Takto Viktorie roste

a její 11. měsíc života
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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

8. měsíc

76 cm

7 530 g

9. měsíc

77 cm

7 870 g

10. měsíc

78 cm

8 100 g

11. měsíc

79 cm

8 300 g

PRVNÍ ROK

Co je nového
Velké novinky jsou tentokrát
dvě. Jednak Viktorka udělala své
první zcela samostatné krůčky
bez opory a jednak absolvovala
první dovolenou. Ona sama si
tedy víc užívá a vychutnává
první novinku v pořadí, ale na
dovolené vypadala také spokojeně. Rodiče dali napoprvé před
mořem a plážemi přednost
horám a vyrazili na Slovensko do
Tater. Dlouhou cestu autem si
raději naplánovali na večer a
noc, aby ji Viki pokud možno
celou prospala. Podařilo se, v hotelu maminka malou cestovatelku už jen přebalila, nakojila a
uložila do předem vyžádané dětské postýlky.

inzerce
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krmy a hotové kojenecké polévky. Na svačinky
dostávala Viki Baby Yogo dezerty od Nestlé,
které nemusí být v chladničce a jsou na cesty
ideální. Ke sterilizaci Viktorčina talířku a lahve
se v těchto improvizovaných podmínkách výborně osvědčily speciální sterilizační tablety,
které se jen rozpustí ve vodě, do roztoku se
vloží zbytků potravin zbavené a umyté nádobí
a za 15 minut je hotovo.

Balení probíhalo s vědomím, že na Slovensku
nebude problém dokoupit cokoliv, co by snad
chybělo. Kdyby ale Viktorka s rodiči cestovala
do vzdálenější a exotičtější země, museli by rodiče všeho vézt větší zásoby.

Na dovolené
Nové prostředí a množství zážitků se u Viki
projevilo snížením chuti k jídlu a naopak větší
potřebou spánku, v noci se ale slečna budila
častěji, než je u ní zvykem. Možná se potřebovala ujistit, že i když není doma, kde to důvěrně zná, maminka je jí stále nablízku.
Jídlo maminka připravovala v hotelovém pokoji. Bez malé rychlovarné konvice by se
přitom asi neobešla. Z převařené kojenecké
vody dělala Viktorčinu oblíbenou kaši i čajík a
v horké vodě ohřívala masozeleninové pří32
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Viktorčin jídelníček
v 11. měsíci
Snídaně: kojení
Svačina: ovocné pyré, kaše
nebo jogurt

Oběd: polévka a masozeleninový příkrm
Svačina: ovocné pyré nebo pečivo
Večeře: ryžová kaše Zdravé zažívaní
Před spaním a v noci: kojení

PRVNÍ ROK
Kromě nočního spánku a
oběda trávila rodina celé
dny venku. Viktorce se
na travičce, na písku i u
bazénu moc líbilo, na vše
nové okolo sebe byla velmi
zvědavá. Téměř neustále
byla na nohou a rodiče za
sebou doslova vláčela. Udržet ji ve
stínu bylo prakticky nemožné, proto byla
namazaná krémem s vysokým UV faktorem.
Dostala také sluneční brýle, na které si postupně zvyká. Asi největší zaujetí bylo na malé
slečně možné pozorovat při hře na písku. Donekonečna nabírala rukou písek a házela do
kyblíčku, aby ho za chvíli vysypala a začala nanovo. Bábovky, které jí rodiče z písku udělali,
okamžitě s gustem bourala a smála se tomu
jako povedené taškařici. Sem tam ji napadlo,
že by mohla ochutnat, co dobrého navařila, ale
rodiče byli stále ve střehu. Do krytého bazénu
v hotelu vzali malou Viki jen jednou,
protože se jí pod koleny opět udělal ekzém a chlórovaná voda mu
nedělá moc dobře. V brouzda-
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Slovo pediatra

lišti si ale nožičky mohla
máčet podle libosti.
Ostych a strach, který
měla Viktorka v minulých měsících z neznámých osob, už je ten tam
a z Viki se stala velmi společenská slečna. Úsměvy rozdává bez rozpaků na všechny
strany, dělá pápá, paci-paci a živě se zapojuje svým žvatláním do hovoru. Mezi nové
dovednosti, které zvládá, patří kromě již zmíněných prvních samostatných (zatím trochu
nejistých) krůčků také bezpečné slézání z pohovky nebo postele. Vylézt se na ni naučila již
dříve, ale až v jedenáctém měsíci pochopila, že
chce-li také dolů, musí zadečkem napřed a nejdříve spustit na zem nožičky. Pro rodiče je jedenáctý měsíc sice hodně náročný, protože
holčičku skutečně nemůžou pustit ani na vteřinku z očí, ale zároveň zažívají s čím dál komunikativnější Viktorkou mnoho radosti a
nádherných chvilek. Vůbec nejkrásnější odměnou jsou pro ně první pusinky, které
jim dcerka dává.

