PRVNÍ ROK
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

4. měsíc

68 cm

6 020 g

5. měsíc

69 cm

6 470 g

6. měsíc

71 cm

7 100 g

7. měsíc

73 cm

7 218 g

a její 7. měsíc života

Co je nového
V sedmém měsíci svého života začala Viktorka dostávat první příkrmy. Aby měla maminka při krmení obě ruce volné, posadila si
dcerku do autosedačky. I když už mají rodiče
přichystanou vysokou dětskou židličku, ještě do
ní Viki nedávají, protože si sama neumí sednout (ale
když ji někdo posadí, vsedě se už udrží). Po prvních zkušenostech dává maminka přes potah autosedačky „preventivně“ textilní plenu, aby na něm Viktorčin jídelníček nebyl čitelný ještě po
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několika týdnech. Na krmení používá měkkou plastovou lžičku, protože kovovou by mohla poranit citlivé dětské dásně (například kdyby
Viki náhle lžičku skousla).
První tři dny to maminka zkoušela s mrkvičkou uvařenou nad párou.
S příliš velkým nadšením se ale u Viktorky nesetkala. Holčička odvracela hlavičku, odmítala otevřít pusinku a vůbec dávala všemožně najevo
svou nelibost. Rozmixované mrkve ochutnala sotva na špičku jazýčku
a dokázala u toho dělat takové obličeje, že bylo těžké se nerozesmát.
Shodou náhod všechny kamarádky, se kterými maminka o zkušenostech se zaváděním prvních příkrmů mluvila, líčily zcela bezproblémový
www.mamaaja.cz
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PRVNÍ ROK
přechod na pevnou stravu hned od první lžičky, takže Viktorčina maminka byla situací trošku zaskočena. Čtvrtý den se rozhodla pro změnu
uvařit a rozmixovat bramboru a snažila se dát Viktorce lžičku dál do
pusinky, aby ji slečna nemohla jazýčkem vystrčit. Zabralo to a Viki začala jídlo přijímat, i když zpočátku trochu nejistě. V prvních dnech
takto poobědvala jen tři čtyři lžičky, ale maminka měla stejně radost.
Postupně přišla Viki na chuť i původně odmítané mrkvi a dalším druhům zeleniny. Na konci sedmého měsíce už aktivně otvírá pusinku,
když vidí, že se k ní blíží lžička, a k obědu sní i půl skleničky hotové kojenecké stravy. Vše ještě zapije maminčiným mlíčkem.
Protože se Viki stále několikrát za noc budí a dožaduje se kojení, zkouší
jí rodiče od poloviny sedmého měsíce dávat večer rýžovou mléčnou
kaši. Viktorce chutná, ale na noční vstávání to k lítosti rodičů velký vliv
nemá. Možná se potřebuje holčička jen ujistit, že je maminka nablízku,
a uklidnit se prostřednictvím krátkého nakojení, i když velký hlad ve
skutečnosti nemá. Až na tato tři až čtyři procitnutí spí Viktorka v noci
většinou dobře. Večer usíná kolem osmé hodiny a zcela se budí až
k osmé hodině ráno. Pravidlem to však není, někdy se stane, že je několik dní po sobě vzhůru už třeba od půl šesté. Jednou dokonce dostala chuť si hrát od tří hodin ráno do pěti a rodiče jen doufali, že se to
nestane pravidlem. Přes den si dopřeje dvakrát po hodince spánku, nejlépe venku v kočárku. Zavedení příkrmů s sebou přineslo i změnu v četnosti a podobě stoliček. Zatímco jako stoprocentně kojená měla Viki
stolici jen jednou za pět dní, teď je to dvakrát denně. Maminka se směje
