
Takto Viktorie roste

porodní míry 51 cm 3 630 g

1. měsíc 56 cm

a její 4. měsíc života

4 320 g

2. měsíc 62 cm 4 610 g

3. měsíc 64 cm 5 460 g

4. měsíc 68 cm 6 020 g
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5.
část

Co je nového
Rodiče (hlavně maminka) si 4. měsíc života
své dcerky Viktorky pochvalují, je totiž velmi
pohodový. Všichni tři si už zvykli na nový
způsob života a zaběhli si svůj režim. Viki své
rodiče spolehlivě rozeznává a je čím dál více
komunikativní. Přitom ji zatím ještě netrápí
prořezávání zoubků ani pověstná tříměsíční
kolika (větříky), maminka kojí
a nemusí si dělat starosti
s přípravou umělého mléka
nebo příkrmů (to až za pár
měsíců) a také je na-
štěstí Viki zdra-
vá jako rybička. 
Kromě toho dě-
lá velké pokroky
v psychomotoric-
kém vývoji a sledo-
vat ji, jak si hraje, je pro
rodiče mnohem větší zábava
než sebelepší program v televizi.
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Od chvíle, kdy Viki objevila, že má ručičky a že
jejich pomocí může chytat hračky, zkoumat je
a dávat si je do pusinky, má o zábavu posta-
ráno. Vždyť je toho tolik, co musí prozkoumat!
Se svojí nejoblíbenější hračkou, kterou je tex-
tilní knížečka s různými druhy použitých ma-
teriálů, zvuky a výčnělky na žužlání, si dokáže
„hrát“ i hodinu v kuse. Kdo by si ale myslel, že
se ke knížce chová jemně a ohleduplně, byl by
na velkém omylu. Naopak, hračka je podrobo-
vána té nejdůkladnější zatěžkávací zkoušce.

Viktorka jako by se chvíli
snažila ji roztrhnout na
půl, pak ji zase „ždíme“,
následně testuje, jestli by
se jí třeba nevešla celá do
pusinky, a tu a tam ji
samým vzrušením od-
hodí pryč ze svého do-
sahu. V tu chvíli spustí
převeliký křik, podle slov
maminky ten vůbec nej-
silnější, jaký od ní zatím
slyšela, a dožaduje se
okamžitého podání před-
mětu své momentální
vášně. Úchop jejích ruček
je zatím trochu nejistý,

ale svůj účel plní a den ode dne se zdokona-
luje. Když Viki zrovna „nečte“ svou knížečku,
zkoumá si ruce. Sevřené do pěstiček je strká
do pusinky (někdy i obě najednou), saje je,
žužlá a vydatně u toho sliní. Sliny jí z poote-
vřené pusinky ukapávají, i když ji rodiče nosí
na rukou. A Viktorka se nosí ráda. Umí si o to
„říct“ svým rozladěným poplakáváním, když
se v postýlce začne nudit. Čtyřměsíční tělíčko
je již dostatečně pevné, a tak rodiče nemusí
dávat pozor na podpírání hlavičky a můžou
bez obav střídat různé způsoby nošení. Jen
příliš rychlé pohyby nebo prudší změny směru
Viki nemá ráda. 
Oblíbenou kratochvílí malé slečny je i pozoro-
vání a „testování“ hraček zavěšených na hraz-

dičce. Bouchá do nich, tahá za ně a svým mi-
minkovským způsobem vše komentuje. Také
když na ni mluví některý z rodičů, jako by se
snažila odpovídat a vydává různé hrdelní

zvuky. Hlasitě se směje, výská a provokuje
kontakt s okolím. 
Zájem o všechno kolem motivuje Viktorku ke
zlepšování pohyblivosti. Jak vše (a hlavně
svoji maminku) sleduje, otáčí se na jeden nebo
druhý bok a přetáčí se na bříško. Pase-li ko-
níčky, krásně už vytahuje krček z ramen, otáčí
hlavičkou nebo se dívá nad sebe. Pomalu se
také začíná i vleže na bříšku natahovat po
hračkách.  
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SLOVO PEDIATRA
MUDr. Renáta Růžková 
z Odborné společnosti praktických
dětských lékařů

Kojenec ve 4. měsíci věku je pokud možno stále
plně kojen. Mateřské mléko zůstává základní vý-

živou miminka, není potřeba dodávat žádné příkrmy. Kojení je pro
matku i dítě chvilkou klidu, uvolnění a oboustranného uspokojení. Ma-
minky podávají jen denně 1 kapku vitamínu D jako prevenci křivice.
Do šesti měsíců dostává miminko jednou měsíčně vitamín K, kapičku
většinou podávají sestřičky v poradně, aby nemusely maminky na
jednu kapku měsíčně myslet. Mateřské mléko dodává děťátku nejen
všechny potřebné živiny, ale i ochranné látky proti nákazám, které ma-
minka prodělala, což je důležité především v útlém věku v období pod-
zimních respiračních infektů v okolí dítěte. 

