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Dobrý deň,
váš malý zázrak sa práve narodil. Možno už máte iné deti a dobre ovládate „povolanie“ mat
ky… Lenže každé dieťa je iné! Okrem toho máte pocit, že ostatné vaše deti neboli také ma
ličké. Možno je toto bábätko vaše prvorodené dieťa a uvedomujete si, že človek nikdy nie 
je dokonale pripravený na takúto úlohu. Na prvý pohľad sa vám všetko vidí také zložité... 
Mama, svokra, priateľky… Všetky sú ochotné podržať vás a pomáhať vám radami, ale prav
depodobne vám neposkytnú odpoveď na všetky otázky. A, napokon, časy sa menia a každá 
rodina je iná. Túžite sa o túto novú skúsenosť podeliť s otcom vášho dieťatka, prežívať ju 
vo dvojici. A práve pre vás oboch bola napísaná táto knižka ako sprievodca prvým rokom 
života vášho dieťatka. Je prehľadná, skvele sa číta a je plná rôznych tipov, trikov a návodov, 
ako získať potrebné zručnosti. Spoznávajte jej obsah spoločne! 
●  Všetkých šesť kapitol sa zaoberá životom bábätka od narodenia až po jeho prvé naro

deniny.
●  Rámčeky zvýrazňujú dôležité informácie.
●  Tabuľky vysvetľujú jednotlivé etapy.
●  Formát tejto príručky je taký praktický, že si ju môžete so sebou vziať všade.

Sme v tom s vami v každom okamihu na

www.happybaby.sk



Slovo lekára

Milá mamička.

Možno som prvá, ktorá vás takto oslo
vila. To, na čo ste čakali dlhých 9 mesia
cov, sa práve stalo skutočnosťou. Stali 
ste sa matkou. Je to tá najúžasnejšia 
a  najkrajšia vec, ktorá sa vám mohla 
stať. Darovali ste život niekomu inému 
– svojmu dieťatku.
Možno teraz, keď ste unavená a ubolená 
po  pôrode, sa vám to tak ešte nezdá. 
Ale stačí, ak vezmete do náručia svoje 
dieťatko, pozriete sa na  jeho tváričku, 
chytíte ho za pršteky a  v  duši pocítite 
krásny hrejivý pocit. Áno – pocit matky. 
Veľmi rýchlo si zvyknete na  tento ne
ustály príval bezpodmienečnej a bezhra
ničnej lásky.
Ste mama – máte zodpovednosť za ma
lého človiečika. Máte obavy, ako túto 
novú úlohu zvládnete, či budete vedieť, 
čo potrebuje (veď spočiatku bude len 

plakať), či nie je hladný, či mu nie je zima... Máte strach, či bude zdravý, či mu budete vedieť 
pomôcť. K materstvu patrí aj neustály strach. Verte, že tento pocit mala každá žena, ktorej 
sa narodilo dieťa. 
Ste mama – cítite sa inak aj fyzicky. Máte kilá navyše, ochabnutú kožu, bolia vás naliate prsia, 
rany po pôrode... Máte obavy, či budete opäť krásna a atraktívna pre svojho partnera. Či sa 
opäť zmestíte do šiat, ktoré ste nosili pred tehotenstvom, či bude všetko tak ako predtým.
Všetky tieto vaše strachy a obavy sú úplne prirodzené. Zmeny, ktoré na sebe vnímate, 
sú fyziologické a  dočasné. Postupne všetky pominú. A  ja vôbec nepochybujem, že to 
zvládnete. 
Ľudia vo vašom okolí – partner, rodičia, sestra či kamarátka vám určite radi poradia 
a s mnohým pomôžu.
Aj autori tejto knižočky vám chcú pomôcť zvládnuť prvý rok života vášho bábätka. Budeme 
radi, ak po tejto knižočke siahnete vždy, keď si nebudete vedieť rady, a dúfame, že v nej 
nájdete odpovede na mnoho vašich otázok.
Prajem vám veľa, veľa zdravia, pohody, energie a radosti vo vašej novej úlohe – úlohe mamy.

MUDr. Elena Prokopová, pediater
Hlavný odbornik MZ SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast

Viceprezident SSPPS SLS



Zaregistrujte sa na www.happybaby.sk

Registrujte sa na webe a sledujte nás 
na sociálnych sieťach. Každý mesiac
budeme hrať o jednu kamerku.

Kamerka   
otestovaná skutočnými 
rodičmi môže byť vaša!

Súťaže sa zúčastníte tak, že sa odfotíte s naším darčekovým 
balíčkom a fotku nazdieľate pod #happybaby a #ezviz.
Najkreatívnejšia fotka vyhráva kamerku EZVIZ!
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Vaše bábätko je tu. Už sa na vás pozerá, volá vás, hľadá bezpečie vo vašom náručí… 
Dlho sme sa domnievali, že bábätko vie len plakať, piť a spať, dnes sa odborníci 
zhodnú na tom, že je veľmi šikovné: veď má len niekoľko desiatok hodín a už je 
schopné komunikovať!

Stojí za to, vyskúšať to…
● Priblížte svoju tvár do vzdialenosti 30 cm od jeho očí: zachytí váš pohľad.
●  Niekoľkokrát po sebe ho príjemným hlasom oslovte: otočí sa k vám. Ba čo viac, spo

medzi ostatných hlasov vraj rozozná hlas svojej matky.
● Nežne ho hladkajte po tvári: usmeje sa.
● Neostýchajte sa a opakovane na neho vyplazte jazyk: bude vás napodobňovať.

To sú prvé vzájomné pokusy o komunikáciu. Medzi vami a vaším bábätkom sa všetko len 
začína. Vaše dieťatko čaká iba na vás, aby mohlo začať svoj spoločenský život. Hrajte sa 
s ním, rozprávajte sa s ním, láskajte ho! Tieto kontakty budú pre vás oboch zdrojom šťastia. 
Váš drobček čerpá z vašej dôvery, aby neskôr získal dôveru v seba samého.

Jeho prvé potreby: vaša náruč
Pred narodením dieťatko chránilo vaše telo. Teraz, po narodení, na zmiernenie nepríjem
ných vnemov potrebuje vašu nehu a vašu náruč. Upokojte ho, láskajte ho! A keď sa vám 
nedarí zistiť, aký nový alebo nepríjemný pocit vyvoláva jeho plač, pokúste sa vcítiť do jeho 
položenia a hneď vám bude mnohé oveľa jasnejšie.

Ak chcete zistiť, čo vyhovuje vášmu dieťatku,  
spoľahnite sa na vlastnú intuíciu a svoj cit.

Ste jeho matka a aj keď mu hneď neporozumiete, čoskoro sa stanete osobou, ktorá ho 
chápe najlepšie. Drobné chybičky, ktorých sa môžete dopustiť, nie sú podstatné a dieťa 
nijako neohrozíte, ak mu pri prvom zaplakaní neskontrolujete plienku. Pre vaše dieťatko 

Vitaj, bábätko!

Môj prvý týždeň života
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je najdôležitejšie, aby ste ho 
milovali, boli v jeho blízkosti 
a vždy naporúdzi.

Vaše bábätko 
je jedinečné
A  postupne sa ho naučíte 
spoznávať. Aby ste zistili, 
čo mu vyhovuje, spoľahnite 
sa na vlastnú intuíciu a svoj 
cit. Nechajte sa inšpirovať 
osobnosťou svojho dieťaťa 
a  priveľmi neskúmajte, či 
robíte dobre a či zle. Najdô
ležitejšie je, aby vaše dieťat
ko mohlo byť samo sebou 
a sľubne sa rozvíjať.

Ste trošku sklamaná?
Počas deviatich mesiacov ča
kania ste si o svojom dieťat
ku vytvorili určitú predstavu. 

Čakali ste, že príde bucľaté, ružovučké, pokojné bábätko… A odrazu vám dajú do náručia 
pokrkvaného, schúleného drobčeka, nadmerne červeného alebo príliš bledého, ktorý nástoj
čivo plače. A vy sa obviňujete zo svojho sklamania, a to až tak veľmi, že sa ani neodvážite 
s tým niekomu zdôveriť. Pritom sa vôbec nemáte za čo hanbiť. Nevyčítajte si, ak svoje dieťa 
ešte nemilujete tak, ako by ste si to želali. Do pár týždňov pocítite, že vaša náklonnosť rastie 
a pre svoje dieťa by ste urobili všetko. City potrebujú čas, a preto si prestaňte robiť výčitky.

Ste šťastná a chce sa vám plakať?
Cítite sa plná lásky a súčasne vás premkýna strach? Bábätko vo vás vyvoláva nehu a zároveň 
úzkosť? Ste šťastná, a predsa vás premáha smútok? Prečo? Pôrod predstavuje pre vaše telo 
i myseľ obrovskú zmenu, priam búrlivý hormonálny prevrat. Táto udalosť zasiahla aj vašu 
rodinu a všetci sa musia novej situácii prispôsobiť. Celé okolie si vás predstavuje na vrchole 
blaha, a  vy možno pociťujete úzkosť, ktorá vás mätie. Ste striedavo hrdá, podráždená, 
nežná alebo plná obáv pri pomyslení, že s týmto drobčekom ste zviazaná na celý život. 
Toľko sa hovorí o  „materinskom inštinkte“! Mysleli ste si, že sa vo vás hneď prebudí. 
A napriek tomu, že máte z bábätka nesmiernu radosť, očakávaný gejzír lásky nevytryskol. 
Láska totiž nemusí vzniknúť vo chvíli, keď dieťa opustí lono matky. Láska sa vytvára vo 
vzájomnom kontakte. Aby sme mohli niekoho ľúbiť, musíme sa spoznať a istý čas spolu 
komunikovať. Matkou sa nestaneme šibnutím čarovného prútika, treba sa to učiť a na to 
je potrebný čas. 
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Hmotnosť a dĺžka
Priemerné miery donoseného novorodenca: hmotnosť 3 300 g, dĺžka 50 cm, obvod hlavy 
34 cm. Samozrejme, ide o priemerné hodnoty. Či už vaše dieťatko váži o niečo viac alebo 
menej, netreba z toho robiť paniku. Ak pediater nepovie niečo iné, dieťatko bude viac ako 
pravdepodobne zdravé ako buk. Počas prvých dní života môže bábätko stratiť až 10 % 
svojej hmotnosti. Je to úplne normálny jav.

Hlava
Hlavička vášho bábätka, najmä jeho lebka, má zvláštny tvar. Nič si z toho nerobte, čoskoro 
sa to upraví. Pomyslite si len, že vaše bábätko práve prešlo cez otvor, ktorý rozhodne nebol 
veľmi široký a jeho lebka je ešte veľmi pružná. Ak vaše bábätko prišlo na svet cisárskym 
rezom, vo väčšine prípadov má hneď peknú guľatú hlavičku. Ak sa narodilo pomocou zvo
na (vákuumextraktora), môže mať pod vlasatou kožou krvavú podliatinu, ktorá sa počas 
prvých týždňov sama vstrebe.

Lebka
Kosti lebky bábätka nie sú ešte pevne zrastené. Lebka tak môže postupne rásť v súlade s tým, 
ako sa vyvíja mozog dieťatka. Jedna oblasť lebky je ešte mäkká, bez kosti: lupienok (fonta
nela). Nachádza sa na vrchole hla
vy, má tvar kosoštvorca a uzavrie 
sa medzi 9. a 18. mesiacom veku 
dieťaťa. Fontanely sa možno s  ci
tom dotýkať bez akéhokoľvek ne
bezpečenstva, mnohí rodičia však 
majú strach, že dieťatko porania. 
Zabudnite na svoje obavy a smelo 
umývajte vlasy svojmu bábätku!

Krk
Novorodenec nedokáže sám udr
žať hlavu. Počas prvých troch me
siacov mu ju pri nosení v  náručí 
podopierajte rukami. Nezľaknite 
sa, keď uvidíte lekára, ako ma

Novorodenec 
zo všetkých strán
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nipuluje s  vaším dieťatkom a  zdá sa 
vám to neopatrné. Celé to nezna
mená nijaké nebezpečenstvo a  lekár 
sleduje konkrétny cieľ: neurologické 
vyšetrenie bábätka. Ak vaše dieťatko 
drží hlavičku vždy na  jednej strane, 
upozornite na  to pediatra. Môže 
mať hematóm na  niektorom svale 
na  krku, ktorý spôsobuje tortikolis. 
Postačí však trocha rehabilitačného 
cvičenia a všetko bude v poriadku.

Tvár
Keď si prezriete tváričku bábätka, objavíte na nej charakteristické znaky novorodenca:
●  Drobné biele bodky na nošteku, čele alebo brade. Nazývajú sa milia a po niekoľkých 

týždňoch sa stratia.
● Drobné chĺpky, ktoré sa nazývajú lanugo. Pretrvávajú niekoľko mesiacov.
●  Červené škvrnky na mihalniciach, medzi obočím, na šiji sú teleangiektázie. V priebehu 

prvých dvoch rokov vymiznú a objavia sa len pri plači alebo pri určitej námahe.

Vlasy
Ak sa vaše bábätko narodí holohlavé, musíte počkať niekoľko mesiacov, ba niekedy aj rok, 
kým zistíte farbu jeho vlasov. Ak sa narodí s vlasmi, ide o dočasné, tzv. fetálne vlasy. Prav
depodobne budú čierne, jemné ako hodváb.
A to ešte nie je všetkým prekvapeniam koniec:
●  Dieťatko môže prísť o svoju prvú šticu a zostať holohlavé, až kým mu nenarastú vlasy, 

ktoré môžu mať celkom odlišnú farbu.
● Môže mu vzniknúť lysina na mieste, kde sa mu hlavička trie o vankúš.
●  Fetálne vlasy sa mu môžu vymeniť bez toho, že by ste si niečo všimli, ak sa pritom, 

pravda, nezmení farba vlasov.

Ak sa narodí bábätko so svetlými vláskami, všetci budú prekvapení, lebo je to veľmi zriedkavé!

Oči
Všetci novorodenci majú bridlicovosivé oči. Aj tu zostáva tajomstvom, akú bude mať váš 

potomok definitívnu farbu očí, lebo to sa uká
že až neskôr, približne po  troch mesiacoch. 
Novorodenci majú niekedy opuchnuté a  za
červenané oči od kvapiek, ktoré im dávajú pri 
narodení, aby nedošlo k infekcii. Určite si všim
nete, ako si vás vaše bábätko prezerá, keď ho 
kŕmite. Príroda je úžasná: hneď od narodenia 

Čo treba vedieť: 
Ak vaše bábätko v prvých týždňoch 
občas „zaškúli”, neľakajte sa: počas 
prvých šiestich mesiacov života je to 
veľmi častý jav.
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bábätko dobre vidí na vzdialenosť 30  cm, čo je práve dosť na to, aby videlo tvár osoby, čo 
ho kŕmi, teda vás, svoju mamičku!

Pokožka
●  Bábätká sa rodia s množstvom červených krviniek v krvi, ktoré spôsobuje tmavoružovú 

až červenú farbu ich pokožky.
●    Belavý povlak, ktorým je novorodenec pokrytý, sa nazýva mázok. Má ochrannú funkciu, 

a preto už v niektorých pôrodniciach bábätká neumývajú hneď po pôrode.
●  Pri prvom kúpaní vášho dieťatka si možno všimnete, že má chlpaté ramená. Ide o tzv. 

lanugo, páperie, ktoré sa samo stratí.
●  Niektoré bábätká majú v krížovej oblasti modrosivú škvrnu so zvláštnym názvom mon

goloidná škvrna. Je to akési rodinné znamienko, nie vždy z pokožky vymizne, ale nachá
dza sa na takom mieste, ktoré sa neukazuje hocikomu.

●    Po niekoľkých dňoch sa u niektorých bábätiek vyvinie žltačka (ikterus). Získajú snedú až 
žltkastú farbu pokožky. Dobré je poznať príčinu tohto stavu, aby ste zmiernili svoje obavy.

Organizmus novorodenca zničí prebytok červených krviniek, ktoré už nepotrebuje. Obal 
červenej krvinky sa otvorí a uvoľní sa z nej červený pigment krvinky – hemoglobín. Uvoľne
ný hemoglobín sa zmení na žltý pigment – bilirubín. Počas niekoľkých dní bábätko postihnu
té žltačkou dávajú nahé pod špeciálnu lampu, ktorá rozkladá bilirubín a zmierňuje žltačku.
Na to, aby sa bilirubín vylúčil z tela, musí ho spracovať pečeň. Pečeň mnohých bábätiek – 
a všetkých predčasne narodených – toho však nie je schopná, a tak novorodenec zožltne. 
Len čo dieťatku začne žltnúť pokožka – najskôr sa to prejaví na nošteku – odoberú mu 
niekoľko kvapiek krvi (pichnú ho trošku do  päty) a  odmerajú hladinu bilirubínu v  krvi. 
Nadmerné nahromadenie bilirubínu je nebezpečné pre mozog. Ak jeho obsah prekročí 
určitú hranicu, je potrebné bábätko liečiť, čo nie je bolestivé a nebude vám brániť v kŕmení, 
umývaní, prebaľovaní a láskaní vášho dieťatka. 

Pupočná šnúra
Cez ňu ste vyživovali svoje dieťa v maternici. No len čo opustilo vaše telo, ihneď mu tú 
šnúru odstrihli. Kýptik pupočnej šnúry o  niekoľko dní zaschne a  potom odpadne. Pre 
ošetrovanie pupočnej šnúry je podstatné, aby bol pupček vždy čistý a čo najsuchší. Pupok 
je vlastne jazva po pupočnej šnúre a každý človek ho má iný: zasunutý pupok, vystúpe
ný… Neexistuje štandardný pupok. Niekedy vytvorí pupok akýsi výstupok: je to taká malá 
pupočná hernia. 
Najčastejšie sa v  priebehu prvého roku stra
tí a  určite zmizne do  troch rokov, keď svaly 
na tomto mieste zosilnejú.
Na túto malú herniu nie je potrebné lepiť leuko
plast. Ak má hernia väčšie rozmery, alebo ak sa 
nestratí ani po dovŕšení troch rokov, ukážte ju 
lekárovi!

Čo treba vedieť: 
Ak sa niekoľko dní po  odpadnutí 
pupočnej šnúry začne z pupčeka vy
lučovať tekutina, vydezinfikujte ranu 
liehom 60 %! Ak sa objaví začervena
nie alebo hnis, ukážte ho lekárovi!
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Ruky a nohy
Novorodenec má skrčené končatiny, a  to 
až do  takej miery, že ak v  prvých dňoch 
niektorú končatinu narovnáte, ihneď sa ako 
pružina vráti do  pôvodnej polohy. Lekár 
určite pozorne prezrie bedrové kĺby vášho 
bábätka a  bude zisťovať, či nemá „vrode
né vykĺbenie”. Skorá liečba tohto malého 
problému je totiž vo väčšine prípadov veľ
mi jednoduchá. Preto je lepšie mu predchá
dzať, ako ho dodatočne liečiť! 

Pohlavie

Máte chlapčeka
● Čo sa týka žaluďa bábätka, predkožka je 
s ním ešte pevne spojená. Preto sa pri umý
vaní nepokúšajte o pretiahnutie predkožky, 
postupne, v priebehu nasledujúcich rokov, 
sa uvoľní sama. Potom ju stačí len jemne 
stiahnuť pri kúpaní. Najskôr to robte vy, ale 
váš synček, keď vyrastie, sa o  to postará 
sám. Zdržte sa však náhodného a násilného 
sťahovania predkožky! Spoľahnite sa na prí
rodu. Ak sa však ani medzi tretím a štvrtým 
rokom stále nedá predkožka stiahnuť, alebo 
ak to ide ťažko, poraďte sa s lekárom.

● Možno budete mať pocit, že váš synček má príliš veľké miešky. Často ide o hydrokelu,  
t. j. nahromadenie tekutiny, ktorá sa časom sama stratí. U riadne donoseného chlapca sú 
semenníky zostúpené v mieškoch. Opýtajte sa lekára, keď vyšetruje pohlavie vášho bábät
ka, či to má v poriadku. Táto informácia môže byť neskôr užitočná. Stáva sa, že pri ošetro
vaní alebo pri vyšetrení lekár, detská sestra alebo vy sama nemôžete nahmatať semenníky 
dieťaťa. Ak máte istotu, že pri narodení boli v  mieškoch, netreba sa znepokojovať ani 
uvažovať o chirurgickom zákroku: váš syn má len „túlavé“ semenníky, ktoré sa momentálne 
vyhli rukám vyšetrujúcej osoby.

Máte dievčatko
● Malé dievčatká môžu mať hormonálnu reakciu, to znamená, že dôjde k belavému alebo 
krvavému výtoku z pošvy, zdureniu bradaviek a niekedy aj k vytekaniu mlieka, ktoré sa na
zýva „mlieko čarodejnice“. Tieto znaky súvisia s náhlym zbavením sa sexuálnych hormónov 
matky. Stratia sa samy od seba.



13

Môj prvý týždeň života

Stolica
Prvá stolica je rovnaká u všetkých novorodencov a nazýva sa smolka. Nahromadila sa ešte 
pred narodením, je čierna, viskózna a mazľavá. Prvá smolka sa má objaviť do 24 hodín 
po narodení a celkom sa vylúči v priebehu prvých piatich dní. Od piateho dňa sa bude 
vyskytovať iná stolica, ktorá je rôzna podľa druhu výživy. Bábätká kŕmené z  fľašky majú 
niekoľko stolíc za deň, belavej farby, tuhšej konzistencie. Dojčené bábätká majú prevažne 
jednu stolicu po každom dojčení, zlatožltej farby, mäkkej až tekutej konzistencie.

Také malé bábätko
Vaše bábätko prišlo priskoro. Hovorí sa, že je 
nedonosené. Možno ho museli dať do  inkubá
tora a  vy hľadáte slová útechy. Tak veľmi vás 
to odlúčenie bolí, tak veľmi sa to bábätko líši 
od  dieťatka vašich snov. Hmotnosť a  ťažkosti 
predčasne narodených detí sa odlišujú v závis
losti od toho, v ktorom období tehotenstva sa narodili a aké majú komplikácie. Na tomto 
mieste nie je možné reagovať na všetky otázky, ktoré si istotne kladiete. Neváhajte však 
a pýtajte sa lekárov a detských sestier z novorodeneckého oddelenia! Sú tu na to, aby dá
vali pozor na vaše dieťatko, ale aj na to, aby vám odpoveďami na vaše otázky dodali istotu. 
A potom, len čo to bude možné, choďte sa pozrieť na svoje bábätko, pohlaďte ho, hovorte 
naň, spoznávajte ho!

Neváhajte a pýtajte sa detských sestier, čo smiete robiť, či si ho môžete vziať do náručia, 
dojčiť ho, umývať… Nebojte sa, že budete vyzerať hlúpo, keď sa budete vypytovať, čo 
môžete a čo nemôžete robiť.

Hypotrofické bábätko
Ak vaše bábätko váži menej ako 2,5 kg, a pritom sa narodilo v termíne, je tzv. hypotrofické. 
Vo väčšine prípadov to nespôsobuje nijaké zvláštne problémy, ani ak bolo potrebné odlúčiť 

Zvláštnosť:
Zdurenie bradaviek a vytekanie mlie
ka sa môže vyskytnúť u  bábätiek 
oboch pohlaví.

inzercia
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vás a hľadať príčinu jeho nízkej pôrodnej hmotnosti. Nech vám to však nebráni v tom, aby 
ste išli vy k nemu.

Prvé lekárske vyšetrenie bábätka
Niekoľko okamihov po narodení (veľmi to závisí od konkrétnej pôrodnice) pediater vy
šetrí vaše bábätko a skontroluje, či je dobre prispôsobené svojmu novému životu (pred

sa len, veď práve opustilo 
vodné prostredie), či nemá 
nejaké vrodené chyby a  či 
je v  po riadku jeho nervový 
systém. Ak máte možnosť, 
pozerajte sa na  lekárske 
vyšetrenie a uvidíte, aké vý
kony je už schopné vaše bá
bätko podávať: uvidíte, ako 
prekročí okraj stola, ako 
„kráča“, zachytí sa, sústre
dene pozoruje… Tak isto 
budete prekvapená, že ho 
pediater nepovažuje za nie
čo krehké: ťahá ho z  ľahu 
do sedu bez podopretia hla
vičky, pustí ho a vaše bábät
ko sa vy s trie a potom znovu 
pokrčí ruky…

Po treťom dni sa vykonávajú 
aj niektoré skríningové vy
šetrenia:
– Zachytí sa niekoľko kva
piek krvi (po vpichu do päty). 
Ochorenia, ktoré sa zisťujú 
v  tých niekoľkých kvapkách 
krvi, sú zriedkavé, ale treba 
ich začať liečiť čo najskôr, 
aby sa predišlo poškodeniu 
mozgu dieťaťa s dlhodobými 
následkami.