tomu, jak se večer v plence objevuje zeleninka od oběda a ráno zase večerní kaše. Přechod na pevnou stravu je pro zažívání Viktorky velká
změna, která by mohla znamenat i zažívací potíže v podobě zácpy nebo
průjmu. Proto začala maminka k večeři Viktorce připravovat Nestlé
kaši Zdravé zažívání. Obsahuje přátelské biﬁdobakterie, které pomůžou
Viktorce s bezproblémovým vyprazdňováním a posílí její obranyschopnost. A když maminka nechce trávit čas přípravou kašičky, může
použít Mlíčko s kaší, které Viktorku zasytí a mamince ušetří čas, který
může strávit se svou malou holčičkou. Objevování nových chutí není
jen doménou malé Viktorky. Také maminka se učí spoustu nových věcí.
Zjistila, že Viktorce chutnají Nestlé ovocné přesnídávky ze 100% ovoce.
Výbornou zábavou pro malou Viki jsou hrátky s Nestlé Baby sušenkami. Moc jí chutnají a zároveň jsou pro ni zdrojem energie a vitaminů. Při jejich papání si masíruje dásně a tím napomáhá prořezávání
zoubků. Čiperka Viktorka projevuje stále silnější touhu po lezení. Vleže
na bříšku zvedá zadeček a snaží se zvednout na kolínka. Někdy udělá
i „klik“, když na okamžik zvedne celé tělíčko a podložky se dotýká jen
rukama a špičkami nohou. Rodiče ji k plazení a lezení
motivují tak, že před ni umístí nějaký zajímavý
předmět a Viki se velmi snaží „dopíďalkovat“
se k němu.
Hračky bere celou rukou, přendává je
z jedné ruky do druhé, a má-li v každé
ručce jednu, bouchá s nimi o sebe. Pokud
ji někdo drží v podpaží nad podložkou,
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podupává si a poskakuje, jako by chtěla zkusit chodit. Čím dál patrnější
je Viktorčina zvyšující se ﬁxace na maminku a tatínka. Nechá se sice
chvilku pochovat i neznámou osobou, ale mnohem uvolněnější a spokojenější je v náruči některého z rodičů. Ráda se zapojuje do hovoru
dospělých a své názory všem sděluje neúnavným žvatláním. V minulém
čísle jsme vám přiblížili, jak probíhala první hodina kojeneckého plavání. Viki při ní plakala a z chladné vody (přesněji řečeno chladnější,
než na jakou byla zvyklá z domova) a neznámého prostředí byla dost
nesvá. Už při druhé hodině ale zaznamenali rodiče výraznou změnu
k lepšímu a po pár lekcích si už pobyt v bazénu vysloveně užívá. Naučila
se i zadržet dech při vyslovení hesla „á šup“, když jí maminka poleje
hlavičku vodou. Pod jedním kolínkem se Viktorce začal dělat atopický
ekzém. Jde jen o jeho velmi mírnou formu, kterou zřejmě vyvolala chlorovaná voda. Pokožka v podkolenní rýze je šupinatá a někdy mírně červená. Dětská lékařka doporučila rodičům vhodnou mast a mléko
k častému promašťování. Vzhledem k tomu, že ve velkém procentu případů (uvádí se až 80 %) je výskyt atopického ekzému předzvěstí výskytu nějaké alergie, nezavádějí rodiče do Viktorčiny stravy pro jistotu
zatím žádné dráždivé a alergizující druhy zeleniny, ovoce a dalších potravin (kakao, čokoládu, vaječný bílek, vanilku, citrusové plody, jahody, kiwi, maliny nebo rybíz apod.). Děťátko rozhodně o nic
nepřijde, když se s nimi seznámí až v pozdějším věku. Jinak je
Viktorka stále zdravá jako řípa a odolává všem virózám
a rýmám. Aby dokázala odolat i případným pneumokokovým
infekcím, dostala očkování vakcínou Prevenar, které zvládla
bez jakékoliv následné reakce.