V 11 měsících
věku měří děvMUDr. Renáta Růžková
čátka i chlapci
z Odborné společnosti
v průměru 75 cm
praktických dětských lékařů
a váží kolem 9,5
kg. Viktorka je
tedy stále dlouhá a drobná dívenka. V tomto věku se dále rychle rozvíjí
psychomotorický vývoj dětí. Děti již umí stát bez opory i se posadit ze
stoje, chodí s oporou dopředu nebo kolem nábytku, některé děti se odváží i k prvním samostatným krůčkům, jejich chůze je však stále velmi
nejistá. Dokonale však lezou, sedí a chodí s oporou. Také v jemné motorice se děti stále zdokonalují, umějí schovat i malý předmět (např.
kuličku) do krabičky a znovu jej vyndat. Děti rády stahují předměty
z přístupných míst. Jsou velmi všetečné, ale svou činnost ještě nepromýšlí. Proto je velmi nutné upravit prostředí, ve kterém se děti pohybují tak, aby nedošlo k úrazům. I tak musí být rodiče a pečující osoby
stále ve střehu. Nikdy nelze předpokládat, co dítě právě napadne. S okolím děti komunikují již pomocí několika slov, postupně rozumí i významu mnoha dalších slov, ačkoliv je ještě neumějí samy vyslovit.
Osoby pečující o dítě musí stále dbát na úzkostnou čistotu, opakovaně
si mýt ruce, stejně tak dbají na čistotu prostředí, ve kterém dítě žije, dodržují hygienické návyky při přípravě stravy. Také dítěti již vštěpujeme
správné hygienické zásady: mytí rukou před jídlem a po něm, začínáme
i s ústní hygienou. Zpočátku omýváme zoubky jen navlhčenou gázou či
kapesníčkem, později zoubky čistíme jemným kartáčkem navlečeným
na prst, tzv. „prsťáčkem“, nebo jemným vlhkým zubním kartáčkem,
zatím bez zubní pasty. Nenahraditelnou součástí zdravého vývoje již
od kojeneckého věku je pro dítě velmi důležitý pravidelný pobyt na čerstvém vzduchu. V době dovolených je možné trávit s dětmi na procházkách venku prakticky celý den, jen je nutné dostatečně je ochránit
před škodlivým slunečním zářením. A jak cestovat na dovolenou?
Cestovat s dětmi na kratší vzdálenost většinou nečiní žádné obtíže, samozřejmostí je kvalitní autosedačka, která svou konstrukcí odpovídá
věku dítěte. Autosedačka dnes při přepravě dítěte patří již k povinné
výbavě auta (vybírejte jen výrobek s atestem). Autosedačka má být
umístěna na zadním sedadle auta, na předním sedadle jen při vypnutém airbagu. Někdy je to účelnější, protože řídí-li matka a je v autě
sama, má dítě lépe pod kontrolou. Ohlížení na zadní sedadlo je velmi

rizikové! Převážet dítě v korbě kočárku v autě je zakázáno! Cestování
na delší vzdálenosti s dítětem je obtížnější a musíte si je dobře promyslet. Cesta je náročnější na čas, protože při cestování autem je nutné
dělat častější, asi půlhodinové přestávky, nejlépe po třech hodinách
jízdy. Cestování vlakem nebo letadlem je ﬁnančně náročnější, ale pro
dítě snadnější, protože se během jízdy může projít v uličce. Cestování
autobusem na delší vzdálenost s malými dětmi není vhodné. Některé
děti při cestování autem nebo autobusem obtěžuje nevolnost, tzv. kinetóza. Ta se většinou objeví již při první delší jízdě. Je dobré již předem zjistit, zda dítě snáší cestu lépe s prázdným žaludkem, nebo když
je lehce najedené, a podle toho se před cestou zařídit. Cestovní nevolnost se projevuje náhlou bledostí, studeným potem, točením hlavy, bolestí břicha a následným zvracením. U kojenců se objeví neklid a pláč.
Většina malých dětí cestu naštěstí prospí. Pokud dítě jízdu špatně snáší,
můžeme před cestou použít přípravky ve formě tablet, sirupu, u starších dětí i žvýkačky proti nevolnosti. Tyto léky děti zklidní a jsou po
nich spavé. Jsou volně dostupné v lékárně bez receptu. Na většinu dětí
dobře účinkují, ale přesto si připravte před cestou k ruce igelitový sáček,
navlhčenou žínku, případně náhradní oblečení.
Častým dotazem rodičů v mé ordinaci každoročně bývá, zda mohou jet
s kojencem k moři, nebo ne. Rodiče si nejprve musí ujasnit, zda je pobyt
u moře s dítětem pro rodinu vůbec přínosem. Záleží i na ubytování,
aby bylo na patřičné úrovni (sociální zařízení a pitná voda). Sluneční
záření je v přímořských oblastech mnohem intenzivnější než v našich
krajích a teplota vzduchu bývá také mnohem vyšší. Tyto skutečnosti rodiče s dětmi ve vycházkách podstatně omezují. Jsou-li děti plně kojené, je zajištění stravy bez problémů. U kojence uměle živeného nebo
dokrmovaného nemléčnými přípravky je už situace složitější, i když je
možné využít široké nabídky dětské stravy ve skleničkách a vzít dítěti
stravu na celý pobyt. Je důležité zajistit s sebou kojeneckou vodu. Malé
děti, zvláště do roku věku, není vhodné vystavovat extrémním klimatickým podmínkám. Pokud se opravdu rozhodnete jet s takto malými
dětmi k moři, jsou vhodnější klimatické podmínky v jarních měsících
a v září. V žádném případě není vhodné cestovat do exotických krajin
s neočkovaným nebo neúplně očkovaným dítětem. Nebezpečí, která
na naše kojence a malé děti v těchto zemích číhají v podobě různých infekcí, je značné a může nám nečekaně pokazit i sebelépe naplánovanou vysněnou dovolenou. 
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