– V  mnohých pôrodniciach 
sa vykonáva skríning šedého 
zákalu a sluchu.
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Najlepším odporúčaním pre výrobky zo série  
Fred & Flo sú skúsenosti mamičiek, ktoré ich  
používajú. 

Jednou z nich je Marcela, ktorá má dve deti, 
trojročnú Rozárku a niekoľkotýždňového Mateja. 

„Rozárka je už slečna a plienky nepotrebuje, ale pri Matejovi používame plienky Fred & Flo 
od narodenia. Zatiaľ sme stihli vyskúšať premium plienky pre novorodencov. Chcem, aby Matej 
bol v suchu a dobre sa mu spinkalo. Plienky skvele sajú, sú pevné, dobre držia na tele bábätka 
a nohavičky sa neodťahujú. Mne aj malému veľmi pomáha absorpčný pásik. Ten zachytáva moč, 
takže plienku nemusíte neustále rozbaľovať. Výhodou je aj ich prijateľná cena. Plienky som už 
odporučila aj ďalším mamičkám. Len by som ocenila, keby balenia prémiových plienok boli väčšie 
(napríklad po 100 kusoch).“

Lucia má dve dievčatká vo veku 5 rokov a 9 mesiacov.  
Vyskúšala kozmetiku Fred & Flo. 

„Dávam pozor, aby malá dcérka nebola zaparená. Uvítala som krém proti zapareninám, ktorý 
pomáha už pri prvých príznakoch a funguje veľmi dobre. Mne aj malej sa páčilo kúpanie s pe-
nou, ktorá krásne voňala. Pokožka po kúpeli nebola vysušená. Spokojná som aj s prípravkom  
2 in 1 New Born Friendly. Adrianku som ním umývala celú a dokonca sa nám podarilo takmer 
sa zbaviť malých chrastičiek, ktoré mala vo vláskoch. 

Žijeme veľmi aktívne a s malou často chodíme do bazéna. Preto vždy po večernom kúpaní celé 
telíčko natrieme hydratačným krémom a všetko je v pohode. Staršia dcéra hovorí, že kozmetika 
Fred & Flo je pre chlapcov, pretože má modrý obal. Zato mladšej to evidentne neprekáža.“

Komerčný text

Výrobky Fred & Flo  
fungujú výborne



Návrat domov
2.
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Návrat domov je náročná etapa. Je to významný zvrat v  partnerskom vzťahu 
a udalosť pre novú rodinku. V pôrodnici sa o vás starali, lenže teraz si budete 
musieť poradiť sama. Kulisy sú postavené, herci sú na svojich mies tach, nikto však 
nedodal potrebný scenár.

Svoju novú rodinu si teda musíte vybudovať len vy traja (prípadne viacerí), musíte si vy
tvoriť vlastný rodinný rytmus. Nemáte teda inú možnosť, než improvizovať. A pritom je 
tu bábätko, ktoré v noci plače, je bezbranné a odkázané na vás. Svoj návrat domov ste si 
nie raz premysleli, ale napokon nič nie je tak, ako ste si to predstavovali. Máte trému, vaša 
úzkosť je však dôkazom lásky a lásku vaše bábätko vníma oveľa viac ako vašu neistotu.

Vaše myšlienky po pôrode…
Pôrod bol obrovský hormonálny šok pre vaše telo i pre vašu myseľ. Možno sa už cítite 
v skvelej forme. Alebo naopak, možno máte depresie. A vaše bábätko potrebuje vás i vašu 
lásku. Stali ste sa matkou a  počas prvých týždňov po pôrode tiež potrebujete lásku aj 
starostlivosť. Prispôsobenie sa novej úlohe vám odčerpáva fyzické i duševné sily. Zmien 
je priveľa. Do vášho intímneho partnerského sveta vniklo bábätko. Získava si aj miesto 
medzi staršími súrodencami, a tí sú z toho ešte zmätení. Musíte nanovo všetko organizovať. 
A vaše telo sa musí zregenerovať. Sú to prechodné starosti! Nič si nevyčítajte. Len čo sa 
vaše hormóny ustália, každý člen rodiny si nájde svoje miesto a všetko sa dá opäť do po
riadku. Len sa neuzatvárajte so všetkými problémami, neuťahujte do samoty, rozprávajte 
o tom, čo sa s vami deje.

Únava
Vaše telo má mnoho dôvodov, prečo je unavené. Nielenže dokázalo podať obrovský výkon, 
úspešne absolvovalo pôrod (nie náhodou ho nazývame prácou), ale musí sa vrátiť do svojej 
pôvodnej formy a prispôsobiť sa vášmu novému životu s bábätkom a náročnému tempu, 
do ktorého vás ženie. Kŕmiť svoje dieťatko každé 3 až 4 hodiny, vo dne i v noci, to skutoč
ne vyčerpáva. Nepochybujte o tom. Takže možno nastane čas, keď si poviete na konci so 
silami: To nikdy nedokážem! Som príliš unavená, to sa nedá. Dobrá správa: pravdepodobne 

Veľký zvrat

Návrat domov
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práve v tej chvíli sa vaše bábätko rozhodne predĺžiť si čas medzi jedením… Vydržte! Takéto 
tempo nebudete predsa udržiavať až do jeho 18 rokov!

Na zmiernenie únavy žite viac podľa rytmu svojho bábätka. Ak 
spinká cez deň, zdriemnite si aj vy. Aspoň trošku si nahradíte 
spánok, o ktorý prídete v noci. Nie je dôležité, že dom nie je 

dokonale uprataný…

Telo
V prvých týždňoch po pôrode pohľad na deformované telo nepoteší. S hrdosťou ste nosili 
krásne bruško tehotnej ženy a odrazu tento symbol materstva vystriedalo čosi, čo sa musí 
zregenerovať: je ochabnuté, s  pigmentovými škvrnami, pruhované od  strií a  ani sa ešte 
nezmestíte do svojich obľúbených nohavíc. Máte ešte na tvári „tehotenskú masku“? Možno 
vám vypadávajú vlasy, ktoré boli vašou pýchou počas celého obdobia gravidity. A to neho
voríme o ťažkých a bolestivých prsiach, ktoré sa vám zrejme nevidia až také erotické… Ak 
ide o jazvu, ani to nie je bohviečo: jazva po epiziotómii alebo cisárskom reze bolí a mater
nica, ktorá sa dostáva do pôvodnej formy prostredníctvom kontrakcií, tvrdo pripomína, čo 
si ešte pamätáte zo začiatku pôrodu. A akoby to nestačilo: viac sa potíte. Neznepokojujte 
sa, ak sa necítite príliš zvodne. Vaše telo je zatiaľ telo mladej mamičky, ale súčasne je to 
telo ženy, tak prečo sa nepozerať na veci z ich lepšej stránky? Napokon, nepriťahujú vášho 
partnera vaše dojčiace prsia matky živiteľky? Vaše iné telo, ktoré je dokladom vášho mater
stva? Je veľmi pravdepodobné, že ste preňho krajšia ako kedykoľvek predtým… Ak sa ešte 
necítite dobre vo svojom tele, ak potrebujete viac času, aby ste sa zmierili so svojou novou 
identitou, zachovajte rozvahu: sexuálny styk nepríde hneď! Budete mať dosť času znovu 
nadobudnúť svoju pôvodnú krásu.

Pokožka
Aby ste si ju zachovali zdravú a čistú, každý deň jej venujte trochu zo svojho času: ak to 
váš typ pleti znesie, umývajte si tvár jemným mydlom a masírujte si ju krúživými pohybmi 
zdola nahor a pritom nezabúdajte na krk. Doprajte jej maximálnu hydratáciu, aby ste do
kázali čeliť vysúšaniu v dôsledku hormonálnych zmien po pôrode. Ako? Vyberte si kvalitné 
kozmetické prípravky (mlieka, krémy, vody, masky atď.), ktoré najviac vyhovujú vášmu typu 
pokožky. Aj pokožka váš ho tela si zaslúži rovnakú pozornosť ako pleť na tvári. Po období 
gravidity jej pomôžte znovu získať pružnosť a napätie. V ponuke je množstvo prípravkov 
na ošetrenie pokožky, ktoré ju ochránia aj proti mnohým nepriaznivým vplyvom (vysušo
vanie, spálenie od slnka, infekcia…). Používajte ich a vaša pokožka bude zrkadlom starost
livosti, ktorú jej pravidelne venujete.

Maska tehotných
Ak sa vaša tvár (alebo aj brucho) počas deviatich mesiacov gravidity pomaly pokryla pig
mentovými škvrnami, máte to, čo sa nazýva „maska tehotných“. Zachovajte pokoj, veď 
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po obnovení menštruácie sa táto maska obvykle stratí. Po pôrode však buďte opatrná: 
nevystavujte sa hneď pôsobeniu slnka, slnečné lúče toto drobné sfarbenie ešte viac zo
silňujú. 
Ak sa tieto škvrny nestratia ani po niekoľkých mesiacoch, neváhajte a obráťte sa na kož
ného lekára (dermatológa), ktorý vám poradí najlepšie. 

Jazvičky (strie)
Známy problém strií je na scéne. Sú našimi ne
priateľkami a niektoré z nás sa im nemôžu vy
hnúť. Ak ste aj používali počas gravidity rôzne 
odporúčané krémy, nič ste nepokazili. Nič sa 
nedá robiť, lebo napokon sa predsa len objavili. 
Časti tela, ktoré majú najradšej: brucho, boky, 
zadok, stehná a prsia. 
Zlá správa: nikdy sa ich celkom nezbavíte. Dob
rá správa: určite sa budú zmierňovať. Najviac viditeľné sú prvé týždne po pôrode a potom 
sa pomaličky zmenšujú. Aj opätovné posilnenie svalov a  návrat k  normálnej hmotnosti 
s nimi aktívne bojuje. 

Vlasy
Pravdepodobne ste mali nádherné vlasy počas celého tehotenstva a teraz je to katastrofa: 
vlasy vám vypadávajú v takých chumáčoch, až si napokon kladiete otázku, čo vám z nich 
na hlave zostane? V skutočnosti je padanie vlasov po gravidite bežný jav. Poraďte sa v le
kárni, odporučia vám prostriedok na  základné ošetrenie, ktorý vlasy posilní. Nečakajte 
na rýchly zázrak, umývajte si ich jemným šampónom a dočasne sa vyhýbajte farbeniu a tr
valej ondulácii. 
Navyše, aj dobrý strih pomôže vlasom prinavrátiť silu. Ak vám budú aj po niekoľkých me
siacoch vlasy stále nadmerne vypadávať, poraďte sa s odborníkom, ktorý nájde riešenie 
vášho problému. 

Čo treba vedieť: 
Na trhu existuje celá škála prípravkov 
na ich zmiernenie. Nezabúdajte však, 
že zázraky na počkanie sa nekonajú 
– len pravidelné ošetrovanie prinesie 
výsledky.

inzercia
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Forma
Urobte niečo len pre seba! Choďte na hodiny skupinového telocviku pre ženy po pôrode. 

Zabijete jednou ranou tri muchy:
●   Odídete z domu, stretnete iné mladé mamičky a budete sa môcť s nimi porozprávať 

o všetkom, čo vás trápi.
●  Skupina vás bude motivovať, aby ste pokračovali v „modelovaní“ svojho tela do pôvod

nej formy.
●  Naučíte sa cviky na relaxáciu a na spevnenie svalov, ktoré budete môcť vykonávať aj 

doma. Svalové cvičenie je dôležité. Nielenže podporuje harmonický sexuálny život, ale 
zabraňuje aj neskorším problémom s inkontinenciou a poklesnutím orgánov.

Nezmeškajte cvičenie, ktoré pomáha predísť inkontinencii
Pripravte si príjemnú starobu bez únikov moču tým, že nebudete zabúdať na dva malé 
celkom jednoduché cviky:
● Počas močenia niekoľkokrát po sebe zastavte prúd moču. 
● Po močení môžete tiež stiahnuť panvové dno, vydýchnite a potom uvoľnite.

Ak po šiestich týždňoch kašeľ alebo náhly výbuch smiechu bude mať ešte za následok únik 
moču, nehanbite sa a povedzte to svojmu gynekológovi. Poradí vám jednoduchú rehabilitá
ciu, vhodnú práve pre vás. Inkontinencia je relatívne častý následok pôrodu.
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Kŕčové žily 
Jemné modré, červené alebo fialkasté čiary rôznej hrúbky „križujú“ vaše nohy a prinášajú 
so sebou nepríjemný pocit ťažkých nôh. Sú častým sprievodným javom gravidity. Na ich 
zmiernenie prijmite niekoľko rád. 

● Vyhýbajte sa dlhému státiu. 
● Keď sedíte alebo ležíte, nohy si dávajte vyššie. 
● Vykonávajte cviky, ktoré rozprúdia krv. 
● Nenoste príliš vysoké opätky, ani tesné ponožky.

Ak kŕčové žily pretrvávajú dva mesiace po pôrode, treba ich liečiť v závislosti od ich rozsahu 
a od lokalizácie.

Zuby
Naše staré mamy hovorievali, že za každé dieťa zaplatíme jedným zubom. Mali na to dôvod. 
Zubný kaz a problémy so stratou vápnika (s odvápňovaním) sa počas gravidity môžu zhor
šiť. Venujte preto svojim ústam osobitnú starostlivosť.
●  Zuby si umývajte po každom jedle. Čistenie kefkou je minimálne rovnako dôležité ako 

druh zubnej pasty, ktorú používate: zuby si starostlivo čistite kvalitnou mäkkou kefkou 
pohybmi smerom od čeľuste von, vpredu i vzadu, minimálne dve minúty, a pritom ne
zabúdajte na masáž ďasien. Potom si ústa vypláchnite vodou alebo ústnou vodou, aby 
ste odstránili všetky zvyšky jedla, ktoré sa môžu ukryť medzi zubami. 

●  Raz za deň pred čistením kefkou, prípadne po ňom, použite zubnú niť alebo kefky 
na me dzizubné priestory na odstránenie zvyškov jedla.

●  Bráňte sa odbúravaniu vápnika v zuboch (dekalcifikácii zubov), nevyhnutnému násled
ku gravidity, väčšími dávkami vápnika. Sú v niektorých potravinách (napríklad v mlieč
nych výrobkoch, či v maku), alebo ho prijímajte vo forme tabliet, ktoré vám predpíše 
gynekológ.

Po epiziotómii 
alebo po cisár-
skom reze… 
Ak vás trápi jazva 
po epiziotómii ale
bo po  cisárskom 
reze, neodkladajte 
návštevu svojho 
gy nekológa. Môže 
jednoducho vyrie
šiť váš problém len 
vtedy, keď o  ňom 
vie. 
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Je neuveriteľné, aké veľké množstvo mamičiek nevie, čo to je diastáza, a nikto im 
to nemôže zazlievať. Často ich na to totiž mnohí z lekárov neupozornia a niekedy 
až niekoľko rokov po pôrode sa diastázou začnú zapodievať a zisťovať informácie, 
žiaľ, možno práve preto, že ich začnú trápiť zdravotné problémy s ňou súvisiace. 
Podľa našich osobných skúseností ale musíme, bohužiaľ, povedať, že diastázu majú 
takmer všetky mamičky po pôrode. Niektoré majú to šťastie, že sa im v priebehu 
šestonedelia zatiahne, a tak o nej ani netušia. Iné si však nevedomosťou a snahou 
rýchle získať späť svoju postavu zbytočne ubližujú. Poďme sa teda bližšie s touto 
problematikou zoznámiť. 

Čo to je diastáza? Ako vzniká? 
Diastáza je rozostup brušných svalov. Prednú stenu bruška tvoria tzv. priame brušné svaly. 
Tie sú spojené väzivovým tkanivom linea alba. V dôsledku vnútorného tlaku počas teho
tenstva – tým, ako sa zväčšuje bábätko – sa bruško rozťahuje do strán a vzniká medzera 
práve v oblasti pružného väziva (linea alba). Tehotenstvo ale nemusí byť nutne jedinou prí
činou. Diastázu majú aj deti a muži. Býva často spôsobená práve vytváraním extrémneho 
tlaku v bruchu, napr. nevhodným dvíhaním ťažkých bremien alebo nevhodným športovým 
zaťažením. Diastázu mávajú tiež novorodenci, u ktorých ale postupným vývojom zaniká. 

Čo s diastázou hrozí? 
Oslabené a málo elastické väzivo nedokáže udržať vnútorné orgány a tie sa vzniknutou me
dzerou medzi priamymi brušnými svalmi vydúvajú. To môže spôsobiť estetické problémy, 
ako je ovisnuté či vyklenuté bruško, ale tiež zdravotné problémy, ako je pruh, bolesti chrbta 
v oblasti hrudnej chrbtice alebo nefunkčný hlboký stabilizačný systém. 

Ako „diagnostikovať“ rozostup brušných svalov? 
Ľahnite si na chrbát, pokrčte nohy, chodidlá nechajte opreté na zemi. Zdvihnite mierne 
ramená a hlavu nad zem smerom ku kolenám. Tým sa aktivujú priame brušné svaly. Rukou si 
teraz prehmatajte celú linku od hrudnej kosti až po lonovú sponu (teda práve to spojivové 
tkanivo linea alba). Mali by ste cítiť dve tvrdé časti na pravej a ľavej strane, to sú priame 
brušné svaly. A pokiaľ je medzi nimi medzera, tak sa jedná o rozostup. Zmerajte si, koľko 
prstov sa vám do tejto medzery vôjde. Udáva sa, že rozostup na 1 – 2 prsty je fyziologicky 
normálny, ale záleží tiež na pevnosti väziva. Pokiaľ je to viac než 2 prsty, tak tu už skutočne 
pozor! 

Rozostup brušných 
svalov alebo diastáza 
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Čo s tým? 
Je dobre vedieť, že pokiaľ máte diastázu, mali by ste sa niektorých vecí vyvarovať. Je po
trebné nezväčšovať vnútrobrušný tlak a nezaťažovať priame brušné svaly. Takže nedvíhať sa 
z postele tým, že sa rovno posadíte, ale obrátiť sa na bok, nohy spustiť z postele a potom sa 
oprieť o ruku a zdvihnúť sa cez bok do sedu. Ďalej necvičiť klasické sadyľahy, skracovačky, 
nedvíhať ťažké bremená. Pokiaľ dvíhate väčšie dieťa, potom si pomôcť nohami a dvíhať sa 
cez podrep. Nevhodným cvičením diastázu fixujete, alebo ju dokonca zväčšujete. Vhodné 
sú naopak dychové cviky. Teda tie, pri ktorých zapojíte hlbšiu vrstvu brušných svalov, hlavne 
priečny brušný sval, ktorý vám pomôže rozostup zmenšiť. 

Odporúčané cviky 

Jedným zo základných cvikov je DYCHOVÉ CVIČENIE 
Základom je dychové cvičenie, kedy pri ná
dychu rozťahujeme bruško (nádych do spod
ných rebier, do  spodného bruška, do panvy) 
a s výdychom sťahujeme rebrá k sebe a sme
rom dolu k panve, pupok k chrbátu (môžeme 
aj stiahnuť panvové dno). Dlaňami celý pohyb 
bruška kontrolujeme. Je možné využiť aj tzv. 
ciferník, kedy stred je pupok, č. 12 na spod
nom konci hrudnej kosti, č. 6 na  lonovej spone, atď. S výdychom približujeme k  sebe 
6+12, 3+9, 10+4, 8+2. Pri výdychu vyslovujeme sykavky ŠŠŠ/SSS a tým automaticky akti
vujeme priečne brušné svaly (hlbšie uložené). 

Ďalším cvikom je TLAK DLAŇAMI
Hlava a  chrbát ležia na  podložke, nohy sú 
zdvihnuté, stehná a  hrudník zvierajú pravý 
uhol, rovnako ako stehná a  holene. Dlane 
sú položené na  stehnách. S  výdychom tlačí
me dlane do  stehien a  stehná do dlaní, čím 
vytvárame vzájomný tlak. Pozor – nedvíhame 
ramená, nezakláňame hlavu, žiadny kŕč v oblasti krku! 

Tip na vhodnú fyzickú aktivitu po pôrode 
Prajete si, aby ste sa po tehotenstve a pôrode dostali späť do kondície, spevnili a vytva
rovali svoje telo a správne posilňovali brušné svaly, ktoré môžu byť rozostúpené? Jedným 
z riešení je outdoorové cvičenie s kočíkmi alebo Strollering. Ide o cvičenie na čerstvom 
vzduchu, ktorého základom je športová dynamická chôdza s kočíkom, ktorá je odborníkmi 
považovaná za najprirodzenejší a najefektívnejší druh pohybu. O to viac je vhodná práve 
pre mamičky po pôrode. Správne vykonaná športová chôdza dokáže skutočne zázraky. 

Ing. Sandra Jandová, školiteľka a inštruktorka programu Strollering 
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A  je to tu! V  náručí držíte svoje vytúžené bábätko, na  ktoré ste sa tak tešili. 
Váš svet sa s príchodom vášho potomka nenávratne zmení a väčšina pozornosti 
sa sústredí na  nového člena rodiny, ktorý je najmä v  prvých mesiacoch života 
odkázaný výhradne na vašu starostlivosť. Toto obdobie je plné radosti a nových 
zážitkov. Na druhú stranu je v celom tom kolotoči dôležité venovať pozornosť aj 
starostlivosti o svoje telo, aby ste boli v poriadku a cítili sa dobre ako fyzicky, tak 
aj psychicky. Spokojná mamička sa totiž rovná spokojné bábätko.

Čo je vlastne šestonedelie?
Šestonedelím sa nazýva obdobie, ktoré nastáva po pôrode, kedy sa žena z pôrodu zotavuje. 
Dochádza k vymiznutiu anatomických a fyziologických zmien spôsobených tehotenstvom 
(zavinovanie maternice, zmeny v mieste uloženia placenty, uzatváranie krčka maternice, 
zmenšenie prekrvenia vonkajších rodidiel, pokles maternice späť do panvy) a organizmus 
sa postupne vracia do stavu pred otehotnením. Šestonedelie sa delí do dvoch fáz. Skoré 
šestonedelie trvá od pôrodu do 10. dňa po pôrode. Jeho prvú časť strávite zvyčajne v ne
mocnici. V tomto období sa hoja pôrodné rany, začína tvorba materského mlieka, ktorá 
sa postupne stabilizuje. Neskoré šestonedelie (druhá fáza) končí približne po šiestich až 
ôsmich týždňoch po pôrode. Odtiaľ pochádza názov „šestonedelie“.

Starostlivosť o intímne partie v šestonedelí
Po pôrode sa začína odlučovať sliznica maternice v podobe tzv. očistkov. Očistky majú 
charakteristický zápach. Zo začiatku sú očistky krvavé, pretože obsahujú krvné zrazeniny 
a odumreté tkanivo. Môžu sa teda ľahko stať živnou pôdou pre baktérie. Preto je nutné 
dbať na dôkladnú intímnu hygienu, aby nedošlo k prepuknutiu infekcie.

Desatoro intímnej hygieny po pôrode
●  Intímnu hygienu vykonávajte po každom močení, stolici a dojčení (pozn. najmä po doj

čení dochádza k vylučovaniu očistkov von z tela).
●  Intímne partie umývajte vždy vlažnou vodou zhora smerom dole cez hrádzu. 
●  Sprchujte sa.
●  Kúpeľ nie je v šestonedelí vhodný.
●   Používajte špeciálnu starostlivosť na intímnu hygienu (výborný je napríklad intímny gél 

Lactacyd s antibakteriálnou prísadou a kyselinou mliečnou).
●  Vyhraďte si osobitný uterák na intímnu hygienu.
●  Nezabúdajte na časté vyprázdňovanie močového mechúra.
●  Používajte špeciálne priedušné intímne vložky bez fólie, ktoré pravidelne a často vymieňajte.
●   Ak ležíte, je možné používať hygienické podložky namiesto vložiek a nechať tak intímne 

partie „vetrať“.
●  Pre pocit čistoty a ochrany si do tašky pribaľte tiež intímne antibakteriálne obrúsky.