PRVNÍ ROK

SLOVO PEDIATRA
MUDr. Renáta Růžková
z Odborné společnosti praktických dětských lékařů

V sedmém měsíci věku se děti stále více ﬁxují na
jednu osobu, která o ně pečuje a tráví s nimi nejvíce času, nejčastěji na matku. Pozorují činnost
matky a broukají si v hlubších tónech. Od cca šestého měsíce začne malý človíček vydávat zpočátku jen jednoslabičné
zvuky, během dalších dvou měsíců již začne „slabikovat“. V této době
mají děti stále více zážitků, které sdělují svému okolí neustálým žvatláním. V poloze na zádech zdvihá děťátko hlavičku vysoko nad podložku, dává si nohy do pusinky. Dítě se zatím samo neposadí a při
posazení tzv. „pivotuje“ – stabilitu udržuje tím, že se ohne v zádech dopředu a horními končetinami se opírá mezi roztaženýma nožkama.
Dokud dítě pevně a jistě nesedí, snažíme se dítě neposazovat, jen výjimečně je chováme na klíně, ale raději je krátce vložíme do autosedačky
nebo lehátka s opěrkou. Vsedě s oporou již umí dítě uchopit hračku
jednou rukou, hračku bere mezi palcem a dlaní. Pokud má hračky dvě,
tluče s nimi radostně o sebe. Když děťátko držíme v podpaží, odráží se
nožkama od podložky a „poskakuje“. Drženo v trakaři, udrží dítě váhu
celého těla na horních končetinách. U dítěte se projevuje touha po lezení. V poloze na bříšku zdvihá tělo a podsouvá dolní končetiny – pokouší se o stoj na čtyřech.
Během dne spí dítě stále méně. Má mnoho zážitků, které
mu nedají usnout v klidu a pohodě jako dříve. Proto je
nutné připravit dítěti vhodné podmínky ke spánku, aby
nebylo závislé na uspávání. Stále dodržujeme pravidelnou hodinu k ukládání ke spánku. Děťátko by mělo usínat ve „své“ místnosti, nemusí však mít naprosté ticho

a tmu. Příliš hlučné nebo silně osvětlené místo však není pro ukládání
dítěte ke spánku vhodné. Místnost by neměla být přetopená ani příliš
chladná. Před spaním se vyhneme hrám, které by způsobily přílišnou
fyzickou nebo duševní aktivitu dítěte. Ukládání ke spánku je chvíle
vhodná k „popovídání“ a něžnostem. Návyky, které se jako rituály
každý večer před spaním opakují, jsou uklidňující a zahánějí úzkost dítěte z osamocení. Problémy s usínáním i v tomto věku může vyřešit
krátká „pohádka“, malá hračka nebo oblíbený předmět. Posouzení potřeby spánku je u dítěte obtížné, protože každé dítě má jinou potřebu
odpočinku. Jediným znakem dostatečného spánku co do délky i kvality
je dobrá nálada a „kondice“ dítěte během dne. V sedmém měsíci zařazujeme do stravy další nové potraviny, dáváme však pozor, abychom
nezařazovali více než jednu novou složku stravy během dne, aby v případě obtíží dítěte (vyrážka, zácpa, průjem, nadýmání apod.) jsme mohli
dobře posoudit, která potravina dítěti nevyhovuje. V zastoupení jednotlivých potravinových alergenů hrají významnou roli národní stravovací zvyklosti. Např. ve Švýcarsku je mnohem větší zastoupení alergií
na sýry, v přímořských státech jsou častější alergie na ryby a mořské
produkty, v Japonsku na sóju a v USA na arašídy. U nás patří mezi nejčastější alergeny kravské mléko, slepičí vejce, citrusové plody, kořenová
zelenina, pšeničná mouka, ořechy, ale v poslední době se
u nás častěji objevují i reakce na potraviny pro nás netradiční, jako je sója nebo kiwi. Snažíme se do roka nepodávat dětem potraviny alergizující, jako je tropické ovoce
– zvláště pak kiwi a mandarinky, opatrní jsme i při zavádění jahod, malin a rybízu do stravy kojence. Celer by děti
do roka neměly mít vůbec a ořechy a mořské plody nejdříve
od tří let věku. Hlavními projevy potravinové alergie v zažívacím traktu jsou zvracení, nevolnost, průjem a bolesti břicha, nebývají však u kojenců příliš zvýrazněny. Častější jsou
kožní reakce, které se projevují místním nebo celkovým svěděinzerce

