnými pohyby ho pohlaďte a pokračujte až ke kolínku. Palcem kružte okolo
kotníků na vnitřní i vnější straně. Nakonec lehoučce pohoupejte nožičky zleva doprava
a zpět a pohlaďte je.
Masáž bříška začněte jeho pohlazením. Pokračujte jemným krouživým
pohybem po směru hodinových ru-

Děťátko položte na záda. Masírovat
začněte jemnými, tahavými pohyby
na nožičkách. Dotyky směrujte od
stehen až k chodidlům. Zopakujte z vnější
i z vnitřní strany. Pak nožičku obepněte
oběma rukama a krouživými pohyby postupujte od chodidla po stehýnko a zpět. Jednou
rukou jemně uchopte nožičku a druhou prsty
čiček (tímto pohybem můžete rovněž uvolnit
plyny). Pak můžete zvolit např. tzv. „procházku prsty“. Ukazováčkem, prostředníčkem,
prsteníčkem a malíčkem přecházejte po bříšku
po směru hodinových ručiček. Přejděte na
hrudník, masáž opět začněte pohlazením. Masírujte tzv. „otevřením knihy“ – ve směru
hrudní kosti si spojte ruce (jako při modlitbě,
jen nemějte propletené prsty) a pomalu otevírejte dlaně po hrudníku směrem do stran až
na boky. Tak, jako když se otevírá kniha.
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Z hrudníku přejděte na ruce. Opět začněte jejich pohlazením. Nejprve
jednu a pak druhou, můžete opakovat
stejný postup jako při masáži nožiček. Na
dlani si navíc můžete zkusit známou říkanku
„Vařila myška kašičku“. Při masáži končetin
nezapomeňte masírovat obě končetiny. Pokud
budete vyrušeni, nezapomeňte, že jste masáž
nedokončili. Masírovat obě končetiny je důležité pro správný vývoj svalů děťátka.

Pokračujte jemným pohlazením tvářičky. Palci přejděte přes obočí, oči,
nosík a líčka. Okolo čelisti jemně
kružte palci až k ouškům a zpět. Na závěr položte ruce na temeno a chvíli na tomto místě
zůstaňte (jako když chcete předat dítěti energii). Pak pomalu přejděte přes tvář, hrudník,
bříško až ke špičkám nohou. Znovu se vraťte
na temeno, pohlaďte po stranách hlavu a přejděte na tvář, ramena, ruce až ke konečkům
prstů.

Děťátko obraťte na bříško. Záda masírujte drobnými krouživými pohyby po
páteři tam i zpět (od hlavy po zadeček). Mírně promasírujte i zadeček, a to
dlaněmi proti sobě, jako když chcete mísit
těsto. Zkusit můžete i tzv. „posunutí od krku
k patám“: jednou rukou si přidržíte děťátko za
kotníky, druhou posouváte dlaní od krku přes
celá záda, zadeček až ke kotníkům. Na závěr
zadní část těla pohlaďte od hlavy k patě. Položte ruce na temeno hlavičky, chvíli na něm
podržte ruce, pak pohlaďte záda, nohy až
k patám. Vraťte se na temeno hlavy, pohlaďte
ji po stranách, pak ramena a ruce. Celý postup
ještě jednou zopakujte a myslete přitom na
vaši lásku, kterou ho objímáte.
32
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SLOVO PEDIATRA
MUDr. Renáta Růžková
z Odborné společnosti praktických dětských lékařů
Během prvních dvou
měsíců věku se už
maminka postupně
naučila porozumět
téměř všem potřebám svého děťátka. Novorozenec ještě nevydrží být dlouho vzhůru. Jakmile usne, nic jej ze spánku nevyruší, dokud
není dostatečně vyspalý. Ve druhém měsíci
věku se však pomalu zkracuje přes den potřeba spánku mezi jednotlivými dávkami ko-