Starostlivosť o telo po pôrode

Komerčný text
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Privítaj bračeka alebo 
sestričku... to sa ľahko povie! 
Starostlivosť o bábätko vám prirodze
ne zaberá množstvo času a odčerpáva 
energiu, najmä počas prvých týždňov. 
Staršie deti sa možno cítia trochu 
opustené, menej milované, a aby vašu 
lásku podrobili skúške, budú podvedo
me robiť nespočetné množstvo hlúpo
stí, znovu sa začnú pomočovať, budú 
mať zlé sny, nebudú chcieť jesť... Každý 
prostriedok na upútanie vašej pozor
nosti bude dobrý. Chápte ich a  rad
šej sa vyzbrojte väčšou trpezlivosťou 
a empatiou. 

Majú veľkú fantáziu, aby upútali vašu pozornosť 
●  Netrestajte ich, ale im vysvetlite, že srdce rodičov rastie s počtom detí a že v ňom majú 

svoje miesto. Pre vás je to možno samozrejmé, ale pre ne nie. 
●  Povýšte ich na veľkých a zapojte účinnejšie do diania v rodine. Nechajte ich, nech sa 

zúčastňujú na kúpaní a na starostlivosti o bábätko. 

Keď ste starším deťom oznámili, že budú mať bračeka alebo sestričku, mysleli si, že budú 
mať hneď kamaráta. A hľa, nový člen rodiny je taký malý, že nič nevie robiť sám... Vie 
len spať, plakať a nárokovať si všetku pozornosť ocka a mamičky... Niekedy je zvedavosť 
starších detí silnejšia ako čokoľvek iné, a  tak budú bábätko „skúšať“. Dokáže reagovať, 
plakať od bolesti? Možno ním budú triasť, budú ho štípať, hrýzť, vysypú mu kôš s hračkami 
do kolísky, budú mu pichať prsty do očí... Zo všetkého vás chytá hrôza. Aj keď je takéto 
správanie svojím spôsobom pochopiteľné (napokon, veď im „ukradol“ ich mamičku), musí
te, samozrejme, rázne zasiahnuť. Deťom treba vysvetliť, že bábätko nie je hračka a je ľahko 
zraniteľné, ako aj to, že poslaním rodičov je chrániť ho tak, ako ste chránili aj ich. 

Dieťa potrebuje nielen pozornosť, ale aj vysvetlenie, 
aby pochopilo svet, ktorý ho obklopuje. 

S príchodom vášho druhého bábätka sa veľa zmení v živote vášho prvého dieťaťa, ktoré sa 
mohlo cítiť ako kráľ. Aj keď už máte viac detí, nový člen rodiny vstúpi do ich života a budú 
sa musieť naučiť podeliť sa s ním. Aj keď je bábätko krehké, nie je nedotknuteľné. Nechajte 

Teraz sme jedna rodina
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teda vaše deti, aby ho skúmali! Budú hrdé, že ho môžu – pevne usadené v kresle, pod vaším 
bdelým pohľadom a možno aj pred objektívom fotoaparátu – zobrať do náručia. Koľké 
šťastie môcť vybozkávať jeho teplučké líčka! Možno je to príležitosť pre otecka, aby čas 
strávený bez mamičky využil s väčšími deťmi.

Stať sa otcom
Práve ste sa stali oteckom! Znamená to pre vás veľké zmeny a zodpovednosť. Všetko prišlo 
akosi znenazdania. Ako zvládnuť príchod bábätka? Ako sa priblížiť k tej maličkej bytosti, 
od ktorej ešte cítite taký odstup? Aj váš vzťah treba ešte len vybudovať, a tak neváhajte! 
Ak sa vám žiada vziať bábätko do náručia, vymeniť mu plienku, aj napriek tomu, že sa cítite 
byť nešikovný, alebo ísť s ním na prechádzku, urobte to... Len do toho! Tieto dotyky sú 
rovnako dôležité pre vaše bábätko ako pre vás. Snívajte o tom, ako sa neskôr budete spolu 
hrať, spoznávať hudbu, aké príbehy mu budete rozprávať večer, keď mu budete pripravovať 
jedlo, alebo čo mu budete šepkať do uška pri večernom kúpeli. 

Z vašich rodičov sa stávajú starí rodičia 
Odvtedy, čo vaši rodičia vychovávali vás, sa mnohé zmenilo. Ich názory na výchovu prame
nia z vlastných skúseností. Mnohé vám môžu odovzdať a záleží na vás, či takúto ponuku vy
užijete. Podmienkou je, že vás to, pravda, poteší, alebo vám to dodá väčšiu istotu. Odvtedy, 
čo oni mali malé deti, uplynul dlhý čas, metódy a prístup sa zmenili... Je teda na vás, aby ste 
u nich čerpali, čo považujete za rozumné, a nechali bokom to, čo sa vám až také rozumné 
už nevidí. Dajte si pozor, aby ste ich svojím postojom zbytočne neranili. A napokon, starí 
rodičia, to je tiež príležitosť pre vás, aby ste im zverili do opatery svojich potomkov, či už 
na niekoľko hodín alebo niekedy večer. Aby ste si mohli vďaka nim dopriať takú vzácnosť, 
akou je pre mladých rodičov trocha času pre seba a pre svoj partnerský vzťah. 

Dojčenie a plodnosť 
Počas dojčenia nastáva u ženy utlmenie plodnosti. Táto laktačná amenorea (stav bez men
štruácie vyvolaný popôrodným dojčením) je starou antikoncepčnou metódou bez nežia
dúcich účinkov. Jej nevýhodou je ťažko dosiahnuteľná spoľahlivosť. Závisí predovšetkým 
od  individuálnej hladiny hormónov a  od  intenzity laktácie. Táto metóda môže fungovať 
spoľahlivo iba vtedy, ak matka dojčí počas prvých 6 mesiacov po pôrode v pravidelných in
tervaloch minimálne šesťkrát za deň, nemá menštruáciu a nekŕmi bábätko umelou výživou. 
Ak by ste mali v dojčení prestávku dlhšiu ako šesť hodín, účinok by sa stratil. Tadiaľto zrej
me bezpečná cesta nevedie. Neodporúčajú sa ani takzvané prirodzené metódy ochrany, 
akou je hustota hlienu alebo meranie teploty v pošve. Neochránia vás dostatočne. 
Ak sa vám už telo a popôrodné rany zahojili a máte chuť na sex, odporúča sa ako základná 
antikoncepcia kondóm. Niektoré páry ho uprednostňujú aj preto, že vďaka vyčerpanosti 
ženy a  zníženiu libida je frekvencia pohlavného styku po pôrode nízka a kondóm nemá 
nijaký vplyv na jej telo. Navyše, ženám po pôrode častejšie hrozí infekcia pošvy. 
Existuje aj možnosť hormonálnej antikoncepcie, o tom je vhodné porozprávať sa so svojím 
gynekológom, najmä, ak dojčíte.



28

Návrat domov

Vaše dieťatko teraz najviac potrebuje vašu náruč a lásku. Pre svoj zdravý rast a vývoj 
však bude potrebovať aj kvalitnú zdravotnú starostlivosť, na ktorú má nárok z verej-
ného 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 
poisťovne 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 in

ternetových stránkach zdravotných poisťovní a dokonca aj v kufríku 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 zdravot
nej poisťovni predložiť aj otecko alebo iný zákonný zástupca dieťaťa.

Poistenie
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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 vyšetre
nie 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 neona
tológa (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 
fontanely, 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 zdravotné
ho stavu, antropometrické merania (výška, váha, obvod hlavičky, obvod hrudníka), vyšet
renie kože a svalového tonusu a vyšetrenie lymfatických uzlín. U dieťatka sa sleduje tvar 
a veľkosť veľkej fontanely, záhlavie, oči, nos, ústna dutina a tvar podnebia, tvar a pohybli
vosť krku, fyzikálny nález na srdci a pľúcach, veľkosť pečene a stav pupka, slabiny, pulzácie 
tepien, stav pohlavných orgánov, symetria dolných končatín, pohyblivosť bedrových kĺbov. 
Vyšetrí a zhodnotí sa celkový psychomotorický vývin. Podporí sa laktačný program a po
skytne 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 labora
tórne 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 hepa
titída B, hemofilové invazívne infekcie, detská obrna) a prvá dávka očkovania proti pneu
mokokovým 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 
pneu mokokovým invazívnym infekciám.
11. – 12. mesiac: 
Tretia dávka základného očkovania hexavakcínou (diftéria, tetanus, pertussis, vírusová  
hepatitída B, hemofilové invazívne infekcie, detská obrna) a tretia dávka očkovania proti 
pneu mokokovým invazívnym infekciám. 
Súčasťou očkovania je kontrola zdravotného stavu pacienta po podaní očkovacej látky.
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Dieťatko vám zaspalo v náručí a vy sa od neho nedokážete odtrhnúť. Čakajú vás však  
povinnosti. Praktickí pomocníci vám uľahčia život a vy sa môžete venovať bábätku.

Šikovní pomocníci
•  Práčka so sušičkou, parný čistič, robotický vysá

vač či umývačka riadu ušetria vodu, energiu i čas
•  Aplikácie v mobile vám nájdu najrýchlejšiu ces

tu aj pomôžu nakúpiť
•  Týždenný nákup potravín vybavíte za   

15 minút

Ako? Potraviny objednajte pomocou jedineč-
nej služby Tesco Online nákupy. Vyberte si 
produkty a zvoľte čas dodania.

Prečo nakupovať cez Tesco Online nákupy?
•  Zdravý jedálniček pre vaše dieťatko aj chutnú večeru, vytvoríte z  viac ako 

13 000 produktov, ktoré prešli prísnou kontrolou kvality
• Na prvý nákup získate zľavu
• Kuriér vám dodá nákup ku vchodovým dverám

Čo si o nákupe myslia ostatné mamičky?
Mária D., 34 rokov, materská dovolenka, Bratislava
„Keď sa mi narodila dcérka, venovala som sa len starostlivosti o ňu. Preto bola služba Tesco 
Online nákupy pre mňa veľkou pomocou. Oceňujem veľký výber detského sortimentu 
a dojčenskej výživy, z ktorého si vždy vyberiem. Ja som spokojná a moja rodina tiež.“

Veronika M., 37 rokov, učiteľka, Nitra
„Pravidelne využívam službu Tesco Online nákupy. Objednávanie je veľmi jednoduché 
a ušetrí mi veľa času. Prostredníctvom pár klikov si vyberiem všetko, čo potrebujem. Výber 
je naozaj veľký. Túto službu odporúčam naozaj všetkým.“

Lucia N., 29 rokov, materská dovolenka, Hlohovec
„Keď som zistila, že som tehotná, nosenie ťažkých nákupov bolo pre mňa zrazu veľký 
problém. Našťastie som objavila službu Tesco Online nákupy. Kuriér mi objednávku doručil
až ku dverám a všetko bolo krásne čerstvé a šťavnaté.“

Viac informácií o službe a jej dostupnosti nájdete na potravinydomov.itesco.sk

Venujte sa rodine, 
povinnosti prenechajte iným!

Komerčný text



Online nákupy

Online nákupy

Služba je dostupná iba vo vybraných 
oblastiach, ktoré môžete nájsť na tesco.sk

Mať čas na to, čo je 
skutočne dôležité.
Všetko potrebné si objednám  
online na tesco.sk

20862_GHS_mamicky_Ja_a_moje_miminko_136x200.indd   1 6. 3. 2020   16:06:14
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Tehotenstvo, pôrod a narodenie bábätka sú v životoch ženy udalosti, o ktorých sa 
predpokladá, že urobia každú ženu šťastnou. Akoby ani iný scenár nebol možný. 
Pravdou však je, že narodenie dieťatka je vždy obrovskou zmenou a nie každá 
žena ju prežíva iba s radostnými pocitmi. 

Čo sa vlastne pri narodení dieťaťa deje v psychike matky?

Pôrod
Žena sa v prvom rade potrebuje vyrovnať so svojimi skúsenosťami z pôrodu. Či prebehol 
podľa jej predstáv, či sa cítila silná, vypočutá, podporená, alebo naopak, mala pocit ne
spokojnosti alebo zlyhania, to všetko ovplyvní jej ženské a materské sebavedomie. Veľmi 
dôležité sú aj prvé okamihy stretnutia s bábätkom – mohli ich tráviť spolu, spoznávať sa, 
alebo ho od nej odniesli a po pôrode mala prázdnu náruč?
Ak pôrod neprebehol podľa ženiných predstáv – začal sa príliš skoro, ona alebo bábätko mali 
počas neho alebo po pôrode komplikácie, zažila ponižujúce správanie alebo strach o život  
– môže byť po pôrode ohrozená akútnou reakciou na závažný stres. Prejavuje sa „spustením 
poplašného systému“ – bojí sa o seba aj o bábätko, neustále sleduje, či sú obaja v poriadku, 
má strach, bdie, nedokáže zaspäť, nemá „bezpečné“ miesto. Môžu sa jej vynárať intenzívne 
prežívané spomienky na pôrod, má potrebu sa k nemu vracať, hovoriť o ňom stále znova 
a znova. Alebo naopak, prežité emócie boli také zahlcujúce, že je akoby „v hmle“, nič necíti, 
často ani radosť z dieťaťa (a cíti za to vinu), iba mechanicky plní všetky nevyhnutné úkony. 

Prvé dni v pôrodnici
Po narodení dieťatka nastupuje obdobie vzájomného spoznávania a zžívania. Dieťatko ešte nevie 
vyjadriť svoje potreby, matke nik neposkytne stopercentne zaručený „návod“, ako sa oň starať 
a čas to plače. Laktácia sa len rozbieha a obaja – mama aj bábo – sa musia naučiť, ako zosúladiť 
svoje potreby. V tomto náročnom období sa často vyskytnú nevyžiadané rady a hodnotenie 
od okolia, ktoré môžu čerstvú mamu zraniť a ešte viac prehĺbiť jej pocity nedostatočnosti a zly
hania. K tomu sa pridávajú hormonálne popôrodné zmeny, narušenie denného rytmu, únava. 
Je preto pochopiteľné, že až 80 % žien zažíva v prvých dňoch tzv. baby blues. V tomto období 
potrebujú ženy veľa podpory, objatia, oddychu, láskyplnú starostlivosť od najbližších.

Týždne a mesiace po pôrode
Príchod z pôrodnice je pre väčšinu žien úľavou, sú v známom prostredí, môžu si lepšie zariadiť 
pomoc, oddych, chodiť na prechádzky, spestriť si program. Návrat domov však môže vyvolať 
u ženy aj opačné pocity – úzkosť z toho, že je zrazu na všetko sama. Už nie je nikto, kto by 
ju uistil, že sa o bábätko stará správne, že je zdravé. Nikto, kto by jej poradil, keď dieťa plače, 
pomohol s priložením k prsníku... Zmena v životnom štýle po príchode dieťaťa môže byť pre 

Slzy po pôrode
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čerstvú mamu šokom. Zrazu nefunguje plánovanie, veci zostávajú nedokončené, nemá čas, keď 
by sa mohla venovať sebe, koníčkom, domácnosti. Hlavne pre ženy, ktoré sú zvyknuté všetko 
zvládať a veci robiť na sto percent a s plným nasadením, to môže byť veľká záťaž, nedostavuje sa 
pocit uspokojenia a úspechu. Týždne až mesiace po pôrode sa môže objavovať úzkosť, nutkavé 
myšlienky, pocity zlyhania, smútok, beznádej, strata energie a chuti do života. Zmena nálady 
býva sprevádzaná aj fyziologickými prejavmi, napr. poruchami spánku – buď nespavosťou alebo 
naopak, dlhým spánkom, ktorý neprináša osvieženie. Prítomná býva aj nechuť do jedla alebo na
opak, prejedanie. Aj keď sa s týmito pocitmi máloktorá žena zdôverí, asi pätina žien po pôrode 
zažíva dlhodobé psychické problémy, najčastejšie úzkosť a depresie. O čo viac sa obraz mater
stva prezentuje ako „veľká radosť“, o to ťažšie je pre ženu si pripustiť, že to prežíva úplne inak.

Kde nájsť pomoc?
Vo všetkých spomenutých situáciách je dôležité si uvedomiť, že chyba nie je vo vás. Proces 
premeny na matku je obdobím náročnej rastovej krízy, prechodným obdobím, ktoré so 
sebou prináša rozkolísanie doterajšieho životného rytmu a hodnôt, zmyslu života. 
Nepodceňujte prípravu na šestonedelie už v tehotenstve. Zamyslite sa nad tým, ako 
a s kým by ste chceli prežiť prvé týždne po pôrode. Kto by vám vedel pomôcť s varením, 
praním, nakupovaním, kto by mohol staršie deti zobrať na ihrisko, odviesť do škôlky. 
V šestonedelí sa v prvom rade snažte byť sama sebe najlepšou priateľkou. Oceňujte 
sa za snahu, drobné kroky k zlepšeniu, nerozoberajte donekonečna neúspechy a verte, že 
zajtra bude zasa o trocha lepšie. 
Nezostávajte so svojimi pocitmi sama, hovorte o nich so svojimi najbližšími – mužom, 
sestrou, mamou, najlepšou priateľkou, ale len ak vám poskytnú podporu, nie kritiku.
Oddychujte a starajte sa o svoje zdroje – čo sa často ľahšie povie ako urobí, a snažte 
sa zvoliť správne priority. Pravidelný spánok, jedlo, prechádzky, fyzická aktivita a koníčky sú 
pre duševnú pohodu určite dôležitejšie než sociálne siete a domácnosť v tiptop poriadku. 
Neváhajte vyhľadať odbornú pomoc. Ak žiadne zo svojpomocných návodov nepomáhajú 
a väčšinu dní vás kvári depresia a úzkostné prežívanie, neváhajte vyhľadať odbornú pomoc 
psychológa alebo psychiatra. Často pomôže pravidelná psychoterapia s dobrým psychote
rapeutom, ktorá otvára priestor na sebapoznávanie, hľadanie zdrojov, preskúmanie strachu, 
ale aj nácvik relaxácie a psychoedukácie. V prípade pretrvávania príznakov alebo ich veľkej 
závažnosti je vhodné zvážiť užívanie liekov predpísaných psychiatrom. Práve lieky bývajú často 
dôvodom, prečo ženy s popôrodnou depresiou odmietajú vyhľadať odbornú pomoc, pretože 
nechcú prestať dojčiť. V súčasnosti však existujú rôzne formy medikamentóznej liečby, napr. aj 
antidepresíva, ktoré možno podávať aj dojčiacim ženám, takže nemá význam liečbu odkladať. 
Lebo depresia dokáže výrazne znížiť kvalitu života, oslabiť radosť, nádej a vieru, že by mohlo 
byť lepšie. Preto netreba čakať, kým sa jej príznaky prehĺbia tak, že prestanete veriť, že po
moc je možná.Či už vďaka podpore a láske blízkych, alebo s pomocou skúseného odborníka 
možno liečiť aj pretrvávajúce a ťažké popôrodné stavy, preto s vyhľadaním pomoci neváhajte. 
Vyhľadať pomoc nie je zlyhanie, je to ten najdôležitejší krok k uzdraveniu. 

Mgr. Hana Celušáková
Klinická psychologička, psychoterapeutka, lektorka, dula
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„Ochutnávajte“ svoje bábätko bozkami, „hltajte“ ho očami, ale nezabúdajte sa 
správne stravovať! Dobrá výživa vám pomôže vyriešiť naraz dva problémy: dodá 
silu organizmu a pomôže zbaviť sa nadbytočných kilogramov.

Získanie formy
Zdravá a  vyvážená strava musí vyhovovať niekoľkým pravidlám, ktoré treba dodržiavať 
každý deň, najlepšie pri každom jedle.
Nezabúdajte na pestrosť stravy, aby ste si zabezpečili plnohodnotnú výživu. Jedzte pravidel
ne a primerane. Nie je správne vynechávať základné pravidelné jedlá a podchvíľou zjesť ne
jakú drobnosť. A pamätajte, že všetku potravu treba prijímať v zmysluplných pomeroch… 
Sýtiť sa stále špagetami je nanič, ak nejete zeleninu!

Vypite jeden a pol litra vody denne
Voda je najúžasnejší nápoj, aj keď je pravda, že doplniť tekutiny môžete aj inak. Smäd uha
síte aj šťavou z čerstvého ovocia. Vymýšľajte si kokteily. A prečo nie aj zeleninové vývary?

Pozor na tuky
Ak dávate pozor na viditeľné tuky (maslo, smotana, majonéza, olej atď.), nezabúdajte aj 
na tie „neviditeľné“, napríklad tie v mäse, v plnotučných mliečnych výrobkoch, vo vajciach 
a v čokoláde. Dajte prednosť príprave jedál, ktoré vyžadujú len málo tuku – varenie vo vode 
alebo vo vývare, dusenie, príprava na pare. Čo najviac obmedzte soľ.

S cukrom pomaly
Cukor, ktorý skonzumujete a  ktorý vaše telo nespáli, sa premení na  tuk. Jedzte menej 
sladkostí a vylúčte zákusky, cukrovinky, malinovky, či osladené džúsy… 

Strava po pôrode
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S alkoholom opatrne
●   Ak dojčíte, pitie alkoholických nápojov treba vylúčiť. 
●   Ak jedávate mäso, vyberte si chudé. Stiahnite kožu a tuk z hydiny a diviny. 
●   Ryby sú ľahšie a skvele nahradia iné druhy mäsa. 
●   Chlieb a obilniny – celozrnný chlieb je bohatý na vitamíny, minerály a vlákninu. 
●   Surové ovocie a zelenina – zvoľte si rozmanitosť, pretože výživné zložky, ktoré obsahu

jú, sú v jednotlivých druhoch rôzne.
●   Varené ovocie a zelenina – dlhé varenie ničí veľkú časť nutričných vlastností.
●   Konzumujte najmä kvalitné za studena lisované rastlinné oleje.

Ako sa stravovať v období dojčenia?
Dojčenie je pre bábätko to najlepšie, čo mu môžete dať. No pre organizmus mamičky je 
veľmi energeticky náročné. Preto treba venovať zvýšenú pozornosť jej strave. Priemerný 
denný kalorický príjem by mal byť počas dojčenia vyšší o  700 kilokalórií denne oproti 
bežnému príjmu. Aj pri takto zvýšenom prísune energie dojčiaca mamička stráca na váhe 
spočiatku priemerne 0,5 kg za týždeň. V období dojčenia nie je vhodné držať diétu za úče
lom zníženia telesnej váhy. Tvorba materského mlieka je z väčšej miery závislá na množstve 
a kvalite matkinej stravy. Ak teda chcete mať dostatok optimálne zloženého materského 
mlieka, mali by ste jesť pestrú, vyváženú stravu. Hlavným zdrojom energie sú tuky, ktoré sú 
významné pre vstrebávanie radu vitamínov. Je dôležité, aby strava dojčiacej ženy obsahovala 
dostatok LCP mastných kyselín (napr. DHA). Preto by mala jej výživa zahŕňať 2 – 3x týž
denne ryby a kvalitné rastlinné oleje (napr. olivový, slnečnicový, kukuričný). Príjem bielkovín 
by sa mal počas dojčenia zvýšiť o 12 – 15 g na deň. Vhodnými zdrojmi sú napríklad chudé 
mäso, vajcia a strukoviny. Nemenej dôležitým zdrojom energie sú aj sacharidy. Uprednost
ňujte celozrnné výrobky, ryžu, zemiaky. Denne zjedzte 3 – 5 porcií čerstvého ovocia a zele
niny a vyberajte radšej tie druhy, ktoré rastú v našej zemepisnej oblasti. Pri dojčení dbajte aj 

na dostatočný príjem vitamínov a minerálnych látok, predovšet
kým vápnika, horčíka, železa, jódu a vitamínu C.

Vitamíny a minerálne soli 
pre mamičku

Sú nenahraditeľné, pomáhajú pri raste a pri 
správnom fungovaní ľudského tela. V ná

ročných obdobiach, akými sú tehoten
stvo a dojčenie, je potreba vitamínov 
vyššia a dôležitejšia. Niektoré návy
ky môžu narušiť vašu rovnováhu vi
tamínov. Minerálne soli sú prítomné 
všade: vo svaloch, v kostiach, v krvi. 