ním celého těla, zarudnutím, kopřivkou, otokem, různorodou vyrážkou nebo zhoršením ekzematických projevů.
Někdy dojde i k projevům alergie v dýchacím traktu, jako
je svědění a sekrece z nosu, kýchání, velmi vzácně i k otoku
hrtanu a pískotům na průduškách. V jarním sychravém, mrazivém a vlhkém počasí často dochází ke zhoršení projevů ekzému. Většinou nejde o žádné závažné problémy a postižené
ložisko kůže stačí promastit vhodným hydratačním krémem.
Olej raději nepoužíváme, protože se dobře nevsákne do podkoží
a kůže tak je sice na povrchu mastná, ale není dobře hydratována
do hloubky, ztrácí svou jemnost. Suchá a hrubá kůže je doprovodným příznakem dětského, tzv. atopického ekzému. Podaří-li se nám
pomocí promašťovacích a zvláčňujících krémů a mastí tento stav zmírnit, většinou se zmírní i svědění, které dětské pacienty velmi trápí. Tyto
krémy a masti (tzv. emoliencia) příznivě působí na pokožku a dodávají
jí látky tukové povahy, které jí chybí, a povlékají kůži tenkým ﬁlmem,
který v ní zadržuje vodu a tím chrání před vysycháním a před působením nepříznivých faktorů zevního prostředí (chlór ve vodě, smog ve
vzduchu, zbytky pracího prášku v prádle, pot apod.). Tyto krémy vtíráme do suchých ložisek na kůži, ale často ošetřujeme celé tělo i obličej. Vždy dáváme tolik krému, aby se v krátké době snadno
vstřebal. Na kůži nesmějí být nadbytečné nánosy, protože jinak se kůže přehřívá a špatně „dýchá“. Raději
dítě ošetřujeme menším množstvím krému, ale
častěji, tedy i několikrát denně tak, aby to
bylo dítěti příjemné a kůže byla stále vláčná
a hebká. Pokud suchá ložiska přetrvávají
i při častém promašťování, použije maminka na tato ložiska zinkovou, endiaronovou nebo dehtovou pastu. Pasty
jsou tužší a hůře se roztírají. Jde o velmi
účinné léčivé látky, ale maminky je nemají rády, protože jsou většinou barevné,
špiní prádlo a někdy i trochu páchnou.
Proto pastu nanášíme většinou na noc,
pouze v tenké vrstvě a jen na suchá ložiska ekzému. Při koupeli ji násilně nesmýváme, ale je
možné větší vrstvu pasty smýt kouskem gázy namočeným ve slunečnicovém nebo olivovém oleji. Na noc
pak použijeme starší bavlněné dupačky či pyžamka, aby se od pasty
nezamazalo ložní prádlo. Pokud se dítě ošetřuje pastou s dehtem, je
nutné jej chránit před slunečním zářením, ošetřená místa musí být
kryta oděvem. Dehet totiž zcitlivuje kůži na sluneční záření a snadno
dochází k podráždění osluněných míst. Proto chraňme děti takto ošetřované i před „sluněním“ přes sklo, například u okna v automobilu.
Také obklady mají na kůži zklidňující účinek. Jsou určeny pro mokvající a podrážděné okrsky kůže, např. v loketních jamkách, v podkolení,
pod paždím, pod bradičkou nebo i na tvářičkách může být kůže začervenalá a mokvat. Vhodné jsou obklady z Jarischova roztoku (u kojenců
jen na malé plochy), můžeme použít velmi slabý růžový roztok hypermanganu (má dezinfekční účinky) nebo silný černý čaj, případně řepík
lékařský. Ten využíváme hlavně k léčbě ekzémů pro jeho protizánětlivé účinky. Obklady z čaje používáme zvláště při akutním zhoršení ekzému, kdy bývají plochy kůže silně mokvavé. Čaj obsahuje tříslovinu
tanin, která má silné stahující, protisvědivé a mírně protizánětlivé
účinky. Používá se jedna kávová lžička pravého černého čaje na čtvrt
litru horké vody, tato směs se nechá vyluhovat a pak se scedí. Je nutné
dodržovat správnou techniku přikládání obkladů, aby nedošlo ke zhoršování ekzematických projevů. Připravený roztok nebo čaj ohřejeme ve
skleněné, porcelánové nebo neporušené smaltované misce na teplotu
asi „jako na mytí obličeje“. Obkladová tekutina nesmí být moc horká.
Do nádoby s roztokem namáčíme třikrát přeloženou gázu, mírně ji vymačkáme a přiložíme na postižená místa. Asi za dvě minuty, když obklad zchladne, jej znovu vyměníme. Tento postup opakujeme asi 10 až
