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Srdečne blahoželáme! 
Dobrá správa je tu! Ste tehotná! Rastie vo vás nový život. Nadchádzajúce mesiace zname-
najú začiatok jedného z najkrajších životných období – materstva. Teraz nesiete dvojnásobnú 
zodpovednosť – za seba i za svoje dieťa. Rady by ste o svojom tehotenstve vedeli úplne 
všetko? Je to absolútne normálne, pretože prenikáte do celkom nového, neznámeho sveta, 
v ktorom sa niekedy používa ťažko zrozumiteľný slovník. 
Tento sprievodca vám poskytne podrobné odpovede na všetky otázky, ktoré by ste si mohli 
klásť. Užite si svoje tehotenstvo!

Mamičky mamičkám s láskou.
Sme v tom s vami v každom okamihu na 

www.happybaby.sk

Úvod Happy Baby
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Milé mamičky,

tehotenstvo je nesporne zvláštnym, zaujímavým 
a neopakovateľným obdobím v živote ženy. Je to 
obdobie, ktoré býva radosťou pre budúcu mamič-
ku i jej okolie, ale často i veľkou neznámou a ča-
som plným prekvapení zo zmien, ktoré nastávajú. 
Celkom prirodzené sú občasné obavy o zdarný 
priebeh celého tehotenstva, pôrodu a o zdravie 
bábätka, ale tie by bezdôvodne nemali byť tak 
veľké, aby zatienili radosť z očakávania nového 
člena rodiny. 

Počas tehotenstva dochádza u ženy k celému 
radu zmien – nielen tých fyzických, ktoré sú naj-
viditeľnejšie a vrcholia rastúcim a zaokrúhľujúcim 
sa bruškom, ale i k zmenám vo vnímaní seba 
samej i svojho okolia, uvedomovaniu si zodpo-
vednosti už nielen za seba, ale tiež za toho ma-

lého tvorčeka, ktorý sa vyvíja a postupne rastie. Tehotná žena býva psychicky zraniteľnejšia, 
a preto je veľkou výhodou a pomocou, ak má vo svojom okolí blízke a chápajúce osoby, ktoré 
jej dokážu pomôcť pred pôrodom i po ňom.

Tehotenstvo je jedinečným obdobím, kedy je žena so svojím dieťaťom neopakovateľne spä-
tá, a i keď následné rodičovské a materské puto je tým z najsilnejších, v období vývoja plodu 
dochádza k neopakovateľným kontaktom a komunikácii medzi matkou a dieťatkom. Vníma-
nie a sledovanie pohybov plodu v maternici je zrejmým dôkazom vyvíjajúceho sa nového 
života.

Knižka, ktorú práve držíte v ruke, je sprievodcom vaším tehotenstvom a prináša informácie 
o pochodoch, ku ktorým počas týchto deviatich mesiacov dochádza, a o situáciách, ktoré 
patria k tým normálnym – fyziologickým, ale i tým závažnejším, ktoré vyžadujú lekársku sta-
rostlivosť. Popisuje vývoj plodu počas tehotenstva, vyšetrenia vykoná-
vané pri kontrolách v tehotenskej poradni i priebeh pôrodu, aby 
vám pomohla zoznámiť sa s nadchádzajúcimi situáciami, 
a tým snáď i uľahčiť ich prežívanie. Obsahuje také rady 
a odporúčania, ktoré sa týkajú životného štýlu tehotnej 
a zvládania bežných tehotenských problémov. Či už 
je toto vaše tehotenstvo tým prvým alebo niekoľkým, 
snažte sa ho prežívať s radosťou a užiť si z neho kaž-
dý neopakovateľný deň. Pôrodom vás bude minimál-
ne o jedného viac, a preto sa snažte pripraviť tomu 
malému čo najpríjemnejšie prostredie plné lásky. 
Prajem vám, aby pre vás tehotenstvo bolo príjemným 
obdobím. 

                                               MUDr. Marta Nováčková

Úvod lekárov



Cítite sa bezradne?
Spýtajte sa v našich poradniach na

www.happybaby.sk
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Vývoj  tehotenstva

Tehotenstvo od A po Z 
Deväť mesiacov – to je krátka 
a zároveň dlhá doba. Zdá sa vám, 
akoby čas vôbec neplynul, zme-
ny na vašom tele sa prejavujú len 
veľmi pomaly. Medzitým sa však 
dieťa rýchlo vyvíja, aby bolo pri-
pravené na príchod blížiaceho sa 
dňa „D“.

Všetko začína kalendárom. Správny oka-
mih sa nesmie zmeškať! Raz za mesiac 
sa vaše telo „naladí“ ovuláciou na poča-
tie. Pri každom cykle sa opakuje rovnaký 
scenár: od prvého až do štrnásteho dňa 
„dozrievajú“ vo vašej zárodočnej žľaze, 
vaječníku, vajíčka. 
Pod vplyvom estrogénov vyrastajú vo 
vaječníku folikuly, z ktorých jeden svojím 
rýchlym rastom a veľkosťou predstihne 
ostatné. Keď je tento folikul veľký ako 
malá čerešnička, klenie sa na povrchu 
vaječníka a čaká na hormonálny sig-
nál, aby mohol uvoľniť vajíčko, ktoré je 
vnútri. Vaša „ženská“ bunka musí teraz 
čakať na „mužskú“ bunku, t j. spermiu. 
Akonáhle je vajíčko oplodnené splynu-
tím oboch buniek, začína dobrodruž-
stvo!

Tehotenstvo od Apo Z ............................. 7
Oplodnenie ............................................... 8
 Načasovanie správneho okamihu ........ 8
 Príznaky vzniku tehotenstva ................ 9
Vývoj plodu ............................................ 10
Telesný vývoj matky .............................. 13
Maškrtenie v tehotenstve...................... 16
Tehotenstvo a intímna hygiena ............ 18
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Oplodnenie
Na začiatku pätnásteho dňa
U žien s pravidelným 28–dňovým cyklom by malo dôjsť k vyslaniu signálu k uvoľneniu va-
jíčka zvyčajne pätnásty deň. Vajíčko sa okamžite nasaje do vajíčkovodu, dlhého slizničného 
kanálika, ktorý spája vaječník s maternicou. Tu sa potom, čo vaše vajíčko stretne najsilnejšiu 
spermiu, odohrá všetko podstatné. Teraz sú tu splnené všetky ideálne predpoklady, pretože 
maternicové hrdlo je otvorené a produkuje tekutý hlien, ktorý navádza spermie v smere va-
ječníka. To je deň „D“ k počatiu dieťaťa! 

Regulačné hormóny 
Folikul, ktorý zostáva na povrchu vaječníka, nie je nečinný. Vylučuje progesterón, hormón, 
ktorý má za úlohu pripraviť budúcu kolísku pre dieťa  – maternicovú dutinu. Tá je vystlaná 
sliznicou nazývanou endometrium, ktorá sa postupne mení.

Zmeškané rendezvous? 
Čo sa stane, keď spermie „zmeškajú svoje rendezvous“? Potom dochádza k zakrpateniu 
a odumretiu vajíčka. Produkcia progesterónu sa zastaví. Endometrium v maternici zanikne, 
a to je začiatok menštruácie. Napriek tomu nepodliehajte panike! S veľkou pravdepodob-
nosťou disponujete ešte veľkou rezervou 300–400 vajíčok, ktoré môžu byť ešte oplodnené. 

Načasovanie správneho okamihu
Načasovanie má zásadný význam. Ovulácia je totiž jediným okamihom, keď principiálne 
môže dôjsť k oplodneniu, konkrétne medzi desiatym a štrnástym dňom u ženy s normálnym 
cyklom 28 dní. Pokiaľ si prajete prírastok do rodiny, nemali by ste tento okamih zmeškať!

Ak je váš cyklus pravidelný, je to jednoduché. V prípade, že nie je, nerobte si starosti. Hor-
móny zodpovedné za ovuláciu môžu totiž občas niekoľko dní „trucovať“. Stačí trochu stresu, 
vzrušenia, cestovania alebo zmena klímy a vo vašej ovulácii dôjde k zmene. Často sa to všetko 
odohráva vo vašej hlave! Hypofýza, žľaza uložená na báze mozgu, ovplyvňuje svojimi regu-
lačnými hormónmi vylučovanie vašich pohlavných hormónov, a preto môže byť zodpovedná 
za malú hormonálnu poruchu.

Oplodnenie vajíčka jedinou spermiou  
je začiatkom dlhého a napínavého dobrodružstva.

Neváhajte požiadať o pomoc svojho lekára, aby ste mohli s väčšou presnosťou určiť, kedy 
nadíde doba vašej ovulácie. Pritom nesmie chýbať vyšetrenie moču, vyšetrenie krvi, vyšetre-
nie ultrazvukom a vyšetrenie cervikálneho hlienu. Úplne klasickou metódou určovania ovulá-
cie je dnes, rovnako ako predtým, krivka teplôt nameraných v priebehu niekoľkých mesiacov. 
Spočíva vo významnom rozdiele teplôt na konci ovulácie. 
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V praxi na tejto metóde nie je nič zložité, ale kým si zvyknete, môže sa vám javiť ako ťažko 
zvládnuteľný oriešok. Je totiž potrebné dôsledne a vytrvalo sledovať teploty a dávať dobrý 
pozor na príznaky počas doby ovulácie.

V okamihu ejakulácie sa vydá na cestu asi 400 
miliónov spermií! Všetky majú jediný cieľ: do-
stihnúť vajíčko vo vajíčkovode a oplodniť ho. 
Oplodniť vajíčko však môže len jediná spermia. 
Je mnoho povolaných, ale málo vyvolených  – 
len čo je vajíčko v dohľade, priblíži sa k nemu 
len 1000 až 2000 spermií. Spermia, ktorá pre-
žila, obklopí vaječnú bunku, ktorá je 40× väčšia 
než ony samy. Len jedinej spermii sa podarí 
preniknúť dovnútra vajíčka. Potom dôjde k sply-
nutiu(fúzii) jadra „víťaznej“ spermie s jadrom vajíčka. Oplodnenie sa podarilo! Vytvorí sa maličké 
vajíčko  – vaše budúce dieťatko.

O pokoji nemôže byť ani reč – 
oplodnené vajíčko musí opustiť va-
jíčkovod a začať putovanie k mater-
nici. K tomu, aby dosiahlo svoj cieľ, 
potrebuje tri až štyri dni. Musí cesto-
vať tak dlho, až sa ponorí do mäkkej 
sliznice maternice. Len čo sa v nej 
nachádza, začína sa usadzovať. 
Pevne sa v maternici uchytí a až 
do okamihu pôrodu sa z tohto mies-
ta nepohne. 

Príznaky vzniku tehotenstva:
● vynechanie menštruácie
● únava
● napätie v prsiach
● nevoľnosť
● zvýšené vylučovanie moču

Prvý tehotenský test 
Všetko je spočiatku tajomstvo. Pri-
rodzene ale chcete vedieť pravdu. 
Tehotenské testy sú jednoducho 
uskutočniteľné doma a dávajú rých-
lu odpoveď od prvého dňa po strate 

menštruácie. Je to ľahké – jednoducho podržíte testovací prúžok vo vzorke ranného moču podľa 
priloženého návodu. Som tehotná? Nie som tehotná? Výsledok zistíte po 3 až 5 minútach. Testy 
dostanete v lekárňach a drogériách a nie sú hradené zdravotnou poisťovňou. Slúžia iba na to, aby 
odstránili prvé pochybnosti alebo potvrdili už zistené príznaky. Potom musíte vyhľadať gynekológa. 

Niektoré príznaky môžu byť prejavom 
ovulácie, ale nevyskytujú sa vždy:
● napätie v prsiach a kŕče v podbrušku
●  silnejšie vylučovanie nezapáchajú-

ceho hlienu 
●  eventuálna citlivosť v oblasti vaječní-

kov alebo ľahké krvácanie
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Vývoj plodu
Trvá približne 40 týždňov, kým sa z jediného oplodneného vajíčka vyvinie 
dokonalá bytosť s hmotnosťou asi 3,5 kg. 

● Od 1. do 3. mesiaca: Vyvíjajú sa tkanivá a orgány plodu.
● Od 4. do 6. mesiaca: Postupne sa vyvíjajú všetky časti organizmu. 
●  Od 7. do 9. mesiaca: Teraz sa musí dieťatko len zdokonaľovať a vyvíjať sa do krásy, skôr 

kým vstúpi do sveta dospelých.

10 dni: 
Maličké vajíčko sa pridržiava maternice a dokazuje už 
teraz svoju organizačnú schopnosť. Delí totiž svoje 
bunky na tri rôzne zárodočné listy. To je štartovným 
signálom pre tvorbu orgánov, kože, nervového sys-
tému, chrupaviek, kostí, svalov, zažívacieho systému 
a žliaz.

3 týždne: 
Za jeden týždeň sa hmotnosť embrya zväčší asi 10 000×, 
ale embryo je ešte stále mikroskopicky malé. Nervový sys-
tém tvorí len jednoduchý žliabok. Končatiny zatiaľ nie sú 
vytvorené.

6 týždňov: 
Teraz má embryo tvar drobučkej fazule, tvar tela tak začína byť 
o niečo viditeľnejší. Objavujú sa dokonca maličké púčiky kon-
čatín. Jedna trubica, vytvorená z dvoch krvných ciev, slúži ako 
srdce. A naozaj bije! Na hlavičke sa už rysuje tvár a oči sú zatiaľ 
úplne guľaté a celé čierne. Embryo teraz váži zhruba jeden gram 
a meria asi tri milimetre. V prvých troch mesiacoch veľmi citlivo 
reaguje na neustále zmeny. Chráňte ho tým, že sa čo najrýchlej-
šie uistíte o svojom tehotenstve. Plod tu už môže nepozorovane 

byť pred očakávaným dátumom vašej menštruácie. V prípade pochybností by ste mali upraviť 
svoj životný štýl a vyhnúť sa alkoholu, nikotínu, liekom a röntgenovému žiareniu.

3. lunárny mesiac či 12. týždeň: 
Dieťatko už urobilo taký pokrok! Sú založené orgány, vyvíjajú sa svaly, spevňujú sa kosti, rysuje 
sa konečný tvar tela i mozog a reflexy sa zohrávajú. Na konci tretieho mesiaca meria dieťatko 
okolo 6 cm a váži zhruba 15 g. Teraz môže postúpiť „do triedy plod“! Z tohto dôvodu teraz pra-
cuje na svojich posledných úpravách. Zakladajú sa budúce zuby, objavujú sa nechty a vlasy. 
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Dieťa pláva vo vaku naplnenom vodou, aby sa udržovalo v teple 
a chránilo sa pred nárazmi a baktériami. Táto tekutina je číra ako 
voda a priebežne sa obnovuje. Preto ju dieťatko môže bez rizika 
piť. Jeho ľadviny už pracujú – filtrujú a vylučujú tekutinu. Keď má 
náladu, pohybuje ručičkami i nožičkami, skláňa hlavičku a pokúša 
sa o celý rad pohybov – dokonca si cmúľa i palček. Momentálne 
je tento malý zväzoček energie „majstrom utajenia“, pretože jeho 
pohyby ešte nemôžete cítiť. Placenta sa vyvíja vo vašej maternici 
a je zodpovedná za látkovú výmenu medzi vaším telom a telom 

vášho dieťaťa. To všetko je sprostredkované skrz obdivuhodné spojenie – pupočnou šnúrou. 
Placenta zastáva súčasne úlohu pľúc, žalúdka, čriev a umelej ľadviny vášho dieťaťa. Z vašej krvi 
si placenta odoberá kyslík a živiny, ktoré sú nevyhnutné pre rast bábätka, a následne nepotreb-
né látky opäť vracia. Preto je veľmi dôležité dbať na pestrú stravu. Placenta slúži tiež ako filter. 
„Placentová bariéra“ je schopná zadržať početné baktérie a vírusy, ktoré by mohli plod infikovať. 
S určitými látkami si ale poradiť nevie, preto je doporučené vyvarovať sa alkoholu a cigaretám. 
Váš lekár vám okrem toho vymenuje lieky, ktoré by mohli mať na vaše dieťatko škodlivé účinky.

4. lunárny mesiac či 16. týždeň: 
A zasa sme o kus ďalej! Dieťatko teraz meria necelých 12 cen-
timetrov. V medziobdobí je tep srdiečka dieťaťa v priemere 140 
úderov za minútu. Imunitný systém začína pomaly fungovať. 
Jeho hlavička je už vzhľadom na telíčko menej disproporčná, vy-
rážajú vlásky a spevňujú sa chrupavky. Pod jeho jemnou kožou 
sa rysujú krvné cievy a na jeho telíčku vyrastá jemné „páperie“. 
Stopy tohto prvotného jemného ochlpenia, ktoré nazýva melanu-
go, sú niekedy prítomné ešte pri pôrode. O pohlaví vášho dieťaťa 
rozhoduje genotyp spermie, ktorá oplodnila vajíčko.

5. lunárny mesiac či 20. týždeň: 
Dieťatko reaguje na vaše nežnosti. Ste neskonale šťastná! Po prvýkrát ste pocítili pohyby 
svojho dieťaťa! A zároveň dieťatko vo svojom zámotku cíti vaše ruky, ktoré ho mäkko hladia. 
Hmat je vôbec prvý zmysel, ktorý objavuje.Dieťa je teraz uprostred prenatálneho vývoja. 
Meria okolo 20–25 centimetrov a váži 250–300 gramov. Robí mu veľkú radosť pretáčať sa 
a obracať sa všetkými smermi. Vo svojom vaku s plodovou vodou má váš malý „plavčík“ ko-
pec miesta. Čkalo sa niekedy vášmu maličkému? To je dobré znamenie, pretože už trénuje 
svoj hrudníček na pohyby pri dýchaní.

6. lunárny mesiac či 24. týždeň: 
Mesiac prebúdzania. Dieťa sa už pohybuje veľmi často; o to viac, 
keď je podráždené. Keď práve výnimočne podriemkava, má ruky 
zložené krížom na prsiach a kolienka pritiahnuté k bruchu. Dieťa 
síce ešte nie je na svete, ale už je schopné sa vyjadrovať. Môže 
prijímať podnety zo svojho okolia a reagovať na ne. V šiestich me-
siacoch je to už malý človiečik, ktorý je schopný citov. Keby teraz 
prišiel na svet, považovali by sme ho za „životaschopného“. Meria 
zhruba 30 cm a váži okolo 600 gramov. 
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7. lunárny mesiac či 28. týždeň: 
Dieťa otvára oči. Dieťatko môže teraz nejasne 
rozpoznávať tmavé tvary a svetielka, ktoré sa 
zdajú byť sfarbené dočervena tkanivami vašej 
maternice. Jeho definitívna bubienková blana 
je takisto vyvinutá. Váži niečo málo cez jeden 
kilogram a meria zhruba 40 cm. 
Keďže dieťatko vyrástlo, má menej priestoru 
na pohyb. Momentálne je preto koniec s gym-
nastikou. Dieťa túto dobu využíva na to, aby 
lepšie koordinovalo svoje pohyby a ďalej roz-
víjalo svoj nervový systém, takže si veľmi rado 
cmúľa palec a nacvičuje si tak neskoršie satie 
z prsníka. Jeho telo je pokryté bielou vrstvou, 
tzv. syrovým mazom (vernixcaseosa). Tento maz, ktorý je niekedy prítomný i na koži novoro-
dencov, chráni kožu plodu pred účinkom solí obsiahnutých v plodovej vode.

8. lunárny mesiac či 32. týždeň: 
Dieťa má už plne vyvinuté chuťové bunky, rozozná tak chuť 
vášho jedla. Ak si dávate jedlo s cukrom, potom dieťa hltá 
rýchlejšie, pretože aj jemu sladké chutí! Výsledok na seba 
nenechá dlho čakať – dieťatko sa zaguľaťuje. Jeho tukom 
naplnená koža sa vyhladzuje a získava peknú ružovú farbu. 
Dieťa rýchlo priberá, váži teraz necelé dva kilogramy. Jeho 
najdôležitejšie orgány dosiahli takmer plný vývoj. Srdce sa 
ešte musí trochu namáhať – spojenie medzi pravou a ľa-
vou srdcovou komorou sa uzatvára až po pôrode. Vývoj 
pľúc ešte tiež pokračuje, dieťatko si medzitým nacvičuje 
dýchanie. 

9. lunárny mesiac či 36. týždeň: 
Dieťa, ktoré je už dobre vyvinuté, sa za-
čína s blížiacim sa pôrodom dostávať 
do správnej polohy, a to tak, že hlavičkou 
líha a tlačí dole proti maternicovému hrdlu. 
Veľkú časť svojho „páperia“(lanuga) dieťa 
v tejto chvíli už stráca. Momentálne meria 
zhruba 47 cm a váži okolo 2,75 kg, ale vy
užíva všetok čas, aby nabralo sily, a den-
ne tak priberá 20 až 30 g. Od 38. týždňa 
je už pripravené na nadchádzajúce dob-
rodružstvo.