Ve čtvrtém měsíci děťátko poslouchá, když k němu rodiče promlouvají,
a odpovídá jim broukáním, hraje si s hlasivkami. Děťátko vyžaduje kon-
takt s blízkou osobou, když ji nemá nablízku, pláče. Začíná rozlišovat
blízké a cizí lidi. Už se i nahlas směje, projevuje vzrušení a radost. 

Režim dne
Viktorka se ráno budí kolem šesté hodiny. Ma-
minka ji nakojí a přebalí a holčička ještě na ho-
dinku spokojeně usíná. Po hodině je ale
vzhůru, dá si trošku mlíčka, chvilku si hraje
a opět na hodinku usíná. Během dopoledne si
kombinaci „cucnout a zdřímnout“ zopakuje
ještě jednou, ale odpoledne už má vyhrazeno
pro hraní a zkoumání světa a na spinkání už
„nemá čas“. Jedině v kočárku při procházce na
čerstvém vzduchu se jí opět očička zavřou. Pro
samou „práci“ také odpoledne trochu zapo-
míná na papání a o mlíčko se hlásí po 3 až 4
hodinách. Koupání, které má velmi ráda
a opravdu si ho užívá, většinou přijde na řadu

kolem půl osmé večer a mezi osmou a devátou
holčička usíná. V noci se vzbudí na kojení jen
jednou, rychle se napije a spinká až do rána.
Na začátku čtvrtého měsíce ale měla jeden
týden, kdy se kojení dožadovala i 6x za noc.
Maminku to velmi vyčerpávalo, ale naštěstí se
po týdnu Viki zase vrátila k obvyklému
režimu. Nejspíš šlo o další růstový spurt, tedy
situaci, kdy najednou přestane děťátku stačit
množství mléka. Na zvýšenou poptávku rea-
gují mateřské prsy zvýšenou produkcí mléka
a během několika dní se stav vyrovná. Ma-
teřské mlíčko spotřebuje Viktorčin organiz-
mus téměř beze zbytku. Tradiční „míchaná
vajíčka“ najde maminka v plence jen jednou za
pět až sedm dní.

U lékařů
Na přelomu třetího a čtvrtého měsíce byla
Viktorka na kontrole na ortopedii. Pan doktor
jí zkontroloval kyčle a konstatoval, že je vše
tak, jak má být. 
Na prohlídce u pediatra ve čtyřech měsících
dostala druhou dávku hexavakcíny, aby byla
chráněná před dávivým kašlem, tetanem,
záškrtem, invazívními hemofilovými náka-
zami, žloutenkou typu B a přenosnou dětskou
obrnou. Tentokrát si „včeličky“ ani nevšimla.
Paní doktorka také hodnotila psychomoto-
rický vývoj a celkový stav dítěte, provedla an-
tropometrická měření (délka, váha, obvody),
pohmatem kontrolovala lymfatické uzliny
a bříško, poslechla si srdíčko a dýchání a také
zkoušela, jestli se Viktorce správně vyvíjí zrak
a dokáže očima sledovat pohybující se
předmět. Rodiče odcházeli z ordinace spoko-
jení, protože vše bylo v naprostém pořádku.

Velmi pohyblivá je, i leží-li
na zádech. Zaklání hlavičku za zvu-

kem, otáčí se kolem své osy nebo zvedá
hlavu z podložky, dívá se směrem k no-

žičkám a vypadá při tom, jako by
se chtěla posadit.
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Probiotika dokážou příznivě působit na střevní mikroflóru a jejím pro-
střednictvím 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 ná-
sledné kojení důležité pro správný rozvoj jeho trávení a imunity. Dů-
ležité 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 an-
tibiotik. Zatím co antibiotika ničí tělu škodlivé bakterie, probiotika
jsou bakterie tělu prospěšné. Celá řada vědeckých studií proká-
zala jak účinné jsou probiotika. Probiotické kultury zlepšují trávení,
zmenšují plynatost, zácpu a průjmy. Ale také snižují riziko propuk-
nutí alergie anebo atopického ekzému u dětí. 

