
Mgr. Tereza Beníšková
dětská psycholožka
Vedoucí pedagogicko-
-psychologické poradny 
v Kadani, zaměřuje 
se na diagnostiku dětí 
a dospělých. Autorka 
publikace Když dítě lže,
www.pppuk.cz

Mgr. Tereza Slunečková 
školní psycholožka
Pracuje v Sunny  
Canadian International 
School, úzce  
spolupracuje nejen  
s žáky a učiteli, ale je  
k dispozici i rodičům,  
www.sunnycanadian.cz 

Bc. Petr Gola
finanční expert
Dlouhodobě se věnuje 
publikační činnosti se 
zaměřením na daně, 
zdravotní, sociální 
a důchodové pojištění 
v Česku i zemích EU,
www.finexpert.cz

Mgr. Hana Kuncová
advokátka
Majitelka advokátní kan-
celáře, která poskytuje 
komplexní právní služby 
dle českého práva 
a také právní služby 
v zahraničí, 
www.hk-advokat.cz

MUDr. Jan Blatný, 
Ph.D.
lékař hematolog
Primář oddělení dětské 
hematologie ve FN Brno. 
Podílí se i na diagnostice 
a léčbě dětské leukemie 
a nádorů,  
www.hemofilie.cz

Potíže se sexem Po Porodu

JITKA Z.: Před rokem se nám narodila 
dcera. Manžel byl se mnou u porodu, 
nenutila jsem ho, rozhodl se dobrovol-
ně. Nyní nám dost drhne milostný život 
(téměř se se mnou nechce milovat), dřív 
to nebyl problém. Může to souviset?
Doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková: 
Narození společného dítěte patří k nejsil-
nějším emočním zážitkům mezi partnery. 
V dnešní době se nabízí možnost pro otce být 
přítomen u porodu a prvních okamžiků vstu-
pu na svět svého potomka. Přítomnost otce 
u porodu však s sebou nese, kromě jistých 
pozitiv v rámci podpory nastávající maminky 
a posílení porozumění mezi partnery, také jis-
tá rizika. Muž totiž není od přírody připraven 
na situace, které s porodem souvisejí. Mnohdy 
jsou na něj v této souvislosti kladeny až ne-
standardní psychické nároky. Mezi nejčastější 
problémy patří obraz bolesti milované osoby, 
který je součástí normálního fyziologického 
porodu, a taky obraz idealizovaného vstupu 
potomka na svět. Není neobvyklé, když 
budoucí tatínek má problémy zvládnout tuto 
situaci již přímo na sále. Nicméně je na to 
často upozorněn předem v rámci předporod-
ní přípravy otců. Sexuální problémy vznikající 
v důsledku účasti otce při porodu však nejsou 
příliš častou komplikací a většinou jsou i ča-
sově omezené či zástupné. Osobně bych do-
poručila v případě přetrvávajících problémů 
vyhledat odbornou psychologickou pomoc. 

 
KontaKty s otcem

MARTINA J.: Mám dceru (11) a syna (7) 
z prvního manželství, nyní jsem znovu 
vdaná s dalšími dvěma dětmi a rodina 
nám pěkně klape, jen když starší děti 
jdou k tátovi, to skřípe. Otec mluví spros-
tě o nás, nadává dětem i babičce, u které 
bydlí. Žádala jsem na sociálce, zda by 
s ním nepromluvili, a stalo se. Psycho-
log nám poradil, aby děti k otci přestaly 
jezdit na víkendy a bral si je jen na tři 
hodiny dvakrát týdně. Nicméně úřady 
rozhodly tak, že režim zůstává stejný, 
jako byl. Dcera se z toho složila. Dodnes 
předávám brečící děti jednou za dva 
týdny otci na víkend a nechápu, co to je 
za ochranu dětí. 
Mgr. Hana Kuncová: Odpověď na vaše 
dotazy není o právu, ale o dětské psychologii 
a psychiatrii. Především vaše dcera je ve věku, 
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Oslovili jsme odborníky a máme řešení pro každý problém. Napište nám, co vás trápí.
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MUDr. Ilona Ludvíková  
homeopatka 
Devatenáct let prak-
tikující zubní lékařka 
a patnáct let homeopat-
ka. Publikuje, věnuje se 
budoucím maminkám, 
ale třeba i sportovcům,
www.svethomeopatie.cz