Zmysly dieťaťa sa zreteľne vyvíjajú. 
Jeho sluch už reaguje na hluk z okolia, 
ale zvuky sú ešte výrazne skreslené. 
Neprenikajú k nemu totiž v pôvodnej 
verzii, ale zoslabujú sa prechodom cez 
maternicovú stenu a vplyvom zvukov 
z vášho vnútorného prostredia ako je 
bublanie vášho zažívacieho systému, 
vaše dýchacie šelesty a tep vášho srd-
ca. Rozozná už ale váš hlas a môžete 
tiež vyskúšať, ako reaguje na hudbu.
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Telesný vývoj matky
Aby sa stále prispôsobovala rastu dieťaťa, prechádza vaša maternica vý-
raznými zmenami. Jej bežná veľkosť býva okolo 8 cm a váha približne 50 g. 
Pri pôrode sa však zväčšuje až na rekordných 30 cm a váži mnohokrát i viac 
ako kilogram! 

Etapy vývoja maternice predstavujú oporné body, pomocou ktorých je možné sledovať vývoj 
tehotenstva ako takého: 
● 2. mesiac: maternica má veľkosť pomaranča 
● 3. mesiac: maternica siaha nad lonovú kosť 
● 4. mesiac: maternica je na polovičnej ceste medzi lonovou kosťou a pupkom
● 5. mesiac: maternica siaha vyše pupku 
● 6. a 7. mesiac: maternica stále viac rastie v smere brucha a hrudnej kosti 
● 8. mesiac: maternica dosahuje hrot hrudnej kosti 
● 9. mesiac: maternica má výšku 32–33 cm a objem min. 4,5 l
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Vaše prsia sa pripravujú na dojčenie a výrazne sa menia:
●  1. mesiac: 
 Prsia sú ťažšie, napnutejšie a niekedy bolia. To sú prvé fyzické znaky tehotenstva.

●  2. mesiac: 
  Prsné bradavky výraznejšie vystupujú a v dvorci bradavky sa tvoria malé hrboľčeky. Tieto 

mazové žľazy majú premazávať prsné bradavky počas dojčenia dieťaťa. 

●  4. mesiac: 
  Vaše prsia môžu vylučovať žltkastú tekutinu. Nepokúšajte sa odtoku tekutiny brániť, ani ju 

zosilňovať. Ide totiž o kolostrum, mledzivo bohaté na ochranné protilátky.

● 5. mesiac: 
 Hnedé škvrny niekedy zväčšujú dvorec bradavky. Po pôrode samy zmiznú. 

●  Od 6. do 8. mesiaca: 
  Prsia a prsné dvorce sa zväčšujú vplyvom hormónov. Žily výraznejšie vystupujú na po-

vrch. Zintenzívňuje sa krvné zásobenie tohto aktívneho tkaniva. Preto niekedy pociťujete 
mravčenie a brnenie.

● 9. mesiac: 
 Prsia sú pripravené na svoju vyživovaciu úlohu.
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Krvný obeh
Vaše najdôležitejšie vnútorné mechanizmy pracujú rýchlejšie. Prečo? Pretože vaše telo 
skrátka potrebuje viac energie. Hlavne preto, aby sa vytvorilo nové prsné tkanivo a tkanivo 
maternice, ale i kvôli tomu, aby správne fungovala látková výmena medzi vami a vaším die-
ťaťom. Vaše telo preto vytvára až o 40 % viac krvi a rovnaké množstvo musí vaše srdce tiež 
vypumpovať – bije preto rýchlejšie, a to až o 15 tepov za minútu. 

Dýchanie
Dýchanie sa zrýchľuje – i to je celkom normálne; vaše pľúca jed-
noducho spotrebujú viac kyslíka. Pri každom nádychu musíte 
vdýchnuť o 10–15 % viac vzduchu. Preto sa predovšetkým 
na konci tehotenstva objavuje rýchle dýchanie zvonku.

Obličky
Vaše obličky sa prispôsobujú novej situácii, musia 
filtrovať väčšie množstvo krvi, a tak sú viac zaťa-
žované.

Trávenie
Vaše trávenie sa spomaľuje. Preto vás môže trápiť 
zápcha, za čo nesú zodpovednosť tehotenské hormó-
ny. Toto trápenie však nie je vôbec náhodné, naopak – 
tehotenské hormóny totiž zabraňujú predčasným sťahom 
maternice. Vedľajším neblahým efektom je však vplyv na váš 
žalúdok a črevá. Nechajte si preto od svojho lekára odborne poradiť, 
čo s nepríjemnými problémami tráviaceho traktu robiť. 

Vaša panva sa tak trochu rozširuje, uvoľňujú sa kĺby, aby umožnili prechod dieťaťa. Už nie-
koľko milimetrov znamená veľký rozdiel. 

Vaša maternica sa stáva elastickejšou, aby sa mohla lepšie kontrahovať. Jej vlákna sú širšie 
a 15–20krát dlhšie ako na začiatku tehotenstva. 

Maternicové hrdlo je mäkšie a môže sa bez problémov otvárať. Stále je však ešte uzavreté 
hlienovou zátkou, ktorá chráni dieťa pred baktériami.

Vaša pošva sa predlžuje, rozširuje a riasi sa ako akordeón. Je prichystaná na prechod vášho 
dieťaťa. 
Dochádza k zosilnenému vylučovaniu vaginálnych sekrétov, aby vaše dieťa bolo chránené 
pred baktériami zvonku. 

Hormóny majú dosť nabitý pracovný program, lebo stimulujú vývoj tkaniva vašej maternice, 
mobilizujú vaše energetické rezervy, aktivizujú činnosť vašich ľadvín a organizujú výmenu 
látok medzi matkou a plodom. Ovládajú všetky centrály vydávajúce povely a vyvolávajú tiež 
pôrod či vystrekovanie mlieka.
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Maškrtenie v tehotenstve
Chuť na sladké býva neodolateľná – a v tehotenstve nás dokáže prepadnúť naozaj nečakane 
a kdekoľvek. Mnohé mamičky si preto zvykli mať pri sebe vždy niečo malé na zahryznutie. V 
kabelke, v tajnej zásuvke pracovného stola. Naše trávenie sa však v tehotenstve mení, spo-
maľuje. Ako teda spojiť obrovskú chuť na maškrtenie a nezaťažiť naše trávenie?

Ovocie do vrecka
Ak patríte k milovníkom sladkostí, skúste ich nahradiť ovocím. Nielenže uspokojí vaše chuťové 
bunky, ale ním doplníte aj potrebnú energiu a navyše vás na dlhý čas zasýti. Skvelou voľbou 
môžu byť i praktické ovocné kapsičky. Ich vyvážené zloženie pozostávajúce z ovocia, jogurtu 
a ovsených vločiek potlačí vašu chuť na sladké a zároveň neublíži vášmu zdraviu. Neobsahujú 
totiž žiaden pridaný cukor, farbivá, ani konzervanty. Na rozdiel od iných sladkostí, ktoré obsa-
hujú veľa umelých prímesí a ich výživná hodnota je minimálne diskutabilná, sú ovocné taštičky 
100 % prírodné a zdravé.  A takéto produkty nájdeme vyrobené už aj na Slovensku. 

Vyberte si podľa chuti
V súčasnosti nájdete na trhu viacero alternatív kapsičiek. Novinkou je i kombinácia ovocia 
s „perličkami“. Ide o kombináciu ovocia s tapiokou. Tapioka je zdravým a bohatým zdrojom 
uhľohydrátov. Mineralizuje telo, obsahuje kyselinu listovú a je bezlepková. Zároveň je prak-
tická kapsička skvelým tipom na rýchle raňajky, ale i na výlet, alebo len tak ako poistka proti 
hladu do kabelky. Ďalšou výhodou je, že nepotrebuje chladenie. Takže si ju môžete vychutnať 
doslova kdekoľvek a kedykoľvek.



Distribútor: NOVOFRUCT SK, s.r.o., Komárňanská cesta 13, 94043 Nové Zámky,
Tel.: 00421 35 69 24 111, info@novofruct.sk
Vyrobené na Slovensku.                                                  http://dayup.eu/sk/

Jedinečný mix ovocia,
jogurtu a cereálií

Perla medzi dezertmi

S TAPIOKOU
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Tehotenstvo a intímna hygiena
Prostredie ženských intímnych partií patrí k tým najcitlivejším oblastiam ľudského tela. Jeho 
rovnováha ovplyvňuje nielen zdravie ženy, v akomkoľvek veku a vývoji, ale taktiež má vplyv 
na pohodový priebeh tehotenstva. Práve z dôvodu veľkej zodpovednosti, ktorú so sebou te-
hotenstvo prináša, je potrebné prikladať dôraz na starostlivosť o jeho harmóniu. Intímna sta-
rostlivosť je však často prehliadaná, teda až do okamihu, kým sa niečo nepokazí. Bakteriálne 
a kvasinkové infekcie sú veľmi často vyskytujúcim sa problémom a nevyhýbajú sa ženám ani 
v období tehotenstva, bez toho aby si často uvedomovali prečo.

Niektoré ženy sa najmä v období tehotenstva stretávajú tiež s podráždením, nepríjemným 
výtokom alebo zápachom. Sliznice intímnych partií ženy sú osídlené pošvovou mikroflórou, 
ktorá vyžaduje rovnováhu prostredia s mierne kyslým pH (v rozmedzí 3,84,5). Táto prirodze-
ná kyslosť predstavuje dôležitý obranný mechanizmus proti infekciám. Udržanie tejto priro-
dzenej rovnováhy je teda nevyhnutné pre intímne zdravie.

Dôležitosť pH
Kyslé prostredie pošvy je regulované kyselinou mliečnou, ktorú produkujú laktobacily, kto-
ré sú súčasťou normálnej zdravej pošvovej mikroflóry. Tento proces je riadený ženským 
hormónom estrogénom. V pošve sa prirodzene vyskytujú rôzne baktérie, niektoré „dob-
ré“ (napríklad laktobacily) a niektoré „zlé“. Dobré baktérie pomáhajú regulovať množenie 
škodlivých druhov. Zmena kyslosti (vyvolaná napr. zmenou hladiny hormónov, ktorá je pre 
tehotenstvo obvyklá) môže viesť k ich nerovnováhe a spôsobiť tak množenie nežiaducich 
baktérií.
Táto prirodzená rovnováha pH je krehká a možno ju ľahko narušiť radom faktorov, akými sú 
napríklad: hormonálne výkyvy (najmä v tehotenstve), sprchové gély a krémy na mydlovej 
báze, tesná spodná bielizeň alebo bielizeň zo syntetických materiálov, agresívne aviváže, 
šport, stres a únava, sexuálna aktivita či niektoré lieky.

Desatoro intímnej hygieny počas tehotenstva:
●  Vyhraďte si špeciálny uterák na intímnu hygienu.
● Noste pohodlnú spodnú bielizeň z prírodných materiálov (bavlna).
●  Uteráky aj spodnú bielizeň perte na vysokej teplote.
● Žehlenie nohavičiek pomáha ničiť baktérie.
● Zabudnite na bežné sprchové gély či prípravky s obsahom mydla, ktoré sliznicu vysušujú.
●  Používajte prípravky určené výhradne na intímnu hygienu s obsahom kyseliny mliečnej 

a antibakteriálnou zložkou (výborný je napríklad intímny gél Lactacyd Pharma s antibakte-
riálnou prísadou, ktorý kúpite v lekárni).

●  Preferujte sprchovanie pred vaňou plnou bubliniek.
● Nezabúdajte na časté vyprázdňovanie močového mechúra.
●  Na pocit čistoty a ochrany kdekoľvek a kedykoľvek si pribaľte do kabelky vlhčené obrúsky 

na intímnu hygienu (vhodné sú intímne vlhčené obrúsky Lactacyd Antibakteriálne s výťaž-
kom z tymiánu).

●  Po návšteve bazéna alebo kúpaliska nezostávajte v mokrých plavkách a čo najskôr sa 
prezlečte do suchého oblečenia.



Moja ochrana 
a starostlivosť
počas tehotenstva 
a šestonedelia

Intímna starostlivosť 
s ANTIBAKTERIÁLNOU prísadou
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 Posilňuje prirodzenú obranyschopnosť intímnych partií.
 S antibakteriálnym výťažkom z tymianu.
 Pre každodenné použitie.
 Gynekologicky testovaný.
 Hypoalergénny.
 Klinicky preukázané účinky.
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Vyšetrenie počas  
tehotenstva ............................................ 21
Lekárske monitorovanie ....................... 22
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 Všeobecné vyšetrenie  ....................... 23
Gynekologické vyšetrenie  ................... 24
  Kedy príde vaše dieťa  

na svet?.............................................. 25
 Vyšetrenie ultrazvukom  ..................... 25
 Ďalšie vyšetrenie  ............................... 26

Prečo má človek absolvovať vyšetrenie, keď nie je chorý? Tehotenstvo je 
čas veľkých prevratov. Vaše telo sa neustále mení a hľadá novú rovnováhu. 
Cieľom lekárskej kontroly je odhaliť a korigovať eventuálne slabé miesta 
tejto rovnováhy.

Zájdite k lekárovi čo najskôr. Oneskorené pravidelné krvácanie či pozitívny tehotenský test? 
Rýchlo vyhľadajte svojho lekára, pretože jedine tak sa môžete s istotou dozvedieť, či ste naozaj 
tehotná. Skoré vyšetrenie vám umožní rýchlo prispôsobiť vašu životosprávu novým okolnos-
tiam a učiniť potrebné opatrenia pre hladký priebeh vášho tehotenstva. Vyšetrenia sú hradené 
zdravotnou poisťovňou. Ak ste tehotná, pri prvom – veľmi dôležitom – vyšetrení vám lekár či 
vaša pôrodná asistentka vysvetlí, ako bude kontrola vášho tehotenstva prebiehať.

Je úplne normálne, že vám bude klásť množstvo otázok o vašej rodinnej anamnéze, pre-
konaných chorobách, vašich životných zvyklostiach, pracovnej situácii atď. Poradí vám, čo 
robiť, ak fajčíte, máte namáhavé povolanie, absolvujete dlhé cesty atď. Počas tehotenstva sú 
na programe rôzne vyšetrenia, merania a analýzy, ktorých cieľom je kontrolovať vaše zdravie 
i zdravie vášho dieťaťa a zhodnotiť podmienky pôrodu, keď sa priblíži jeho termín. Cieľom 
všetkých týchto sedení je vás upokojiť, odhaliť prípadnú nepozorovanú chorobu a včas ju 
liečiť, a tiež zistiť, či vám nehrozia nejaké rizikové faktory.

Od 8. mesiaca sa potom tieto návštevy stávajú častejšími. Každé lekárske vyšetrenie by 
malo byť pevným bodom vo vašom kalendári. Nevynechajte žiadne vyšetrenie. Využite 
ho vo svoj prospech – máte pri ňom príležitosť vysloviť svoje obavy, dostať užitočné rady 
a klásť otázky, o ktorých premýšľate. Tak pre svoje dieťatko urobíte všetko, čo je vo vašich 
silách. Len ak budete pravidelne dochádzať na kontroly, budete môcť profitovať tiež z fi-
nančných príspevkov.

Vyšetrenia počas tehotenstva
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Lekárske monitorovanie
Odbery krvi – hneď pri prvej návšteve lekára vám bude odobraná krv. V me-
dicínskom laboratóriu bude potom stanovená vaša krvná skupina. K tomu sa 
viažu určité riziká, je preto nutné toto vyšetrenie podstúpiť čo najskôr. Krvné 
testy umožňujú tiež stanovenie hladín protilátok proti rubeole a toxoplazmóze. 

Rh faktor 
Všetkým nastávajúcim matkám s negatívnym Rh faktorom sa tiež pravidelne odoberá krv, 
aby sa včas zistila prípadná prítomnosť protilátok proti Rh faktoru plodu. Hladinu protilátok 
je preto nutné v priebehu celého tehotenstva starostlivo kontrolovať. Časy, v ktorých bol Rh 
faktor „strašiakom“ mnohých nastávajúcich mamičiek, sú už minulosťou. Dnes sú problémy 
a komplikácie, ktoré sú s ním spojené, veľmi dobre známe a včas ošetrené. 
Jeho meno je Rhesus – Rh faktor je znakom krvnej skupiny. U väčšiny mužov a žien je Rh 
faktor pozitívny, skrátene Rh+. V takom prípade nie je žiadny dôvod na obavy: vaša krv je 
kompatibilná a vaše deti prichádzajú na svet rovnako s Rh+. Vec sa stáva problematickou 
vtedy, ak je Rh faktor matky negatívny (Rh−) a Rh faktor otca pozitívny (Rh+). Potom môže 
prísť na svet dieťa Rh+, zatiaľ čo jeho matka má Rh−. Počas tehotenstva niekedy dochádza 
k priamemu kontaktu fetálnej a materskej krvi. Obe tieto krvné skupiny (Rh+) a (Rh−) však nie 
sú navzájom zlúčiteľné! Pri pôrode môžu také červené krvinky dieťaťa vo väčšom množstve 
prechádzať do krvi matky. Organizmus matky sa ihneď bráni tým, že produkuje protilátky proti 
Rh+ krvinkám, ktorých úlohou je odstrániť cudzie krvinky, v tomto prípade krvnú bunku plodu. 
Našťastie je po pôrode dieťa už mimo nebezpečnej zóny – nie je s matkou spojené pupočnou 
šnúrou. Protilátky však v krvi matky zostávajú. A ak dôjde k novému tehotenstvu, sú pripravené 
napadnúť červené krvinky vyvíjajúceho sa dieťaťa s Rh+ pri prvom kontakte s jeho krvou. 

Riešenie
V rámci tehotenského vyšetrenia sa vždy stanovuje vaša krvná skupina. Ak máte Rh−, bu-
dete stále sledovaná. U žien s Rh− sa pri riziku kontaktu materskej krvi a krvi plodu (potrat, 
pôrod, odber plodovej vody) aplikuje injekcia imunoglobulínu. Takisto hneď po pôrode, ak je 
vaše dieťa Rh+, dostanete takúto injekciu. Vďaka tomu nebude pri budúcich tehotenstvách 
existovať vyššie riziko ako pri prvom tehotenstve.

HIV a hepatitída B
Okrem toho všetkého vám bude tiež urobený test na hepatitídu B a HIV. Obe tieto choroby môžu 
byť prenesené na dojča. Ak sa u dieťaťa vyskytne hepatitída B, bude liečené bezprostredne 
po pôrode. Očkovacia látka a injekcia s protilátkami proti hepatitíde B chráni dieťa pred jej vznikom.

Železo
Vzhľadom na to, že živíte svoje dieťa, hrozí vám nedostatok železa, a tým i anémia (chudo-
krvnosť). V prvom a treťom trimestri sa tak vykoná vyšetrenie krvného obrazu, aby sa even-
tuálny nedostatok železa diagnostikoval. Ak je to váš prípad, budete musieť denne užívať 
preparáty obsahujúce železo.
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Meranie krvného tlaku 
Príliš vysoký krvný tlak môže byť veľmi nebezpečný. Často však býva naopak nižší ako pred 
vaším tehotenstvom. Ak príliš stúpne, je potrebné ho znížiť a riadiť sa špeciálnym programom 
výživy (diéta bez soli). V prípadoch výrazne zvýšeného krvného tlaku vzniká nebezpečen-
stvo, že sa vývoj plodu spomalí alebo dôjde k predčasnému odlúčeniu placenty. Pokúste sa 
preto viesť skôr pokojnejší spôsob života a vyhnite sa zbytočným stresom.

Všeobecné vyšetrenie
Lekár vám prehmatá brucho, vypočuje si činnosť vášho srdca, urobí vyšetrenie moču a zváži 
vás. Vaša počiatočná hmotnosť umožňuje sledovať váhový prírastok potrebný pre zdravie 
vášho dieťaťa. Zatiaľ čo v prvých troch mesiacoch je hmotnostný prírastok nepatrný, v prie-
behu posledných mesiacov sa stupňuje rýchlosťou blesku. Priberáte príliš veľa a príliš rýchlo? 
Možno, že jete veľmi výdatne alebo za to môže retencia tekutín či vysoký krvný tlak. Poroz-
právajte sa o tom sa svojím lekárom. Nastávajúca mamička však obvykle priberie 8 až 12 kg. 

Odber moču
Pri každej návšteve lekár vyšetrí váš moč na prítomnosť cukru a bielkovín a tiež skontroluje, 
či moč nevykazuje stopy nepozorovanej infekcie močových ciest. Cukor v moči neznamená 
vždy cukrovku. Hlavné riziko spočíva v tom, že na svet príde príliš veľké dieťa. Od 4 kg hmot-
nosti dieťaťa je už pôrod obtiažnejší a zaguľatené dieťa je často viac ohrozené možným pora-
nením počas pôrodu. Správny plán výživy uvedie vašu hladinu cukru do normálu. Prítomnosť 
bielkovín v moči je nutné kontrolovať pri každej návšteve v tehotenskej poradni. Ak sa sú-
časne s nimi vyskytnú tiež edémy a zvýšený krvný tlak, potom musia byť lekári dvojnásobne 
ostražití a naordinujú vám pokoj a niekedy aj hospitalizáciu.