Konzumujeme ich v  prírodnom stave 
v  potravinách a  v  prípade nedostatku ich môže 

lekár odporučiť v rámci podpornej liečby.
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Návrat domov nie je vždy ako sen. Všetko sa na vás valí a dojčenie sa vám vidí 
zdĺhavé a únavné. Máte pocit, že ste zatvorená doma, že niet úniku. Alebo možno 
máte dojem, že máte menej mlieka ako treba, a nie ste si istá, či bábätko dostáva 
potrebnú dávku... 

Prejdime si všetko pekne v po
koji. Dojčenie bude pre vás 
príjemná záležitosť. Zostaňte 
ženou! Povedzte si, že máte 
šťastie, ak môžete dojčiť. Nie
ktoré matky túto možnosť 
nemajú. Aj keď máte z  toho 
trochu obavy, všetko zvládnete. 
Dojčením spĺňame pre novoro
denca jednu z  jeho prvých zá
kladných potrieb, a  to potrebu 
pocitu bezpečia. Hneď po pôro
de sa dieťa priloží na prsník, cíti 
teplo, dotyk matkinho tela, zná
my tlkot srdca, rytmus dýchania, 
počuje známy hlas. 

To všetko mu uľahčí uvoľne
nie napätia a  traumy z pôrodu. 
Tvár matky je pri dojčení v takej 
vzdialenosti, na  ktorú novoro
denec dokáže zaostriť svoj zrak. 
A toto je pre dieťatko ten pravý 
„raj“ na Zemi. Prehlbuje sa cito
vá väzba matky a dieťaťa. 

Výhody materského mlieka: 
●   je nenahraditeľné, do 6. mesiaca života dieťa nemá dostávať inú výživu 
●   je ľahko stráviteľné, nezaťažuje ešte nedostatočne vyvinutý tráviaci systém bábätka 
●   zabezpečuje správny telesný, duševný a sociálny vývoj 
●   zaisťuje odolnosť voči infekčným chorobám 
●   zabraňuje vzniku rozvoja alergie a mnoho iného

Dojčenie
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Použite prirodzenú polohu s podporou gravitácie a vrodených prirodzených re-
flexov vedúcich k dojčeniu. Pomôžeme vám na učiť sa rozpoznať skutočné pitie 
a zistiť, ako si vytvoriť pri dojčení pohodlie.

Ako fyziologickú polohu pre dojčenie vnímame prirodzenú polohu pololežmo. Táto poloha 
má viacero výhod:
●   kontakt telo na telo v najväčšej možnej miere (opora),
●  možnosť intenzívneho vnímania vône detskej hlavičky a očného kontaktu,
●  podpora reflexného správania (dojčenie aj nosenie),
●  väčšia aktivita dieťaťa,
●  predchádza kolikám a pomáha zvládať reflux,
●  javí sa ako výhodnejšia pre neprisávajúce sa a štrajkujúce deti,
●  dieťa lepšie zvláda nadprodukciu mlieka,
●  minimálna intervencia poradkyne,
●   nezabúdajme, že aj pre prirodzený pôrod sa javí ako najvýhodnejšia práve vertikálna 

poloha,
●  hneď od začiatku môžeme viazať novorodenca do šatky vertikálne

Základné atribúty:
1. Medzi hruďou dieťatka a mamou nie je medzera (opora).
2. Dieťa sa prisáva so záklonom hlavy (nedržíme hlavičku dieťatka).
3.  Brada je zaborená v prsníku s podporou gravitácie (čím viac je brada v prsníku, tým viac je 

prsník deformovaný a prisatie je kvalitnejšie).

Ako na to?
1. Urobte si pohodlie (záklon a hniezdočko):
 Vankúšmi si podoprite chrbát, hlavu a ramená.
 Oprite sa dozadu a vystrite si nohy.
 Vystrite ruky a ak je bábätko nestabilné, polohu ešte upravte.
 Ak neležíte úplne rovno, do očiek dieťatka máte dobrý výhľad.
 Svojimi rukami vytvorte ohrádku tak, aby si dieťatko malo kde oprieť uško.
 Pre väčšie pohodlie si lakeť oprite o vankúš alebo bočnicu pohovky.
2.  Nachystajte bábätko (pri zošuchnutí leží dieťatko v línii s maminým telom, pri pootočení 

leží naprieč):
 Uistite sa, že dieťa sa o vás opiera bruškom a hrudníkom a nie sú tam žiadne medzery.

Správna poloha 
a prisatie pri dojčení
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  Uistite sa, že hlavička dieťaťa je vyššie ako telo a že noštek je dostatočne blízko bradav
ky, aby sa mohlo samo prisať.

  Novorodenci sa obvykle dojčia jednoduchšie vtedy, keď majú nôžky pokrčené ako 
žabka, dotýkajúc sa niečoho a ich rúčky sú voľné. Preto nepoužívajte žiadne rukavičky, 
ani ortopedické nohavičky.

  Keď zdvihnete ruky, dieťatko by malo zostať na mieste. Ak sa dieťatko začne šmýkať 
dole, zmeňte trocha polohu alebo pokrčte nohu.

3.  Nachystajte si prsník (novorodenci majú malé ústočká a niekedy im vytvarovanie prsníka 
pomôže prisať sa):

  Prsia nefungujú ako fľaša. Umožnite dieťatku, aby sa prisalo samo namiesto vopchania 
bradavky do úst.

 Jemné stlačenie prsníka smerom zhora pomôže dieťatku lepšie sa prisať a vidieť vás.
  Uchopte prsník podobne ako hamburger a  stlačte tak, aby sa veľkosť prispôsobila 

veľkos ti úst dieťatka.

(Zdroj: Theresa Nesbitt, MD a Nancy Mohrbacher, IBCLC, FILCA)

Iné polohy pri dojčení:
●    v ľahu na boku (komfort pre matku aj dieťa, gravitácia síce nepomáha správnemu pri

satiu, ale dieťa nepadá z prsníka),
●    futbalové držanie a priečna poloha (námaha pre matku, správne prisatie si vyžaduje 

zručnosť, dieťa je obmedzené v pohybe a reflexoch a tiež môže padať z prsníka).

Pre pohodlné dojčenie si nájdite pokojné miesto, pripravte si niečo na pitie alebo na číta
nie, prípadne použite vankúš na lepšie opretie chrbta. Pri prirodzenej polohe pololežmo 
nepotrebujete špeciálny vankúš na dojčenie. Vaše telo sa stalo totiž dokonalým vankúšikom 
s termoreguláciou, príjemným šumom srdiečka a vôňou mamičky. 
V prirodzenej polohe pololežmo dieťa nestráca oporu a aj samoprisatie novorodenca tesne 
po pôrode sa odohráva práve v tejto polohe, ktorá podporuje zapojenie všetkých novoro
deneckých reflexov vedúcich k dojčeniu.

Ak sa chcete vyhnúť problémom pri dojčení, vyhnite sa:
●   použitiu fľaše a cumlíka, klobúčikom,
●    mýtom o plochých bradavkách, limitovaniu dojčenia dĺžkou a frekvenciou a podobným 

dezinformáciám.

Mgr. Adriana Kráľová 

Certifikovaná poradkyňa pri dojčení a poradkyňa nosenia detí v šatkách a ergonosičoch. Ako 
poradkyňa pri dojčení navrhuje podávanie umelého mlieka dojčaťu až po vyčerpaní všetkých 
alternatív (odborná pomoc poradkyne pri dojčení, mlieko od darkyne). Ďalej neodporúča po
užívanie umelých náhrad prsníka (cumlík, fľaša, klobúčik). Vo svojej práci dodržiava Medziná
rodný kódex WHO o marketingu náhrad materského mlieka, publikuje a podporuje dojčenie 
bez nároku na honorár. V priemysle detskej umelej výživy nemá žiadne záujmy.
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Pristúpte na myšlienku, že dojčenie je otvorený proces, ktorý sa vyvíja. Spo čiatku 
každý deň prichádzajú nové podnety pre rýchlejší nástup laktácie zo strany sta-
rostlivého personálu – väčšinou sa nejedná o rozpor v informáciách. 

Ak sa obávate, ako sa vám spustí laktácia, je tu možnosť využitia homeopatických príprav
kov. Skvele sa osvedčila homeopatická podpora laktácie v tejto schéme:
●  Ricinus communis 5 C – v rytme odsávania, teda každé 2–3 hodiny 5 granúl prvých 

24 hodín 
●  ďalej od 2. dňa užívanie 5 granúl 5x denne
●    od 3. dňa užívanie 5 granúl 3x denne, postupne pri dobrom efekte vysadiť a kedykoľvek 

zopakovať.

Prsiam môžete uľaviť Priessnitzovým obkladom (obklad namočený v nie príliš chladnej 
vode + igelitový kryt + suchý uterák na prsia) zhruba na 1 hodinu. Úľavu môžu priniesť 
aj aromatické oleje. Na zlepšenie odtoku mlieka a vyprázdňovania pŕs je možné použíť 
homeo patickú podporu vo forme Phytolacca 9C 5x denne 5 granúl pri veľmi opuchnutých 
prsiach. Je možné pridať Apis mellifica 15C 5x denne 5 granúl. 
V období intenzívneho nástupu laktácie (3., 4., 5. deň) – prsia pred dojčením jemne roz
masírovať (možno ich nahriať v sprche), potom uvoľniť prsný dvorec odstriekaním – je to 

Homeopatia pri problémoch 
počas dojčenia
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veľmi dôležité, aby dieťa mohlo správne uchopiť čo najväčšiu časť prsného dvorca a sať 
dostatočne intenzívne. Akonáhle je mlieka dostatok (zistíte vážením dieťaťa pred dojčením 
a po ňom), okamžite začnite striedať pri dojčení prsia, tzn. jeden prsník – jedno dojčenie. 
Dieťa sa tak dostane k mlieku prednému (pri smäde) aj mlieku zadnému (pri hlade) a veľmi 
dobre prospieva. Pri jednom dojčení vystriedajte na jednom prsníku vždy polohu prednú 
(brada a nôžky dieťaťa smerujú k druhému prsníku) a polohu zadnú (tzv. futbalové držanie) 
– to zaistí rovnomerné vyprázdňovanie prsníka. Pre kľud a rozvahu v prípade problémov 
s dojčením často pomôže Rescue Remedy. Pomáha zvládať krízové situácie, náhle obavy 
a úzkosti, zvyšuje schopnosť sústrediť sa a zmierňuje únavu v šestonedelí. Jedná sa o prí
pravok z radu Bachových kvetových esencií, je celkom bezpečný pre dojčiacu ženu a dieťa. 
Guličky Rescue Remedy užívajte denne 2 až 4 ks alebo môžete zvoliť kvapky. V tom prí
pade bude dávkovanie 2x až 4x denne 4 kvapky. Nezabúdajte na dostatočný pitný režim, 
kvalitnú stravu – dostatočný prísun vápnika a vitamínov a samozrejme oddych. Aby bolo 
vaše dieťatko kľudné a spokojné, musí byť predovšetkým zaistený kľud a pohoda pre jeho 
mamičku. 

Aké doplnky potrebuje dojča v priebehu dojčenia? 
Najdôležitejšie je podanie vitamínu K. Ten chráni dieťa pred vnútorným krvácaním, hlavne 
do zažívacieho traktu, ale aj do mozgu. Prvá dávka sa podáva injekčne do svalu hneď po na
rodení, alternatívne vo forme kvapiek do úst jedenkrát týždenne do 3 mesiacov. Od 14 dní 
veku bude dieťa dostávať jednu kvapku vitamínu D do úst. 

Čo je „laktačná kríza”? 
V období dojčenia môže tvorba mlieka náhle poklesnúť. Táto situácia sa nazýva „laktačná 
kríza“. Trvá spravidla niekoľko hodín až dní. Neobávajte sa však, ako vznikla, tak aj zmizne. 
Je potrebné zachovať kľud, veriť svojmu telu a pokračovať v prikladaní dieťaťa na prsník. 
Občas je nutné nekľudnému dieťaťu podať odstriekané mlieko. 

Čo keď matka v priebehu dojčenia ochorie? 
Aj v dobe, kedy matka dojčí, môže ochorieť. Pri bežnej infekcii horných ciest dýchacích nie 
je nutné nosiť rúško ani prerušovať dojčenie z obavy, že sa dieťa nakazí. V priebehu ocho
renia  naopak dojčenie predstavuje pre dieťa významný zdroj vznikajúcich protilátok. Vý
nimkou je ochorenie sprevádzané tvorbou oparov, zvlášť, ak sa objavia prvýkrát. V takomto 
prípade by ste mali nosiť rúško až do zaschnutia oparov na tvári. Umývanie rúk chráni dieťa 
pred množstvom ochorení prenášaných rukami, zvlášť pred hnačkovými ochoreniami. Sta
rostlivosť o čistotu rúk sa týka aj ostatných členov rodiny. 

Niektoré choroby definitívne vylučujú dojčenie. Porozprávajte sa o tom so svojím lekárom 
alebo s laktačnou poradkyňou. Ak ste mimoriadne unavená a už sa necítite schopná dojčiť 
svoje bábätko, dávajte mu materské mlieko lyžičkou alebo striekačkou, aby si dieťa nezvyklo 
na fľašku. Ak ste boli nútené prerušiť dojčenie, budete sa môcť k nemu vrátiť, a to bez 
ohľadu na dĺžku prerušenia.
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Dojčenie má mnoho výhod. Okrem toho jedinečného kontaktu, ktorý umožňuje 
matke a jej dieťatku, je materské mlieko najlepšie prispôsobené potrebám bábätka.  

Obsahuje všetko, čo je nevyhnutné pre rast tela a mozgu, obsahuje látky, ktoré chránia 
bábätko pred celým radom ochorení aj alergiami. Ak sa dieťa narodí predčasne, mlieko 
matky sa prispôsobí jeho predčasnému veku. Materské mlieko je sterilné, má správnu 
teplotu, je vždy pripravené a  je zadarmo. Kolostrum – mlieko žltej farby z prvých dní 
po pôrode – je mimoriadne bohaté na protilátky. Okrem iného podporuje vylučovanie 
smolky. Dojčenie v prvých týždňoch vyvoláva kontrakcie maternice, a tá tak rýchlejšie 
nadobudne svoj pôvodný tvar. Pomáha mamičke rýchlejšie sa zotaviť z pôrodu a s men
šou stratou krvi. 
 
Predíďte zatvrdnutiu prsníkov 
Dojčite vždy, keď si to bábätko vypýta. Sprchujte sa teplou vodou a vyprázdnite si prsníky 
pod prúdom vody.
 
Napilo sa moje bábätko dosť? 
Ak bude bábätko ešte hladné, bude plakať. Ak bude sýte, bude pokojné. Každé bábätko si 
vezme takú dávku, akú potrebuje. 
Kedy treba odsávať mlieko:
●  rozbehnutie laktácie, keď sa bábätko narodí cisárskym rezom, alebo predčasne a je umiest

nené v inkubátore, alebo keď má iné zdravotné problémy  
●   keď má žena nadprodukciu mlieka a chce predísť upchatiu mliekovodov  
●   keď chce matka uvoľniť napätosť v prsníkoch medzi jednotlivými dojčeniami  
●   pri zápale prsníka  
●   keď chce žena uskladniť svoje materské mlieko v mrazničke  
●   keď prostredníctvom osoby, ktorá sa o bábätko stará, mu chce dávať materské mlieko.

Kedy dojčiť? 
Ak vaše bábätko plače, asi bude hladné. Zostáva vám jediná možnosť: nakŕmiť ho. Naučte 
sa detský plač správne rozlišovať: plač bábätka čoskoro nebude znamenať len to, že je 
hladné. Väčšina bábätiek si nájde sama svoj pravidelný rytmus kŕmenia. 

Ako dojčiť? 
Pred každým dojčením si umyte ruky. Ideálne je, ak počas dojčenia môžete priebežne piť 
vodu. Nezabúdajte striedať prsníky, ktorými začínate dojčiť. Množstvo vypitého mlieka 
určuje, koľko mlieka sa znovu vytvorí. 

Dojčenie je krásne



43

Výživa

Kedy ukončiť dojčenie? 
Nech trvá tak dlho, ako vám to dovolí váš život a príroda. Obvykle sa väčšina bábätiek 
prirodzene sama rozhodne odstaviť sa. 

Tipy na zvýšenie produkcie mlieka
●  Odpočívajte čo najviac, osvojte si rytmus svojho bábätka: ak spí, pospite si aj vy. Naučte 

sa privrieť oči nad praním a neporiadkom, uvoľnite sa, zatelefonujte priateľke.  
●   Veľa pite.  
●   Dojčite častejšie.  
●   Ak máte s dojčením problém, kontaktujte laktačnú poradkyňu.

Malé a veľké trápenia  

Bolestivé bradavky  
●  Ak máte trhlinky na bradavkách, prikladajte si na ne pred dojčením ľad obalený v han

dričke. 
●  Dbajte na správnu polohu bábätka: možno vám práve jeho poloha spôsobuje bolesti. 
●  Ak na  bradavke nevidíte žiadnu ranku a  napriek tomu trpíte bolesťou, pozrite sa 

na vnútornú stranu líčok svojho bábätka. Ak tam uvidíte biele škvrnky, ktoré sa nedajú 
odstrániť, je to „múčnivka“. Ide o hubové ochorenie, ktoré sa ľahko vylieči. Vyhýbajte sa 
sladkostiam, uprednostňujte kyslomliečne výrobky a preparáty s laktobacilmi. Po doj
čení použijete rovnaký prostriedok na ošetrenie, aký má predpísaný vaše bábätko. 

Bolesti prsníka 
Bolí vás prsník a obávate sa zápalu? Žiadnu paniku! 
Predchádzajú mu výstražné signály: 
●  Prvý je naliatie prsníkov: prsníky sú príliš plné mlieka. Vyprázdnite si trochu prsní

ky sama, teplá sprcha vám pritom účinne pomôže a bude to lepšie.  
●  Ďalšími signálmi sú zápal lymfatických ciev v podobe červených stôp na prsníku a za

červenanie a opuch určitej časti prsníka. Jedno i druhé sa lieči oddychom a  teplými 
obkladmi.  

●  Pri abscese budete mať horúčku, zdurenú uzlinu pod pazuchou a hnis v mlieku. Na 
liečbu treba antibiotiká.

Priveľa mlieka  
Ak sa to stalo vám, podumajte nad tým, že mlieko darujete. Ak po
núknete pomoc, dostanete presné pokyny, ako máte svoje mlieko 
odsávať a skladovať.



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.
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Črevnou mikroflórou nazývame organizmy žijúce v tráviacom trakte človeka. Tie 
správne, žiadúce mikroorganizmy, ovplyvňujú imunitný systém, regulujú činnosť 
čreva a bránia rastu patogénnych druhov organizmov. 

Už v tehotenstve dochádza v čreve bábätka k osídľovaniu, a to vďaka tzv. placentálnemu 
prenosu. Počas priechodu pôrodnými cestami sa do novorodenca dostávajú ďalšie mikróby 
z pôrodných ciest matky. Deti narodené cisárskym rezom majú preto obsadenie črevnej 
sliznice tými správnymi baktériami nižšie ako deti, ktoré sa narodili prirodzenou cestou.

Najlepšou cestou, ako dosiahnuť čo najlepšiu obranyschopnosť organizmu, je dieťa dojčiť 
a  to ideálne dlhodobo. Pokiaľ ste rodili cisárskym rezom a dojčiť sa vám nepodarilo, je 
veľmi vhodné dopĺňať denne probiotiká, aby sa osídlenie jeho čriev dobrými baktériami 
upravilo. 
Ale aj v prípade, že po cisárskom reze dojčíte, snažte sa aspoň nejakú dobu podávať dieťaťu 
probiotiká.

Zdravá mikroflóra  
– vklad do života vášho dieťatka
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Strážca imunity 
Ako sme už uviedli, kvalita obranyschopnosti 
organizmu úzko súvisí so stavom, v akom sa na
chádzajú črevá a ich mikroflóra. Užitočné črevné 
baktérie počas svojho života produkujú mnoho 
užitočných látok, okrem iného aj prírodné an
tibiotikum, ktoré dokáže zlikvidovať vznikajúci 
zápal alebo určité druhy plesní. Zdravá črevná 
mikroflóra je tiež schopná výrazne brániť vzniku 
hnačkových ochorení, skrátiť dobu rekonvales
cencie po nachladnutí, virózach alebo po užívaní 
antibiotík. U  novorodencov a  dojčiat je veľmi 
dôležitá aj z dôvodu správneho trávenia, aby ne
vznikali problémy s plynatosťou a v tej súvislosti 
všetkým mamičkám dobre známe detské koliky. 

Kedy k lekárovi 
Akonáhle sa objavia u novorodencov a dojčiat 
problémy (plynatosť, hnačky, zápcha, podozrivá 
farba či konzistencia stolice), mal by v každom 
prípade bábätko vyšetriť pediater a rozhodnúť 
o vhodnom riešení problému. Ten v podobných 
prípadoch odporučí užívanie probiotických prí
pravkov. 

Probiotiká pre malé deti sú na trhu buď vo forme kvapiek, prípadne toboliek, ktorých ob
sah možno jednoducho zmiešať s materským alebo umelým mliekom, prípadne ho pridať 
do detskej stravy. Kvalitné probiotické prípravky sú upravené tak, že ich netreba uchovávať 
v chladničke.

inzercia

Čo treba vedieť:  
Probiotiká a prebiotiká

●  Probiotiká sú živé organizmy, kto
rých úlohou je priaznivo ovplyvňo
vať črevnú mikroflóru, a tak pod
poriť zdravé prostredie v črevách.

 
●  Prebiotiká sú časti potravy, ktoré 

síce ľudské telo nedokáže stráviť, 
ale nie sú pre naše črevo bezvýz
namné – slúžia totiž ako potrava 
pre probiotické baktérie.

 
Mamičky nezabudnite, že kedy-
koľvek vaše dieťa dostane an-
tibiotiká, pretože ich potrebuje 
kvôli ochoreniu, doplňujte záro-
veň probiotiká, pretože antibioti-
ká likvidujú vášmu dieťatku črev-
nú mikroflóru.
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Pre dojčatá je najlepšie, samozrejme, materské mlieko a neskôr kvalitné potravi-
ny. Pokiaľ je však vaše bábätko kŕmené umelým mliekom, je potrebné doplniť ho 
pestrou stravou.

Dojčenie a príkrmy
Pokiaľ dieťa dojčíte, nie je nutné prikrmovať ho nijakým jedlom, a  tiež nie je nutné ani 
to, aby ste mu podávali tekutiny pred 6. mesiacom jeho veku. S dojčením pokračujte aj 
po zavedení príkrmov. V prípade, že sa budete ponáhľať s príkrmami pred 6. mesiacom 
dojčeného dieťaťa, môže paradoxne nastať vyššia náchylnosť na infekcie.

Zdroj: WHO, 2017

Imunologické okno
Zavádzanie lepku medzi 4 – 6. mesiacom nepreukázalo znížený výskyt celiakie, preto došlo 
k zmene stanoviska Európskej spoločnosti pre detskú gastroenterológiu, aby sa lepok a prí
krmy nezavádzali príliš skoro.

Zavádzanie príkrmov
Okolo  4. mesiaca
Najlepšou výživou je výlučne dojčenie. Doj
čené deti dostávajú mlieko, ktoré zodpovedá 
ich veku a táto strava je pre ne väčšinou po
stačujúca. Dieťa živené náhradou materského 
mlieka, mliekom umelým, môže po  štvrtom 
mesiaci začať ochutnávať príkrmy, zvlášť ak 
má hlad i po vypití väčšieho množstva mlieka 
(900–1000 ml). Umelé mlieko zostáva naďalej 
základnou potravinou. Dieťa prijíma potravu 
spravidla päť až šesťkrát denne a  množstvo 
vypitého mlieka, ale aj príkrmu, sa postupne 
zvyšuje. 
 
Okolo 6. mesiaca
Nastáva najvhodnejšia doba dojčené deti pri

krmovať. Nové potraviny detský organizmus dobre toleruje a tiež schopnosti dieťaťa sú 
väčšie. Začnite jedným druhom zeleniny (zemiak, mrkva). Po 2–4 dňoch pridajte ďalší druh 
(cuketa, tekvica, fenikel, špenát, kaleráb, paštrnák, cvikla, pór, karfiol atď.). Optimálne je, ak 
zároveň pokračujete v dojčení podľa chuti dieťaťa. Ovocie zatiaľ nepodávajte. Jeho sladká 
chuť by mohla spôsobiť odmietanie zeleniny.