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15 minut, nejméně třikrát denně. Na obklady nikdy nepřikládáme mikrotenové ani igelitové fólie, ani je nikdy neprodyšně nepřevazujeme.
Jinak je nebezpečí zapaření a zhoršení kožního onemocnění.
Pro děti s ekzémem nebo i jen vrozenou suchou kůží doporučujeme
tzv. olejové koupele. Ty jsou nejen vhodným doplňkem komplexní léčby
a péče o kůži, ale kůži i šetrně očisťují. Olejová koupel (v lékárně vám
doporučí hned několik vhodných prostředků) šetrně rozpouští a odstraňuje pot, kožní maz a starší zrohovatělé buňky kůže, stejně jako
zbytky mastí. Na pokožce zůstane po této koupeli olejový ﬁlm, který
slouží jako přechodná ochranná vrstva až do znovuobnovení přirozeného tukového pláště. Tím se zlepšuje obranná funkce kůže. Koupel
nemá být příliš teplá ani dlouhá, mohl by se tím snížit léčebný účinek
olejové lázně. Také současné použití mýdla a šamponů ruší její příznivý
účinek. Doporučuje se teplota vanové olejové lázně cca 36°C po dobu 5
až 15 minut. Zpočátku koupel provádíme ob den, po zlepšení stavu
kůže stačí k udržení léčebného efektu olejová koupel asi dvakrát týdně.
Dříve kožní lékaři nedoporučovali používat na ekzematickou kůži
mýdlo. Samotná voda však často nestačí k důkladnému očistění kůže
a nečistota, pot i zbytky mastí zhoršují zánětlivé projevy při ekzému.
V takových místech se snadněji usídlují bakterie i houby. V současné
době se doporučuje ekzematikům občasné omytí syntetickou mycí
emulsí (tzv.syndet) nebo jemným dětským mýdlem s kyselým nebo neutrálním pH.
Vhodná jsou mýdla obsahující paraﬁn, která očištěnou kůži nevysušují. Tyto mycí prostředky
však používáme v jiné dny než olejové koupele
a omýváme dětem zvláště místa vlhké zapářky. Pokud výše uvedená opatření stav
kůže dostatečně nezlepší a ekzém se horší
nebo přetrvává i přes dostatečnou péči rodičů o kůži kojence, poraďte se se svým
pediatrem. Existují i další možnosti léčby, např. hormonálními (kortikoidními)
mastmi. Zavedení těchto mastí k místnímu
použití do léčby dětských ekzémů přineslo
velký pokrok a úlevu dětským pacientům. Tyto
léky „nejdou“ po příčině onemocnění, ale zklidňují
jen nejakutnější stadia zánětu, a proto je používáme
jen krátkodobě (cca 3 dny) a pak se opět vracíme ke klasické,
výše uvedené léčbě. Přesnou léčbu hormonálními krémy nebo mastmi
musí vždy určit jen lékař při opakovaných kontrolách a podle povahy
onemocnění. Obecně platí, že tento lék používáme jednou až dvakrát
denně a přesně jen na místa největšího zánětu, která jsou zarudlá
a zduřelá. Při výběru vlastního léku vezme lékař v úvahu stáří dítěte,
rozsah a lokalitu ošetřované plochy, typ a stadium kožního onemocnění, typ kůže pacienta a riziko druhotné infekce. Ačkoliv při jejich
použití dojde většinou k rychlému zlepšení akutních projevů, varujeme
maminky, aby si tyto přípravky půjčovaly např. od sousedky nebo kamarádky, i když jejímu dítěti mast hodně pomohla. Nechte volbu těchto „zázračných“ mastiček na ošetřujícím lékaři, případně kožním
specialistovi.
Léčba dětských ekzémů vyžaduje velkou trpělivost lékaře, rodičů i nemocného dítěte. Samozřejmou součástí léčby je i nedráždivá dieta,
vhodné oblékání dítěte, použití vhodných mycích prostředků. Snižování prašnosti a teploty v místnostech, kde dítě pobývá, časté větrání.
Pokud se u kojence objeví ložiska suché kůže, nemusí se maminky hned
děsit. Prakticky každé dítě do roka má přechodně různé projevy zánětu
kůže (například po plavání kojenců v bazénu, po přehřátí, po proběhlém respiračním nebo virovém infektu apod.). Pokud není v rodině
dědičné zatížení alergiemi, nemusí se vždy jednat o projevy dětského
atopického ekzému. Při správném, výše uvedeném ošetřování citlivé
kůže kojenců a malých dětí téměř u všech dětí tyto projevy do roka
věku vymizí a dobře promaštěná a hydratovaná kůže dítěte zůstává
hebká a vláčná. 

• Text: Hana Hoffmannová, fotografie: ing. Tomáš Pavlis
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