MUDr. Marta 
Šimůnková  
dětská lékařka
Zkušená pediatrička 
a praktická lékařka 
s mnoha lety publikační 
činnosti v řadě odbor-
ných i laických médií, 
www.hledamzdravi.cz

kdy opatrovnický soud přihlíží k názoru dí-
těte. Proberte tuto záležitost ještě jednou s or-
gánem sociálně-právní ochrany dětí a bylo 
by žádoucí, aby tito úředníci udělali pohovor 
s dětmi. Pokud nemáte styk mezi nezletilými 
a otcem upraven soudem, pak bych děti zatím 
otci nedávala (vzhledem k psychickému stavu 
dcery) a požádala bych ho o jednání ohledně 
chování, postojů a názorů dětí, případně 
bych vyhledala rodinnou terapii, kterou byste 
společně navštěvovali. Orgány sociálně-práv-
ní ochrany dětí vám v tomto jistě pomůžou. 
Jestliže ani toto nepomůže, pak nezbude než 
styk řešit před opatrovnickým soudem. Soud 
bude chtít znát názor dětí. Pokud máte styk již 
upraven na základě pravomocného soudního 
rozhodnutí, podejte návrh na změnu styku. 
Nicméně názor nezletilých, především dcery, 
bude před soudem žádoucí. 

 
tancem K mImInKu

AgáTA F.: Jsme s partnerem pět let, je 
nám lehce přes třicet. Možná i proto, 
že se snažíme o miminko, partner má 
občas problémy s erekcí. Jsme oba 
zdraví a nechceme přistupovat k žádné 
„chemii“. Co s tím?
MUDr. Ilona Ludvíková: Především je 
nutné si s partnerem otevřeně stanovit jako 
prioritu věnování se jeden druhému. Trávit 
spolu hezké chvilky, které nemají za cíl pouze 
plození dětí, ale sdílení příjemné rozkoše. 
Z konkrétních problémů, které s klienty 

v homeopatické poradně nejčastěji řeším, jsou 
to tři následující situace: Pracovní přetížení 
jednoho z partnerů, zde je nejlepším lékem 
NUX VOMICA 15 CH 5 granulí denně, 
vybrat jednu tubu a pak 30 CH 10 granulí 
jednou týdně, samozřejmě práce na vědo-
mé relaxaci (sauna, masáže, procházky, což 
oceňují zejména ženy, u mužů doporučuji 
pravidelnou meditaci v pohybu, jízdu na kole 
nebo běh, během něhož dochází k tzv. srdeční 
koherenci, tedy sladění srdečního rytmu 
s elektrickými aktivitami našeho mozku, 
které vedou k euforii a uvolnění). U žen, kde 
v anamnéze dominují potíže s výtoky, opary 
nebo nechutí k sexu v důsledku dlouho-
dobého užívání hormonální antikoncepce, 
aplikuji schéma: SEPIA 15 CH 5 granulí 
denně a současně jednou týdně lék THUYA 
15 CH 10 granulí. Velikou efektivitu pak má 
na oba partnery souběžné podávání léků: pro 
ženu PULSATILLA 15 CH 10 granulí jednou 
týdně a pro muže CONIUM MACULATUM 
15 CH 10 granulí jednou týdně. Je nutné 
vybrat celou tubu, tedy 8 týdnů homeopatické 
podpory. Samozřejmě nesmím zapomenout 
na úžasnou metodu našich babiček, která 
po delším vztahu dokáže hodně oživit vyhaslé 
touhy, a tou je tanec. V principu se jedná 
o harmonizaci obou partnerů na úrovni 
emocí (společný poslech hudby) a na úrovni 
fyzického těla (vlastní pohybové kreace). Inu, 
ke vzniku nového života potřebujeme roz-
dmýchat svá vlastní energetická centra, pak se 
může ten zázrak stát…

Alena Jirkovská, DiS.
dentální hygienistka
Zabývá se preventiv-
ní pravidelnou péčí 
a edukací dětských 
i dospělých klientů. 
Pražské zubní centrum 
Ořechovka, 
www.orechovka67.cz