Príkrmy

Dôležité 
Buďte trpezlivá pri kŕmení lyžičkou. 
Začnite veľmi malou porciou, lyžičku 
vložte na stred jazyka a ľahko zatlač
te. Dieťa posunie hornou perou sústo 
z lyžičky do pusinky. Ponúknite mu 
príkrm tak, aby naň dieťa videlo.  
1–2 lyžičky príkrmu sú na začiatku 
výhrou a nevadí, že časť jedla dieťa 
vypľulo. Nevzdávajte sa a pokračujte 
aj na ďalší deň. Môžete tiež kŕmiť me
tódou BLW, tzn. jedlo do ruky, keď 
dáte dieťaťu uvarenú zeleninu, mrkvu 
alebo zemiak do ručičky. 



ü	Tradícia výroby od roku 1975

ü	Popri tradičných dojčenských  
 výživách aj nové praktické balenie  
 bez skleneného odpadu

ü	Kapsičky  - 100% ovocia bez
 cukru a škrobu

ü	Rýchla a zdravá výživa pre Vaše  
 dieťatko do prírody, na výlet,
 na prechádzku alebo ako
 rýchla pochúťka

Dojčenská výživa
vzdy poruke!ˇ

NOVOFRUCT SK, s.r.o,
Komárňanská cesta 13, 940 43 Nové Zámky, Slovenská Republika,

Tel./fax: 00421 35 69 24 111, 69 24 112, e-mail: info@novofruct.sk,
www.ovko.sk, www.novofruct.sk

PREČO PRÁVE OVKO?
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Čo je BLW 
(„Baby Led Weaning“)? 
BLW alebo jedlo do ručičky je 
metóda, pri ktorej dieťa je už 
od  začiatku samo. Samo roz
hodne, kedy je ten správny čas 
na jedlo. Niekedy je to 6. alebo 
8. mesiac. Do tej doby zostáva 
základom materské mlieko ale
bo mlieko umelé.

Okolo 6. až 7. mesiaca
Nie vždy sa všetko hneď 
podarí. Zvlášť dojčené deti 
niekedy príkrmy vytrvalo od
mietajú. Nevadí, každá lyžička 
je úspech. Po podaní príkrmu 
dieťa nadojčite alebo mu po
dajte umelé mlieko. Príkrm 

môžete podať aj po  dojčení podľa chuti dieťaťa. Začnite jednodruhovou zeleninou. 
Ďalší druh potravy skúste o 2–4 dni, aby ste rozpoznali prípadné prejavy neznášan
livosti na potraviny (vyrážky ap.). Podľa posledných odporúčaní gastroenterológov sa 
nemusíte obávať ani obilnej kaše. Lepok môže byť podávaný v  strave už v priebehu  
6. mesiaca. Kaše s  lepkom  je najvhodnejšie zaraďovať v čase, keď je dieťa stále doj
čené. Vhodnou formou sú 24 hodín namočené a potom uvarené rozmixované ovsené 
vločky. Môžete začať obilninami s najnižším obsahom lepku – ovos, potom jačmeň, žito 
a nakoniec pšenica.  

Okolo 8. až 10. mesiaca
Nazabúdajte na ovocné pyré, kaše alebo jednoducho kúsok mäkkého ovocia do ruky. Ideálne 
je vyrobiť kašu doma. Bábätku môžete podávať kašu z uvareného a rozmixovaného pšena 
alebo ryže. Dôležité je dávať lyžičku do ruky dieťaťa. Obrňte sa trpezlivosťou, vybavte sa 
utierkami a pozorujte svojho chrobáčika, ako skúma každé sústo a snaží sa trafiť si do pusinky. 
Sú to krásne chvíle objavovania. Postupne do stravy pridávajte celistvejšie sústa, aby si dieťa 
precvičovalo hryzenie a žuvanie. Vhodné sú i kúsky varenej zeleniny. Ako sa mení konzisten
cia príkrmov a odbúda v nich voda, je dôležité po 9. mesiaci pridávať k materskému mlieku 

ďalšie tekutiny.  Postačí jeden pohárik dojčen
skej vody. Ovocné šťavy podávajte len v malom 
množstve. Podobne je to aj so sladkým čajom. 
Väčšie množstvo sladkých tekutín nie je vhodné, 
pretože vedie k odmietaniu inej stravy bohatej 
na živiny, čo môže vyústiť až do nechutenstva.

Dôležité: 
●  vaječný bielok nepodávajte pred 

prvým rokom života dieťaťa, veľmi 
často spôsobuje alergie.
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Okolo 12. mesiaca
Dieťa začína viac ochutnávať stravu dospelých. Samozrejme nesolenú, nekorenenú, zdravú 
a racionálnu. Aj to je pre dieťa veľká zábava a motivácia. Predpokladom je pestrý jedálniček, 
bohatý na bielkoviny, zeleninu a ovocie. Dieťa sa skúša samo kŕmiť lyžičkou. Podporujte 
ho v tom! Nechajte, nech si berie potraviny priamo do ruky. Pre dieťa je to vítaná náučná 
hra. Strava vášho dieťaťa začína byť naozaj pestrá. Oproti starším odporúčaniam nemusíte 
vyčkávať do neskoršieho veku s podaním rýb. Sú hodnotným zdrojom mastných kyselín, 
jódu, vitamínu D a ďalších mikronutrientov potrebných pre zdravý vývoj detí. Rybie mäso 
je však častým alergénom. Jeho preventívne podávanie až po druhom roku však nič nerieši. 
Prípadnej alergii aj tak nezabráni. Snažte sa podávať ryby z lokálnych oblastí. Morské ryby 
obsahujú veľké množstvo ťažkých kovov.

Kupované príkrmy – tak trocha iné konzervy
Večná dilema maminiek – kŕmiť svoje dieťa z pohárikov, alebo mu začať variť domácu 
stravu? Boj o to, čo je lepšie, vedú najrôznejšie firmy a odborníci už roky. 
Zástancovia a výrobcovia hotových detských príkrmov tvrdia, že by mat
ky mali používať výhradne konzervované príkrmy preto, že nie je možné 
napríklad pri kupovanej zelenine určiť obsah dusičnanov, pesti
cídov a ostatných látok, ktoré sa používajú v bežnom poľ
nohospodárstve. Tí druhí tvrdia,  že aj mrkva vypestovaná 
obvyklým spôsobom dá dieťaťu toľko vitamínov a zdra
viu prospešných látok, že stopové množstvo nežiadúcich 
látok sa vlastne odstráni. A tiež, že dnes je už mnoho 
možností, ako zaistiť svojmu bábätku kvalitné potraviny 
či bio produkty. Tu je každá rada drahá. Je na maminke, 
aby si určila svoju cestu. A ako všade, aj tu platí snáď naj
viac porekadlo o zlatej strednej ceste. Kupované príkrmy 
sú vhodné a praktické pri cestovaní či v situáciách, keď 
nemáte čas alebo možnosť variť.

Dusičnany v pokrmoch
Dojčatá do šiestich mesiacov nemajú riadne vyvinutý tráviaci systém, a preto nedokážu 
dusičnany odbúrať. Je to spôsobené baktériou v  ich tráviacom systéme, ktorá premieňa 
dusičnany na jedovaté dusitany, a ktorá po šiestich mesiacoch úplne zmizne. S dusičnanmi 
si potom telo poradí tak, že ich absorbuje a vylúči vo forme kyseliny močovej či močovi
ny. Vysoký obsah dusičnanov má hlavne zelenina pestovaná pri nadbytku dusíkatých živín 
v pôde a pri nedostatku slnečného žiarenia, tzv. rýchla zelenina a zelenina pestovaná v skle
níkoch. Následné tepelné spracovanie zeleniny vedie k zníženiu obsahu dusičnanov.  Ten je 
možné znížiť pomalým varením či blanšírovaním (sparením zeleniny horúcou  vodou alebo 
parou) o 70 %, olúpaním alebo očistením od šupky o 30–50 %. Preto voľte kvalitné produk
ty a bio zeleninu od overených farmárov. Aby sme deťom mohli tieto prírodné a kvalitné 
potraviny poskytnúť, vzniklo ekologické poľnohospodárstvo.
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Keď do rodiny prichádza malé bábätko, celý život sa od základu mení. To platí naj-
mä pre novopečenú mamičku. Aby boli obaja zdraví, základom je dopriať si kvalit-
né jedlo a dostatok živín. Na trhu existujú kuchynskí pomocníci, ktorí mamičkám 
pomôžu a navaria za ne rýchlo a zdravo.

Po  narodení dieťaťa má jeho mama 
na  seba len minimum času a  všetku 
energiu venuje rozvoju svojho potom
ka. Aby túto úlohu zvládla čo najlepšie,  
potrebuje dostatok síl a  tie jej dodá 
pravidelná a  vyvážená strava, plná vi
tamínov a  minerálov. Zdravá strava 
je rovnako dôležitá aj pre dieťatko – 
rastie, rozvíja sa mu mozog i  telo, ko
gnitívne i rečové schopnosti, čiže musí 
mať všetky pot reb  né látky na  zabez
pečenie správneho vývoja. Odborníci 
na  zdravú výživu dlho dobo poukazujú 
najmä na konzumáciu čerstvých, sezón
nych a lokálnych potravín. Dôvodom je 
fakt, že na lokálne potraviny je naše telo 
zvyknuté už celé generácie. 
Stravovanie však nie je len o  potravi

nách. Každé varenie zaberá množstvo času. A toho pri bábätku nie je nikdy dosť. Na trhu 
dnes existujú prístroje, vďaka ktorým nemusíte stráviť varením celý deň. Stačí do nich vložiť 
suroviny a stlačiť tlačidlo. O ostatné sa postarajú za vás. Do pár minút dokážu pripraviť 
jedlo pre celú rodinu  detské príkrmy, zdravé zeleninové polievky, smoothie plné ovocia 
a vitamínov či raňajkové kaše. Takže nielen šetria váš čas, ale zároveň varia zdravo a výbor
ne s po užitím čerstvých surovín. Môžete ich so sebou vziať aj na dovolenku, zabezpečia 
jedlo malým aj veľkým bez zbytočnej námahy. Navyše sú títo kuchynskí pomocníci vhodní aj 
pre tých, ktorí sú alergickí na klasické mlieko. Dokážu totiž pripraviť chutné rastlinné mlieka 
z maku, mandlí, kokosu, ryže a ďalších surovín.
Rodičia presne vedia, čo svojim deťom ponúkajú, a zabezpečujú im tak správny príjem živín, 
ktoré na svoj vývin potrebujú. Pri príprave pokrmov nestrávia tak celé hodiny a ušetria im 
vzácny čas, napríklad na oddych alebo hru so svojimi ratolesťami.

Navarte svojmu bábätku 
len to najlepšie



VKLADÁME 
DO TOHO SRDCE
Vyviera v lone prírody chránená pred akýmikoľvek 
vplyvmi. Od momentu, keď opustí podzemný 
zdroj, až do chvíle, keď sa ľudskou rukou 
nedotknutá dostane k vám.nedotknutá os ne k v m.n  kdostana vámk vne
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Čím je dieťatko mladšie, tým je jeho telesný vývoj pozoruhodnejší. Počas prvého 
roku je rast úctyhodný a niektoré orgány sa vyvíjajú neuveriteľnou rýchlosťou. 

Hmotnosť
Mesačne bábätko priberá neuveriteľnou rýchlosťou. Veď od narodenia približne do piatich 
mesiacov svoju hmotnosť oproti tej pôrodnej zdvojnásobí. Keď dovŕši rok, bude vážiť už 
trojnásobok pôrodnej hmotnosti.

Denné priberanie na hmotnosti

Ako plynú dni, jeho hmotnosť sa zvyšuje

1. štvrťrok 30 g denne 

2. štvrťrok 20 g denne

3. štvrťrok 15 g denne

4. štvrťrok 10 g denne

Samozrejme, každé bábätko je iné a tieto čísla treba chápať orientačne. Niektoré deti sú 
silnejšie, iné jemnejšie, každé má vlastnú stavbu tela. Neporovnávajte svoje štíhle bábätko 
so susedkiným bucľatým. Najdôležitejšie je, aby sa hmotnosť dieťatka primerane zvyšovala, 
aby zodpovedalo svojej rastovej krivke (grafu). 
Nemusíte svoje bábätko vážiť stále. Ak nie je choré, tak váženie pri návšteve detského 
lekára stačí na posúdenie správneho vývoja.

Dĺžka (výška)
Za rok bábätko narastie o polovicu svojej pôrodnej dĺžky. Takže dieťatko, ktoré malo pri 
narodení 50 cm, bude mať vo veku jedného roku približne 75 cm.

Telesný vývoj

Telesný vývoj  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Niekoľko základných rád pre správny 
pohybový vývin dieťatka . . . . . . . . . . . . . . 58
Vývoj motoriky . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59
Spánok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Rozvoj reči . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Ako správne nosiť dieťatko?  . . . . . . . . . . . 66
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Obvod hlavy
Dieťa sa narodí s pružnou lebkou, a to z jediného dôvodu: vývoj mozgu nie je dokončený, 
musí sa zdokonaľovať, aby umožnil dieťaťu ďalej sa vyvíjať … Mozog musí rásť a musí na to 
mať miesto. A obvod lebky umožňuje posúdiť, či sa mozog vášho bábätka vyvíja správnym 
tempom a ak to tak nie je, zistiť to čo najskôr a včas začať liečiť.

Zuby
Rast zubov
Väčšina bábätiek sa rodí bezzubá. Počas 
prvého roku sa objavia prvé – „mliečne“ 
zuby, rezáky. Prvý zúbok sa prerezáva oko
lo šiesteho mesiaca. Niekedy zuby rastú 
celkom nenápadne a nikto si to ani nevšim
ne. No scenár rastu môže byť aj katastro
fický: plač, červené líčka, červený zadok, 
mäkšia stolica… a potom sa zúbok prereže 
von z ďasna a nastane úľava. 
Väčšine detí rastú zuby podľa rovnakej 
schémy, ale v  reálnom živote je možné 
všetko: prvý zúbok sa objaví, keď má tri 
mesiace alebo žiadny zub u ročného die
ťaťa… 

Všetko je v poriadku, veď nikto nikdy ne
poznal dieťa, ktorému by napokon zuby 
nenarástli.
●  Najskôr sa ukážu rezáky. Stredné dolné rezáky sa objavujú okolo 6. až 8. mesiaca, okolo 

8. mesiaca nasledujú dva stredné horné rezáky 
●  Okolo 8. až 12. mesiaca prídu na rad oba bočné horné rezáky a vzápätí, asi v 10. až  

12. mesiaci, nasledujú oba dolné bočné rezáky.
●    Potom nasledujú všetky štyri črenové zuby – 2 dolu, 2 hore, a to medzi 18. mesiacom 

a 2. rokom. 
●  Očné zuby – 2 dolu a 2 hore – vystrčia špičku súčasne. Ako naznačuje ich názov (tesá

ky), podobajú sa na tesáky šeliem. 
●  Medzi 2. a 3. rokom narastú stoličky – 2 dolu, 2 hore. Spolu to predstavuje 20 kusov… 

to je výbava, čo dieťa nadobudne do troch rokov.

Bolesť zubov
Ak bábätko kričí a pritom si šúcha pästičkou v ústach, bolí ho to… Pomôžte mu, podajte 
mu hrkálku, do ktorej môže zahryznúť, či krúžok na hryzenie. Ak ho nič nedokáže upoko
jiť, potierajte mu bolestivé ďasná špeciálnym zubným gélom, prípadne mu dajte liek proti 
bolesti primeraný jeho hmotnosti a veku.
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Nohy, ktoré ho nosia

Chodidlá
Bábätká prichádzajú na svet s plochými chodidlami. Časom sa im klenba chodidla vytvaruje 
a len niektorým zostanú ploché nohy. Keď dieťa behá naboso, má voľnejší pohyb, a to mu 
pomôže pri vývoji klenby chodidla. Zároveň tak objavuje svet bosými nohami: mäkkosť 
koberca, chlad dlažby, šteklenie trávy alebo piesku… 
Ak sa vám zdá, že vaše dieťa chodí špičkami príliš stočenými dovnútra, je nádej, že sa 
tento problém napraví sám. Ak sa stav nelepší, navštívte lekára čo najskôr, aby ste mali 
istotu, že je všetko v poriadku. Ak bude potrebná korekcia, treba ju vykonať odborne. 
Zvyčajne sa na to využíva sadra. Čím skôr sa prípadný problém rieši, tým je menší a ľahšie 
odstrániteľný.

Nohy
Nohy bábätka sú normálne mierne zakrivené do O. Ešte viac sa to zvýrazní, keď vaše dieťa 
začne chodiť. Bude totiž klásť nohy ďalej od seba, aby lepšie udržalo rovnováhu. Tento 
vzhľad sa zmení pred dovŕšením troch rokov života.

Stehná
Máloktoré bábätko má rovnaké záhyby na oboch stehnách. Ak sú nápadne asymetrické, 
nezaškodí skontrolovať, či netrpí vrodenými chybami bedrového kĺbu, pri ktorých bedrová 
jamka nie je dostatočne hlboká, aby do nej zapadol stehenný kĺb.

Dostatočne pestované dieťa bude sebavedomé
Už ste si všimli, akú dôveru vo vás má vaše bábätko, keď ho držíte v náručí? Akú istotu 
v ňom pociťuje? Milujete ho a ono pociťuje lásku. A dôvera, ktorú v ňom umocňujete, mu 
pomáha nachádzať dôveru v život.

Čo treba vedieť: 

●  Pri vyberaní z postieľky dieťatku podopierajte hlavičku i zadoček, ak je ešte veľmi 
malé. Nechytajte ho pod pazuchy, stlačili by ste mu hrudník a sťažili dýchanie.

●  Nenoste ho obrátené len tvárou k vám, ale aj smerom von, do sveta. Uspokojíte 
tak jeho zvedavosť!

●   Keď sa pohybujete s bábätkom na rukách, môžete si ho oprieť o bok tak, aby 
malo nohy z jednej i druhej strany vášho tela. Poskytnete mu pevnú oporu a pri-
tom sa bude pohojdávať v rytme vašich krokov. 

●  Všetky deti potrebujú, aby ich nosili, aby sa ich dotýkali. To je prazáklad všetkých 
budúcich vzťahov s inými a dôvery v samého seba.



58

Vývoj dieťaťa

Milí rodičia, v prvom rade vám srdečne gratulujem k vášmu dieťatku. Väčšina obáv 
aj príprav zrejme smerovala na pôrod, ale čo teraz, po pôrode? Veľa vecí zvlád-
ne mamička inštinktívne, ale pripájam niekoľko tipov z hľadiska mojej profesie 
a vlastných skúseností, ktoré by vám mohli pomôcť sa lepšie zohrať s bábätkom 
a prežiť prvé chvíle v čo najväčšej pohode.

Bábätko sa musí po pôrode adaptovať na nové 
prostredie. Vyrovnať sa s novými skutočnos
ťami ako je svetlo, chlad, gravitácia, zvuky, 
musí samo vylučovať, jesť, zrazu nie je stále 
pri matke, okolo neho je veľký priestor a pod. 
To môže vyvolávať stres a môže byť nepokoj
nejšie, horšie papať, či spať. Dajte bábätku čo 
najlepšie podmienky na túto adaptáciu. 
Obrovský vplyv na  spokojnosť dieťatka ako 
aj kvalitu pohybového vývinu má správna 
manipulácia. Spočítajte si, koľkokrát za deň 
dieťatko dvíhate, pokladáte, otáčate. Dieťa 
si to všetko ukladá do mozgu a dostáva tým 
príklad, ako by to malo robiť raz ono samo. 
S tým vám môžu pomôcť tieto zásady:

●  Kľudne, pomaly a pokojne. Nervový systém je ešte nezrelý, je treba ho nechať tro
chu zorientovať sa, a teda treba na bábätko ísť pomaly a trpezlivo.

●  Nedržať malé bábätko vo zvislej polohe. Svaly a chrbtica na to ešte nie sú priprave
né. Je veľa polôh, v ktorých sa dá dieťatko držať napr. klokan, koníček (aktívne polohy) 
alebo tigrík a bočné klbko (relaxačné polohy), ktoré vývin krásne podporia.

●  Striedať ruky. Dôležité je aby sme dieťatku umelo nevytvorili preferenciu jednej strany.
●  Nechytať dieťatko za krk, pretože to dráždi nezrelý nervový systém a záklon hlavy.
●  Umelo dieťatko neposadzovať. Neodporúčajú sa hojdacie lehátka, dlhý pobyt vo 

vajíčku, obkladanie vankúšmi a pod. Sedieť by sa malo naučiť prirodzene a samo.

Verím, že aspoň týchto niekoľko základných tipov vám uľahčí začiatky s dieťatkom tak, aby 
to bolo pre rodičov aj bábätko čo najpríjemnejšie.
Prajem vám veľa radosti a úspechov s vaším dieťatkom.

Mgr. Katarína Šulavíková – FyzioKatka

Niekoľko základných rád pre 
správny pohybový vývin dieťatka
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Dieťa bude napredovať takým tempom, ktoré mu vyhovuje po fyzickej aj po psy-
chickej stránke. V  každodennom živote pre svoj vývoj využije voľnosť pohybu 
a  príležitosti na  prekonanie nejakej prekážky. Zároveň sa zdokonaľuje spôsob, 
akým ľúbi, pozoruje, rozumie, komunikuje, hrá sa. Všetky tieto zmeny navzájom 
súvisia, nie je možné oddeľovať psychologický a motorický vývin, a preto hovorí-
me o psychomotorike. 

Aké prekvapenia vám teda pripravuje vaše bá
bätko v jednotlivých mesiacoch? 

Prebudenie zmyslov 
– od narodenia do 3 mesiacov 
1. mesiac
Bábätko nakrátko zdvihne hlavičku a  otočí ju 
zboka na bok. Pomaly začína objavovať svet.  Je 
ešte maličké, ale keď ho držíte v náručí, hltá vás 
pohľadom, zaujíma sa o pestré predmety a po
zorne načúva novým zvukom. To, čo sa naučí, 
nie je viditeľné, ale nech vás to nemýli – vaše 
bábätko v učení napreduje obrovskými krokmi. 

2. mesiac
Koncom druhého mesiaca budete dojatá, keď 
na  váš úsmev zareaguje úsmevom. Už dokáže 
vyjadrovať radosť a šťastie. Hlavičku už dvíha čoraz lepšie a pritom sa opiera o predlaktia. 
Oslobodzuje sa od ohnutej polohy pri narodení – ľahšie naťahuje ramená a nožičky a začína 
otvárať zomknuté pästičky. 

3. mesiac
Bábätko už pevne drží hrkálku, ak mu ju vložíte do  ruky. Nešikovne sa usiluje dať si ju 
do úst, a chytiť ju aj druhou rukou. Očami pozorne sleduje predmet, ktorý mu ukážeme. 
Čoraz viac sa otvára vonkajšiemu svetu a zaujíma sa o všetko, čo ho obklopuje. Sleduje 
domáci život uložené v postieľke, pozoruje prípravu jedla alebo kúpeľ starších súrodencov. 

Najvhodnejšie hračky
Počas prvých troch mesiacov života sa dieťa učí pohybovať rukami a nohami. Sleduje očami 
výrazné predmety, ktoré sa pohybujú nad jeho tvárou a otáča sa za zvukom. Najvhodnejšie 
hračky majú kontrastné farby, vydávajú upokojujúce zvuky a dajú sa pripevniť nad postieľku. 

Vývoj motoriky

Čo treba vedieť: 
●  Vaša pohotovosť, pozornosť, po

vzbudzovanie a radostný potlesk 
predstavujú pre dieťa podporu, 
ktorú potrebuje, aby sa pustilo 
do  nových dobrodružstiev. Ta
kým je napríklad chôdza. 

●   Nebuďte netrpezliví! Nejedno 
bábätko, ktoré rýchlo odštartuje, 
napokon dobehnú, či predbehnú 
bábätká s  korytnačím tempom. 
Všetky deti v  každom okamihu 
rozvíjajú nejaké svoje schopnos
ti. Nestrácajte čas porovnávaním 
detí, venujte sa vlastnému. 
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Skúmanie 
– od 3 do 6 mesiacov 

4. mesiac
Bábätko začína dobre rozlišovať rôzne situácie, s ktorými sa stretáva. Dáva najavo, čo cíti  
– pobavenie, radosť, strach, hnev, zhnusenie. Na brušku sa naťahuje a robí lietadlo. Hrá sa so 
svojimi rukami a trasie hračkami, ktoré visia pred ním, a tak objavuje vzťah príčiny a účinku.
 
