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Milí
rodiče, první rok dě-

ťátka (obzvlášť toho prvo-
rozeného) představuje náročné  ob-

dobí plné otázek. V seriálu Můj 
první rok budeme sledovat holčičku 

Viktorii a strasti i slasti prvních 12 měsíců 
jejího života. Ve spolupráci s před-
ními odborníky podrobně rozebere-

me každý měsíc, povíme si, co je 
možné v tomto období očeká-

vat a jak řešit případné 
problémy. 

Termín, kdy měla Viktorie poprvé spatřit světlo
světa, byl podle ultrazvuku stanoven na 7. 7. 2007.
Jenže když byla maminka 2. 7. v porodnici na
běžné kontrole, na monitoru naskakovaly krásné
kopečky. „Vy rodíte,“ komentoval to s úsměvem
lékař. „Ale mně je dobře, já nic necítím,“ divila
se maminka a v pohodě odjela domů. Lékař
ani technika se ale nemýlili,
večer téhož dne kontrakce
zesílily a nastávající
maminku a tatínka
nenechaly na pochybách,
že den D opravdu
nastává. V té chvíli je ale
dělilo od prvního křiku jejich
holčičky ještě dlouhých 21
hodin. Žádný porod nepřipomíná
procházku růžovou zahradou, 
ani ten Viktorčin nebyl výjimkou, 
ale nakonec vše dobře dopadlo 
a 3. 7. v 19 hodin a 5 minut začal
osud psát první stránky nového života.

na svět přišla

Jak

1.
část První minuty 

po porodu
Na svět vyklouzlo malé tělíčko, porodní asis-
tentky jej zachytily a po prvním nadechnutí
na dvou místech sevřely pupeční šňůru
děťátka do svorek, aby ji šťastný tatínek mohl
přestřihnout. Miminko zabalily do vyhřáté
pleny a setřely zbytky mazu, plodové vody,
případně i krve z pokožky. Krátce ukázaly Vik-
torku mamince a pak už ji rychle odnesly na
vyhřívací lůžko, aby zabránily ztrátám tepla.
Tady byl ošetřen a pružnou gumou podvázán
pupeční pahýl. Do očiček sestry káply oční
kapky s antiseptickým účinkem jako prevenci
gonokokového po stižení očí. Viktorka dostala
identifikační čís lo, sestřičky zapsaly jméno,
miminko zvážily (3 630 g) a změřily jeho délku
(51 cm), obvod hlavy a hrudníku. Dále zkon-
trolovaly průchodnost konečníku a změřily
tělesnou teplotu. Do svalu dostala Viki také
svou první injekci – vi tamín K jako prevenci
krvácivé (hemoragické) nemoci no vorozence.
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První vyšetření přišel provést lékař neonato-
log (odborník na novorozence). Hodnotil zá-
kladní životní projevy (tzv. skóre Apgarové),
přítomnost viditelných vrozených vad, porod-
ních úrazů (tzv. porodní traumatizmus) a také
zralost dítěte.
Při určování Apgar skóre se posuzuje pět pro-
jevů novorozence (dýchání, srdeční činnost,
svalové napětí, barva pokožky a reakce na
podnět), každý je ohodnocen nulou, jedním
nebo dvěma body. Body za všech pět kritérií
se pak sečtou, maximálně může novorozeně
získat 10 bodů. Stav novorozence se posuzuje
v 1., 5. a 10. minutě po porodu. 

i hodnocení zralosti miminka, tzv. gestační
věk. Ze somatických znaků hodnotil lékař zra-
lost pokožky – její tloušťku, barvu, olupování,
stav nehtů, přítomnost ochlupení na těle, rý-
hování plosek nohou, přítom nost a velikost
prsních žláz, tva rování boltců a přítomnost
chrupavek na boltcích a také zralost genitálií. 