24

Starost l ivosť pred pôrodom

Gynekologické vyšetrenie
I keď sa rytmus návštev u lekára môže u jednotlivých tehotných líšiť v zá-
vislosti na množstve rizikových faktorov, je program pri každom vyšetrení 
viac–menej rovnaký. Všetky vyšetrenia vykonáva obvodný gynekológ. Po-
sledné vyšetrenie pred pôrodom sa väčšinou realizuje na klinike, ktorú si 
pre pôrod zvolíte.

Gynekológ vykoná vaginálne vyšetrenie a pomocou pošvových zrkadiel vyšetrí vzhľad pošvy 
a maternicového hrdla. Pri tomto vyšetrení lekár posúdi, či je krčok (čapík, maternicové hrdlo) 
vašej maternice dobre uzavretý a dostatočne dlhý. 

Bežné kontroly
Sliznica pošvy a maternicového krčka vykazuje v tehotenstve často silnejšie modravo červené 
sfarbenie, hlien maternicového hrdla je hustejší a maternicové hrdlo je mäkšie a dlhšie. Ak je 
všetko v poriadku, naznačuje to, že riziko potratu alebo predčasného pôrodu je minimálne. 
Lekár tiež skontroluje, či nedochádza ku krvným stratám a či nie je prítomná infekcia. Ak by sa 
infekcia objavila, je potrebné bezodkladne začať s liečbou. Váš gynekológ tiež stanoví presnú 
polohu dieťaťa a množstvo plodovej vody. Od 6. mesiaca lokalizuje hlavičku a ostatné časti 
tela dieťaťa. Okolo 8. mesiaca skontroluje, či hlavička dieťaťa skutočne smeruje správne dole. 

Vyšetrenie v 8. mesiaci – ak sa vývoj vášho dieťa-
ťa oneskoruje, vykoná váš lekár opatrenia, aby sa 
„oneskorovaniu vnútromaternicového rastu“ zabrá-
nilo, a bude plod častejšie sledovať. V 8. mesiaci 
môžu eventuálne nastať „veľké problémy“ spojené 
s koncom tehotenstva: riziko predčasného pôrodu, 
výskyt vysokého krvného tlaku, diabetes… Váš le-
kár spraví zodpovedajúce opatrenia, pričom lepšia 
je, samozrejme, prevencia ako liečenie.

Starostlivosť v 9. mesiaci – deň „D“ sa blíži! Lekár-
ske kontroly môžu byť častejšie, aby sa lekár lepšie zoznámil s podmienkami vášho pôrodu 
a mohol lepšie kontrolovať vaše zdravie i zdravie vášho dieťaťa.

Kedy je nutné bezodkladne vyhľadať lekára?
● Máte horúčku – to môže byť prvý príznak choroby, ktorá môže vášmu dieťaťu uškodiť. 
●  Pozorujete symptómy infekcie močových ciest – ak nie je včas preliečená, riskujete pred-

časný pôrod.
● Zisťujete abnormálny odtok krvi alebo tekutín.
●  Máte medzi 5. a 8. mesiacom dojem, že sa vaše dieťa menej alebo inak pohybuje – po-

raďte sa s lekárom. Riešením môže byť tzv. „monitoring“, ktorým sa skontroluje srdcový 
rytmus dieťaťa. Pamätajte však tiež na to, že dieťa vo vás dorastá a má stále menej mies-
ta, preto je pre neho výrazný pohyb čím ďalej náročnejší.

Počúvnite si niekedy srdcové oz-
veny dieťaťa. Lekár kontroluje jeho 
srdcový rytmus pomocou elek-
tronického prístroja, ktorý údery 
srdca zosilňuje, takže sú jasne po-
čuteľné. To je pri kaž dej návšteve 
lekára veľký okamih.
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●  Máte viac ako 5–6krát denne bolestivé alebo krátko po sebe nasledujúce kontrakcie – tie 
môžu byť potvrdené tiež monitoringom. 

●  Zaznamenávate veľký a rýchly váhový prírastok sprevádzaný bolesťami hlavy, edémami 
a rýchlymi pohybmi očí – pravdepodobne môže ísť o náhle zvýšenie tlaku, ktoré môže 
ohroziť vaše zdravie.

Dávajte pozor na kontrakcie! 
Deti prichádzajú na svet pomocou maternicových kontrakcií. Ak sa kontrakcie vyskytujú prí-
liš často, zavolajte svojho lekára. Maternicové kontrakcie poznáte podľa toho, že sa vaše 
brucho stáva tvrdým a necitlivým. Sprievodnými javmi môžu byť ľahké bolesti v podbrušku 
a bolesti chrbta.

Dodatočné vyšetrenie pred pôrodom 
Týmito vyšetreniami by sa mal potvrdiť normálny priebeh vášho tehotenstva a minimalizovať 
riziko pre vás i pre vaše dieťa.

Kedy príde vaše dieťa na svet? 
Aby ste zistili teoretický dátum pôrodu, pripočítajte 40–41 týždňov k dátumu svojho posledné-
ho pravidelného krvácania. Tehotenstvo trvá v priemere 40 týždňov, ale dĺžka trvania v roz-
medzí 38–42 týždňov je v norme. Prvé ultrazvukové vyšetrenie umožňuje lekárovi presnejšie 
odhadnúť dátum pôrodu vášho dieťatka.

Úplne jednoducho sa dá termín vypočítať takto:  
1. deň poslednej menštruácie + 7 dní – 3 mesiace = dátum pôrodu.

Dieťa, ktoré prichádza na svet mimo zvažovaný dátum pôrodu, vyžaduje pomoc. Ak príde 
na svet príliš skoro, ide o predčasný pôrod. Ak príde na svet príliš neskoro, je už „prenosené“ 
a je nutné pôrod umelo vyvolať.

Vyšetrenie ultrazvukom
Veľký okamih! Svoje dieťatko teraz vidíte na obrazovke! Vyšetrenie je absolútne bezbolest-
né. Lekár alebo pôrodná asistentka nechajú po vašom bruchu kĺzať sondu, ktorá vysiela 
ultrazvukové vlny. Táto sonda je pripojená k prístroju a prenáša „prekážky“, na ktoré narazili 
ultrazvukové vlny, na obrazovku – a vy tak vidíte telíčko svojho dieťaťa! Týmto nevyhnutným 
vyšetrením sa kontroluje vývoj vášho dieťaťa od 2. do 9. mesiaca. V ranom tehotenstve sa 
ultrazvukové vyšetrenie realizuje vaginálnou cestou. Štandardný plán pre kontrolu priebehu 
tehotenstva predpokladá tri vyšetrenia ultrazvukom, ktoré hradí zdravotná poisťovňa. Ak by 
ste potrebovali intenzívnejšiu starostlivosť, vykoná váš lekár ďalšie ultrazvukové vyšetrenia. 

1. vyšetrenie ultrazvukom od 7. do 12. týždňa 
Je to vzrušujúci okamih – vidíte svoje dieťatko a jeho tlčúce srdce. Prvé vyšetrenie ultrazvu-
kom umožňuje presne stanoviť začiatok tehotenstva, vypočítať dátum pôrodu, zistiť vitalitu 
plodu a poznať vývoj dieťaťa a väčšinu anomálií s tým spojených. Dozviete sa tiež, či nemáte 
počítať s viac ako jedným prírastkom do rodiny – dvojčatá, trojčatá a štvorčatá vyžadujú pri-
rodzene takú kontrolu, ktorá tomu bude zodpovedať.
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2. vyšetrenie ultrazvukom od 18. do 22. týždňa
Toto vyšetrenie je vôbec najdôležitejšie. Stanoví sa pri ňom kompletná zdravotná bilancia váš
ho dieťaťa: zmerajú sa končatiny, skontroluje sa funkcia orgánov a vývoj skeletu. Okrem toho 
sa vyšetrí množstvo plodovej vody a placenta. Pri 2. vyšetrení ultrazvukom je tiež možné do-
zvedieť sa pohlavie dieťaťa, ak si to budete priať. Ak chcete, aby to ešte zostalo tajomstvom, 
porozprávajte sa o tom s budúcim oteckom a spýtajte sa tiež samej seba, ako sa k tomu 
staviate. Je pre vás dôležité to vedieť? Mohlo by to medzi vami dvoma viesť ku konfliktu? Ste 
obidvaja zvedaví? Rozhodnite sa spoločne.

3. vyšetrenie ultrazvukom od 30. do 34. týždňa
Ide o poslednú kontrolu, pri ktorej sa ešte raz kontroluje rast, pohyby, dýchanie atď. Okrem 
toho sa skontroluje, či sú v poriadku podmienky pre blížiaci sa pôrod: poloha a veľkosť die-
ťaťa a poloha placenty.

Ďalšie vyšetrenia
Amniocentéza
Vyšetrenie plodovej vody sa odporúča u žien od 35 rokov a je hradené zdravotnou pois
ťovňou. Nie je to rutinné vyšetrenie. Slúži k tomu, aby sa odhalili vzácne vrodené anomálie, 
ako je trisomia 21. chromozómu – Downov syndróm – a určité dedičné choroby. Pritom sa 
zároveň hodnotia riziká v súvislosti s neznášanlivosťou Rh faktora. Vyšetrenie sa plánuje 
medzi 16. a 18. týždňom. Pomocou punkcie zavádza lekár pri kontrole ultra zvukom tenkú 
ihlu do vášho brucha, aby odobral trochu plodovej vody, ktorú je nutné vyšetriť. Vyšetrenie 
je bezbolestné, dôkladné, ale nie je bez rizika. Nechajte sa lekárom plne poučiť. 
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Kombinovaný test 
Tento test je možné vykonať medzi 11. a 14. týždňom tehotenstva a v súčasnosti sa pova-
žuje za najmodernejšiu a najbezpečnejšiu metódu pre hodnotenie rizika Downovho syndró-
mu. Týmto testom je možné tiež rozoznať vývojové anomálie orgánov. Test sa skladá z merania 
prejasnenia šije plodu pomocou ultrazvuku a hormonálnej analýzy po odbere krvi. Tento test 
môže často nahrádzať odber plodovej vody a je prakticky bez rizika potratu. Samotný test však 
nie je možné považovať za diagnózu a pri tehotenstve s viacerými plodmi stráca akúkoľvek 
výpovednú hodnotu. Ďalšie špeciálne vyšetrenia sa robia iba vtedy, ak ich gynekológ uzná 
za nevyhnutné. V takom prípade sa o tom s vami porozpráva.

Niekoľko rád...
●  Počúvajte svoje telo – pri starostlivosti v tehotenstve hrá veľmi dôležitú úlohu. Pomáhajte 

svojmu lekárovi a porozprávajte mu, čo cítite! 

●  Dávajte si pozor na príznaky únavy – najlepším barometrom vášho tehotenstva je vaša 
únava. Len vy sama viete, kedy potrebujete pokoj. Ak sa cítite veľmi unavená, obráťte sa 
na svojho lekára, aby vám mohol pomôcť. 

●  Vyhnite sa stresu – chráňte sa pred stresom a žite normálne. Nie ste žiadna krehká bytosť, 
ktorú je nutné nadmerne chrániť, ale ani žiadna neúnavná, prehnane silná žena. Jednodu-
cho sa šetrite! 

●  Sledujte svoje kontrakcie – od 6. mesiaca sa vaša maternica už každý deň trochu sťahuje. 
Ak sa stanú tieto kontrakcie príliš rušivými, vyšle vaše telo poplašný signál. Doprajte si 
pokoj a všetko bude zasa v poriadku. V prípade, že nie, navštívte tehotenskú poradňu 
skôr ako v dohodnutom termíne. 

●  Počítajte kotrmelce svojho dieťaťa – dieťa sa pohybuje už od 4. mesiaca. To je dôkaz, 
že všetko prebieha dobre! Sledujte jeho akrobatické kúsky. Aby ste ich mohli ľahšie 
počítať, natiahnite sa na pol hodiny na ľavý bok. Túto malú zotavovaciu prestávku by 
ste si mali dopriať každý deň! 

  Ak sa pohyby výrazne zoslabujú alebo sa abnormálne dlho neobjavia, informujte svoj-
ho lekára. Nezabúdajte však, že vaše dieťa má v dôsledku svojho rastu stále menej 
miesta v maternici, a tým tiež menšiu možnosť pohybu.

 
●  Vážte sa každý týždeň – nechoďte okolo váhy bez zváženia sa. Zistíte tak, či je váhový 

prírastok primeraný. Ak máte s hmotnosťou problémy, obráťte sa na svojho lekára. 

●  Kontroly doma – ak bude váš lekár od vás požadovať častejšiu kontrolu moču, urobte si doma 
dodatočné testy. Veľmi vám odporúčame testovaciu rukavicu (je možne ju dostať v každej 
lekárni), pomocou ktorej si môžete sama rýchlo a jednoducho zmerať hodnotu pH v pošve.

●  Nebojte sa hovoriť – informujte svojho gynekológa o príznakoch, ktoré pozorujete. 
  Dôverujte mu a pýtajte sa ho na veci, ktoré vás zaujímajú. Je to ako pri nákupe: Napíšte 

si zoznam, aby ste svoje otázky u lekára nezabudli.
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Energia v tehotenstve
Schopnosť organizmu rozoznať cudzorodé látky a zárodky a zneškodniť 
ich sa nazýva imunita či obranyschopnosť. Imunitný systém sa začína tvo-
riť a vyzrievať už počas tehotenstva v tele matky. Preto je veľmi dôležité, 
aby žena v priebehu tehotenstva jedla vyváženú a hodnotnú stravu a mala 
dostatok času na spánok, relaxáciu a zdravý pohyb.

Potenie 
Potíte sa viac. To je síce nepríjemné, ale normálne! Váš organizmus tým vylučuje tiež dodatoč-
né výlučky plodu. Aby ste odstránili všetky stopy potu, kúpte sa a sprchujte častejšie. Okrem 
toho si večer uľahčíte zaspávanie teplým kúpeľom. Príliš horúcemu kúpeľu sa ale vyhnite. 

Hygiena pohlavných orgánov 
Účinkom tehotenských hormónov dochádza k zvýšenému vylučovaniu tehotenských sekré-
tov. Preto sa častejšie umývajte vodou a mydlom s neutrálnym pH alebo roztokom intímneho 
spreja. Špeciálne výrobky nájdete v lekárňach alebo drogériách. Je váš výtok tak silný, že 
obťažuje? Pohovorte si o tom so svojím lekárom a vyhnite sa výplachom pošvy; tie totiž ško-
dia viac, ako pomáhajú. 

Spánok
Každý deň spíte najmenej osem hodín, ale ak cítite, že to nestačí, doprajte si, koľko potre-
bujete. Ak máte možnosť, nebráňte sa ani poludňajšiemu spánku – ten je obzvlášť užitočný, 
ak trpíte problémami s trávením či krvným obehom. Nebojte sa pri spánku zaujať akúkoľvek 
polohu, ktorá vám bude príjemná. Dieťatko je chránené vaším bruchom, takže ho rozhodne 
nepomliaždite. V priebehu prvých mesiacov budete pociťovať neodolateľnú túžbu po spánku, 
ale niekoľko týždňov pred pôrodom sa naopak často objavuje skôr nespavosť. Nechajte si 
poradiť od svojho lekára. 
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Imunita
Takto spokojná mamička bude zdravá a nebude musieť užívať lieky a antibiotiká v priebehu te-
hotenstva ani pri dojčení. Dojčením získava dieťa od zdravej mamičky potravu v ideálnom zlo-
žení a zároveň tiež ďalšie zložky, ktoré zlepšujú funkciu imunitného systému bábätka. Preto žite 
zdravo a spokojne pred i v priebehu tehotenstva a svoju novú životnú úlohu si naplno užívajte.

Forma v tehotenstve
Čo urobiť pre to, aby sme netrpeli nadmernou únavou (spôsobenou napr. nedostatkom žele-
za či ďalších vitamínov a minerálov) alebo bežnými chorobami, ale zároveň nenarušili zdravý 
vývoj plodu? V týchto situáciách môžu vedľa zdravého životného štýlu a vyváženej stravy 
pomôcť prírodné potravinové doplnky, ktoré pomáhajú dopĺňať vitamíny a minerály do or-
ganizmu a sú určené pre tehotné či dojčiace ženy. Ženy majú nielen počas tehotenstva, ale 
aj v priebehu dojčenia zvýšenú potrebu železa. Jeho nedostatok spôsobuje chudokrvnosť, 
ktorá býva často príčinou únavy, poruchy sústredenia a zníženia odolnosti voči infekciám. 
Tehotné a dojčiace ženy potrebujú tiež kyselinu listovú a vitamín B6. Táto kombinácia sa 
odporúča užívať najmenej 3 mesiace pred a 3 mesiace po začiatku tehotenstva a tiež v prie-
behu dojčenia. Je nutná pre obnovu buniek, 
dozrievanie červených krviniek, správnu funk-
ciu nervového systému a zdravý vývoj plodu. 
Súčasne môže pomôcť pri pocitoch únavy 
v tehotenstve.

Zinok je nevyhnutnou súčasťou mnohých 
enzýmov, ktoré sa v našom tele podieľajú 
na metabolizme i tvorbe protilátok. Je dôle-
žitý pre ochranu buniek, pre bunkovú stavbu 
a napomáha hojeniu rán. 

Plod a neskôr i dojča vyčerpávajú selén, 
ktorý žena prijíma v potrave. Nedostatok 
selénu môže viesť k ateroskleróze, krvným 
zrazeninám či nádorovému bujneniu. 
Selén je esenciálny stopový prvok, ktorý je 
známy svojimi antioxidačnými vlastnosťami. 
Spoločne s vitamínom E pomáha selén vy-
chytávať voľné radikály – látky, ktoré poško-
dzujú bunkový aparát. 

Betaglukan je prírodný polysacharid, ktorý 
stimuluje prirodzenú imunitnú odpoveď, a to 
predovšetkým aktiváciou makrofágov. Be-
taglukany zvyšujú nešpecifické obranné me-
chanizmy a sprostredkovane i rozvoj špecific-
kej imunitnej odpovede, majú i protialergické 
a antioxidačné účinky, a tým výrazne posilňujú 
obranyschopnosť organizmu.

Hygiena a krása
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Výživa
O tom, že jedálny lístok ženy v tehotenstve je dôležitejší ako čokoľvek iné, 
snáď už dnes nikto nepochybuje. Počas tehotenstva je tiež vhodné premýš-
ľať o kvalite produktov, ktoré konzumujete. Naučte sa oceniť vlastnú chuť 
potravín a tešte sa z vyvážených, chutných a výživných pokrmov. Buďte 
kreatívni a nechajte sa inšpirovať „pestrou kuchyňou“.

Neznamená to však, že budete jesť za dvoch. Vhodné je jesť častejšie po menších dávkach. 
Raňajky, obed a večeru teda doplňte o dve malé desiate. Týmto spôsobom sa vyhnete nevoľ-
nosti, pocitu ťažkosti po jedle, nadúvaniu a tlaku.

Raňajky sú všeobecne zásadné – počúvate to zo všetkých strán a pre tehotné ženy to platí 
dvojnásobne. Bez raňajok je totiž organizmus ochudobnený o patričné „nakopnutie“ metabo-
lizmu. Ten v noci spomalí svoj chod a rozbehne sa až s prvým jedlom. Keď sa teda nenara-
ňajkujete, vaša výkonnosť bude nižšia až do tej doby, ako sa prvýkrát najete. A to v období 
tehotenstva môže byť kľúčom k problémom, ako sú tráviace problémy, zápcha alebo znížená 
pozornosť.