5. mesiac
Veľmi pomaličky začína uchopovať predmety, ktoré sa mu predkladajú. Zdokonaľuje sa. 
Vníma hnev, podráždenie, nespokojnosť, spokojnosť, úsmev, nežnosť vo vašom hlase alebo 
vo vašom postoji. Cíti rozdielny tón hlasu a tvári sa bezradne. 

6. mesiac
Bábätko leží na brušku a opiera sa o natiahnuté ramená. Chytá predmety, ktoré sa mu 
vidia zaujímavé (už si dokáže vyberať). Zachytí ich celou rukou a potom ich skúma, oblizuje 
a cmúľa. Má novú hru – prekladá si hračku z jednej ruky do druhej. Prejavuje už aj svoju 
vôľu a už musíte použiť lesť, aby ste mu, napríklad, utreli ústa. Ak mu to nie je príjemné, 
bez váhania vám bude odtláčať ruku alebo otočí hlavu.

Najvhodnejšie hračky 
Hračky majú mať zaujímavý tvar, výrazné farby a dieťa ich má ľahko uchopiť. Musia byť 
z nezávadných materiálov, lebo deti si ich dávajú do úst. Tiež by mali rozvíjať motorické 
zručnosti.

Objavovanie 
– od 7 do 9 mesiacov 

7. mesiac
Pripravuje sa dôležitá etapa! Už rozlišuje cudzie a známe osoby (začne tým, že sa bude báť 
ľudí, ktorých nepozná). A keď mu schováte hračku, bude ju hľadať, hoci donedávna, keď sa 
mu niekto alebo niečo dostalo zo zorného poľa, akoby hneď na to zabudlo. Začína chápať, 
že ľudia a veci existujú aj vtedy, keď ich prestane vidieť. To ho pobáda hľadať ukrytú hračku, 
a to je hra, ktorá mu pomôže pochopiť, že ak ho ráno dáte do jaslí, večer poň zasa prídete. 
Dokáže sa obrátiť a strieda polohy v ľahu na chrbte a na bruchu. Na chrbte uchopí oboma 
rukami svoje nohy a hrá sa s nimi a na brušku obdivuje všetko, čo ho obklopuje. 

8. mesiac
Cudzie tváre v ňom začali vyvolávať strach. Keď odíde mamička z miestnosti, obáva sa, že 
ju viac neuvidí. Všetky bábätká vo veku okolo ôsmich mesiacov tým prechádzajú. Zavesí sa 
teda na matku a pri stretnutí s neznámymi odvracia tvár. Obvykle, ak bolo zahrnuté láskou 
v prvých mesiacoch života, túto etapu prekoná a vyjde z nej silnejšie a samostatnejšie. Ba 
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dokonca mu robí radosť, keď sa schová za svoj podbradník, a potom sa znovu ukáže. Je 
to jeho spôsob, ako sa naučiť ovládať svoj strach. Ak ho posadíte, pár sekúnd a neskôr aj 
niekoľko minút tak vydrží. Rado nadskakuje, keď ho držíte pod ramenami vo vzpriamenej 
polohe. Uchopí predmety, ale vie ich aj pustiť, keď otvorí ruku. A tak sa zabáva – púšťa 
z ruky predmety a necháva ich padnúť. 

9. mesiac
Bábätko spočiatku hračkami búcha o zem, neskôr ich skúma. Už sedí samo, ale musí sa sú
strediť, aby udržalo rovnováhu. Keď sa chytí rukami, vie sa vzoprieť a zostať stáť v ohrádke. 
Už sa snaží zapáčiť úsmevmi, hrou, huncútstvami... Žasnete a bavíte sa na jeho grimasách.
 
Najvhodnejšie hračky
Najvhodnejšie sú hračky, pomocou ktorých objavujú tvar, vzťahy medzi rozmermi, zvuky, 
a  ktoré zdokonaľujú ich motoriku. V  tomto veku sú dôležité hryzadlá. Deťom sa páčia 
látkové knižky, ktoré vydávajú zvuk, ale aj hračky, ktoré sa dajú napĺňať a vyprázdňovať. 

Hra 
– od 10 do 12 mesiacov 

10. mesiac
Už sedí celkom pohodlne, lepšie využíva svoje ruky. Dôkladne a presne zbiera omrvin
ky a drobné smietky uchopiac ich medzi palcom a ukazovákom. Pyšne tlieska ručičkami 
a búcha jednou kockou o druhú. Prstami skúma malé otvory. Požiadajte vaše dieťatko, aby 
ukázalo známy predmet (lyžičku, plienku, postieľku). Vykoná to s radosťou a správne. Aj 
keď ešte nerozpráva, dokáže už dobre chápať oveľa viac vecí, ako si myslíte!

11. mesiac
Táto malá bytosť má geniálne črty! Aby dieťa dosiahlo, čo chce, preukazuje veľkú invenciu 
a využíva vzťahy medzi vecami – potiahne obrus, aby dočiahlo piškótu, pomocou paličky si 

inzercia



62

Vývoj dieťaťa

priblíži hračku, ktorá je kdesi uprostred ohrádky. Má už aj niekoľko techník na premiestňo
vanie – štvornožky, ako rak, so zadkom vystrčeným hore alebo postojačky kráčajúc bokom 
pozdĺž nábytku. Ak ide o chôdzu, zvládne ju, keď ho držia za ruky, ale tento spôsob chôdze 
nie je preň pohodlný. 

12. mesiac
To je asi stred etapy napodobňovania. Dieťatko sa usiluje napodobňovať všetko a všetkých. 
Chce samo jesť i piť z hrnčeka! Chce narásť, tak mu dajte šancu. Ak mu v tom budete brá
niť, hrozí, že stratí odvahu i záujem. Vaša podpora a povzbudzovanie sú preň mimoriadne 
významné. Pri chôdzi sa už len pridržiava jedného pomocného prsta. Niektoré bábätká už 
urobia prvé krôčiky, iné vyčkajú s chôdzou až do 18 mesiacov. Každé má svoj vlastný čas.
 
Najvhodnejšie hračky
Motorické schopnosti sa stále zdokonaľujú. Dieťa chce všetko preskúmať, má veľkú pred
stavivosť a  túžbu napodobňovať. Ako hračky sú vhodné predmety, ktoré sa dajú ľahko 
triediť, skladať alebo robiť zostavy. Poteší ho i obrázková knižka. Obľúbenou hračkou je 
zrkadlo, do ktorého sa môže pozerať a rozprávať sa samo so sebou. 
Je dôležité, aby ste si pamätali, že malé dieťa sa nevyvíja rovnomerne. Jeden mesiac budete 
prekvapení, aký úžasný pokrok zaznamenalo, ale nasledujúci mesiac bude stagnovať (alebo 
sa dokonca v niektorých prípadoch vráti naspäť). A na vaše dieťatko čaká ešte mnoho vecí, 
na ktorých objavenie sa musí pripraviť.
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Čo znamená spať? Oddýchnuť si, znovu načerpať telesné sily? Áno, ale nielen to. 
Bábätko počas hodín spánku uvoľňuje alebo zapisuje do svojho mozgu skúsenosti, 
ktoré zažilo v bdelom stave. Spomienky sa zaznamenávajú do jeho nervovej sústa-
vy, a tak sa formuje pamäť. 

Spánok podľa potreby 
●   Na začiatku života bábätko veľa spí. Budí sa, aby dostalo svoju dávku mlieka a polás 

kania. Fázy jeho spánku sú krátke, trvajú tri až štyri hodiny. Ako dieťa rastie, fázy jeho 
spánku sa predlžujú, ale je ich menej a nechávajú väčšie miesto bdelosti.  

●   Do  dovŕšenia šiestich týždňov môžeme hovoriť o  spánku podľa potreby prijímať  
potravu. Časový priebeh jedného dňa nič nehovorí o  tom, ako to bude vyzerať 
na druhý deň. Niektorí drobčekovia – je ich veľmi málo – nechajú spať svojich rodičov 
hneď po príchode z pôrodnice. 

  Mnohé však nerobia medzi dňom a nocou nijaký rozdiel. Zlá správa: nefungujú žiadne 
triky, aby zmenili svoje zvyky a prijali ústretovejší rozvrh.  

●   Okolo šiestich týždňov, keď dosiahnu hmotnosť približne 5 kilogramov, začnú lepšie 
rozlišovať deň a noc a konečne nechajú svojich rodičov pospať si trošku dlhšie.  

Bábätko, do postele! 
Oddych dieťaťa závisí od spôsobu, ako ho uložíte do postele. 

Spánok 
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Pozor! Nikdy svojmu dieťaťu nedávajte žiadne prípravky na spanie! Ak má dieťatko prob
lém so spánkom, najskôr požiadajte o názor lekára.

Dieťatko sa v noci budí 
Bábätko pokojne prespalo celú noc. Spávalo ako dudok desať hodín bez prebudenia a vy 
ste o tom s nadšením rozprávali každému okolo vás. A odrazu váš malý anjelik začína v noci 
plakať. 
Prečo? Takéto zobúdzanie sa v noci sprevádza určité etapy jeho vývoja: začína jesť lyžičkou, 
začínajú mu rásť zúbky (často tam hrá svoju úlohu bolesť), začína si sadať, bojí sa opustiť 
mamičku... 

●   Naučte ho schúliť sa k svojmu mackovi, hladkať ho. Ak žiadneho nemá, darujte mu 
nejakého. Tento darček mu pomôže pri prechode medzi chvíľami, keď je obklopené 
milujúcimi ľuďmi, a chvíľami,  keď zostane samo.  

●   Ak stratí macka uprostred noci, vložte mu ho jednoducho naspäť do náručia. Každú 
noc znovu a znovu, kým sa bude zobúdzať.  

●   Alebo ho jednoducho preložte do svojej postele a spite spolu s bábätkom. Záleží iba 
na vašom nastavení, ako to cítite.

„Úzkosť osemmesačných”  
Každý o tom rozpráva, ale čo to je? Ide vlastne o významnú etapu v živote bábätka, o obdo 
bie, ktoré je preň dosť náročné a ktoré je charakterizované určitými skutočnosťami: 

●   Bábätko je viac znepokojené v prítomnosti tvárí (ľudí), ktoré nepozná. 
●   Uloženie do postieľky pociťuje ako odlúčenie, bojí sa, že vás stratí.  
●   Musí sa naučiť nájsť odvahu zaspať a uistiť sa, že vás po prebudení opäť nájde. 

Čo treba vedieť: 

●   Keď sa rozhodnete uložiť ho spať, buďte rozhodní. Bábätko veľmi rýchlo vycíti 
váhavosť, využije aj tú najmenšiu chybu a bude donekonečna naťahovať chvíľu 
ukladania  do postele, aby si vás udržalo pri sebe. 

●   Do postele ho ukladajte v uvoľnenom ovzduší. Keď je už v izbe, doprajte mu 
potrebný  čas, aby sa cítilo spokojne a s dôverou čelilo noci. Pieseň, láskanie, po-
kojné ľapotanie,  hudobná skrinka, to všetko vytvorí potrebný pokoj pre spánok.  

●   Zaveďte určitý večerný rituál: keď sa budú každý večer opakovať tie isté úkony, 
bábätko  bude najlepšie prekonávať tento prechod. Alebo ho jednoducho dajte 
do svojej postele a spite v noci spolu s bábätkom. V posteli, v blízkosti, rodičov 
býva bábätko obvykle kľudné a spokojné. 
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Od džavotania k prvým slovám 

Keď má 2 mesiace: Je to dialóg samohlások „aaa“, „eee“ : bábätko vokalizuje. Potom príde 
z hĺbky hrdla „rrr“: laloce. 

Keď má 4 mesiace: Keď ho podpichujeme, pridávajú sa výbuchy smiechu. Je to krása 
počuť ho smiať sa! 

Keď má 6 mesiacov: Už vyslovuje niekoľko slabík za sebou: „dadada“, „gegege“. 

Keď má 7 mesiacov: Džavoce: spája dokopy všetky slabiky, ktoré pozná, a moduluje tón 
a  silu... Len pre potešenie ako vtáčik, čo si pospevuje na  slniečku. Niekedy budete mať 
dojem, že vám chce vyrozprávať všetky tajomstvá sveta. 

Keď má 9 mesiacov: Konečne vysloví svoje prvé „tata“, „mama“, až vám vystúpia slzy 
do  očí. Ale počuť aj “baba“, „dada“... Volá vás? Nie, je to len šťastná náhoda. Určite 
s radosťou zopakujete slová tata a mama. Dieťa vníma vašu 
hrdosť a priradí tieto slabiky osobám, ktoré sú jeho 
rodičmi. 

Keď má 12 mesiacov: To je vek, kedy sa začínajú 
objavovať prvé slová. Už majú zmysel a  budú sa 
opakovať pri rovnakom predmete alebo v rovnakej 
situácii, „havhav“ je pes, „brmbrm“, „toto“ je auto... 

Rozprávajte sa s ním už v kolíske:  Prihovárajte 
sa svojmu bábätku. Nahromadí si slová a tiež bude 
chcieť hovoriť. A keď bude počúvať spev, objaví 
potešenie aj z neho.  

Bábätko je zvedavé. Môžeme mu dovoliť 
všetko?  Do veku jedného roku dieťa skú
ma, experimentuje, skúša. Objavu
je svoje telo, ruky, nohy, ako aj 
všetko, čo ho obklopuje. Ak sa 
podujme na  niečo riskantné 
a  nebezpečné, povedzte mu 
jednoducho a dôrazne: „Nie!“ 

Rozvoj reči
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Z pohľadu biológie ľudského chovania 
sú naše deti nosenci. Ako fyziologickú 
polohu pre nosenie vnímame polohu 
vertikálnu. 

Táto poloha má viacero výhod:
●  kontakt „telo na telo“ v najväčšej mož

nej miere,
●  možnosť intenzívneho vnímania vône 

detskej hlavičky,
●  podpora reflexného správania.
Túto polohu by malo dieťatko zaujať nielen 
pri uväzovaní v šatke, ale aj v  inom vhod
nom ergonomickom nosiči (pozor, nie 
v nosiči typu klokanka, kde dieťatko „visí“ 
za rozkrok s ovisnutými nožičkami). 

Základné princípy:
●  nožičky v  abdukčnoflekčnej polohe 

v tvare M, ktorá je vhodná pre správny 
vývoj bedrových kĺbov (kolienka sú nad úrovňou zadočka a bedrových kĺbov), 

● podsadený zadoček,
●  nožičky v kolienkach musia byť pohyblivé (neplatí pre novorodencov, kde rešpektujeme 

prirodzené postavenie nožičiek),
●  zaguľatený chrbátik v tvare písmena C,
●  dieťa pevne privinuté k mame,
●  vzdialenosť hlavičky od mamy „akurát na pobozkanie hlavičky“. 

Mamičky, ktoré sa rozhodli nosiť svoje deti v nosiči, sa často pýtajú, v čom ich majú nosiť, 
aké nosiče sú na trhu dostupné a ako sa v nich orientovať. 

Takže malá pomôcka:
1. elastické šatky – sú vhodné pre novorodenca, dobre sa s nimi manipuluje a pre neskú
senú prvorodičku sú skvelou voľbou. Šatku môžu mať celý deň priviazanú na sebe a pri
pravenú na použitie. 

Ako správne nosiť 
dieťatko?

Dieťatko v šatke v polohe M
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2. pevné šatky – možno ich využiť 
počas celého „šatkového“ obdobia, 
ich viazanie nie je žiadna veda (klik
nite si na YouTube) a určite sú lep
šou voľbou pre novorodenca než 
iný nosič. 

3. ring sling – sú dobré pre rýchlu 
manipuláciu, presuny autom a pod., 
nevýhodou je nerovnomerné za
ťaženie chrbtice matky. Preto ich 
veľmi neodporúčam, resp. len ako 
vedľajšiu pomôcku. 

4. ergonomické nosiče – exis
tujú rôzne veľkosti, ich výhodou 
je rýchlosť upnutia a  jednoduchá 
manipulácia. 

5. baby vaky – dnes sa už vôbec 
neodporúčajú.

Nezabudnite:
Z pohľadu biológie ľudského chovania sú naše deti nosenci. Byť sám znamená pre nosencov byť 
opustený, je to život ohrozujúci stav, pri ktorom mláďa trpí veľkým strachom. Pri kontakte 
pokožky s pokožkou vylučuje matka aj dieťa hormón lásky oxytocín. Ten je zodpovedný 
za to, aby dieťa bolo spokojné a matka bola láskyplnou a starostlivou osobou. Nosenie preto 
prospieva deťom aj matkám. 

Obávate sa toho, či je nosenie detí zdravé? 
Evelin Kirkilionis sa rozhodla realizovať štúdiu, do ktorej zahrnula takmer 200 nose-
ných detí, ktoré pozorovala zhruba do nástupu do prvej triedy. Jej štúdia nepreukázala 
žiadnu súvislosť medzi poškodením chrbtice a nosením detí vo vertikálnej pozícii v ranom ob
dobí v porovnaní s podobnými výskumami s nenosenými deťmi. Medzi 196 deťmi zahrnutými 
do  výskumu bola väčšina detí nosená 1 až 2,5 hodiny denne, pričom takmer 40 detí bolo 
nosených viac než 4 hodiny denne, niektoré dokonca šesť až desať hodín. Táto skupina detí je 
obzvlášť zaujímavá, pretože ani u nej sa nedokázal žiadny vzťah medzi nosením dieťatka a po
škodením chrbtice. 

Mgr. Adriana Kráľová, certifikovaná poradkyňa pre dojčenie 
a nosenie detí v šatkách a ergonosičoch. 

Články publikuje a dojčenie v nich podporuje bez nároku na honorár. 
Nepodporuje priemysel detskej umelej výživy.

Nosič Adriany Kráľovej – Afroditi Kengurka
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Ak ste novorodenca kúpali už v pôrodnici, získali ste určitú zručnosť, aj keď o is-
tote sa ešte nedá hovoriť. Ak kúpete bábätko po prvý raz až doma, zachovajte 
pokojnú myseľ: pomyslite na mamičky, ktoré zažili rovnakú situáciu a dokázali si 
samy poradiť.

Dieťa nemusíte kúpať každý deň, pokým nelozí po zemi – nemá sa kde zašpiniť. Čím viac 
ho budete kúpať a umývať mydlom, tým rýchlejšie poškodíte prirodzenú ochrannú vrs
tvu kože. Dbajte však na čistotu v oblasti zadočka a genitálií.

Čistota bábätka

Čistota a starostlivosť

Čistota bábätka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Masáž bruška je prejavom lásky . . . . . . . . . . . 74
Kyselina hyalurónová vám pomôže 
zbaviť sa nádchy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Čo dokáže dobrá plienka  . . . . . . . . . . . . . . 80
Plienkové zapareniny . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Čo nesmiete robiť: 
●  Hľadať mydlo, keď je už bábätko 

nahé.
●  Bojovať s bábätkom, ktoré kričí od  

hladu.
●  Nechať si bábätko vykĺznuť, keď je 

šmykľavé od mydla.
●  Ponoriť bábätko do neprimerane 

teplej alebo do studenej vody.
●  Odísť z akéhokoľvek dôvodu  

od bábätka.
●  Chodiť po byte s mokrým bábätkom 

a hľadať osušku.

Čo musíte robiť: 
●  Pripraviť si všetko pred kúpaním tak, 

aby ste mali všetko poruke.
●  Ubezpečiť sa, že bábätko je priprave

né na kúpanie.
●  Skontrolovať správnu teplotu vody aj 

miestnosti.
●  Počas kúpania byť vždy pri dieťati.
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Kedy dieťatko kúpať?
Na kúpanie si zvoľte chvíľu uvoľnenia (rovnako pre vás ako aj pre bábätko) a meňte ju podľa 
okolností: večer sa na tom môže zúčastniť celá rodina, na druhý deň bábätko môžete okúpať 
v priebehu dňa a budete pritom len vy dvaja. Pred alebo po jedle? Závisí to od vášho bá
bätka. Vy ho poznáte predsa lepšie ako ktokoľvek iný. 

Trošku organizácie nezaškodí… 
● Zariaďte si kútik špeciálne na kúpanie v miestnosti vykúrenej na 20 až 22 °C. 
  Umiestnite tam: malú vaničku, plochu s podložkou na prebaľovanie, miesto na uloženie 

potrebných pomôcok tak, aby boli na dosah vašej ruky, ale nie dieťaťa.
● Pripravte si všetko, čo budete potrebovať pred kúpeľom a po ňom.
●  Nalejte do vaničky vodu správnej teploty, t. j. 37 °C (špeciálne teplomery na kúpanie 

bábätiek automaticky ukazujú ideálnu teplotu).

Robte veci po poriadku, ale s radosťou
● Uložte bábätko na prebaľovaciu podložku.
● Vyzlečte ho.
● Jednou rukou mu podopierajte hlavičku a ponorte ho do kúpeľa.
● Namočte ho.
●  Namydlite ho (holými rukami) a pritom venujte čas a potešenie hladeniu  

a masírovaniu.
● Jemne ho oplachujte, pritom naberajte vodu do ruky.
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Teraz bábätko vyberte z vaničky a osušte ho. Niektoré bábätká sa vo vode cítia príjemne, 
pre iné je prvé kúpanie nová skúsenosť, s ktorou sa musia vyrovnať. 
V takom prípade buďte trpezlivá, napokon sa mu to bude páčiť a uvoľní sa pri tom.

Vo veľkej vani je super
Môžete pokojne „šuchnúť“ bábätko na pár mi
nút do  kúpeľa k  jeho súrodencom, ale „pod 
najvyšším dohľadom“. A nakoniec, prečo by sa 
časom nemohlo kúpať spoločne s oteckom ale
bo s vami? Ako bude vaše bábätko rásť, bude sa 
mu páčiť vo veľkej vani, ktorú bude považovať 
za nový priestor na šantenie a hranie. 

Pozor: kúpanie nie je bez rizika
● Najskôr napustite vaňu. 
●  Skontrolujte teplotu vody teplomerom (vaša pokožka je menej citlivá ako pokožka 

vášho dieťaťa). Až potom do nej vložte dieťa.
●  Do vane napustite len málo vody: dieťa by sa mohlo utopiť aj v menej ako desiatich 

centimetroch vody.
● Za žiadnych okolností nenechajte dieťa samo! 
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inzercia

Čo treba vedieť: 
Postupne ako bábätko rastie, kúpte 
ho radšej večer. 
Teplá voda podporuje uvoľnenie a je 
prípravou na dobrý spánok v noci.
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Nikdy nenechávajte pri kúpaní dieťa samo, bez ohľadu na vek, a to ani na niekoľko 
sekúnd! Ani nástojčivé zvonenie telefónu či na zvonček pri dverách nie je dôvod, aby ste 
dieťa ponechali vo vode bez dozoru!

Uši a nos
V prípade týchto malých otvorov netreba vyvinúť nadmernú snahu. Nečistite ich teda viac, 
ako treba, je to nepríjemné a nie je to potrebné! Ani dospelí ľudia si nečistia uši do hĺbky 
každý deň. S vaším bábätkom je to podobné. Nos mu čistite len vtedy, keď vidíte soplík 
(takisto ako by ste sa vysiakali vy). Ak ho má upchatý, použite fyziologický roztok. Z uší mu 
odstráňte len ušný maz, ktorý sa objaví na výstupe zo zvukovodu. Dovnútra zvukovodu pla
tí „zákaz vstupu“. Ak sa budete pokúšať čistiacim tampónikom dostať hlbšie do zvukovodu, 
môžu sa tam vytvoriť „zátky“ z mazu.

Vlasy
Bábätko sa potí a vypotené látky vytvárajú na pokožke šupinky. Raz do týždňa mu umývajte 
vlásky špeciálnym jemným šampónom pre bábätká (neštípe v očiach). Nebojte sa jemne 
masírovať hlavičku, aj keď nahmatáte fontanelu. Pokožka, ktorá ju pokrýva, je veľmi pevná. 
Hlavu opláchnite slabým prúdom vody, prípadne použite rukavicu na kúpanie. Už od útleho 
veku môžete bábätko naučiť ponoriť do vody zadnú časť hlavy aj s ušami. Jednou rukou 
mu podopierajte šiju, druhou ho držte pod zadočkom a vložte ho do vody. Ak sa rozkričí, 
bude to od prekvapenia. Reagujte pokojne, prihovárajte sa mu, zanôťte mu nejakú krátku 
melódiu. Uvidíte, zakrátko sa bude cítiť ako ryba vo vode! 