Probiotika můžeme přijímat jako zakysané mléčné výrobky, po-
travinové doplňky, ale také v kvalitní kojenecké výživě. Nestlé do-
poručuje náhradní kojeneckou výživu BEBA 2 Premium s obsahem
aktivních kultur Bifidus BL, které na stěnách střeva
vytvářejí ochranný štít a zabraňují tak škodli-
vým bakteriím, aby se v trávicím traktu usa-
zovaly a množily, čímž přirozeně posilují
obranyschopnost dětí. 

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

PROBIOTIKA
přirození strážci zdraví

Kojení je nejlepší způsob výživy dětí, proto mu dáváme 
přednost před výrobky náhradní kojenecké výživy. 

Budete-li počítat i týdny, které mělo dítě ještě strávit v děloze, zjistíte,
že nedonošené děťátko není ani o moc pomalejší. Během dalších mě-
síců se postupně ve svém vývoji i dovednostech zcela vyrovná ostat-
ním „donošeným vrstevníkům“. 
Ve 4. měsíci, za čtyři až šest týdnů po prvním očkování základní očko-
vací látkou hexavakcínou, dostane dítě druhou dávku této vakcíny. Ro-
diče se také mohou rozhodnout přidat první nepovinné očkování,
většinou proti pneumokokovým nákazám (proti pneumokokovému zá-
nětu mozkových blan, proti pneumokokové sepsi, zánětům středního
ucha, zánětům vedlejších dutin nosních, zápalům plic apod). V tako-
vém případě očkuje lékař do jednoho stehýnka hexavakcínu a do dru-
hého stehýnka současně vakcínu proti pneumokokům. Současně
podané vakcíny ve stejném dni navodí šetrnější a vyšší vzestup proti-
látek, a tím i lepší ochranu proti jednotlivým nemocem. Tento postup
je vhodnější než podávání jednotlivých typů vakcín po sobě, vždy s od-
stupem cca 14 dní, který zatěžuje rodiče i dítě více psychicky, přináší do
rodiny „neklid“ před očkováním v krátkých časových intervalech po
sobě. Po očkování může být místní reakce, tj. zarudnutí v okolí vpichu,
mírný otok nebo bolestivost končetiny, kterou děťátko přechodně
„šetří“, méně s ní pohybuje. Někdy bývá i celková reakce organizmu na
očkování, která se projevuje neklidem, zvýšenou teplotou až horečkou
do 38,5 °C nebo nechutenstvím, zhoršenou náladou, nebo naopak spa-
vostí dítěte. To však trvá jen několik hodin. Při horečce podejte děťátku
dávku pro děti vhodného antipyretika, poraďte se se svým pediatrem. 
Na počátku 4. měsíce se citlivým dětem může postupně zhoršovat stav
kůže, objevují se na ní suchá a na pohmat drsná ložiska, ze kterých se
může později vyvinout i dětský, tzv. atopický ekzém. 
Proto se vždy snažíme udržet vhodnými promašťovacími krémy
a mastmi, případně přísadami do koupele kůži děťátka vláčnou, hebkou
a dobře hydratovanou.  �

V této době se rozvíjejí i pohybové schopnosti dítěte. Už zcela ovládá
pohyby hlavy v poloze na bříšku, hlavičku zvedá vysoko nad podložku
a otáčí ji všemi směry, umí ji zaklonit. Na bříšku se miminko opírá o na-
tažené paže. Stejně jako hlavičku zdvihá nad podložku i trup, „pase ko-
níčky“. Přitom se snaží uchopit pozorovaný předmět rukou. Z polohy
na boku se přetáčí na záda a zpět.V poloze na zádech přitahuje dítě
hlavu bradou k hrudníku, natahuje ruce za pohybující se hračkou a tluče
do ní. Ještě však neodhadne vzdálenost. Hraje si s prsty, osahává před-
měty, rozvíjí svůj hmat. Poskytněte miminku hračky jednoduchých
tvarů, ale s výraznými barvami. Sleduje hračky ve své ruce, dává je
k ústům. Otáčí hlavu za zvukem. 
Na konci čtvrtého měsíce se přichytí podaného ukazováku a přitahuje
se do sedu. Pokud děťátko v této době otáčí hlavičku převážně na jednu
stranu, stimulujte jeho pohyb na obě strany a při prohlídce v poradně
o tomto stavu informujte lékaře, který vám poradí vhodné cvičení ke
zlepšení motorického vývoje vašeho dítěte.
Nedonošené dítě mívá motorický vývoj mírně opožděný, vše se naučí
o něco později než ostatní děti. Takové dítě má vlastně dvoje naroze-
niny: jedny v den, kdy se narodilo, a druhé v den, kdy se mělo narodit.
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