Mgr. Lucie Marková, DiS. 
laktační poradkyně
Soukromá porodní asis-
tentka a jednatelka ne-
státního zdravotnického 
zařízení Maternity care, 
které pečuje nejen o mi-
minka, ale i maminky, 
www.maternity-care.cz

Prof. MUDr. Pavel 
Calda, CSc. 
porodník a genetik
Vedoucí Centra fetální 
medicíny a ultrazvukové 
diagnostiky, Gynekolo-
gicko-porodnická klinika 
VFN a 1. LF, www.calda.
gynekologporodnik.cz

Doc. PhDr. Dr.phil.
Laura Janáčková, CSc.
sexuoložka
Je docentkou psycho-
logie Sexuologického 
ústavu 1. LF UK a VFN 
v Praze a vedoucí Institu-
tu partnerských vztahů, 
www.laurajanackova.cz

Jiřina Cyprichová  
ortoptistka 
Více než 25 let praxe 
v oblasti zdravotnictví 
a ortoptiky. Například 
v Očním centru KU-
KÁTKO, FN Motol, Oční 
školce Praha,  
www.detskeoci.cz
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PříPraVa na 1. třídu

ANeTA S.: Syn jde po prázdninách 
do první třídy. Absolvoval dva roky na lo-
gopedii, jinak je bez potíží. Píše několik 
písmenek a počítá do dvaceti. Kamarád-
ky mě děsí, že máme na školu trénovat?
Mgr. Tereza Slunečková: Pokud jste 
se synem absolvovali dva roky logopedie 
a úspěšně jste spolupráci s logopedem 
ukončili, předpokládám, že je do první 
třídy připraven. Pokud by stále přetrvávaly 
nějaké potíže (problém se soustředěním atp.), 
případně byste přemýšleli o nějakém dalším 
rozvoji, doporučila bych vám se zajímat 
o programy, které můžou tyto svízele pomoct 
odstranit a rodiče vedou k tomu, jak s dítětem 
pravidelně pracovat. Takový je například 
Maxík, stimulační program pro předškoláky 
a děti s odloženou školní docházkou. To, co 
je pro syna nyní důležité, je, aby se učil práci 
dokončit, i při hraní. Uvolňujte ruku, pod-
porujte u syna kreslení a malování, pracujte 
s modelínou, hrajte si se stavebnicí, ať vám syn 
pomáhá při vaření a v práci s různými „ma-
teriály“. Rozvíjejte hrubou motoriku jízdou 
na kole, na tříkolce, plaváním apod. Pokud 
byste chtěli přece jen vědět, na čem s dítětem 
dále pracovat, pak v přípravě předškolních 
dětí mám dobrou zkušenost s použitím Testu 
rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky. 
Test se dělá na konci předškolní třídy mateř-
ské školy, nabízejí ho některé mateřské školy, 
případně školní psychologové či logopedi 
nebo psychologové pedagogicko-psycholo-
gických poraden. 
 

Časté modřIny

JANA D.: Pokaždé, když se můj tříletý 
Tomášek uhodí, dělají se mu modřiny. 

Hipoterapie 
MgR. TeReZA hONCů  
Občanské sdružení Caballinus 
(www.caballinus.cz)

Čím se zabývá? Celoročně nabí-
zíme hipoterapii. Tato léčebná me-
toda usiluje o zlepšení především 
pohybových schopností u dětí 
i dospělých. Pracuje na principu 
přenosu pohybového stimulu ze 
hřbetu koně na klienta. Účinek ani 
spojení nenarušuje sedlo, ale na- 
opak ho umocňuje speciální 
dečka, někdy i madla. Nejčastěji 
k nám jezdí děti s dětskou mozko-
vou obrnou, Downovým syndro-
mem, svalovým oslabením nebo 
s různými kombinovanými vadami 
sluchu, zraku, často předčasně 
narozené. Hipoterapie je přínosem 
pro srovnání opožděného psycho-
motorického vývoje, pro skoliózy 
a vadné držení těla, účinně působí 
na hyperaktivní děti a autisty. 

Jak se k vám děti dostávají? 
Obvykle na základě doporučení 
pediatrů, fyzioterapeutů, psycho-
logů, ti nejmenší z rizikových pora-
den, kde sledují psychomotorický 
vývoj předčasně narozených dětí. 

