PRVNÍ ROK

4.

část

a její 3. měsíc života
Takto Viktorie roste

porodní míry

51 cm

3 630 g

1. měsíc

56 cm

4 320 g

2. měsíc

62 cm

4 610 g

3. měsíc

64 cm

5 460 g

Co je nového?
Na návštěvě u pediatra ve třech měsících dostala Viktorka do zadečku očkování hexavakcínou
proti dávivému kašli, tetanu, záškrtu, invazívním hemoﬁlovým nákazám, virové hepatitidě
(žloutence) typu B a proti přenosné dětské obrně. Proti injekci Viki protestovala hlasitým
pláčem, ale jinak se očkování obešlo bez jakékoliv reakce.
Podzimní sychravé dny se na mamince podepsaly nachlazením a rýmou a maminka se obávala,
aby nenakazila i Viktorku. Největší nápor nemoci tlumila za pomoci kloktadla, mořské vody
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v nosním spreji, cucavých tablet na bolest
v krku a pitím bylinkových čajů, protože jako
kojící nechtěla užívat žádný z „klasických“
léků. Viktorka ale dostávala s mateřským mlékem i protilátky, které se v maminčině těle vytvářely, a přečkala vše ve zdraví.

PRVNÍ ROK
úplně nebo téměř úplně natažené. Také dokáže otáčet hlavičku ze strany na stranu v jakékoliv poloze a začala se otáčet ze zad na
bříško. Pro maminku to znamená mnohem
více opatrnosti při přebalování a koupání.
Tento měsíc je zajímavý i tím, že holčička objevuje ruce – tedy že jednou ručičkou často
chytá tu druhou, ohmatává si ruce a hraje si
s nimi. Je to velice důležitý vývojový krok,
tím, že dítě objeví svou ručičku, jeho vývoj
„poskočí“, protože následně nato se naučí
rychle vést ruku k předmětům, které vidí,
a uchopit je.
Ve třetím měsíci postupně slábne původně
silný úchop a Viki se už neudrží, když ji někdo
táhne za ručičky do sedu. Novinkou je i to, že
při pláči se už tvoří a kutálejí slzičky.
Co se týká smyslového vývoje, Viktorka už
oběma očima dokáže sledovat i rychle se pohybující předmět ve všech směrech. Pohyby
očí jsou přitom provázené pohyby hlavy. Také
dokáže najít zdroj zvuku a otáčí hlavu tam,
odkud zvuk přichází.
Viktorka je, stejně jako každé děťátko v období
třetího měsíce, velice motivovaná přijímat
podněty ze svého okolí. Je otevřena všemu, co
k ní přichází. Ale ne všechny podněty ji zaujmou stejným způsobem. Rodiče si uvědomují, že je velice důležité, aby převažovala
pozitivní stimulace, která by podporovala Viktorčinu otevřenost a důvěru ke světu
a podněcovala ji, aby ochotně akceptovala
podněty, které k ní z okolí přicházejí.
Ve třetím měsíci života své dcerky rodiče pozorují, že Viktorka se už podstatně lépe orientuje
ve světě a dokáže lépe využívat své smyslové orgány než před měsícem. Úsměvem dokazuje, že
rozlišuje člověka od ostatních objektů, a také již
začíná záměrně přibližovat ručičku k hračce
s cílem důkladněji se s ní seznámit. Vytrácí se
ohnutí končetin typické pro novorozenecké
období – paže jsou stále častěji natažené
a ručičky se stále více otevírají. Viktorčiny pohyby se stávají plynulejšími
a vláčnějšími v porovnání s trhavým
pohybem novorozence. A také jsou
stále více a více cílené a záměrné.
Koncem 3. měsíce se Viki
naučila ovládat pohyb hlavičky.
V době bdění už převládá
poloha hlavy ve střední
poloze, ve spánku má
ale hlavu otočenou na
jednu stranu. V poloze
na bříšku dokáže ma-lá
slečna zdvihnout hlavu
asi o 90° a chvil-ku ji tak
udrží. Když Viktorka
„pase koníčky“, dokáže
se vzepřít na ručičkách
bez toho, aby se dotýkala
lokty podložky – paže má