Pupok
Počas prvého obdobia je aj po odpadnutí pupočnej šnúry veľmi dôležité pokračovať v čiste
ní pupka 60 % liehom, pokým sa nevytvorí jazva. Dôležité je, aby táto časť tela bola v suchu. 

Nechty
Už ste si všimli, aké má drobné a jemné nechtíky! Treba ich strihať veľmi opatrne, a to aj kva
litnými malými nožničkami so zahnutými koncami. Nepreháňajte starostlivosť, začnite mu ich 
strihať, až keď bude mať dieťa 10 dní, a len vtedy, keď je to nevyhnutné. Na tento úkon si vy
berte chvíľu, keď bude bábätko uvoľnené. Ak sa vám to nedarí, urobte to počas jeho spánku!

Pohlavné orgány
Na malom telíčku je záhybov viac ako na do
spelom tele a ďalšie sú pri pohlavných orgá
noch. Tie tiež treba umývať v  každom záhy
be, vodou alebo kúskom vaty namočeným 
v toalet nom mlieku, prípadne navlhčenou hy
gienickou utierkou. Pamätajte: nesťahujte na
silu predkožku vášho synčeka, robte to veľmi 
jemne a prestaňte hneď, len čo pocítite odpor. 

Čo treba vedieť: 
Ak ostriháte nechty príliš nakrátko, 
čo sa môže veľmi ľahko stať, bude to 
dieťatko bolieť. Radšej teda strihajte 
menej a  častejšie. Dlhými nechta
mi si však môže spôsobiť škrabance 
na tvári!
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Prebaľovanie 
bábätka
Na  začiatku života mô
žete bábätko prebaľo
vať už niekoľko minút 
po  jedle. Dojčené bá
bätko na  konci kŕmenia 
bežne vylúči stolicu. Sa
mozrejme, ak má bábät
ko po  kŕmení sklon ku 
„grckaniu“, len čo sa ho 
dotknete, zvoľte na pre
baľovanie vhodnejší čas. 
Radšej chvíľu počkajte, 
aby proces trávenia po

kročil ďalej. Neskôr, keď už bude prijímať pestrejšiu stravu a keď bude menej spať, budete 
ho prebaľovať podľa toho, ako bude navyknuté, alebo keď bude mať nepríjemné pocity. 
Napokon, môžete sa spoľahnúť, že vám dá veľmi jasne najavo, kedy ho treba prebaliť.

Hygiena zadočku
Na očistu tejto časti tela použite vodu, gél na umývanie alebo toaletné mlieko na báze man
dľového oleja a lanolínu. Použite aj vlhké čistiace utierky určené deťom, čo oceníte na pre
chádzke, pri nákupoch či na cestách. 

●  Očistu treba vykonávať smerom spredu dozadu, aby sa mikróby z konečníkovej oblasti 
nepreniesli do oblasti vyústenia močovej rúry.

●  Nevynechajte ani jeden záhyb, každý je potrebné očistiť, opláchnuť a osušiť.

Jednorazové plienky
To je pokrok, ktorý by boli ocenili aj naše staré mamy. Ľahko sa s nimi narába, sú praktické, 
majú primeranú veľkosť, pohodlný tvar a detské zadočky ich relatívne dobre znášajú. 

Kedy neprebaľovať alebo kedy prestať prebaľovať bábätko
Ak je zadoček trošku podráždený, je dobré nechať ho nahý. Túto radu je ťažké uplatniť 
v praxi každý deň. To by ste museli mať skutočnú dovolenku a vonku by muselo byť leto, 
teda primeraných 25 °C. Nebuďte príliš usilovná a nesnažte sa šetriť na nesprávnom 
mieste. Nenúťte vaše dieťa, aby bolo čistotné skôr, ako na to bude psychicky pripravené. 
Z neurologického hľadiska je dieťa pripravené naučiť sa zadržať moč a stolicu až vo veku okolo  
21 mesiacov, aj to len počas dňa. Nie je teda žiaden dôvod na to, aby ste zrušili plienky 
pred dosiahnutím tohto veku. Každé dieťa sa naučí čistote svojím vlastným tempom. Uče
nie čistotnosti v noci trvá ešte dlhšie. Uložte svoje „veľké dieťa” bez plienok až keď sa mu 
podarilo absolvovať niekoľko nocí po sebe so suchou plienkou.
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Základom zdravého rozvoja dieťatka je dôvera v neho a bezpodmienečná láska. 
Viete, koľko minimálne času potrebuje dieťatko, aby získalo pocit, že je milované? 
Stačí len 20 minút sústredenej pozornosti. A súčasťou tých kúzelných minút môže 
byť aj masáž.

Masáž bruška bábätká mi
lujú a  skutočne si ju užívajú. 
Prináša im totiž veľkú úľavu. 
Už samotný dotyk mamičky 
v oblasti bruška je pre ne bla
hodarný a  zlepšuje trávenie. 
A  čo sa deje v  brušku pod 
jemnými dotykmi mamičky? 
Črevá môžu lepšie pracovať 
a masáž bruška tak bábätkám 
pomáha uľaviť od kolík a ďal
ších bolestí, ale aj lepšie akti
vovať brušné svaly. Akýkoľvek 

dotyk a kontakt lieči do hĺbky, a to nielen telo, ale aj dušu a aktivuje energie v tele. V koži 
sú jemne rozvetvené voľné zakončenia nervových vlákien. Ide o senzory hmatu, chladu, 
tepla a bolesti. Tie sú citlivé najmä na hmatové vnemy. Preto masáž môže vyvolať aj hlboké 
pozitívne fyzické aj psychické zmeny. 

My sa ale zameriame konkrét
ne na  masáž bruška. Skladá 
sa zo siedmych ťahov, ktoré 
na  seba nadväzujú. Pred ma
sážou je nevyhnutné dobre si 
zohriať ruky, aby bol váš dotyk 
pre bábätko ešte príjemnejší. 
Nanesieme si teda na ruky olej 
a chvíľu ich trieme o seba.

Prvý ťah – krúžky
Vytvárajme dlaňami okolo pu p    
če ka krúživé pohyby v smere 
hodinových ručičiek. Podpo
rujeme tak peristaltiku čriev 

Masáž bruška je prejavom lásky
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a harmonizujeme tok energie. 
Krúžky opakujeme 3x až 4x. 

Vodný mlynček
Ruky položíme nad seba, 
dlaňou na  bruško. Potom 
striedavo plynulým pohy
bom chodíme dlaňou v sme
re od hrudnej kosti dolu až 
k podbrušku. Pohyb pripomí
na lopatky vodného mlyna. 
Táto masáž vyrovnáva na
pätie v hornej a dolnej časti 
bruška.

Roztvorenie bruška
Palcami hladkáme bruško 
sme rom od stredu do strán. 
Predstavte si, akoby ste 
bruško otvorili a  poslali 
dovnútra pozitívnu energiu 
a lásku.

Slnko a mesiac
Oboma rukami krúžime po 
brušku okolo pupčeka. Jed
na ruka opisuje celý kruh 
a  druhá v  jednej časti prej
de cez druhú ruku, takže 
na bruško kreslí iba polkruh. 
Pomáhame energetickému 
toku pre vnútorné orgány 
a  aj harmonizujeme tenké 
a  hrubé črevo. Táto ma
sáž bábätko upokojuje a  jej 
rytmus ho naladí na oddych.

Prechádzka prstami
Prechádzame sa prstami 
ľavej ruky od  pravej stra
ny bruška na  ľavú. Táto 
„prechádzka“ by mala viesť 
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tesne pod hrudným košom 
dieťatka. U  bábätiek môžete 
cítiť, ako pred prstami hrniete 
vzduchové bubliny.

Mám ťa rada
Tak sa volá posledný hmat 
masáže bruška. Je to masáž 
lásky, ktorú bábätku odovzdá
vate priamo do  bruška. Pra
vou rukou píšeme obrátené 
U  na  bruško bábätka. Dlaň 
ľavej ruky položíme nad ľavou 
slabinou bábätka. Potom ťa
hom prechádzame hore pod 
rebrá, potom doprava a opäť dole k slabinám. Ťah prechádza cez vzostupný tračník, prieč
ny tračník a zostupný tračník. To isté potom robí v rovnakom rytme pravá ruka. Zatvorte 
oči, sústreďte sa a opakujte trikrát.

Po masáži je pre bábätko naj
dôležitejšie podať mu tekuti
ny a  dopriať mu upokojenie 
v než nom náručí matky. Ma
sáž proti kolike môžete ešte 
spríjemniť pridaním esencie 
do  nosného oleja, ideálne 
harmančeka alebo levandule. 
Celú masáž bruška vykoná
vame s  láskou a  sústrede
nosťou na  bábätko. Je veľmi 
dôležité, aby dieťa prijímalo 
masáž pozitívne a bolo dobre 
naladené. To isté platí aj pre 
maséra/masérku, ktorí sa tiež 

musia cítiť dobre. Ak niektorý deň bábätko na masáž nereaguje dobre, odložte ju na ino
kedy. Rovnako aj vy – ak niekedy pociťujete únavu, masáž odložte na iný čas alebo iný deň. 
Má to totiž byť príjemný dotyk, ktorý pohladí na tele aj na duši dieťatko, ale aj maséra.

Vhodnou podložkou pod bábätko je pri masáži páperové hniezdočko. Vďaka periu dopraje
te bábätku stabilnú polohu a najmä ho po celý čas masáže bude zospodu zahrievať. 

  Jitka Rubešová



Zaregistrujte sa na www.happybaby.sk

Sprevádzame vás šťastnými okamihmi a spoločne  
s vami prekonávame aj tie menej šťastné... pretože 
„šťastná mama = šťastné dieťa“. Preto sme Happy Baby. 

♥ odpovede na všetky vaše otázky
♥ informácie, rady a tipy, skúsenosti
♥ testovanie celých balení produktov a súťaže o skvelé ceny
♥ zľavové kupóny od našich partnerov
♥ zaujímavé akcie pre mamičky, deti aj celé rodiny

Nie sme obyčajný web  
o materstve.
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Kyselina hyalurónová je známa hlavne ako látka, ktorá vypĺňa vrásky. Dokáže však 
pomôcť aj pri ochoreniach dýchacích ciest. Sliznica nosa je pri každom nádychu 
vystavená baktériám, vírusom, alergénom a iným potenciálne škodlivým vplyvom 
z okolitého prostredia. Účinne sa voči nim dokáže brániť iba hydratovaná sliznica 
dýchacích ciest, za čo je zodpovedná práve kyselina hyalurónová. 

Ak jej máme nedostatok, dochádza k vysušeniu nosovej sliznice, k poruche tvorby hlienu 
a narušeniu jej prirodzeného samočistiaceho mechanizmu. 
Podávanie kyseliny hyalurónovej je ideálne vo forme spreja s  morskou vodou, čím sa 
urýchľuje hojenie poškodenej sliznice, obmedzuje tvorba chrást a umožňuje ich odstrá
nenie. Sliznicu udržiava vlhkú, zabraňuje jej vysušovaniu a  zlepšuje jej prirodzenú obra
nyschopnosť. 
Ak máme nádchu, upchatý nos, či iné ochorenie horných dýchacích ciest, hygiena nosa 
morskou vodou s kyselinou hyalurónovou je vhodnou doplnkovou liečbou. 

Prečo je kyselina hyalurónová dôležitá pre dýchanie?
Kyselina hyalurónová je prirodzenou súčasťou sliznice nosa. Má protizápalový, regeneračný 
a zvlhčujúci účinok, urýchľuje hojenie poškodenej sliznice (mikrotrhliniek), obmedzuje tvor
bu chrást a napomáha ich odstráneniu. Vďaka svojej schopnosti viazať až 1 000násobné 
množstvo vody ako sama váži, udržiava sliznicu vlhkú a zvyšuje jej obranyschopnosť. 
Keďže dokáže vypĺňať priestory medzi bunkami v sliznici, zabraňuje tak prieniku baktérií, 
vírusov a cudzorodých látok. Je účinným antioxidantom: pri každom zápale sa v tele tvoria 
voľné radikály, veľmi reaktívne molekuly schopné poškodiť tkanivo, zhoršiť a predĺžiť zápal. 
Kyselina hyalurónová je schopná vychytávať tieto radikály a pôsobí protizápalovo.

Nie je „voda ako voda”
Ak máme nádchu, upchatý nos, či iné ochorenie horných dýchacích ciest, hygiena nosa 
morskou vodou je zaužívanou doplnkovou liečbou. Zároveň je aj účinnou prevenciou pred 
vznikom rôznych viróz či bakteriálnych infekcií, ktoré môžu vyvolať aj veľmi bolestivý zápal 
prinosových dutín. V sortimente „morských vôd“, ktoré sú dostupné v lekárni, existujú roz
diely. Na dennú hygienu je vhodná tzv. izotonická morská voda, ktorá sliznicu nosa nedráždi 
a  je vhodná na dlhodobé používanie. Izotonická morská voda má rovnakú koncentráciu 
solí ako bunky ľudského tela a nepoškodzuje ich. Je prirodzene bohatá na stopové prvky 
a minerálne soli. 

Kyselina hyalurónová vám 
pomôže zbaviť sa nádchy 



Zastúpenie v SR: IBSA Slovakia, s. r. o., Mýtna 42, 811 05 Bratislava
Tel.: 02/5262 0978 • E-mail: ibsa@ibsa.sk • www.aliamare.sk

Výrobca: IBSA Farmaceutici Italia Srl, Via Martiri di Cefalonia
2 - 26900 Lodi, Taliansko

Prírodný | Bezpečný | Nenávykový

Čistý nádych pre citlivé nošteky

• jemná a šetrná aplikácia do nosa
po kvapkách

• denná hygiena nosa detí, ktoré 
nevedia siakať

• pre bábätká od narodenia

j á š t á liká i dj á š t á liká i d

100% sterilná izotonická
morská voda

• sprej do nosa a ucha (2 nástavce)
• čistí, hydratuje a regeneruje sliznicu 

nosa
• na dennú hygienu a pomoc pri nádche
• pre deti od 1 mesiaca a pre dospelých

j d h (2 á t )j d h (2 á t )

Kyselina hyalurónová
v izotonickej morskej vode

Aliamare® a Aliamare® Clean sú zdravotnícke pomôcky na vonkajšie použitie. Kúpite v lekárni bez receptu. Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie
zdravotníckej pomôcky a poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Dátum vypracovania materiálu: február 2018.

PRE
BÁBÄTKÁ
OD NARODENIA
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Každá mamička vie, že aby bolo dieťatko spokojné a šťastne sa usmievalo, musí 
mať zadoček v suchu. Viete, čo si máte všímať pri výbere jednorazovej plienky, 
ako bábätko správne prebaliť a kedy plienku vymeniť? 

Dáme vám 10 tipov pre spokojné 
zadočky:
1.  Pri jednorazových plienkach je rozho

dujúca správna veľkosť. Orientujte sa 
podľa hmotnosti uvedenej na balení.

2.  Či ste vybrali správne, zistíte ľahko – ak 
má dieťatko otlačenú pokožku na no
žičkách či brušku, plienka je pritesná. 
Ak ale obsah plienky skončí v nohavič
kách, potrebujete menšiu veľkosť.

3.  Pri výbere plienok si všímajte aj infor
mácie, či sú dermatologicky testované, 
neparfumované. Dôležitý je tiež údaj 
o dlhodobej ochrane proti pretečeniu.

4.  Citlivá detská pokožka si vyžaduje 
mäkký a priedušný materiál, elastické 
okraje pre optimálnu 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 rov

ný, 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.

Čistota a starostlivosť

Čo dokáže dobrá plienka



EXKLUZÍVNE V

Plienky, ktoré rastú s vaším dieťaťom.

viac na www.lidl.sk/lupilu

10 C10 

KÚPOU PLIENOK

POMÁHATE 
DEŤOM V NÚDZI

Za každé predané balenie plienokvenujeme  na pomoc rodinám v núdzi

viac na www.lidl.sk/rodina

1
comfort

2 – 5 kg

1
comfort

2 – 5 kg

24
kusov

10 C10

KÚPOU PLIENOK

POMÁHATE 
DEŤOM V NÚDZI

Za každé predané balenie plienokvenujeme  na pomoc rodinám v núdzi

viac na www.lidl.sk/rodina

2
comfort

3 – 6 kg

2
comfort

3 – 6 kg

42
kusov

10 CENTOV10 CENTOV

KÚPOU PLIENOK

POMÁHATE 

Za každé predané balenie plienokvenujeme  na pomoc rodinám v núdzi

viac na www.lidl.sk/rodina

3
soft & dry

5 – 9 kg

3
soft & dry

5 – 9 kg

56
kusov

10 C10 

KÚPOU PLIENOK

POMÁHATE 

Za každé predané balenie plienokvenujeme  na pomoc rodinám v núdzi

viac na www.lidl.sk/rodina

4
soft & dry

8 – 16 kg

4
soft & dry

8 – 16 kg

50
kusov

10 CENTOV10 CENTOV

KÚPOU PLIENOK

POMÁHATE 
DEŤOM V NÚDZI

Za každé predané balenie plienokvenujeme  na pomoc rodinám v núdzi

VTOVVVviac na www.lidl.sk/rodina

5
soft & dry

11 – 23 kg

5
soft & dry

11 – 23 kg

44
kusov 6

soft & dry
15+ kg

6
soft & dry

15+ kg

30
kusov

Nová 
kvalita

MAGICAL TUBES 
s 3 absorpčnými kanálikmi 

v jadre re dlhotvajúci 
ocit sucha



82

Koža je najväčší orgán ľudského tela. Po celý život je vystavená mnohým vplyvom. 
Zvlášť u bábätiek a dojčiat je starostlivosť o pokožku veľmi dôležitá. Napriek 
tomu, že sa väčšina mamičiek snaží a dodržuje všetky zásady hygieny a správne-
ho prebaľovania, ich ratolesti trpia vznikom zaparenín, odborne nazývaných ako 
plienkový zápal kože.

Ako vzniknú zapareniny
Zápal na detskej pokožke vzniká hlavne tam, kde sa dotýkajú a trú dve plochy kože a kde je 
naviac zamedzený prístup vzduchu. Keď si predstavíme, že zadoček dojčaťa je v mnohých 
prípadoch zabalený 24 hodín denne v plienke, v ktorej naviac na pokožku pôsobí moč, sto
lica a pot, problém je tu. Na začiatku sú na pokožke viditeľné začervenané miesta, najčastej
šie v oblasti genitálií a zadočku. Môžu sa objaviť aj malé vyrážky alebo praskliny na pokožke. 
Na začiatku je tento problém celkom dobre zvládnuteľný pomocou dodržiavania správnych 
zásad hygieny, prebaľovania a vhodnej kozmetiky. Pokiaľ sa postihnuté miesta nehoja, na
opak sa rozširujú, navštívte so svojou ratolesťou detského lekára. V ďalších štádiách môže 
totiž dôjsť k zaneseniu bakteriálnej alebo plesňovej infekcie do už poškodenej pokožky. 

Zapareniny vedia potrápiť
Kto zažil, vie svoje. Zapareniny sa prejavujú pálením až silnou bolestivosťou. Bábätko je upla
kané, pretože pri každom pohybe cíti bolesť. Zapareniny trápia až tretinu dojčiat vo veku 
do jedného roka, samozrejme nie sú neobvyklé ani u dvojročného batoľaťa. Akonáhle zistíte, 
že vaše dieťatko má začervenanú pokožku, musíte zintenzívniť hygienu postihnutého miesta. 
V tejto chvíli sa neodporúča používať žiadnu dráždivú a parfémovanú kozmetiku, dokonca 
ani vlhčené detské obrúsky, iba čistú teplú vodu. Ak nebudete mať inú možnosť než dieťatko 
po prebaľovaní otrieť práve vlhčenými obrúskami, zadoček a genitálie vždy vysušte do sucha, 

ideálne mäkkým uterákom. Postihnuté miesta 
by sa nemali trieť. Nakoniec zadoček ošetrite 
krémom, ktorý je špeciálne určený na starostli
vosť o pokožku pri zapareninách. 

Literatúra:
1. Čápková, Š: Plenková dermatitida. Dermatolog. 
prax, 2010, 4(4): 130134. 
2. Kolářová R., Wiedermanová H.: Desatero v péči 
o opruzeniny novorozenců a kojenců. Pediatr. pro 
praxi 2010; 11(3): 196 – 198.                                 

Komerčný text 
SK/SUD/19/0002
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Plienkové zapareniny 

Čo treba vedieť: 
•  Očistu je potrebné urobiť spredu 

dozadu, a to hlavne u dievčatiek, 
aby sa na genitálie nezaniesli zbytky 
moču a stolice

•  Každý záhyb na koži je potrebné 
dôkladne umyť, osušiť a ošetriť špe
ciálnym krémom na zapareniny

•  Nechávajte bábätko, ako to len pôj
de, bez plienok, aby pokožka mohla 
„dýchať“



Upokojujúci dotyk Sudocremu
pri zapareninách

Sudocrem je kozmetický výrobok.

Distribútor pre SK: TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.
Teslova 26, 821 02 Bratislava, Slovenská republika
www.teva.sk, SK/SUD/19/0001

www.sudocrem.sk

UPOKOJUJE začervenanú a podráždenú detskú pokožku. 

Podporuje jej REGENERÁCIU a prinavracia jej jemnosť. 

Vytvára na pokožke ochranný fi lm, ktorý ju CHRÁNI
pred dráždivými účinkami moču a stolice. 

Viac ako 85 rokov skúseností v starostlivosti o citlivú detskú pokožku.



Malé „bobo“
a ochorenia

6.
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Malé „bobo“ a ochorenia

Keďže bábätko nerozpráva, je preň ťažké vyjadriť svoje bolesti. Bolí ho bruško? 
Zúbky? Hlavička? Ťažko povedať, čo mu prekáža. Niekedy sa cítite bezmocná. 

Prechladnutie 
Ak nádchu neliečime včas a nepostaráme sa o odstránenie hlienov v nose, stanú sa živnou 
pôdou pre rozmnožovanie baktérií. Spočiatku sú hlieny riedke, vodnaté, neskôr zhustnú, 
zhrudkovatejú a spôsobujú problémy s dýchaním. Následne môžu nastať ďalšie komplikácie 
(zápal stredného ucha, zápal tvárových dutín, zápal priedušnice či priedušiek – bronchitis). 
Prvoradé je vždy pravidelné a účinné odstraňovanie hlienov. Hlieny je malým deťom nutné 
odsávať. Tento proces nesmieme znásilňovať, pretože upchatie nosa môže byť spôsobené 
opuchom sliznice. Keď produkcia hlienov pretrváva viac dní, je potrebné lekárske vyšetre
nie s cieľom vylúčiť, či nejde o alergiu, angínu alebo iné komplikácie. 
Okrem odsávania hlienov môže byť potrebná aj aplikácia nosových kvapiek, protizápa
lových liekov alebo vitamínov. Antibiotiká sú opodstatnené len v  prípade odôvodnenia 
odborným lekárom. 

Varovné signály 
Každá zmena správania môže byť dôvodom navštíviť lekára, preto si všímajte najmä: 
● iný spánok – neobvykle predĺžený alebo nepokojný, prerušovaný častým  precitnutím 
● neutíchajúci prenikavý, ostrý plač 
● horúčka (teplota v zadočku nad 38,5 °C)
● nechuť do jedla alebo opakované zvracanie, či opakovaná tekutá stolica 
● vyrážky na pokožke 
●  bledosť, cyanóza (modré pery, modrý okraj úst alebo modré konce prstov na rukách, 

na nohách i nechtoch), dieťa sa zobudí veľmi spotené 

Ako sa zachovať 
Ak má vaše bábätko jeden zo spomínaných príznakov, spojte sa s lekárom. Neváhajte! Platí 
o to viac, ak je vaše bábätko veľmi malé, lebo v takomto veku treba reagovať rýchlo. 