jení a prodlužuje se délka bdění. Děťátko je již
potřeba častěji přebalovat. Při přebalování máte
báječnou příležitost k povídání si a ke hře s dítětem: hrajte si s ním, hlaďte jej, šimrejte, smějte
se spolu. Při hře s rozbaleným dítětem se mu
pod zadeček dostane trochu vzduchu a pokožka je i po zabalení méně náchylná k opruzeninám. Místo na přebalování by mělo být pro
rodiče i dítě příjemné, zavěste mu nad hlavičku
pohyblivou hračku, na okolní nábytek nebo
stěnu nalepte barevné obrázky. Dítě je bude pozorovat a bude při přebalování klidnější. Pokud
dítě přebalujete na vyvýšeném místě, nesmíte
jej ani na okamžik spustit z dohledu. Ani zdvižený okraj přebalovací podložky nezabrání dítěti, aby se nepřevrátilo.
V šesti týdnech věku proběhne u dítěte další vyšetření v kojenecké poradně. Kontrola kojence
v šesti týdnech je pro něj „velkou událostí“ .
Jedná se o tzv. systematickou prohlídku dítěte,
kdy se kontroluje nejen jeho zdraví, ale i správný
psychomotorický vývoj. Na prohlídku si maminka vezme k lékaři nález ortopeda z preventivního vyšetření kyčlí, případně další nálezy,
pokud bylo dítě odesláno k dalšímu odbornému lékaři, a Zdravotní průkaz dítěte .
Před prohlídkou sestra dítě zváží a změří mu
délku i obvod hlavičky. Je-li váhový přírůstek
přiměřený, svědčí to obvykle o zdravém vývoji
dítěte. Při prohlídce pak lékař zjišťuje, jak děťátko prospívá, zajímá se o případné odchylky
ve vývoji. Spící dítě probudí a hovoří na něj, sleduje, jak reaguje dítě na jeho tvář, zda se mu
podaří vyloudit časný úsměv. Jasně barevnou
hračkou nebo chrastítkem pohybuje v zorném
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poli dítěte, aby zjistil, zda hračku alespoň
chvilku sleduje, zda nešilhá a má zdravý zrak. Při
rozbalení miminka sleduje lékař jeho svalový
tonus a pohyby končetin, pak zvedne dítě do
vzduchu a pozoruje, zda drží hlavičku v jedné
čáře s tělem. V tomto věku již děti do určité míry
ovládají krční svaly, to zjišťuje lékař tím, že dítě
opatrně tahem posazuje. Hned po narození umí
dítě uchopit a pevně držet prst vložený do jeho
dlaně. Po šesti týdnech tyto novorozenecké reflexy slábnou a vyhasínají. Pak lékař zkontroluje
děťátku dutinu ústní a poslechne fonendoskopem dýchání i srdíčko. Tepová frekvence bývá
u miminek rychlejší než později. Hmatem se
lékař přesvědčí, zda játra a slezina normálně rostou a zda v bříšku není něco neobvyklého. Nakonec zkontroluje stav kůže a hybnost kloubů

končetin. Všechny důležité údaje a závěr
systematické prohlídky zapíše lékař do
Zdravotního průkazu dítěte, který obdržely maminky již v porodnici (pro
děvčátka červený, pro chlapečky
modrý). Od roku 2003 se distribuuje
nová, zmenšená verze zdravotního
průkazu, skládá se ze dvou sešitků. Obsahově je průkaz také rozdělen do dvou
částí. Lékařská část obsahuje očkovací průkaz a zápisy z preventivních prohlídek. V této
části jsou uváděny klíčové prohlídky v kojeneckém věku: po narození, ve 14 dnech, v 6 týdnech, ve 3 měsících, v 6 měsících a v jednom
roce. (Dále obsahuje všechny preventivní prohlídky, které se provádějí ze zákona každé dva
roky od tří do devatenácti let.) V části určené
pro rodiče jsou informace z různých oblastí péče

o dítě, včetně očkování. Obsahuje i růstové
grafy, aby si mohli rodiče sami zaznamenávat
výšku a hmotnost dítěte, nově přibyly také grafy
krevního tlaku a tabulka psychomotorického
vývoje. Průkaz slouží rodičům, kterým nabízí
užitečné informace. V případě, že dítě onemocní
a není ihned k dispozici jeho zdravotní dokumentace (např. na lékařské pohotovosti nebo
v nemocnici), může zdravotní průkaz rychle poskytnout lékaři důležité údaje, např. o alergii,
podávání ATB nebo o prodělaném závažném
onemocnění.
Příště, ve třech měsících věku, již sestra nejspíše
zapíše do očkovacího průkazu první očkování
tzv. hexavakcínou proti: tetanu, záškrtu, dávivému kašli, invazívní infekci Hemophilem influenzae skupiny B, žloutence typu B a dětské
obrně. 
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PROBIOTIKA
přirození strážci zdraví
Probiotika dokážou příznivě působit na střevní mikroflóru a jejím prostřednictvím ovlivňují náš zdravotní stav. Trávicí trakt novorozence je
v okamžiku porodu sterilní. V průběhu několika hodin ho však osídlí
množství bakterií, které pocházejí z porodních cest matky a okolí.
Z tohoto důvodu je přirozený porod, přiložení dítěte k prsu a následné kojení důležité pro správný rozvoj jeho trávení a imunity. Důležité je také správné osídlení trávicího traktu matky probiotickými
kulturami.
I když termín probiotika každý nezná, pod názvem laktobacil nebo
bifidobakterie si představíme jogurt. Probiotika jsou protipólem antibiotik. Zatím co antibiotika ničí tělu škodlivé bakterie, probiotika
jsou bakterie tělu prospěšné. Celá řada vědeckých studií prokázala jak účinné jsou probiotika. Probiotické kultury zlepšují trávení,
zmenšují plynatost, zácpu a průjmy. Ale také snižují riziko propuknutí alergie anebo atopického ekzému u dětí.
Probiotika můžeme přijímat jako zakysané mléčné výrobky, potravinové doplňky, ale také v kvalitní kojenecké výživě. Nestlé doporučuje náhradní kojeneckou výživu BEBA 2 Premium s obsahem
aktivních kultur Bifidus BL, které na stěnách střeva
vytvářejí ochranný štít a zabraňují tak škodlivým bakteriím, aby se v trávicím traktu usazovaly a množily, čímž přirozeně posilují
obranyschopnost dětí.
Kojení je nejlepší způsob výživy dětí, proto mu dáváme
přednost před výrobky náhradní kojenecké výživy.

Více informací získáte na www.kojeneckavyziva.cz nebo na bezplatné infolince Nestlé: 800 135 135