Jak novorozená
Viktorie vypadala

Viktorka se narodila vlasatá. První vlásky jí
mohou najednou brzy po porodu vypadnout,
ale také nemusí. Možná budou postupně na-
hrazovány novými, které ani nemusí být
stejně tmavé jako tyto první. Hlavičku měla
bezprostředně po porodu trošku „šišatou“, ro-
diče to ale nemusí zneklidňovat, velmi rychle
se vše vyrovná. Na temeni hlavičky má
hmatná dvě měkká místa – fontanely. Na 
těchto místech nejsou lební kosti srostlé
a otvory jsou překryty tuhou vazivovou blá-
nou. Obličej novorozené slečny je jakoby po-
mačkaný a oči trochu oteklé. Na nosíku má
viditelné droboučké bělavé pupínky. Nazývají
se milia a jsou to ucpané mazové žlázy. Samy
se postupně vytratí. Hrudníček vypadá široký,
protože žebra jsou v něm uložena vodorovněji
než později v životě. Holčičce se olupuje po-
kožka na dlaních a chodidlech, ale to je jen 
dočasným důsledkem dlouhého pobytu v plo-

dové vodě. Díky přítom nosti matčiných hor-
monů v orga nizmu děvčátka je patrný bílý
sklovitý výtok z pochvy. Všechny tyto jevy
jsou zcela normální a během několika dní po
porodu samy zmizí. Viktorka se narodila
s dlouhými nehtíky a má od nich poškrábané
tvářičky. Nehty novorozenců jsou tenké jako
papír a mohou se i olamovat. Stříhat je ma-
minka bude ale až doma po šestinedělí, a to
nejlépe ve chvíli, kdy bude holčička spát. Hra-
nice mezi kůží a volným nehtem není totiž
v prvních týdnech zřetelná a maminka by
mohla nechtěně stříhnout do kůže. Bude-li
třeba do té doby zabránit vzniku dalších škrá-
banců, může dát maminka dcerce tenké bavl-
něné rukavičky bez prstů nebo přetáhnout
delší rukávy přes pěstičky.  
Očička otevřela malá slečna jen zřídka, ale ma-
minka si všimla, že mají temně modrou barvu,
jakou mají oční duhovky
všech novorozeňat.
Skutečná barva očí
se ukáže až po
šesti měsících.
Některá mi-
minka mají
namodralou
pokožku, Vik-
torie přišla 
na svět krás-
ně růžová.

10 10 10
Viktorčino hodnocení bylo

Při celkovém vyšetření dítěte sledoval lékař
Viktorčino chování, polohu, pohyblivost
a přítomnost základních reflexů. Postupoval
systematicky od hlavy směrem k dolním kon-
četinám – hodno til lebku a fontanely, dutinu
ústní, nos, uši, klíční kosti, horní končetiny
a prsty, na hrudníku žebra, nález na srdci a pli-
cích, břicho, genitálie, konečník, dolní kon če-
tiny a páteř. Součástí prvního vyšetření bylo

Co bylo dál 
Po prvních nezbytných vyšetřeních byla Viktorka oblečena, zabalena
do zavinovačky a deky a vrátila se k mamince. Čekal je důležitý mo-
ment, a tím je první přiložení k prsu. Sací reflex je totiž nejsilnější 20
až 30 minut po porodu. Kromě sacího reflexu mají novorozenci velmi
silně vyvinutý i hledací reflex. Stačí, aby se maminka zlehka dotkla tvá-
řičky děťátka, a dítě samo začne natáčet hlavičku, otvírat ústa a hledat
bradavku. V prsou novopečené maminky se začalo tvořit kolostrum –
hustá, nažloutlá tekutina, bohatá na vitamíny, bílkoviny a obranné
látky. V dalších dnech se bude postupně měnit v mateřské mléko. Uži-