Energia
Aby ste učinili zadosť zvyšujúcim sa nárokom svojho organizmu, v ktorom vyrastá nový život, 
potrebujete vyváženú, pestrú a kaloricky plnohodnotnú stravu. Vaše telo tak získa energiu, 
ktorú potrebuje pre všetky nastávajúce zmeny. Placentou vášmu dieťaťu zaistíte všetky po-
trebné vitamíny a stopové a minerálne prvky a zároveň zostanete vo forme. 
Správnou stravou sa zjednoduší aj pôrod a následné formovanie postavy do pôvodnej po-
doby.
Váha
Nenechajte sa sledovaním váhy príliš pohltiť, ale berte ju do úvahy. Počas prvých troch me-
siacov sa hmotnosť príliš nemení, mamičky obvykle priberajú na váhe až neskôr, a to približ-
ne 1,5 kg za mesiac. Odporúčaný prísun kalórií je oproti bežnému príjmu zvýšený o 250 kcal/
deň. Ak váha ukazuje na konci tehotenstva 8 až 12  kg váhového prírastku, je to perfektné. 
Ak sa vám nedarí optimálnym spôsobom upraviť svoju výživu, pohovorte si o tom so svojím 
lekárom, ktorý vám pravdepodobne odporučí odborníka. 
Nepribrať príliš veľa 
Ak priberiete príliš veľa, znamená to, že vaša výživa je príliš výdatná. Aby ste čo najviac ob-
medzili negatívny dopad nevhodnej stravy, je potrebné ju viac vyvážiť.
Imunita
Počas tehotenstva je dôležité predchádzať infekčným chorobám (či už vírusového, či bak-
teriálneho pôvodu), ktoré môžu mať negatívny vplyv na zdravie mamičky i plodu. Preto 
je vhodné posilňovať prirodzený obranný systém. 70 % nášho imunitného systému sídli 
v črevách. Črevo funguje ako vnútorná bariéra proti baktériám a škodlivým látkam, preto 
je dôležité tento prirodzený obranný mechanizmus udržiavať v dobrej kondícii. Je vhodné 
zaradiť do svojho jedálnička výrobky s probiotickými baktériami, ktoré pomáhajú ochrániť 
organizmus.
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Strava tehotných mamičiek
Ak vaše chute neodporujú vyváženej výžive a nevyvolávajú žiadne tráviace problémy, nemu-
síte sa trápiť previnilými pocitmi a môžete uspokojiť svoje chute, bez toho, aby ste mali zlé 
svedomie. Váš organizmus vám často sám dáva vedieť, čo potrebuje. 
Bielkoviny – vyššia potreba bielkovín čiže proteínov reálne nastáva až v druhom trimestri, 
hrá potom ale veľmi dôležitú úlohu pri tvorbe tkanív. Bielkoviny môžeme hojne nájsť v rôz-
nych druhoch mäsa, mliečnych výrobkoch a vajciach, ale tiež v strukovinách, sójových pro-
duktoch a orieškoch.
Vápnik – v tehotenstve sa vaša potreba vápnika zvyšuje v dôsledku tvorby skeletu a zubov 
vášho dieťaťa. Preto je vhodné zjesť denne viac porcií bohatých na vápnik. Zdrojom môže byť 
mlieko a mliečne výrobky, vyhnite sa však fermentovanému syru a syru zo surového mlieka. 
Bohatá na vápnik je ale tiež zelená zelenina, ako napríklad brokolica, kapusta či fenikel. Váp-
nik sa tiež nachádza v sójových výrobkoch, semienkach a orieškoch. Veľmi vhodná je i kyslá 
zelenina, ktorá pomáha správnemu nasmerovaniu vápnika.
Železo – dostatok železa sa v priebehu tehotenstva sleduje krvným obrazom. Ak železo chý-
ba, zvyšuje sa riziko potratu a môže to ohroziť prirodzený vývoj a rast plodu. Preto je dobré 
dbať na potraviny, ktoré železo obsahujú. To sú napríklad strukoviny, quinoa, zelená listová 
zelenina a rôzne celozrnné obilniny. Ak chceme docieliť ešte lepšie vstrebávanie železa, je 
dobré jeho konzumáciu kombinovať s potravinami obsahujúcimi vitamín C. 
Vitamín C – vitamín C podporuje imunitný systém, ale tiež napomáha vstrebávaniu železa. 
Obsiahnutý je hlavne v ovocí a zelenine, preto ich jedzte denne. Vytvoríte si tak zásobu vita-
mínov, ktorá je veľmi prospešná pre prvé roky života vášho dieťaťa.
Vitamín D – tento vitamín si telo samo vytvára, len čo je v kontakte so slnečným svetlom. Ale 
opatrne – nie je veľmi vhodné sa vystavovať silnému slnečnému žiareniu priveľmi. V zimných 
mesiacoch je potom vhodné vitamín D dopĺňať.
Vitamín B12 – dopĺňanie vitamínu B12 je taktiež veľmi dôležité. Nájdeme ho napríklad 
v kvasniciach, ale veľmi pravdepodobne ho bude nutné zároveň dopĺňať vo forme tabliet.
Kyselina listová – ako už jej názov napovedá, kyselina listová je obsiahnutá v zelenej listo-
vej zelenine, ale tiež v celozrnných výrobkoch a strukovinách. Je ale možné, že aj tak budete 
musieť pridať potravinové doplnky, hlavne v prvom trimestri tehotenstva; veľmi dôležitá je ale 
tiež pred samotným počatím, a to i pre mužov! 
Omega 3 mastné kyseliny – tie sú obsiahnuté v olejoch a semienkach. Napríklad ľan, vlaš-
ské orechy, chia semienka, ale dokonca aj morské riasy sú veľmi bohaté na množstvo esen-
ciálnych kyselín. Tie sú nevyhnutné pre vývoj mozgu a zraku dieťaťa.
Jód – ohľadne dopĺňania jódu sa poraďte so svojim lekárom; pri neuváženom užívaní môže 
totiž ľahko dôjsť k predávkovaniu. Prirodzenými zdrojmi sú však obohatená kuchynská soľ, 
morské riasy či ryby, ale ani jedno nie je vhodné nejako preháňať.
Vláknina, uhľohydráty a pomalé cukry – v každom prípade je vhodné obmedziť jednoduché 
cukry a nahradiť ich zeleninou, prirodzenými obilninami, celozrnným pečivom a strukovinami. 
Ak budete tieto potraviny konzumovať v rozumnom množstve, nepriberiete z nich.
Tuky – k hodnotnej výžive patria tuky, ale nesmie ich byť príliš veľa, inak môžu vzniknúť problémy 
s hmotnosťou! Vyhnite sa preto, ak je to možné, nasýteným tukom, bravčovej masti a tučnému 
mäsu, prepáleným olejom a mastným údenárskym výrobkom a radšej tieto tuky nahraďte ľahšie 
stráviteľnými, ideálne čistými rastlinnými olejmi z olív, podzemnice olejnej, slnečníc či kukurice.
Probiotiká – aj v tehotenstve môžu nastať zdravotné problémy, ktorým je však možné predchá-
dzať a tým sa vyhnúť užívaniu liekov spôsobujúcich riziko poškodenia plodu. Lekári budúcim 
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mamičkám často odporúčajú sa týmto liekom – pokiaľ možno – vyhýbať, či konzultovať ich užíva-
nie s odborníkom. Preto je vhodné lieky nahradiť výrobkami, ktoré sú telu prirodzené a neškodia 
– dobrým príkladom sú napríklad výrobky obsahujúce probiotiká. Probiotiká sú živé organizmy, 
ktoré majú pri konzumácii v dostatočnom množstve prospešné účinky na ľudské zdravie.
Bioprodukty – s bioproduktmi je spojený celý rad výhod. Ovocie sa zbiera až po dozretí 
a zelenina je chuťovo bohatšia, pretože bola vypestovaná bez hnojív a chemických príprav-
kov proti škodcom a burine. Biologické potraviny neobsahujú umelé prísady, antibiotiká ani 
farbivá. Sú bohatšie na živé mikroživiny a majú väčší obsah energie. Ale pozor – označenie 
Bio nie je zárukou vyššieho obsahu vitamínov.        
Zopár rád
●  Nevynechávajte žiadne jedlo – ak trpíte tráviacimi problémami, jedzte častejšie menšie 

porcie.
●  Dbajte na to, aby ste vždy mali poruke malú desiatu.
●  Vyhnite sa zbytočnému maškrteniu, prípadný vlčí hlad zažeňte potravinami s nižším obsa-

hom kalórií.
●  Zvoľte ľahšie stráviteľné tuky, vyhnite sa ale zároveň produktom „light“ – obsahujú niekedy 

síce menej cukru, ale zato veľa tuku alebo naopak. 
●  Jedlo si okoreňte čerstvými bylinkami, petržlenovou vňaťou, cesnakom, bazalkou, čo vaše 

„labužnícke podnebie“ poteší celkom prirodzeným spôsobom.
●  Ak pociťujete na konci tehotenstva pálenie žalúdka, oznámte to svojmu lekárovi.

Objavte NOVÝ Baby Dove
Kompletná starostlivosť pre jemnú 
detskú pokožku.
Vhodné pre deti už od 
narodenia.

Viac na dove.com/sk v sekcii Baby Dove

inzercia
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Krása
Skladajú vám ľudia komplimenty, že ste ešte nikdy neboli tak krásna a žia-
riaca? To je jedna z pozitívnych stránok tehotenstva. Ste totiž „nadopova-
ná“ hormónmi! Vaše telo sa kompletne premieňa: to je to tehotenské napí-
nanie. Určite je možné sa zaobliť a pritom ostať krásna. 

Pleť

Ráno a večer umyte tvár a dekolt jemným mydlom alebo pleťovým mliekom. Opláchite ju 
a starostlivo osušte. Tým zabránite vysušovaniu pleti. Siahnite radšej po hypoalergénnych 
a bio výrobkoch. 
 
Suchá pleť – tehotné ženy ju majú často suchšiu. Starajte sa o ňu ráno i večer zvlhčujúcim 
krémom. 
 
Mastná pokožka – stav vašej pleti sa v priebehu tehotenstva zlepší. Nanášajte si každý 
večer krém určený pre tento typ pleti. 
 
„Tehotenská maska“– od 4. až 6. mesiaca môžu byť na vašej tvári malé hnedé škvrny (líca, 
spánky, čelo). Chráňte sa pred ultrafialovým žiarením (solárium, slnko), ktoré výrazne prispie-
va ku vzniku „tehotenskej masky“. Po pôrode zmeny často samy zmiznú. 
 
Make-up – Môžete sa líčiť, ale vsaďte radšej na prirodzenú farbu pleti. Každý večer sa sta-
rostlivo odlíčte vatovými tampónikmi a čistiacim produktom, ktorý vám vyhovuje. 
 
Telo 

Hruď – vaše prsia sú čoraz ťažšie. Venujte im pozornosť, aby ostali pevne napäté pomocou 
pravidelného cvičenia. Vaše prsia už môžu vylučovať tzv. kolostrum.

Aby vaše prsia vyzerali dobre, noste dobre padnúcu pohodlnú podprsenku. Pokúste sa zatla-
čiť ramená od seba a držte sa vzpriamene, uľavíte tak chrbtu. Sprchujte svoje prsia studenou 
vodou a krémujte ich výživným kozmetickým prípravkom. 
 
Brucho – ste pyšná na svoje okrúhle a hlad-
ké bruško. Po pôrode by ste však chceli mať 
brucho opäť ploché a pevné. K tomu vám po-
môže tento trojstupňový pro g ram: 
● Nepriberajte príliš.
●  Držte sa vzpriamene a podsaďte panvu 

tak, aby sa brucho nevysunulo príliš dopre-
du, menej namáhate brušné svaly a  kožu. 

● Cvičte cvičenia na posilňovanie svalov. 

Robte nasledujúce cvičenia:

• Zdvihnite ruky do výšky ramien
• Tlačte k sebe otvorené dlane rúk 
• Stlačte ich silno navzájom
•  Zotrvajte v tejto polohe niekoľko 

sekúnd a potom uvoľnite napätie
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Zuby – vaše telo prechádza v tehotenstve hormonálnymi zmenami, ktoré zvyšujú citlivosť 
vašich ďasien a zubov. Máte viac chuť na sladké a kyslé jedlá. Môžete tiež trpieť zvýšeným 
dávivým reflexom a zvracaním. Toto všetko zvyšuje riziká nielen zubného kazu, ale aj zápalu 
ďasien (gingivitídy). 

V tehotenstve by ste si nemali dávať amalgámové 
výplne kvôli obsahu ťažkých kovov. 

 
Venujte veľkú pozornosť starostlivosti o ústnu dutinu. Pravidelne čistite zuby zubnou kefkou 
s použitím vhodnej zubnej pasty, napr. s obsahom extraktov z liečivých bylín. Ako doplnok 
môžete použiť špeciálnu ústnu vodu a zubnú niť. 
 
Nechty – sú lámavé a drobivé? Nechty si strihajte nakrátko a opilujte ich – týmto spôsobom 
sa stanú odolnejšími. Môžete vyskúšať aj kúru so želatínovými kapsulami. 
 
Vaše vlasy – u väčšiny nastávajúcich matiek pôsobí tehotenstvo na vlasy ako skrášľujúca 
kúra. Deň za dňom sa vaše vlasy stávajú poddajnejšími, hebkejšími, vláčnejšími a sú menej 
rozštiepené.  
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Dôležitá trojkombinácia  
pre zdravie vás aj vášho dieťatka
Tehotenstvo patrí medzi špeciálne obdobie života každej ženy. Telo ženy sa 
mení a pre zdravie budúcej mamičky aj vývoj dieťatka je potrebné v dosta-
točnom množstve prijímať mnohé vitamíny a minerálne látky. 

Je veľmi dôležité, aby ste počas tohto obdobia užívali dostatok kyseliny listovej, železa a vi-
tamínu C. Práve kombinácia týchto troch látok je v tehotenstve každej ženy veľmi potrebná. 
Nemusíte užívať každú zložku zvlášť, ale radšej si doprajte jeden výživový doplnok, ktorý obsa-
huje túto kombináciu. Prečo by sa mala budúca mamička takto rozhodnúť? V samotnej potrave 
prijímame veľmi malé množstvo vitamínov a minerálov. Preto je potrebné ich prijímať aj inou 
formou. 

Ak ste na doplnenie kyseliny listovej nemysleli už aspoň 3 mesiace pred otehotnením, teraz už 
nemáte na čo čakať. Prečo? Pretože ovplyvňuje vývoj mozgu, chrbtice a miechy, ktorá sa uza-
tvára na začiatku tehotenstva. Pri nedostatku kyseliny listovej môžu vzniknúť poruchy placenty 
a  rázštepové chyby. Navyše, kyselina listová sa podieľa na tvorbe červených krviniek, prispie-
va k správnej funkcii kostí a chrupaviek, zúčastňuje sa na delení buniek, pomáha udržiavať 
dobrý zdravotný stav. Ďalšou zložkou čarovnej trojkombinácie je železo, ktoré je nevyhnutnou 
súčasťou hemoglobínu, zložky prenášajúcej kyslík k bunkám. Jeho nedostatok môže spôso-
biť anémiu. Vitamín C prispieva k správnemu fungovaniu imunitného a nervového systému, 
je veľmi dôležitý k tomu, 
aby sa dopĺňané železo 
čo najlepšie vstrebávalo. 
A preto je nevyhnutné 
dopĺňať komplexnú kom-
bináciu. Tá prispieva aj 
k ochrane buniek, pod-
poruje imunitný systém, 
tvorbu kolagénu a vývoj 
celej kostrovej sústavy. 

Vstrebávanie železa do 
organizmu znižuje pitie 
kávy a čierneho čaju, 
preto je vhodné konzu-
máciu týchto nápojov  
obmedziť. Naopak, veľa 
železa a vitamínov náj-
dete v zelených potra-
vinách, ako je napríklad 
špenát či brokolica. 





4. 

  Ťažkosti
   v tehotenstve 
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Tehotenstvo je INÝ stav
Už naše babičky a prababičky hovorievali, že keď je žena v očakávaní, teda 
tehotná, je v inom stave. Tieto dámy nemali k dispozícii žiadne špeciálne 
príručky ani nepoznali vedecké poučky. Vychádzali z ľudovej múdrosti 
a z toho, čo mali vypozorované, rokmi vyskúšané. 

V tehotenstve sa žena, budúca mama, mení nielen fyzicky, vďaka tomu ako bábätko rastie, 
ale aj psychicky. Tak ako plod prechádza zázračným vývojom, kedy z dvoch malých buniek 
vzniká človek, tak sa zo ženy stáva mama. Je to proces. Vytvára si vzťah k svojmu bábätku, 
menia sa jej vzťahy s okolím. Partnerský vzťah sa posúva na inú úroveň. 
Prichádza hlbší súzvuk duší, preberanie zodpovednosti za bezpečie, starostlivosť a vý-
chovu novovznikajúceho života. Musí zvládať a zároveň odolávať tlaku okolia: niekedy 
prehnanej starostlivosti babičiek, dobrých rád od svokry alebo netaktných otázok svojich 
kolegýň v práci.

Prvý trimester
V prvých troch mesiacoch vás môžu trápiť nevoľnosti. Bývajú vyčerpávajúce, úmorné a veľmi 
nepríjemné. Pridá sa k nim napätie v prsníkoch a veľká únava. Ako prijať túto realitu? Nie je 
potrebné v tom hľadať niečo „nenormálne“. Je to úplne prirodzené.

K tehotenstvu patria radosti, obavy aj pocity smútku.
Máte obavy pred ultrazvukovým vyšetrením a zároveň je vo vás veľká túžba a radosť, že svojho 
drobčeka prvýkrát uvidíte? Obava, smútok i strach sú normálne reakcie. Je to vyjadrenie ľud-
skosti, úcty k životu i vnútornej pokory. Vyronia sa vám slzičky? Tak si proste sadnite, vezmite 
do ruky vreckovky a nechajte všetko vyplaviť. Zdá sa vám, že sa to k tehotenstvu nehodí? Vadí 
vám, že ste tak precitlivené? Nenechajte sa nikam tlačiť, konajte intuitívne. Vďaka plnému pre-
žitiu všetkých svojich pocitov sa krásne naladíte na svoje bábätko a na jeho potreby.

Tehotenstvo je INÝ stav ........................ 39
Tehotenské nevoľnosti ......................... 41
 Tráviace problémy .............................. 41
  Triky proti tráviacim 
 problémom a závratom  ..................... 42
Ostatné problémy .................................. 43
Problém nazývaný 
citlivá pokožka ....................................... 46
Bolesti..................................................... 48
 Homeopatia... ..................................... 49
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Druhý trimester
Toto obdobie už býva pre väčšinu mamičiek pohodovejšie. Bruško sa vám zväčšuje, nevoľ-
nosti ustupujú, začínate vnímať pohyby bábätka. Spočiatku vám pohyby bábätka nemusia 
byť úplne príjemné. Je to zvláštny nový pocit a určitá neistota. Aj bábätko si vytvára svoj 
vlastný priestor a dáva o sebe vedieť okoliu. Cítite sa krásna.

Tretí trimester
V tomto období sa začína prejavovať väčšia váha bábätka. Ste obmedzená v pohybových 
aktivitách. Už nedokážete tak rýchlo chodiť. Ako bábätko tlačí na bránicu, častejšie sa zadý-
chavate. Pripadáte si neohrabaná, veľká, nepekná. Pomaly sa pripravujete na pôrod. Snívate 
o tom, ako vyzerá vaše bábätko. Premýšľate, ako chcete rodiť, kde chcete rodiť, ako to pri 
pôrode bude vyzerať. Možno si pripravíte pôrodný plán. A zároveň sa môžu vyskytnúť po-
chybnosti. Zvládnem pôrod? Budú na mňa v pôrodnici dobrí? Bude všetko v poriadku? Veľa 
otázok, keď si na odpovede musíte jednoducho počkať, až príde deň D.

Univerzálny vzorec na prežitie tehotenstva neexistuje
Každé tehotenstvo je iné. Či už ste tehotná prvýkrát ale-
bo tretíkrát, zakaždým to budete prežívať inak. Nežijeme 
v sterilnom prostredí. Sme ľudské bytosti, ktoré sa po-
hybujú v určitom spoločenstve. Naše životné skúsenosti 
vytvárajú aj prežitky z tehotenstva. A tie môžu byť rôzne. 
Od dobrých až po tie zlé. Je potrebné si teda uvedomiť, že 
k tehotenstvu patria všetky emócie. Chce sa vám smiať, 
smejte sa; chce sa vám plakať, plačte; chce sa vám kri-
čať, kričte – nenechajte sa zneistiť zažitými normami.

Väčšina žien má predstavu, ktorú navyše posilňuje okolie aj médiá, že tehotenstvo má byť 
tým najšťastnejším obdobím. Privádzame dieťa na svet – čo by mohlo byť viac? Áno, ale nie 
je to tak jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá. 
Za deväť mesiacov sa vám môže život obrátiť naruby. Nie každé tehotenstvo je navyše plá-
nované, je teda potrebné postarať sa o zmenu financovania rodiny, zariaďovanie bývania, 
plánovanie práce a osobných vecí... A pri tom nie je potrebné byť neustále šťastná len preto, 
že to vyžaduje môj stav. Veď toľko zmien by človek neľahko zvládal aj v normálnom stave, 
nieto ešte v inom.

Médiá vám nepomôžu
Nenechajte sa vyviesť z rovnováhy krásnymi fotografiami dokonalých tehotných mamičiek 
na titulných stránkach. Úžasné, usmievavé, štíhle mamičky s perfektným makeupom, do-
konalou postavou a kožou bez známok celulitídy... Photoshop zvládne veľa kozmetických 
úprav. 
Buďte k sebe a svojmu telu milé a majte sa rady také, aké ste. Rozmaznávajte sa ako mamič-
ky. Celulitída sa vzápätí vyrieši patričným cvičením, strie vám ošetrí špeciálny krém a guľatej-
šie boky...? Tie sú predsa známkou ženstva a navyše sú proste sexi!

Markéta X Křížková
Pôrodná asistentka, špecializovaná detská sestra

Keď vám niekto hovorí, 
že tehotenstvo je úžasná 
prechádzka ružovou záhra-
dou, kde je všetko zaliate 
slnkom, nemusí to byť prav-
da. Na tehotenstvo neexis-
tuje univerzálny vzorec.
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Tehotenské nevoľnosti
Tehotenstvo je často sprevádzané drobnými nepríjemnými poruchami zdra-
votného stavu. Tieto drobné problémy však väčšinou nebývajú nebezpečné 
a po pôrode skončia.