Od jakého věku? Obvykle 
od dvou měsíců. Zohledňujeme 
šestinedělí, ale v naléhavých přípa-
dech se fyzioterapie, a tedy i hipo-
terapie, doporučuje hned po na-
rození. Čím dříve se začne, tím je 
efekt výraznější. Využívá plasticity 
mozku, ta s věkem klesá. Teplo 
koně a balanční plocha na hřbetu 
mohou být přínosné už od 4. týdne 
života. Po fyzioterapeutickém 
vyšetření se stanoví plán terapie 
a dosažitelný cíl. Zda je vhodnější 
ambulantní léčba (2x v týdnu), 
nebo intenzivní (7denní pobyty). 
Vše podle potřeb dítěte.

Své dotazy na odborníky pište 
na adresu redakce nebo e-mail 
maminka@mf.cz pod heslem Poradna.

Stačí opravdu malý náraz a hned má ob-
rovskou podlitinu. Mám strach z hemofi-
lie, i když si ale nejsem vědomá, že by se 
kdy v rodině objevila. 
MUDr. Jan Blatný, Ph.D.: Strach není 
na místě, je-li syn náchylnější ke krvácivým 
projevům, je jistě nutné odborné vyšetření. 
Může se jednat o poruchu funkce krevních 
destiček, o tzv. Willebrandovu nemoc, ale 
samozřejmě nelze vyloučit ani jiné nemoci 
včetně hemofilie. To, že se zatím v rodině 
neobjevila, tuto diagnózu nevylučuje. Prak-
tický lékař by měl vystavit žádanku do ně-
kterého z odborných center, která se léčbou 
poruch krevního srážení zabývají. Můžete se 
případně do takového centra objednat i sama. 
Jistě tam Tomáška zodpovědně vyšetří a už 
nebude ke strachu žádný důvod. Do doby, 
než vyšetření proběhne, doporučuji vyhýbat 
se úrazům, neužívat léky, které krevní srážení 
zhoršují, a kdyby přece k úrazu či operaci 
v mezidobí došlo, upozornit na to, že Tomá-
šek má potíže, o nichž píšete, a že zatím ještě 
nebyl vyšetřen. Více informací k problematice 
tohoto onemocnění najdete na webové strán-
ce www.hemofilie.cz
 
 

dentÁlní hygIena

DANA C.: Mám šestiletou dceru, je už 
vhodné navštívit dentální hygienu? Jak 
vyšetření probíhá?
Alena Jirkovská, DiS.: S návštěvou 
u dentální hygienistky je nejlepší začít při 
prořezávání prvních stálých zubů, tedy právě 
kolem 6 let věku. Nejdříve zoubky obarvíme 
speciálním roztokem, kdy se fialově zbarví 
plak a zubní kámen, pokud na zubech je. Tím 
děti v zrcátku krásně vidí, kde čistí málo nebo 

inzerce A151004870 

vůbec a kde naopak čistí dobře. Je to i po-
můcka pro přítomné rodiče, kteří najednou 
vidí, která místa je třeba pečlivě dočišťovat. 
Po obarvení zoubků společně s dítětem tré-
nujeme správnou techniku čištění s vlastním 
kartáčkem, dokud zuby nejsou zase hezky 
bílé. Nezapomínáme ani na čištění mezizub-
ních prostor, tedy míst, která jsou náchylná 
na vznik zubního kazu. Podle velikosti me-
zizubních prostor vybíráme buď mezizubní 
kartáček, nebo speciální zubní nit s držátkem. 
Vše zkoušíme přímo s dětským pacientem 
nebo s rodičem, záleží na zručnosti dítěte. 
Po praktickém nácviku ještě zoubky vyčistí-
me speciální depurační pastou. Rodičům také 
doporučuji kontrolovat a případně dočišťovat 
zuby do 10 let věku dítěte. Opakované ná-
vštěvy dentální hygieny doporučujeme u dětí 
podle konkrétní situace, většinou to bývá 
3x do roka. Pokud si dítě navykne na pravi-
delné kontroly u zubního lékaře i dentální 
hygienistky, nemělo by se v dospělosti stát, že 
bude mít najednou akutní potíže s chrupem. 
Pravidelná prevence a správná péče navíc 
zabrání vzniku zubního kazu a nepříjemné 
zkušenosti s vrtáním zubů. 