Stimulace dítěte
Význam stimulace dítěte je v tom, že aktivuje
organizmus a připravuje ho na určitou činnost. Musí vycházet z individuálních dispozic
dítěte a z jeho vývojové úrovně. Dále je
potřeba pamatovat na to, že stimulace je základem kontaktu dítěte s jeho okolím, a tedy
má být zdrojem jistoty a bezpečí. Úlohou rodiče je poznat své dítě a umět odhadnout
i míru stimulace – to znamená, aby nebylo
přetažené a nadmíru zahlcené podněty, které
nezvládá zpracovat, nebo naopak málo stimulované. Pokud je podnětů velké množství
a jsou chaoticky prezentované, posiluje se nejistota ve vztahu ke světu a také se
může ﬁxovat pasivita dítěte.
Pokud se hračka nebo
člověk ztrácí z dosahu
dítěte příliš brzo, může
to vést k pocitu těžké
dostupnosti okolního světa, a tím
k pocitu nejistoty.

Chaotická stimulace
Tendence rodičů předvádět vícero hraček najednou bez toho, aby dítěti ukázali, co je s ní
možné dělat, a nechali dítě, aby si to vyzkoušelo. Anebo v sociálním kontaktu střídání většího
počtu lidí v krátké době.

Stimulace s převahou manipulace jinou osobou
Rodiče hračkou manipulují, ale nenechají dítě, aby si dělalo, co ono chce. Nutí dítě, aby
dělalo to, co uznají za vhodné oni. Odsouvají dítě do role pasívního příjemce. V sociálním kontaktu bychom to mohli přirovnat k situacím, kdy vyvíjejí aktivitu dospělí a nečekají v komunikaci s dítětem na jeho reakci, a pokud už nějaká přijde, tak ji nerespektují. Např. na něco se
zeptají – a hned si sami odpovědí nebo ani nepočkají na odpověď nebo reakci dítěte.

Stimulace s možností neřízené, spontánní aktivity
Rodiče nechávají hračky v dosahu dítěte dlouhou dobu, aby si
s nimi hrálo, jak chce. V sociální oblasti se to dá
přirovnat kontaktu s lidmi, kteří jsou v blízkosti dítěte, reagují na jeho chování, ale
sami komunikaci a kontakt nestimulují.

Variabilní stimulace
s možností vlastní
aktivity
Rodiče dítěti hračku ukážou, ukážou mu,
co je možné s ní dělat, a podporují i jeho
vlastní aktivitu. I v sociální oblasti je to podobné – dospělí aktivitu dítěte iniciují a rozvíjejí. Dítě je respektovaným partnerem.
listopad 2007
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TIP

na správnou stimulaci
3měsíčního dítěte:

Při koupání a po každém přebalování umožníme dítěti dostatek pohybové aktivity – dbáme na to, aby v místnosti bylo
přiměřeně teplo, aby děťátko neprochladlo. Tak často, jak je to jen
možné, necháváme dítě nahé na podložce, aby volně kopalo
nožičkama a pohybovalo ručičkama. Podporujeme pohyb rukou,
nohou a také hlavy stimulováním pokožky – rozvíjíme hmat dítěte.
Když je na podložce, hladíme ho po celém tělíčku – dbáme, abychom měli teplé ruce a nezranili děťátko prstenem. Jemně mu
třeme ručičky a zkoušíme pomalu tleskat – velice jemně a můžeme
k tomu říkat i nějakou dětskou říkanku, např. Paci, paci, pacičky.
Děťátko můžeme stimulovat i tím, že ho budeme hladit různými
měkkými látkami příjemnými na dotyk, případně jemným pírkem
– přičemž pojmenováváme části těla, které hladíme.