Bábätko sa trápi
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Horúčka 
Nie je nič horšie, ako pohľad na vaše bezmocné dieťa paralyzované horúčkou. Horúčka 
však nie je choroba, ale je jej príznakom. Môže signalizovať iba prerezávanie mliečnych 
zúbkov, rovnako tak môže byť signálom vírusovej či bakteriálnej infekcie alebo byť sprie

vodným javom pri rôznych 
zápalových ochoreniach. 
V detskom veku je horúč
kou označovaný stav, kedy 
dochádza k  nárastu teles
nej teploty nad 38,5 °C. 
Do  38 °C ide o  zvýšenú 
teplotu a  nie je nutné ju 
nijako zrážať. Teplota nad 
41 °C je väčšinou súčasťou 
rozvíjajúceho sa septické
ho šoku a predstavuje pre 
dieťa vysoký stupeň rizika, 
ale k  takýmto prípadom 
pri bežných ochoreniach 
dochádza výnimočne. Ako

náhle je telo vystavované infekcii, začne sa brániť zvýšenou teplotou, a tým si samo dokáže 
vytvoriť obranné látky. Zvýšením telesnej teploty sa urýchľujú všetky procesy látkovej vý
meny a telo účinne bojuje proti útočníkom.

Na horúčky platia zábaly 
Tu platí jedno pravidlo – zábaly môžete dieťaťu poskytnúť iba v prípade, že má teplé ruky aj 
nohy. Pokiaľ má končatiny pri horúčke ľadové, zábaly nerobte. Pri deťoch stačí na zrážanie 
vysokej horúčky sprcha s teplotou okolo 36 – 37 °C. Uvedomte si, že dieťa má horúčku 
39 °C a vy ho dáte do vody o pár stupňov chladnejšej – to samo o sebe stačí. Ako zábaly 
môžete použiť mokré „ponožky“ či plienky namočené do vlažnej vody s trochou citrónovej 
šťavy alebo octu, ktorými obalíte lýtka a prekryjete suchým uterákom. Necháte pôsobiť 
10 – 15 minút a trikrát opakujete. Stačí, ak dieťaťu klesne horúčka na 38 °C. V prípade, že 
horúčka neklesá a je veľmi vysoká, podajte lieky.

Pitný režim 
Dodávať tekutiny telu, ktoré bojuje s horúčkou, je to najdôležitejšie. Pokiaľ piť odmieta, 
doplňte tekutiny akýmkoľvek spôsobom, trebárs každých päť, desať minút po lyžičkách. Pri 
úplnom odmietaní tekutín je čas navštíviť detského lekára, pretože bábätká sa veľmi rýchlo 
dehydrujú. Pokiaľ vaše dieťa nie je hladné, nenúťte ho jesť. Akonáhle sa mu chuť do jedla 
vráti sama, jeho organizmus je na najlepšej ceste k uzdraveniu. Nenechávajte choré dieťa 
osamote, pravidelne ho kontrolujte a miestnosť dostatočne vetrajte. Dieťa, ktoré prekona
lo pomocou horúčky chorobu, potrebuje ešte niekoľko dní kľudového režimu na zotavenie.



87

Malé „bobo“ a ochorenia

Seboroe 
Ide o biele mastné chrasty na hlavičke bábätka. Večer ich zmäkčite jemným mandľovým 
olejom, na druhý deň umyte vlásky. Môžu byť aj príznakom alergie.

Ekzém
Často býva dedičný. Začína vo veku okolo troch mesiacov červenými škvrnami a  veľmi 
malými svrbivými vyrážkami na líčkach, na čele a na brade. Niekedy je ekzém príznakom 
iného typu alergie. Nemeškajte a ukážte bábätko lekárovi. 

Oči 
Ak má bábätko červené očká a  ráno zalepené viečka, pravdepodobne má zápal očnej 
spojivky. Prvé ošetrenie – vyčistite bábätku očká fyziologickým roztokom. Ak bábätku slzí 
oko od narodenia a ak sa to končí infekciou, možno má upchatý slzný kanálik. Lekár vám 
odporučí návštevu očného lekára. Nie je nič nenormálne, ak bábätko do 6 mesiacov škúli. 
Ak tento stav trvá, poraďte sa s lekárom. 

Ústa 
Malé biele škvrny na vnútornej strane líc sú prejavom múčnivky (soor). Môže byť veľmi bolestivá. 
Lekár predpíše protiplesňové prípravky (antimykotiká), ktorými sa potierajú podráždené steny. 

Uši 
Ak má vaše bábätko vysokú alebo pretrvávajúcu horúčku, je mrzuté, má hnačku, kýva hlavičkou 
zľava doprava a pritom plače, poraďte sa rýchlo s lekárom, pretože môže mať zápal stredného 
ucha. Ak z uška vyteká hnis, znamená to, že hrča hnisu, ktorá sa vytvorila za bubienkom praskla. 
Aj keď to zvyčajne znamená, že zápal ucha prekonalo, radšej sa poraďte s lekárom. 

Ostatné bežné problémy

Vedeli ste, že …
Streptococcus pneumoniae, známy ako pneumokok
•  je baktéria, ktorá sa bežne nachádza na sliznici 

horných dýchacích ciest?
•  sa prenáša kvapôčkovou infekciou, napr. kašľom 

či kýchaním?
• sa šíri veľmi rýchlo v jasliach alebo škôlkach?
•  niektoré jeho kmene spôsobujú bakteriálny zá

pal prínosových dutín, zápal stredného ucha, zápal pľúc či meningitídu?
•  ak sa dostane do krvného obehu, často dochádza k celkovej nákaze a život ohrozujúce

mu stavu?
• je rezistentný (odolný) na niektoré druhy antibiotík?
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Impetigo 
Tekutina v  malých pľuzgierikoch okolo úst a  nosových dierok rýchlo hnisá a  vytvoria  
sa žlté chrasty. Táto infekcia je veľmi nákazlivá, zvýšte opatrnosť a hygienu. Musí ju liečiť lekár. 

Kŕče
Často sú sprievodným javom horúčky. Bábätko má oči vyvrátené, telo napnuté s trhavými 
pohybmi. Nesnažte sa zastaviť pohyby, väčšinou kŕče pominú do piatich minút. Urobte však 
všetko preto, aby ste čo najrýchlejšie znížili horúčku. Privolajte lekára, alebo hneď odvezte 
bábätko do nemocnice. 

Homeopatia 
Homeopatia je v prípade mnohých ťažkostí alternatívou k iným spôsobom liečby, pretože nemá 
vedľajšie nežiadúce účinky. Nelieči ochorenie, ale podporuje vlastnú obrany schopnosť organiz
mu tak, aby organizmus sám dokázal chorobu prekonať. Homeopatiká sú známe pri mnohých 
problémoch batoliat, napr. pri tráviacich ťažkostiach, ako je vracanie a koliky, pri problémoch 
s očami alebo pri prerezávaní zubov. Keďže nie je jednoduché nájsť ten správny homeopatický 
liek, mali by ste sa vždy poradiť so svojím lekárom. 

Bolesť 
Je nevyhnutné navštívit lekára, pokiaľ vaše dieťa plače od bolesti? Možno sú to zúbky alebo zápal 
uška (otitida), ale bolesť môže byť aj signálom vážnejšieho problému. Horúčka, kašeľ, zvracanie, 
hnačka, bolesť – to sú najbežnejšie symptómy, ktoré vás prinútia poradiť sa s lekárom. 

Kašeľ 
Hovorí sa, že kašeľ je „strážny pes pľúc“. Kašlanie je totiž reflex, ktorý nám slúži na odstráne
nie toho zlého, čo prekáža. Akonáhle sú steny dýchacích ciest, ktoré vedú od špičky nosa až 
na koniec priedušiek podráždené alebo zanesené, objaví se kašeľ. Je súčasne príznakom i ob
ranným prostriedkom. Pokiaľ je bábätko prechladnuté, môže kašlať, aby sa mu uvoľnili hlieny. 

Pozorujte kašeľ, aby ste ho vedeli správne popísať lekárovi: 
●   kašeľ sa objavuje skôr v noci, alebo ráno?
●   je to suchý kašeľ, vlhký, alebo pripomína štekanie?
●   objavuje sa v záchvatoch, alebo je skôr pravidelný? 
●  objavuje sa, keď dieťa pije? 

Ak je dieťa zahlienené, pomôžte mu zbaviť sa hlienov: 
●  dajte mu piť, 
●   dbajte, aby vzduch v miestnosti  

nebol príliš suchý, 
●   vypláchnite mu nos malým množstvom fyziologického roztoku  

alebo nosovými kvapkami s obsahom morskej vody.
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Bolesti brucha dieťaťa spre-
vádzané nepokojom a neutí-
chajúcim plačom predstavu-
jú pre rodiča stres. Približne 
25  % novorodencov máva 
opakované záchvaty boles-
tivého plaču zapríčineného 
novorodeneckou kolikou. 
Novorodenecká kolika sa 
objavuje v prvých týždňoch 
života a vo väčšine prípadov 
netrvá dlhšie ako do ukon-
čeného tretieho mesiaca ži-
vota dieťaťa.

Ako vzniká kolika
●  Najčastejšie kolika trápi deti, ktoré pijú hltavo, pri prehltnutí vdýchnu väčšie množstvo 

vzduchu. Dôvodom obyčajne býva zlé prisatie bábätka na prsník a nesprávna technika 
dojčenia.

●  Príčinou dojčenskej koliky môže byť nezrelý tráviaci trakt a intolerancia laktózy. 
●  Koliku môže vyvolať tabakový dym. Hormón motilín spôsobuje kolikové bolesti pri 

pasívnom vdychovaný nikotínu v domácnosti fajčiarov.

Ako pomôcť dieťaťu
●  Upravte techniku dojčenia, aby ste eliminovali možnosť prehĺtania vzduchu počas kŕme

nia dieťatka. U detí, ktoré pijú z fľašky, kŕmte dieťa prostredníctvom antikolikovej fľaše. 
Pomáha predísť bolestiam bruška spôsobeným prijímaním nadmerného vzduchu počas 
pitia.

●  Mamičky by mali vylúčiť zo svojho jedálnička potraviny, ktoré podporujú nafukovanie, 
lebo tie môžu vyvolať koliku u dieťatka. Potraviny ako karfiol, ružičkový kel, brokolica, 
uhorky, cesnak, cibuľa, paprika, príliš korenené jedlá a káva.

●  Aj keď sa často odporúčajú bylinky ako ďumbier, rasca, kôpor, tymian, fenikel v podobe 
čajov na lepšie uvoľňovanie vetrov, buďte opatrní s ich používaním. U niektorých detí 
môžu koliky spôsobiť práve ony.

●  Vhodné sú jemné masáže bruška v smere hodinových ručičiek.
●  Ak bolesti neustupujú, môžete použiť rektálnu rúrku.
●  V lekárni dostanete kúpiť bez predpisu kvapky znižujúce plynatosť.

Keď bruško bolí
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Pneumokokové ochorenia predstavujú 
u detí závažný problém. Odhaduje sa, že 
v detských kolektívoch, napríklad v škôl-
kach, je približne každé druhé dieťa nosi-
teľom pneumokokových baktérií.  

Pneumokok útočí, čo sa 
vlastne deje?
Za normálnych okolností baktérie 
Streptococcus pneumoniae 
bežne osídľujú horné dý
chacie cesty, možno ich 
teda nájsť najmä v no
sových dutinách. Ak sa 
dostanú do imunitne oslabeného tela, začnú sa množiť v prínosových dutinách alebo v stred
nom uchu. Agresívne mikróby prenikajú do krvi a šíria sa na ďalšie miesta organizmu, kde 
vyvolávajú viaceré závažné ochorenia. Výsledkom činnosti invazívnych pneumokokov môže 
byť napríklad zápal mozgových blán, zápal pľúc, sepsa (otrava krvi), ale aj ďalšie ochore
nia. Najohrozenejšie sú deti do  2 rokov. Ich nezrelý imunitný systém nedokáže účinne 
reagovať na baktérie. Väčšina ochorení spôsobených invazívnymi kmeňmi pneumokokov 

Detské pneumokokové 
infekcie

Vedeli ste, že …
Zápal stredného ucha je infekčné ochorenie, pri ktorom 
dochádza k zápalu oblasti za ušným bubienkom a hroma
deniu tekutiny v tomto mieste. Pneumokok je jednou 
z najčastejších bakteriálnych príčin akútneho zápalu 
stredného ucha. Ochorenie prichádza náhle a pre dieťa 
býva dosť nepríjemným zážitkom, navyše môže mať aj 
trvalé následky. Prejavuje sa horúčkou, nekľudom, boles
ťou uší, bolestivým plačom. Je jednou z hlavných indikácií 
na preskripciu antibiotík v detskom veku. Predchádzať 
pneumokokovému zápalu stredného ucha je možné 
včasným očkovaním, pretože ochorenie postihuje podľa 
odborných štúdií najviac deti vo veku 6 – 18 mesiacov.



Očkovanie vakcínou Prevenar 13 proti pneumokokovým ochoreniam pomáha 
chrániť vaše deti pred 13 typmi pneumokoka, vrátane 19A a 3, ktoré patria 
k najčastejším typom, vyvolávajúcim invazívne pneumokokové ochorenia. 
Vďaka očkovaniu je pravdepodobnosť vzniku meningitíd, zápalu pľúc, či zápalu 
stredného ucha oveľa nižšia. Spýtajte sa vášho pediatra. 
Reklama lieku Prevenar 13 pre laickú verejnosť ako súčasť očkovacej kampane schválenej MZ SR. Prevenar 13 je pneumokoková 
polysacharidová konjugovaná očkovacia látka (adsorbovaná), viazaná na lekársky predpis. Pred podaním vakcíny Prevenar 13 
lekárom si pozorne prečítajte písomnú informáciu o lieku. O využití vakcíny a prípadných nežiaducich účinkoch sa poraďte s lekárom. 
Kontakt pre prípad hlásenia nežiaducich účinkov: SVK.AEReporting@pfizer.com.

Očkovanie pomáha mamičke  
chrániť ma pred 13 typmi 
nebezpečných pneumokokov.

PFIZER LUXEMBOURG SARL, o.z., 
Pribinova 25, 811 09  Bratislava
Tel.: +421 2 3355 5500, www.pfizer.sk
PP-PNP-SVK-0015, Dátum schválenia: December 2019  www.pneumokok.eu

Strašiakov 
   sa nezľaknem!

BEZ 
DOPLATKU

PREVENAR INFANT inz Happy Baby 136x200.indd   1 25/02/2020   14:55
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si vyžaduje hospitalizáciu a  špecifickú 
starostlivosť na jednotkách intenzívnej 
starostlivosti. 

Čo ešte má na svedomí 
pneumokok?
K  nákaze dochádza vzdušnou cestou, 
najmä v  zimných mesiacoch a uzavre
tých kolektívoch. Táto baktéria nezried
ka spôsobuje opakujúce sa zápaly dutín 
i priedušiek alebo zhoršenie astmy.  

Najčastejšou pneumokokovou náka
zou je akútny zápal stredného ucha, 
veľmi bolestivé ochorenie, ktoré môže 
viesť aj k trvalému poškodeniu sluchu. 
Po prekonaní pneumokokového ocho
renia vzniká iba krátkotrvajúca imunita, 
preto môže dieťa ochorieť znova. 

Boj s pneumokokom
Pneumokokové infekcie si vyžadujú často opakovanú antibiotickú liečbu. Problémom je 
zvýšená antibiotická rezistencia na niektoré kmene, tzn. že na vyliečenie nezaberajú an
tibiotiká, alebo ak, tak vo veľkých dávkach. Dôležitou zbraňou v boji s pneumokokmi je 
očkovanie. Proti pneumokokovým ochoreniam sa deti plošne očkujú od roku 2009 v rámci 
pravidelného povinného očkovania troma dávkami očkovacej látky v 3., 5. a v 11. mesiaci 
života dieťaťa.

Vedeli ste, že …

Zápal pľúc je závažné infekčné ochorenie, ktoré 
najčastejšie vyvoláva baktéria pneumokok. Šíri sa 
vzduchom – kvapôčkami slín, kýchaním, kašľaním. 
Ochorenie môže prebiehať s rôznou intenzitou, 
medzi jeho hlavné príznaky patrí kašeľ, horúčka, 
únava, bolesti hlavy, zhoršené dýchanie. Novo
rodenci a dojčatá nemusia vykazovať typické 
príznaky pneumónie, preto u nich môže byť ťažké 
určiť diagnózu. Ochorenie si vyžaduje antibiotickú 
liečbu. Najlepšou ochranou proti pneumokokovým 
infekciám je ich prevencia. Poraďte sa so svojím 
pediatrom o očkovaní proti pneumokokom. 
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Pravdepodobne už počas tehotenstva ste premýšľali aj o očkovaní svojho dieťaťa 
a možno ste v záplave rozličných informácií, najmä z internetu a sociálnych sietí, 
zneisteli. Je možné, že ste si kládli otázky typu, je dobré dať dieťa zaočkovať, 
zvládne to? Neublíži mu to?  

Je pochopiteľné, že o očkovaní svojho dieťaťa chcete vedieť čo najviac. Očkovanie je naj
lepší spôsob prevencie pred vážnymi infekčnými ochoreniami. Verte, že nielen pediatri, ale 
aj epidemiológovia, infektológovia a ďalší odborníci v tejto oblasti chcú pre každé dieťa to 
najlepšie a záleží im na tom, aby deti zbytočne nechoreli. V poslednom období sa stretáva
me so spochybňovaním očkovania i s poklesom zaočkovanosti. Prináša to so sebou  návrat 
ochorení, ktoré sme tu dlhé roky nemali, aj výskyt epidémií. Tieto ochorenia môžu dieťatku 
spôsobiť i vážne komplikácie a napriek pokrokom medicíny si môže následky niesť po celý 
život. Očkovanie tomu môže zabrániť. 

Dôverujte odborníkom a pýtajte sa
Dôveryhodné,  vedecky podložené informácie o očkovaní nájdete na portáli Úradu verejného 
zdravotníctva SR – www.ockovaniechrani.sk. Od skúsených odborníkov sa dozviete, prečo 
je očkovanie dôležité, ako chráni deti, aké zloženie majú vakcíny. Na portáli nájdete i zoznam 
poradní, kde sa môžete s dôverou obrátiť, poskytnú Vám bezplatné konzultácie o očkovaní 
a odpovede na najčastejšie otázky. Z portálu si môžete stiahnuť aj brožúru o povinnom oč
kovaní detí so všetkými potrebnými informáciami, aj interaktívny očkovací kalendár a ak máte 
akékoľvek otázky, môžete odborníkov osloviť prostredníctvom kontaktného formulára. 
Počas prvého roka podstúpi dieťatko očkovanie proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, 
detskej obrne, vírusovej hepatitíde typu B a hemofilovým invazívnym nákazám. Základné 
očkovanie sa vykonáva tromi dávkami hexavalentnej očkovacej látky v treťom, piatom a je
denástom mesiaci života dieťaťa. 

Ján Mikas, hlavný hygienik SR

Očkovanie vaše dieťa ochráni

Dôveryhodné, vedecky podložené informácie o očkovaní nájdete 
na www.ockovaniechrani.sk. Stiahnite si tu aj brožúru 

o povinnom očkovaní detí a interaktívny očkovací kalendár.

Očkovanie vaše dieťa ochráni
Dôverujte odborníkom, ktorí chcú pre každé dieťa to najlepšie

inzercia
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Resuscitáciu začneme, ak dieťa 
nereaguje na vonkajšie podnety, 
na  oslovenie, jemné zatrasenie, 
a  nedýcha. Vedomie u  dieťa-
ťa ľahko overíme oslovením, 
jemným zatrasením, u  detí do   
1 roka môžeme skúsiť prítom-
nosť vedomia tlesknutím rukami 
pri tvári. Že dieťa nedýcha, naj-
lepšie overíme záklonom hlavy 
a  priložením ucha k  ústam die-
ťaťa. Ak dieťa nedýcha, v  tom 
prípade nepočujeme dýchanie, 
necítime závan vzduchu na tvári 
ani nevidíme dvíhanie hrudníka.

Základná prvá pomoc pre všet-
kých, ktorí majú deti, vnúčatá, 
alebo sa o  deti starajú (napr. 
učitelia, animátori):
1.  Ak môžeme, krikom privoláme 

inú osobu. Ak máme možnosť, 
požiadame o AED (automatic
ký externý defibrilátor).

2.  Dieťa položíme na  vodorovnú 
a tvrdú podložku, napr. na stôl.

3.  Na úvod začneme 5 záchran-
nými vdychmi. Dieťaťu zakloní
me hlavičku, zapcháme nos a 2x 
mu vdýchneme do  úst. Keď
že ide o dieťa, objem dychu je 
menší ako u dospelého,  preto 
mu do  úst vydychujeme, kým 
sa nenadvihne hrudník dieťatka. 
U detí do 1 roka vydychujeme 
zároveň do úst a nosa dieťaťa.

Resuscitácia dieťaťa
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4.  Pokračujeme stláča-
ním hrudníka dieťa-
ťa. Hrudník stláčame 
dvoma prstami (u detí 
do  1 roka), hranou 
jednej dlane (u  detí 
vo veku 1 až 10 ro
kov) alebo 2 dlaňami 
(u detí nad 10 rokov). 
Stláčame v dolnej po
lovici hrudnej kosti 
15x za  sebou, rých
losťou asi 100 stlačení 
za minútu, do hĺbky asi 
4 cm u detí do 1 roka. 
U starších detí do hĺb
ky 5 cm. 

5.  Po 15 stlačeniach hrud
níka za sebou pokraču
jeme striedaním dýcha
nia a stláčania hrudníka 
30 x 2.

6.  Ak sme sami, po 1 mi
núte stláčania hrudníka 
zavoláme na  tiesňo-
vú linku 155. Pomô
žu nám a poradia, čo 
máme robiť.

7.  Resuscitujeme až do príchodu záchrannej služby alebo do objavenia sa evidentných známok 
života, ako je nádych, kašeľ, otváranie očí.

Laici bez školenia prvej pomoci ju poskytujú pri zastavení krvného obehu u detí 
(bezvedomie, nedýcha) rovnako ako u dospelých.

Odporúčanie: absolvujte kurz prvej pomoci. Resuscitáciu dieťaťa si vďaka tomu vyskúša
te na figuríne. Aj použitie AED (u detí starších ako 8 rokov), ktoré však dokážete použiť, aj 
keď ste ho nikdy predtým nevideli. Je to automat, povie vám, čo presne máte robiť.
 

ZDROJ: Slovenský Červený kríž
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Zaregistrujte sa na www.happybaby.sk

Sprevádzame vás šťastnými okamihmi a spoločne  
s vami prekonávame aj tie menej šťastné... pretože 
„šťastná mama = šťastné dieťa“. Preto sme Happy Baby. 

♥ odpovede na všetky vaše otázky
♥ informácie, rady a tipy, skúsenosti
♥ testovanie celých balení produktov a súťaže o skvelé ceny
♥ zľavové kupóny od našich partnerov
♥ zaujímavé akcie pre mamičky, deti aj celé rodiny

Nie sme obyčajný web  
o materstve.

Podporuje trvalo udržateľné 
obhospodarovanie lesov



Zaregistrujte sa na www.happybaby.sk

Všetky dobre mienené rady, viac či menej 
odborné články, skúsenosti kamarátok... 
často sa cítime ešte zmätenejšie. 

Nebojte sa opýtať na čokoľvek, žiadna otázka nie je tabu.  
Tím našich odborníkov vám odpovie na všetko, čo vás zaujíma. 

Hlavne na začiatku 
materstva nám hlavou  
víri množstvo otázok. 



S radosťou a šťastím
preplávate materstvom s

Registrácia zaberie iba chvíľku,
tak prečo si neurobiť radosť?

♥  Stanete sa súčasťou komunity viac ako 60 000 mamičiek.
♥  Odborníci vám poradia, ako sa starať o dieťa. 
♥  Podelíte sa s ostatnými o zážitky s vašimi najmenšími. 
♥  Dáme na vaše skúsenosti a necháme vás testovať rôzne výrobky. 

Po registrácii sa môžete tešiť
na darčeky v hodnote 75 eur

Registrujte sa na www.happybaby.sk

Darčekový balíčekDarčekový kufríkDarčekový balíček

V druhej polovici tehotenstva 
u gynekológa

Po pôrode v pôrodnici Na pravidelnej prehliadke 
u pediatra