tek z toho má nejen miminko, ale i maminka. Děloha se jí po porodu
rychleji vrátí do původního stavu a poporodní ztráty krve budou menší.
První noc o Viktorii ještě pečovaly sestřičky z novo-
rozeneckého oddělení, aby se maminka
mohla po dlouhém porodu trochu
vyspat a nabrat síly. Od rána ná-
sledujícího dne už ale byly ma-
minka i holčička jenom
spolu. Přesto, že se Viktorce
vyhnula novorozenecká
žloutenka, první dny ži-
vota téměř neustále spala.
Ke spaní ji maminka uklá-
dala do polohy na boku
(pravý a levý bok střídala při
každém uložení do postýlky).
Na kojení se Viki budila sama po
třech hodinách, v noci spala i čtyři
hodiny. Ztratila trochu na váze, ale to je
naprosto normální. Úbytek činí v prvních 5 dnech života dokonce 10–
15 % porodní hmotnosti. Většina dětí se zpět na svou porodní váhu
dostane do tří týdnů po porodu, ale některé děti třeba až v 8 týdnech.
Viktorie měla 12 hodin po porodu o 90 gramů méně. Na úbytku váhy
se mimo jiné podílí i smolka, což je vazká zelenočerná hmota, která
jako první opouští střeva děťátka. Mělo by k tomu dojít do 48 hodin po
porodu. Než se tak stalo, byla Viki nějakou dobu neklidná a neměla
chuť se přisát. 
S močí můžou v prvních dnech života odcházet i uráty (soli kyseliny
močové). Projeví se to drobnými rezavě červenými skvrnkami v plen-
kách. Řadu maminek to vyleká, protože to vypadá jako krev, i to je však
zcela normální poporodní jev.



(na onemoc-nění štítné žlázy, po-ruchy tvorby
hormonů nadledvinek a na fenylketonurii).
Potom dostala do levého ramene očkování
proti tuberkulóze. Pediatr předal mamince oč-
kovací průkaz a odpověděl jí na všechny
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a děťátko oblékla. Potom ještě otřela očička
gázou pokapanou očními kapkami a smotkem
buničiny vytřela ouška (aniž by zajela dovnitř)
a nosík. Na každé ouško a nosní dírku použila
nový smotek. 
Při prvním koupání i při dalších činnostech
kolem miminka byla na mamince znát nejis-
tota. Brzy si ale na vše zvykne a na koupání se
bude ona i malá Viktorka těšit.
Na konci druhého dne se mamince nalily prsy
a spustilo se mléko. Bylo to provázeno nepří-
jemným tlakem a bolestivostí v prsou. Také
bradavky byly v prvních dnech citlivější. Se-
střičky maminku naučily mléko odstříkávat,
aby tlak v prsou trochu polevil.
V tomto dni šla ještě Viktorčina váha dolů.
Měla dvakrát stolici, která už barvou a kon-
zistencí začínala připomínat míchaná vajíčka. 
Protože se mamince spustilo mléko a úspěšně
se rozkojila, hmotnost děťátka nabrala vze-
stupnou tendenci. Viki pila po třech hodinách,
opět měla dvě stoličky a spotřebovala 6 ple-
nek. Sestřičky dnes odstřihly již zcela zaschlý
pupeční pahýl.