 

Když dítě nemluVí

lINDA D.: Synovi Davidovi je 5 a téměř 
nemluví. Myslím, že potřebuje komplexní 
vyšetření, proč se mu nechce mluvit. 
Žili jsme v Americe, tam se tím nikdo 
nezabýval. Od loňska se hodně zlepšil, 
vnímá, má oční kontakt, rád se mazlí, 
řekne několik slov. Dávám mu vitaminy 
B6, B12, kyselinu listovou, rybí tuk, koupu 
ho v síranu hořečnatém (detoxikační sůl).  
Mgr. Tereza Beníšková: Pokud váš syn 
v pěti letech téměř nemluví, jedná se o těžké 
opoždění vývoje řeči, které může mít různé 

příčiny. Nejčastějšími z nich jsou autismus 
a mentální retardace, proto doporučuji co 
nejrychlejší objednání se na vyšetření, které 
by tyto diagnózy potvrdilo či vyloučilo. Pokud 
se odhalí příčina, bude se lépe hledat cesta 
k nápravě. Mentální retardaci posoudí dětský 
psycholog, kvůli možnému autismu bych 
doporučila vyhledat dětského psychologa 
a pracoviště, kde mají zkušenosti s autistický-
mi klienty. V Praze to je například FN Motol, 
Thomayerova nemocnice, APLA Praha. 
Zároveň by bylo žádoucí co nejdřív chlapci 
zavést alternativní komunikační systém. Když 
chlapec nebude rozumět ostatním, nebude 
moct sdělovat svá přání a potřeby, bude 
frustrovaný, mohou se objevit záchvaty vzte-
ku. Vy možná umíte odhadnout, co syn chce, 
ale David se brzy bude potřebovat dorozumět 
se svým okolím, ve škole. Rozvoj myšlení je 
úzce provázaný s rozvojem řeči, proto každý 
systém komunikace pomůže Davidovi i k roz-
víjení myšlení, vytváření pojmových kategorií, 

Kartáček Training 
Brush s měkkými 
štětinami 6M+ nebo 
od 1. zoubku,  
MAM, 99 Kč,  
www.babybaby.cz
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k lepšímu pochopení světa. Pokud to nejde 
slovy, lze použít obrázky, fotky. Existuje na-
příklad metoda VOKS (výměnný obrázkový 
komunikační systém), kde se dítě dorozumívá 
s okolím pomocí obrázků a komunikační 
knihy. Hledejte logopeda, který má zkušenosti 
s nemluvícími dětmi a absolvoval kurzy alter-
nativních komunikačních metod. 
 
 

odstaVoVÁní

PAvlÍNA N.: Mám 16měsíční dcerku, 
která je tak trochu mamánek, a příští rok 
mám odletět takřka na měsíc do ciziny. 
Zatím ji stále kojím, jinak ani neusne. 
Chtěla bych postupně přestat kojit a co 
nejlépe ji připravit na odloučení, aby 
to pro ni bylo co nejméně stresující. 
v současnosti chodím do práce na čás-
tečný úvazek a dcerka zvládá být dvakrát 
v týdnu po pěti hodinách s babičkou, ale 
ke konci této doby už bývá nervózní. Jak 
bych měla postupovat? 
Mgr. Lucie Marková, DiS.: Je fajn, že 
již nyní přemýšlíte o tom, jak se na situaci 
plánovaného odloučení připravit. Samotné 
odstavování vyžaduje čas a trpělivost. Je 
to proces velmi individuální a na každé 
dítě může „fungovat“ něco jiného, zkuste 
se vyhýbat místům a situacím, které dceři 
budou kojení připomínat, změňte její denní 
návyky, odpoutejte pozornost dcery před 
obvyklým časem kojení, nabídněte jí jídlo, 

troušené sklerózy). Funguje i jako prevence 
některých nádorových onemocnění, a do-
konce proti onemocněním srdečně-cévním. 
Jeho účinky působí na genové úrovni: „zapíná 
a vypíná“ geny, takže se tvoří nebo netvoří dů-
ležité bílkoviny, které mají v těle roli „poslů“, 
regulují děje v buňkách. Doplnění vitaminu D 
(Vigantol je nejúčinnější vitamin D) by mělo 
být celoživotní. Dodržujte doporučené dávky. 
Při předávkování se mohou poškodit ledviny. 