Důležité: Sledujeme reakce dítěte
– při náznaku nevole nebo únavy
přestaneme.
Pohodlně se posaďte do polosedu –
s podepřenými zády a nataženýma nohama. Na hruď si položte děťátko (pokud
je to možné – aby bylo i ono i vy svlečené
a mohlo se dotýkat vaší pokožky) bříškem
dolů, aby mělo hlavičku opřenou a poslouchalo
vaše srdce. Jemně ho hlaďte po zádíčkách
a tiše mu zpívejte. Motivujte ho, aby zvedalo
hlavičku nahoru a podívalo se vám do očí. Promlouvejte k němu tichým a uklidňujícím hlasem. Tato činnost může být také relaxační pro
vás oba. Každý pokrok dítěte a každý úspěch
pochvalte a pohlaďte své děťátko.
Otáčení hlavičky za hračkou. Položíme
děťátko na zádíčka nožičkama směrem
k nám. Ukážeme mu pestrou hračku
a pohybujeme jí ve vzdálenosti asi 40 cm tak,
aby ji sledovalo očima a pohybovalo i hlavou
doprava a doleva. Pokud má dítě ve zvyku
ležet s hlavičkou otočenou na jednu stranu,
otočíme mu ji nejprve do středu a potom ho
lákáme, aby ji otočilo na stranu druhou, než je
zvyklé. K děťátku neustále mluvíme. Dbáme
na to, aby hračka byla pestrá a dostatečně veliká.
Zdvihání hlavy v lehu na bříšku. Položíme dítě na bříško a paže mu upravíme tak,
aby ležely pokrčené a přitlačené k hrudi nebo
trochu pod hrudí. Hlavičku děťátku otočíme
tváří k podložce – děťátko by mělo hlavu zvednout. Necháme ho na bříšku nejméně 2–3 minuty – pokud je spokojené, můžeme ho tak
nechat i delší dobu. Podněcujeme ho, aby zvedalo hlavičku, např. tím, že mu vsuneme ruku
pod hrudník – dlaní směrem k hrudníku –
a nadzvedneme hrudník asi o 5 cm, aby se
hlava nemohla dotýkat podložky. Důležité:
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Dítě nebude zvedat hlavu jen tak, ale proto,
aby něco zajímavého vidělo! Proto dítě lákáme
něčím pozoruhodným. V tomto období je stále
ještě lidská tvář tím největším lákadlem pro
dítě, proto si klekneme tak, aby naše hlava
byla ve výšce hlavy dítěte, a voláme ho, aby
se na nás podívalo. Postupně nahrazujeme
různými hračkami.
Necháme dítě v lehu na bříšku. Prsty
a dlaní ho jemně hladíme po zádíčkách.
Druhou rukou mu mírně přitlačíme zadeček.
Stimulujeme ho ke zvedání hlavičky. Můžeme
mu přitom zpívat – např. Pásla ovečky v zeleném háječku…
Pohyby hlavy při různých způsobech
nošení. Děťátko vezmeme ve vodorovné
poloze do náručí, záda směřují nahoru a s hlavičkou vysunutou přes předloktí. Neseme ho
tedy v lehu na bříšku a dítě se tak může lépe
rozhlédnout. Procházíme se s ním takto po
bytě, po zahradě, po parku… Dítě sleduje své
okolí a udržuje hlavičku zdviženou a zároveň ji
otáčí všemi směry za tím, co ho zrovna zajímá.
Tato poloha dítě aktivuje. Poloha na zádech ho
uspává.
Přednožování. Posadíme
se na stoličku. Nastavíme