Druhý den
Ve druhém dni svého života zažila Viktorie
další novinku, a tou bylo koupání. Poprvé
s ním mamince pomohla sestřička. V míst-
nosti by mělo být přiměřeně teplo, tedy kolem
25°C, proto mívají v porodnicích nad přebalo-
vacími pulty umístěna elektrická topidla. Před
koupáním si maminka musí připravit k ruce
vše potřebné (osušku, oblečení, plenku, mast
proti opruzeninám, smotky buničiny nebo
gázy, lékařský líh, vatové tyčinky, oční kapky,
dětský olej…). Do vaničky napustí vodu 37 °C
teplou a teplotu ověří teploměrem. Vody stačí
zpočátku jen asi tak 5-10 cm, aby se nerozmo-
čil pupeční pahýl a nedostala se do něj infekce.
Praktické je, pokud je vanička umístěna bez-
pečně v takové výši, aby se maminka (nebo ta-
tínek) nemuseli moc ohýbat. Přebalovací
podložku s osuškou připraví rodiče co nejblíže
vaničce, aby nemuseli mokré miminko nikam
přenášet. 
Naši „figurantku“ Viktorku maminka svlékla
a očistila jí zadeček. Potom ji zvedla tak, že
levou ruku (maminka je pravačka) vsunula
pod hlavičku a horní část zádíček a prsty ze-
spoda uchopila protilehlé ramínko. Pravou
rukou držela dcerku pod zadečkem a palcem ji
přidržovala za stehno. Ve vaničce držela Vik-
torku jen levou rukou (zadeček spočíval na
dně vaničky) a volnou rukou mohla děťátko
žínkou omývat. Koupel trvala jen pár minut. 
Po koupeli bylo třeba Viktorku rychle osušit,
aby neprochladla. Díky sestřičce maminka vě-
děla, že nemá osušovat třením, nýbrž jemným
přitlačováním osušky na tělíčko a vynechat
nesmí ani kožní záhyby. Pohlaví holčičky ma-
minka jemně z vnějšku otřela gázou s dětským
olejem. Potom přišel na řadu pupeční pahýl.
Musel se vysušit, okolí pupku otřít lékařským
lihem a pahýlek zabalit do kousku gázy.
V prvních dnech se takto maminka stará
o zbytek pupečníku při každém přebalování. 

Čtvrtý den se při vizitě maminka dozvěděla,
že již bude moci odjet s Viktorkou domů. Ra-
dost jí trošku kazilo, že prsa měla tento den
zatím nejbolestivěji nalitá, ale i tak se ne-
mohla dočkat, až si pro ni a děťátko přijede
novopečený tatínek. 
Viki si ještě před odjezdem musela vytrpět
nezbytné procedury. Nejdříve jí z patičky ode-
brali trochu krve na screeningová vyšetření

otázky, které se jí ještě honily hlavou. Tatínek
přivezl oběma svým kráskám oblečení a nová
rodina se rozjela domů.
A protože má Viktorka zodpovědné rodiče, ab-
solvovala již svoji první cestu autem bezpečně
připoutaná v autosedačce.

Příště se dozvíme, jak vypadal první
měsíc Viktorčina života po příchodu
z porodnice domů. ���

Po dohodě s lékařem maminka nenamazala po
koupání Viktorce celé tělíčko, ale jen místa
kožních záhybů (kolem rozkroku, v podpaží,
kolem zápěstí, kotníků a krčku). Mastí proti
opruzeninám potřela zadeček, dala plenku
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Ještě před porodem by si maminka měla najít
pro děťátko svého praktického dětského lé-
kaře, u kterého dítě zaregistruje. Je vhodné se
ještě před porodem (pokud je to možné) s lé-
kařem domluvit, jak proběhne první vyšetření
po návratu z porodnice. Většinou dítě navštíví
pediatr doma, kde proběhne první vyšetření.
Rodiče podepíší lékaři tzv. registrační list
a kopii si ponechají. Registrační list však ne-
nahrazuje přihlášení dítěte do zdravotní po-
jišťovny. Do osmi dnů po narození je potřeba
dítě přihlásit k příslušné zdravotní pojišťovně,
u které je pojištěna i matka dítěte. 
Po návratu z porodnice je nejdůležitějším úko-
lem maminky pravidelně novorozence kojit ve
dne i v noci, kdy by interval neměl přesáhnout
4 hodiny. Pokud má maminka dostatek mléka,
kojí vždy střídavě z jednoho nebo druhého
prsu. Na počátku kojení totiž z prsu vytéká
nejprve tzv. přední mléko bohaté na cukry,
dítě se jím rychle zasytí, ale může mít opět
brzy hlad, stejně tak děti kojené z obou prsů
při jednom kojení mívají častější břišní koliky