V prípade pochýb však ne-
váhajte a požiadajte svojho 
lekára o radu. Ak budete 
dodržiavať správnu výživu, 
denne cvičiť a dodržiavať 
režim pokoja a spánku, 
žiadne nepríjemnosti by 
vás trápiť nemali.
Už sme toľko počuli o po-
vestnej tehotenskej nevoľ-
nosti a o tom, ako skleslo 
a zle sa ženy cítia! Nerob-
te si však s tým žiadne 
starosti – všetky ženy tým 
netrpia! Nevoľnosť je ved-
ľajším efektom zvýšenia 
hladiny estrogénu a nemá 
žiadny účinok na plod. 
Často sa objavuje ráno 
a zmizne väčšinou po 3. 
mesiaci. Môže sa tiež vy-
skytnúť v prípade, že sú 
intervaly medzi jednotlivý-
mi jedlami dlhé a vy máte 
hlad, občas tiež kvôli nepríjemným zápachom. Ak sa nevoľnosť vyskytuje príliš často, alebo 
ak príliš silno zvraciate, informujte o tom svojho lekára. Dôležité je tiež dodržiavať pitný režim, 
aby nedošlo k dehydratácii.

Tráviace problémy
Tehotenské hormóny ovplyvňujú vaše vnútorné funkcie a zväčšujúca sa maternica tlačí 
na žalúdok. Pocit ťažkosti po jedle, nadúvanie a kyslé grganie sú nepríjemnými, ale našťastie 
len prechodnými dôsledkami.
Nadmerné slinenie – núti vás nadmerné slinenie neustále prehĺtať? Tu bohužiaľ neexistuje žiad-
na zázračná pomoc, takže musíte mať trpezlivosť. Problém všeobecne prestáva v 5. mesiaci. 

Závraty
Ak vstanete príliš rýchlo alebo vám je teplo, ste akoby omámená a všetko sa vám začne mihať 
pred očami. Tieto ťažkosti sú spôsobené poruchami krvného obehu. Ak sa necítite dobre, na-
tiahnite sa, dajte nohy hore a nadýchajte sa čerstvého vzduchu vonku alebo pri okne.



42

Ťažkost i  v tehotenstve

Triky proti tráviacim problémom a závratom 
● Oddýchnite si ešte pár minút predtým, ako vstanete z postele.
●  Pred spaním si na nočný stolík môžete pripraviť niečo malé na ranné zahryznutie, aby sa 

vám hneď ráno zvýšila hladina cukru v krvi.
●  Neostávajte ráno nalačno. Raňajkujte výdatne a pokojne aj v posteli. Vhodné sú raňajky, 

ktoré sú bohaté na proteíny.
● Vyhraďte si na jedlo dostatok času a jedzte pomaly.
● Vyhnite sa ťažko stráviteľným tukom.
● Jedzte málo, ale častejšie, aby ste nemali prázdny žalúdok. 
●  Nezabúdajte piť. Vhodné sú niektoré bylinkové čaje, napríklad rumančekový, medovkový 

či feniklový.
●  Ak je to možné, oddychujte a po každom jedle sa natiahnite. Svoju pozíciu nemeňte príliš 

rýchlo.
● Nedávajte si príliš horúce kúpele a dávajte si pozor, keď vystupujete z vane.
● Pohybujte pravidelne nohami a prstami, ak stojíte príliš dlho.
● Vyhnite sa prehriatym a zle vetraným priestorom.
● Vyskúšajte pod dohľadom svojho lekára homeopatickú liečbu.
● Nikdy si neberte liek proti nevoľnosti bez lekárskeho predpisu.
● Vyhnite sa príliš ťažkým a príliš kyslým jedlám, ktoré spôsobujú nadúvanie. 
● Pred vyprážaním dajte prednosť grilovaniu alebo dusenej zelenine.
●  Po jedle sa nenakláňajte dopredu a ani sa príliš nepreťahujte, aby ste zabránili kyslému 

grganiu a páleniu záhy. Pomôcť vám môžu niektoré sirupy, ktoré sú dostupné v lekárni, ak 
však neobsahujú bikarbonát sodný.

● Dajte si do postele jeden vankúš pod hlavu navyše, aby ste mohli spať takmer v sede.
●  Bojujte proti páleniu záhy ak možno bez medikamentov, pretože môžu zvýšiť tvorbu kyse-

lín.

Niekoľko rád…
●  Pohybujte sa. Polhodina svižnej chôdze denne postačuje na to, aby sa funkcia čriev opäť 

dostala do optimálneho stavu.
●  Jedzte ľahko stráviteľné jedlá obsahujúce veľký podiel vlákniny, napríklad zelenú zeleni-

nu, čerstvé ovocie, obilniny a strukoviny. Veľmi pomáhajú sušené slivky.
● Vyhnite sa jednoduchým cukrom. V prípade potreby nahraďte radšej biely cukor medom.
●  Pite veľa minerálnej vody s nepatrným obsahom soli. Po tom, ako vstanete, vypite pohár 

čerstvo vytlačenej pomarančovej alebo hroznovej šťavy alebo aspoň pohár vody.
●  Dávajte pozor na pravidelný životný rytmus a skúste tiež pravidelne v určenú dobu chodiť 

na toaletu.

Ťažkosti s močovým mechúrom
Kašlete, kýchate, smejete sa a pritom vám unikne trochu moču? Nemusíte sa hanbiť, počas 
tehotenstva je to veľmi častý jav.
Spočiatku je váš močový mechúr ovplyvnený tehotenskými hormónmi a uvoľňujú sa svaly 
vašej hrádze. Neskôr je potom mechúr stlačený hlavičkou vášho dieťaťa. 
Rozhodne však nepodliehajte pokušeniu piť menej, aby ste mali svoj pokoj. Vaše telo vyžadu-
je aspoň jeden a pol litra vody za deň, čím zároveň zabránite prepuknutiu infekcie močových 
ciest.



43

Ťažkost i  v tehotenstve

Ostatné problémy
Opuchy 
Na konci tehotenstva sa vyskytujú ľahšie opuchy. Môžu byť spôsobené vyššou hmotnosťou, 
výkyvmi hormonálnych hladín alebo spomalenou funkciou obličiek a žíl. Váš lekár určí rozdiel 
medzi „normálnymi opuchmi“ a alarmujúcim signálom, ktorý ukazuje na vysoký krvný tlak. 
 
Strata energie 
Cítite sa ochabnutá a skleslá? Lekár vám predpíše vitamíny a stopové prvky – železo, zinok, 
kyselinu listovú atď. Pri zdravej výžive a dostatočnom pohybe však žiadne vitamínové pre-
paráty nepotrebujete! 
  
Nespavosť 
Stáva sa vám, že prebdiete niekoľko nocí za sebou? Počas posledných mesiacov tehoten-
stva je často ťažké spať, bruško je veľké, máte strach z pôrodu a otravujú vás kŕče. 

Dodržujte teda tieto rady:
● Dajte si večer nejaké ľahké jedlo.
● Vyhnite sa povzbudzujúcim nápojom ako je čierny čaj alebo káva s kofeínom.
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●  Skôr ako pôjdete spať, dajte si teplé mlieko ale-
bo čaj z lipového kvetu.

● Uvoľnite sa vo vlažnom kúpeli.
●  Nájdite si vhodnú polohu k spánku a podoprite 

si brucho vankúšom.
●  Skôr ako pôjdete spať, urobte si malú pre-

chádzku.
●  Porozprávajte sa s niekým o svojich obavách, aby 

ste mali čistú hlavu.

Kŕčové žily 
Ťažké opuchnuté nohy, bolestivé napätie 
a mravčenie – to sú príznaky kŕčových žíl. Zvýše-
né množstvo krvi v tehotenstve vedie k rozšíreniu 
žíl. Kŕčové žily sa môžu vyskytovať od druhej polovice tehotenstva a väčšinou po pôrode 
zmiznú. V prípade nevyhnutnosti môže veľmi úporné kŕčové žily liečiť špecialista.  
 
Prevencia
● Choďte denne aspoň 30 minút pešo. Pravidelne si choďte zaplávať a zacvičiť.
● Stojte čo najmenej. Na pracovisku máte nárok na pravidelné prestávky. 
● Vyhnite sa tesným topánkam, ponožkám a pančuchám.
● Spite so zdvihnutými nohami. Počas dňa si často líhajte. 
● Naťahujte si pančuchy poležiačky, keď sú vaše žily menej roztiahnuté. 
● Vyhnite sa teplu, ktoré rozťahuje žily. 
● Noste podporné pančuchy alebo pančucháče. 

Vulvárne varixy 
Vulva je ďalšie miesto, kde ľahko vznikajú kŕčové žily. Sú vzácne, ale bolestivé pri chôdzi aj 
pri pohlavnom styku. Pomôžu špeciálne prostriedky pre lokálnu aplikáciu. Po pôrode obvykle 
ustúpia. 
 
Hemoroidy 
Môžu vznikať pri zvýšení tlaku v žilách a prejavujú sa vo forme malých hladkých uzlíkov 
okolo konečníka. Ak máte bolesti, váš lekár vám predpíše jednoduchý účinný prostriedok. 
Po pôrode sa hemoroidy občas prechodne zhoršia.    
   
Výtok 
V tehotenstve sa vplyvom hormónov znižuje produkcia kyseliny mliečnej v pošve, čím klesá 
aj obranyschopnosť intímnych partií. Zvýšené vylučovanie vaginálnych sekrétov v tehoten-
stve je normálne, ale ak pociťujete  pálenie a výtok nepríjemne páchne, obráťte sa na svojho 
gynekológa. 
Aby ste nepríjemným problémom predišli, je potrebné dodržiavať správnu intímnu hygienu. 
Je vhodné používať šetriace prípravky s obsahom kyseliny mliečnej, ktoré obnovujú a udr-
žujú prirodzene kyslé pH intímnych partií a posilňujú tak ich obranyschopnosť proti infekci-
ám. Nezabúdajte tiež na bavlnenú spodnú bielizeň a pohodlné oblečenie, ktoré je vzdušné 
a predchádza tak nepríjemnému podráždeniu sliznice vplyvom zaparenia.
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Čo je najčastejšou príčinou vzniku 
strií?
● nedostatočná starostlivosť o pokožku 
● rodinná dedičnosť
●  nárast telesnej hmotnosti či napína-

nie pokožky
● nesprávna výživa

Strie
V priebehu tehotenstva pokožka prirodzene stráca svoju elasticitu. V súvislosti s priberaním 
hmotnosti sa tak na pokožke skôr či neskôr začnú objavovať ružové strie, ktoré sa môžu roz-
šíriť na brucho, prsia alebo stehná. Proti tehotenským striám je treba zakročiť včas. 
Ak chcete predísť následnej intenzívnej starostlivosti o pokožku, aby ste znížili ich viditeľnosť, 
je potrebné nanášať na pokožku špeciálne krémy a jemne nimi dané miesto masírovať. Už 
popísané pajazvičky alebo strie sú najčastej-
ším kozmetickým problémom v období teho-
tenstva. Ak chcete výrazne znížiť riziko ich 
vzniku, mali by ste sa o pokožku začať sta-
rať ešte pred plánovaným počatím. Skutočne 
účinné krémy pre prevenciu vzniku strií alebo 
následné „zneviditeľnenie“ už vzniknutých strií 
sú dnes dostupné predovšetkým v lekárňach. 
Krémy a masážne gély by mali obsahovať 
predovšetkým kyselinu hyalurónovú a elastín.

Eucerin® Telový olej proti striám s unikátnou kombináciou 100%  
prírodného mandl‘ového, jojobového a slnečnicového oleja intenzívne  
zvláčňuje pokožku a zvyšuje jej pružnost‘. Účinne predchádza tvorbe strií 
a tiež viditel‘ne redukuje už vzniknuté jazvičky - potvrdené klinickými 
testami.* Aj po narodení bábätka tak zostane vaša pokožka bez chybičky.

I v tehotenstve zostane pokožka hladká a bez strií!

* Bohnsack, K., et al.: Efficacy And Tolerability  
 Of A Medical Skin Care Oil In Subjects With Striae  
 Distensea. 14th EADV Congress, London 2005. www.eucerin.sk

Eucerin_Strie_139x100_SK.indd   1 12.2.18   10:31

inzercia
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Problém nazývaný citlivá  
pokožka
V dnešnej dobe je mnoho 
rodín, ktoré majú minimálne 
jedného člena s veľmi citli-
vou pokožkou. Tento prob-
lém dokáže potrápiť najmä 
deti, osoby s alergickými 
predispozíciami a starších 
ľudí. 

   
Citlivá pokožka sa môže ľahko podráždiť alebo zapáliť, čo spôsobuje začervenanie, svrbenie 
či vyrážky. Ak patríte do skupiny ľudí, ktorí bojujú s podobnými ťažkosťami, mali by ste sa mať 
na pozore. K eliminovaniu problému pomôže niekoľko trikov.  

Vyberajte vhodné pracie prostriedky
Vybrať si správny prací prostriedok nie je jednoduché. Pri problémoch s pokožkou siahnite 
po takých, ktoré sú mimoriadne vhodné pre citlivú pokožku. Tieto prostriedky obsahujú špe-
ciálne vyvinuté vône a zároveň neobsahujú žiadne farbivá.
   
Dostatočná hydratácia tela
Dostatočná hydratácia tela je kľúčová aj pre správnu vlhkosť pokožky. Denne by sa mal telu 
zabezpečiť príjem minimálne 1,5 litra vody.

Jedzte zdravé tuky
Suchá pokožka neobsahuje dostatok lipidov a preto nie je schopná udržiavať svoju hydratá-
ciu prirodzeným spôsobom a chýba jej ochrana. Príjem tukov je dôležitý pre rýchlejšiu obnovu 
pokožky a zabránenie podráždenia a svrbenia. Uistite sa, že prijímate dostatok zdravých 
tukov ako je losos, sardinky, makrela alebo sleď.

Preč s negatívnymi zlozvykmi
Pozor na cigaretový dym, nadmernú konzumáciu alkoholu, prehnané vystavovanie sa slneč-
ným lúčom a znečisťovaniu, ktoré vytvárajú voľné radikály. Pre neutralizáciu takýchto nega-
tívnych vplyvov je odporúčané jesť potraviny obsahujúce antioxidanty ako černice, maliny, 
jahody, repu, artičoky, brokolicu, papriku či bielu fazuľu.

Relaxujte
Venujte sa sami sebe, hoďte stres za hlavu. Dokáže totiž negatívne vplývať na pokožku, 
oslabiť ju a zhoršiť jej vlastnosti: pod stresom sa môže pokožka stať ešte suchšou. Venujte 
sa pohybu alebo si príležitostne doprajte masáž s esenciálnymi olejmi. 
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Bolesti
Kŕče sa vyskytujú hlavne v noci, postihujú najmä nohy a chodidlá a sú nie-
kedy skutočne bolestivé. Úľavu vám môže priniesť to, keď si budete nohy 
pomaly priťahovať rukou k sebe. Ak kŕče neprestanú, masírujte si nohy 
a urobte niekoľko krokov. Ak sa budú kŕče vyskytovať často, lekár vám 
predpíše vápnik, vitamín B a horčík.

Cvičenie proti kŕčom
Nechajte tiež budúceho otecka, aby pre vás niečo urobil a poproste ho, aby:
● vám zdvihol nohy hore
● tlačil vaše nohy čo najviac proti vám
● pevne držal vaše nohy, zatiaľ čo vy sa ich pokúšate naťahovať v opačnom smere 

Ťažké ruky
Aj vaša chrbtica sa mení a tlačí na niektoré nervové body, čo môžu pociťovať vaše paže. 
Tento pocit tiaže je prechodný. Niekedy sa u vás tiež objaví mravčenie v rukách, čo je ďalší 
dôsledok stlačených nervov. Ak vás tieto ťažkosti príliš obťažujú, obráťte sa na svojho lekára.

Bolesti chrbta
Hmotnosť dieťaťa sa už prejavuje – váš chrbát sa ohýba do oblúka a bolí. Bolesti chrbta sú 
ostatne najčastejšími ťažkosťami, ktoré sa u tehotných žien vyskytujú. 

Aby ste bolesť zmiernili alebo sa jej dokonca vyhli, snažte sa dodržiavať tieto odporúčania:
●  Podsadzujte často panvu dozadu, aby ste zabránili tomu, že sa chrbát ohýba do oblúka. 

Týmto pohybom sa sťahujú brušné svaly a chrbát je menej guľatý. Robte toto cvičenie, 
keď si sadáte, ohýbate sa, dvíhate nejaký predmet atď.

● Vyhnite sa tomu, aby ste dlho stáli bez toho, aby ste sa pohybovali.
● Nenoste topánky s vysokými opätkami.
● Držte sa vzpriamene! Pozorujte sa v zrkadle, aby ste si skontrolovali svoje držanie tela.
● Spite na tvrdšom matraci.
● Plávajte na chrbte. Okamžitá úľava je zaručená!
● Robte gymnastiku pre tehotné.

Lieky a liečba
Starostlivosť o zdravie tehotnej ženy je veľmi dôležitá, pretože bezprostredne ovplyvňuje vý-
voj plodu. Budúce mamičky by sa preto mali snažiť dodržiavať zdravý životný štýl, jesť stravu 
bohatú na vitamíny a balastné látky, venovať sa pohybu na čerstvom vzduchu, vyhýbať sa 
stresovým situáciám, úplne sa vyvarovať alkoholu a nikotínu a v maximálnej možnej miere 
tiež obmedziť spotrebu liekov.
Je však pravdou, že aj keď mnoho žien dbá na prevenciu, len 10–20 % tehotných žien prežije 
tehotenstvo bez akýchkoľvek ťažkostí a chorôb. Medzi najčastejšie ťažkosti patrí prechlad-
nutie, bolesti hlavy a končatín, nevoľnosť, zvracanie, pálenie záhy, tráviace problémy alebo 
poruchy spánku. Mnohé budúce mamičky cítia silnú potrebu zmierňovať tieto ťažkosti po-
mocou liekov, čo však často predstavuje určité riziko pre plod. Ten je hlavne v prvom období 
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tehotenstva nezrelý a mimoriadne citlivý. Enzymatická aktivita plodu nie je ešte plne vyvinutá, 
odbúravanie liekov a ich metabolitov je preto významne oneskorené.
Zvýšené riziko pre dieťa pri podávaní liekov matke platí aj po pôrode, v období dojčenia. 
Účinné látky liekov totiž prechádzajú na bábätko cez materské mlieko. Z tohto dôvodu sa 
lekári aj samotné mamičky snažia voliť vždy takú liečbu, ktorá by mala minimum vedľajších 
účinkov a bola šetrná aj k bábätku.

Homeopatia
Vhodný spôsob liečby môže v období tehotenstva i dojčenia predstavovať homeopatia. 
Homeopatické prípravky nemajú žiadne nežiaduce účinky a môžu byť preto podávané ako 
tehotným ženám, tak aj malým deťom a novorodencom. Sú veľmi šetrné k ľudskému orga-
nizmu a nezaťažujú ho. Môžu pomôcť pri akútnych tehotenských ťažkostiach, sú optimál-
ne pri príprave na pôrod, urýchľujú regeneráciu matky aj bábätka po pôrode, môžu pomôcť 
v šestonedelí i pri ťažkostiach s dojčením. Na bežné a nie príliš závažné ťažkosti si môže 
skúsenejšia mamička vybrať liek sama, pri väčších alebo neobvyklých problémoch je však 
vždy vhodné kontaktovať lekára homeopata. V prípade potreby je možné klasickú a homeo-
patickú liečbu kombinovať.

Vybrané homeopatické lieky
Na začiatku tehotenstva: 
Sepiaofficinalis 9 CH
  Pri nepotlačiteľnej rannej nevoľ-

nosti, zvracaní po jedle a precit-
livenosti na zápach jedla.

Ako príprava na pôrod: 
Arnicamontana 9 CH
  Pre dobrú funkciu svalov a ciev 

a ako prevencia vzniku krváca-
nia.

Gelsemiumsempervirens 15 CH
  Pri strachu a úzkosti pred pôro-

dom.

Po pôrode: 
Arnicamontana 9 CH
 Na urýchlenie hojenia a vstrebanie hematómov a odstránenie pocitu pomliaždenia.
China 9 CH
 Na únavu spôsobenú veľkou stratou telesných tekutín.
Staphysagria 9 CH
 Na hojenie rany spôsobenej nastrihnutím hrádze a odstránenie bolesti z tejto oblasti.
Ricinuscommunis 5 CH
 Na stimuláciu dojčenia, pri nedostatočnej tvorbe materského mlieka. 
Nitricumacidum 9 CH
  V prípade prasklín prsných bradaviek, ktoré potom ľahko krvácajú a spôsobujú bodavú 

bolesť pri dotyku.
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Nový člen domácnosti 

Pohodlie, hygiena a bezpečnosť sú najdôležitejšie požiadavky, ktoré je po- 
trebné pri detskej izbe dodržiavať. Vaše dieťatko sa bude najlepšie cítiť 
v priestore, ktorý je dobre vetrateľný a zároveň slnečný. Ak však nechcete, 
aby ho zobudili už prvé slnečné lúče, zvoľte dvojité závesy. Vaše dieťatko 
nemá rado príliš intenzívne a priame osvetlenie – ocení mäkké svetlo ná-
stenných svietidiel, stolných lámp a prestaviteľných nočných lámp. 