  
dohoda o ProVedení PrÁce

ZUZANA h.: Jsem na rodičovské dovole-
né a zároveň pracuji na částečný úvazek. 
Mám uzavřenou dohodu o vykonané 
práci. Zaměstnavatel za mě současně 
neplatí sociální a zdravotní pojištění. 
Ráda bych věděla, zda mi svévolně může 
z výplaty odečítat půlhodinu na svačinu?  
Bc. Petr Gola: Zkrácený pracovní úvazek 
a práce na některou z pracovních dohod jsou 
dva odlišné instituty. Z práce na zkrácený 
pracovní úvazek se platí sociální i zdravotní 
pojištění a i v jiných ohledech platí odliš-
ná právní úprava oproti práci na některou 
z dohod. Protože píšete, že z odměny neplatí 
povinné sociální a zdravotní pojištění, před-
pokládám, že pracujete na dohodu o provede-
ní práce. Když je měsíční odměna 10 000 Kč 
a méně, pak se z odměny z dohody o pro-
vedení práce sociální a zdravotní pojištění 
neplatí. Jestliže je měsíční odměna 10 001 Kč 
a více, tak se již z odměny povinné pojistné 
platí. Pro jednoho zaměstnavatele je možné 
na základě dohody o provedení práce praco-

Neuroborrelióza 
MUDR. MARTIN JAN  
STRáNSKý
neurolog, Poliklinika Národní 
třída, Praha 1

Jaké jsou varovné signály? 
Červená skvrna ve tvaru písmene 
O s bílým středem na kůži po při-
sátí klíštěte, horečka, únava, ma-
látnost. Může proběhnout i téměř 
bezpříznakově, jako chřipka.

Co hrozí? Pokud není borrelióza 
včas a dobře léčena, může se 
během několika týdnů až měsíců 
vyvinout do chronické formy. Ta 
může zasáhnout srdce, klouby, 
ale také nervový systém. Kromě 
jasných poruch mozku se mohou 
objevit i vážné psychiatrické 
projevy, mezi nimi třeba deprese. 
Správná diagnostika borreliózy je 
tedy důležitá, bohužel však vůbec 
není jednoduchá a nelze se sto-
procentně spolehnout ani na krev-
ní testy. Protilátky, které informují 
o onemocnění borreliózou, se 
v těle mohou vyvíjet týdny nebo 
klidně i tři měsíce po kontaktu 
s klíštětem. Každé pozitivní vyšet-
ření by ještě mělo být potvrzeno 
například testem ELISA, který 
měří enzymatické látky k aktivním 
protilátkám citlivější.

Jak se onemocnění léčí? 
V první fázi jsou první volbou 
léčby širokospektrální antibiotika. 
Absolutní většina nemocných 
se po jejich nasazení vyléčí bez 
následků. Jestliže však nemoc 
postoupí do sekundární a terciální 
fáze, závisí léčba na konkrétních 
projevech. Borreliózou onemocní 
každým rokem v ČR zhruba 
4000 lidí, neexistuje očkování. 
Včasné odhalení a léčba zajistí 
vyléčení zpravidla bez komplikací. 

Své dotazy na odborníky pište 
na adresu redakce nebo e-mail: 
maminka@mf.cz pod heslem Poradna.

vat maximálně 300 hodin za rok. V písemné 
dohodě o provedení práce musí být uvedena 
doba, na kterou se tato dohoda uzavírá. Na-
příklad je možné sjednat dohodu o provedení 
práce na 6 měsíců s tím, že zaměstnanec bude 
každý měsíc vykonávat práci vždy v rozsa-
hu 50 hodin. Měsíční odměna musí tedy 
odpovídat ustanovením, která jsou ujednaná 
v písemné dohodě. V dohodě o provedení 
práce není zaměstnavatel povinen rozvrhnout 
zaměstnanci pracovní dobu. Pro pracovní 
dobu a dobu odpočinku neplatí u dohody 
o provedení práce legislativní úprava jako 
pro výkon práce v pracovním poměru. Z výše 
uvedeného vyplývá, že přestávka na svačinu 
se nezapočítává do pracovní doby, proto vám 
zaměstnavatel odečítá půlhodinovou přestáv-
ku na svačinu od vykázané pracovní doby. 