paže a ruce tak, jako bychom chtěli nabrat
vodu ze studně. Dítě si položíme zadečkem na
své dlaně tak, aby nám leželo zády na obou
našich rovnoběžně držených předloktích
a jeho hlavička aby byla opřená o naše břicho.
Dlaněmi pohybujeme tak, že zdviháme
a spouštíme pánev dítěte, a tím dítě zdvihá
a dává dolů nožičky. Důležité je, abychom cítili, že se dítě aktivně zúčastňuje a pomáhá
přitahovat nohy k bříšku.
V lehu na bříšku se dítě odráží nožičkama
od našich rukou směrem dopředu k nějaké
hračce. Není to však vhodný cvik po krmení.
Hra na schovávanou. Dítě leží na zádíčkách na posteli nebo na stole. Maminka nebo tatínek na ně zavolá z pravé
strany a snaží se pohyby hlavy nebo ruky
přivábit jeho pohled. Dítě ze začátku otáčí hlavou sem a tam, a když rodiče objeví, ten se na
něho zasměje, promluví k němu a za chvíli se
dítěti schová a volá na něho z levé strany.
Nad postýlku zavěsíme dítěti hrazdičku
s různými hračkami – v takové vzdálenosti, aby se jich mohlo pohodlně dotknout
rukou. Hračky by měly být pestré a vydávat při
dotyku nějaký zvuk. Tím stimulujeme pohyby
dítěte.
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SLOVO PEDIATRA
MUDr. Renáta Růžková
z Odborné společnosti praktických dětských lékařů
Ve třetím měsíci
jsou děti v poradně většinou očkovány vakcínou Infanrix Hexa, která je
v budoucnu ochrání proti dávivému kašli, tetanu, záškrtu, invazívním hemoﬁlovým nákazám, žloutence typu B a proti přenosné dětské
obrně. Podmínkou je, aby již byla zahojena reakce po prvním očkování proti tuberkulóze,
které bylo provedeno již při propuštění z porodnice. (Děti, které nemají na očkování proti
TBC žádnou reakci a jizvička na levém ramínku je sotva patrná, jsou při nedostatečném
množství protilátek proti TBC přeočkovány po
druhém roce věku.)
Ačkoliv již i v České republice očkujeme
děti šetřící, tzv. acelulární (nebuněčnou)
vakcínou, která je výrazně méně reaktogenní
než dříve užívané vakcíny, může být dítě jeden
až dva dny po očkování neklidné, mrzuté,
plačtivé, nebo naopak spavější, s menší chutí
k jídlu, někdy může mít i horečku kolem 38 °C
(podle doporučení lékaře v takovém případě
podáme antipyretika tlumící horečku nebo
bolest). Proto je důležité, aby bylo děťátko při
očkování zdravé, nemělo nejen teplotu a příznaky respiračního onemocnění (např. rýmu
30
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nebo kašel), ale celkově by mělo být v pohodě.
Není vhodné, aby bylo dítě očkováno, když
jsou v rodině akutně nemocní rodiče nebo malí
sourozenci. Pokud onemocní kojící matka virózou, většinou děťátko nemoc nedostane,
protože se mu mateřským mlékem dostávají
do těla protilátky proti matčině nemoci. Pokud
onemocní otec, je lépe, když přechodně péči
o děťátko převezme jen matka, nebo si otec
vezme při přebalování dítěte roušku na ústa,
aby děťátko blízkým kontaktem nenakazil
a nevystavoval infekci.
Další podmínkou prvního očkování
v poradně je, aby dítě dobře prospívalo,
tj. aby dobře rostlo a přibývalo na váze. Hmotnost při prvním očkování by měla být alespoň
5 000 g, ale i plně kojené děti váží většinou již
o dost více. Přiměřený váhový a růstový
přírůstek hodnotíme podle tzv. „percentilových grafů“. Rodiče mají tyto růstové a váhové grafy v příloze Zdravotního průkazu
dítěte a mohou si do nich vždy váhu a délku
svého děťátka po návštěvě poradny zapsat.
Lékař má tyto grafy většinou přímo v lékařském programu v počítači, a může tak pravidelně při prohlídce v poradně zaznamenávat
údaje přímo do grafu, ukázat je matce a orien-