Rozhodnite sa pre podlahu, ktorá sa ľahko udržiava, aby ste sa vyhli náročnému čisteniu. Ak 
sa rozhodnete umiestniť postieľku k sebe do izby, zabijete dve muchy jednou ranou – budete 
mať kontrolu nad jeho spánkom a môžete ho bleskurýchlo nakŕmiť, keď sa prebudí a začne 
plakať. Zariaďte mu ale malý kútik len pre seba. Nezabudnite si v blízkosti jeho postieľky 
urobiť miesto na prebaľovanie a uskladnenie plienok. 

Nákupný zoznam 
Pripravte sa včas na príchod vášho dieťatka a nezabudnite kúpiť všetky potrebné veci: kočia 
rik, autosedačku, dojčenské potreby, oblečenie a samozrejme nevyhnutné hračky. Majte však 
vždy na pamäti, že je potrebné zaručiť dieťatku maximálnu bezpečnosť takými prvkami, ako 
sú nátery bez obsahu toxických látok, zaoblené hrany, vhodné odstupy medzi mriežkovými 
paličkami v postieľke a upevňovacie systémy, ktoré sú pre malé zvedavé pršteky dieťaťa 
nedosiahnuteľné. 

Nábytok 
Vyberte si nábytok v modulovom prevedení – je mimoriadne praktický! Okrem iného ho mô 
žete totiž ľahko prispôsobiť veku a potrebám dieťaťa. 

Postieľka 
Dieťatko spí veľa a rado! Väčšina detských postieľok zodpovedá bezpečnostným normám, 
ich ceny však bývajú veľmi rozdielne. Klasikou ostáva detská postieľka so sieťkou a drevený 
mi tyčkami. Je veľmi pevná a môžeme ju odporúčať, najmä̌ ak chcete mať viac detí. Vďaka 
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nastaviteľnej podložke postieľky je možné zladiť výšku matraca s výškou dieťaťa, aby sa ne 
cítilo v postieľke úplne stratené. Ak nastavíte podložku postieľky na maximálnu výšku, stane 
sa vlastne stolom na prebaľovanie. Keď si vyberiete postieľku s bočnou posuvnou stenou, 
mnohé si uľahčíte: môžete veľmi ľahko vziať dieťatko do náručia, nemusíte sa stále ohýbať 
a okrem toho môžete ľahšie vymeniť posteľnú bielizeň. 

Stôl na prebaľovanie 
Tento kus nábytku je praktický najmä vtedy, ak nemáte k dispozícii dosť miesta. Skladá sa 
z integrovaného matraca, zásuviek, priehradiek a kúpacej vaničky. Ak sa vám však nechce 
si ho obstarať, postačí vám jednoduchý matrac, ktorý položíte na komodu. Matrac by mal byť 
dobre čalúnený a nepriepustný. V obchodoch nájdete tiež veľmi praktické stoly na prebaľova-
nie, ktoré je možné, keď je dieťa väčšie, jednoducho zmeniť na komodu. 

Úložné priestory 
Nezabúdajte na odkladacie priestory a na ohradený priestor, aby sa v detskej izbe zabránilo 
neporiadku a zmätku. Vyberte si nábytok so zásuvkami, komodami a otvorenými regálmi 
na ukladanie predmetov, ktoré denne potrebujete. Oblečenie dieťaťa môžete vešať na stále 
miesto na stenu alebo do šatníka. Debna na hračky a na všetky poklady dieťaťa, ktorú je 
možné ľahko otvárať, perfektne doplní zariadenie izby. 

Rodičovské pomôcky 
Babyboom je v súčasnosti často skloňované slovo, pretože pôrodnosť stále stúpa a mať 
dieťa je dnes skrátka „in“. Čím viac sa tak rady čerstvých mamičiek rozrastajú, tým viac sa 
rozširuje aj ponuka v obchodoch. Produkty, o ktorých dnešná generácia babičiek len snívala, 
je možné dnes bežne dostať a špecializované obchody s potrebami pre deti rastú ako huby 
po daždi. A aj keď nám práve staršia generácia našich mamičiek hovorí, že ony si museli 
vystačiť len s tým či oným, súčasné mamičky majú možnosť uľahčiť a spríjemniť život sebe 
i potomkovi používaním dnes už bežných pomôcok. 

Elektronické pestúnky 
Mať bábätko dnes pre mamičku neznamená sedieť pri kolíske 24 hodín denne, a preto sa 
elektronické pestúnky stali obľúbenými pomocníkmi, vďaka ktorým môžete svoje dieťa počú 
vať aj pri práci v inej izbe a ostať úplne pokojná. 
Ponuka pestúnok je obrovská, od analógových pestúnok po nové digitálne typy, ktoré už dis-
ponujú nielen funkciou stráženia priestoru, ale môžu tiež osvetľovať detskú izbu, prehrávať 
uspávanky, upozorniť rodičov na teplotu v izbe a pod. Špičkou medzi pestúnkami sú potom 
video typy, ktoré vám na prehľadnom LCD farebnom displeji umožnia vaše bábätko tiež sle-
dovať. 

Váhy 
Najmä v období dojčenia ocenia mamičky digitálne váhy, pomocou ktorých sa v pohodlí do 
mova uistia, že dieťa správne prospieva. Ktorá z nás si pri dojčení občas nepoloží otázku, 
koľko toho vlastne bábätko vypilo? Pomocou digitálnych váh to ľahko zistíte zvážením pred 
a tesne po dojčení. Na tieto účely sú vhodné digitálne váhy s čo najmenším rozlíšením. Sku 
točne dobré váhy majú rozlíšenie už od 5 g. 
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Domáci ultrazvuk 
Na trhu sa tiež objavil ručný ultrazvukový prístroj, pomocou ktorého môže budúca mamička 
počúvať tep svojho bábätka v brušku už 4 až 5 mesiacov pred pôrodom. Najmä na konci teho-
tenstva v 8. či 9. mesiaci sa mamičky občas sťažujú na neistotu, spôsobenú zníženou pohybo-
vou aktivitou bábätka v brušku. Dieťa sa občas aj na pol dňa „odmlčí“ s pohybmi a mamička si 
tak potom pomocou tohto prístroja môže vypočuť jeho tep a uistiť sa, že je všetko v poriadku. 

Prvé hračky 
Hoci je to ťažko uveriteľné, všetky 
zmysly bábätka začínajú fungovať 
už od prvej minúty života – po-
trebuje len čas a tréning, aby ich 
mohlo podľa potreby používať. 
Ideálnou hračkou je pre dieťa gej-
zír podnetov, a to najlepšie pre 
všetky zmysly. Na takej hračke 
môže dieťa objavovať celé dni 
niečo nového. O dôvod viac zúžiť 
výber na tie správne hračky, kto-
ré citlivo podporujú rozvoj dieťaťa 
v jednotlivých vývinových etapách 
a ktoré sú preň zároveň bezpečné. 
Sú to predsa len prvé predmety, 
ktorých sa bude dotýkať, žmoliť 
ich, oblizovať a tešiť sa z nich. 

Už mesačné bábätko rozozná predmety  
na vzdialenosť 20–25 cm. 

Správne zvolená hračka umiestnená nad hlavičkou – v postieľke alebo v kočíku – je prvým 
trénerom v rozvoji koordinácie zraku a pohybu. Malé bábätká rady pozorujú ľudské tváre, pre-
to majú v obľube hračky s výraznými očami, čo v deťoch vzbudzuje pokoj a dôvernú známosť. 
Dychtivé oči nasýtia farby s jemnými kontrastmi ornamentov. Sluch rozvíja jemné šušťanie, 
príjemné melódie a upokojujúce zvuky. Ani na čuch by ste nemali zabúdať – na trhu sú hračky 
prevoňané vanilkou alebo zeleným jablkom. 

Nemenej dôležitý je aj materiál, z ktorého je hračka vyrobená. Najmenšie deti, ktoré ležia 
na chrbte, rady berú hračky do ruky. Hračka by mala byť tak ľahká a mäkká, aby im neublí-
žila, ani keď si ju neopatrne pustia na tvár. Jemnú motoriku rozvíjajú tiež materiály s rôznou 
textúrou, ktoré priam nabádajú na skúmanie.
 
Ďalším kritériom sú aj obaly výrobkov, ktoré by mali byť označené ikonou s vekom dieťaťa. 
Toto označenie vám pomôže ľahko vybrať hračku, ktorá bude rozvíjať práve tie schopnosti, 
ktoré sa v danom veku dieťaťa práve formujú. 
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Čistota od A po Z 

Aspoň zo začiatku musíte prakticky po každom jedle dieťa prebaliť. Neskôr 
sa riadi prebaľovanie podľa zvykov dieťaťa a podľa toho, ako odhadnete 
jeho potreby. Dieťatko by malo mať vždy suchú plienku. 

Ale môžete byť pokoná – vždy si nájde spôsob vám ukázať, že by potrebovalo prebaliť. Uvidí 
te, že potrebnú techniku zvládnete veľmi rýchlo. Neváhajte zapojiť do prebaľovania aj otecka. 

Plienky 
V priemere budete dieťatko prebaľovať 6–8x denne. Preto je potrebné nájsť čo najpraktickej 
šie riešenie. Plienky na jednorazové použitie sú pohodlné, existujú vo všetkých veľkostiach 
a spĺňajú najrôznejšie požiadavky. Vyrábajú sa zo stále lepšie savého materiálu a nedráždia 
zadoček dieťaťa. 

Hygiena 
Čistota je u vášho dieťaťa práve tak dôležitá ako výživa. Je potrebné myslieť na to, že mokré 
plienky dráždia pokožku, že sa dieťa pri ležaní potí a že jeho pokožka je veľmi jemná. Nie je 
však bezpodmienečne nutné, aby ste ho kúpali každý deň – dokonca sa každodenný kúpeľ 
neodporúča, pretože môže narušiť prirodzenú vrstvu na povrchu pokožky. 
Aby sa novorodenec pri kúpaní cítil dobre, potrebuje izbovú teplotu 24°C. Skontrolujte teplotu 
vody teplomerom – mala by mať 37°C. Ak budete teplotu kontrolovať bez teplomera, ponorte 
do vody lakeť a nie ruku. Dbajte tiež na to, aby nevznikol prievan. Hovorte s bábätkom, mô-
žete mu aj niečo zaspievať. Dodajte mu pocit istoty! Dieťa si má kúpanie užívať, pretože pri 
tom opäť ožívajú pocity a spomienky na pobyt v matkinom tele.
 
Vanička 
Používajte prednostne detskú vaničku. Existuje samozrejme veľa modelov, z ktorých si mô 
žete vybrať, ale obyčajná plastová vanička či kúpacia sedačka väčšinou postačí. Pre vás je to 
najjednoduchšie a praktickejšie a dieťatko sa nebude cítiť stratené vo veľkej vani. Nikdy svoje 
dieťatko nespustite z očí, aj keď máte dojem, že je vo veľkej vani málo vody. 

Mydlo 
Najvhodnejšie na umývanie bábätka je čistá voda, ak však potrebujete použiť mydlo, zvoľte 
radšej mydlo s jemnými umývacími substanciami a neutrálnym pH. Nepoužívajte obyčajné 
mydlo s vysokou hodnotou pH.

Šampón 
Vlásky dieťaťa by sa mali umývať špeciálnym detským šampónom, ktorý nespôsobuje pále 
nie v očiach. Aj tu ale platí, že úplne malému bábätku postačí aj čistá voda.

Kozmetické prípravky 
Pokožka dieťatka je pri narodení veľmi jemná a citlivá. Na ochranu mimoriadne jemnej pokož-
ky by sa mali bezpodmienečne používať hypoalergénne produkty. A ako je to s používaním 
najrôznejších „vôní“? Radšej si užite jedinečnú a prirodzenú vôňu svojho dieťaťa! 
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Zápary 
Zaparené miesta na pokožke predstavujú vážne nebezpečenstvo predovšetkým pri absencii 
pohybu, ktoré zvyšuje reálne riziko prechodu neliečených záparov do preležanín. Pretože 
zdravé bábätko nedostatkom telesnej vitality rozhodne netrpí, predstavuje podráždená po 
kožka vo väčšine prípadov skôr nepríjemnosti ako hrozbu. Napriek tomu každý rodič určite 
zažil, ako zápar na zadočku ratolesti viedol k jeho rozladenosti, strate elánu alebo k plaču. 
Našťastie je pomerne ľahké riešenie, ako záparom predchádzať: udržiavať pokožku čo naj 
viac v suchu. Zaparené miesta obsahujú totiž niekoľkonásobne viac baktérií ako miesta udr 
žiavané v suchu, pretože vlhké prostredie je všeobecne pre množenie baktérií priaznivejšie. 
Preto je nutné udržiavať pokožku čo najsuchšiu. 
To dosiahneme pomocou prípravkov priamo vyvinutých na tento účel, obsahujúcich napríklad 
oxid zinočnatý, antimikróby a príslušné vitamíny. Pôsobením oxidu zinočnatého, ktorý má tiež 
mierne protizápalový účinok, vytvorí masť na pokožke účinnú ochrannú vrstvu. Táto vrstva chráni 
pokožku pred nepriaznivými vplyvmi okolitého vlhkého prostredia. Prítomnosť lyzátov (antimikró-
bov) zasa pôsobí priaznivo vo vzťahu k nežiaducim pôvodcom infekcií. A konečne vitamíny, na-
príklad vitamín E, vytvárajú príjemný masťový základ prispievajúci k regenerácii pokožky. 

Taška s nevyhnutnými toaletnými potrebami pre hygienu dieťaťa by mala obsahovať: 
●  telové mlieko: Je najlepšie pre každodennú hygienu vášho malého. 
●   zvlhčujúci krém: Ak má pokožka vášho dieťatka tendenciu k vysušovaniu, používajte špe-

ciálny detský zvlhčujúci krém; vhodný je aj mandľový olej. Vaše dieťatko potom určite 
bude mať broskyňovo jemnú pokožku! 

●   čistiace obrúsky: Sú už napustené telovým mliekom alebo tekutým tvárovým kozmetic-
kým prípravkom a perfektne sa hodia na umývanie a osvieženie dieťaťa. Zvoľte si radšej 
väčšie a hrubšie obrúsky bez alkoholu. 

●   malé nožničky: Zaguľatené nožničky slúžia na strihanie nechtov bez toho, aby hrozilo rizi-
ko poranenia dieťaťa. V prvom mesiaci sú nechtíky ešte malé a mäkké a priliehajú tesne 
k pokožke, takže ich väčšinou ešte nemusíme strihať. 

●   fyziologický roztok: Tento produkt je dostupný v jednotlivých baleniach alebo ako mik-
rorozprašovač. Používajte ho pre kaž-
dodenné čistenie nosa a očí (na to sú 
vhodné jednotlivé balenia). Na čistenie 
upchatého nosa svojho drobčeka si mô-
žete zhotoviť malé podlhovasté vatové 
chumáčiky. Vyhnite sa však vatovým 
tyčinkám – tie sú veľmi nebezpečné. 

●   ochranný krém používaný pri výmene 
plienok: Je veľmi dôležitý na to, aby sa 
zamedzilo začervenaniu, ktoré môže 
vzniknúť vlhkosťou a trením pokožky. 
Napriek všetkej opatrnosti však môže 
k začervenaniu a podráždeniu pokožky 
na zadočku dôjsť. Táto reakcia sa musí 
zodpovedajúcim spôsobom ošetriť. 
Keby začervenanie nezmizlo, obráťte 
sa na svojho lekára. 

Produkty značky Sanytol  
nielen čistia, ale tiež 
odstraňujú 99,9% mikro
organizmov ako sú  
baktérie, vírusy a plesne.

www.sanytol.sk

Expert na ČISTENIE 
A DEZINFEKCIU  
bez chlóru

inzercia
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Starostlivosť o detskú pokožku
●   detská pokožka je jemnejšia, pretože je pokrytá vrstvou tuku s väčším obsahom vody
●    vylučovanie kožného mazu, ktorý zásobuje pokožku ochranným filmom, je až po pubertu 

minimálne
●    ochranná funkcia rohovitej vrstvy je nižšia ako u dospelých, preto dráždiace, alergické, 

toxické, infekčné a citlivé čiastky môžu preniknúť a viazanosť vody sa vážne poruší

Počas prvých dvoch týždňov života bábätka  je pokožka veľmi citlivá a prístupná baktériám. 
Preto je dôležité, aby sa na pokožke vytvoril kyslý ochranný plášť pH hodnoty 5,5, ktorý sta-
bilizuje ekologickú rovnováhu zdravej pokožky.  

Čistenie detskej pokožky
Na rozdiel od starších detí, bábätká sa nezašpinia tak rýchlo. Ich pole pôsobnosti je obme-
dzené, a preto sú zvyčajne čisté.  Ani potiace a mazové vylučovanie nie je také efektívne ako 
u dospelých. Takže hlavným cieľom očisty je dostať z pokožky neviditeľnú špinu. Prečo je 
však dôležité, aby sme používali prípravky určené špeciálne pre pokožku detí? Bežné mydlo 
má zásaditú povahu, ktorá poškodzuje ochranný kyslý plášť pokožky a tým znehodnocuje 
rovnováhu pokožky a zvyšuje pravdepodobnosť jej zapálenia. To vzniká, ak horčík a vápnik, 
ktoré sú obsiahnuté vo vode, s mydlom zreagujú a vytvárajú nerozpustné ostrohranné kryš-
táliky. Po vniknutí do otvorených buniek pokožky spôsobia jej zápal a poškodenie. Navyše, 
ak máte príliš tvrdú vodu, pri mydlách sa znižuje ich umývací a čistiaci účinok. Mydlo taktiež 
oberá pokožku o jej prirodzenú vlhkosť, čo môže viesť k jej podráždeniu a vysušovaniu. 

Detská pokožka potrebuje špeciálnu 
starostlivosť. Preto boli vyvinuté špe
ciál ne jemné čistice prostriedky s vlhký-
mi a mastnejšími látkami, tzv. syndety, 
čo sú umývacie prostriedky 100 % bez 
mydla a alkálií. Hĺbkovo a šetrne čistia, 
spätne pokožku premasťujú a obsa-
hujú prirodzené faktory, ktoré udržujú 
vlhkosť pokožky. Syndety používané 
značkou Sebamed sú prispôsobené 
nášmu pH 5,5 zdravej pokožky. Pou-
žívaním takéhoto jemne kyslého pro-
duktu s pH 5,5 sa ochranný plášť po-
kožky stáva odolnejším. Navyše, tieto 
jemné a dermatologicky testované prí-
pravky bez obsahu konzervačných lá-
tok a farbív obsahujú všetko potrebné 
pre čistenie a ošetrenie citlivej detskej 
pokožky.

https://www.facebook.com/sebamedslovakia
komerčný text



HODVÁBNE JEMNÝ 
PRE CITLIVÚ 

DETSKÚ POKOŽKU

Výhradný distribútor: TEAS, spol. s r. o.
 www.facebook.com/sebamedslovakia
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Čo dokáže dobrá plienka
Každá mamička vie, že aby bolo dieťatko spokojné a šťastne sa usmievalo, 
musí mať zadoček v suchu. Viete, čo si máte všímať pri výbere jednorazo-
vej plienky, ako bábätko správne prebaliť a kedy plienku vymeniť? 

Dáme vám 10 tipov pre spokojné zadočky:
 1.  Pri jednorazových plienkach je rozhodujúca správna veľkosť. Orientujte sa podľa hmot-

nosti uvedenej na balení.
 2.  Či ste vybrali správne, zistíte ľahko – ak má dieťatko otlačenú pokožku na nožičkách či 

brušku, plienka je pritesná. Ak ale obsah, ktorý má absorbovať plienka, skončí v nohavič-
kách, potrebujete menšiu veľkosť.

 3.  Pri výbere plienok si všímajte aj informácie, či sú dermatologicky testované, neparfumo-
vané. Dôležitý je tiež údaj o dlhodobej ochrane proti pretečeniu.

 4.  Citlivá detská pokožka si vyžaduje mäkký a priedušný materiál, elastické okraje pre opti-
málnu ochranu proti pretečeniu a prekrývajúce sa zapínanie pre pohodlie dieťatka.

 5.  Kedy plienku vymeniť? To vám pri mnohých plienkach poradí indikátor vlhkosti (mení farbu).
 6.   Platí pravidlo, že novorodencom sa plienky menia spravidla 6 – 10krát za deň. Dieťatko 

sa prebaľuje po každom jedle, resp. po každej stolici.
 7.  Keď sa chystáte dieťatko prebaľovať, pripravte si všetko potrebné a položte ho na rovný, 

najlepšie umývateľný prebaľovací pult. Nadvihnite zadoček, aby ste mohli vybrať použitú 
plienku. Dôkladne ho umyte, najlepšie čistou vodou, dosucha utrite a naneste vhodný 
krém. Plienku vložte pod dieťatko tak, aby sa okraje neohýbali a netlačili ho. Potom ju 
upevnite bočnými páskami.