s bolestivým pláčem. Teprve po chvilce kojení
saje dítě z matčina prsu „zadní“ mléko bohaté
na tuky, které dítě zasytí na delší dobu. Dítěti
ke kojení nepodáváme žádné další tekutiny
ani čaj, tím bychom jen narušili správný režim
kojení. Kdykoliv budete mít pocit, že má dítě
žízeň, přiložte jej k prsu. Neobávejte se, že bu-
dete mít pro dítě málo mléka nebo „slabé“
mléko. Jen asi 3 % matek nemůžou z nějaké
příčiny kojit. Pokud se dostaví problémy s ko-
jením nebo prospíváním vašeho děťátka, po-
raďte se se svým dětským lékařem. Poradí
vám, případně vašemu dítěti doporučí vhod-
nou náhradní kojeneckou stravu – nejlépe 
hypoalergenní adaptované mléko pro novoro-
zence a malé kojence. 
Po kojení děti velmi často škytají. Škytání není
nemoc a většinou v šestinedělí samo ustává.
Děťátko se však dlouhým škytáním unavuje
a hůře spí. Proto jej pochováme v náruči a za-
hřejeme. Pokud dítě škytá dlouho, můžeme jej
znovu přiložit na pár minut i po kojení k prsu.
Některé děti mohou hned po kojení nebo i po

delší době ublinkávat, často již sražené mléko.
Jedná se o tzv. gastroezofageální reflux (GER),
který je u některých dětí výraznější. Je třeba
dbát na správné odříhnutí dítěte po kojení,
aby dítě mléko při zvracení nevdechlo. Pří-
padně po nakojení můžeme dítě ještě chvíli
pochovat nebo často blinkající děti ponechat
před uložením do postýlky ve svislé poloze
(např. v polohovacím lehátku nebo v autose-
dačce). GER se většinou samovolně upraví do
osmi měsíců věku.
Prakticky po každém kojení mívá dítě stoličku,
většinou žlutou v podobě „míchaných vajíček“.
Stolice však u plně kojeného dítěte nemusí být
několikrát denně, ale třeba jen jednou za pět
až osm dní a stále se jedná o normální stav.
Pokud se změní barva stolice u novorozence
(např. na tmavě zelenou) nebo obsahuje pří-
měs hlenu či krve, je potřeba informovat
o této změně lékaře.
Některé děti mívají po návratu z porodnice
zánět spojivek. Zánět spojivek se může i opa-
kovat, pokud jsou neprůchodné oční kanálky.
Váš dětský lékař vám ukáže, jak můžete vývod
slzného kanálku lehce masírovat (někdy se
hlenová zátka uvolní), a doporučí vhodnou
léčbu. Pokud se i přes všechna opatření záněty
spojivek opakují, provede oční lékař průplach
očních kanálků, aby zabránil dalšímu šíření in-
fekce. Při léčbě zánětu spojivek kojenců nepo-

Slovo pediatra 
MUDr. Renata Růžková 
z Odborné společnosti praktických dětských lékařů
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Poporodní změny v organizmu ženy
Porodem placenty žena přichází o zdroj hormonů a tělo se pomalu vrací
do stavu před otěhotněním. Prudký pokles hormonů, zejména po-
hlavních, vede nejen k fyzickým, ale i psychickým změnám, ženy jsou
podrážděné, citlivé, smutné. Tyto pocity podporují i další faktory –
stres po porodu, únava, bezradnost při péči o dítě atd. V tomto období
může vypuknout kromě poměrně běžného poporodního splínu i velice
závažná psychická nemoc, tzv. laktační psychóza (pokud k ní má žena
predispozice). Pokles hladiny pohlavních hormonů vede i k nastarto-
vání produkce prolaktinu – tento hormon řídí produkci a sekreci mléka.
Kromě toho potlačuje produkci hormonů stimulujících pohlavní žlázy,
proto u většiny žen během kojení nedochází k ovulaci a menstruaci.
Neplatí to ale stoprocentně, závisí to na frekvenci kojení, ale i jiných
faktorech, proto asi 2 % kojících žen otěhotní. Nekojící žena by měla
dostat první menstruaci za 6 týdnů po porodu, stejně tak i žena, která
ukončila kojení. Avšak určité procento žen pravidelně menstruuje
i během plného kojení, nebo má jenom občasné nepravidelné krvácení.
Vše je variantou normy. Po porodu placenty dochází k postupnému