tovat se, zda dítě prospívá po všech stránkách.
Viktorka je svou délkou v pásmu 90. percentilu, což znamená, že 90 % stejně starých dětí
je menších než ona a jen 10 % dětí je delších.
Její oba rodiče jsou vysocí, proto je přirozené,
že je Viktorka tak dlouhá. Je dobře kojená
a nic jí nechybí, proto její váha je na 50. percentilu, tedy přesně v průměru stejně starých
dětí. Celkově je Viktorka drobná: je dlouhá
a s normální hmotností vzhledem k věku,
proto v grafu hmotnostně-výškového poměru
je „jen“ v pásmu 3. percentilu, tedy nejnižším.
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• Text: Hana Hoffmannová, fotografie: ing. Tomáš Pavlis

Pokud dítě roste a přibírá na váze stále
„svým“ tempem, prospívá a jeho váha
s výškou jsou stále ve stejném percentilovém
pásmu a výrazně se nevychylují směrem dolů,
snažíme se, aby matka plně kojila do šesti
měsíců věku a nepodávala mezi kojením ani
čaj (to někdy radí starostlivé babičky, které si
myslí, že dítě „musí mít žízeň“), ani jiné
příkrmy. Pokud však děťátko neprospívá, tzv.
„stojí na váze“, kdy během měsíce je hmotnost
téměř stejná, a jen málo vyroste, zvláště když
jsou obě hodnoty v pásmu 3. percentilu i níže
a dítě je plačtivé, neklidné, nespokojené a „hladové“, doporučíme mamince dokrm některou
mléčnou formulí.
Kvalitní a nutričně vyvážená strava dítěte
je základem pro jeho budoucí zdravý
život, proto mamince nutriční ﬁrmy nabízejí
jednoduché řešení problémů s výživou kojence
při nedostatečném kojení. Jedná se o tzv.
mléčné formule, tedy vhodným způsobem upravené kravské mléko. Kojenecká mléka mají
upravenou bílkovinu kravského mléka, aby byl
poměr jednotlivých složek stejný jako v mateřském mléce, tedy stejně jako mateřské mléko
nezatěžují ledviny, není nebezpečí nadváhy. Děti
mléčné formule dobře snášejí, nemají kožní
problémy, jsou vyrobeny tak, že snižují riziko,
případně oddálí (stejně jako mateřské mléko)
budoucí rozvoj alergie. Mléčné formule často ob-

sahují i „přátelské baktérie“ (např. Biﬁdus),
které osídlí střevo kojenců a podporují přirozenou obranyschopnost jejich organizmu, stejně
jako i lepší využití vitamínů a minerálů. Mléka
často obsahují i speciálně upravené tuky (např.
LC-PUFA), které zajišťují správný rozvoj mozku,
zraku a sluchu dítěte, podporují jeho duševní
rozvoj i správný psychomotorický vývoj.
Přesto, že v lékárnách je dostatečný
výběr mléčných formulí různých ﬁrem,
doporučuji poradit se před zavedením
dokrmu kojence vždy se svým dětským lékařem. Z nedávno proběhlého průzkumu „Jaké
jsou informační zdroje matek při volbě kojeneckého mléka po mateřském mléce“ vyply-

nulo, že nejvíce matky důvěřují pediatrům,
což považuji za velmi důležité. Dále se maminky radí o výživě svého dítěte s ostatními
matkami, přáteli a příbuznými, nechávají se
ovlivnit letáky a brožurkami s výživovými doporučeními. Na čtvrtém místě se matky rozhodují o výživě svého dítěte podle obalu
výrobků a etikety, teprve pak následuje internet, časopisy zaměřené na rodičovství, knihy,
farmaceuti v lékárnách, další časopisy
a vzorky. Jistě jde všem zúčastněným především o správnou, kvalitní a dostatečnou výživu dítěte.
Proto je jasné, že primární a kvalitní výživou
prospívajících kojenců zůstává mateřské
mléko. 
PR

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