 8.  Prebaľovacie pulty, ktoré ponúkajú priestor na všetko potrebné, sú veľmi praktické.
 9.   Na prebaľovanie tiež možno použiť látkovú podložku, alebo podložku z umelej hmoty – je 

hygienickejšia, po každom použití ju možno utrieť vodou.
 10. Pokožka dieťatka je citlivá a veľmi rýchlo vám potvrdí, či ste vybrali ten správny typ plienok.
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Plienky, ktoré rastú s vaším dieťaťom.
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Príprava na príchod dieťaťa 

Ochrana takmer  
ako v mamičkinom brušku 
Pokožka novorodencov je v porovnaní s pokožkou dospelých oveľa ná-
chylnejšia na vysušovanie, poranenia, infekcie... A práve preto potrebuje 
špeciál nu starostlivosť: jemné čistenie, hydratáciu, aktívnu ochranu pred 
dráždivými látkami. Po pôrode jej tieto služby poskytuje novorodenecký 
mázok. 

Novorodenecký mázok  (Vernix Caseosa) je biela hmota podobná syru, ktorá pokrýva kožu 
plodu v poslednom trimestri tehotenstva a niekoľko dní po pôrode. Počas tehotenstva je jeho 
hlavnou úlohou ochrana kože dieťaťa pred maceráciou v plodovej vode. Po pôrode uľahčuje 
postnatálnu adaptáciu novorodeneckej pokožky na vonkajšie prostredie. Preto WHO i organi-
zácia Association of Women's Health Obstetrical and Neonatal Nursing odporúčajú po pôro-
de mázok z telíčka dieťaťa nezmývať, ani nevtierať do pokožky. Jeho najväčšia časť sa 
vstrebe do 24 hodín, zostávajúca do 5 dní po pôrode, iba v kožných záhyboch o čosi neskôr.

Hydratuje a chráni pred baktériami
Keďže po pôrode dochádza k zníženiu hydratácie kože novorodenca, mázok tento proces po-
zitívne ovplyvňuje, pretože sa v ňom voda stráca pomaly. Novorodenci s mázkom ponechaným 
na svojom telíčku majú teda pokožku viac hydratovanú. Pomôcť citlivej pokožke bábätka môže-
te aj vďaka kozmetickým prípravkom, ktorých zloženie je podobné prirodzenému novorodenec-

kému mázku. 
Vďaka prítomnosti vitamínov A a E má 
novorodenecký mázok taktiež antioxi-
dačné vlastnosti, chráni pokožku pred 
pôsobením voľných radikálov z von-
kajšieho prostredia. Obsah antimikro-
biálnych peptidov, proteínov i lipidov 
zabezpečuje jeho antibakteriálnu aktivi-
tu – po pôrode uľahčuje kolonizáciu po-
kožky prirodzenou bakteriálnou flórou 
a blokuje jej osídľovanie nežiaducimi 
mikroorganizmami. Zachováva priro-
dzený ochranný plášť pokožky a zvy-
šuje tak jej odolnosť.

Detský mázok teda novorodeneckú 
pokožku aktívne zvlhčuje a vďaka 
antioxidačným a antimikrobiálnym 
vlastnostiam napomáha jej adap-
tácii na vonkajšie prostredie bez 
zbytočných stresov a šokov.



Dovoz a distribúcia v SR: INTERPHARM Slovakia, a.s.,
Uzbecká 18/A, 821 06 Bratislava, Infolinka: 02/40 200 400

Prirodzenú ochranu citlivej detskej pokožky 
ihneď po narodení poskytuje novorodenecký 

„mázok”, ktorý pomáha jej adaptácii 
na vonkajšie prostredie.

Ochrana takmer ako v mamičkinom brušku

Nový rad produktov Bübchen

Zvlášť jemný rad výrobkov podľa vzoru Vernix Caseosa.

NOVÉ!

ultra sensitiv

ultra sensitiv

modrá línia

ý ra p üb

Pomáha predchádzať striám a prispieva
k zachovaniu elasticity pokožky.

 Ochrana a starostlivosť 
pre jemnú detskú pokožku do 3 r.

S BIO nechtíkom
pre citlivú a suchú pokožku.

www.facebook.com/BubchenSlovensko

www.bubchen.sk

www.instagram.com/bubchen_slovensko
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Dojčenie 

Medzi matkou a dieťaťom niet intímnejšieho 
okamihu ako dojčenie. Matka a dieťa sú v tej 
chvíli takmer jedno telo, dochádza k prenosu 
materského mlieka – unikátnej a jedinečnej 
tekutiny, ktorej zloženie vždy zodpovedá indi-
viduálnym a premenlivým potrebám dieťaťa. 
Nehľadiac na psychologické výhody dojčenia, 
materské mlieko má značný vplyv na zdravie 
dieťaťa a jeho budúci rozvoj. Dojčenie pomáha 
predchádzať alergiám a chorobám, pretože ma-
terské mlieko je plné protilátok. 

Prvé dojčenie 
Prvé priloženie zdravého novorodenca po nor-
málnom priebehu pôrodu k prsníku by malo 
prebehnúť v pôrodnej sále, najlepšie do 30 mi-
nút. Túžba dieťaťa sať je v tej dobe veľká a hormonálna odpoveď organizmu matky na cica-
nie je tiež najväčšia. Prisatie dieťaťa k prsníku matky je dôkazom jeho zdravia a správneho 
priebehu popôrodnej adaptácie. 
Dojčenie je vôbec najvhodnejšou výživou pre novorodencov a dojčatá hlavne v prvých šies 
tich mesiacoch života okrem materského mlieka nepotrebujú žiadny iný nápoj či stravu. Doj-
čenie má svoje výhody tiež pre matku, okrem iného jej totiž v jej hektickom živote poskytuje 
aspoň chvíľu pokoja. 

Výhody pre dieťatko 
●    Materské mlieko zodpovedá presne potrebám dieťaťa. Tento podstatný dôvod vás má 

priviesť k tomu, aby ste sa rozhodli pre dojčenie! Materské mlieko obsahuje látky, ktoré 
chránia bábätko pred infekciami a baktériami. 

●    Predstavuje ucelenú výživu. Je ľahko stráviteľné a obsahuje dokonale vyvážené zloženie 
bielkovín, tukov, uhľohydrátov, minerálnych solí a vitamínov.  

●    Zloženie materského mlieka sa mení s vývojom bábätka a aj počas dojčenia. Na začiatku 
dojčenia je mlieko priezračné, obsahuje veľa vody a laktózy a neskôr bude husté a pod-
statne tučnejšie.  

Výhody pre matku 
●    Dojčenie pomáha organizmu matky rýchlo sa spamätať po pôrode. Ľahké, celkom priro-

dzené kontrakcie maternice sú normálne, aby ste znovu čoskoro mohli mať ďalšie dieťa. 
Prsníky budú čoraz menšie. Nebezpečenstvo ochabnutia prsníkov je nepatrné. 

●    Dojčenie je spojené s neuveriteľným uspokojivým pocitom: umožní vám veľmi hlboký kon-
takt s vaším dieťatkom, ktoré rastie vďaka vášmu materskému mlieku. Satie prsníkov 
môže mať aj zmyselný pôvab, ktorý si môžete užívať!  

●    Dojčenie je praktické a nič nestojí. Materské mlieko nie je spojené so žiadnou prípravou. 
Má vždy správnu teplotu a je absolútne sterilné.
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Tekutiny
Nezabúdajte piť – a zamerajte sa aj na kvalitu! Existujú nápoje pre dojčiace 
matky, ale aj pre tehotné. Pri nedostatku tekutín sa v tele hromadia škodlivé 
látky, spomaľuje sa látková výmena, lymfa sa zahusťuje, tkanivá nie sú dosta-
točne zásobované kyslíkom – a sme hneď malátnejší a zle sa sústredíme. 

Myslite na pitný režim 
Či sa na materstvo ešte len pripravujete, alebo je bábätko už s vami, myslite na vhodný pitný 
režim. Ideálnou voľbou je dojčenská voda. Má nízky obsah dusičnanov a vďaka nízkemu 
obsahu minerálnych látok nezaťažuje obličky. Až do dvoch rokov veku dieťaťa sa vyvíjajú 
funkcie obličkových klbiek aj kanálikov, malý organizmus teda nevie hospodáriť so soľami 
a minerálmi. To, čo dospelý ani nepocíti, môže dieťaťu spôsobiť vážne problémy. 
Výroba dojčenských vôd je veľmi prísne kontrolovaná tak, aby bola pre bábätká bezpečná. 
Niektoré dojčenské vody nemusíte prevárať. V týchto prípadoch sa riaďte odporúčaním vý-
robcov na etiketách. Je treba piť priebežne a počas celého dňa vypiť aspoň 1,5 až 2 litre 
tekutín. Množstvo tekutín je však nutné prispôsobiť individuálnym potrebám jedinca. Prijíma-
ním tekutín predchádzate aj infekcii močových ciest, ktorá sa v tehotenstve často objavuje. 

Voda 
Na Slovensku je voda z vodovodu vhodná na pitie. Môže však obsahovať dusičnany, zvyšky 
antibiotík a rôzne minerálne látky, ktoré na organizmus – najmä tehotných žien – nepôsobia 
pozitívne. Uprednostňujte radšej dojčenské vody osvedčených značiek, pri ktorých máte zá-
ruku kvality. Ich zloženie je zdravotne a mikrobiologicky zaručené, a práve tieto vody majú 
vyvážený pomer minerálnych látok. Neperlivé alebo mierne perlivé vody neobsahujú CO2 
(alebo len malé množstvo), takže nespôsobujú nadúvanie. Počas tehotenstva obmedzte prí-
jem minerálok. Vo väčšom množstve by vám mohli, z dôvodu obsahu minerálnych látok, 
spôsobiť  zdravotné komplikácie. Vyhýbajte sa minerálkam so zvýšeným obsahom sodíka. 

Káva, čierny čaj a bylinkové čaje 
Káva a čaj účinkujú povzbudzujúco, no organizmus skôr dehydrujú. Uprednostnite radšej 
kávu bez kofeínu alebo z jačmeňa. Mnohé bylinkové čaje určené pre tehotné a dojčiace ženy 
sú vhodné, ale nemali by sa prisladzovať. Aj na prípravu týchto nápojov môžete použiť pra-
menitú či dojčenskú vodu. 

Mlieko 
Kedysi sa odporúčalo pre obsah vápnika. Mlieko však telo dlho trávi a určite neslúži na uha-
senie smädu. Dostatočný prísun vápnika si zaistite konzumáciou acidofilných potravín. Mô-
žete ho nájsť aj v maku, sezame, mandliach či v iných potravinách. 

Ostatné nápoje 
Sladké nápoje sú pre bežný pitný režim nevhodné, pretože zaťažujú žalúdok, obsahujú aj 
umelé konzervačné látky a rôzne farbivá. Svoj pitný režim doplňte skôr málo prisladzovanými 
a ochutenými šťavami bez konzervačných látok. Uprednostňujte čerstvé, nesladené ovocné 
a zeleninové šťavy s množstvom vitamínu C a s ďalšími vitamínmi či minerálnymi látkami.



Aby bolo dojčenie
bezbolestné a príjemné

Precitlivenosť bradaviek a prsníkov je jedným z najčastejších problémov po pôrode. 
Našťastie si aj v tejto situácii vieme pomôcť. Dojčenie je vaším jedinečným právom, 
pri ktorom silnie puto matky s dieťaťom. Je dôležité, aby bolo pre vás príjemným 
a bezbolestným zážitkom.

Svoje prsia na dojčenie môžete začať pripravovať už v predstihu. Ešte pred pôrodom 
si natierajte dvorce aj bradavky špeciálnymi prípravkami, ktoré ochránia citlivú 
pokožku. Tie isté prípravky môžete používať aj po pôrode a chrániť tak svoje prsia
pred aj počas kŕmenia. Nebojte sa, takéto prípravky sú pre bábätko celkom bezpečné.

Príprava začína ešte pred pôrodom

Netlačte na pílu hneď od začiatku a nechajte bábätko, nech samo určuje čas dojčenia. 
Bábätko určuje nový životný rytmus celej rodiny a verte, ak sa mu zo začiatku 
prispôsobíte, čoskoro po pôrode nastane medzi vami symbióza.

Prispôsobte sa bábätku

Poležiačky? Na stoličke? V pohodlnom kresle? Polôh vhodných na dojčenie je 
neskutočne veľa. Vyskúšajte ich niekoľko a sama zistíte, ktorá najlepšie vyhovuje vám 
a vášmu bábätku. A nezabúdajte, že bábätko má mať v ústach celý dvorec prsníka, 
nielen bradavku. Predídete tak jej možným poraneniam.

Správna poloha pri dojčení je základ

Dojčiť môžete, aj keď máte boľavé prsia. A nie, nie je to spôsobené tým, že vaše 
dieťatko nevie sať a ani vy nemáte zlé prsia. Väčšina problémov vzniká v nesprávne 
zvolenej polohe pri dojčení. Zmena polohy vám môže pomôcť za pár sekúnd.

Predchádzajte bolestivosti zmenou polohy

Dôverujte obkladom! Teplý obklad alebo sprcha vám pomôže, ak potrebujete dieťatku 
pomôcť a spustiť mlieko. Ak máte prsia bolestivo naliate, pomôže naopak studený 
obklad. A ak pri dojčení vzniknú ranky alebo trhlinky, môžete skúsiť napríklad špeciálne 
obklady pre dojčiace matky (napr. Multi-Mam Compresse), ktoré uľavia od bolesti 
a zahoja bradavky už do 12 hodín.

Prvá pomoc pri bolesti

Viac na www.dojceniebezbolesti.sk.



Dojčenie bez bolesti
s výrobkami Multi-Mam

Jednoduchá pomoc pri precitlivenosti
prsníkov a bradaviek:

Multi-Mam Lanolin
Multi-Mam Balm
Multi-Mam Compresses

Aby sa prsníky pripravili na dojčenie, je 
vhodné používať krémy Multi-Mam Lanoline 
(živočíšneho pôvodu) alebo Multi-Mam Balm 
(rastlinná verzia) už v poslednom štádiu 
tehotenstva.

Ak ale predsa pri dojčení vzniknú ranky
a trhlinky, obklady Multi-Mam Compresses 
uľavia od bolesti a zahoja bradavky. 

Výrobky Multi-Mam nájdete vo vašej lekárni 
bez lekárskeho predpisu alebo v našom 
e-shope www.dojceniebezbolesti.sk.



Pôrod6. 
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Priviesť dieťa na svet  
bez strachu 

Pôrod je veľmi vzácny okamih v živote žien i rodín, absolútne neopakova-
teľný zážitok. Nás, ženy, takýto zážitok celý život buď „nosí“, alebo naopak 
„zráža na kolená“. Ženy rady otvárajú svoje pôrodné príbehy s potrebou 
povedať, ako výborne svoje pôrody zvládli, alebo naopak, ako nerady a bo-
lestne na príchod svojich detí na svet spomínajú. 

Žiadna žena si nezaslúži mať  
na tak výnimočnú chvíľu zlú spomienku. 
Čaká vás prvýkrát? Pripraviť sa na svoj prvý pôrod je náročné, pretože nie celkom presne 
viete, do čoho idete. Práve preto je užitočná dobra príprava.

Mali by ste vedieť, že:
●    Pôrod je fyziologický proces a akýkoľvek zásah do jeho priebehu by mal byť vykonaný iba 

z opodstatnených dôvodov. 
●    Aby mohli pôrodné hormóny dobre fungovať, potrebuje žena pocit bezpečia, teplo, prítmie 

a láskyplnú podporu. Pôrod je totiž súčasťou sexuálneho života ženy a tak k nemu aj treba 
pristupovať. 

●    Pôrodná asistentka je odborníčkou na starostlivosť pri fyziologickom pôrode a pôrodník 
je špecialista na riešenie komplikácií. Podľa zahraničných výskumov má zdravá rodička 
najlepšie pôrodné výsledky, ak sa o ňu pri pôrode stará pôrodná asistentka vyškolená 
na podporu normálneho pôrodu (menej zásahov, komplikácií a cisárskych rezov, lepší 
zdravotný stav matky a dieťaťa). 

●    Cisársky rez môže zachrániť život, ale je to závažná operácia brucha, náročná pre ženu 
aj dieťa, a mal by sa robiť iba v nevyhnutnom prípade. 

●    Medikácia, ktorú dostane matka, prechádza k dieťaťu a môže negatívne ovplyvňovať dojčenie.  

Priviesť dieťa na svet 
bez strachu............................................. 69
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●    Prítomnosť duly pri pôrode znižuje pravdepodobnosť cisárskeho rezu, užitie oxytocínu 
a ďalších úkonov a zvyšuje spokojnosť rodičiek s pôrodom.

●    Pôrod môžete prežiť ako posilňujúcu a radostnú udalosť.

Viete, aká pri pôrode môže byť úloha otca dieťaťa/vášho partnera či partnerky? Veľa rodičov 
si praje prežiť spolu jedinečnú udalosť príchodu dieťaťa na svet. Chcete, aby vám partner ak-
tívne pomáhal alebo túžite len po jeho pokojnej prítomnosti? Niektoré ženy dávajú prednosť 
ženskej podpore alebo chcú pôrod prežiť samy a s partnerom sa dohodnú, že on príde hneď 
po narodení bábätka. Je užitočné, ak sa aj partner o pôrod zaujíma a ak si spoločne ujasníte 
svoje predstavy. Neexistuje len jedno jediné správne riešenie.  
Viete, čo je pôrodný plán či pôrodné prianie?  Ako ho zostaviť a kto vám s ním 
môže pomôcť? Poznáte svoje právo na informované rozhodnutie? 
Pamätajte si, že existujú úľavové prostriedky aj metódy, ako pôrod dobre zvládať. 
Zodpovednosť za svoje dieťa a za všetko, čo sa s ním od prvého okamžiku 
bude diať, nesiete vy, rodičia. 
Zdravotníkov sa môžete pýtať na všetko, čo vás zaujíma a dávať najavo svoje 
priania. Máte právo na kvalifikované a úplné odpovede. 
Ak sa chcete vopred zoznámiť s pôrodom ako fyziologickým procesom, môžete aj s partne-

rom absolvovať dobrý predpôrod-
ný kurz, najlepšie taký, ktorý ve-
die komunitná pôrodná asistentka 
a máte naň dobré referencie. 
Citlivému vnímaniu vlastného tela 
a jeho upokojeniu môžu veľmi 
účinne pomôcť aj aromaterapia 
a homeopatia.

Petra Sovová, 
matka 7 detí

Predsedkyňa H. A. M. 
(Hnutie za aktívne materstvo)

Aromaterapia v období  
tehotenstva a pri pôrode 
Aromaterapia pôsobí na ľudské 
telo predovšetkým cez čuchové 
vnemy, v pôrodnej sále ju môže-
me využívať tiež vo forme teplých 
kúpeľov pre rodiace ženy, alebo 
olejčekmi potierame časti tela 
(podbruško, kríže, nohy, chrbát). 
Možnosť využitia terapie teplou 
vodou v sprche alebo vo vani, 
či aromaterapie, vždy o danom 
pracovisku napovedá, že má zá-
ujem podporiť ženy v prirodze-
nom pôrode. Nie je však v silách 
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daných zdravotníckych zariadení poskytovať ženám aromaterpiu zo zdravotného poistenia, 
preto je lepšie, keď si ju mamičky zaobstarajú a prinesú samy. Aromaterapia by vždy mala byť 
produktom kvalitnej kozmetiky renomovaných firiem. 
Najčastejšie je využívaná levanduľa, ktorá pôsobí úžasne ako na psychiku – tú upokojuje, tak 
aj na telo – to uvoľňuje. Používaniu levandule by sa mali vyhnúť len ženy so sklonom k níz-
kemu tlaku a tie, ktorým je táto vôňa extrémne nepríjemná. Možnosti jej uplatnenia sú široké. 
V predpôrodnom období je odporúčaný kúpeľ s levanduľovým olejom v období „poslíčkov“ 
(od 38.– 42. týždňa gravidity), aby matky dokázali rozoznať skutočný začiatok pôrodu. Kúpeľ 
sa pripraví jednoducho použitím 10 kvapiek oleja v 1 lyžici hydrofilného oleja alebo obyčajné-
ho mlieka do nie príliš horúcej vody. 
Olej rozpustený v týchto nosičoch sa dostane rovnomerne do celého obsahu kúpeľa, kde 
okrem čuchu pôsobí na náš najväčší telesný orgán – kožu. Kúpeľ nesmie byť horúci; ak ste 
v ňom dlhšiu dobu, radšej vodu vypúšťajte a pripúšťajte, horúca voda spôsobuje búšenie 
srdiečka dieťatka a nedobrú látkovú výmenu. Taký istý kúpeľ môže mamička využiť pri pôro-
de v 1. dobe pôrodnej, kedy dochádza k otváraniu pôrodných ciest. Rodiacu ženu upokojí 
a pôrodným cestám napomáha v otváraní. Levanduľový olej v aromalampe sa uplatní pri 
problémoch so spánkom. Olejček sa dá natierať aj priamo na podbruško v priebehu pôrodu 
(bruško potom zabaliť do deky). 
Na upokojenie vo vypätých situáciách, teda aj pri pôrode, pomáhajú použitím v aromalam-
pe taktiež tieto oleje: mandarínka, pomaranč, neroli, grapefruit, limetka, litseacubeba (zmes 
citrusov). K aktivácií a zintenzívneniu práce maternice aj fyzických rezerv ženy je výborný 
rozmarín (kúpeľ pripravíme rovnakým spôsobom, ako v prípade levandule) – pozor, tento 
kúpeľ nemajú využívať ženy s vysokým krvným tlakom. 