zmenšování dělohy, která v čase porodu váží cca 1 kg, na konci šesti-
nedělí již váží asi 80 g. V průběhu stahování dochází k odbourávání bíl-
kovin svaloviny, tyto bílkoviny jsou použity na tvorbu mléka nebo pro
potřeby matky. V průběhu šestinedělí se postupně odlučuje těhotenská
sliznice dělohy, tzv. decidua, a spolu s krevními sraženinami tvoří tzv.
očistky – lochie. Lochie i za normálních okolností obsahují baktérie,
které napomáhají jejich destrukci a odloučení. Proto by si žena po po-
rodu měla vždy po manipulaci s vložkou umýt ruce. Očistky mění
barvu, zpočátku jsou krvavě červené, později hnědé a na závěr žluté až
průsvitné. Délka hojení porodního poranění závisí na jeho rozsahu, lo-
kalizaci i způsobu ošetření. Ke konci šestinedělí se ještě asi  polovina
žen necítí v oblasti poranění zcela komfortně. Je potřeba dokonalá hy-
giena a určitá dávka trpělivosti. Hned po porodu může mít žena prob-
lémy s močením. Příčinou může být nadměrné roztažení močového
měchýře a ztráta citlivosti na přeplnění. Dalším důvodem ztíženého
močení může být přechodný otok močové trubice. Vše by se mělo do 24
hodin zcela upravit. Mnoho žen se bojí po porodu první stolice, zvláště
pokud měly rozsáhlejší poranění v okolí konečníku. Při důkladném oše-
tření se ale není nutno obávat prasknutí stehů ani jiných komplikací.
Poměrně častou infekcí po porodu bývá infekce močových cest. Jak
bylo uvedeno, nedělka může mít problém s močením a v měchýři může
zůstávat moč, která se může infikovat. Projevem je pálení při močení
a časté nutkání na močení. Léčba se provádí pomocí antibiotik. Těho-
tenské hormony, zejména progesteron, způsobují zadržování vody
v těle. Tato voda po porodu odchází s močí a těhotenské otoky ustupují.
Je nutná jistá dávka trpělivosti, pomáhá zvýšená konzumace kvalit-
ních bílkovin – jogurtů, sýrů nebo masa, a zvýšený příjem tekutin. �

MUDr. Jozef Záhumenský, 
vedoucí lékař porodnické části kliniky,
Gynekologicko-porodnická klinika FN 
Na Bulovce
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dáváme žádné masti! Dalším „trápením“ no-
vorozenců může být tzv. soor (moučnivka).
Jedná se o bílé povláčky na jazýčku, patře nebo
sliznicích tváří dítěte. Povláčky vypadají jako
sražené mléko na sliznicích, ale nejdou setřít.
Většinou dítě nijak výrazně neobtěžují. Při pití
však dítě s moučnivkou nakazí touto kvasin-
kovou infekcí i prsní bradavky matky a tím si
opakovaně vzájemně infekci předávají. Pokud
matka před kojením i po něm prsní bradavky
řádně neošetřuje a nedezinfikuje, mohou se na
bradavkách objevovat menší praskliny až
hlubší ragády a kojení, zvláště pak přisátí dí-
těte k prsu, bývá pro matku velmi bolestivé.
Po návratu z porodnice děti také často
kýchají. Nosní sliznice dítěte je v dě-
loze oplachována plodovou vodou
a je stále vlhká. Po porodu však
může vysychat a děti často kýchají,
aniž by se jednalo o počínající rýmu.
Je vhodné dítěti vytřít nos převařenou vodou,
nebo lépe vstříknout lehce nosní sprej s moř-
skou vodu. 
Některé maminky si občas nevědí rady, jak
dítě obléknout, aby neprochladlo, nebo se na-
opak nezapařilo. Můžeme se řídit pravidlem,
že děti mají mít asi o jednu vrstvu oblečení
více než dospělí. U novorozenců je třeba dbát
na to, aby děti měly teplé čelíčko. Tak si mů-
žeme být jisti, že je naše děťátko přiměřeně
oblečené, nezapotí se v horku, ani neproch-
ladne v zimě. Kojenci mívají chladnější nos,
uši, ruce, nožky. Čepičku a rukavičky doma dí-
těti nedáváme, aby nezchoulostivělo, i ke krát-
kému „bodíčku“ v létě je však vhodné dát
ponožky nebo pletené botičky. 