ZÁněty moČoVých cest a graVIdIta

KATeřINA F.: Trpím záněty močového 
měchýře. Je mi 24 let, určitě chci v bu-
doucnu děti. Nemůže to mít vliv na otě-
hotnění a co zánět v těhotenství?  
Prof. Pavel Calda, CSc.: Pokud máte 
opakované záněty močového měchýře, asi 
není něco v pořádku. Doporučuji obrátit se 
na specialistu, urologa a udělat maximum pro 
to, aby tento problém ustal. Bezpříznaková 
přítomnost bakterií v močovém měchýři 
může skutečně být v těhotenství problém 
a zánět se může objevit znovu a velmi 
znepříjemnit těhotenství. Obvyklá léčba je 
antibakteriálními léky, ale někdy je zapotřebí 
i vyřešit abnormální poměry močové trubice 

či jiné méně běžné problémy související 
s močovými cestami.

ŠIlhÁní a sPol. 

lUCIe l.: Jak často bych měla s dcerou 
(5 let) chodit na kontroly zraku a jak by 
měla prohlídka probíhat?
Jiřina Cyprichová: Preventivní kon-
trola zraku u dětí, když je bez obtíží, je 
jednou za rok. V případě podezření na oční 
vadu nebo sklony k šilhání je doporučena 
návštěva očního specialisty jednou za půl 
roku. Jakmile je u dítěte vada tupozrakosti, 
případně šilhání, objevena, nejčastěji se 
kontroluje po třech měsících. Rozhodují-
cí slovo má v tomto případě lékař, určuje 
četnost vyšetření. Kontrola cílená na šilhání 
nebo tupozrakost by měla obsahovat zjištění 
ostrosti vidění dítěte, měření postavení očí 
a posouzení kvality jednotlivých složek bino-
kulárního vidění na speciálním ortoptickém 
přístroji. Vhodné je i rozkapání očí, díky 
němuž se zjistí skutečné dioptrie dítěte pro 
předpis brýlí. Součástí vyšetření je kontrola 
předního segmentu oka a sítnice. 

které má nejraději, a zkoušejte kojení od-
kládat na pozdější dobu. Co se týká usínání 
u večerního kojení, zkuste zapojit otce dítěte, 
který může být právě v této situaci velmi ná-
pomocen. Pokud se rozhodnete, že nastal ten 
správný čas k ukončování kojení (nevhodné 
v době nemoci), ujistěte svou dceru o tom, že 
ji stále milujete, a udělejte si čas na mazlení 
s ní. Postupně vynechávejte kojení, o které 
jeví vaše dcera nejmenší zájem, a to, kdy 
máte prsy nejméně nalité. V případě, že bu-
dete mít prsy plné a nalité, stačí je jen zlehka 
odstříkat, problémy obvykle poleví.  

VItamIn d celožIVotně

vĚRA v.: Chtěla bych se zeptat, do jaké-
ho věku je nutné dítěti dávat vigantol? 
Mám 17měsíční holčičku.
MUDr. Marta Šimůnková: Vitamin D 
se obvykle tvoří v kůži účinkem UV záření. 
V našich podmínkách máme jeho dostatek 
jen v létě (když se zadaří sluníčko). Málo ho 
mají i ti, kteří v létě nevyjdou ven bez aplikace 
přípravku s UV filtrem. Způsobují to takzva-
né sun screeny s vysokým SPF. Vitamin D je 
důležitý pro vývoj kostry a udržení pevných 
kostí po celý život. V dětství proti křivici, 
v dospělosti proti osteoporóze. V 17 měsících 
vývoj kostí ještě není ukončen. Vitamin D 
je velmi důležitým regulátorem imunitních 
reakcí, působí proti vzniku autoimunitních 
chorob (například je účinný v prevenci roz-

Minidózy pro skladování ovoce ho udrží 
čerstvé a svěží, Tescoma, 169 Kč, 
www.eshop.tescoma.cz
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