Homeopatia v období tehotenstva a pri pôrode 
Podobne a veľmi pozitívne pôsobí homeopatia. Dáva ženám možnosť pomoci v oblastiach, 
v ktorých (práve kvôli nedotknuteľnosti a krehkosti tohto obdobia) je medicína často bezrad-
ná. Homeopatia pôsobí veľmi pozitívne nielen na fyzickej, ale predovšetkým na psychickej 
úrovni. Strach z nepoznaného, obavy o dieťa, o vlastné zdravie i život, stres, tréma ako to len 
všetko zvládnuť – to všetko sú ťaživé pocity budúcich mamičiek. 
Veľkým zaklínadlom na strach „tehuliek“ je homeopatikum Gelsemium sempervirens 15C 
alebo 30C. Uplatní sa, keď má žena veľkú obavu a jeho účinok sa dá porovnať s pocitom 
„teplej polievky“ v žalúdku. Ženy ho môžu užívať buď dlhodobejšie (v prípade trvalých psy-
chických ťažkostí) alebo aj nárazovo, napríklad pri pôrode a v šestonedelí. Gelsemium 
pôsobí na tehotné ženy skutočne veľmi blahodarne aj pri veľkých obavách tesne pred pôro-
dom a pri ňom. Pri samotnom pôrode je veľmi vhodné užitie homeopatika Actearacemosa 
9C alebo 15C, ktoré má okrem upokojenia psychiky vynikajúci vplyv aj na koordináciu čin-
nosti maternice. 
Pokoj a pohodu pri pôrode výborne podporujú Resqueremedy kvapky – Bachové kvetinové 
esencie. Dávkovanie je vždy dobré prebrať s odborníkom v lekárni, s homeopatom alebo 
s pôrodnou asistentkou. Pokojná myseľ a pohoda rodiacej mamičky upokojí aj rodiace sa 
dieťa (pri pôrode sú žena a dieťa rovnocennými partnermi). Mimo „paniku“ je priestor pre 
dobrú prácu tela a hlavne maternice – pre váš pokojný pôrod. 

Bc. Romana Gogelová 
pôrodná asistentka 
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Zbaví bolesti, lieči chrbticu
Posledný trimester tehotenstva trápia mnohé ženy hemoroidy. Niet sa čoho 
báť, vo väčšine prípadov ide iba o dočasný stav. 

V každom prípade sa vďaka nim stáva klasický sed nepríjemný, neraz bolestivý. Pri pôrode 
dochádza buď k nástrihu hrádze, alebo k jej samovoľnému natrhnutiu. Tak či onak, výsledok 
je vždy rovnaký. Sed po pôrode je bolestivý.

Riešenie
Pre obe vyššie spomenuté situácie existuje na našom trhu registrovaná zdravotnícka pomôc-
ka – dynamická popôrodná podložka na sedenie. Vďaka svojmu tvaru eliminuje pri sede-

ní útlak na rodidlá, konečník 
a kostrč. Tvar tejto zdravot-
níckej pomôcky je špecifický 
a bol vyvinutý v spolupráci so 
slovenskými gynekológmi. Až 
93 percent rodičiek uvádza 
pri používaní tohto úžasného 
pomocníka výrazné zmierne-
nie bolestí pri sedení po pôro-
de a až 92 percent tehotných 
žien uvádza pri používaní dy-
namickej popôrodnej podlož-
ky výrazné zvýšenie pohodlia 
pri sedení v poslednom tri-
mestri tehotenstva. 
Eliminácia útlaku na inkrimi-
nované časti tela má okrem 
eliminácie bolestí aj ďalšie 
nesporné výhody. Sú nimi 
rýchlejšie hojenie popôrod-
ných rán a zníženie spotreby 
užívania liekov proti bolesti, 
ktoré v konečnom dôsledku 
škodia vášmu bábätku. Po-
skytuje dynamické sedenie, 
ktoré výrazne pomáha pre-
ťažovanej chrbtici a mamičky 
navyše vítajú rôzne možnosti 
jej použitia. Poslúži ako vý-
borný polohovací vankúš, 
rovnako ako aj vankúš na doj-
čenie.



1 produkt s 3 funkciami
Pre všetky budúce mamičky

ZBAVÍ VÁS BOLESTÍ

PRAKTICKÝ PRI KŔMENÍ A POLOHOVANÍ

SEDENIE SO 6 ZDRAVOTNÝMI ÚČINKAMI

Každý pôrod sprevádza buď nastrihnutie hrádze, alebo jej natrhnutie. 
Sed po pôrode je bolestivý! Dynasit U túto bolesť mimoriadne 
efektívne minimalizuje.

Dynasit U výrazne pomáha pri kojení a kŕmení. Fixuje bábätko 
v naklonenej polohe, uľahčuje priechodnosť prijímanej potravy 
ako aj trávenie. Eliminuje vznik refluxových stavov a polohovanie 
bráni zležaniu hlavičky.

Chrbtica tehotnej ženy je nadmerne preťažovaná už aj z dôvodu 
navýšenia hmotnosti. Dynasit U je registrovaná zdravotnícka 
pomôcka odporúčaná slovenskými gynekológmi. Vytvára dynamický 
sed čím pozitívne vplýva na hlboký stabilizačný systém a vďaka 
šiestim zdravotným účinkom chráni chrbticu. Spevňuje svalstvo 
panvového dna, pôsobí prevenčne proti inkontinencii.

www.dynasit.sk slovenský výrobok

skuska inzercie.indd   1 21.2.2018   15:08
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Príchod do pôrodnice 
Už pri svojom príchode budete prijatá lekárom alebo pôrodnou asistentkou, ktorí sa vám 
budú venovať. Urobia vám niektoré bežné vyšetrenia pošvy, aby vyhodnotili účinok sťahov 
maternice, skrátenie a roztiahnutie krčka maternice, stav plodového vaku a polohu dieťaťa. 
Vypočujú si rytmus jeho srdca. Potom skontrolujú váš krvný tlak, teplotu, pulz a vzorky vášho 
moču. Ak ešte nebudete „pripravená“ na pôrod, pôjdete jednoducho domov. Riaďte sa pokyn-
mi lekára a pôrodnej asistentky a na svoje dieťa si ešte počkajte. Bol to len planý poplach! 

Pôrodná sála 
Zatiaľ čo otecko bude vybavovať úradné formality, odvedie vás pôrodná asistentka buď naj-
skôr do izby určenej pre ženy, u ktorých sa prejavili pôrodné bolesti, alebo priamo do pôrod-
nej sály. Až do pôrodu ostávate pod „monitoringom“. Na brucho vám položia dve externé 
sondy, ktoré budú sledovať srdcové ozvy vášho dieťaťa a intenzitu sťahov maternice. Tieto 
parametre sa zobrazia na obrazovke, takže ich môžete priebežne sledovať. Počas sťahov 
maternice je tiež možné umiestniť sondy na krčok maternice alebo bránku maternice. Tak sa 
zabezpečí mobilné sledovanie. Chodením potom môžete urýchliť sťahy maternice. 

Úľavové techniky
Dôležitá je možnosť voľne sa pohybovať v I. aj II. dobe pôrodnej – prechádzajte sa – ak sa dá, 
pokojne aj vonku, ak máte tú možnosť. Jednoducho, buďte v pohybe, môžete tancovať, po-
hupovať na kolenách, ak ste unavená, tak sa v pohybe miernite. Základom je možnosť meniť 
polohy – rýchla chôdza po nemocničnej chodbe, neskôr vám možno bude stačiť prevaľovať 
sa na žinenke alebo ležanie v teplej vode vo vani, mnohé budúce mamičky obľubujú gym-
nastickú loptu v sprche… Niektoré pôrodné sály ponúkajú rôzne možnosti – vane a sprchy 
či rebriny. 
Okrem týchto bezpečných úľavových techník je možnosť úľavy, ktoré vám ponúknu v pôrod-
nici – epidurálna analgézia, čapíky a mnohé iné... Všetky tieto techniky sú dobrovoľné 
a nikto vám ich nemôže nútiť. Určite sa na ne opýtajte svojej pôrodnej asistentky, poproste 
o vysvetlenie možných problémov a ich použitie si dobre premyslite. 
Je však veľmi dôležité vedieť, že väčšina liekov prechádza cez placentu k bábätku. Výsled-
kom môže byť spomalenie pôrodu, ale hlavne môžu spôsobovať, že sa bábätku bude horšie 
dariť po pôrode, a možno aj niekoľko dní po ňom.

Etapy pôrodu 

Pôrod prebieha v troch fázach 
1)  Rozšírenie krčka maternice/bránky maternice 
To je najdôležitejšia časť. Pri prvom dieťati trvá v priemere 7–8 hodín. Maternica je uzavretá 
krčkom maternice. Ak nasledujú kontrakcie v pravidelnom rytme, krčok maternice sa skracu-
je, až úplne zanikne. V ďalšej fáze nehovoríme o krčku, ale o pôrodníckej bránke, ktorá sa 
pôsobením kontrakcií rozťahuje do šírky, aby sa umožnil priechod dieťaťa. Pripomína to dve-
re, ktoré sa postupne otvárajú. Rozťahovanie na prvých 5 centimetrov prebieha najpomalšie. 
Konečným cieľom je 10 centimetrov. V tomto okamihu je cesta voľná; vaše dieťa môže prísť 
na svet! Počas tejto etapy kontrakcie silnejú a stávajú sa stále bolestivejšími... a účinnejšími. 
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Zaujmite čo najpohodlnejšiu polohu. Robte dychové cvičenia, ktoré ste sa naučili v príprav-
nom pôrodnom kurze. Sústreďte sa na každú kontrakciu. Využívajte prestávky, aby ste sa 
uvoľnili predtým, ako príde ďalšia. 

2)  Priechod dieťaťa 
Vo chvíli, keď vznikne desaťcentimetrový otvor, môže dieťa posúvať hlavičku pôrodnými 
cestami dolu. Mäkko kĺže a otáča sa. To mu umožňuje dostať sa do najpriaznivejšej polohy. 
Priechod trvá približne pol hodiny, potom vás tím lekárov väčšinou uvedie do gynekologickej 
polohy. Aj teraz, samozrejme, môžete zaujať polohu, ktorá je pre vás najpríjemnejšia a v kto-
rej môžete bolesti spôsobené kontrakciami najlepšie zvládnuť. Na tento účel slúžia pôrodné 
stoličky, ribstol, pezziball alebo štvornožka. Opýtajte sa v pôrodnici, v ktorej chcete rodiť, aké 
polohy vám pri pôrode umožnia. 
Potom to začne – máte nekontrolovateľnú potrebu tlačiť. Pôrodná asistentka vám vysvetlí, 
ako by ste mali tento pocit využiť: je potrebné tlačiť pri každej kontrakcii, pritom ale zadržiavať 
dych a všetko úsilie sústrediť na podbruško. Aby ste si sama pomohli, môžete si chytiť kolená 
alebo nohy a pevne ich zo strán pritlačiť k telu. Váš pôrodník alebo pôrodná asistentka v tej 
chvíli už uvidia vlásky vášho dieťaťa. Teraz už pôjde všetko veľmi rýchlo! V tejto fáze môže 
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pôrodník, ak to uzná za vhodné a ak s tým 
súhlasíte vy, previesť epizotomiu (nastrih-
nutie hrádze). 
Teraz už je hlavička vonku. Ramienka idú 
rýchlo a zvyšok tela nasleduje bez námahy. 
Vaše dieťa prvýkrát zakričí, pôrodná asis-
tentka alebo otecko prestrihnú pupočnú 
šnúru a uložia vám dieťa na brucho. Teraz 
leží na vás, otvára oči a pohybuje svojimi 
malými rúčkami. To je okamih najintenzív-
nejších pocitov, smiechu, radosti i plaču. 
Ste vyčerpaná, otecko tiež: odteraz ste 
rodičmi! 

3) Vylúčenie placenty 
Tým však pôrod ešte nekončí. Pôrodná 
asistentka alebo pediater skontrolujú novo-
rodenca, pozorujú jeho dýchanie a srdcový 
rytmus a vy čakáte na „vylúčenie placen-

ty“, k čomu dôjde poslednými kontrakciami. Ak oddelenie a vylúčenie lôžka nenastane ani 
po dlhšej dobe alebo ak začnete silno krvácať, musí pôrodník vykonať odstránenie lôžka 
z maternice rukou, pred čím vás krátko uspí. Pôrodná asistentka vyšetrí plodové lôžko, aby 
skontrolovala, že bolo vylúčené celé. Ak váš pôrodník vykonal nastrihnutie hrádze, zašije 
vám ranu stehmi, ktoré sa z nej asi po týždni uvoľnia. 

Podporné metódy pôrodu 
Niekedy je nutné prírode trochu pomôcť. Váš pôrodník to dokáže posúdiť. Rôzne techniky, 
ktoré pomáhajú dieťaťu prísť na svet, sa dokonalo osvedčili. Nemusia vás teda znepokojovať, 
môžu vás naopak upokojiť. 

Infúzie – najbežnejšia metóda posilnenia slabých či nepravidelných kontrakcií. Infúziami sa 
môžu podávať aj lieky na tíšenie bolesti. Okrem toho je infúzia spojená s každou epidurálnou 
analgéziou. V takom prípade slúži k dostatočnému zavodneniu organizmu. 

Cisársky rez – tento výkon spočíva vo vykonaní rezu nad oblasťou pahorku ohanbia, odkiaľ 
sa dieťa vytiahne. Rozhodnutie o cisárskom reze je možné urobiť vopred, ak je dieťa príliš 
veľké alebo vaša panva príliš úzka, alebo za určitých okolností pri polohe panvovým koncom. 
Rez sa vykonáva v spinálnej anestézii alebo v úplnej narkóze. Následky sa podobajú klasic-
kej operácii. Jazva bolí predovšetkým prvé 2 až 3 dni, ale v tomto období budete dostávať 
lieky proti bolesti. Cisársky rez nijako nezmenší váš zážitok z pôrodu, aj keď pôrod neprebeh-
ne prirodzenou cestou. 

Prísavný zvon (vakuumextraktor) a pôrodnícke kliešte – niekedy sa stane, že pôrod je 
ťažší, ako sa predpokladalo – vaše kontrakcie už nie sú dostatočne silné, ste príliš unavená, 
aby ste tlačili alebo bábätko už nezostupuje dolu. V tomto prípade musí pôrodník urýchliť po-
stup dieťaťa pôrodnými cestami, buď pomocou prísavného zvonu alebo pôrodníckych klieští.
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Poistenie
Vaše dieťatko teraz najviac potrebuje vašu náruč a lásku. Pre svoj zdra-
vý rast a vývoj však bude potrebovať aj kvalitnú zdravotnú starostlivosť, 
na ktorú má nárok z verejného zdravotného poistenia. Preto je potrebné, 
aby ste dieťatko zdravotne poistili.

Ako zdravotne poistiť dieťatko
Ak má dieťatko trvalý pobyt na Slovensku a nie je poistené v inom členskom štáte EU, EHP 
alebo vo Švajčiarskej konfederácii, je potrebné ho poistiť na Slovensku. Do zdravotnej po-
isťovne ho treba prihlásiť do 60 dní od narodenia. Dovtedy je dieťatko poistené v tej istej 
poisťovni ako jeho mamička a zdravotná starostlivosť je hradená z jej poistenia.

Viete, čo potrebujete, aby ste mohli vaše dieťatko poistiť?
●  prihlášku poistenca – nájdete ju vo všetkých pobočkách zdravotných poisťovní, na inter-

netových stránkach zdravotných poisťovní a dokonca aj v Boxe Ja a moje bábätko®

● rodný list dieťatka
● občiansky preukaz rodiča alebo zákonného zástupcu

Vyplnenú a podpísanú prihlášku môžete poslať do zdravotnej poisťovne alebo ju priniesť 
osobne. Doklady potrebné pre prihlásenie dieťatka na zdravotné poistenie môže zdravotnej 
poisťovni predložiť aj otecko alebo iný zákonný zástupca dieťaťa.
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Pôrod

Preventívne prehliadky
O vaše dieťatko sa bude starať lekár, ktorého ste si vybrali. Bude ho pravidelne sledovať, aby 
mohol včas odhaliť prípadné zdravotné problémy.
Počas prvého roka dieťatko absolvuje 9 preventívnych prehliadok. Prvá sa vykonáva do 48 
hodín po prepustení dieťatka z nemocnice. Obsahuje komplexné pediatrické vyšetrenie 
vrátane celkovej anamnézy. Lekár sa s vami porozpráva o zdravotnom stave dieťatka, 
o chorobách v rodine, o sociálnej situácii rodiny a podobne. Zhodnotí správu od neonatoló-
ga (ktorú vám dajú pri prepustení z pôrodnice) a založí zdravotnú kartu. Pri vyšetrení lekár 
posúdi celkový stav dieťatka, kožu a svalový tonus. Zhodnotí tvar a veľkosť veľkej fontane-
ly, švy, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústnu dutinu a tvar podnebia, auskultačný nález 
na srdci a pľúcach, stav pupka, slabiny, pulzácie tepien, stav pohlavných orgánov, symetriu 
dolných končatín a pohyblivosť bedrových kĺbov a vyšetrí novorodenecké reflexy. Lekár sa 
vás tiež opýta, či dojčíte a pri problémoch s dojčením vám poradí. Upozorní vás na termíny 
ďalších  preventívnych prehliadok, ktoré by sa mali realizovať vo veku do 4. týždňa života 
dieťaťa, v 5. – 7. týždni, 8. – 10. týždni, 3. – 4. mesiaci, 5. – 6. mesiaci, 7. – 8. mesiaci,  
9. – 10. mesiaci a 11. – 12. mesiaci života.

Všetky ďalšie preventívne prehliadky obsahujú anamnézu, vyšetrenie celkového zdra-
votného stavu, antropometrické merania (výška, váha, obvod hlavičky, obvod hrudníka), 
vyšetrenie kože a svalového tonusu a vyšetrenie lymfatických uzlín. U dieťatka sa sle-
duje tvar a veľkosť veľkej fontanely, záhlavie, oči, nos, ústna dutina a tvar podnebia, tvar 
a pohyblivosť krku, fyzikálny nález na srdci a pľúcach, veľkosť pečene a stav pupka, 
slabiny, pulzácie tepien, stav pohlavných orgánov, symetria dolných končatín, pohybli-
vosť bedrových kĺbov. Vyšetrí a zhodnotí sa celkový psychomotorický vývin. Podporí sa 
laktačný program a poskytne poradenstvo vrátane informácie o fluorizácii. V  8. až 10. 
týždni vás lekár pošle s dieťatkom na ultrasonografické vyšetrenie bedrových kĺbov. V 5. 
až 6. mesiaci sa laboratórne vyšetrí moč dieťatka. Okrem zvyčajných vyšetrení a meraní 
lekár navyše orientačne vyšetrí sluch, reakcie očí a v 7. – 8. mesiaci orientačne vyšetrí 
aj zrakovú ostrosť.
 
Dôležitou súčasťou preventívnej zdravotnej starostlivosti sú aj povinné očkovania:
3. – 4. mesiac: Prvá dávka základného očkovania hexavakcínou (diftéria, tetanus, pertussis, 
vírusová hepatitída B, hemofilové invazívne infekcie, detská obrna) a prvá dávka očkovania 
proti pneumokokovým invazívnym infekciám.

5. – 6. mesiac: Druhá dávka základného očkovania hexavakcínou (diftéria, tetanus, pertussis, 
vírusová hepatitída B, hemofilové invazívne infekcie, detská obrna) a druhá dávka očkovania 
proti pneumokokovým invazívnym infekciám.

11. – 12. mesiac: Tretia dávka základného očkovania hexavakcínou (diftéria, tetanus, per-
tussis, vírusová hepatitída B, hemofilové invazívne infekcie, detská obrna) a tretia dávka 
očkovania proti pneumokokovým invazívnym infekciám. 

Súčasťou očkovania je kontrola zdravotného stavu pacienta po podaní očkovacej látky.



Využívajte služby

ELEKTRONICKEJ POBOČKY
majte pod kontrolou aj zdravie svojho dieťaťa.

Vďaka ePobočke máte pod 
kontrolou aj zdravie svojho 
dieťaťa. Ak je poistencom 
VšZP, stačí si ho jednoducho 
pridať na svoj účet.
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Sme s vami 26 rokov
... teraz v novej podobe

Zaregistrujte sa na www.happybaby.sk

Moje materstvo 
darčekový balíček 

– v 6. mesiaci tehotenstva

Ja a moje bábätko – 
darčekový kufrík a kniha – sprievodca 
prvým rokom života bábätka – po pôrode

Darčekové 
balíčky 

ZDARMA

Moje tehotenstvo 
tehotenské dosky a kniha – sprievodca tehotenstvom 
– v 3. mesiaci tehotenstva

Naša rodina
darčekový balíček 
– v materskej škôlke

Moje tehotenstvo
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