Pokud jsou dítě i maminka po propuštění z po-
rodnice v pořádku, mohou rodiče vyjít cca za 
2 dny na první procházku. Začínáme většinou
půlhodinou, později pobyt venku prodlužu-
jeme. V parném létě doporučujeme procházky
spíše po ránu a k večeru. Pozor, aby dítěti do
kočárku nesvítilo sluníčko, může se lehce pře-
hřát. Děti do jednoho roku by se neměly opa-

sama zmizí. Novorozence a malé kojence kou-
peme pokud možno denně. Kůže dítěte je tak
stále v čistotě a i po teplém dni se očistí od pří-
padného potu a zbytků krémů, mastí a dobře
„dýchá“. Pokud se obáváte vysušení pokožky
dítěte, přidejte do koupele vhodné prostředky
ke zlepšení hydratace kůže. Po vykoupání dítě
dobře promastěte. Pupek v prvních dnech vy-
tírejte lihem, dbejte, aby se do něj při koupání
nedostala voda a stroupek se nerozmáčel.

Pokud by došlo k zarudnutí
kolem pupku, informujte

svého lékaře. Může to být
první známka zanesené in-
fekce. Asi polovina dětí má
na bříšku ještě rozestup pří-

mých břišních svalů nebo jen
malou otevřenou branku pupku

– tzv. pupeční kýlu. Ta většinou nedělá dětem
žádný problém. Pokud je však kýla velká
a často se vyklenuje, je dobré poradit se s lé-
kařem. Malé pupeční kýly se mohou spon-
tánně uzavřít, větší kýly upraví v předškolním
věku chirurg operačně tzv. plastikou.   
Po propuštění z porodnice dostává děťátko
první vitamíny. Vitamín K jednu kapku jednou
týdně do konce 1.měsíce věku, dále jednou
měsíčně do 6 měsíců věku. Od 14 dnů věku
dostává miminko denně také 1 kapku vita-
mínu D až do konce prvního roku. Doporu-
čujeme maminkám podávat vitamíny pravi-
delně, nejlépe ve stejnou dobu (aby maminky
nezapomínaly, zda už dnes vitamín podaly, či
ne), nejlépe před kojením. Pokud by dítě pak
ublinklo na konci kojení mléko, máme vždy
jistotu, že vitamín opravdu dostalo. 

lovat, ani být na sluníčku. Proto je před slun-
cem chraňte vhodným prostředkem, případně
je alespoň přikryjte bílou plenkou. V chladném
počasí dbáme na to, aby děti nebyly venku
v mlze a v období zvýšené inverze, pokud je
mráz, omezujeme pobyt kojenců venku jen na
dobu nezbytně nutnou. 
Kůže dítěte, zvláště pak novorozence v prvním
měsíci života, je velmi citlivá. Drobnou vyráž-
kou může zareagovat na různé i malé podněty:
zapaření, přehřátí, strava matky, více chloru
ve vodě při koupání, více smogu v ovzduší…
Většina dětí se v prvních 14 dnech až třech
týdnech z těchto důvodů „osype“. Nejedná se
o ekzém, maminky nemusí mít obavy, že je
dítě nemocné. Většinou stačí jen dítěti kůži
dobře promastit a po odeznění příčiny vyrážka


	08-07 MAMA A JA 23 7 28.pdf
	08-07 MAMA A JA 23 7 29.pdf
	08-07 MAMA A JA 23 7 30.pdf
	08-07 MAMA A JA 23 7 31.pdf
	08-07 MAMA A JA 23 7 32.pdf



